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                                                     LES XXVII 
 
27.1 Inleiding 
In deze les geven wij voorbeelden van de zogenaamde optativus, of 'wensende wijs'.  
De optativus drukt een wens uit in hoofdzinnen, maar wordt ook louter grammaticaal 
gebruikt in bijzinnen.  In bijzinnen heeft deze wijs dus geen wensende betekenis, 
maar wordt louter grammaticaal gebruikt; bijvoorbeeld om een mogelijkheid, 
voorwaarde uit te drukken, of om de indirecte rede (oratio obliqua) te gebruiken. 
 
27.2 Voorbeelden uit het N.T. 
 
louoimi 
 

 Moge ik wassen! 
  

 (ontbreekt in het N.T.)
  

 
louoi" 
 

 Moge jij wassen!  (ontbreekt), louw-ik 

was  
 
ti ajn qeloi oJ spermo-
logo" ouJto" legein; 

 Wat wil deze kletser 
toch zeggen? (Hand. 
17:18b)  

 spermologo"-kletser, 
zwetser 

 
louoimen  Mogen wij wassen!  (ontbreekt) 
 
ajll j eij kai pascoite 
dia dikaiosunhn, 
makarioi  

 Maar indien jullie ook 
lijden vanwege ge-
rechtigheid, (dan zijn 
jullie) gelukzalig. (1 
Pet. 3:14a) 
  

 pascw-ik lijd  

 
tine" de ajpo th" jAsia" 
jIoudaioi, ouJ" ejdei ejpi 
sou pareinai kai 
kathgorein eij ti ejcoien 
pro" ejme 

 En enkele Joden uit 
Azië, die hier aanwezig 
zouden moeten zijn en 
(mij) zouden moeten 
aanklagen als zij iets 
tegen mij hebben. 
(Hand. 24:19) 
  

 dei-het moet, is 

noodzakelijk (plus 4de 

naamval en hele ww.) 

pareimi-ik ben aan-

wezig kathgorew-ik 

klaag aan 
 

 
Op een rijtje: 
 
louoimi louoimen 
louoi"  louoite 
louoi  louoien 
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Van het werkwoord 'zijn' komt slechts één vorm in de optativus voor en wel als volgt: 
 
kai dielogizeto 
potapo" eijh oJ 
ajspasmo" ouJto" 

 En zij vroeg zich af wat 
voor soort groet dit 
was. (Lu. 1:29b) 
  

 dialogizomai-ik vraag 

me af, ik overleg (nog 
te leren vorm) potapo"-

wat voor soort, 
ajspasmo" groet, eijh-
(lett.:zij) 
  

 
 
We gaan nu verder met de optativus van de aoristus. 
 
lousaimi  Moge ik wassen!  (ontbreekt)  
 
lousai"  Moge jij wassen!   (ontbreekt)  
 
aujto" de oJ qeo" th" 
eijrhnh" aJgiasai uJma"
  

 En moge de God van 
de vrede zelf jullie 
heiligen. (1 Th.5:23a) 
  

  

 
lousaimen  Mogen wij wassen! 

  
 (ontbreekt) 

  
 
lousaite  Mogen jullie wassen!

  
 (ontbreekt)  

 
kai dielaloun pro" 
ajllhlou" ti ajn 
poihsaien  tw/ jIhsou
  

 En zij overlegden onder 
el-kaar wat zij Jezus 
zouden aandoen. (Lu. 
6:11b) 

 dialalew-ik overleg, 

spreek met  

 
--zhtein ton qeon, eij 
ajra ge yhlafhseian 
aujton kai euJroien, kai 
ge ouj makran ajpo eJno" 
eJkastou hJmwn uJpar-
conta 

  --om God te zoeken, of 
dan inderdaad ze hem 
zouden zoeken en 
zouden vinden, ook 
echt niet ver van ieder  
van ons zijnde.  
 (Hand. 17:27)  

 eij-(hier)of, ajra-dan, 

daarom yhlafaw-(op 

de tast) zoeken ge-

inderdaad, echt, zelfs  
makran-ver weg 

uJparcw-ik besta, ik ben
  

 
 
Op een rijtje: 
 
lousaimi lousaimen 
lousai" lousaite 
lousai lousaien (louseian) 
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Merk op dat de tweede of sterke aoristus op de optativus van de o.t.t. lijkt, bijv.: 
euJroien. 
 
 
 
We geven u nu een staatje van alle vormen van ti", ti (wie, wat, iemand, iets). 

 
(enkelvoud)         (mannelijk, vrouw.)              (onzijdig) 
1ste naamval:      ti"    ti 
2de  naamval:  tino"    tino" 
3de  naamval:  tini    tini 
4de  naamval:  tina    ti 
 
(meervoud) 
1ste naamval:  tine"    tina 
2de  naamval:  tinwn    tinwn 
3de  naamval:  tisi(n)    tisi(n) 
4de  naamval:  tina"    tina 
 
27.3 Etymologie 

lalew  – ‘spreken’; vgl. ‘lallen’ 

lampa" – ‘lamp’ 

larugx – ‘keel’; vgl. Eng. ‘larynx’ 
legewn,  
legiwn  – ‘legioen’; vgl. Lat. ‘legio’ 

lention – ‘linnen schort’; vgl. Lat. ‘linteum’ 

lepra  – ‘melaatsheid’; vgl. Eng. ‘lepra’ 

leuko"  – ‘hel’, ‘licht(end)’, ‘wit’; vgl. Lat. ‘luceo’, D. ‘leuchten’, Ned. 

‘leukemie’ 

libertino" – ‘(zoon van een) vrijgelaten [Joodse] slaaf’; vgl. Lat. ‘libertinus’, Eng. 

‘libertine’ 

liqo"  – ‘steen’; vgl. ‘lithografie’ 

litra  – ‘pond’; vgl. ‘liter’ 

logiko" – ‘redelijk’; vgl. ‘logisch’ 
mageia, 
magia  – ‘magie’ (mv.: magische kunsten), ‘astronoom’ 

mago"  – ‘magiër’, wijze 

maqhteuw – ‘(tot) een discipel/leerling zijn (maken)’, ‘onderwijzen’; vgl. Eng. 

‘mathematics’ 

mammh  – ‘grootmoeder’; vgl. ‘mama’ 

mamwna" – ‘Mammon’ [Hebr. voor ‘wat men vertrouwt’] 

mania  – ‘manie’ 

manna  – ‘manna’ 

maranaqa – ‘maranatha’ [Aramees voor ‘onze Heer komt eraan’] 

martu" – ‘getuige’; vgl. Eng. ‘martyr’ (witness for Christ) 

megaleio" – ‘groots’, ‘prachtig’, ‘schitterend’, ‘indrukwekkend’; vgl. 

‘megalomanie’ 
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mega"  – ‘groot’; vgl. Lat. ‘magnus’, ‘magister’, Eng. ‘most’, Goth. ‘maist’, 

Ned. ‘meest’, enz. 

meqodeia – ‘oplichterij’, ‘bedrog’; vgl. ‘methode’ 

mela"  – ‘zwart’; vgl. ‘melancholie’ (‘zwartgalligheid’) 

melissio" – ‘van bijen’, ‘door bijen gemaakt’ (met khrion ‘honigraat’); vgl.                

meisjesnaam ‘Melissa’ 

metamorfow – ‘van vorm veranderen’, ‘van gedaante veranderen’; vgl. ‘metamorfose’ 

metrew – ‘meten’, ‘afmeten’, ‘toemeten’; vgl. ‘meter’ 

mhn  – ‘nieuwe maan’, ‘maand’ 

miasma – ‘vlek’, ‘bezoedeling’; vgl. Eng. ‘miasma’ 

migma  – ‘mengsel’; vgl. Eng. ‘mixture’ 

mignumi – ‘mengen’; vgl. Eng. ‘to mix’ 

milion  – ‘mijl’ (duizend stappen) 

mimeomai – ‘imiteren’, ‘nadoen’; vgl. ‘mimen’ 

misew  – ‘ik haat’; vgl. Eng. ‘misogynist’ 

modio"  – ‘modius’ (korenmaat) 

muqo"  – ‘mythe’ 

mulo"  – ‘molen(steen)’ 

mulwn  – ‘molen(huis)’ 

muria"  – ‘tien duizend’, ‘zeer grote menigte’, ‘zeer groot getal’; vgl. Eng. 

‘myriad(s)’ 

musthrion – ‘geheimenis’, ‘mysterie’      

 

 

27.4 Huiswerk 
 
N.B.  Het is de hoogste tijd dat u nu een Grieks-Nederlands woordenboek aanschaft.  

Vanaf de volgende les geven wij na het huiswerk nog maar de vertaling van een paar 

woorden. 
 
Vertaalde volgende zinnen. 
 
1.  evn tou,tw| ginw,skomen o[ti avgapw/men ta. te,kna tou/ qeou/( o[tan to.n qeo.n avgapw/men 
kai. ta.j evntola.j auvtou/ poiw/menÅ 
2. o[ti trei/j eivsin oi` marturou/ntej(  to. pneu/ma kai. to. u[dwr kai. to. ai-ma( kai. oi` 
trei/j eivj to. e[n eivsinÅ 
3. kai. ga.r to. sw/ma ouvk e;stin e]n me,loj avlla. polla,Å  eva.n ei;ph| ò pou,j( {Oti ouvk eivmi. 
cei,r( ouvk eivmi. evk tou/ sw,matoj( ouv para. tou/to ouvk e;stin evk tou/ sw,matojÈ 
4.:Elegen de. kai. tw/| keklhko,ti auvto,n( {Otan poih/|j a;riston h' dei/pnon( mh. fw,nei 
tou.j fi,louj sou mhde. tou.j avdelfou,j sou mhde. tou.j suggenei/j sou mhde. gei,tonaj 
plousi,ouj( mh,pote kai. auvtoi. avntikale,swsi,n se kai. ge,nhtai avntapo,doma, soiÅ 
5.  ou-toi de. h=san euvgene,steroi tw/n evn Qessaloni,kh|( oi[tinej evde,xanto to.n lo,gon 
meta. pa,shj proqumi,aj kaqV h`me,ran avnakri,nontej ta.j grafa.j eiv e;coi tau/ta ou[twjÅ 
6. pro.j ou]j avpekri,qhn o[ti ouvk e;stin e;qoj ~Rwmai,oij cari,zesqai, tina a;nqrwpon pri.n 
h' ò kathgorou,menoj kata. pro,swpon e;coi tou.j kathgo,rouj to,pon te avpologi,aj la,boi 
peri. tou/ evgklh,matojÅ 
7. ò de. Pau/loj( Euvxai,mhn a'n tw/| qew/| kai. evn ovli,gw| kai. evn mega,lw| ouv mo,non se. avlla. 
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kai. pa,ntaj tou.j avkou,onta,j mou sh,meron gene,sqai toiou,touj òpoi/oj kai. evgw, eivmi 
parekto.j tw/n desmw/n tou,twnÅ 
8. kekri,kei ga.r ò Pau/loj parapleu/sai th.n :Efeson( o[pwj mh. ge,nhtai auvtw/| 
cronotribh/sai evn th/| VAsi,a|\ e;speuden ga.r eiv dunato.n ei;h auvtw/| th.n h`me,ran th/j 
penthkosth/j gene,sqai eivj ~Ieroso,lumaÅ 
9. Auvto.j de. ò qeo.j kai. path.r h`mw/n kai. ò ku,rioj h`mw/n VIhsou/j kateuqu,nai th.n òdo.n 
h`mw/n pro.j u`ma/j) 
10. u`ma/j de. ò ku,rioj pleona,sai kai. perisseu,sai th/| avga,ph| eivj avllh,louj kai. eivj 
pa,ntaj kaqa,per kai. h`mei/j eivj u`ma/j( 
 
teknon  -kind 

marturew  -ik getuig 

to uJdwr (uJdato") -water 

melo"   -lid 

pouς    -voet 

ceir   -hand 

kalew, keklhka -ik roep, riep, heb geroepen; uitgenodigd hebbend 
keklhkw" 
to ajriston  -middageten 

to deipnon  -avondeten 

fwnew   -ik roep 

filo"   -vriend 

suggenei"  -verwanten (leer zelf etymologisch denken: dit woord komt natuurlijk 

van   sun en genomai ; dus ‘medegeborenen’) 

 

geitwn   -buur 

plousio"  -rijk (etymologisch wellicht van plou" ‘vaart’; vgl. ons ‘welvarend’. 

Maar    dit is een gissing.) 

ajntikalew  -op z’n beurt uitnodigen 

ajntapodoma  -vergelding, beloning (etymologisch: ‘tegengave’) 

eujgenestero"  -rechtschapener, edeler (etymologisch: ‘beter geboren’) 

proqumia  -goede wil (etymologisch: ‘emotie naar/voor’) 

ajnakrinw  -onderzoeken (etymologisch: één voor één oordelen) 

aiJ grafai  -de (heilige ge)schriften 

ouJtw"   -zo, aldus 

ejqo"   -gewoonte 

carizesqai  -geven (uit genade), vergeven 

prin hj   -voordat 

kathgoroumeno" -aangeklaagde (lett. ‘iemand die op de markt [ajgora, waar de 

rechtzaken    plaats vonden] naar ‘beneden’ gesproken wordt; vgl. 

Duits: ‘Verklagter’) 

kathgoro"  -aanklager 

ajpologia  -verweer, weerwoord (lett. ‘afrede’, ‘woord dat van een persoon               

afkomstig is’) 

lambanw,   -ik ontvang, ik krijg, ik neem 

aor. ejlabon 
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ejgklhma  -aanklacht (lett. ‘het geroepene in [een zaak]) 

eujcomai  -ik bid, ik wens, ik begeer (lett. ‘ik spreek een eujch [wens, gebed] uit’) 

desmo"  -(hand)boei (van dew ‘ik bind’; lett. ‘het gebondene’) 

paraplew  -ik vaar langs 

cronotribhsai -aor. infinitief ‘tijd door brengen’ (van crono" ‘tijd’ en tribew ‘ik 

wrijf’, ‘ik slijt’) 

speudw  -ik haast me, ik beijver me 

kateuqunw  -ik richt, ik leid (van eujqu" ‘recht’) 

pleonazw  -ik heb overvloed, ik doe toenemen (van pleo" ‘vol van’) 

perisseuw  -ik maak overvloedig (van perisson ‘het overtollige’ [wellicht van 

peri en ojn  ‘zijnde’ ((onzijdig deelwoord)) ‘wat rondom is’ ]) 

 

27.5 Nieuwe Woorden 

teknon, tekna -kind, kinderen 
to uJdwr, (uJdato") -het water 
melo"   -lid 
kalew, keklhka -ik roep, riep, heb geroepen 
to ajriston  -het middageten 
to deipnon  -het avondeten 
fwnew   -ik roep 
filo"   -vriend 
louw   -ik was 
spermologo"  -kletser, zwetser 
pascw   -ik lijd 
dei, ejdei  -het moet, het is nodig,  het moest, was nodig 
pareimi  -ik ben aanwezig 
kathgorew  -ik klaag aan (let. ik spreek plechtig tegen) 
dialogizomai  -ik vraag me af, overleg 
potapo"  -wat voor soort 
ajspasmo"  -groet 
dialalew  -ik overleg, spreek met 
ajra   -dan, daarom 
ge   -inderdaad, echt, zelfs 
yhlafaw  -(op de tast) zoeken 
makran  -ver weg 
uJparcw  -ik besta 
 
 

 

27.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Zeven Koningen 

In Openbaring 17:10 is er sprake van zeven koningen, of bergen (de zeven koppen van het 

vierde beest in Daniël).  Er wordt gezegd dat vijf gevallen zijn en dat er één is, de zesde (dat 

is in de tijd van Johannes!); en dat de zevende een korte tijd komt.  De achtste is uit de zeven.  

Ik geef u mijn mening wat betreft de interpretatie van deze zeven koningen.  Het zijn 

regeringsvormen die alle zeven tot het ‘beest’ behoren.  Daniël had het over een beest dat na 

Alexander de Grote zou komen.  Dit is het Romeinse rijk.   
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De vijf regeringsvormen die gevallen zijn, kunnen het best begrepen worden als 

respectievelijk de Romeinse koningen (van 753 v.Chr. tot 509 v.Chr.), de twee consuls (van 

509 v.Chr. tot 445 v.Chr.), de militaire tribuni (van 445 v.Chr. tot 60 v.Chr.), het triumviraat 

(vanaf 60 v.Chr.) en het verschijnsel van de absolute dictator (Julius Caesar).  De zesde 

koning, of regeringsvorm, is de Keizer (vanaf 27 v.Chr.),. te beginnen in de persoon van 

Octavianus, de geadopteerde zoon van Caesar.  Deze liet zich Augustus noemen (in het 

Grieks sebasto" ‘de vereerde’, ‘de verhevene’, ‘de doorluchtige’ ‘de verlichte’ [Hand. 

25:25]) en werd op een gegeven moment vereerd als een god. 

     

Centraal in al deze regeringsvormen stond de zogenaamde macht imperium en het 

priesterdom auspicium (het bepalen van de wil der goden).  Deze twee verschijnselen 

vormden de basis van de besturing van het rijk.  Het is veelzeggend dat het Nieuwe 

Testament ook spreekt van het algemeen priesterdom van gelovigen en van hun koning(in)-

zijn.  Maar dit terzijde. 

     

Augustus ontving in 23 v.Chr. de macht van tribunicia potestas voor de rest van zijn leven en 

in 12 v.Chr. werd hij pontifex maximus.  Dit verenigde in hem zowel de koninklijke als de 

priesterlijke macht.     

     

Verdere Keizers in de tijd van het Nieuwe Testament waren: Tiberius (14-37), Caligula (37-

41), Claudius (41-54), Nero (54-68), Gelba [7 maanden], Otho [88 dagen], Vitellius (68-69), 

Vespasianus (69-79), Titus (79-81), Domitianus (81-96), Nerva (96-98), Trajanus (98-117).  

Verreweg de beruchtsten waren Caligula en Nero.  Maar Diocletianus (284-305) veroorzaakte 

een vervolging van tien jaar (vergelijk de tien dagen van Openbaring 2:10) van Christenen, 

die gevreesd, veracht en gewantrouwd werden als een staat binnen een staat. De toetssteen 

was of men gewillig was om de keizer (of op zijn minst zijn [goede] genius) te aanbidden of 

te eren als een god. 

 

NOTITIES: 
 


