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                                                      LES XXX 
 
30.1 Inleiding 
In deze les geven wij u de vervoegingen van de voltooid tegenwoordige tijd van de 
lijdende vorm  van het regelmatige werkwoord.  Deze wordt gevormd door de 
medeklinker te herhalen plus het gebruikelijke augment.  Bijv.  louw - leloumai (ik 

ben gewassen). 

 

30.2 Voorbeelden uit het N.T. 
 
ejgw eij" touto gegen-
nhmai 

 Hiertoe ben ik geboren. 
(Joh. 18: 37) 
  

 geg.-(lett.) ik ben 

verwekt < gennaw 
  

 
dedesai gunaiki; mh 
zhtei lusin  

 Bent u gebonden aan 
een vrouw? Zoek geen 
losma- 
king. (1 Kor. 7: 27)  

 dew-ik bind (vast), 
lusi"-losmaking  

 
ouJtw" gar gegraptai 
dia tou profhtou  

 Want zo is het 
geschreven door de 
profeet. (Mat.2:5)  

 geg. < grafw  de f 

wordt p voor de 

uitgang tai 
 
dia touto para-
keklhmeqa. jEpi de th/ 
paraklhsei hJmwn 
perissoterw" mallon 
ejcarhmen ejpi th/ cara/ 
Titou 

 Daarom zijn wij 
vertroost. 
En boven onze troost 
heb-ben wij ons nog 
veel over-vloediger 
verheugd over de 
blijdschap van Titus.
 (2 Kor.  7: 13)
  

 Dia touto-(lett.) van-

wege dat <parakalew 

paraklhsi"-troost 

perissoterw"-over-

vloediger mallon-meer, 

<cairw cara-blijdschap 
  

 
Mh kai uJmei" 
peplanhsqe; 
  

 Jullie zijn toch ook niet 
misleid? (Joh. 7: 47b) 
  

 mh-toch niet (in vragen); 
<planaw 
  

 
ajlla kai aiJ trice" th" 
kefalh" uJmwn pasai 
hjriqmhntai 
  

 Maar ook de haren van 
jullie hoofd zijn alle 
geteld. (Lu. 12: 
7) 
  

 qrix (trico")-haar, 

kefalh- hoofd, 

ajriqmew-ik tel 
  

 
Wij herhalen de geleerde vormen voor u. 
 
leloumai leloumeqa 
lelousai lelousqe 
leloutai lelountai 
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30.3 Wij geven u nu voorbeelden uit het N.T. van het adjectivum mega" (groot). 

Dit woord is een bijvoeglijk naamwoord van de derde declinatie. 
 
ouJto" mega" (ejstai) ejn 
th/ basileia/ twn 
oujranwn 

 Deze (zal) groot (zijn) 
in het koninkrijk van de 
hemelen. (Matt. 5: 19) 
  

 mega"-groot 
  

 
kai hjn hJ ptwsi" aujth" 
megalh 
  

 En haar val was groot. 
(Matt. 7: 27b) 
  

 ptwsi"-val 
  

 
kai ejgeneto to rJhgma 
th" oijkia" ejkeinh" 
mega   
  

 En de ruïne van dat 
huis werd groot. (Lu. 6: 
49) 
  

 <ginomai-worden, 
rJhgma -ruïne, instorting 
  

 
hJ te qalassa ajnemou 
megalou pneonto" 
diegeireto  

 En terwijl er een grote 
wind woei werd de zee 
opgezweept. (Joh. 6: 
18) 
  

 ajnemo" -wind, pnew-ik 
blaas, (deze 2de nv. is 

een gen. abs.; zie les 
24), diegeirw-ik wek op 
  

 
kai ajpostelei tou" ajg-
gelou" meta salpiggo" 
megalh" 

 En hij zal de engelen 
zenden met een grote 
trompet. (Matt. 24: 31) 
  

 ajpostellw-ik zend, 

ajpostelw- ik zal 

zenden 
  

 
oJti fobw/ megalw/ sun- 
eiconto 
 

 Want zij waren 
gegrepen door een 
grote angst.  (Lu. 8: 37) 
  

 sunecw-ik houd vast, 

onderdruk 
 
  

 
ta pneumata ajkaqarta 
bownta megalh/ fwnh/ 
ejxerceto 
  

 De onreine geesten 
gingen uit 
schreeuwend met een 
luide stem. (Hand. 8: 7) 

 ajkaqarto"-onrein 
boaw-ik roep, 

schreeuw, (merk op dat 
onzijdig mv. een ww. in 
het enkelvoud heeft) 
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kai proskulisa" liqon 
megan th/ qura/ tou 
mnhmeiou ajpelqen 
  

 En nadat hij een grote 
steen voor de ingang 
van het graf had 
gewenteld, ging hij 
weg.  (Matt. 27: 60) 
  

 proskuliw-ik rol tegen 

aan qura-deur, ingang 
mnhmeion-graf 
 
  

 
ijdonte" de ton ajstera 
ejcarhsan caran 
megalhn  sfodra  

 En nadat zij de ster 
gezien 
hadden, verheugden zij 
zich met een buiten-
gewoon grote
 vreugde. (Matt. 
2: 10)   

 ajsthr-ster, (merk op 

dat hier de 4de naamv. 
bijvoeglijk wordt ge-
bruikt, caran meg.) 
sfodra-buitengewoon 
  

 
kai dwsousin shmeia 
megala  kai terata 
wJste 
planhsai, eij dunaton, 
kai tou" ejklektou" 

 En zij zullen grote 
tekenen en wonderen 
doen om, zo mogelijk, 
ook de uitverkorenen te 
misleiden. (Matt. 24: 
24) 

 dwsw-ik zal geven, 
tera"-wonder, ejklek-
to"- uitverkoren, ge-

kozen 
 
  

 
oiJ de ejpekeinto fwnai" 
megalai" aijtoumenoi
  

 Maar zij hielden vol, 
met luide stemmen ver 
zoekende voor zichzelf. 
(Lu. 23: 23) 
  

 ejpikeimai-ik houd vol 
aijtew-ik vraag (deze 

nog te  leren vorm lijkt 
op een lijdende vorm) 
  

 
kai poiei kladou" 
megalou" 
  

 En hij vormt grote 
takken. 
(Mar. 4: 32)  

 klado"-tak 
  

 
Wij geven u nu een staatje van de diverse vormen van mega". 
 
   (mannelijk) (vrouwelijk) (onzijdig) 
1ste nv. enkelv. mega"  megalh mega 

2de ,,  megalou megalh" megalou 
3de ,,  megalw/ megalh/ megalw/  

4de  ,,  megan  megalhn mega 

 
1ste nv. meerv. megaloi megalai megala 

2de ,,  megalwn megalwn megalwn 

3de ,,  megaloi" megalai" megaloi" 

4de ,,  megalou" megala" megala 
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30.4 Etymologie 
 
tabernai – ‘stopplaats’; vgl. Lat. ‘taberna’, Eng. ‘tavern’, Ned. ‘taverne’ 

takto" – ‘bepaald’, ‘(op)gesteld’; vgl. Eng. ‘tactic(al)’, Ned. ‘taktisch’ 

talanton – ‘talent(gewicht/geldsom)[ong. EUR 230]’ 

taxi"  – ‘(rang)orde’; vgl. ‘taxi’ 

tauro" – ‘stier’; vgl. Lat. ‘taurus’, Sp. ‘toro’ 

tecnh  – ‘kunst(vaardigheid)’, ‘vakmanschap’, ‘beroep’; vgl. ‘techniek’ 

tecnith" – ‘handwerksman’, ‘vakman’; vgl. ‘techneut’, ‘technicus’ 

titlo"  – ‘opschrift’; vgl. Lat. ‘titulus’, Eng. ‘title’, Ned. ‘titel’ 

topo"  – ‘plaats’, ‘gelegenheid’; vgl. Eng. ‘topic(al)’ 

tremw  – ‘trillen’, ‘beven’, ‘bang zijn’; vgl. Lat. ‘tremor’ 

trito"  – ‘derde’; vgl. Eng. ‘third’, D. ‘dritte’ 

tupo"  – ‘merkteken’, ‘indruk’, ‘beeld’, ‘figuur’, ‘model’, ‘voorbeeld’, 

‘strekking’; vgl. Ned. ‘type’ 

tupikw" – ‘bij wijze van voorbeeld’; vgl. Eng. ‘typical’, Ned. ‘typisch’ 

uJakinqino" – ‘(zeer) donkerrood’; vgl. Eng. ‘hyacinth’ 

uJbri"  – ‘overmoed’, ‘misdadigheid’, ‘belediging’, ‘misdaad’; vgl. Eng. 

‘hubris’ 

uJgiainw – ‘gezond zijn’; vgl. Eng. Ned. ‘hygiene’ 

uJdrwpiko" – ‘waterzuchtig’; vgl. Eng. ‘dropsical’ 

uJdwr  – ‘water’; vgl. Ned. ‘hydrolisch’ 

uJmno"  – ‘lied’; vgl. Eng. ‘hymn’ 

uJperbolh – ‘buitengewoonheid’, ‘superioriteit’; vgl. Eng. ‘hyperbole’, Ned. 

‘hyperbool’ 

uJpno"  – ‘slaap’; vgl. Eng. Ned. ‘hypnotic’, ‘hypnotisch’ 

 

30.5 Huiswerk 
 Vertaal de volgende zinnen. 
 
1. Kai. para,gwn ei=den a;nqrwpon tuflo.n evk geneth/jÅ 
2. oi` de. avrcierei/j kai. o[lon to. sune,drion evzh,toun kata. tou/ VIhsou/ marturi,an eivj to. 
qanatw/sai auvto,n( kai. ouvc hu[riskon) 
3. :Eti auvtou/ lalou/ntoj e;rcontai avpo. tou/ avrcisunagw,gou le,gontej o[ti ~H quga,thr 
sou avpe,qanen\ ti, e;ti sku,lleij to.n dida,skalonÈ 
4. Tau/ta e;graya u`mi/n i[na eivdh/te o[ti zwh.n e;cete aivw,nion( toi/j pisteu,ousin eivj to. 
o;noma tou/ ui`ou/ tou/ qeou/Å 
5) ivdw.n de. auvth.n o` VIhsou/j prosefw,nhsen kai. ei=pen auvth/|( Gu,nai( avpole,lusai th/j 
avsqenei,aj sou( 
6) u`mei/j poiei/te ta. e;rga tou/ patro.j u`mw/nÅ ei=pan Îou=nÐ auvtw/|( ~Hmei/j evk pornei,aj ouv 
gegennh,meqa\ e[na pate,ra e;comen to.n qeo,nÅ 
7) avllV ò me.n evk th/j paidi,skhj kata. sa,rka gege,nnhtai( ò de. evk th/j evleuqe,raj diV 
evpaggeli,ajÅ 
8) Pa/j ò pisteu,wn o[ti VIhsou/j evstin ò Cristo.j( evk tou/ qeou/ gege,nnhtai( kai. pa/j o` 
avgapw/n to.n gennh,santa avgapa/| Îkai.Ð to.n gegennhme,non evx auvtou/Å 
9) plh.n evn tou,tw| mh. cai,rete o[ti ta. pneu,mata u`mi/n u`pota,ssetai( cai,rete de. o[ti ta. 
ovno,mata u`mw/n evgge,graptai evn toi/j ouvranoi/jÅ 
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10) ò de. avpokriqei.j ei=pen( Ge,graptai( Ouvk evpV a;rtw| mo,nw| zh,setai ò a;nqrwpoj( avllV 
evpi. panti. rh̀,mati evkporeuome,nw| dia. sto,matoj qeou/Å 
 
paragw -ik ga voorbij 

geneth -geboorte 

qanatow -ik dood 

sunedrion  (spreek uit als sun-he-dri-jon)-sanhedrin, raad 

ajrcisunagwgo"-hoofd van de synagoge 

skullw -ik val lastig 

qugathr -dochter 

aijwnio" -eeuwig 

zwh  -leven 

eijdhte  -(aanvoegende wijs van oijda) 

gunai  -vocativus (aansprekende naamval) van gunh 
gennhsanta -4

de
 nv. mannelijk aor. deelwoord van gennaw 

gegennhmenon    -4
de

 nv. o.v.t mannelijk deelwoord passivum 

ejggegraptai -3
de

 persoon enkelvoud o.v.t. passivum van ejggrafw 
ajpokriqei" - mannelijk aor. deelwoord van ajpokrinw ‘ik antwoord’ (vertaal door: 

‘antwoordende’ 

 

30.6 Nieuwe Woorden 
 

dew  -ik bind vast 

lusi"  -losmaking 

paraklhsi" -troost 

perissoterw" -overvloediger 

cara  -blijdschap 

ajriqmew -ik tel 

mega"  -groot 

ptwsi" -val 

ajnemo" -wind 

pnew  -ik blaas 

ajpostelw -ik zal zenden 

sunecw   -ik houd vast, ik onderdruk 

ajkaqarto" -onrein 

boaw  -ik schreeuw, roep 

proskuliw -ik rol tegen aan 

qura  -deur, ingang 

mnhmeion -graf 

ajsthr   -ster 

sfodra -buitengewoon 

tera"(ato") -wonder 

ejklekto" -uitverkoren, gekozen 

ejpikeimai -ik houd vol 

aijtew  -ik vraag 

klado" -tak 
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paragw -ik ga voorbij 

geneth -geboorte 

qanatow -ik dood 

sunedrion -sanhedrin, raad 

ajrcisunagwgo" -hoofd van de synagoge 

qugathr -dochter 

aijwnio" -eeuwig 

zwh  -leven 

eijdhte           -(aanvoegende wijs van oijda) 

 
 
30.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur III 
De Romeinen hadden een grondige basiskennis van hoe men de bouw van een stad 
moest plannen.  Wanneer een nieuwe stad werd gebouwd hield men rekening met 
haar functie, klimaat en de geografische omgeving. 
     
Karakteristiek voor een Romeinse stad (waarschijnlijk ontwikkeld uit eerdere 
Italische steden in combinatie met het vak van legerkampbouw) was dat men haar 
vierkant plande.  De wegen en straten liepen evenwijdig aan elkaar en sneden 
elkaar in het centrum, vergelijkbaar met New York. 
     
In, of dichtbij, het centrum bevond zich het zogenaamde forum, het middelpunt van 
de Romeinse cultuur.  Langzamerhand werden hieromheen gebouwen geplaatst 
voor specifieke burger-, handels-, en religieuze activiteiten.  In keizerlijke tijden was 
het gebruikelijk om de forums zo groot te maken dat ze ruimte genoeg boden voor 
allerlei activiteiten.  In een grote en oude stad als Rome zelf, waren er verschillende 
forums; ieder met zijn eigen doel, zoals administratief, justitieel, financieel en ook 
waren er forums voor de verkoop van vlees en groenten.   Voor vlees en groenten 
ontwikkelde men de macellum, een marktgebouw met winkels rondom een hof met 
zuilen. 
     
Lang gevestigde gemeenten, die meer door aanwas dan planmatig ontwikkeld 
waren, werden  door de tijd heen onder de Romeinse invloed gebracht van het 
hierboven beschreven plan.  Vaak, echter, ook te Rome, verhinderde de ligging en 
de schaal van grootte een volledig logische uitwerking.  In het algemeen werden er 
zuilenrijen gemaakt aan de zijden van belangrijke straten.  Water werd geleid naar 
spectaculaire fonteinen en naar bassins voor praktisch gebruik.  Het water werd via 
aquaducten naar grote reservoirs geleid (als het klimaat geen putten voorschreef).  
Rioolsystemen verzamelden het overtollige water van de straten en van privé 
verblijven.  Beroemd is de uitspraak van een keizer die belasting hief op het 
rioolsysteem: pecunia non olet (geld riekt niet).  Wetten voor het bouwen werden 
uitgedacht en vervolgens gehandhaafd. 
     
Het ontwerp van een hele stad kan duidelijk gezien worden in sommige steden in 
Noord Afrika, zoals bij voorbeeld in Timgad, Tébessa en Thuburbo Majus.  In deze 
steden werd maar weinig of helemaal niet bijgebouwd en de originele planning is 
nog steeds intact.  
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NOTITIES: 
  


