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                                                        LES XXIX 
 
29.1 Inleiding 
In deze les trakteren wij u op de o.v.t. van de lijdende vorm.   Deze wordt gevormd 
door het augment ej- voor het werkwoord plus de werkwoordsvervoegingen die 

karakteristiek zijn voor verleden tijden van de lijdende vorm (ook wel het passivum). 

 

29.2 Voorbeelden uit het N.T. 
 
Dio kai ejnekoptomhn ta 
polla tou ejlqein pro" 
uJma" 

 Daarom werd ik ook 
vaak verhinderd om 
naar jullie te gaan. 
(Rom. 15: 22)  

 ejgkoptw-ik verhinder, 
ta polla-bijvoeglijk 

gebruik van polu"(veel, 

lett. vele dingen) vaak 
  

 
ejlouou  --jij werd gewassen   ontbreekt als zuiver 

lijdende vorm  
 
diesth ajp j aujtwn kai 
ajnefereto eij" ton 
oujranon  
  

 Hij vertrok van hen en 
werd de hemel 
ingedragen. (Lu. 24: 
51)  
  

 diisthmi-ik vertrek, sta 

apart, ajnaferw- ik 

draag, breng naar 
boven 
  

 
ajpoqanonte" ejn wJ/ 
kateicomeqa  

 --gestorven zijnde aan 
dat waardoor wij 
gebonden waren.
 (Rom. 7: 6) 
  

 ejn-in, door; katecomai-
ik ben gebonden, word 
(naar beneden) 
gehouden 
  

 
Oijdate oJti oJte ejqnh 
hjte pro" ta eijdwla ta 
ajfwna wJ" ajn hjgesqe 
ajpagomenoi  

 Jullie weten dat, toen 
jullie heidenen waren, 
jullie weggeleid werden 
tot de stomme afgoden, 
hoe julllie ook geleid 
werden. (1 Kor. 12: 2)
  
  

 to eqno"-het volk, ta 
ejqnh-de heidenen, 

eijdwlon-afgod, ajfwno"- 
stom, zonder stem, 
hjgesqe<ajgw, ajpagw-ik 

leid weg 
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hjsqion, ejpinon, 
ejgamoun, ejgamizonto, 
ajcri hJ" hJmera" eijselqe 
Nwe eij" thn kibwton 
  

 Zij aten, zij dronken, zij 
trouwden, zij werden 
ten huwelijk gegeven, 
tot op de dag dat 
Noach de ark 
binnenging (Lu. 17: 27) 

 ejsqiw-ik eet, gamew-ik 

trouw gamizw-ik geef 

ten huwelijk  eijs-
ercomai- ik ga binnen 

(let wel: dit lijkt op een 
lijdende vorm, maar 
is een zgn. deponens--
later te behandelen), hJ 
kibwto"-de ark  

 
 
 
Wij herhalen de vervoegingen van de o.v.t. van de lijdende vorm voor u. 
 
ejlouomhn ejlouomeqa 
ejlouou ejlouesqe 
ejloueto ejlouonto 
 
29.3 Voorbeelden uit het N.T. van het adjectivum (bijv. nw.) ajlhqh" (waar[achtig]) 

We vervolgen met verbuigingen van een bijvoeglijk naamwoord van de derde 
declinatie. 
  
Didaskale, oijdamen oJti 
ajlhqh" eij 

 Leraar, wij weten dat u 
waarachtig bent. (Matt. 
22: 16) 
  

 didaskalo"-leraar 
  

 
sumbebhken aujtoi" to 
th" ajlhqou" paroimia"
      

 Hun is overkomen wat 
het ware spreekwoord 
zegt (lett. het van het 
ware spreekw.). (2 
Petr. 2: 22)   

 sumbainein-overkomen 

(plus 3de nv.), 
paroimia-spreekwoord 
  

 
ajlhqei 
  

 aan/voor (de) ware  3de nv., ontbreekt in 
het N.T.  

 
(ejpimarturw) tauthn 
eijnai ajlhqh carin tou 
qeou  

 (Ik getuig) dat dit de 
ware 
genade van God is.  (1 
Pet. 5: 12)   

 ejpimarturw-ik getuig 
 

 
kai oujk hj/dei oJti 
ajlhqe" 
ejstin to ginomenon dia 
tou ajggelou 

 En hij realiseerde zich 
niet 
dat wat er gebeurde 
door de engel echt 
waar was. (Hand. 12: 
9)  
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touto ajlhqe" eijrhka" 
  

 Wat je gezegd hebt, is 
waar. (Joh. 4:18b) 
  

 eijrhka"-v.t.t. van legw 
  

 
panta de oJsa eijpen jIw-
annh" peri toutou 
ajlhqh hjn  

 Alles wat Johannes 
over hem zei was 
waar. (Verg. Joh. 
10:41)  

 (Merk op dat onzijdig 
mv. gevolgd wordt door 
een ww. in het 
enkelvoud) 
  

 
wJ" planoi kai ajlhqei"
  

 Als bedriegers en 
waarach-  tigen. (2 Kor. 
6: 8c)     

 plano"-bedrieger  

 
ajlhqwn   van (de) waren  2de nv. mv. mn. en vr. 

(ontbreekt)  
 
ajlhqesi(n) 
  

 voor/aan (de) waren  3de nv. mv. mn. vr. 
(ontbreekt)  

 
ajlhqei"  
 

 waren  4de nv. mv. mn. vr. 
(ontbreekt)  

 
Wij herhalen deze vormen voor u op de gebruikelijke wijze. 
 
   man./vrouw.  onzijd. 
1ste naamv. enkelv.  ajlhqh"  ajlhqe" 
2de     ,,          ,,  ajlhqou"  ajlhqou" 
3de     ,,          ,,   ajlhqei   ajlhqei 
4de     ,,          ,, ajlhqh   ajlhqe" 
 
1ste naamv. meerv. ajlhqei"  ajlhqh 
2de     ,,          ,,  ajlhqwn  ajlhqwn 
3de     ,,          ,, ajlhqesi(n)  ajlhqesi(n) 
4de     ,,          ,, ajlhqei"  ajlhqh 
 
 
 
29.4 Etymologie 
 
rJabbi  – ‘rabbi’, ‘leraar’; van Hebr. ‘rav’, dat is ‘groot’, ‘veel’ 

rJedh  – ‘wagen’; vgl. Eng. ‘to ride’, Ned. ‘rijden’ 

rJiza  – ‘wortel’; vgl. Lat. ‘radix’, Eng. ‘root’, D. ‘Reis’ 

sabbaton – ‘sabbat’, ‘zaterdag’; van Hebr. ‘shabbaat’, dat is ‘rustdag’ 

sakko" – ‘zak’; vgl. Hebr. ‘sak’, Lat. ‘saccus’, Eng. ‘sack’ 

sindwn – ‘linnen (kleed)’; vgl. Heb. ‘sadien’, Skr. ‘sindhu’, Egypt. ‘schenti’, 

Ned. ‘satijn’ 
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smurna – ‘mirre’; vgl. Heb. ‘moor’, Eng. ‘myrrh’ 

spoggo"  – ‘spons’; vgl. Eng. ‘sponge’ 

stadion – ‘renbaan’, ‘stadion’, ‘stadium (185 m.)’ 

stegw  – ‘bedekken’, ‘verhullen’, ‘verdragen’; vgl. Lat. ‘tego’, Eng. ‘to deck’, 

‘to   thatch’, Ned. ‘dekken’ 

stellw – ‘zetten’, ‘(op)stellen’, ‘uitrusten’; vgl. D. ‘stellen’, Eng. ‘stall’, Ned. 

‘stellen’ 

stenazw – ‘zuchten’; vgl. D. ‘stöhnen’, Eng. ‘stentorian’, Ned. ‘steunen’ 

stigma  – ‘merkteken’; vgl. Lat. ‘stimulus’, Eng. ‘to stick’, ‘to sting’, D. 

‘stechen’, Ned. ‘steken’ 

stomaco" – ‘buik’; vgl. Eng. ‘stomach’ 

sumpaqew – ‘meelijden’, ‘medelijden hebben’; vgl. ‘sympathie’ 

sumposion – ‘(gasten van een) drinkpartij’, ‘groep’, ‘rij’ [lett. ‘samendronk’]; vgl. 

‘symposium’ 

sumfwnia – ‘muziek’, [lett. ‘samenklank’]; vgl. ‘symphonie’ 

sunagwgh – ‘(samenkomst in een) synagoge’ 

sunedrion – ‘Joodse raad’, ‘sanhedrin’; vgl. Eng. ‘Sanhedrin’ 

scisma – ‘scheur’, ‘religieuze scheuring’; vgl. Eng. ‘schism’ 

scolh  – ‘school’ 

 

29.5 Huiswerk 
Vertaal de volgende zinnen. 

 

1. o[ti kaqw.j evkei/no,j evstin kai. h`mei/j evsmen evn tw/| ko,smw| tou,tw|Å 
2. 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 
3. tau/ta, evstin ta. koinou/nta to.n a;nqrwpon( to. de. avni,ptoij cersi.n fagei/n ouv koinoi/ 
to.n a;nqrwponÅ 
4. kai. avne,bh ò kapno.j tw/n qumiama,twn tai/j proseucai/j tw/n àgi,wn evk ceiro.j tou/ 
avgge,lou evnw,pion tou/ qeou/Å 
5) VIhsou/j de. plh,rhj pneu,matoj a`gi,ou u`pe,streyen avpo. tou/ VIorda,nou kai. h;geto evn 
tw/| pneu,mati evn th/| evrh,mw|) 
6) :Hgonto de. kai. e[teroi kakou/rgoi du,o su.n auvtw/|) 
7) h` de. pru,mna evlu,eto u`po. th/j bi,aj Îtw/n kuma,twnÐÅ 
8) diefe,reto de. ò lo,goj tou/ kuri,ou diV o[lhj th/j cw,raj) 
9) cala,santej to. skeu/oj( ou[twj evfe,rontoÅ 
10) VEn de. tai/j h`me,raij tau,taij plhquno,ntwn tw/n maqhtw/n evge,neto goggusmo.j tw/n 
~Ellhnistw/n pro.j tou.j ~Ebrai,ouj( o[ti pareqewrou/nto evn th/| diakoni,a| th/| kaqhmerinh/| 
ai` ch/rai auvtw/nÅ 
 
kaqw"   -evenals 

ceir, ceiro", cersin   -hand, van (de) hand, (met de)  handen 

koinow  -ik verontreinig 

ajnipto"  -ongewassen 

fagein   -eten 

ajnabainw, (ajnebh) -op (omhoog)gaan,(aor.) 

kapno"  -rook 
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qumiama  -wierook 

proseuch  -gebed 

uJpostreptw  -ik vertrek, ik trek me terug 

gignetai, ejgeneto   -het gebeurt, gebeurde 

paraqewrew  -ik zie voorbij, ik zie over het hoofd 

 

29.6 Nieuwe Woorden 
 

ejgkoptw -ik verhinder 

ta polla -vaak, dikwijls 

diisthmi -ik vertrek, ga apart staan 

ajnaferw -ik draag omhoog 

katecomai -ik ben gebonden, word teruggehouden 

ta ejqnh -de heidenen, de volkeren 

eijdwlon -afgod 

ajfwno" -stom 

ajpagw  -ik leid weg 

ejsqiw  -ik eet 

gamew  -ik trouw 

gamizw -ik geef ten huwelijk 

eijsercomai (eijselqen)-ik ga naar binnen (ging naar binnen) 

hJ kibwto" -de ark 

didaskalo" -leraar 

ajlhqh" -waar(achtig) 

sumbainw -overkomen 

paroimia -spreekwoord 

ejpimarturw -ik getuig 

plano" -bedrieger 

kaqw"  -evenals 

ceir  -hand 

koinow -ik verontreinig 

ajnipto" -ongewassen 

fagein  -eten (hele ww) 

ajnabainw -op (omhoog) gaan 

kapno" -rook 

qumiama -wierook 

proseuch -gebed 

 
29.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur II 
De tweede vorm van huizenbouw, de insula (lett. ‘eiland’), was het flatgebouw.  De 
insula verschafte goedkope behuizing voor de arbeiders op plekken waar de grond 
duur was en de bevolking talrijk.  De insula werd gebouwd van stenen en bedekt met 
beton en was vaak vijf of meer verdiepingen hoog, ondanks wetten die bepaalden 
dat zulke gebouwen niet hoger dan 21 meter mochten zijn en in de tijd van Trajanus 
zelfs maar 18 meter.  De begane grond van zulke gebouwen werd meestal gebruikt 
door ambachtslieden en verschillende soorten winkels.   
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Veelal hadden de insulae ook balkons van hout of beton.  Pompen konden het water 
alleen maar omhoog brengen naar de lagere appartementen.  Huurders van de 
hoger gelegen appartementen waren aangewezen op openbare water en sanitaire 
voorzieningen.  De insulae werden gebouwd met nauwgezette aandacht voor een zo 
goed mogelijke verdeling van ruimte.  Licht kwam zowel van de buitenkant als van 
een centrale binnenplaats.    Goedkope constructie en een beperkte voorraad water 
waren de oorzaak van talrijke instortingen en grote branden.   Opgravingen in Ostia, 
praktisch een buitenwijk van Rome, hebben deze dingen aangetoond.  Bovendien 
werd er melding gemaakt van deze gebouwen door Romeinse schrijvers.  
 
     
NOTITIES: 
 
 
 
 
 
 


