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 LES XX 
 
20.1 Inleiding 
In deze les willen wij aandacht besteden aan de thematische aoristus. Normaliter 
vindt u de stam door de -w van de eerste persoon enkelvoud o.t.t. weg te halen. 

Voorbeeld: luvw: stam lu-. Een aantal werkwoorden hebben een andere stam. Deze 

werkwoorden hebben geen sigmatische, maar een thematische aoristus. De 
thematische aoristus heeft de afwijkende stam als basis.  
 
Een voorbeeld is het werkwoord aJmartavnw- ik zondig. De stam voor de thematische 

aoristus is daar aJmart-. Achter deze stam komen de uitgangen van de thematische 

aoristus. Deze uitgangen zijn hetzelfde als de uitgangen van de o.v.t.: - on, - e", - en, 
- omen, - ete, - on. Voor de stam komt een augment. 

 
Gevolg is dat de o.v.t. en de aoristus van zulke werkwoorden erg op elkaar lijken. 
Bijvoorbeeld: bavllw: 1ste p. ev. o.v.t. e!ballon 

     1ste p. ev. aor.   e!balon 

 
Wij geven u in de voorbeelden vormen van diverse werkwoorden. Let u goed op de 
stam die ten grondslag ligt aan de thematische aoristus van betreffend werkwoord. 
 
20.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de thematische 
aoristus van diverse werkwoorden 
 
pvater, h@marton  eij" toVn 
oujranoVn kaiV ejnwpiovn 
sou 

 

 Vader, ik heb 
gezondigd tegen de 
hemel en voor u. 
(Luc. 15: 21)   

 pavter- 5de nv. ev. v. 

pathvr, aanspreekvorm, 
h@marton- 1ste p. ev. 

aor. v. aJmartavnw, 
ejnwpiovn- (+ 2de nv.) 

voor, tegenover   
 
... kaiV ejpeivrasa" touV" 
levgonta" eJautouV" ajpo-
stovlou" kaiV oujk eijsiVn 
kaiV eu%re" aujtouV" 
yeudei'" ... 

 ... en u hebt hen 
beproefd die zichzelf 
apostelen noemen en 
het niet zijn en u hebt 
hen leugenaars 
bevonden.... (Op. 2: 2) 
 

 eu%re"- 2de p. ev. aor. v. 

euJrivskw- ik vind, 
yeudei'"- 4de nv. mv. 

mnl. v. yeudh'"- leugen-

achtig 

 
ejlaben deV fovbo" 
pavnta" kai ejdovxazon 
toVn qeoVn levgonte" ... 

 En vrees greep allen 
aan en zij loofden God 
zeggende ...  (Luc. 7: 
16) 
 

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

v. lambavnw   
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ejfavgomen ejnwpiovn sou 
kaiV ejpivomen ... 

 Wij hebben gegeten in 
Uw tegenwoordigheid 
en gedronken ... (Luc. 
13: 26)  
 

 ejfavgomen- 1ste p. mv. 

aor.v. ejsqivw- ik eet, 

ejpivomen-1ste p. mv. aor. 

v. pivnw  

  
 
... kaqwV" ejmavqete ajpo  
JEpafra' tou' ajgaphtou' 
sundouvlou hJmw'n ... 

 ... zoals jullie geleerd 
heb- 
ben van Epafras de 
geliefde medeslaaf van 
ons ... (Kol. 1: 7) 

 ejmavqete- 2de p. mv. 
aor. v.manqavnw- ik leer,  
jEpafra'-2de nv. ev. v.  
JEpafra'"- Epafras, 

suvn-doulo"(mnl.)- lett. 

medeslaaf, 
mededienst-knecht 
(sun- met, 

dou'lo"(mnl.)- slaaf)   

 
tovte oiJ maqhtaiV pavnte" 
e!fugon   

 Toen zijn al de 
discipelen gevlucht. 
(Matt. 26: 56) 

 e!fugon- 3de p. mv. aor. 

v. feuvgw- ik vlucht 

 
 
20.3 De thematische aoristus 
U hebt gezien dat het kenmerk van de thematische aoristus is dat de vormen een 
andere stam dan die van de o.t.t. als basis hebben. Wij geven u dan ook geen 
uitgangen, maar van de behandelde werkwoorden geven wij u het hele werkwoord 
met de stam van o.t.t. en aoristus. 
 
Voortaan zullen wij bij werkwoorden met zo'n thematische aoristus in de woordenlijst 
achter het werkwoord tussen haakjes de eerste persoon enkelvoud aoristus geven. U 
wordt dan geacht in staat te zijn de andere vormen af te leiden. 
 
werkwoord   stam o.t.t.    stam aor. 
aJmartavnw   aJmartan-   aJmart- 
bavllw    ball-    bal- 
ejsqivw    ejsqi-    fag- 
euJrivskw   euJrisk-   euJr- 
lambavnw   lamban-   lab- 
manqavnw   manqan-   maq- 
pivnw    pin-    pi- 
feuvgw    feug-    fug- 
 
Het deelwoord van de thematische aoristus wordt gevormd door achter de stam van 
de aoristus de uitgangen te zetten van het deelwoord o.t.t. (zie les 17). 
Gevolg is dat de deelwoorden o.t.t. en aoristus sterk op elkaar lijken. 
Voorbeeld: 1ste nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. bavllw: ballwvn 

      1ste nv. ev. mnl. dlw. aor. v. bavllw:  balwvn 

      3de nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. v. feuvgw: feugouvsai" 

      3de nv. mv. vrl. dlw. aor. v.  feuvgw: fugouvsai" 
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N.B. Het deelwoord heeft zoals gezegd geen augment: e!balon > balwvn 

De aoristusvorm van werkwoorden waarvan de stam met een klinker begon hebben 
een versterkte klinker aan het begin: sigmatische aoristus ajgapavw > hjgavphsa 

     thematische aoristus e!rcomai > h^lqon 

 
Het deelwoord verliest deze versterkte klinker weer: hjgavphsa > ajgavphsa" en ĥlqon > 
ejlqwvn 

 
Het hele werkwoord van de thematische aoristus wordt gevormd door achter de stam 
van de aoristus de uitgang te zetten van het hele werkwoord o.t.t. (zie les 17). 
Gevolg is dat het hele werkwoord o.t.t. en aoristus sterk op elkaar lijken. 
 
Voorbeeld: heel werkwoord o.t.t. v. bavllw: ballei'n 

      heel werkoord aor. v. bavllw: balei'n 

 
20.4 De aanwijzend voornaamwoorden o@de en ejkei'no" 

Wij gaven u al verbuiging en gebruikswijzen van het aanwijzend voornaamword 
ou%to" (zie les 18). Het Grieks kent nog twee aanwijzende voornaamwoorden: o@de- 
deze (hier) en ejkei'no"- die (gindse). 

Wij geven u eerst de volledige verbuiging van beiden en bespreken daarna het 
gebruik. 
 
De vormen van oJde bestaaan uit het lidwoord met de erachter. 

 
     mnl.    vrl.    onz. 
ev.1ste nv.  o@de   h@de   tovde 

 2de nv.  tou'de  th'sde  tou'de 

 3de nv.  tw/'de   th/'de   tw/'de 

 4de nv.  tovnde  thvnde  tovde 
 
mv.1ste nv.  oi@de   ai@de   tavde 

 2de nv.  tw'nde  tw'nde  tw'nde 

 3de nv.  toi'sde  tai'sde  toi'sde 

 4de nv.  touvsde  tavsde  tavde 

 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het mannelijk niet voorkomt in het Nieuwe 
Testament. Van het vrouwelijk komen alleen de 3de en 4de nv. ev. voor (beide e vevn 

keer). Van het onzijdig komt alleen de vorm tavde voor. 
 
e*kei'no" wordt als volgt verbogen: 

 
       mnl.     vrl.     onz. 
ev.1ste nv.  ejkei'no"  ejkeivnh  ejkei'no 

 2de nv.  ejkeivnou  ejkeivnh"  ejkeivnou 

 3de nv.  ejkeivnw'  ejkeivnh/  ejkeivnw/ 
 4de nv.  ejkei'non  ejkeivnhn  ejkei'no 
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mv.1ste nv.  ejkei'noi  ejkei'nai  ejkei'na 

 2de nv.  ejkeivnwn  ejkeivnwn  ejkeivnwn 

 3de nv.  ejkeivnoi"  ejkeivnai"  ejkeivnoi" 

 4de nv.  ejkeivnou"  ejkeivna"  ejkei'na 

 
Alle vormen van e*kei'no" komen voor in het Nieuwe Testament. Wel moet worden 

opgemerkt dat de vorm e*keivnw/ nooit onzijdig is en dat de vorm e*kei'na maar eve vn keer 

in het Nieuwe Testament voorkomt en wel als vierde naamval. 
 
Gebruikswijzen: 
Het gebruik van o@de is voornamelijk zelfstandig:  

th'/de ĥn ajdelfhv ... - Zij had een zuster ... (lett. aan deze was een zuster) (Luc. 10: 39) 

tavde levgei toV pneu'ma tov a@gion ... - Deze dingen zegt de Heilige Geest ... (Hand. 21: 

11) 
Het enige geval van bijvoeglijk gebruik is in Jak. 4: 13: 
... eij" thVnde thVn povlin ... - ... naar deze stad ... 

 
ejkei'no" wordt voornamelijk bijvoeglijk gebruikt. Het heeft dan geslacht, getal en 

naamval van het woord waar het bijhoort. 
... ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" ... - ... in die dagen ... (Matt. 24: 19) 

Minder vaak wordt een vorm van e*kei'no" zelfstandig gebruikt. Vertaling: met een 

persoonlijk voornaamwoord (mannelijk/ vrouwelijk) of aanwijzend voornaamwoord 
(onzijdig). 
... ejkeivnh levgei aujtw/' ... - ... ze zei tot Hem ... (Joh. 20: 16) 

... poihvsomen tou'to h! ejkei'no- ... wij zullen dit of dat doen. (Jak. 4: 15) 
 
Hoe worden nu de drie aanwijzende voornaamwoorden o@de, ou%to" en ejkei'no" ten 

opzichte van elkaar gebruikt? 
o@de wijst op hetgeen bij de spreker is: 'dit (hier bij mij)' 

       hetgeen direct volgt: 'dit (volgende)' 
ou%to" wijst op hetgeen bij de aangesprokene is: 'dat (daar bij u)' 

   hetgeen onmiddellijk voorafgaat: 'dat (punt zoe >ven)' 

ejkei'no" wijst op hetgeen noch bij de spreker noch bij de aangesprokene is: 'dat 

(ginds daar)' 
Wij lichten het gebruik van o@de/ ou%to" om te duiden op wat volgt/voorafgaat toe met 

twee voorbeelden. 
 
tavde levgei toV pneu'ma toV 
a@gion: toVn a!ndra ou% 
ejstin hJ zwvnh au%th 
ou@tw" dhvsousin ejn  
*IerousalhVm oiJ jIoudai'oi 
...  

 Dit zegt de Heilige 
Geest: De man van wie 
deze riem is, zullen de 
Joden aldus binden te 
Jeruzalem ... (Hand. 
21: 11) 
 

 a!ndra- 4de nv. ev. v. 

ajnhvr (mnl.)- man, zwvnh 

(vrl.)- riem, gordel, devw- 

ik bind, ik boei,  
jIoudai'o" (mnl.)- Jood 
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tavde duidt op hetgeen nog meegedeeld moet worden, hetgeen dat volgt. 

 
a!llhn parabolhVn 
ejlavlhsen aujtoi":  
oJmoiva ejstin hJ basivleia 
tw'n oujranw'n zuvmh/, h@n 
labou'sa gunhV 
ejnevkruyen eij" ajleuvrou 
savta triva e@w" ou% 
ejzumwvqh o@lon. tau'ta 
pavnta ejlavlhsen oJ  
jIhsou'" ejn parabolai'" 
toi'" o!cloi"     

 Een andere gelijkenis 
sprak Hij tot hen: Het 
Koninkrijk der hemelen 
is gelijk aan zuurdeeg, 
dat een vrouw nam en 
verborg in drie maten 
meel totdat het geheel 
doorzuurd was. Al deze 
dingen sprak Jezus tot 
de scharen in 
gelijkenissen. (Matt. 13: 
33, 34)  
 

 zuvmh (vrl.)- zuurdeeg, 
ejnkruvptw- ik verberg 

in,gunhv (vrl.)- vrouw, 

ajleuvron (onz.)- meel, 

savton (onz.)- maat, e!w" 
ou%- totdat, ejzumwvqh- 
3de p. ev. aor. lijd. 
vorm v. zumovw- ik 

doorzuur 

 
       
tau'ta duidt op hetgeen voorafging: de gelijkenis van het zuurdeeg en andere 

gelijkenissen daarvoor. 
 
20.5 Huiswerk:  
a) Vertaal de volgende zinnen. 
1. kaiv h^san oiJ fagovnte" touV" a!rtou" pentakiscivlioi a!ndre" 
2. ou!te eij" toVn novmon tw'n jIoudaivwn ou!te eij" toV iJeroVn ou!te eij" Kaivsarav ti h@marton 
3. o@te oûn e!niyen touV" povda" aujtw'n kaiV e!laben taV iJmavtia aujtou' kaiV ajnevpesen pavlin, 
ei^pen aujtoi'": ginwvskete tiv pepoivhka uJmi'n; 
4. ijdou'sa deV hJ gunhV o@ti oujk e!laqen, trevmousa h^lqen 
5. ei!domen gaVr aujtou' toVn ajstevra ejn th/' ajnatolh/' kaiV h!lqomen proskunh'sai aujtw/' 
6. ajmhVn ajmhVn levgw uJmi'n, zhtei'te me oujc o@ti ei!dete shmei'a ajll j o@ti ejfavgete ejk tw'n 
a!rtwn  
7. kaiV ejkbalovnte" e!xw th'" povlew" ejliqobovloun 
8. kaiV ijdwVn toVn  jIhsou'n ajpoV makrovqen e!dramen kaiV prosekuvnhsen aujtw/' 
9. kaiV e!labon toV biblarivdion ejk th'" ceiroV" tou' ajggevlou kaiV katevfagon aujtov 
10. eijsh'lqe" proV" a!ndra" ajkrobustivan e!conta" kaiV suneVfage" aujtoi'" 

 
a!rto" (mnl.)- brood, a!ndre"- 1ste nv. mv. v. ajnhvr, Kaivsara- 4de nv. ev. v. Kai'sar 

(mnl.)- keizer, o!te- (voegwoord) toen, nivptw- ik was (N.B. De sigmatische aoristus is 

hier gevormd van de stam nip-), povda"- 4de nv. mv. v. pou'", iJmavtion (onz.)- 

kledingstuk, kleed, ajnapivptw (ajnevpeson)- ik zit aan, eîpen: van levgw, ijdou'sa: oJravw 

(ei^don), lanqanw (e!laqon)- ik ben verborgen, trevmw- ik beef, ajstevra- 4de nv. ev. v. 
ajsthvr (mnl.)- ster, ajnatolhv (vrl.)- oosten, proskunevw- (+ 3de nv.) ik aanbid, oujc = 

oujk (oujc wordt gebruikt voor een woord met een spiritus asper), ejkbavllw (ejkevbalon)- 

ik werp buiten, e!xw- (+ 2de nv.) buiten, povlew"- 2de nv. ev. v. povli", liqobolevw- ik 

stenig, ajpoV makrovqen- (bijwoordelijke bepaling) van een afstand, trevcw (e!dramon)- ik 

ren, biblarivdion (onz.)- boekje, ceirov"- 2de nv. ev. v. cei'r, katesqivw (katevfagon)- ik 

eet op, a!ndra"- 4de nv. mv. v. ajnhvr, sunesqivw (sunevfagon)- (+ 3de nv.) ik eet samen 

met 
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b) Maak een overzicht van alle werkwoorden met thematische aoristus uit 
bovenstaande zinnen, waarin u naast het hele werkwoord de stam o.t.t. en de stam 
aoristus geeft. 
Voorbeeld:  
hele werkwoord  stam o.t.t.  stam aor. 
ajnapivptw   ajnapipt-   ajnapes-  
 
20.6 Nieuwe woorden 
aJmartavnw (h{marton)   - ik zondig 

ejnwpiovn      - (+ 2de nv.) voor, tegenover 

euJrivskw (eu%ron/ hu%ron)   - ik vind 

yeudh'", e"     - leugenachtig 

ejsqivw (e!fagon)    - ik eet 

manqavnw (e!maqon)    - ik leer 

 jEpafra'"     - Epafras (2de nv.  JEpafra') 
suvndoulo" (mnl.)    - medeslaaf 

suvn      - (+ 3de nv.) met 

dou'lo" (mnl.)     - slaaf 

feuvgw (e!fugon)    - ik vlucht 

o@de, h@de, tovde    - deze 

ajdelfhv (vrl.)     - zuster 

ajnhvr (mnl.)     - man 

zwnhv (vrl.)     - riem, gordel 

devw      - ik bind 

 jIoudai'o" (mnl.)    - Jood 

zumhv (vrl.)     - zuurdeeg 

ejnkruvptw     - ik verberg in 

gunhv (vrl.)     - vrouw 

ajleuvron (onz.)    - meel 

savton (onz.)     - maat 

e!w" ou%      - totdat 

zumovw      - ik doorzuur 

a!rto" (mnl.)     - brood 

Kai'sar (mnl.)    - keizer  

o!te      - (voegwoord) toen  

nivptw      - ik was 
iJmavtion (onz.)    - kledingstuk, kleed  

ajnapivptw (ajnevpeson)   - ik zit aan  

lanqanw (e!laqon)    - ik ben verborgen  

trevmw      - ik beef 

ajsthvr (mnl.)     - ster 

ajnatolhv (vrl.)    - oosten 

proskunevw     - (+ 3de nv.) ik aanbid 

oujc      - voor spiritus asper gebruikt voor oujk 

ejkbavllw (ejkevbalon)   - ik werp buiten 

e!xw      - (+ 2de nv.) buiten 



 LES XX 

 

 

7 

liqobolevw     - ik stenig 

ajpoV makrovqen    - (bijwoordelijke bepaling) van een afstand 

trevcw (e!dramon)    - ik ren  

biblarivdion (onz.)    - boekje 

katesqivw (katevfagon)   - ik eet op 

sunesqivw (sunevfagon)   - (+ 3de nv.) ik eet samen met 

 
 
20.7 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Grieks II 
De kerkvaders die in de eerste eeuwen na Christus schreven, gebruikten over het 
algemeen weer een klassieker soort Grieks. Aangezien zij meestal afkomstig waren 
uit vooraanstaande families hadden zij een opleiding gehad waarin de klassieken een 
belangrijke rol speelden. Zij gebruikten klassieke genres (o.a. dat van de parafrase) 
voor bijbeluitleg. Bovendien benutten zij bepaalde procede vs uit de literatuur, zoals 

het gebruik van uitgebreide vergelijkingen en beschrijvingen. Het bleek dat er een 
christelijk vocabulaire is ontstaan: woorden die inmiddels al een specifiek christelijke 
betekenis hadden gekregen, bleven in die betekenis gebruikt worden.  
 
In de loop van de zesde eeuw ontstaat een nieuw soort Grieks, het byzantijns Grieks. 
De afwijkingen van het klassiek Grieks worden nu groter. In de eeuwen die volgen 
ondergaat het Grieks grote veranderingen. De uitspraak van bepaalde letters wijzigt 
drastisch. Zo wordt een b uitgesproken als een v/w-klank. Ook gaan een aantal 

klinkers (o.a. h) neigen naar i-klank (zogenaamd iotacisme). Aan het eind van deze 

ontwikkeling staat het Grieks dat tegenwoordig in Griekenland wordt gesproken: 
demotike genoemd ('volkstaal'). Los van de demotike staat de geschreven taal 
(katareousa: 'gezuiverde taal'). Deze geschreven taal bewaart een soort Grieks dat 
dichter staat bij het klassiek Grieks. De katareousa wordt gebruikt voor officie >le 

documenten, onderwijs, kranten en literatuur. De laatste jaren echter verschijnen er 
ook kranten en boeken in het demotike.  
 
NOTITIES: 
 

 

 

 

 

 


