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 LES XXI 
 
21.1 Inleiding 
In deze les herhalen wij alle informatie uit de vorige lessen. Daar het Grieks veel 
gebruik maakt van deelwoorden is het van het grootste belang dat u de deelwoorden 
goed kunt herkennen en vertalen. Let dus op de naamval en de tijd. Bestudeer het 
overzicht van thematische aoristi zorgvuldig. 
 
21.2 Herhaling van les 15: de v.t.t.  
De v.t.t. wordt gevormd door voor de stam van het werkwoord een voorvoegsel te 
plaatsen en achter de stam de uitgangen. 
 
a) het voorvoegsel.  
Het voorvoegsel bestaat uit de medeklinker waar het werkwoord meebegon en de 
letter e.  

pisteuvw > pepivsteuka 

 
Wanneer de stam van een werkwoord met een klinker begint, wordt deze klinker 
verlengd (a en e wordt h, o wordt w). 

ajgoravzw > hjgovraka 

 
Wanneer de stam van een werkwoord begint met een geaspireerde medeklinker, 
begint het voorvoegsel met een niet-geaspireerde medeklinker (q, f, c worden t, p, 
k). 

qerapeuvw > teqeravpeuka 

 
b) de uitgangen. De uitgangen van de v.t.t. beginnen met een k.  

Wanneer een werkwoord een stam heeft op een klinker, wordt de klinker voor de 
uitgangen van de v.t.t. verlengd: a wordt h (a na e,i,r blijft a), e wordt h, o wordt w 

ajgapavw > hjgavphka 

 
Wanneer een werkwoord een stam heeft op een dentaal (d, t, z), valt de dentaal weg 

voor de uitgangen. 
baptivzw > bebavptika 

 
Wanneer de stam van een werkwoord eindigt op p of b, verandert de k van de 

uitgangen in een f. 

blevpw > bevblefa 

 
Wanneer de stam van een werkwoord eindigt op  k of g, verandert de k van de 

uitgangen in een c. 

a!gw > ĥca 
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De uitgangen van de v.t.t. zijn als volgt: 
 
       - ka 
       - ka" 
       - ken 
       - kamen 
       - kate 
       - kasi(n) 

 
 
21.3 Herhaling van les 15: het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden 
Een bijvoeglijk naamwoord wordt verbogen.  
Het mannelijk gaat meestal uit op -o" en wordt verbogen als een woord van de 

tweede declinatie op -o" (lovgo").  

 
Het vrouwelijk eindigt op -h of op -a (na e, i, r) en wordt verbogen als een woord van 

de eerste declinatie op -h (ajrchv) of -a (hJmevra). 

 
Het onzijdig gaat uit op -on en wordt verbogen als een woord van de tweede 

declinatie op -on (e!rgon). 

 
Bijvoeglijke naamwoorden kunnen op drie manieren worden gebruikt: 
a) bijvoeglijk. Het bijvoeglijk naamwoord komt in geslacht, getal en naamval overeen 
met het woord waar het bijhoort. 
 
b) zelfstandig. Het bijvoeglijk naamwoord hoort niet bij een ander woord en heeft het 
lidwoord bij zich. Het bijvoeglijk naamwoord gaat zo zelf als zelfstandig naamwoord 
functioneren. Geslacht, getal en naamval zijn afhankelijk van de functie van het 
woord in de zin. 
 
c) praedikatief. Het bijvoeglijk naamwoord geeft een kwalificatie van een zelfstandig 
naamwoord. Geslacht, getal en naamval zijn afhankelijk van het woord waar het 
bijvoeglijk naamwoord de kwalificatie van geeft. 
 
21.4 Herhaling van les 15: het determinatief voornaamwoord auJtov" 

Het determinatief voornaamwoord auJtov" wordt als volgt verbogen: 

     
     mnl.     vrl.    onz. 
ev.1ste nv.  auJtov"  auJthv   auJtov 
 2de nv.  auJtou'  auJth'"  auJtou' 
 3de nv.   auJtw/'   auJth'/   auJtw'/ 
 4de nv.   auJtovn  auJthvn  auJtov 
 
mv.1ste nv.  auJtoiv  auJtaiv  auJtav 
 2de nv.   auJtw'n  auJtw'n  auJtw'n 

 3de nv.   auJtoi'"  auJtai'"  auJtoi'" 

 4de nv.   auJtouv"  auJtav"  auJtav 
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auJtov" heeft drie gebruikswijzen: 

1) niet direct voorafgegaan door het lidwoord: 'zelf' 
2) onmiddellijk voorafgegaan door het lidwoord: 'dezelfde', 'hetzelfde' 
3) zonder lidwoord: 'hij, zij, het' (persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon) 
 
21.5 Herhaling van les 16: 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 
       - kh"  
       - kei(n)  
       - kemen 
       - kete  
       - keisan 

 
Werkwoorden waarvan de stam op een klinker eindigt krijgen klinkerverlenging. 
timavw > ejtetimhvkh 

 
Wanneer een werkwoord met een klinker begint, wordt de klinker verlengd en 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 

 
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  

 
21.6 Herhaling van les 16: overzicht van de verleden tijd van oi!da 
       h!/dein 
       h!/dei" 
       h!/dei 
       h!/deimen 
       h!/deite 
       h!/deisan 
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21.7 Herhaling van les 16: het partikel a!n 

ajn is een partikel dat een extra betekenis geeft aan een woord of zin, afhankelijk van 

de combinatie van a!n met een bepaalde wijs en tijd. 

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

 
21.8 Herhaling van les 16: het betrekkelijk voornaamwoord 
 
             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@ 
 
             mnl.          vrl.         onz. 
mv.1ste nv.    oi@  ai@  a@ 
 2de nv.    w%n  w%n  w%n 
 3de nv.          oi%"  ai%"  oi%" 
 4de nv.    ou@"  a@"  a@ 
 
Het betrekkelijk voornaamwoord komt in geslacht en getal overeen met het woord 
waar het bijhoort. De naamval ontleent het aan de functie in de betrekkelijke bijzin. 
Een enkele maal heeft het betrekkelijk voornaamwoord de naamval van het woord 
waar het bijhoort, onafhankelijk van de functie in de bijzin. Dit verschijnsel heet 
'attractio relativi' of 'perseveratie'. 
 
21.9 Herhaling van les 17: 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 

  
mv.1ste nv.  - onte"  - ousai  - onta 

 2de nv.  - ontwn  - ouswn  - ontwn 

 3de nv.  - ousin  - ousai"  - ousin 

 4de nv.  - onta"  - ousa"  - onta    

 
Deze uitgangen komen achter de stam van het regelmatige werkwoord.  
Tevens zijn deze uitgangen de vormen van het deelwoord o.t.t. van ei*miv. 
 
Het deelwoord heeft de volgende gebruikswijzen: 
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 
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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)' 
 
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'. Wanneer het deelwoord van de 
aoristus is, moet de bijzin beginnen met 'nadat'.  
 
Soms kan het deelwoord ook vertaald worden als hoofdwerkwoord naast het 
eigenlijke hoofdwerkwoord. Verbindingswoord is dan 'en'.  
 
Ook kan het deelwoord in combinatie met het hoofdwerkwoord een sterkere 
betekenis weergeven dan een hoofdwerkwoord alleen. Vaak is dit het geval met een 
vorm van ei*miv als hoofdwerkwoord. Het deelwoord moet dan als hoofdwerkwoord 

vertaald worden.  
 
 
 
 
21.10 Herhaling van les 17: 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.  
Het hele werkwoord moet vertaald worden met 'te ...', soms met 'om te ...'   
 
21.11 Herhaling van les 18: 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 
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Gebruik: 
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' 
- zelfstandig. Dit is meestal bij het onzijdig het geval.De vorm van ou%to" staat op zich 

en moet vertaald worden als 'deze dingen' 
 
21.12 Herhaling van les 18: o.t.t. van werkwoorden met stam op een klinker  
Bij werkwoorden met een stam op een klinker vindt samentrekking plaats van de 
slotklinker van de stam met de beginklinker van de uitgang. Deze samentrekking 
vindt plaats in alle vormen afgeleid van de o.t.t., te weten de 'gewone' o.t.t., de o.v.t., 
deelwoord en heel werkwoord van de o.t.t. Samentrekking vindt plaats aan de hand 
van de volgende regels: 
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 
 
21.13 Herhaling van les 19: de sigmatische aoristus 
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 
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mv.1ste nv. - sante"  - sasai  - santa 

 2de nv. - santwn  - saswn  - santwn 

 3de nv. - sasin  - sasai"  - sasin 

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

 
Het hele werkwoord van de sigmatische aoristus wordt gevormd door achter de stam 
de uitgang -sai te plaatsen. 

 
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 

 
 
Wanneer de stam eindigt op een labiaal (p, b, f), trekt de labiaal samen met de s tot 

y. 

blevpw: stam blep- > e!bleya 

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

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

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

baptivzw: stam baptiz- > ejbavptisa 

 
 
 
Vertaling van aoristusvormen 
De aoristus beschrijft een eenmalige handeling. De aoristus kan dus vertaald worden 
als de v.t.t. Een andere mogelijkheid om de aoristus te vertalen is ingressief. De 
aoristus geeft dan het begin van een handeling aan.  
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.  
Het hele werkwoord aoristus moet vertaald worden als het hele werkwoord o.t.t. 
 
 
21.14 Herhaling van les 19: ti", tiv", ti, tiv 
        
    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 
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           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' 
- zelfstandig. Het onbepaald voornaamwoord staat op zichzelf. Vertaling: mannelijk/ 
vrouwelijk 'iemand', (meervoud) 'sommigen'; onzijdig 'iets' 
 
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) ?' 
- zelfstandig. Het vraagwoord staat op zichzelf. Vertaling: mannelijk/ vrouwelijk 'wie?', 
onzijdig 'wat?' 
 
21.15 Herhaling van les 20: de thematische aoristus 
De thematische aoristus heeft als basis een stam die afwijkt van de stam o.t.t. Wij 
geven u eerst een overzicht van een aantal werkwoorden met een thematische 
aoristus. 
 
N.B. Samenstellingen (werkwoord met voorvoegsel) nemen wij niet op tenzij er al 
een samengestelde vorm aan de orde is geweest. 
 
werkwoord   stam o.t.t.    stam aor. 
 
aJmartavnw   aJmartan-   aJmart- 
ajnapivptw    ajnapipt-   ajnapes- 
bavllw    ball-    bal- 
e!rcomai    ejrc-    ejlq- 
ejsqivw    ejsqi-    fag- 
euJrivskw   euJrisk-   euJr- 
lambavnw   lamban-   lab- 
lanqavnw    lanqan-   laq-   
levgw    leg-    eijp- 
manqavnw   manqan-   maq- 
oJ?ravw    oJra-    ijd- 
pivnw    pin-    pi- 
trevcw     trec-    dram- 
feuvgw    feug-    fug- 
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De thematische aoristus krijgt de uitgangen van de o.v.t.  
Het deelwoord krijgt de uitgangen van het deelwoord o.t.t. 
Het hele werkwoord krijgt de uitgang van het hele werkwoord o.t.t. 
 
21.16 Herhaling van les 20: o@de- deze, ejkei'no"- die (gindse) 

 
     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 

 
 
       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 

 
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 

 
Gebruikswijzen: 
Het gebruik van o@de is voornamelijk zelfstandig. 

Er is slechts e vevn geval van bijvoeglijk gebruik. 

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

naamval van het woord waar het bijhoort. 
Minder vaak wordt een vorm van ejkei'no" zelfstandig gebruikt. Vertaling: met een 

persoonlijk voornaamwoord (mannelijk/ vrouwelijk) of aanwijzend voornaamwoord 
(onzijdig). 
 
Gebruik van de drie aanwijzende voornaamwoorden o@de, ou%to" en ejkei'no"  
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)' 
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21.17 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Algemeen 
Voor bestudering van het Nieuwe Testament is het belangrijk te weten dat het Grieks 
van het Nieuwe Testament koine-Grieks is, een algemene voertaal in het 
Middellandse--Zeegebied na de veroveringen van Alexander de Grote. Het koine 
bestaat voornamelijk uit Attisch met enkele Ionische kenmerken. Voor de individuele 
bijbelboeken geldt dat sommige meer afwijkingen vertonen van het Attisch dan 
andere.  
 
Het voornaamste kenmerk van het Nieuwe Testament als geheel is de aanzet tot een 
christelijk vocabulaire. Bepaalde woorden krijgen een specifiek christelijke betekenis, 
die ze nog eeuwen daarna behouden. Een ander opvallend aspect van de taal is het 
grote aantal semitismen: constructies die ontleend zijn aan het Hebreeuws en via de 
vertaling van het Oude Testament in het Grieks terecht zijn gekomen. 
 
Na de opkomst van het christendom hebben veel kerkvaders in het Grieks en Latijn 
geschreven. Na een periode waarin deze talen minder in de belangstelling stonden, 
leefde de belangstelling voor en de studie van deze talen weer op vanaf de 
veertiende eeuw. Literaire werken werden vertaald en klassieke genres nagevolgd. 
Ook het Nieuwe Testament kreeg weer aandacht. Uitgaven van de tekst, vertalingen 
en commentaren hebben sindsdien de studie van het Nieuwe Testament bevorderd. 
 
NOTITIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


