
 LES XVI 

 

 

1 

 LES XVI 
 
16.1 Inleiding 
We gaan verder met de voltooid verleden tijd van regelmatige werkwoorden. Deze 
tijd wordt in grammatica's plusquamperfectum (meer dan voltooid) genoemd. Voor 
de stam met het voorvoegsel van de v.t.t. komt nog een extra augment (ej-). Verder 

heeft de v.v.t. eigen uitgangen. Wij geven u een voorbeeld van de twee personen 
v.v.t. (van regelmatige werkwoorden) die voorkomen in het Nieuwe Testament. Van 
de andere personen geven wij u de vorm van het werkwoord luvw, zodat u kunt zien 

hoe de personen worden gevormd uitgaande van de stam. 
 
16.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament van de vormen v.v.t. van 
regelmatige werkwoorden 
 
ejleluvkh   
 

 ik had losgemaakt   ejleluvkh- 1ste p. ev. 

v.v.t. v.  (Komt niet voor 
in het N.T.) 

 
ejleluvkh" 
 

 jij had losgemaakt  
 

 ejleluvkh"- 2de p. ev. 

v.v.t. v.  luvw- ik maak 

los. (Komt niet voor in 
het N.T.) 

 
polloi'" gaVr crovnoi" 
sunhrpavkei aujtoVn ...  

 Want hij had hem vele 
malen gegrepen.  (Luc. 
8: 29) 
 

 polloi'" crovnoi"- 3de 

nv. die tijd aangeeft+ 
vertaal als een 
bijwoordelijke bepaling, 
crovno" (mnl.)- tijd, (hier 

keer, maal) 
sunhrpavkei- 3de p. ev. 

v.v.t. v. sunarpavzw- ik 

grijp, ik neem 
gevangen  

 
ejleluvkemen 
 

 wij hadden losgemaakt   ejleluvkemen- 1ste p. mv. 

v.v.t. v. luvw- ik maak 

los  (Komt niet voor in 
het N.T.)  

 
ejleluvkete 
 

 jullie hadden 
losgemaakt   

 ejleluvkete- 2de p. mv. 

v.v.t. v. luvw- ik maak 

los (Komt niet voor in 
het N.T.) 
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... parevqento aujtouV" tw/' 
kurivw/ eij" o@n  
pepisteuvkeisan 

 ... zij droegen hen op 
aan de Heere in Wie zij 
geloofd hadden. (Hand. 
14: 23)  
 

 parevqento- 3de p. mv. 

aor. lijd. vorm v. 
parativqhmi- ik plaats 

bij, (lijd. vorm) ik draag 
op aan (de lijdende 
vorm komt nog aan de 
orde), o@n- 4de nv. (na 

eij") ev. mnl. v. o@"- 

(betrekkelijk 
voornaamwoord) die, 
dat (zie 16.7), 
pepisteuvkeisan- 3de p. 

mv.  v.v.t. v. pisteuvw 

(N.B. Deze vorm heeft 
geen extra augment. 
Daarom is de vorm 
alleen aan de uitgang 
als v.v.t. te herkennen)  

 
16.3 Overzicht van de v.v.t. van regelmatige werkwoorden 
 
De v.v.t. van regelmatige werkwoorden wordt als volgt gevormd:  
- voor de stam komt door reduplicatie een voorvoegsel bestaande uit een 
medeklinker en een klinker 
- voor dit voorvoegsel komt nog een augment (ej-) 
- achter de stam komen de uitgangen  
 
                             -kh      -kemen 
                        -kh"    -kete 
                         -kei(n)  -keisan 

Voorbeelden:  
luvw > stam lu- > lelu- > ejlelu- > ejleluvkh 
timavw > stam tima- > tetima- > ejtetima- > ejtetimhvkh (denk aan de klinkerverlenging !) 

poievw > stam poie- > pepoie- > ejpepoie- > ejpepoihvkh (denk aan de klinkerverlenging 

!) 
 
 
 
Wanneer van een werkwoord de stam met een klinker begint, wordt de klinker 
verlengd. Achter de stam volgen de uitgangen van de v.v.t. Er is dus geen extra 
kenmerk van de v.v.t. buiten de uitgangen om. 
ajgapavw > stam ajgapa- > hjgapa- > hjgaphvkh (v.t.t. hjgavphka) 

 
Wanneer de stam eindigt op een dentaal, valt de dentaal weg voor de uitgangen. 
baptivzw > stam baptiz- > bebaptiz- > ejbebaptiz- > ejbebaptivkh 
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Wanneer de stam eindigt op p of  b, volgen de uitgangen met een f in plaats van een 

k. 

blevpw > stam blep- > beblep- > ejbeblep- > ejbeblevfh 

 
Wanneer de stam eindigt op k of g, volgen de uitgangen met een c in plaats van een 

k. 

a!gw > stam ajg- > hjg- > h!ch  

      
16.4 De v.v.t. van oi!da  
Zoals wij u al hebben uitgelegd heeft het werkwoord oi!da geen tegenwoordige tijd. 

Het rijtje van oi!da is in wezen een rijtje van de v.t.t. De vormen moeten echter als 

vormen van de o.t.t. worden vertaald. De verleden tijd van oi!da vertalen wij dan als 

o.v.t. hoewel de vormen in wezen vormen v.v.t. zijn! Wij behandelen de verleden tijd 
van oi!da daarom hier, bij de v.v.t.  

 
Bekijkt u de onderstaande voorbeelden. Let erop dat oi!da een onregelmatig 

werkwoord is! 
  
thvn te gaVr ejpiqumivan 
oujk h!/dein eij mhV oJ novmo" 
e!legen, jOuk 
ejpiqumhvsei" 

 Want ik zou de 
begeerte niet kennen 
als de wet niet zei: U 
zult niet begeren.   
(Rom. 7: 7) 
 

 ejpiqumiva (vrl.)-

verlangen, begeerte, 
h!/dein- 1ste p. ev. v.t. v. 

oi!da-ik weet, ei*-als, eij 
mhv- als niet  
   

 
hj!dei" o@ti ejgwV 
a!nqrwpo" aujsthrov" 
eijmi  

 Je wist dat ik een hard 
mens ben.   (Luc. 19: 
22)  

 h!/dei"- 2de p. ev. v.t. v. 
oi!da- ik weet, 
aujsthrov"-hard,  streng 

 
... oujk h!/dei tiv" ejstin ...  ... want hij wist niet wie  

Hij was ... (Joh. 5: 13)  
 h!/dei- 3de p. ev. v.t. v. 

oi!da- ik weet 
 
h!/deimen 
 

 wij wisten    h!/deimen- 1ste p. mv. v.t. 

v. oi!da- ik weet. Deze 

vorm ontbreekt in het 
N.T.  
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ou!te ejmeV oi!date ou!te 
toVn patevra mou: eij ejmeV 
h!/deite, kaiV toVn patevra 
mou a!n h!/deite.   

 Jullie kennen noch Mij 
noch Mijn Vader.  
Indien jullie Mij 
kenden,zouden jullie 
ook Mijn  Vader 
kennen. (Joh. 8: 19)  

 h!/deite- 2de p. mv. v.t. 

v. oi!da-ik weet, ik ken, 

kaiv- ook, patevra- 4de 

nv. ev. v. pathvr,  a!n- 

geeft het werkwoord 
een bepaalde waarde, 
zie 16.6 
 
  

 
... o@ti h!deisan aujtovn   ... omdat zij Hem 

kenden. (Marc. 1: 34)  
 h!/deisan- 3de p. mv. v.t. 

v.  oi!da- ik weet, ik ken   
 
 
 
16.5 Overzicht van de verleden tijd van oi!da 

 
       h!/dein 
       h!/dei" 
       h!/dei 
       h!/deimen 
       h!/deite 
       h!/deisan    

 
In het klassiek Grieks komen andere vormen van de verleden tijd van oi!da voor. 

Deze vormen ontbreken in het Nieuwe Testament. U kunt volstaan met het 
bestuderen en onthouden van bovenstaande vormen.  
 
16.6 a!n 

Het woordje a!n is een zogenaamd partikel. Een partikel is een woordje dat een 

bepaalde extra waarde geeft aan een woord of zin. Een partikel heeft niet zelf een 
vaststaande betekenis, maar voegt extra betekenis toe aan de zin waarin het partikel 
staat. Laten wij nog eens kijken naar het voorbeeld onder 16.4  
eij ejmeV h!/deite, kaiV toVn patevra mou a!n h!/deite 

 
In de zin ervoor heeft Jezus gezegd dat de discipelen Hem niet kennen noch Zijn 
Vader. Hij voegt hier aan toe: Indien jullie Mij kenden, zouden jullie ook Mijn Vader 
kennen. De mededeling die in deze zin wordt gedaan, is geen feit. Aan de 
voorwaarde wordt niet voldaan (de discipelen kennen Jezus niet) zodat ook de 
hoofdzin (afhankelijk van de voorwaarde) geen feit wordt. Wij noemen zo'n zin een 
irrealis ('niet-werkelijkheid').  
 
In het Nederlands geven wij een niet-werkelijkheid aan met de verleden tijd van 
zullen: als jullie Mij zouden kennen, zouden jullie ook Mijn Vader kennen. Wij kunnen 
in gedachten aanvullen: 'maar dit is niet het geval'.  
In het Grieks wordt dit aangegeven door een verleden tijd in de bijzin met eij en een 

verleden tijd met a!n in de hoofdzin. De bedoelde verleden tijd is altijd of een o.v.t. 

(zoals in het voorbeeld) of een aoristus.  
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Het woordje a!n op zich drukt de irrealis niet uit, maar de combinatie met de verleden 

tijd in de zinsconstructie (voorwaardelijke bijzin, hoofdzin) doet dit.  
In combinatie met andere vormen van het werkwoord kan a!n een andere betekenis 

geven. 
 
Onthoudt u dus het volgende: 
- ajn is een partikel dat een extra betekenis geeft aan een woord of zin 

- (bijzin) eij +o.v.t./ aoristus, (hoofdzin) a!n +o.v.t./aoristus = irrealis 

 
16.7 Het betrekkelijk voornaamwoord 
Een betrekkelijk voornaamwoord leidt een bijzin in die extra informatie geeft over het 
woord waar het betrekkelijk voornaamwoord bijhoort. 
Voorbeeld 1: Meneer Landman, die een zaak in ijzerwaren heeft, stond op de 
jaarmarkt met een nieuw soort tang. 
 
De bijzin 'die ... heeft' geeft extra informatie over meneer Landman. Deze extra 
informatie is relevant in de zin omdat het feit dat hij een zaak in ijzerwaren heeft, 
verklaart dat hij een nieuw soort tang presenteerde op de jaarmarkt. 
 
Voorbeeld 2: Meneer Landman, die wij al jaren kennen, stond op de jaarmarkt met 
een nieuw soort tang. 
 
De bijzin geeft nu een ander soort extra informatie. Er wordt duidelijk gemaakt dat 
meneer Landman een kennis is van de verteller. Daarom is het feit dat hij op de 
jaarmarkt stond interessant.  
 
Het gaat ons echter met name om de functie van die in de bijzin. In het eerste 
voorbeeld was die het onderwerp van de bijzin. In het tweede voorbeeld is die lijdend 
voorwerp in de bijzin. In het Nederlands is de keuze van het betrekkelijk 
voornaamwoord alleen afhankelijk van het geslacht van het woord waar het bijhoort: 
mannelijk of vrouwelijk die, onzijdig dat. 
 
In het Grieks is de keuze afhankelijk van geslacht, getal en naamval. Dit wil zeggen 
dat het betrekkelijk voornaamwoord verbogen wordt voor alle drie geslachten in alle 
naamvallen, enkel- en meervoud.  
 
Wij geven u de rijtjes. Let u op de grote overeenkomsten met de verbuiging van het 
lidwoord.  
      
             mnl.         vrl.        onz. 
 
ev. 1ste nv.    o@"  h@  o@ 
 2de nv.    ou%  h%"  ou% 
 3de nv.    w%/  h%/  w%/ 
 4de nv.    o@n  h@n  o@ 
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mv.1ste nv.    oi@  ai@  a@ 
 2de nv.    w%n  w%n  w%n 
 3de nv.          oi%"  ai%"  oi%" 
 4de nv.    ou@"  a@"  a@ 
 
Bij de keuze van het betrekkelijk voornaamwoord worden geslacht en getal bepaald 
door het woord waar het betrekkelijk voornaamwoord bijhoort. De naamval 
daarentegen is afhankelijk van de functie die het betrekkelijk voornaamwoord heeft in 
de bijzin.  
 
Laten wij nog eens kijken naar onze voorbeelden. In beide gevallen worden geslacht 
en getal van het betrekkelijk voornaamwoord bepaald door het woord waar het 
bijhoort. Daar het terugslaat op meneer Landman hebben wij een betrekkelijk 
voornaamwoord nodig dat mannelijk is en enkelvoud. De functie in de bijzin bepaalt 
de naamval.  
 
 
Toegepast op de voorbeelden leidt dit tot de volgende keuze: 
voorbeeld 1: 1ste nv. (onderwerp) ev. mnl. dus o@" 

voorbeeld 2: 4de nv. (lijdend voorwerp) ev. mnl. dus o@n 
 
Let op! Het komt soms voor dat het betrekkelijk voornaamwoord onafhankelijk van de 
functie in de bijzin de naamval heeft van het woord waar het bijhoort. Dit heet 
attractio relativi ('het erbij trekken van het betrekkelijk voornaamwoord') of 
perseveratie ('handhaving').  
 
Het betrekkelijk voornaamwoord kan ook een zin inleiden die fungeert als onderwerp 
van de hoofdzin. Er is dan geen woord waar het direct bijhoort.  
 
Voorbeeld: Wie voor dit plan is, moet zijn hand opsteken. 
 
Dit is in het Grieks net zo. Vaak worden dergelijke zinnen ingeleid door o@". Het 

mannelijk enkelvoud staat dan voor een neutraal 'men'. 
 
In het huiswerk geven wij een aantal zinnen met vormen van het betrekkelijk 
voornaam-woord.  
 
16.8 Huiswerk 
Vertaal de volgende zinnen.  
1. o@ gevgrafa, gevgrafa 
2. oujk oi!da toVn a!nqrwpon tou'ton o$n levgete 
3. ijdouV ejgwV ajpostevllw toVn a!ggelon mou proV proswvpou sou, o$" kataskeuavsei thVn 
oJdovn sou e!mprosqen sou 
4. taV rJhvmata a$ ejgwV lelavlhka uJmin pneu'mav ejstin kaiV zwhv ejstin 
5. ... ejk tw'n ejqnw'n eij" ou$" ejgwV ajpostevllw se 
6. kaiV memartuvrhka o@ti ou%to" ejstin oJ uiJoV" tou' qeou' 
7. au@th ĥn plhvrh" e!rgwn ajgaqw'n kaiV ejlehmosunwn' w%n ejpoivei  
8. eij gaVr ejpisteuvete Mwu>sei', ejpisteuvete a#n ejmoiv 
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9. ... ejn th/' stavsei fovnon pepoihvkeisan 
10. eij ejk tou' kovsmou h^te, oJ kovsmo" a#n toV i!dion ejfilei' 
 
ijdouv- zie!, ajpostevllw- ik zend uit, prov- (+ 2de nv.) voor, provswpon (onz.)- aangezicht, 

kataskeuvw- ik bereid, ik maak gereed, oJdov" (vrl.)- weg, e!mprosqen- (+ 2de nv.) voor, 

rJhvmata- 1ste nv. mv. v. rJh'ma, e!qno" (onz.)- volk, marturevw- ik getuig, ejlehmosuvnh 

(vrl.)- barmhartigheid, stavsi" (vrl.)- opstand, oproer, fovno" (mnl.)- moord, doodslag, 

i!dio"- eigen 

 
16.9 Nieuwe woorden 
crovno" (mnl.)    - tijd 

sunarpavzw    - ik grijp, ik neem gevangen 

parativqhmi    - ik plaats bij, (lijd. vorm) ik draag op 

o@", h@, o@     - (betrekkelijk voornaamwoord) die, dat 

ejpiqumiva (vrl.)   - begeerte 

eij      - als 

eij mhv     - als niet 

aujsthrov", a, on   - hard, streng 

ijdouv     - zie! 

ajpostevllw    - ik zend uit 

prov     - (+ 2de nv.) voor 

provswpon (onz.)   - aangezicht 

kataskeuvw    - ik bereid, ik maak gereed 

oJdov" (vrl.)    - weg 

e!mprosqen    - (+ 2de nv.) voor 

e!qno" (onz.)    - volk 

marturevw    - ik getuig 

ejlehmosuvnh (vrl.)   - barmhartigheid 

stavsi" (vrl.)    - opstand, oproer 

fovno" (mnl.)    - moord, doodslag 

i!dio", a, on    - eigen 
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16.10 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Hebreeuws II 
Wij laten u twee voorbeelden zien van semitismen. Bij het eerste voorbeeld gaat het 
om een semitisme in een citaat uit het Oude Testament.  
kaiV oiJ neanivskoi uJmw'n 
oJravsei" o!yontai kaiV oiJ 
presbuvteroi uJmw'n 
ejnupnivoi" ejnupniasqhv-
sontai 

 En jullie jongemannen 
zullen gezichten zien 
en jullie ouderen zullen 
dromen dromen. 
(Hand. 2: 17)  
 

 neanivsko" (mnl.)- 

jongeman,oJravsei"- 4de 
nv. mv. v.  o@rasi", 
o!yontai- 3de p. mv. 

o.t.t.t. v.oJravw, 
presbuvtero" (mnl.)- 

oudere (man), ejnuvpnion 

(onz.)- droom, 
ejnupniasqhvsontai-  
3de p. mv.  o.t.t.t. v. 
ejnupniavzw- ik droom 

(dit is een lijdende 
vorm, maar deze  moet 
actief vertaald worden, 
dit komt nog aan de 
orde)   
  

 
U ziet dat het twee keer gaat om een werkwoord en een zelfstandig naamwoord met 
dezelfde basis (oJravw, oJrasi", ejnuvpnion, ejnupniavzw). Het betreft hier een citaat uit 

Joe>l 2.  

Dit verschijnsel dat een werkwoord en een zelfstandig naamwoord met dezelfde 
basis worden gecombineerd is een typisch taaleigen van het Hebreeuws. Dit 
verschijnsel kende men wel in het Grieks: het zelfstandig naamwoord werd dan een 
intern object genoemd. Maar het gebruik van zo'n intern object kwam weinig voor. In 
het Nieuwe Testament neemt dit gebruik aanzienlijk toe, hetgeen wordt 
toegeschreven aan de invloed van het Hebreeuws. 
 
Wij geven nog een voorbeeld van een passage zonder relatie met het Oude 
Testament. 
 
kaiV poimevne" h^san ejn 
th/' cwvra/ th'/ aujth/' 
ajgraulou'nte" kaiV 
fulavssonte" fulakaV" 
th'" nuktoV" ejpiV thVn 
poivmnhn aujtw'n  

 En er waren herders in 
diezelfde streek, in het 
veld verkerend en de 
wakes waarnemend 's 
nachts bij hun  kudde. 
(Luc. 2: 8)    

 poimevne"- 1ste nv.  mv. 

v. poimhvn, cwvra (vrl.)- 
gebied, streek, 
ajgraulevw- ik leef buiten  
(in het open veld), 

fulavssw- ik waak, 

fulakhv (vrl.)- wake, th'" 

nuktov"- 's nachts (2de 

nv. v. tijd), poivmnh (vrl.)- 

kudde   
 

U ziet opnieuw een werkwoord en zelfstandig naamwoord van dezelfde basis 
(fulavssw, fulakhv).  
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NOTITIES: 


