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                                                       LES XXVIII 
 
28.1 Inleiding 
In deze herhalingsles geven wij u in overzichtelijke volgorde alle vormen van het 
regelmatige werkwoord alsmede alle vormen van 'zijn'.  Leert u ze goed  herkennen.  
Herhaal ook alle zinnen en nieuwe woorden.  Veel succes! 
 
28.2 De Tijden van het Regelmatige Werkwoord 
A. O.T.T. 
(bedrijvende vorm)(aanvoegende wijs) (optativus) (gebiedende wijs) (infinitief) 
(deelwoord) 
louw     louw               louoimi                       louein   louwn,-onto" 
             louousa louon 
louei"        louh/"   louoi"       loue            
louei     louh/   louoi        louetw                 louon,-onto" 
louomen    louwmen   louoimen 
louete        louhte   louoite      louete 
louousi(n)    louwsi(n)   louoien      louetwsan 
 
B. O.V.T. 
ejlouon 
ejloue" 
ejloue(n) 
ejlouomen 
ejlouete 
ejlouon 
 
C.  O.T.T.T. 
lousw                     lousein 
lousei" 
lousei 
lousomen 
lousete 
lousousi(n) 
 
D. AORISTUS 
ejlousa  lousw   lousaimi         lousai    lousa",-anto" 
ejlousa"  loush/"  lousai"       lousasa 
ejlouse(n)  loush/   lousai       lousan 
ejlousamen  louswmen  lousaimen 
ejlousate  loushte  lousaite 
ejlousan  louswsi(n)  lousaien (louseian) 
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E. V.T.T. 
lelouka                      leloukenai  leloukw" 
lelouka"                            leloukuia 
lelouke(n)              lelouko" 
leloukamen 
leloukate 
leloukasi(n) 
 
 
F.  V.V.T. 
(ej)leloukei 
(ej)leloukei" 
(ej)leloukei 
(ej)leloukeimen 
(ej)leloukeite 
(ej)leloukeisan 
 
 
28.3 De Tijden van het Werkwoord ‘zijn’ 

A. O.T.T. 
eijmi  wj                  eijnai wjn, ojnto" 
eij  hj/"     ijsqi        oujsa, oujsh" 
ejstin  hj/  eijh   ejstw (hjtw)       ojn, ojnto" 
ejsmen  wjmen 
ejste  hjte     ejste 
eijsin  wjsin     ejstwsan 
 
B. O.V.T. 
hjmhn 
hj" (hjsqa) 
hjn 
hjmen (hjmeqa) 
hjte 
hjsan 
 
C. O.T.T.T. 
ejsomai         ejsesqai  ejsomeno" 
ejsh/             ejsomena 
ejstai             ejsomenon 
ejsomeqa 
ejsesqe 
ejsontai 
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28.4 Het Griekse Woord voor ‘al(les)’ 

Wij herhalen voor u op de gebruikelijke wijze alle vormen van  pa". 
 
pa"   pasa  pan 
panto" pash"  panto" 
panti  pash/  panti 
panta  pasan  pan 
 
pante" pasai  panta 
pantwn paswn  pantwn 
pasi(n)  pasai" pasi(n) 
panta" pasa"  panta 
 
 
 
 
28.5 Een Voorbeeld van de Verbuiging van een Zelfstandignw. van de 1ste 
Declinatie 
Wij geven u nu alle vormen van het 1ste declinatie zelfstandignaamwoord  ejntolh. 
 
ejntolh ejntolai 
ejntolh" ejntolwn 
ejntolh/ ejntolai" 
ejntolhn ejntola" 
 
28.6 Voorbeelden van de 2de Declinatie 
Hier volgen de vormen van twee zelfstandignaamwoorden van de 2de declinatie. 
 
oJ logo"  oiJ logoi  to ejrgon  ta ejrga 
tou logou  twn logwn  tou ejrgou  twn ejrgwn 
tw/ logw/  toi" logoi"  tw/ ejrgw/  toi" ejrgoi" 
ton logon  tou" logou"  to ejrgon  ta ejrga 
 
28.7 Een Voorbeeld van de 3

de
 Declinatie 

 We besluiten met een zelfstandignaamwoord van de 3de declinatie, nam. hJ ejlpi" 
(de hoop). 
 
hJ ejlpi"  aiJ ejlpide" 
th" ejlpido"  twn ejlpidwn 
th/ ejlpidi  tai" ejlpisi(n) 
thn ejlpida  ta" ejlpida"    
 
Als u tot hier bent gekomen, haalt u het! 
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28.8 Etymologie 
 
nardo" – ‘nardus(plant)’(uit Oost India); Sanskriet, Hebr. ‘nerd’, Eng. ‘nard’ 

nekro" – ‘dood’; vgl. ‘necrofilie’ 

nun  – ‘nu’; vgl. Eng. ‘now’, D. ‘nun’ Lat. ‘nunc’ 

xeno"  – ‘vreemd(eling)’, ‘gast(heer)’; vgl. ‘xenofobie’ 

oJdo"  – ‘weg’; vgl. ‘kathode’ 

oijkonomia – ‘huishoudkunde’, ‘beheer’, ‘bestuur’, ‘leiding’, ‘administratie’; vgl. 

‘economie’ 

oijkonomo" – ‘beheerder’; vgl. ‘econoom’ 

ojligo"  – ‘klein’, ‘weinig’, ‘beetje’; vgl. ‘oligarch’ 

oJlo"  – ‘(ge)heel’; vgl. ‘hologram’ 

ojnoma  – ‘naam’; vgl. L. ‘nomen’, Eng. ‘name’, D. ‘Name’ 

ojregomai – ‘zich zelf (uit)strekken naar’, ‘reiken naar’, ‘smachten’, ‘begeren’; vgl. 

Lat. ‘rego’, Eng. ‘to reach’, D. ‘recken’, ‘strecken’, ‘reichen’ 

ojrfano" – ‘ouderloos’, (vooral) ‘vaderloos’, ‘wees’; vgl. Eng. ‘orphan’ 

ojfqalmo" – ‘oog’; vgl. ‘ophthalmologie’ 

paqo"  – ‘(zondige) hartstocht’, ‘passie’; vgl. ‘pathos’ 

paidagwgo" – ‘onderwijzer’; vgl. ‘paedogagie’ 

palaio" – ‘oud’; vgl. ‘palaeoklimatologie’, enz. 

panoplia – ‘volledige wapenuitrusting’; vgl. Eng. ‘panoply’ 

 

paradeiso" – ‘paradijs’ (de derde hemel wel te verstaan; niet de hof van Eden) 

paradoxo" – ‘ongelooflijk’, ‘wonderbaarlijk’; vgl. ‘paradox’ 

pathr  – ‘vader’; vgl. Lat. ‘pater’, Eng. ‘father’, D. ‘Vater’, Fr. ‘père’, enz. 

penthkosth – ‘pinksteren’; vgl. Eng. ‘pentecost’ 

planaw – ‘ik bedrieg’, ‘ik misleid’; vgl. ‘planeet’ (dwalende ster) 

plasma – ‘pottebakkerswerk’; vgl. ‘plasma’ 

poihma – ‘werk’, ‘het gemaakte’; vgl. Eng. ‘poem’ 

polemo" – ‘oorlog’, ‘dispuut’, ‘onenigheid’; vgl. ‘polemiek’ 

pornoς -nh – ‘(mannelijke)prostituut’, ‘prostituée’; vgl. ‘porno’ 

pragma – ‘zaak’, ‘ding’, ‘daad’, ‘het gedane’, ‘waarmee men doende is’; vgl. 

‘pragmatisch’ 

profhth" – ‘profeet’ [van profhmi ‘verkondigen’] 

profhtiko" – ‘profetisch’ 

profhti" – ‘profetes’ 

pur  – ‘vuur’[waarsch. van Sanskriet pu ‘reinigen’, ‘zuiveren’]; vgl. Eng. 

‘fire’, D. ‘Feuer’, Ned. ‘puur’ 

purgo" – ‘toren’, ‘bolwerk’; vgl. ‘burcht’, D. ‘Burg’ 

 

28.9 Huiswerk 

Vertaal het volgende hoofdstuk uit de bijbel. (Maak uw eigen vertaling!) 

 
}O h=n avpV avrch/j( o] avkhko,amen( o] e`wra,kamen toi/j ovfqalmoi/j h`mw/n( o] evqeasa,meqa kai. 
ai` cei/rej h`mw/n evyhla,fhsan peri. tou/ lo,gou th/j zwh/j kai. h` zwh. evfanerw,qh( kai. 
e`wra,kamen kai. marturou/men kai. avpagge,llomen u`mi/n th.n zwh.n th.n aivw,nion h[tij h=n 
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pro.j to.n pate,ra kai. evfanerw,qh h`mi/n)  o] e`wra,kamen kai. avkhko,amen( avpagge,llomen 
kai. u`mi/n( i[na kai. u`mei/j koinwni,an e;chte meqV h`mw/nÅ kai. h` koinwni,a de. h` h̀mete,ra 
meta. tou/ patro.j kai. meta. tou/ ui`ou/ auvtou/ VIhsou/ Cristou/Å  kai. tau/ta gra,fomen 
h`mei/j( i[na h` cara. h`mw/n h=| peplhrwme,nhÅ  Kai. e;stin au[th h` avggeli,a h]n avkhko,amen 
avpV auvtou/ kai. avnagge,llomen u`mi/n( o[ti ò qeo.j fw/j evstin kai. skoti,a evn auvtw/| ouvk 
e;stin ouvdemi,aÅ  VEa.n ei;pwmen o[ti koinwni,an e;comen metV auvtou/ kai. evn tw/| sko,tei 
peripatw/men( yeudo,meqa kai. ouv poiou/men th.n avlh,qeian\  eva.n de. evn tw/| fwti. 
peripatw/men w`j auvto,j evstin evn tw/| fwti,( koinwni,an e;comen metV avllh,lwn kai. to. ai-
ma VIhsou/ tou/ ui`ou/ auvtou/ kaqari,zei h`ma/j avpo. pa,shj àmarti,ajÅ  eva.n ei;pwmen o[ti 
àmarti,an ouvk e;comen( e`autou.j planw/men kai. h` avlh,qeia ouvk e;stin evn h`mi/nÅ  eva.n 
òmologw/men ta.j àmarti,aj h`mw/n( pisto,j evstin kai. di,kaioj( i[na avfh/| h`mi/n ta.j 
àmarti,aj kai. kaqari,sh| h`ma/j avpo. pa,shj avdiki,ajÅ  eva.n ei;pwmen o[ti ouvc h`marth,kamen( 
yeu,sthn poiou/men auvto.n kai. ò lo,goj auvtou/ ouvk e;stin evn h`mi/nÅ 
 
ajkouw--ajkhkoa 
oJraw- eJwraka 
qeaomai -ik zie, ik aanschouw 

yhlafaw -ik (be)tast 

e*fanerwqh -hij, het is verschenen (aor. passivum) 

koinwnia -omgang, gemeenschap 

peplhrwmenh   -vervolmaakt, vervuld (van plhrow ik vul) 

yeudomai -ik lieg (deponens) 

planaw -ik bedrieg, misleid 

ajfh/  -(aor. van ajfihmi ‘ik vergeef’, ‘ik zend weg’)[aor. effectivus: dat Hij 

(voorgoed)    vergeeft] 

 

28.10 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur I 

We zullen nu enkele stukjes wijden aan de Romeinse architectuur.  De Romeinen hadden 

twee soorten huizen, de domus en de insula.  De eerste was weggelegd voor de welgestelden 

en de tweede was een soort flatgebouw voor de arbeiders.  De domus bestond uit een aantal 

kamers die om een atrium gebouwd waren.  Vaak werden er kamers verder naar achteren 

gebouwd rondom een hof met zuilen, het peristyle.  Het atrium was een rechthoekige kamer 

met een opening in het dak.  Het atrium met de daaromheen liggende kamers was puur 

Romeins.  Het peristyle was van Griekse of Midden-Oosterse stijl. 

      

De algemene activiteiten van de familie vonden plaats in het atrium.  De kamers rondom het 

atrium waren bestemd voor conversatie en ontspanning.  Men bereikte het atrium vanaf de 

straat via het prothyrum, een ingang met gang.  Tussen het atrium en het peristyle bevond 

zich het tablinum, een open huiskamer die d.m.v. een gordijn afgesloten kon worden.   Een 

ruime gang, de fauces, bevond zich aan een kant van het tablinum om een gemakkelijke 

toegang tot het peristyle te bieden. 

      

De peristyle, zoals in de domus van Vettii te Pompeji, bevatte de privé huiskamer van de 

familie.  Rondom de zuilenhof bevonden zich verder de oecus (receptie), de cubiculae 

(slaapkamers), de alae (nissen voor privé gesprekken), de triclinae (eetkamers).  In de domus 

van Pansa te Pompeji bevatten de triclinae drie ligbanken voor ieder drie personen, omdat 

negen het geaccepteerde aantal gasten was voor een Romeins feest.  Deze laatste domus heeft 

ook een bovenverdieping zowel rondom het atrium als het peristyle.   
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NOTITIES: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


