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                                                   LES XXII
22.1 Inleiding
      In deze les behandelen we de o.t.t. van de lijdende vorm.  Waar in het Nederlands de lijdende
vorm omschreven wordt met behulp van het werkwoord ‘worden’, daar wordt in de Koinè taal
een aparte uitgang gebezigd.  Deze uitgang duidt aan dat de persoon het ‘object’ is van een
handeling.  Net als in het activum heeft in de lijdende vorm iedere persoon zijn eigen
werkwoordsuitgang.  In de inleiding van les vi is al de Latijnse naam van de lijdende vorm
gegeven, nl. passivum (van passus ‘geleden’).

22.2 Voorbeelden uit het N.T. van de o.t.t. in de lijdende vorm

ejgw de, ajdelfoi, eij
peritomhn ejti khrussw,
ti ejti diwkomai;

En ik, broeders, als ik de
besnijdenis nog predik,
waarom word ik nog
vervolgd? (Gal.5:11)

d i w k w - i k  v e r v o l g ,
diwkomai- ik word
vervolgd

jEi de su  jIoudaio"
ejponomazh/--

Maar als u een Jood wordt
genoemd– (Rom. 2:17)

ejponomazw-ik noem

eJkasto" de peirazetai
uJpo th" ijdia" ejpiqumia"

Maar iedereen wordt
verzocht door zijn eigen
verlangen.  (Jak. 1:14)

eJkasto"-ieder, peirazw-
ik verzoek, ijdio"-eigen,

ei j  h Jmei" shmeron
a jnakrinomeqa  e j p i
eujergesia/  ajnqrwpou
ajsqenou"

A l s  w i j  v a n d a a g
onderzocht worden over
een weldaad aan een zwak
mens– (Hand. 4:9)

ajnakrinw-ik onderzoek,
eujergesia-weldaad, ajs-
qenh"- zwak (bijvoeglijk
nw. v. 3de decl.)

eij ojneidizesqe ejn
o j nomati  Cristou,
makarioi

Als jullie beschimpt
worden vanwege Christus'
naam, (dan zijn jullie)
gelukkig (1 Pet. 4:14)

ojneidizw-ik beschimp, 

eij oJlw" nekroi oujk
ejgeirontai, ti kai
baptizontai  u Jper
aujtwn;

Als er in het geheel geen
doden opgewekt worden,
waarom worden er ook
mensen gedoopt om hun
plaats in te nemen? (lett.
"voor hen") (1 Kor. 15:29)

ejgeirw-ik wek op, oJlw"-
geheel (bijw.; vgl. oJlo")

We zetten de verschillende vervoegingen weer op een rijtje voor u.
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baptizomai baptizomeqa
baptizh/ baptizesqe
baptizetai baptizontai

We gaan verder met zinnen leren en geven u enkele voorbeelden van het tegenwoordig
deelwoord  van de lijdende vorm.

jIhsou" oJ legomeno"
Cristo"

Jezus die de Christus
wordt genoemd. (Mat.
1:16b)

ejlpi" de blepomenh oujk
ejstin ejlpi": oJ gar
blepei ti", ti kai
ejlpizei;

Een (voorwerp van) hoop
die gezien wordt is geen
hoop; want wat iemand
ziet, waarom zou hij het
ook hopen? (Rom. 8:24)

ejlpi"-hoop, ejlpizw- ik
hoop

kai kalesousi to ojnoma
aujtou jEmmanouhl, oJ ejsti
meqermhneuomenon , 
Meqj hJmwn oJ qeo"

En zij zullen zijn naam
Immanuel noemen, wat
vertaald wordt "God met
ons".  (Mat. 1:23)

meqermhneuw-ik vertaal
Deze deelwoorden worden
vervoegd als zsn. van de
2de declinatie.

22.3 Een schema van de belangrijkste voorzetsels, ook wel preposities genoemd.
                  
                  pro     uJper         ajjna                                          meta                        
                            _______________________________                         
                                   e[pi

                                                                      para
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 dia                                
                                   

pro"   
ejk

               

     uJpo
______________________________

  kata
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Probeert u a.u.b. deze voorzetsels voor uzelf te vertalen.  De meeste kent u waarschijnlijk al.  Er
zijn veel meer voorzetsels in het Koinè, maar die zult u zich langzamerhand eigen moeten
maken.

Voorzetsels kunnen van betekenis wisselen al naargelang ze door een andere naamval gevolgd
worden.  Hierboven zijn ze natuurlijk in ruimtelijke zin gebruikt.

22.4 Etymologie 
   Etymologie wordt in de van Dale gedefiniëerd als ‘woordafleidkunde’.  Men zou het ook
kunnen omschrijven als ‘de studie van de oorspronkelijke betekenissen van woorden’.  In deze
sectie willen wij u gewoon wijzen op woorden (vaak ‘dure’ woorden) die ook in het Nederlands
voorkomen.  Deze nieuwtestamentische woorden hebben vaak dezelfde betekenis en vaak een
klank die dicht bij die van het Nederlandse equivalent komt.  Dit komt omdat beide de Koinè en
het Nederlands Indo-Europese talen zijn.  Van India tot Engeland komen dus in allerlei talen
woorden voor die veel van elkaar weg hebben, beide in betekenis en klank.   Probeert u a.u.b.
deze woorden ook van buiten te leren.  Dat kan niet zo moeilijk zijn, omdat ze of aan het
Nederlands verwant zijn, of geïmporteerd zijn (bijv. via het Engels of Frans, of rechtstreeks).

ajgaqo" -- ‘goed’; vgl. de meisjesnaam ‘Agaat’, ‘Agatha’, enz.
ajggelo" -- ‘boodschapper’; vgl. ‘engel’
ajgkura – ‘anker’
ajgnoew – ‘ik weet niet’; vgl. ‘agnost’
ajgro" – ‘veld’; vgl. Lat. ‘ager’, D. ‘Acker’, Eng. ‘acre’
ajhr – ‘lucht’; vgl. Engels ‘air’
ajqeo" – ‘zonder God’; vgl. ‘atheist’
aiJma – ‘bloed’; vgl. ‘hematologie’
aijnigma – ‘raadsel’; vgl. Eng. ‘enigma’
aiJresi" – ‘keuze’; ‘mening’, ‘sekte’; vgl. Eng. ‘heresy’
aiJretiko" – ‘sektarisch’, ‘geopiniëerd’; vgl. Eng. ‘heretic’
aijwn – ‘eeuw’ (hieraan verwant!); vgl. Eng. ‘aeon’
ajkouw – ‘ik hoor’; vgl. ‘akoestisch’
ajkro" – ‘hoogtepunt’; vgl. ‘acrofobie’
ajlabastron – ‘parfumfles’; vgl. ‘alabast(er), ‘albast’ (soort gips)
ajllhgorew – ‘ik spreek een allegorie’; (van allos ‘anders’ en agoruio ‘ik spreek’)
aJma – ‘tegelijkertijd’; verwant aan Sanskr. sa(ma), Eng. ‘same’, D. ‘sammt’,

Ned. ‘samen’ (vaak was een spiritus asper een sigma in een eerder
stadium van de Griekse taal)

ajmhn – ‘amen’; (van Hebr. voor ‘het is zeker’)
ajnaqema – lett. ‘een ding ergens opgezet’, ‘vloek’, ‘vervloekte’; vgl. ‘anathema’
ajnalogia – ‘verdeling’, ‘proportie’; vgl. ‘analogie’
ajnastasi" – ‘wederopstanding’ (van stam sta verwant aan ‘staan’); vgl. meisjesnaam

‘Anastasia’
ajnemo" – ‘wind’, (van ao, aèmi ‘ik adem’); vgl. Skr. ‘atmen’ en D. en Ned. ‘adem’

(verw. aan Lat. anima, animus)



LES XXII 4

ajnqo" – ‘bloem’; vgl. ‘anthologie’
ajnqrwpo" – ‘mens’; vgl. ‘antropologie’, ‘filantroop’, enz.
ajnti – ‘tegen’, ‘anti’; vgl. ‘antichrist’
ajntiqesi" – ‘tegenstand’, ‘oppositie’; vgl. ‘antithese’
ajntitupo" – ‘tegenbeeld’; vgl. Eng. ‘antitype’
ajnticristo" – ‘antichrist’
ajpo – ‘(van)af’; vgl. Ned. ‘af’, D. ‘ab’, Eng. ‘of(f)’
ajpoqhkh – ‘schuur’; vgl. Ned. ‘apotheek’ (van Gr. apotithèmi ‘ik zet weg’)
ajpokaluyi" – ‘openbaring’; vgl. Eng. ‘apocalypse’
ajpologia – ‘weerwoord’, ‘verdediging’; vgl. Eng. ‘apology’
ajpostolo" – ‘afgezant’; vgl. ‘apostel’
ajrgurion – ‘zilver(geld)’; vgl. Fr. ‘argent’
ajriqmo" – ‘nummer’; vgl. Eng. ‘arithmetic’
ajrcaggelo" – ‘aartsengel’; vgl. Eng. ‘archangel’, D. ‘Erz-‘
ajrcitektwn – ‘hoofdbouwer’; vgl. ‘architekt’ (van archo ‘ik begin’): [lett. ‘voor (hoofd)

timmerman’]
ajsbesto" – ‘onblusbaar’ (van alfa {-privans [lett. ‘rovende alfa’]} en sbennumi ‘ik

blus’)
vgl. ‘asbest’

ajsko" – ‘zak’; vgl. Eng. ‘sack’, Hebr. ‘sak’ (jute zak)
ajsthr – ‘ster’
ajstron – ‘ge(ster)nte’, ‘constellatie’; vgl. ‘astronomie’, ‘astrologie’
aujtomato" – ‘vanzelf’; vgl. Ned. ‘automaat’ 
aujto" – ‘zelf’; vgl. Ned. ‘autistisch’

22.5 Huiswerk
a.  Vervoeg legomeno" in het enkelvoud en meervoud naar de mannelijke, vrouwelijke,  en
onzijdige uitgangen.

b. Vertaal de volgende zinnen.

1. Peripatw/n de. para. th.n qa,lassan th/j Galilai,aj ei=den du,o avdelfou,j( Si,mwna to.n
lego,menon Pe,tron)
2. VEpei. ti , poih,sousin oi` baptizo,menoi u`pe.r tw/n nekrw/nÈ
3  eiv de. pneu,mati a;gesqe( ouvk evste. u`po. no,monÅ
4. evx ou- pa/sa patria. evn ouvranoi/j kai. evpi. gh/j ovnoma,zetai.)
5. kai. fe,rousin auvto.n evpi. to.n Golgoqa/n to,pon( o[ evstin meqermhneuo,menon Krani,ou
To,pojÅ
6. VElu,maj ò ma,goj( ou[twj ga.r meqermhneu,etai to. o;noma auvtou/( 
7.  kardi,a| ga.r pisteu,etai eivj dikaiosu,nhn( sto,mati de. o`mologei/tai eivj swthri,anÅ
8.  to,te du,o e;sontai evn tw/| avgrw/|( ei-j paralamba,netai kai. ei-j avfi,etai)
9.  avlla. ba,llousin oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,j( kai. avmfo,teroi sunthrou/ntaiÅ
10.pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ
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eijdon -ik zag (sterke aor.)
ejpei -want
patria -familie
ojnomazw -ik noem
ferw -ik draag
topo" -plaats, plek
kranion -schedel
mago" -magiër (ook wel ‘astroloog’, maar ook ‘astronoom’)
ouJtw" -zo
dikaiosunh -rechtvaardigheid
oJmologew -ik belijd
swthria -redding
ajgro" -veld
paralambanw  -meenemen
ajfietai -hij (zij, het) wordt achtergelaten
ballw -ik werp, ‘doe’
ajsko" -zak
kaino" -nieuw
ajmfoteroi -beide(n)
sunthrew -ik behoud, bewaar
dendron -boom
karpo" -vrucht
kalo" -mooi, goed
ejkkoptw -ik hak om [lett. ik hak uit]
pur -vuur

22.6 Nieuwe Woorden

ejponomazw -ik noem
eJkasto" -ieder
peirazw -ik verzoek
ajnakrinw -ik onderzoek
eujergesia -weldaad
ajsqenh" -zwak
ojneidizw -ik beschimp
oJlw" -geheel (bijwoord)
ejgeirw -ik wek op
eijdon -ik zag
ejpei -want, aangezien
patria -familie
ojnomazw -ik noem
meqermhneuw   -ik vertaal
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22.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Bijbelvertalingen
   In deze reeks mag een stukje over vertalingen niet ontbreken.  De ons oudst bekende
vertalingen van het Nieuwe Testament (die ook het O.T. bevatten), zijn de Pesjitta van bisschop
Rabbula van Edessa (begin vijfde eeuw) en de vertaling van Hieronymus (gereed in 405 n. Chr.). 
Waarschijnlijk gebruikte hij manuscripten van oud-Syrische vertalingen die toen al bestonden. 
Dit deed Hieronymus ook, maar dan voor het Latijn.  Dit op verzoek van bisschop Damasus van
Rome.  Zijn vertaling heet de Vulgaat, want ze was voor het gewone volk bestemd.
    Wulfila (ook wel Ulfilas, de “apostel van de Gothen” genaamd) vertaalde de bijbel al in de
vierde eeuw voor de barbaarse Germanen.  Echter tot in de late Middeleeuwen bleef de kerktaal
het Latijn en de Vulgaat was voorbehouden aan kerkelijke leiders.  De bijbel werd wel
gedeeltelijk hier en daar vertaald, maar men moest dat vaak met het leven bekopen!  In 1388
werd een Engelse vertaling voltooid onder leiding van een Britse priester (John Wycliffe).  Hij
stierf voor er een vervolging uitbrak.  Maar men was zo opgeruid tegen hem dat zijn lichaam
opgegraven en verbrand werd.        
     Maar drie grote gebeurtenissen zouden verandering brengen, nl. de Reformatie, de uitvinding
van de boekdrukkunst en de nieuwe belangstelling voor het klassieke Grieks.  Het waren dus niet
alleen de humanisten van de Renaissance die zich opnieuw bogen over de geestelijke wortels van
de theologie en filosofie.  Desiderius Erasmus, de grote Rotterdamse geleerde, liet in 1516 voor
het eerst het N.T. in het Grieks drukken.  Dit werd gevolgd door een ijverige reeks uitgaven van
het Griekse N.T.  
    In 1534 zag Luthers Duitse vertaling van de bijbel het licht.  William Tyndale, ook een
geleerde priester, wilde hetzelfde bereiken voor de Engelse taal.  Maar voordat hij dit voltooide,
eindigde hij op de brandstapel in de omgeving van Brussel.  Het schijnt dat zijn laatste woorden
een gebed waren of God de ogen van de Engelse koning wilde openen.  Dit gebeurde ook. 
Anderen maakten zijn werk af en met toestemming van de Koning mocht de tweede uitgave
gedrukt worden.  
     De eerste volledige Nederlandse bijbel was de in 1526 verschenen Liesveldt-Bijbel.  Maar
omdat deze drukker deze bijbel voorzag van kanttekeningen die steeds reformatorischer werden,
vond hij de dood door onthoofding.  Na deze bijbel gaven de verschillende geloofsgemeenten
hun eigen bijbels uit. 

NOTITIES:


