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                                                           LES XXV 
 
25.1 Inleiding 
In deze les geven wij u voorbeelden van de zogenaamde aanvoegende wijs van het 
werkwoord  'zijn'.  Deze wordt meestal gebruikt om bedoelingen weer te geven  en 
soms om een voorwaarde of omstandigheid aan te duiden.  We geven u ook 
voorbeelden van de gebiedende wijs van dit werkwoord, wat voorbeelden van het 
deelwoord van de aoristus en van de infinitief (hele ww.) van de aoristus en van de 
v.t.t. 
 
25.2 Voorbeelden uit het N.T. 
 
ejpemya aujton iJna 
ajlupotero" wj 
 
 
 
 
 
 
 

 Ik heb hem gezonden 
opdat ik minder smart 
zou hebben (lett. 
smartelozer zou zijn).  
(vgl. Fil. 2:28) 

 pempw-ik zend  (aor.), 

ajlupo"-zonder pijn of 

smart wj-dat ik zij 

 
ejan de parabath" 
nomou 
h/j", hJ peritomh sou 
ajkro bustia gegonen 

 En als u een overtreder 
van de wet zijt, is uw 
besnijdenis onbesne-
denheid  geworden. 
(Rom.2:25b)  

 parabath"-overtreder, 

gegonen v.t.t. van 

ginomai-ik word,  
  

 
oJtan oJ ojfqalmo" sou 
aJplou" hj/, kai oJlon to 
swma sou fwteinon 
ejstin 

 Wanneer uw oog 
eenvoudig  is, is ook 
uw hele lichaam helder.
 (Lu. 11:34b) 
  

 oJtan-wanneer (ook 

maar), aJplou" 
eenvoudig, swma (ato")-
lichaam, fwteino"-

helder(lichtend)  
 
kai aujto" ejdwken tou" 
ajpostolou" iJna mhketi 
wjmen nhpioi 

 En hij heeft de 
apostelen gegeven, 
opdat wij niet langer 
onervaren zouden zijn.  
(vgl. Ef. 4:11-14) 
  

 didwmi,  ejdwka-ik gaf, 

heb gegeven  (aor.), 
ajpostolo"- Apostel, 

gezand, nhpio"-

onervaren, kind(erlijk) 
  

 
Eij tufloi hjte, oujk ajn 
eijcete aJmartian  

 Indien jullie blind 
waren, zouden jullie 
geen zonde hebben  
(Joh. 9:41b) 
  

 tuflo"-blind, eijcon-

o.v.t. v. ejcw,  aJmartia-

zonde 
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Pater, qelw iJna oJpou 
eijmi ejgw kajkeinoi wjsin 
met j ejmou  

 Vader, ik wil dat waar ik 
ben ook zij bij mij zijn.  
(vgl. Joh. 17:24) 
  

 kajkeinoi < kai + 
ejkeinoi  
  

We herhalen de respectievelijke vormen weer voor u. 
 
wj wjmen 
hj/" hjte 
hj/ wjsin 
 
We geven u nu de gebiedende wijs van het werkwoord 'zijn'. 
 
uJpage eij" eijrhnhn kai 
ijsqi uJgih" 

 Ga heen in vrede en 
wees gezond. 
(Mk.5:34b) 
  

 uJgih"-gezond 

(bijvoeglijk nw. van de 
3de declinatie), ijsqi-
wees 
  

 
ejstw de pa" ajnqrwpo" 
tacu" eij" to ajkousai, 
bradu" eij" to lalhsai 

 Laat ieder mens snel 
zijn om te horen, 
langzaam om te 
spreken. (Jak. 1:19b) 
  

 tacu"-snel, ajkousai-
infinitief van de aor., 
bradu"-langzaam 
  

 
hjtw de uJmwn to nai nai 
kai to ouj ouj  

 Laat uw ja ja zijn en uw 
nee nee. (Jak. 5:12b) 
  

 ejgkataleipw-ik verlaat 

 
kai o&tan pros-
euchsqe,ou*k e*sesqe wJς 
oi& u&pokritai  

 En wanneer jullie bidden, 
weest niet als de 

hypocrieten.  (Mat. 6:5a) 
  

 ejsesqe- jullie zullen zijn 
  

 
diakonoi ejstwsan  mia" 
gunaiko" ajndre"  

 Laten diakenen 
mannen van één vrouw 
zijn. (1 Ti.3:12a) 
  

 diakono"-knecht, 

diaken 
  

 
Wij herhalen:   ijsqi 
   ejstw (hjtw) 
   (ejste) (ontbreekt; wordt weergegeven door de o.t.t.t.: ejsesqe) 
   ejstwsan 
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Wij geven u nu drie voorbeelden van het deelwoord van de aoristus. 
 
Dhma" gar me 
ejgkatelipen   ajgaphsa" 
ton nun aijwna 

 Want Demas heeft mij 
achtergelaten, omdat 
hij de tegenwoordige 
tijd heeft liefgehad.   (2 

Ti. 4:10a) 
  

 ajgaphsa"-deelwoord 

v.d. aor.  aijwn-

tijd(geest) 
  

 
ajll j ejn toutoi" pasin 
uJpernikwmen dia tou 
ajgaphsanto" hJma" 
  

 Maar in al deze dingen 
zijn wij superhelden door 

hem die ons heeft 
liefgehad.  (Rom. 8:37) 
 
  

 uJpernikaw-ik ben een 

superheld 
  

 
ajll j eujqu" ajkousasa 
gunh peri aujtou, 
ejlqousa prosepesen 
pro" tou" poda" aujtou
  

 Maar, onmiddellijk, 
toen de vrouw gehoord 
had van hem, kwam ze 
en viel neer voor zijn 
voeten. (vgl. Mk. 7:25)
  

 eujqu"-onmiddellijk 

(bijwoord) prospiptw-ik 

val neer (2de aor.) 
  

 
Afgezien van sa wordt het deelwoord van de regelmatige aoristus verbogen als het 

tegenwoordig deelwoord. (Zie les XVII). 
 
Het N.T. Grieks kent ook het hele werkwoord (infinitief) van de aoristus en van de 
v.t.t. 
 
eijpen de oJ jIhsou" pro" 
aujtou", jEperwtw uJma" 
eij ejxestin tw/ sabbatw/ 
ajgaqopoihsai  
 

 En Jezus zei tot hen: 
"Ik vraag jullie, is het 
toegestaan op de 
sabbat om goed te 
doen?"  (Lu. 6:9a)  
  

 ejperwtaw-ik verzoek, 

vraag, ejxesti-het is 

toegestaan, wettig, 
ajgaqopoiew-ik doe 

goed 
  

 
kai ejkeleuse toi" 
ojcloi" ajnapesein ejpi 
thn ghn  

 En hij beval de 
menigten om zich neer 
te leggen op de grond. 
(vgl. Mt. 15:32) 
  

 keleuw-ik beveel, 

ajnapiptw- ik vlij me 

neer, ajnepeson- 2de 

aor. 
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dia touto kai 
uJphnthsen aujtw/ oJ 
ojclo", oJti hjkousan 
touto aujton 
pepoihkenai shmeion 

 Hierom kwam de 
menigte hem ook 
tegemoet, omdat ze 
gehoord hadden dat hij 

dit wonder gedaan had. 

(Joh. 12:12) 
  

 uJpantaw-ik kom 

tegemoet, 
pepoihkenai-te hebben 

gedaan 
  

 
 

 

25.3 Etymologie 
 

zhlo"       –     ‘geestdrift’, ‘jaloezie’; vgl. Eng. ‘zeal,’ ‘jealousy’  

zhlwth"     –       ‘Zeloot’; vgl. Eng. ‘zealot’ 

zugo"       –          ‘juk’; verwant aan Lat. ‘iugium’, Eng. ‘yoke’, Fr. ‘joug’, D. ‘Joch’ 

zwon       –          ‘levend wezen’, ‘beest’; vgl. ‘zoölogie’ 

hJgemonia    –          ‘hegemonie’; vgl. Eng. ‘hegemony’ 

hJdonh       –          ‘plezier’, ‘genot’; vgl. ‘hedonisme’ 

hJlio"       –          ‘zon(licht)’; vgl. ‘helium’ 

hjco"       –          ‘geluid’, ‘bericht’, ‘gerucht’; vgl. ‘echo’ 

qea  – ‘godin’, vgl. gelijkluidende meisjesnaam 

qeatron – ‘schouwburg’, ‘toneel’, ‘auditorium’, ‘publiek’, ‘schouwspel’; vgl. 

‘theater’ 

qerapeia – ‘dienst(betoon)’, ‘genezing’, ‘(de gezamenlijke) dienstknechten’; vgl. 

‘therapie’ 

qermh  – ‘hitte’; vgl. ‘thermisch’ 

qewria – ‘het zien’, ‘wat gezien wordt’, ‘schouwspel’; vgl. ‘theorie’ 

qhsauro" – ‘geldkist’, ‘voorraadkamer’, ‘schat(kamer)’; vgl. Lat. Eng. ‘thesaurus’ 

qrauw  – ‘(ver)breken’, ‘verwonden’; vgl. ‘trauma’ 

qrhno" – ‘weeklagen’, ‘klaagzang’; vgl. D. ‘Thräne’, ‘dröhnen’, Ned. ‘tranen’, 

‘dreunen’ 

qrono" – ‘troon’ 

qura  – ‘deur’; vgl. Eng. ‘door’, D. ‘Thür’ 

qwrax  – ‘borstschild’, ‘borstharnas’, vgl. Eng. ‘thorax’ 

ijaspi"  – ‘jaspis’; vgl. Eng. ‘jasper’ 

ijatro"  – ‘arts’, ‘dokter’; vgl. ‘psychiater’ 

ijdio"  – ‘eigen’; vgl. ‘idioom’ 

ijdiwth" – ‘ongeschoold man’, ‘eenvoudig burger’; vgl. Ned. ‘idioot’ 

iJero"  – ‘heilig’, ‘gewijd’; vgl. ‘hieroglief’ 

iJppo"  – ‘paard’; vgl. ‘hippodroom’, enz. 

ijri"  – ‘regenboog’; vgl. gelijkluidende meisjesnaam 

ijcqu"  – ‘vis’; vgl. Christelijk ‘ichthus’ symbool van het anacronym *Ihsou" 
Cristo"   Qeou &Uio" Swthr 

 
 
25.4 Huiswerk 
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a. Verbuig het deelwoord van de aoristus in alle naamvallen enkelvoud en meervoud, 

mannelijk en vrouwelijk (onzijdig ontbreekt). 

 

b. Vertaal de volgende zinnen: 

 
1.  kai. tau/ta para,ggelle( i[na avnepi,lhmptoi w=sinÅ 
2.  e;stw de. ò lo,goj u`mw/n nai. nai,( ou' ou;\ to. de. perisso.n tou,twn evk tou/ ponhrou/ 
evstinÅ 
3.  kai. au[th evsti.n h` ni,kh h` nikh,sasa to.n ko,smon( h` pi,stij hm̀w/nÅ 
4.  o[ti h=lqen avkou/sai th.n sofi,an Solomw/noj) 
5.  kai. mh. eu`rou/sai to. sw/ma auvtou/ h=lqon le,gousai kai. ovptasi,an avgge,lwn 
e`wrake,nai( oi] le,gousin auvto.n zh/nÅ 
6.  kai. evdo,qh auvtw/| poih/sai po,lemon meta. tw/n àgi,wn kai. nikh/sai auvtou,j) 
7. para,labe to. paidi,on kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. feu/ge eivj Ai;gupton kai. i;sqi evkei/ 
e[wj a'n ei;pw soi\ 
8.  me,llei ga.r ~Hrw,|dhj zhtei/n to. paidi,on tou/ avpole,sai auvto,Å 
9. :Esesqe ou=n u`mei/j te,leioi ẁj ò path.r u`mw/n ò ouvra,nioj te,leio,j evsti) 
10. ei; tij u`ma/j euvaggeli,zetai parV o] parela,bete( avna,qema e;stwÅ 
 
paraggellw  -ik beveel 

ajnepilhmpto" -onberispelijk 

to perisson  -het overtollige 

perisso"  -overtollig 

nikaw   -ik overwin 

nikh   -overwinning 

Solomwn  -Salomo 

euJriskw-euJron  -(aor.)ik vind 

ojptasia  -gezicht, visioen 

oJraw-eJwrakenai -(infinitief perfectum [v.t.t.])ik zie 

didwmi-e*doqh  -ik geef, het werd gegeven (aor. passivum) 

polemo"  -oorlog 

aJgio"   -heilig 
paralambanw- 
parelabon  -ik neem mee, ik nam mee (aor.) 

feugw   -ik vlucht 

Aijgupto"  -Egypte 

ejkei   -daar 

eJw"   -totdat (plus a*n en conjunctivus) 

legw-eijpon  -ik zeg, zei (aor.) 

mellw   -ik sta op het punt te (plus infinitief) 

ajpollumi  -ik vernietig, dood 

teleio"  -volmaakt 

eujaggelizomai -ik breng goed nieuws, ik verkondig het evangelie 

par j oJ   -boven wat/ tegen wat 

ajnaqema  -ver(vloek)t ding 

 



          LES XXV 

 

 

6 

25.5 Nieuwe Woorden 
 

pempw, ejpemya  -ik zend, zond 
ajlupo", ajlupotero"  -zonder pijn, smart,  'smartelozer' 
parabath"   -overtreder 
ginomai, gegona  -ik word, ben geworden 
oJtan    -wanneer (ook maar) 
aJplou"   -eenvoudig 
swma    -lichaam 
fwteino"   -helder(lichtend) 
didwmi, ejdwka  -ik geef, ik gaf, heb gegeven 
ajpostolo"   -Apostel, afgezand 
mhketi    -niet meer, langer 
nhpio"   -(hier) onervaren, kinderlijk 
tuflo"   -blind 
ejcw, eijcon   -ik heb, had, heb gehad 
aJmartia   -zonde 
kajkeinoi   -en zij 
tacu"    -snel 
bradu"   -langzaam 
diakono"   -knecht, diaken 
eujqu"    -onmiddellijk 
prospiptw, prosepeson -ik val neer, viel neer, ben neergevallen 
keleuw   -ik beveel 
ajnapiptw, ajnepeson  -ik vlij me neer, vlijde me neer 
uJpantaw   -ik kom tegemoet (+ 2de nv.) 
pepoihkenai   -te hebben gedaan, gemaakt 
ajnapesein   -zich neer te vlijen (hele werkwoord, aor) 
ajgaqopoihsai  -goed te doen (hele werkwoord, aor.) 
ejperwtaw   -ik verzoek, vraag 
paraggellw   -ik beveel 
ajnepilhmpto"  -onberispelijk 
to perisson, perisso" -het overtollige, overtollig 
nikh    -overwinning 
nikaw    -ik overwin 
 
 

 

25.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Manuscripten II 

De Joden kopieerden het O.T. getrouwer dan de monniken het N.T.  In les 23 zeiden we al 

dat slechts 0,1% van het N.T. belangrijke varianten betreft; de meeste varianten betreffen 

verschillen in spelling, woordvolgorde en grammatica.  Deze 0,1% van de woorden van het 

N.T. brengen de Christelijke leer niet in gevaar.  De overlevering van het N.T. is uniek.  Van 

geen enkel geschrift uit de oudheid (behalve dan het O.T.)  zijn zoveel handschriften en 

vertalingen voorradig.  Men kan er zeker van zijn dat in minstens één van deze oude getuigen 

het juiste origineel is bewaard.  Andere geschriften zijn altijd  aangetast in meerdere of 
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mindere mate door overschrijffouten en moet de tektscriticus een gok wagen naar de 

oorspronkelijke vorm. Dit is voor het N.T. dus niet nodig! 

      

Fouten die binnenslopen waren meestal zonder opzet, zoals het verwisselen van volgorde van 

woorden, verdubbeling of omkering van letters en weglating van woorden en letters.  Dit 

indien het manuscript overgeschreven werd.  Wanneer het manuscript gedicteerd werd, 

ontstonden dergelijke fouten ook.  Met opzet werd waarschijnlijk 1 Johannes 5:7 veranderd.  

Maar het kan ook dat dit een theologische interpretatie was in de kantlijn, waarvan een 

kopiist dacht dat het in het origineel hoorde.  Dit vers is een voorbeeld van een variant dat op 

zich wel belangrijk is, maar die niets van de Christelijke leer in diskrediet brengt (in dit geval 

de leer van de drie-eenheid). 

     

De belangrijkste handschriften (naar chronologische volgorde) zijn de papyri uit Egypte (2
de

 

en 3
de

 eeuw), de uncialen [handschriften in hoofdletters geschreven] (4
de

 tot 9
de

 eeuw), en de 

minuskels [handschriften in kleine letters] (9
de

 tot 15
de

 eeuw).  Hiernaast worden antieke 

vertalingen geraadpleegd, evenals bijbelcitaten door kerkvaders en leesboeken voor 

godsdienstig onderwijs. 

     

Wij raden u aan om nu toch een Grieks N.T. aan te schaffen.  Naast interlineaire edities, kunt 

u de al genoemde Textus Receptus, of de Majority Text, of een nieuwe editie in de lijn van 

Nestle-Aland kopen.     

 

 

NOTITIES: 


