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 LES XVII 
 
17.1 Inleiding 
In deze les behandelen we het tegenwoordig deelwoord en het hele werkwoord van 
regelmatige werkwoorden.  
 
Het deelwoord wordt gevormd door achter de stam uitgangen te plaatsen. Het 
deelwoord komt in geslacht, getal en naamval overeen met het woord waar het 
bijhoort. Dit wil zeggen dat van elk werkwoord de tegenwoordige tijd drie 
deelwoorden heeft (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) die alle drie verbogen worden 
in alle naamvallen enkel- en meervoud. Net als bij de verbuiging van de zelfstandige 
naamwoorden is het ook hier van groot belang de uitgangen te kunnen herkennen.  
 
Wij geven u dan ook voornamelijk vormen van hetzelfde werkwoord, te weten e!cw. 

Waar meer dan e ve vn deelwoord in het voorbeeld voorkomt, hebben wij alleen de vorm 

van e!cw vet-cursief weergegeven. 

 
Bekijkt u de volgende voorbeelden en let vast op de uitgangen die achter de stam 
komen. U ziet in deze voorbeelden meteen verschillende gebruikswijzen van het 
deelwoord. Wij vertellen hier meer over onder 17.4. 
Onder 17.5 laten wij zien hoe het hele werkwoord van de o.t.t. wordt gevormd. 
 
17.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met deelwoorden van de 
tegenwoordige tijd 
 
h^n gaVr e!cwn kthvmata 
pollav 

 Want hij bezat vele 
goederen.   (Marc. 10: 
22) 
 

 e!cwn- 1ste p. ev. mnl. 

dlw. o.t.t. v. e!cw, 
kthvmata- 4de nv. mv. v. 

kth'ma (onz.)- bezit   

N.B. Letterlijk staat er: 
'hij was hebbende', zie 
verder onder 17.4   

 
... toV o!noma tou' qeou' 
tou' e!conto" thVn 
ejxousivan ... 

 ... de Naam van God 
Die de Macht heeft...  
(Op. 16: 9) 
 

 e!conto"- 2de nv. ev. 

mnl. dlw. o.t.t. v. e!cw ik 

heb, houd  ejxousivan 

4de nv. van ejxousiva 
macht, autoriteit   
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... kaiV dovte tw/' e!conti taV 
devka tavlanta 

 ... en geeft aan hem, 
die de tien talenten 
heeft.  (Matt. 25: 28) 
 

 dovte- 2de p. mv. 

gebiedende wijs o.t.t. v. 
divdwmi (geb. wijs komt 

nog aan de orde), 
e!conti- 3de nv. ev. mnl. 

dlw. o.t.t. v. e!cw, 
tavlanton (onz.)- talent 

(rekeneenheid met 
verschillende waarden) 
  

 
metaV tau'ta eîdon a!llon 
a!ggelon katabaivnonta 
ejk tou' oujranou' e!conta   
ejxousivan megavlhn ...  

 Daarna zag ik een 
andere engel afdalende 
uit de hemel, hebbende 
grote macht ... (Op. 18: 
1)  
 

 metaV tau'ta- daarna, 
ei^don- 1ste p. ev. aor. 

v. o&ravw (vertaal als 

o.v.t.), katabaivnonta-
4de nv. ev. mnl. dlw. 
o.t.t. v. katabaivnw, 
e!conta- 4de nv. ev. 

mnl. dlw. o.t.t. v. e!cw,  megavlhn- 4de nv. ev. vrl. v. mevga" (N.B. De verbuiging van mevga" is onregelm. & v. later) 

  
 
pw'" duskovlw" oiJ taV 
crhvmata e!conte" 
eij"thVn basileivan tou' 
qeou' eijseleuvsontai 

 Hoe moeilijk zullen zij 
die goederen hebben in 
het Koninkrijk van God 
binnengaan!   (Marc. 
10: 23) 
 

 pw'"- leidt een uitroep 

in:  
hoe..., duskovlw"- 

(bijwoord) moeizaam, 
e!conte"- 1ste nv. mv. 

mnl. dlw. o.t.t. v. e!cw,  basileiva (vrl.)- koninkrijk, eijseleuvsontai- 3de p. mv. o.t.t.t. v. eijsevrcomai- ik ga binnen (e!rcomai is een onregelmatig werkwoord en komt later nog aan de orde) 
 

 
... ei%" ejk tw'n eJptaV 
ajggevlwn tw'n ejcovntwn 
taV" eJptaV fiavla" ... 

 ... e vevn uit de zeven 

engelen, hebbende de zeven fiolen ... (Op. 17: 1) 
 

 ejcovntwn- 2de nv. mv. 

mnl.dlw. o.t.t. v. e!cw, 
fiavlh (vrl.)- fiool, 

schaal 
  

 
... kaiV ei^pen toi'" 
ajkolouqou'sin ... 

 ... en Hij zei tegen hen, 
die volgden ...   (Matt. 
8: 10)   

 ei^pen- 3de p. ev. aor. v. 
levgw (komt nog aan de 

orde), ajkolouqou'sin- 
3de nv. mv. mnl. dlw. 
o.t.t. v. ajkolouqevw-ik 

volg, hier zelfstandig 
gebruikt (zie onder 
17.4) 
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kaiV ou@tw" ei^don touV" 
i@ppou" ejn th/' oJravsei 
kaiV touV" kaqhmevnou" ejp 
jaujtw'n, e!conta" 
qwvraka" purivnou" ... 

 En zo zag ik de 
paarden in het gezicht 
en hen die op hen 
zaten, hebbende vuur- 
rode borstwapenen ... (Op. 9: 17)  

 i@ppo" (mnl.)- paard, 
oJravsei-3de nv. ev. v. 

o@rasi" (vrl.)- gezicht, 

visioen, kaqhmevnou"-
4de nv. mv. mnl. dlw. 
o.t.t.v. ) kavqhmai- ik zit 

(dit is een deponens. 
Deponentia komen 
later aan de orde), 
e!conta"-4de nv. mv. 

mnl. dlw. o.t.t. v. e!cw, 
qwvraka"- 4de nv. mv. 

v. qwvrax (mnl.)- 

borstwapen, borstplaat, 
puvrino"- vuurrood  

 
  !Estin deV ejn toi'"  
&Ierosoluvmoi" ejpi th/ 
probatikh/' kolumbhvqra 
... pevnte stoaV" e!cousa   

 Er is nu in Jeruzalem 
bij de Schaapspoort 
een badwater ... 
hebbende vijf 
zuilengangen. (Joh. 5: 

2)  

 probatikhv (vrl.)- 

Schaapspoort, kolum- 
bhvqra (vrl.)- badwater, 
stoav (vrl.)- zuilengang, 

e!cousa- 1ste nv. ev. vrl. 

dlw. o.t.t. v. e!cw   

 
... h!kousa fwnh'" 
legouvsh" moi: SaouVl 
Saouvl, tiv me diwvkei"; 

 ... Ik hoorde een stem, 
zeggende tot mij: Saul, 
Saul, waarom vervolg 
je Mij? (Hand. 22: 7)    

 h!kousa- 1ste p. ev. aor. 

v. ajkouvw (+ 2de nv.!),  
legouvsh"- 2de nv. ev. 

vrl. Saul, tiv -waarom 

(lett. wat; vaak worden 
bijwoorden gevormd 
d.m.v. woordjes in de 
vierde naamval, dus: 
aangaande of vanwege 
wat.  Kort voor dia ti) 
diwvkw- ik vervolg - 
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... tovte aijfnivdio" 
aujtoi'" ejfivstatai 
o!leqro" w{sper hJ wjdiVn 
th/' ejn gastriV ejcouvsh/  

 ... dan overvalt een 
onverwacht verderf 
hen, zoals de 
barensnood een 
zwangere vrouw ...  (1 
Thess. 5: 3) 
 

 tovte- dan, op dat 

moment, aijfnivdio"- 
(bijv. nw.) onverwacht, 
ejfivstatai- 3de p. 

ev.o.t.t. lijd. vorm v. 
ejfivsthmi- ik plaats (de 

lijdende vorm komt pas 
later aan de orde), 
o!leqro" (mnl.)- verderf, 

ondergang, w@sper- 

zoals (leidt een 
vergelijking in, merk op 
dat de naam-vallen van 
de corre-sponderende 
delen gelijk zijn!), wjdivn 

(vrl.)- barensnood, 
gastriv- 3de nv. ev. v. 

gasthvr (vrl.)- buik, 

ejcouvsh/- 3de nv. ev. vrl. 

dlw. o.t.t. v. e!cw 

(zelfstandig gebruikt, let 
op het lidwoord, zie 
onder 17.4)   

 
... kaiV e!deixevn moi thVn 
povlin thVn aJgian *Ierou-
salhm katabaivnousan 
ejk tou' oujranou' ajpoV tou' 
qeou', e!cousan thVn 
dovxan tou' qeou' ... 

 ... en hij toonde mij de 
stad, het heilige 
Jeruza-lem, afdalend 
uit de hemel van God, 
hebbende de 
heerlijkheid van God 
...(Op. 21: 11)  

 e!deixen- 3de p. ev. aor. 

v. deivknumi- ik toon, 
povlin- 
4de nv. ev. v. povli",  
*Ierousalhvm (vrl.)- 

Jeruzalem (N.B. U 
zag eerder al 
&Ierosovluma (onz.)- 

Jeruzalem), 
katabaivnousan- 4de 

nv. ev. vrl. dlw. o.t.t. v. 
katabaivnw, e!cousan- 
4de nv. ev. vrl. dlw. 
o.t.t. v. e!cw  

 
... kaiV met j aujtou' 
eJkatoVn tesseravkonta 
tevssare"ciliavde" 
e!cousai toV o!noma aujtou' 
... 

 ... en met Hem 
honderd-
vierenveertigduizend, 
hebbende Zijn naam ... 
(Op. 14: 1)  

 e!cousai- 1ste nv. mv. 

vrl. dlw. o.t.t. v. e!cw 
o.t.t. v. eijmiv (N.B. oujswn 

is bij o. 
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... mimhtaiV ... tw'n 
ejkklhsiw'n tou qeou' 
tw'n oujsw'n ejn th/'  
*Ioudaiva/ 

 ... navolgers ... van de 
gemeenten van God, 
zijnde in Judea ... (1 
Thess. 2: 14) 
 

 mimhthv" (mnl.)- 

navolger, oujsw'n- 2de 

nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. v. 
eijmiv (N.B. oujswn is bij 
het regelmatige 
werkwoord de uitgang 
van de 2de nv. mv. van 
het deelwoord o.t.t.!!), 
*Ioudaiva  (vrl.)- 

Judea   
 
oujaiV tai'" ejn gastriV 
ejcouvsai" ... 

 Wee de zwangeren ... 
(Luc. 21: 23)  

 oujaiv- wee!, ejcouvsai"- 
3de nv.mv. vrl. dlw. 
o.t.t. v. e!cw  (zelfstandig 

gebruikt, let op het 
lidwoord, zie onder 
17.4) 
  

 
... e!conte" e@kasto" 
kiqavran kaiV fiavla" 
crusa'" gemouvsa" 
qumiamavtwn ... 

 ... hebbende ieder een 
cither en fiolen vol met 
reukwerk ... (Op. 5: 8) 
 

 e@kasto"- elk, ieder, 
kiqavra (vrl.)- cither, 
crusa'"- 4de nv.mv. vrl. 

v. crusou'"- van goud 

(bijvoeglijke naam-
woorden op -ou" 

komen nog aan de 
orde), gemouvsa"- 4de 

nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. v. 
gevmw- ik ben vol, 

qumiamavtwn- 2de nv. 

mv. v. qumivama (onz.)- 

reukwerk   
 
eij oûn toV sw'mav sou 
o@lon fwteinovn, mhV e!con 
mevro" ti skoteinovn ... 

Indien uw lichaam 
geheel licht is, niet 
hebbende enig duister 
deel ... (Luc. 11: 36)   

sw'ma (onz.)- lichaam, 

fwteinov"- licht, mh- niet, 
e!con- 1ste nv. ev. onz. 

dlw. o.t.t. v. e!cw, mevro" 
(onz.)- deel, ti- 
(onbepaald vnw.) een 
of ander, een, 
skoteinov"- duister 
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... toV musthvrion ... tou' 
qhrivou ... tou' e!conto" 
taV" eJptaV kefalaV" ...  

 ... het geheim ... van 
het beest ... hebbende 
de zeven hoofden ...  
(Op. 17: 7) 
 

 musthvrion (onz.)- 

geheim, qhrivon (onz.)- 

beest, monster, 
e!conto"- 2de nv. ev. 

onz. dlw. )o.t.t. v. e!cw, 
kefalhv (vrl.)- hoofd 
  

 
ejpibavnte" dev ploiw/'  
*Adramutthnw/' mevllonti  
plei'n ...  

 Aan boord gegaan 
zijnde van een 
Adramyttenisch schip 
dat op het punt stond 
om te gaan varen 
..(Hand. 27: 2)  

 ejpibavnte"- 1ste nv. mv. 

mnl. dlw. aor. v. 
ejpibaivnw- ik ga in (+ 
ploiw/' ik ga aan boord),  
jAdramutthnov"- 
Adramyttenisch, 
mevllonti- 3de nv. ev. 

mnl. dlw. o.t.t. v. mevllw, 
ik zal, ik sta op het punt 

om te, plei'n- heel ww. 

o.t.t. v. plevw (de 

vorming van het hele 
ww. komt nog aan de 
orde) 
  

 
kaiV ei^don ejk th'" 
qalavssh" qhrivon 
ajnabai'non, e!con kevrata 
dekav ...    

 En ik zag opkomende 
uit de zee een beest, 
hebbende tien 
hoornen ...  
(Op. 13:1)  

 qavlassa (vrl.)- zee, 
a*na- 
bai'non- 4de nv. ev. 

onz. dlw. o.t.t. v. 

ajnabaivnw, e!con- 4de nv. 

ev. onz. dlw. o.t.t. v. 
e!cw, kevrata- 4de nv. 

mv. v. kevra" (onz.)- 

hoorn   
 
... wJseiV  provbata mhV 
e!conta  poimevna 

 ... zoals schapen die 
geen herder hebben.  
(Matt. 9: 36) 
 

 wJseiv- zoals (leidt een 

vergelijking in), 
provbaton  (onz.)- 

schaap, e!conta- 1ste 

nv. ev. onz. dlw. o.t.t. v. 
e!cw, poimevna- 4de nv. 

ev. v. poimhvn (mnl.)- 

herder 
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o@ti oujk ... hJ zwhV aujtou 
ejstin ejk tw'n uJpar-
covntwn  aujtw/' 

 ... omdat ... zijn leven 

niet bestaat uit zijn 

bezittingen.  (Luc. 12: 
15) 
 

 zwhv (vrl.)- leven, 
uJparcovntwn- 2de nv. 

mv. onz. dlw. o.t.t. v. 
uJpavrcw- ik sta ter 

beschikking (hier 
zelfstandig  gebruikt: 
'hetgeen dat hem 
(aujtw/') ter beschikking 

staat')  
  

 
ou%tw" oûn pa'" ejx uJmw'n 
o$" oujk ajpotavssetai 
pa'sin toi'" eJautou 
uJpavrcousin ouj duvnatai 
ei^nai mou maqhthv" 

 Zo kan dan ieder van 
jullie die niet al het zijne 
verlaat Mijn discipel niet 
zijn.   (Luc. 14: 33) 
 

 ajpotavssetai- 3de p. 

ev. o.t.t. v. 
ajpotavssomai- ik verlaat 

(deponens, komt nog 
aan de orde), 
uJpavrcousin- 3de nv. 

mv. onz. dlw. o.t.t. v. 
uJpavrcw, duvnatai- 3de 

p. ev. o.t.t. v. duvnamai- 
ik kan (deponens, komt 
nog aan de orde)   

 
xenivzonta gavr tina 
eijsfevrei" eij" taV" 
ajkoaV" hJmw'n 

 Want u brengt enige 

vreemde dingen ons 
ten gehore. (Hand. 17: 
20) 
  

 zenivzonta- 4de nv. mv. 

onz. dlw. o.t.t. v. 
xenivzw-  
ik vertoef als gast, ik 
ben vreemd(eling),, 
tina- 4de nv. mv. v. ti, 
ajkohv (vrl.)- oor, gehoor   

 

17.3 Overzicht van de uitgangen van het deelwoord o.t.t. van regelmatige 
werkwoorden 
 
       mnl.      vrl.    onz. 
ev.1ste nv.  - wn    - ousa  - on 

 2de nv.  - onto"  - oush"  - onto" 

 3de nv.  - onti  - oush/  - onti 
 4de nv.  - onta  - ousan  - on 

 
       mnl.      vrl.     onz. 
mv.1ste nv.  - onte"  - ousai  - onta 

 2de nv.  - ontwn  - ouswn  - ontwn 

 3de nv.  - ousin  - ousai"  - ousin 

 4de nv.  - onta"  - ousa"  - onta    
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Deze uitgangen komen achter de stam van het regelmatige werkwoord.  
luvw > stam lu- > deelwoord luvwn 

ajkouvw > stam ajkou- > deelwoord ajkouvwn            
 
Het onregelmatige werkwoord eijmiv heeft deze uitgangen als vormen!  

Dus: 1ste nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. eijmiv is w!n 

3de nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. v. eijmiv is oûsai" 

enzovoorts. 
 
17.4 De gebruikswijzen van het deelwoord 
 
a) attributief gebruik  
Het deelwoord wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord.  
Het staat dan tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord in of het volgt op het 
zelfstandig naamwoord met herhaling van het lidwoord.  
Vertaaladvies: als deelwoord of als betrekkelijke bijzin 
Voorbeeld: toV o!noma tou' qeou' tou' e!conto" thVn ejxousivan ... - de Naam van God, Die 

de macht heeft ... (Op. 16: 9) 
 
b) gesubstantiveerd gebruik 
Het deelwoord fungeert als zelfstandig naamwoord door toevoeging van het lidwoord. 
Een deelwoord heeft vaak de voorkeur boven een zelfstandig naamwoord omdat bij 
een deelwoord bijvoorbeeld een lijdend voorwerp kan staan. 
 
Vertaaladvies: als zelfstandig naamwoord of als betrekkelijke bijzin, voorafgegaan 
door 'degene(n)' 
 
Voorbeeld: oujaiV tai'" ejn gastriV ejcouvsai"- Wee de zwangeren (lett. degenen, die in 

de buik hebben) (Luc. 21: 23) 
oiJ taV crhvmata e!conte"- degenen, die bezittingen hebben (Marc. 10: 23) 

 
c) praedikatief gebruik 
Het deelwoord geeft gebeurtenissen aan die naast de hoofdhandeling plaatsvinden. 
De tijd van het deelwoord geeft aan of deze nevenaktiviteiten spelen voor, tijdens of 
na de hoofdhandeling. 
 
Vertaaladvies: als een bijwoordelijke bijzin (meestal van tijd). Wanneer het deelwoord 
van de o.t.t. is moet de bijzin beginnen met 'terwijl'. Soms kan het deelwoord o.t.t. 
ook vertaald worden als hoofdwerkwoord naast het eigenlijke hoofdwerkwoord.  
Verbindingswoord is dan 'en'.  
Voorbeeld: eij ou^n toV sw'ma sou o@lon fwteinovn, mhV e!con mevro" ti skoteinovn-  

Als dan uw lichaam geheel licht is, terwijl het geen duister deel heeft... 
Als dan uw lichaam geheel licht is en geen duister deel heeft ... (Luc. 11: 36) 
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Soms moet het deelwoord in combinatie met het hoofdwerkwoord worden vertaald. 
Voorbeeld: h^n gaVr e!cwn kthmata povlla- Want hij had veel bezit. (Letterlijk: hij was 

hebbende) (Marc. 10: 22) 
 
Het gaat om gevallen waar het deelwoord met het hoofdwerkwoord een betekenis 
vormt. In het voorbeeld is ĥn e!cwn een sterkere uitdrukking voor e!cei 
 
 
Opmerking: het zelfstandig naamwoord van de derde declinatie heeft dezelfde 
uitgangen als het mannelijk deelwoord van de o.t.t.!! Goede kennis van de uitgangen 
van het deelwoord is dus van groot belang! 
 
 
17.5 Het hele werkwoord o.t.t. 
Het hele werkwoord van de o.t.t. wordt gevormd door achter de stam de uitgang -ein 

te plaatsen.  
 
sklhrov" ejstin oJ lovgo" 
ou%to": tiv" duvnatai 
aujtou' ajkouvein; 

 Dit woord is hard. Wie 
kan het aanhoren?  

(Joh. 6: 60) 
  

 sklhrov"- hard, 
duvnatai- 
3de p. ev. o.t.t. v. 
duvnamai, ajkouvein- heel 

werkwoord o.t.t. v. ajkouvw 
(+ 2de nv.!) 

   

 

Het hele werkwoord moet soms vertaald worden met 'om te ...' Tevens maakt het 
deel uit van een bepaalde grammaticale constructie, accusativus cum infinitivo 
genoemd ('vierde naamval met heel werkwoord'). Deze constructie bespreken wij 
later. 
 
17.6 Huiswerk:   
a) Vertaal de volgende zinnen. 
1. ou%to" ejstin oJ toVn lovgon ajkouvwn kaiV eujquV" metaV cara'" lambavnwn aujtovn 
2. ou@tw" gavr pote kaiV aiJ a@giai gunai'ke" aiJ ejlpivzousai eij" qeoVn ejkosmoun eJautav" ... 
3. kaiV h!kousa fwnh'" megavlh" ejk tou' oujranou' legouvsh": ijdouV hJ skhnhV tou' qeou' metaV 
tw'n ajnqrwvpwn 
4. hjkolouvqhsan aujtw/' duvo tufloiV kravzonte" kaiV levgonte": ... 
5. kai ijdouV fwnhV ejk tw'n oujranw'n levgousa: ou%tov" ejstin oJ uiJoV" mou oJ ajgaphtov" 
6. tou'to deV e!legon peiravzonte" aujtovn 
7. ei^den duvo ajdelfouV", Sivmwna ... kaiV jAndrevan toVn ajdelfoVn aujtou', bavllonta" 
ajmfivblhstron eij" thVn qavlassan: ĥsan gaVr aJliei'" 
8. blevponte" ouj blevpousin kaiV ajkouvonte" oujk ajkouvousin  
9. h!/dei gaVr ejx ajrch'" oJ  *Ihsou'" tivne" eijsiVn oiJ mhV pisteuvonte"  
10. prosh'lqon oiJ taV divdracma lambavnonte" tw'/ Pevtrw/ 
 
eujquv"- dadelijk, onmiddellijk, carav (vrl.)- blijdschap, lambavnw- ik neem, ik ontvang, 
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pote- ooit, eens (!geen accent), ejlpivzw- ik hoop, ejkovsmoun- 3de p. mv. o.v.t. v. 

kosmevw- ik versier (de uitgang -on trekt samen met de e van de stam [kosme-], dit 

verschijnsel komt later aan de orde), h!kousa- 1ste p. ev. aor. v. ajkouvw, vertaal als 

o.v.t., skhnhv (vrl.)- tent, hjkolouvqhsan- 3de p. mv. aor. v. ajkolouqevw, vertaal als o.v.t.; 

tufloiv : vul aan: a!nqrwpoi, kravzw- ik schreeuw, peiravzw- ik stel op de proef, bavllw- 
ik werp, ajmfivblhstron (onz.)- werpnet om mee te vissen, tivne"- 1ste nv. mv. v. tiv", 
prosh'lqon- 3de p. mv. aor. v. prosevrcomai- ik kom naar ... toe (vertaal als o.v.t.), 

divdracmon (onz.)- didrachme, halve sikkel voor de tempelbelasting 
 
b) Geef van alle deelwoorden aan hoe ze gevormd zijn. Bijvoorbeeld: 
ajkouvwn - ajkouvw > stam ajkou- > ajkouvwn 
  
 
17.7 Nieuwe woorden 
kth'ma (onz.)    - bezit 

tavlanton (onz.)   - talent 

pw'"     - (leidt uitroep in) hoe ... 

duskovlw"    - (bijwoord) moeizaam 

basileiva (vrl.)   - koninkrijk 

eijsevrcomai    - ik ga binnen 

fiavlh (vrl.)    - fiool, schaal 

ajkolouqew     - ik volg 

i@ppo" (mnl.)    - paard 

o@rasi" (vrl.)    - gezicht, visioen 

kavqhmai     - ik zit 

qwvrax (mnl.)    - borstwapen 

puvrino", h, on   - vuurrood 

probatikov", h, on   - schaaps- 

probatikhv (vrl.)   - Schaapspoort 

kolumbhvqra (vrl.)   - badwater 

stoav (vrl.)    - zuilengang 

Saouvl     - Saul 

diwvkw     - ik achtervolg 

tovte     - toen, op dat moment 

aijfnivdio", a, on   - onverwacht 

ejfivsthmi     - ik plaats 

o!leqro" (mnl.)   - verderf, ondergang 

w@sper     - zoals 

wjdivn (vrl.)    - barensnood 

gasthvr (vrl.)    - buik 

deivknumi    - ik toon 

*Ierousalhm (vrl.)   - Jeruzalem 

mimhthv" (mnl.)   - navolger 

*Ioudaia (vrl.)    - Judea 
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oujaiv     - wee! 

e@kasto"     - ieder, elk 

kiqavra (vrl.)    - cither 

crusou"', h, oun   - van goud, gouden 

gevmw     - ik ben vol 

qumivama (onz.)   - reukwerk 

sw'ma (onz.)    - lichaam 

fwteinov", h, on   - licht 

mhv      - niet 

mevro" (onz.)    - deel 

ti       - een of ander, een 

skoteinov", h, on   - duister 

musthvrion (onz.)   - geheim 

qhrivon (onz.)    - beest 

kefalhv (vrl.)    - hoofd 

ejpibaivnw    - ik ga in 

jAdramutthnov", h, on   - Adramyttenisch 

qavlassa (vrl.)   - zee 

kevra" (onz.)    - hoorn 

wJseiv     - zoals 

provbaton (onz.)   - schaap 

poimhvn (mnl.)    - herder 

zwhv (vrl.)    - leven 

uJpavrcw     - ik sta ter beschikking 

ajpotavssomai    - ik verlaat 

duvnamai     - ik kan 

xenivzw     - ik vertoef als gast 

ajkohv (vrl.)    - oor, gehoor 

sklhrov", a, on   - hard 
eujquv"     - dadelijk, onmiddellijk 

carav (vrl.)    - blijdschap  
lambavnw    - ik neem, ik ontvang  

pote     - ooit, eens  
ejlpivzw     - ik hoop 
kosmevw     - ik versier 

skhnhv (vrl.)    - tent 
tuflov", h, on    - blind  
kravzw     - ik schreeuw  
peiravzw    - ik stel op de proef 

bavllw     - ik werp  
ajmfivblhstron (onz.)  - werpnet om mee te vissen  

prosevrcomai    - ik kom naar ... toe  
divdracmon (onz.)   - didrachme, halve sikkel voor de tempelbelasting 
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17.8 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Latijn I 
Wij willen nu twee lessen besteden aan het Latijn. Het Latijn was de taal van de 
Romeinen die, zoals u in vorige lessen hebt kunnen lezen, een groot deel van de 
toenmalige wereld onder hun bewind hadden. Waar de Romeinen heersten, kwamen 
de mensen in aanraking met het Latijn. Decreten en dergelijke werden vaak in twee 
talen opgesteld: in de taal van het bewuste gebied en in het Latijn.  
Vaak ging de bovenlaag van de bevolking het Latijn leren. Zij konden zo als 
vertegenwoordigers van het Romeinse gezag fungeren in hun gebied, aangezien zij 
met Rome konden communiceren. In hele gebieden werd naast de taal ook de 
beschaving van de Romeinen ingevoerd. Mensen leerden hun koopwaren niet te 
ruilen, maar te handelen met geld. Er werden scholen naar Romeins model ingericht 
waar retorica en dergelijke werden onderwezen. Zo kon de kerkvader Augustinus in 
Noord-Afrika een typisch Romeinse opleiding krijgen. Zijn kennis van retorica blijkt uit 
zijn geschriften, die in het Latijn zijn geschreven.  
 
Daar veel kerkvaders evenals Augustinus opgegroeid waren in een omgeving vol van 
Latijn, gingen zij schrijven in het Latijn. Het Latijn werd zo geleidelijk de taal van de 
kerk.  
 
Dit Latijn, ook wel kerklatijn genoemd, is een ander soort Latijn dan het Latijn dat 
men in de eerste eeuw na Christus sprak en schreef. Een taal is immers steeds in 
ontwikkeling. Woorden en uitdrukkingen raken in onbruik en verdwijnen, andere 
woorden komen ervoor in de plaats. Een belangrijk aspect van de verandering van 
Latijn naar kerklatijn was de noodzaak een taal te ontwikkelen voor de beschrijving 
van geestelijke zaken. Allerlei woorden zoals zonde, verlossing, genade enzovoorts 
bestonden niet in de typische betekenis die ze in het christendom hebben. Daarom 
ging men woorden die aanvankelijk een alledaagse betekenis hadden gebruiken in 
een geestelijke context. Zo werd het woord dominus dat gewoon 'heer des huizes' 
betekende gebruikt voor God: Heere. 
 
NOTITIES: 
 
 
 
 
 


