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  LES XIX 
 
19.1 Inleiding 
In deze les gaat het over de aoristus. De aoristus is een verleden tijd, net als de o.v.t. 
Er is een klein betekenisverschil tussen beiden. Hierop wijzen wij onder 19.6.  
Eerst geven wij u voorbeelden van de sigmatische aoristus. De twee andere aoristi 
zijn de thematische aoristus en de stamaoristus. Deze komen later aan de orde. 
 
De sigmatische aoristus wordt zo genoemd omdat de uitgangen met een s beginnen. 

Voor de stam komt het augment, kenmerk van de verleden tijd. Bekijkt u de volgende 
voorbeelden. 
 
19.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de sigmatische 
aoristus 
 
ejpivsteusa, dioV ejlavlhsa  

 
 
 
 

 Ik heb geloofd, daarom 
heb ik gesproken. (2 
Kor.4: 13)  

 ejpivsteusa- 1ste p. ev. 

aor. v. pisteuvw, diov- 
(voegwoord) daarom, 
ejlavlhsa- 1ste p. ev. 

aor. v. lalevw 

(klinkerver-lenging!, zie 
onder 19.4) 

 
... ajnq j w%n oujk ejpiv-
steusa" toi'" lovgoi" 
mou ... 

 ... vanwege het feit dat 
u mijn woorden niet 
geloofd hebt ...  (Luc. 1: 
20) 
 

 ajntiv- (+ 2de nv.)  

vanwege, ejpivsteusa"-
2de  p. ev. aor. v. 
pisteuvw 

 
ejpivsteusen oJ a!nqrwpo" 
tw/' lovgw/ o$n ei^pen aujtw'/ 
oJ  jIhsou'" ... 

 De man geloofde het 
woord dat Jezus tot 
hem zei ...  (Joh. 4: 50)  

 ejpivsteusen- 3de p. ev. 

aor. v. pisteuvw, eîpen- 

3de p. ev. aor. v. levgw 

(onregelmatige aor., 
komt nog aan de orde)   

 
... kaiV hJmei'" eij" 
CristoVn  JIhsou'n ejpi-
steuvsamen ...  

 ... ook wij hebben in 
Christus Jezus geloofd 
... (Gal. 2: 16) 

 ejpisteuvsamen- 1ste p. 

mv. aor. v. pisteuvw 

 
diaV tiv oûn oujk 
ejpisteuvsate aujtw/'; 

 Waarom hebben jullie 
hem niet  geloofd? 
(Matt. 21: 25) 

 ejpisteuvsate- 2de p. 

mv.  
aor. v. pisteuvw   

 
... kaiV ejpivsteusan eij" 
aujtoVn oiJ maqhtaiV aujtou 

 ... en Zijn discipelen 
geloofden in Hem. 
(Joh. 2: 11) 
 

 ejpivsteusan- 3de p. mv.  

aor. v. pisteuvw   
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19.3 Overzicht van de vorming van de sigmatische aoristus 
De stam van het werkwoord is weer uitgangspunt. Voor de stam komt een augment. 
Na de stam komen de uitgangen.  
 
       - sa 
       - sa" 
       - se(n) 
       - samen 
       - sate 
       - san 

 
Het deelwoord van de sigmatische aoristus wordt als volgt gevormd: achter de stam 
komen de uitgangen van het deelwoord o.t.t., waarbij de klinkers o (mannelijk en 

onzijdig) en ou (vrouwelijk) zijn vervangen door het aoristuskenmerk -sa-.  
 
Uitzondering is alleen de 1ste nv. ev. mnl. : o.t.t.uitgang -wn, aoristusuitgang -sa".  

Een deelwoord heeft nooit een augment. 
 
 
      mnl.     vrl.     onz. 
ev.1ste nv.  - sa"   - sasa  - san 

 2de nv. - santo"  - sash"  - santo" 

 3de nv. - santi  - sash/  - santi 
 4de nv. - santa  - sasan  - san 

 
mv.1ste nv. - sante"  - sasai  - santa 

 2de nv. - santwn  - saswn  - santwn 

 3de nv. - sasin  - sasai"  - sasin 

 4de nv. - santa"  - sasa"  - santa 

 
Voorbeeld:  
pisteuvw: 1ste nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. : pisteuvousai 
   1ste nv. mv. vrl. dlw. aor. :  pisteuvsasai 
ajkouvw:   3de nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. :  ajkouvonti 
  3de nv. ev. mnl. dlw. aor. :   ajkouvsanti 
 
Het hele werkwoord van de aoristus wordt gevormd door achter de stam de uitgang -
sai te plaatsen. 

Voorbeeld:  
pisteuvw: heel werkwoord o.t.t.: pisteuvein 

   heel werkwoord aor. : pisteu'sai 
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19.4 De sigmatische aoristus van werkwoorden met stam eindigend op een 
klinker 
Wanneer de stam eindigt op een klinker, wordt deze klinker voor de uitgang van de 
sigmatische aoristus verlengd. 
a > h (na e, i, r blijft het een a!) 

e > h 

o > w 

 
Voorbeelden: 
ajgapavw: stam ajgapa- > hjgavphsa 

kopiavw: stam kopia- > ejkopivasa 
poievw: stam poie- > ejpoivhsa 

plhrovw: stam plhro- > ejplhvrwsa 

 
19.5 De sigmatische aoristus van werkwoorden met stam op een labiaal, 
gutturaal of dentaal 
Wanneer de stam eindigt op een labiaal (p, b, f), trekt de labiaal samen met de s tot 

y. 

 
Voorbeeld:  
blevpw: stam blep- > e!bleya 

 
Wanneer de stam eindigt op een gutturaal (k, g, c), trekt de gutturaal samen met de s 

tot x. 
 
Voorbeeld: 
ajnoivgw: stam ajnoig- > h!noixa 

 
Wanneer de stam eindigt op een dentaal (d, z, q), verdwijnt de dentaal voor de s. 

Voorbeeld: 
baptivzw: stam baptiz- > ejbavptisa 

 
19.6 Vertaling van aoristusvormen 
De aoristus is een verleden tijd, net als de o.v.t. Toch is er een verschil in betekenis. 
De o.v.t. beschrijft een voortgaande handeling, geeft duur aan. De aoristus beschrijft 
een eenmalige handeling. De aoristus kan dus vertaald worden als de v.t.t. U zag dat 
al in enkele voorbeelden. Een andere mogelijkheid om de aoristus te vertalen is 
ingressief. De aoristus geeft dan het begin van een handeling aan. Zo kunnen wij het 
voorbeeld ... kaiV hJmei'" eij" CristoVn  *Ihsou'n ejpisteuvsamen ... vertalen met 'ook wij zijn 

tot geloof in Jezus Christus gekomen'. De aoristus geeft dus eigenlijk een punt aan, 
de o.v.t. een lijn. 
 
 



 LES XIX 

 

 

4 

Het deelwoord van de aoristus heeft dezelfde gebruikswijzen als het deelwoord o.t.t. 
Wanneer het deelwoord aoristus praedikatief wordt gebruikt, is het voegwoord 
'nadat'. Het deelwoord beschrijft een handeling die is afgerond voor de 
hoofdhandeling plaats vindt. U ziet opnieuw dat de aoristus een tijdstip, een punt, 
vertegenwoordigt. Het deelwoord o.t.t. daarentegen dat met een bijzin ingeleid met 
'terwijl' vertaald moet worden, geeft een handeling weer die naast de hoofdhandeling 
plaats vindt.  
 
Het hele werkwoord aoristus moet vaak net zo vertaald worden als het hele 
werkwoord o.t.t. 
 
In enkele gevallen ligt dit anders. Wij zullen de gebruikswijzen van het hele 
werkwoord t.z.t. nog aan de orde stellen. 
 
19.7 ti", tiv", ti, tiv 
Wij willen u de volledige verbuiging geven van de woorden ti" en ti. Tevens 

bespreken wij hier de gebruikswijzen. 
Zoals wij al eerder uitlegden, bepaalt het accent het verschil in vertaling. Vormen met 
accent op de eerste lettergreep zijn altijd vraagwoorden, vormen zonder accent of 
met accent op de tweede lettergreep zijn onbepaalde voornaamwoorden. ti", tiv" 

wordt gebruikt voor mannelijk en vrouwelijk, ti, tiv voor onzijdig.  

Wij geven u de volledige verbuiging. 
        
     mnl./vrl. onz.         mnl./vrl. onz. 
ev.1ste nv.  ti"  ti    tiv"  tiv 
 2de nv. tino" tino"   tivno" tivno" 

 3de nv. tini  tini    tivni  tivni 
 4de nv. tina  ti    tivna  tiv 
 
 
          mnl./vrl. onz.           mnl./vrl. onz. 
mv.1ste nv. tine"  tina    tivne"  tivna  

 2de nv. tinwn tinwn   tivnwn tivnwn 

 3de nv. tisin  tisin    tivsin  tivsin 

 4de nv. tina" tina    tivna" tivna 

 
Gebruikswijzen: 
a) ti", ti - onbepaald voornaamwoord 

- bijvoeglijk. Het onbepaald voornaamwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en 
komt in geslacht, getal en naamval met dit zelfstandig naamwoord overeen. 
Vertaling: 'een of ander, een' 
 
Voorbeeld: krithv" ti" h^n e!n tini povlei ... - Er was een rechter in een zekere stad ... 

(Luc. 18: 2) 
- zelfstandig. Het onbepaald voornaamwoord staat op zichzelf. Vertaling: mannelijk/ 
vrouwelijk 'iemand', (meervoud) 'sommigen'; onzijdig 'iets' 
Voorbeeld: tinev" ejx aujtw'n ei^pon ... - Sommigen uit hen zeiden ... (Luc. 11: 15) 
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b) tiv", tiv- vraagwoord 

- bijvoeglijk. Het vraagwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en komt in 
geslacht, getal en naamval met dit woord overeen. Vertaling: 'welk(e) ?' 
Voorbeeld: tivna misqoVn e!cete; (Matt. 5: 46) 

- zelfstandig. Het vraagwoord staat op zichzelf. Vertaling: mannelijk/ vrouwelijk 'wie?', 
onzijdig 'wat?' 
 
Voorbeeld: tivno" hJ eijkwVn au%th kaiV hJ ejpigrafhv;- Van wie (is) deze beeltenis en het 

opschrift? (Matt. 22: 20) 
 
19.8 Huiswerk 
Vertaal de volgende zinnen. 
1. kaiV ejblasfhvmhsan toV o!noma tou' qeou' tou' e!conto" thVn ejxousivan ejpi taV" plhgaV" 
tauvta" ... 
2. tivna seautoVn poiei'"; 
3. e!kruya toV tavlantovn sou ejn th/' gh/' 
4. ... pavnta ejn ajlhqeiva' ejlalhvsamen uJmi'n ... 
5. h^lqen gaVr jIwavnnh" proV" uJma'" ejn oJdw/' dikaiosuvnh", kaiV oujk ejpisteuvsate aujtw/' 
6. ejblasfhvmhsen: tiv e!ti creivan e!comen martuvrwn; i!de nu'n hjkouvsate thVn blasfhmivan 
7. ajxiou'men deV paraV sou ajkou'sai a$ fronei'" ... 
8. kaiV h!noixen toV stovma aujtou' eij" blasfhmiva" proV" toVn qeoVn blasfhmh'sai toV o!noma 
aujtou' kaiV thVn skhvnhn aujtou' ... 
9. kaiV ajnatrevpousin thvn tinwn pivstin 
10. tw/ ajgapw'nti hJma'" kaiV luvsanti hJma'" ejk tw'n aJmartiw'n hJmw'n ejn tw/' ai@mati aujtou', 
kaiV ejpoivhsen h^ma'" basileivan, iJerei'" tw/' qew/' kaiV patriV aujtou', aujtw/' hJ dovxa kaiV toV 
kravto" eij" touV" aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn 

 
blasfhmevw- ik laster, plhghv (vrl.)- plaag, kruvptw- ik verberg, ĥlqen- 3de p. ev. aor. v. 

e!rcomai, dikaiosuvnh (vrl.)- rechtvaardigheid, creivan e!cw- (+ 2de nv.) ik heb iets/ 

iemand nodig, martuvrwn- 2de nv. mv. v. mavrtu", i!de- zie!, nu'n- nu, blasfhmiva (vrl.)- 

godslastering, ajxiow- ik acht het waard, ik acht het het beste, fronevw- ik denk, 

ajnatrevpw- ik werp om, ik vernietig, aJmartiva (vrl.)- zonde, ai@mati- 3de nv. ev. v. ai@ma, 
iJerei'"- 4de nv. mv. v. iJereuv" (mnl.)- priester, kravto" (onz.)- kracht, aijw'na"- 4de nv. 

mv. v. aijwvn (mnl.)- eeuw, aijwvnwn- 2de nv. mv. v. aijwvn 

 
19.9 Nieuwe woorden 
ajntiv     - (+ 2de nv.) vanwege 

misqov" (mnl.)    - loon 

eijkwvn (vrl.)    - beeltenis 

ejpigrafhv (vrl.)   - opschrift 

blasfhmevw    - ik laster 

plhghv (vrl.)    - plaag 

kruvptw     - ik verberg 

dikaiosuvnh (vrl.)   - rechtvaardigheid 

creivan e!cw    - (+ 2de nv.) ik heb iets/ iemand nodig 

i!de     - zie! 

blasfhmiva (vrl.)   - godslastering 
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ajxiovw     - ik acht waardig, ik acht het beste 

fronevw     - ik denk 

ajnatrevpw    - ik werp om, ik vernietig 

aJmartiva (vrl.)    - zonde 

iJereuv" (mnl.)    - priester 

kravto" (onz.)    - kracht 

aijwvn (mnl.)    - eeuw 

 
19.10 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Grieks I 
In de vorige les las u al iets over de hernieuwde belangstelling voor het Grieks in de 
vijftiende en zestiende eeuw. In deze les en de volgende willen wij u in vogelvlucht 
de ontwikkeling van het Grieks beschrijven. 
 
Wanneer men spreekt over het Grieks van de vijfde eeuw voor Christus, bedoelt men 
het Attisch. Dit is een dialect van het Grieks. Naast Attisch zijn er nog drie dialecten: 
het Ionisch, het Aeolisch en het Dorisch. Elk dialect werd gesproken in een bepaald 
deel van de Griekse wereld. Zo was het Attisch bijvoorbeeld het dialect van Athene 
en omgeving en het Ionisch van eilanden in de Egeïsche zee en van de kust van 
Klein-Azië >. In elk dialect zijn wel literaire werken overgeleverd, al is het meeste 

geschreven in het Attisch.  
 
Rond 400 voor Christus begon zich het koine (koinov" betekent ‘algemeen’) te 

ontwikkelen, een taal die het Attisch als basis had met enkele Ionische kenmerken. 
Na de verovering van een groot deel van het Middellandse-Zeegebied door 
Alexander de Grote, werd het koine de taal van die streken. De Septuaginta (Griekse 
vertaling van het Oude Testament) en het Nieuwe Testament zijn in het koine 
geschreven.  
 
Ondanks deze gemeenschappelijke taal met bepaalde kenmerken heeft elk 
bijbelboek in het Nieuwe Testament een eigen soort Grieks. Het Grieks van bepaalde 
schrijvers vertoont bijvoorbeeld meer afwijkingen van het Attisch dan dat van 
anderen.  
 
Eigenlijk kan men zeggen dat het Grieks van het Nieuwe Testament een eigen taal is 
met een eigen grammatica en woordkeus. In het Latijn van de kerkvaders kregen 
woorden nieuwe betekenissen om te passen in de geestelijke context. Zo kregen 
Griekse woorden in het Nieuwe Testament andere betekenissen. Het Griekse woord 
swthvr (redder) wordt gebruikt voor Christus als de Redder van de wereld. Het komt 

in het Nieuwe Testament dan ook niet in het meervoud voor. Het werkwoord swv/zw (ik 

red) wordt in de eerste plaats gebruikt in de context van het gered worden door God, 
in het Nederlands weer te geven met 'behouden'. De algemene betekenis 'redden' 
wordt hieraan ondergeschikt.  
 
NOTITIES: 
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