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 LES XVIII 
 
18.1 Inleiding 
In deze les laten wij u alle vormen zien van het aanwijzend voornaamwoord ou%to". 

Dit woord komt in geslacht, getal en naamval overeen met het woord waar het 
bijhoort. Onder 18.4 worden de gebruikswijzen van ou%to" toegelicht. Verder willen wij 

u regels geven voor de vorming van de o.t.t. van werkwoorden met samentrekking. 
 
18.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van het aanwijzend 
voornaamwoord ou%to" 

 
ou%to" ejstin oJ uiJov" mou 
oJ ajgaphtov" 

 Deze is mijn geliefde Zoon. (Matt. 3: 17) 
  

 ou%to"- 1ste nv. ev. mnl    

 
ajqw/'ov" eijmi ajpov tou' 
ai@mato" touvtou 

 Ik ben onschuldig aan 
het bloed van Deze. 
(Matt. 27: 24) 
 

 ajqw'/o"-onschuldig, 

ai@mato"- 2de nv. ev. v. 
ai%ma (onz.)- bloed 

(woord van de derde 
declinatie, komt nog 
aan de  orde), touvtou- 
2de nv. ev. mnl. v. 
ou%to" 
  

 
povqen touvtw/ hJ sofiva 
au%th ...; 

 Vanwaar heeft Hij deze 
wijsheid? (Matt. 13: 54) 
 

 toutw/- 3de nv. ev. mnl. 

v. ou%to" (vul ejstin aan: 

'vanwaar (is) voor Hem 
deze wijsheid?', een 
dergelijk gebruik van de 
derde naamval komt 
veel voor; zo'n derde  naamval wordt een derde naamval possessivus genoemd: 'van bezit'), sofiva (vrl.)- wijsheid, au%th- 1ste nv. ev. vrl. ou%to"   

 
ejgwV kataluvsw toVn naoVn 
tou'ton toVn ceiro-
poivhton    

 Ik zal deze tempel, met 
handen gemaakt, 
afbreken ... (Marc. 14: 
58)  
 

 kataluvw- ik ontbind, ik 

breek af, naov" (mnl.)- 

tempel, heiligdom, 
tou'ton- 4de nv. ev. 

mnl. v. ou%to", 

ceiropoivhto"- met 

handen gemaakt (cei'r 

+ poievw) 
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... toV deV kaloVn spevrma, 
ou%toiv eijsin oiJ uiJoiV th'" 
basileiva" 

 ... en het goede zaad, 

deze zijn de zonen van 
het koninkrijk.  (Matt. 

13:38b) 
 

 spevrma (onz.)- zaad, 

ou%toi-1ste nv. mv. mnl. 

v. ou%to" 
 
  

 
ouj periV touvtwn deV 
ejrwtw' movnon, ajllaV kaiV 
periV tw'n pisteuovntwn 
diaV tou' lovgou aujtw'n 
eij" ejmev ... 

 Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor 
degenen die door hun 
woord in Mij geloven ... 
(Joh. 17: 20) 
 
  

 touvtwn- 2de nv. mv. 

mnl. 
v. ou%to", ejrwtw'- 1ste p 
ev. o.t.t. v. ejrwtavw- ik 

vraag, ik bid 
(werkwoord met 
samentrekking, komt 
nog aan de orde) 
  

 
tiv poihvswmen toi'" 
ajnqrwvpoi" touvtoi"; 

 Wat zullen wij doen met 
deze mannen? (Hand. 
4: 16)  

 touvtoi"- 3de nv. mv. 

mnl. v. ou%to" 
  

 
pa'" oûn o@sti" ajkouvei 
mou touV" lovgou" 
touvtou" kaiV poiei' 
aujtouv" ... 

 Daarom ieder die deze 
Mijn woorden hoort en 
ze doet, ... (Matt. 7: 24) 
 

 o@sti"-wie ook (maar), 
touvtou"- 4de nv. mv. 

mnl. v. ou%to"  

 
povqen touvtw/ hJ sofiva 
au%th ...; 

 Vanwaar heeft Hij deze 
wijsheid? (Matt. 13: 54)  
 

 au%th- 1ste nv. ev. vrl. 

v.ou%to"  
  

 
tivni oûn oJmoiwvsw touV" 
ajnqrwvpou" th'" genea'" 
tauvvth", kaiV tivni eijsiVn 
o@moioi;  

 Waarmee dan zal Ik de 
mensen van deze 
gene-ratie vergelijken, 
en waar lijken ze op?  
(Luc. 7: 31) 
 

 tivni- 3de nv. ev. onz. v. 
tiv, o&moiovw- (+ 3de nv.) 

ik 
vergelijk met, tauvth"- 

2de nv. ev. vrl. v. ou%to" 
o!moio"- gelijkend op   

 
ou@tw" e!stai kaiV th'/ 
genea/' tauvth/ th'/ ponhra'/ 

 Zo zal het ook zijn met 
deze slechte generatie. 
(Matt. 12: 45) 

 tauvth/- 3de nv. ev. vrl. 
v. ou%to" 
 
  

 
ou*k oi!date thVn 
parabolhVn tauvthn ... ; 
 

 Kennen jullie deze ge- 
lijkenis niet ...?  (Marc. 
4: 13) 
 

 tauvthn- 4de nv. ev. vrl. 
v. ou%to" 
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au%tai gavr eijsin duvo 
diaqh'kai ...  

 Want deze zijn twee 
ver- 
bonden ... (Gal. 4: 24)  

 au%tai- 1ste nv. mv. vrl 
v. ou%to", diaqhvkh (vrl.)- 

verbond  
  

 
meivzwn touvtwn  a!llh 
ejntolhV oujk e!stin 

 Er is geen ander gebod 
groter dan deze.  
(Marc. 12: 31) 
 

 meivzwn- (+ 2de nv.) 

groter dan, touvtwn- 2de 

nv. mv. vrl. v. ou%to"  
  

 
... ejn tauvtai" tai'" 
hJmevrai" ...  

  ... in deze dagen ... (Luc. 23: 7)  tauvtai"- 3de nv. mv. 

vrl. 
v. ou%to"   

 
blevpei" tauvta" taV" 
megavla" oijkodomav"; 

 Zie je deze grote ge-
bouwen? (Marc. 13: 
2) 

 tauvta"- 4de nv. ev. vrl. 

v. ou%to", megala"- 4de 

nv. mv. vrl. v. mevga", 
oijkodomhv (vrl.)- gebouw  

 
... tou'tov ejstin toV sw'mav 
mou  

 ... dit is Mijn lichaam.  
(Matt. 26: 26)  
 

 tou'to- 1ste nv. ev. onz.  
v. ou%to"  
  

 
... periV tou' rJhvmato" 
touvtou   

 ... aangaande dat 
woord (Luc. 9: 45) 
 

 rJhvmato"- 2de nv. ev.  v. rJh'ma (woord van de derde declinatie, komt nog aan de orde),  touvtou- 2de nv. ev. onz. v. ou%to"  

 
ejn gaVr touvtw/ oJ lovgo" 
ejstiVn ajlhqinoV" o@ti 
a!llo" ejstiVn oJ speivrwn 
kaiV a!llo" oJ qerivzwn  

 Want hierin is het 
woord waar dat de één 
zaait en de ander 
maait.  (Joh. 4: 37)  
 

 touvtw/- 3de nv. ev. onz. 

v. ou%to", a!llo"...a!llo"- 

lett. een ander ... een 
ander; de een ... de 
ander, 
  

 
diaV tou'to levgw uJmi'n ... 
 

 Daarom zeg Ik jullie ... 
(Matt. 6: 25) 

 tou'to- 4de nv. ev. onz. 
v. ou%to" 
  

 
tw'n deV dwvdeka 
ajpostovlwn taV ojnovmata 
ejstin tau'ta 
 

 Van de twaalf 
apostelen zijn de 
namen deze: (Matt. 10: 
2) 
 

 ajpovstolo" (mnl.)- lett. 

afgezant; apostel, 
ojnovmata- 1ste nv. mv. 

v. o!noma, tau'ta- 1ste 

nv. mv. onz. v. ou%to"  
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oi!den gaVr oJ pathVr u&mw'n 
oJ oujravnio" o@ti crh/vzete 
touvtwn  aJpavntwn  

 Want jullie hemelse 
Vader weet dat jullie al 
die dingen nodig 
hebben. (Matt. 6: 32) 
 

 touvtwn- 2de nv. mv. 

onz. 
v. ou%to"   crh/vzw + 2de 
naamval: ik heb nodig 

 
ajll j ejn touvtoi" pa'sin 
uJpernikw'men diaV tou' 
ajgaphvsanto" hJma'" 

 Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars 
door Hem Die ons heeft 
liefgehad.  (Rom. 8: 37) 
 

 touvtoi"- 3de nv. mv. 

onz. v. ou%to", uJper-
nikw'men- 1ste p. mv. 

o.t.t. v. uJpernikaw- ik 

ben een 
superoverwinnaar 
(uJper- over heen 

+nikavw- ik overwin) 

(werkwoord met 
samentrekking, komt 
nog aan de orde)   

 
pavnta gaVr tau'ta taV 
e!qnh ejpizhtou'sin    

 Want al deze dingen 
zoeken de volken. 
.(Matt. 6: 32) 
 

 tau'ta- 4de nv. mv. onz. 

v. ou%to", e!qnh- 1ste nv. 

mv. v. e!qno",  N.B. 

'volken' heeft vaak de 
bijbetekenis 'heidenen', 
ejpizhtevw- ik zoek naar  

 
18.3 De verbuiging van het aanwijzend voornaamwoord ou%to" 
 
      mnl.    vrl.  onz. 
ev.1ste nv.   ou%to" au%th  tou'to   
 2de nv.   touvtou  tauvth" touvtou   
 3de nv.   touvtw/ tauvth/ touvtw/   
 4de nv.   tou'ton tauvthn tou'to   
 
mv.1ste nv.   ou%toi au%tai tau'ta 
 2de nv.   touvtwn touvtwn touvtwn 
 3de nv.   touvtoi" tauvtai" touvtoi" 
 4de nv.   touvtou" tauvta" tau'ta 
 
18.4 Gebruikswijzen van het aanwijzend voornaamwoord ou%to" 
ou%to" kan op twee manieren worden gebruikt: 

- bijvoeglijk. De vorm van ou%to" hoort bij een woord en moet vertaald worden met 

'deze, dit' 
Voorbeeld: ejn tauvtai" tai'" hJmevrai"- in deze dagen (Luc. 23: 7) 

- zelfstandig. Dit is meestal bij het onzijdig het geval.De vorm van ou%to" staat op zich 

en moet vertaald worden als 'deze dingen' 
Voorbeeld: pavnta gaVr tau'ta taV e!qnh ejpizhtou'sin- Want al deze dingen zoeken de 

heidenen (Matt. 6: 32) 
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18.5 De vorming van de o.t.t. en o.v.t. van werkwoorden met samentrekking 
In de voorgaande lessen kwamen al een aantal werkwoorden voor waarvan de stam 
eindigt op een a, e, of o, zoals nikavw, poievw en plhrovw. Bij deze werkwoorden vindt 

samentrekking plaats van de slotklinker van de stam met de beginklinker van de 
uitgang. Deze samen-trekking vindt plaats in alle vormen afgeleid van de o.t.t. Een 
aantal van deze vormen zijn al aan de orde geweest, te weten de 'gewone' o.t.t., de 
o.v.t., deelwoord en heel werkwoord van de o.t.t. Een aantal volgt nog zoals de 
aanvoegende, wensende en gebiedende wijs o.t.t. Wij geven u nu de regels voor 
samentrekking. Bestudeert u deze zorgvuldig.  
stam op a:  a + e- klank (e, ei, h, h/) > a 

  a + o- klank (o, oi, ou, w) > w 

stam op e: e + e > ei 
  e + o > ou 

  e + lange klinker of tweeklank > e valt weg 

stam op o:  o + e, o, ou > ou 

  o + h, w > w 

  o + ei, h/, oi > oi 
 
De vormen komen dan als volgt tot stand: 
- nikavw: stam nika-  
- o.v.t. uitgangen: -on, -e", -e(n), -omen, -ete, -on 
 
ej- nika- on  > ejnivkwn 

ej- nika- e"  > ejnivka" 

ej- nika- e  > ejnivka 

ej- nika- omen  > ejnikw'men 

ej- nika- ete  > ejnika'te 

ej- nika- on  > ejnivkwn 

 
- poievw: stam poie- 
- uitgangen mannelijk enkelvoud deelwoord o.t.t.: -wn, -onto", -onti, -onta 
 
poie- wn    > poiw'n 

poie- onto"  >  poiou'nto" 

poie- onti  >  poiou'nti 
poie- onta  >  poiou'nta 

 
U ziet dat de uitgangen nog steeds goed te herkennen zijn. Wij zullen voortaan niet 
apart op de samentrekking wijzen. Mocht de vorm afkomstig zijn van een nieuw 
werkwoord, dan geven wij alleen de betekenis van het werkwoord. 
 
18.6 Huiswerk 
Vertaal de volgende zinnen. 
1. pavlin oJmoiva ejstiVn hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/ ejmpovrw/ zhtou'nti kalouV" 
margarivta" 
2. diaV tou'to ijdouV ejgwV ajpostevllw proV" uJma'" profhvta" 
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4. eij hjgapa'tev me ejcavrhte a!n   
4. ouj duvnatai devndron ajgaqoVn karpouV" ponhrouV" poiei'n oujdeV devndron saproVn 
karpouV" kalouV" poiei'n 
5. au%th hJ ajnavstasi" hJ prwvth 
6. o@ti pa'n toV gegennhmevnon ejk tou' qeou' nika/' toVn kovsmon 
7. e@toimoi ajeiV proV" ajpologivan pantiV tw/' aijtou'nti uJma'" lovgon periV th'" ejn uJmi'n 
ejlpivdo" 
8.  oujaiV umi'n toi'" Farisaivoi" o@ti ajgapa'te thVn prwtokaqedrivan ejn tai'" sunagwgai'" 

 
ejmpovro" (mnl.)- koopman, margarivth (vrl.)- parel, ejcavrhte- 2de p. mv. aor. v. caivrw- 

ik verheug mij, vertaal als o.v.t., devndron (onz.)- boom, karpov" (mnl.)- vrucht, 
saprov"- slecht, verdorven, rot, prw'to"- eerste, gegennhmevnon- 1ste nv. ev. onz. dlw. 

v.t.t. v. givnomai, e!toimo"- gereed, bereid, ajeiv- (bijwoord) altijd, ajpologiva (vrl.) 

verantwoording, aijtevw- ik vraag, ik eis, ejlpivdo"- 2de nv. ev. v. ejlpiv" (vrl.)- hoop, 

prwtokaqedriva (vrl.)- voorgestoelte, ereplaats, sunagwghv (vrl.)- synagoge 

 
18.7 Nieuwe woorden 
ajqw'/o", on     - onschuldig 

ai%ma (onz.)     - bloed 

sofiva (vrl.)     - wijsheid 

kataluvw     - ik ontbind, ik breek af 

naov" (mnl.)     - tempel, heiligdom 

ceiropoivhto", on    - met handen gemaakt 

spevrma (onz.)    - zaad 

ejrwtavw      - ik vraag, ik bid 

oJmoiovw       - (+ 3de nv.) ik vergelijk met 

o@moio", a, on     - gelijkend op 

meivzwn      - (+ 2de nv.) groter dan 

oijkodomhv (vrl.)    - gebouw 

a!llo" ... a!llo"    - de een ... de ander 

ajpovstolo" (mnl.)    - afgezant, apostel 

uJpernikavw     - ik ben meer dan overwinnaar, ik ben een                       

superheld 
uJpevr       - (+ 4de nv.) over ... heen 

nikavw      - ik overwin 

ejpizhtevw     - ik zoek naar 

ejmpovro" (mnl.)    - koopman 

margarivth (vrl.)    - parel 

caivrw      - ik verheug mij 

devndron (onz.)    - boom 

karpov" (mnl.)    - vrucht 

saprov", a, on     - slecht, verdorven, rot 

prw'to", h, on    - eerste 

e!toimo", h, on    - bereid, gereed 

ajeiv      - (bijwoord) altijd 

ajpologiva (vrl.)    - verantwoording 



 LES XVIII 

 

 

7 

aijtevw      - ik vraag, ik eis 

ejlpiv" (vrl.)     - hoop 

prwtokaqedriva (vrl.)   - voorgestoelte, ereplaats 

sunagwghv (vrl.)    - synagoge 

 
 
18.8 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Latijn II 
In de veertiende eeuw kwam er in Italië> een stroming op gang, die als doel had het 

klassiek Latijn weer te doen herleven. Deze stroming staat bekend als het 
humanisme. Niet alleen ging men het Latijn leren om de werken van klassieke 
auteurs te kunnen lezen, maar men ging zelfs gedichten en prozawerken schrijven in 
navolging van de bekende auteurs. Zo schreef men brieven naar het voorbeeld van 
Cicero en gedichten in navolging van Ovidius en Horatius. De inhoud was vaak 
eigentijds: een beschrijving van de stad Wenen of een loflied op het vaderland Italië >. 
Ook werden pagane vormen gebruikt om christelijke thema's te beschrijven. Zo 
verschenen er psalmparafrasen in klassieke metra.  
 
Vaak werd het Latijn gecultiveerd naast de eigen volkstaal. Soms ontstond de 
neiging het Latijn te beschouwen als een hogere, beschaafdere taal dan de 
volkstalen. Pogingen om het Latijn weer in grote delen van de toenmalige wereld te 
introduceren liepen echter op niets uit. 
 
Eigenlijk werd er toentertijd helemaal geen Grieks meer gelezen. Waar Griekse 
auteurs als de filosoof Aristoteles in het onderwijs werden gebruikt, werden zij via 
commentaren in het Latijn bestudeerd. De humanisten hanteerden als motto 'ad 
fontes', dat is 'terug naar de bronnen'. Zij hadden als ideaal de literatuur van de 
oudheid te kunnen bestuderen in de oorspronkelijke talen. Men liet daarom Grieken 
naar Italië> komen om het Grieks te onderwijzen. Het leren van Grieks bleek voor 

velen aanvankelijk een hele opgave. Van een aantal humanisten zijn brieven 
bewaard waarin ze schrijven over hun pogingen Grieks te leren. Bijna niemand ging 
zelf in het Grieks schrijven. Wel werden er vertalingen en bewerkingen in het Latijn 
gemaakt van Griekse werken. Ook ging men Griekse literaire vormen gebruiken om 
christelijke thema's te beschrijven. Zo verschenen er tragedies naar klassiek 
voorbeeld met een bijbelse figuur als hoofdpersoon.  
 
Met de belangstelling voor Griekse auteurs kwam er ook belangstelling voor het 
Nieuwe Testament. De bekende humanist Erasmus verzorgde een uitgave van het 
Nieuwe Testament. Ook schreef hij parafrasen van delen van het Nieuwe Testament 
in het Latijn.  
 
 
NOTITIES: 
 
 


