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                                                      LES XXIV 
 
24.1 Inleiding 
In deze les geven wij u voorbeelden van zelfstandig naamwoorden van de derde 
declinatie.  De verbuiging van deze woorden wijkt af van die van de eerste en 
tweede declinatie.  Bij de derde declinatie is het belangrijk om de tweede naamval 
enkelvoud (genitivus singularis) te kennen.  Omdat daar de stam naar boven komt.  
Bijv.: ejlpi" (hoop); ejlpido"; stam  ejlpid- Achter de stam komen de verbuigingen van de 

diverse naamvallen. 

 

24.2 Voorbeelden uit het N.T. van de verbuigingen van enkele zelfstandig naamwoorden 

van de derde declinatie 
 

 
kai gar ejan ajdhlon 
fwnhn salpigx dw/ 

 Want ook, als een 
trompet een onduidelijk 
geluid geeft– (1 Kor. 

14:8a)  

 ajdhlo"-onduidelijk, hJ 
salpigx de trompet, 

dw/-aanvoegende wijs 

aor. van didwmi  

 

 
ajpostelei tou" 
ajggelou" aujtou meta 
salpiggo" megalh"  

 En hij zal zijn engelen 
zenden met een grote 
trompet. (Mt. 24:31a)
  

 ajpostellw-ik zend, 

ajpostelw-ik zal zenden 

(onregelm.) 

ejn th/ ejscath/ salpiggi  Met (lett. in) de laatste 
trompet—(1 Kor. 15:52) 

 ejscato"-laatste 

 
oJ ajggelo" oJ ejcwn thn 
salpigga 

 De engel die de 
trompet heeft– (vgl. Op. 

9:14b) 

 

  

 
eJpta salpigge" 

 
 Zeven trompetten--   

 
kai oiJ eJpta ajggeloi oiJ 
ejconte" ta" eJpta 
salpigga" hJtoimasan 
aujtou" 

 En de zeven engelen 
die de zeven 
trompetten hadden, 
bereidden ze. (Op. 8:6) 

 eJtoimazw-bereiden, 

klaar maken 
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tauta aujtou lalounto" 
aujtoi", ijdou ajrcwn eiJ" 
ejlqwn prosekunei aujtw/ 
 

 Terwijl hij deze dingen 
tot 
hen sprak, zie één 
overste kwam en 
aanbad hem. 
(Mt.9:18a) 
 

 lalount.-zgn. genitivus 

absolutus, vertaald 
door 'terwijl', 'omdat', 
'hoewel' al naar gelang 
het verband, 
proskunew-ik aanbid 

(let. ik kniel, ajrcwn-

overste 
  

 

 
kai ejlqwn oJ jIhsou" eij" 
thn oijkian tou 
ajrconto" 

 En Jezus het huis van 
de  overste binnen 
gegaan zijnde–  (Mt. 
9:23a) 
  

  

 
oiJ de Farisaioi 
ejlegon, jEn tw/ ajrconti 
twn daimoniwn ejkballei 
ta daimonia 

 Maar de Farizeeën 
zeiden:"Door de 
overste van de 
demonen werpt hij de 
demonen uit". (Mt.9:34) 
  

  

 

 
jArconta tou laou sou 
oujk ejrei" kakw" 

 Gij zult geen kwaad 
spreken van de overste 
van uw volk.  (Hand. 
23:5b)  
 

 lao"-volk, ejrw-o.t.t.t. v. 

legw,  kakw"- slecht 

(bijwoord) 
  

 

 
Oijdate oJti oiJ ajrconte" 
twn ejqnwn katakuri- 
euousin aujtwn 

 Jullie weten dat de 
oversten van de volken 
hen onderwerpen. (Mt. 
20:25b) 
  

 katakurieuw-ik onder-

werp (plus 2de nv.) 
  

 
mh ti" ejk twn ajrcontwn 
ejpisteusen eij" aujton hj 
ejk twn Farisaiwn;  

 Toch niemand van de 
oversten heeft in hem 
geloofd, of van de 

Farizeeën? (Joh. 7:48) 
  

 mh-toch niet, hj-of  

 
sun toi" ajrcousin 
aujtwn 

 Met hun oversten– 
(Hand.14:5b) 
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ton Paulon eiJlkusan 
eij" thn ajgoran ejpi 
tou" ajrconta" 

 Ze sleepten Paulus de 
markt op naar de 
oversten. 
(vgl. Hand.16:19)  

 eJlkw-ik sleep, eiJlkusa 

(aor.) ajgora-

markt(plein) 
  

 

 
We maken weer een staatje van de verbuigingen van deze twee woorden van de 
3de declinatie. 
 
salpigx salpigge"  ajrcwn  ajrconte" 
salpiggo" salpiggwn  ajrconto" ajrcontwn 
salpiggi salpigxi(n)  ajrconti ajrcousin 
salpigga salpigga"  ajrconta ajrconta" 
 
 

 

 

24.3 Etymologie 
 

ejgw  – ‘ik’; vgl. Lat. ‘ego’ 

ejqniko" – ‘heiden(s)’; vgl. Eng. ‘ethnical’ 

ejqno"   – ‘ras, natie, volk, heidenen’; vgl. ‘ethnologie’ 

ejqo"  – ‘gebruik, voorschrift’; vgl. Eng. ‘ethos’ 

eijdwlon – ‘beeld, beeltenis van een valse god, valse god’; vgl. ‘idool’ 

eijkw  – ‘wijken’ 

eijkwn  – ‘beeld, figuur, gelijkenis’; vgl. ‘ikoon’ 

eijrhnh – ‘vrede’; vgl. de meisjesnaam ‘Irene’ 

eiJ", mia, eJn – ‘één’; vgl. div. talen: ‘one’, ‘ein’, ‘un’, ‘een’, ‘uno’, enz. 

ejk  – ‘uit’; vgl. Lat. ‘ex’ 

ejkklhsia – ‘vergadering, kerk’; vgl. Fr. ‘église’, Sp. naam ‘Iglesias’; van ejkkalew 

   ‘ik roep (mensen) uit’ 

ejkstasi" – ‘extase, verwondering’; vgl. ‘xtc’ 

eJlko"  – ‘zweer’; vgl. Lat. ‘ulcus’, Eng. ‘ulcer’ 

ejmo"  – ‘mijn’; vgl. Lat. ‘meus’, enz. 

ejmporion – ‘markt’; vgl. Lat. ‘emporium’, Eng. ‘empire’ 

ejn  – ‘in’; vgl. Lat. ‘in’, D. ‘im’, enz. 

ejnergeia – ‘werkzaamheid, werking, werkzame kracht’; vgl. ‘energie’ 

eJx  – ‘zes’; vgl. Lat. ‘sex’, (de spiritus asper was voorheen vaak een sigma), 

   Eng. ‘six’, D. ‘sechs’, enz. 
 
 
ejpiskopo" – ‘toezichthouder, opzichter, wachter’ van ejpiskopew ‘ik zie toe’; vgl. 

Lat. ‘episcopus’, Eng.‘bishop’ 

ejpistolh – ‘brief’; vgl. Eng. ‘epistle’, Ned. ‘epistel’ 

ejpifaneia – ‘verschijning’; vgl. Eng. ‘epiphany’ 

ejpo"  – ‘woord’; vgl. ‘epos’ 

ejsqh"  – ‘kleding(stuk)’; vgl. Lat. ‘vestis’; Eng. Ned. ‘vest’ 
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ejsqiw  – ‘ik eet’; vgl. Lat. ‘edere’, Eng. ‘to eat’, D. ‘essen’ 

eJspera – ‘avond’; vgl. Lat. ‘vesper’ 

ejscato" – ‘laatste’; vgl. ‘eschatologie’ 

ejswtero" – ‘binnen(st)’; vgl. ‘esoterisch’ 

eujaggelion – ‘goede tijding’; vgl. ‘evangelie’ 

eujaggelisth"  – ‘iem. die goede tijding brengt’; vgl. ‘evangelist’ 

eujgenh" –  ‘nobel’, (lett. ‘van goede geboorte’); vgl. jongensnaam ‘Eugene’ 

eujcaristia – ‘dankbaarheid’, ‘het danken’; vgl. Eng. ‘eucharist’, Ned. ‘eucharistie’ 

 

24.4 Huiswerk 

 
a. Verbuig de volgende woorden in het enkelvoud en meervoud. 
stoma (2de nv. stomato") mond, ijcqu" (ijcquo") vis, pou" (podo") voet. 

 
b. Vertaal de volgende zinnen. 
 
1. VIdou. ò pai/j mou o]n h`|re,tisa( ò avgaphto,j mou eivj o]n euvdo,khsen h` yuch, mou.) 
2.  kai. h;geiren ke,raj swthri,aj h`mi/n evn oi;kw| Daui.d paido.j auvtou.) 
3. ò qeo.j VAbraa.m kai. VIsaa.k kai.VIakw,b( ò qeo.j tw/n pate,rwn h`mw/n( evdo,xasen to.n 
pai/da auvtou/ VIhsou/n”) 
4. To,te ~Hrw,|dhj avnei/len pa,ntaj tou.j pai/daj tou.j evn Bhqle,em) 
5. Pa,ter h`mw/n ò evn toi/j ouvranoi/j) 
6.  ouv kata. th.n diaqh,khn( h]n evpoi,hsa toi/j patra,sin) 
7. kai. e;somai u`mi/n eivj pate,ra kai. u`mei/j e;sesqe, moi eivj ui`ou.j kai. qugate,raj( le,gei 
ku,rioj pantokra,twr) 
8. kai. evxelqou/sa ei=pen th/| mhtri. auvth/j) 
9. kai. evlqo,ntej eivj th.n oivki,an ei=don to. paidi,on meta. Mari,aj th/j mhtro.j auvtou/( kai. 
peso,ntej proseku,nhsan auvtw/|) 
10..) ouvc ou-to,j evstin ò tou/ te,ktonoj ui`o,jÈ ouvc h` mh,thr auvtou/ le,getai Maria.m kai. oi` 
avdelfoi. auvtou/ VIa,kwboj kai. VIwsh.f kai. Si,mwn kai. VIou,dajÈ 
 
pai" (paido")  -kind, knecht 

aiJretizw  -ik kies 

ajgaphto"  -geliefd 

eujdokew  -ik schep welbehagen in 

ejgeirw (hjgeira, aor.) 
to kera"(ato") -de hoorn 

swthria  -redding 

doxazw  -ik verheerlijk 

ajnairew  -ik vermoord (lett. neem op), aor. ajneilon 
diaqhkh  -testament 

qugathr  -dochter 

pantokratwr -almachtige 

paidion  -kindje 

piptw-e*peson -ik val, viel (aor.) 
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proskunew  -ik aanbid 

tektwn  -timmerman 

 

24.5 Nieuwe Woorden 
 
ajdhlo"  -onduidelijk  
salpigx  -trompet 
ajpostel(l)w   -ik zend, (zal zenden)  
ejscato"  -laatste 
eJtoimazw  -ik bereid, maak klaar 
ajrcwn   -overste 
proskunew  -ik aanbid  
katakurieuw -ik onderwerp 
eJlkw, eiJlkusa -ik sleep, sleepte 
ajgora   -markt(plein) 
pai" (paido") -kind, knecht 
aiJretizw  -ik kies 
ajgaphto"  -geliefd 
eujdokew  -ik schep welbehagen in 
ejgeirw, hjgeira -ik wek op, wekte op 
to kera" (kerato")   -de hoorn 
swthria  -redding 
doxazw  -ik verheerlijk 
ajnairew, ajneilon (spreek uit: an-hai-re-oo, an-hei-lon) < ajna + aiJrew-ik                                 

             vermoord, vermoordde      
    
ijcqu" (ijcquo") -vis 
pou" (podo")  -voet 
 
 

 

24.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Manuscripten I 

Een zekere Stephanus gaf in het jaar 1550 een Griekse tekst uit die de naam Textus Receptus 

kreeg (‘aanvaarde tekst’).  Deze tekst werd de basis van de Statenvertaling en van o.a. de 

Luther-vertaling.  Het zou enkele eeuwen duren voordat men het waagde een herziene 

uitgave te publiceren.  Want dit werd als oneerbiedig beschouwd. 

   

Wat de Dode Zee rollen voor het Oude Testament waren, was in eerste instantie een oud 

manuscript uit de vierde eeuw, ontdekt door een Duitse geleerde–Tischendorf.  Deze codex 

(handschrift) bevatte het gehele Nieuwe Testament en werd toevallig door hem ontdekt bij 

zijn derde bezoek aan het St. Catharinaklooster op de berg Sinaï.  Later werden elders delen 

van het N.T. ontdekt die nog veel ouder waren, sommige van slechts 50 jaar na de 

autographa!   
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Heden ten dage beschikken wij over ongeveer 5000 handschriften die het hele N.T. of delen 

daarvan bevatten.  Uit deze grote hoeveelheid blijkt dat de latere manuscripten die aan de 

Statenvertaling ten grondslag liggen, zeer getrouw waren gekopieerd.   Bovendien bevestigen 

ze elkaars betrouwbaarheid. 

    

De meeste hedendaagse geleerden prefereren de oudste teksten.  Er zijn er echter die 

redeneren dat deze teksten–meestal uit de droge streken van Egypte, waar het papyrus lang 

goed bleef–behoren tot een plaatselijke variant.  Zij geven de voorkeur aan de zogenaamde 

Majority text–‘de tekst van de meerderheid’, gebaseerd op de theorie dat de variant die het 

meest voorkomt, terug moet gaan op de oudste en beste (niet meer bestaande) teksten.   Maar 

hoe dit ook zij; waar het om gaat is dat bewezen is dat eenvoudige Egyptische boeren uit de 

tweede eeuw gewoon hetzelfde Nieuwe Testament bezaten als de geleerden van vandaag de 

dag!  

 

 
NOTITIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


