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                                                      LES XXVI 
     
26.1 Inleiding 
In deze les geven wij u voorbeelden van de aanvoegende wijs van het regelmatige 
werkwoord in de o.t.t. en de aoristus.  U kunt dan zien dat de aanvoegende wijs in 
het N.T. ook soms gebruikt wordt als in het Nederlands (namelijk om aan te sporen), 
met deze uitzondering dat het Nederlands dit alleen in de derde persoon enkelvoud 
doet (bijv. 'men neme'). 
 
26.2 Voorbeelden uit het N.T. 
 
iJna eijte ejlqwn kai ijdwn 
uJma" eijte ajpwn ajkouw 
ta peri uJmwn  
 
 
 

 Opdat, hetzij nadat ik 
gekomen ben en jullie 
gezien heb, hetzij dat ik 
afwezig ben, moge 
horen de dingen 
omtrent jullie. (Fil. 
1:27b) 
  

 eijte. . .eijte-hetzij. . 

.hetzij 
  

 
sumbouleuw soi 
ajgorasai kollourion 
ejgcrisai tou" 
ojfqalmou" sou iJna 
bleph/"  

 Ik raad u aan ogenzalf 
te kopen, om uw ogen 
te zalven, opdat u zien 
moge. 
(vgl. Op. 3:18) 
  
  

 sumbouleuw-ik raad 

aan, kollourion-

ogenzalf, ejgcriw-ik zalf, 
ik smeer in  

 
aJ gar ajn ejkeino" poih/, 
tauta kai oJ uiJo" 
oJmoiw" poiei 

 Want al wat hij doet, 
evenzo doet ook de 
zoon. (Joh. 5:19c)  
  

 oJ ajn-al wat, wat ook 

(maar) oJmoiw"-evenzo 
  

 
cairwmen kai 
ajgalliwmen 

 Laten we ons 
verheugen en 
juichen. (Op.19:7a)  

 cairw-ik verheug me 

ajgalliaw-ik juich 

 
ajlla tauta lelalhka 
uJmin  iJna oJtan ejlqh/ hJ 
wJra  aujtwn mnh-
moneuhte  aujtwn 

 Maar deze dingen heb 
ik tot jullie gesproken, 
opdat wanneer hun uur 
komt jullie ze mogen 
herinneren. 
(Joh. 16:4a)  
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panta oujn oJsa ejan 
qelhte iJna poiwsin 
uJmin oiJ ajnqrwpoi, 
ouJtw" kai uJmei" 
poieite aujtoi": ouJto" 
gar ejstin oJ nomo" kai 
oiJ profhtai 

 Daarom, zoveel dingen 
als u maar wilt dat de 
mensen u doen, doet 
ook u hun zo; want dit 
is de wet en de 
profeten.  (Mt. 7:12)  

 oJso" ejan-zoveel als 

maar (onzijdig 
meervoud) 
  

 
We herhalen deze vormen weer: 
 
legw  legwmen 
legh/"  leghte 
legh/  legwsin 
 
We gaan verder met de aanvoegende wijs van de aoristus. 
 
JOn ajn filhsw aujto" 
ejstin,  krathsete 
aujton 

 Wie ik ook kus hij is 
het, grijpt hem. 
(Mt.26:47b) 
  

 filew-(hier) ik kus, 
kratew-ik grijp 
  

 
kai to ejlaion kai to 
oijnon mh ajdikhsh/"  

 En beschadig de olie 
en de wijn niet. 
(Op.6:6c)  

 ejlaion-(olijf)olie, oijno"-

wijn, ajdikew-ik doe 

kwaad (aan)  
 
legw oJti ejan mh 
perisseush uJmwn hJ 
dikaiosunh pleion
 twn Farisaiwn, 
ouj mh eijselqhte eij" 
thn basileian twn 
oujranwn  

 Ik zeg u dat als uw 
recht-vaardigheid niet 
over-vloediger is meer 
dan die van de 
farizeeërs, u nooit het 
koninkrijk van de he-
melen zult ingaan. (Mt. 
5:20)    
  

 perisseuein-

overvloedig zijn, 
dikaiosunh-recht-

vaardigheid, pleiwn-

groter, meer (onzijdige 
vorm gebruikt als 
bijwoord) ouj mh-(plus 

aor.) nooit, volstrekt 
niet 

 
(ejkeino" ajpeqanen) uJper 
hJmwn, iJna eijte 
grhgorwmen  eijte 
kaqeudwmen aJma sun 
aujtw/ zhswmen 

 (Hij stierf) voor ons, 
opdat 
hetzij wij waken hetzij 
wij slapen, wij samen 
met hem mogen leven.  
(vgl. 1 Th. 4:10)  

 kaqeudw-ik slaap,  

uJper-voor, aJma-samen 

met (plus 3de nv.) 
  

 
ejan gar ajgaphshte 
tou" ajgapwnta" uJma", 
tina misqon ejcete; 

 Want indien u liefheeft 
die u liefhebben, wat 
voor loon heeft u? (Mt. 
5:46a) 
  

 misqo"-loon, beloning 
ti-wat (4de nv.) 
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kai ejxagousin  aujton 
iJna staurwswsin 
aujton      

 En zij leiden hem naar 
buiten om hem te 
kruisigen. (Mk. 15:20c) 

 staurow-ik kruisig 

 
We geven u weer een staatje van deze vervoegingen: 
 
ajkousw ajkouswmen 
ajkoush/" ajkoushte 
ajkoush/ ajkouswsin 
 
 
We gaan nu verder met enkele voorbeelden van het deelwoord van de v.t.t. 
 
oJ eJwrakw" ejme eJwraken 
ton patera  

 Hij die mij gezien heeft, 
heeft de vader gezien.  
(Joh. 14:9b) 
  

 oJraw,eJwraka, eJwrakw"- 
ik zie, ik heb gezien, 
gezien hebbende 
  

 
hJ gunh mou 
probebhkuia (ejstin) ejn 
tai" hJmerai" aujth" 

 Mijn vrouw is (hoog) 
gevorderd in haar 
dagen.  (Lu.1:18c) 
 

 probainw-ik ga vooruit, 

verder 
  

 
(to pneuma) oujdepw gar 
hjn  ejp j oujdeni aujtwn 
ejpipeptwko"   

 Want (de geest) was 
nog niet op één van 
hen gevallen.  (vgl. 

Hand. 8:16a)    
  

 oujdepw-nog (steeds) 

niet ejpipiptw, ejpipe-
ptwka-ik val op  

 
ajmfoteroi probe-
bhkote" ejn tai" 
hJmerai" aujtwn
 hjsan 
 

 Beiden waren op hoge 
leeftijd gekomen.   
(Lu.1:7b)  

 ajmfoteroi-beiden 
  

 
26.3 Etymologie 
 
kaqaro" – ‘rein’; vgl. meisjesnaam ‘Catharina’, ‘katharsis’ 

kaqhghth" – ‘meester’, ‘leraar’ (eig. ‘begeleider’); vgl. ‘cathegeet’, enz. 

Kaisar – ‘keizer’; vgl. ‘Caesar’ 

kako"  – ‘slecht’; vgl. ‘cacafonie’ 

kalo"  – ‘mooi’; vgl. ‘calligrafie’ 

kamhlo" – ‘kameel’ 

kanwn  – ‘regel’, ‘standaard’; vgl. ‘canon’ 

kardia – ‘hart’; vgl. ‘cardiologie’ 

kataluw – ‘ik maak los’; vgl. ‘catalyse’, ‘catalysator’ 

katastrofh – ‘vernietiging’ (lett. ‘omverwerping’); vgl. Eng. ‘catastrophe’ 

keno"  – ‘leeg’; vgl. ‘cenotaaf’ 
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kenturiwn – ‘hoofdman over honderd’; vgl. Lat. ‘centurio’, Eng. ‘centurion’ 

keramiko" – ‘van klei, aarde’; vgl. ‘keramiek’ 

kefalh – ‘hoofd’; vgl. ‘encefalogram’ 

khnso" – ‘belasting’; vgl. Lat. ‘census’ 

kiqara – ‘harp’, ‘citer’; vgl. ‘gitaar’ 

kinamwmon – ‘kaneel’; vlg. Eng. ‘cinnamon’ 

kinew  – ‘ik beweeg’, ‘ik word bewogen’, ‘ik verplaats’; vgl. ‘kinetisch’ 

klei"  – ‘sleutel’; vgl. Fr. ‘clef’ 

kleptw – ‘ik steel’; vgl. ‘kleptomanie’ 

kodranth" – ‘1/4 as’; vgl. Lat. ‘quadrans’ 

koith  – ‘huwelijksbed’, ‘huwelijkse liefde’; vlg. ‘coitus’ 

kollaw – ‘ik lijm’, ‘ik bevestig’; vgl. ‘collage’ 

kolpo" – ‘boezem’, ‘baai’; vgl. Eng. ‘bathykolpian’ 

komh  – ‘(lang) haar’; vgl. ‘komeet’ (vanwege de lange staart) 

kosmo" – ‘wereld’, ‘universum’, ‘versiering’; vgl. ‘kosmos’ 

koustwdia – ‘(soldaten van de) wacht’; vgl. Lat. ‘custodia’ 

krabbato" – ‘kampbed’; vgl. Lat. ‘grabatus’ 

krazw  – ‘ik schreeuw’; vgl. Eng. ‘to cry’ 

kranion – ‘schedel’; vgl. Eng. ‘cranium’, Ned. ‘kraan’, ‘kranig’ 

krea"  – ‘vlees’; vgl. Lat. ‘caro’, ‘cruor’ 

krima  – ‘oordeel’, ‘veroordeling’, ‘rechtzaak’; vgl. Fr. ‘crime’, Eng. ‘crime’ 

krisi"  – ‘oordeel’, ‘straf’; vgl. ‘crisis’ 

krithrion – ‘rechtzaak’, ‘rechtbank’; vgl. Eng. ‘criterion’ 

kritiko" – ‘geschikt om te oordelen, beoordelen’; vgl. Eng. ‘critical’ 

krupto" – ‘geheim’; vgl. ‘kryptisch’ 

krustallo" – ‘kristal’ 

kubernhsi" – ‘regering’, ‘het regeren’; vgl. Eng. ‘government’ 

kuklw/  – ‘in een cirkel’, ‘rondom’; vgl. Eng. ‘cycle’ 

kumbalon – ‘cymbaal’ 

kuminon – ‘komijn’; vgl. Eng. ‘cum(m)in’, D. ‘Kümmel’ 

kwmh  – ‘dorp’ (eig. ‘de plaats waar de veldwerkers liggen en slapen’) [verwant 

aan Eng. ‘home’] 

 

26.4 Huiswerk 
 

Vertaal de volgende zinnen. 

 
1.  ka'n àmarti,aj h=| pepoihkw,j) 
2. i[na pa,ntej manqa,nwsin kai. pa,ntej parakalw/ntaiÅ 
3. kaqari,swmen e`autou.j avpo. panto.j molusmou/ sarko.j kai. pneu,matoj( evpitelou/ntej 
àgiwsu,nhn evn fo,bw| qeou) 
4. ò Pe,troj le,gei tw/| VIhsou/( ~Rabbi,( kalo,n evstin h`ma/j w-de ei=nai( kai. poih,swmen 
trei/j skhna,j( 
5.  {Otan ou=n poih/|j evlehmosu,nhn( mh. salpi,sh|j e;mprosqe,n sou( w[sper oi` u`pokritai. 
poiou/sin) 
6) ti,j soi e;dwken th.n evxousi,an tau,thn i[na tau/ta poih/|jÈ 



     LES XXVI 

 

 

5 

7) kai. Îga.rÐ eva.n avgaqopoih/te tou.j avgaqopoiou/ntaj u`ma/j( poi,a u`mi/n ca,rij evsti,nÈ kai. 
oi` àmartwloi. to. auvto. poiou/sinÅ 
8) kai. eva.n dani,shte parV w-n evlpi,zete labei/n( poi,a u`mi/n ca,rij Îevsti,nÐÈ kai. 
àmartwloi. àmartwloi/j dani,zousin i[na avpola,bwsin ta. i;saÅ 
9) VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( ouv du,natai ò ui`o.j poiei/n avfV e`autou/ ouvde.n eva.n mh, ti 
ble,ph| to.n pate,ra poiou/nta\ a] ga.r a'n evkei/noj poih/|( tau/ta kai. ò ui`o.j òmoi,wj poiei/Å 
10) ò ga.r path.r filei/ to.n ui`o.n kai. pa,nta dei,knusin auvtw/| a] auvto.j poiei/( kai. 
mei,zona tou,twn dei,xei auvtw/| e;rga( i[na u`mei/j qauma,zhteÅ 
 
 
parakalwntai -aanvoegende wijs van de lijdende vorm 

kaqarizw  -ik reinig 

molusmo"  -verontreiniging 

wJde   -hier 

ejlehmosunh  -genade(gaven), (gaven van) barmhartigheid 

salpizw  -ik blaas de trompet 

ejmprosqen  -tegenover, voor (en 2
de

 nv. van plaats) uit 

danizw  -ik leen uit 

ajpolambanw  -ik ontvang terug 

deiknumi, deixw -ik toon, ik zal tonen 

qaumazw  -ik verwonder me 

 

 

26.5 Nieuwe Woorden 
 

uJper   -voor (+ 2de nv.)  
eijte. . .eijte  -hetzij . . . .hetzij 
sumbouleuw  -ik raad aan 
kollourion  -ogenzalf 
ejgcriw  -ik zalf 
oJmoiw"  -evenzo 
cairw   -ik verheug me 
ajgalliaw  -ik juich 
filew   -ik heb lief (als een vriend) 
kratew  -ik grijp 
ejlaion   -(olijf)olie 
oijno"   -wijn 
ajdikew  -ik doe kwaad aan 
kaqeudw  -ik slaap 
aJma   -samen met (+ 3de nv.) 
misqo"   -loon 
perisseuw  -ik ben overvloedig 
dikaiosunh  -rechtvaardigheid 
probainw, probebhkw", probebhkuia, probebhkote"-ik ga vooruit, verder 
oujdepw  -nog (steeds) niet 
kaqarizw  -ik reinig 
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wJde   -hier 
ajmfoteroi  -beiden 
molusmo"  -verontreiniging 
 

26.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Jezus’ Moedertaal 

Het is een wijd verbreide misvatting dat Jezus Aramees sprak en dat de nieuwtestamentische 

uitdrukking ‘Hebraisti’ Aramees zou betekenen.  Sinds de wegvoering naar Babel wemelde 

het in het Hebreeuws van de Aramese leenwoorden, zo zelfs dat men ze gewoon als 

Hebreeuws beschouwde (bijv. ‘Rabboni’ wordt Hebreeuws genoemd).  

      

In dit stukje kunnen wij niet op alle argumenten voor en tegen ingaan, maar neem nu 

bijvoorbeeld het kruiswoord ‘Eloi, Eloi’.  Men zegt dat Jezus hier duidelijk Aramees sprak.  

Echter in het Aramees zou het kruiswoord ‘Elahi’ en niet ‘Eloi’ (van een uniek woord in het 

Hebreeuws voor God ‘Eloah’) geluid hebben.  ‘Lema’ (‘waarom’) was waarschijnlijk net zo 

gebruikelijk als het originele Hebreeuwse ‘lama’.  ‘Effatha’ is ook gewoon Hebreeuws en 

niet Aramees.  Want net als de Griekse schrijfwijze van Hizkia in de Septuaginta ‘Ezekias’ 

werd, zo werd het Hebreeuwse ‘hiffathah’ [nifal gebiedende wijs 2
de

 persoon enkelvoud 

mannelijk] ‘effatha’ (vertaling: ‘word geopend’).  De woorden ‘kumi’ en ‘sebachthani’ luiden 

qua vervoeging in zowel het Hebreeuws als het Aramees gelijk en men kan rustig aannemen 

dat het oude gebruikelijke werkwoord voor ‘verlaten’ (‘azab’) verdrongen was door ‘sebach’ 

dat ook in het Misjna-Hebreeuws voorkomt. 

     

Verder kan men aanvoeren als bewijs dat een Syrische koning zijn zoons naar Jeruzalem 

zond om de taal aldaar te leren.  Nu in Syrië sprak men Aramees en dus in Jeruzalem 

Hebreeuws!  Verder werd er in het Israel van toen Koinè Grieks en Romeins (lees: Latijn) 

gesproken en in de tijd van het Pascha was Jeruzalem een smeltkroes van talen van Joden die 

uit de gehele toen bekende wereld kwamen. 

    

Aramees was de taal aan het hof van Babel en was zelfs min of meer een wereldtaal 

vergelijkbaar met de Koinè na Alexander de Grote.  Daniël schreef zijn dromen en profetieën 

die bestemd waren voor de algemene (heidense) wereld dan ook in het Aramees. 

 

In Nehemia 13:24 wordt het Hebreeuws ‘Jehudiet’ genoemd en worden Joden wiens kinderen 

Ammonitisch en Moabitisch spraken, ernstig berispt. Een argument voor het Aramees als 

Christus’ moedertaal, is dat het woord ‘talitha’ (meisje) op zich Aramees is.  Men kan ook 

aanvoeren dat het Aramees als de wereldtaal van het Babylonische wereldrijk, wijd verbreid 

was bijv. doordat er Babylonische immigranten werden geplaatst in Samaria.  Echter het feit 

dat het Oude Testament in het Hebreeuws was geschreven, moet een enorme  taalkundige 

invloed hebben gehad.    

      

Men kan eventueel ook beweren dat na Alexander de Grote het Koinè Grieks de algemene 

voertaal was geworden en dat daarom ook de apokriefe boeken in die taal zijn geschreven, 

zoals de boeken van de Makkabeeën. 

     

De tweede (eventueel derde) taal van Jezus moet het Koinè Grieks zijn geweest en men mag 

ook aannemen dat deze taal waarschijnlijk meer gesproken werd (zeker wanneer Hij de 

massa toesprak) dan het Hebreeuws, dat naar de achtergrond van de huiselijke kring en de 

synagoge was verdrongen (zeker in een min of meer heidens gebied als Galilea).  
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NOTITIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


