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         LES XXXI 
31.1 Inleiding 
   Deze les gaat over de voltooid verleden tijd van de lijdende vorm.  Deze word 
gevormd door het augment voor de verdubbelde klinker te plaatsen, als dat mogelijk 
is.  Bijv. louw- ejleloumhn (ik was gewassen). 

 

31.2 Voorbeelden uit het N.T. 

   In het Nieuwe Testament komt alleen de derde persoon v.v.t. voor van het passivum. 
       
ejleloumhn  
 

 Ik was gewassen. 
  

 (ontbreekt in het N.T.)
  

 
ejlelouso 
  

 Jij was gewassen. 
  

 (ontbreekt) 
  

 
ptwco" de ti" ojnomati 
Lazaro" ejbeblhto 
pro" ton pulwna aujtou
   

 En een zeker iemand 
met de naam Lazarus 
was gelegd (lag) bij zijn 
poort. 
(Lu.16:20)  

 ptwco"-(een) arm(e), 

ejbeblhto< ballw, (lett, 

was geworpen) oJ 
pulwn- de poort, 

ingang 
  

 
ejleloumeqa  
  

 Wij waren gewassen.
  
  

 (ontbreekt)  

 
ejlelousqe 
  

 Jullie waren gewassen.
  

 (ontbreekt)  

 
ejlelounto 
  

 Zij waren gewassen. 
  

 (ontbreekt)  

 
Wij herhalen deze vormen weer voor u. 
 
ejleloumhn  ejleloumeqa 
ejlelouso  ejlelousqe 
ejlelouto  ejlelounto 
 
 
31.3 Voorbeelden uit het N.T. van de vervoegingen van het adjectivum poluς  (veel) 

   Dit is wederom een bijvoeglijknaamwoord van de derde declinatie. 
 
oJti oJ misqo" uJmwn 
polu"ejn toi" oujranoi"
  

 Want jullie loon is groot 
in de hemelen. (Mat. 
5:12) 
  

 polu"-hier te vertalen 

met 'groot' 
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pollh moi parrhsia pro" uJma", pollh moi kauchsi" uJper uJmwn 
 _Ik heb veel vertrouwen in jullie, en mijn roem over jullie is groot.  (2 Kor. 7: 4) 
 __parrhsia-vrijmoedigheid (in het spreken), ver-trouwen, kauchsi"- roem, 

trots 
  
kai polu plhqo" ajpo 
th" Galilaia" 
hjkolouqhsen  

 En een grote menigte 
volgde vanaf Galilea. 
(Mar. 3: 7) 
  

  

 
meta tauta hjkousa wJJ" 
fwnhn ojclou pollou ejn 
tw/ oujranw/ legontwn: 
JAlljhlouia, hJ swthria 
kai hJ doxa kai hJ 
dunami" tou qeou 
hJmwn 
 
  

 En na deze dingen 
hoorde ik als een stem 
van een grote schare 
van mensen die zeiden 
in de hemel: Halleluja, 
de redding en de glorie 
en de kracht van onze 
God. (Op. 19: 1) 
  

 dunami"-kracht 
  

 
legwn, Pollh" eijrhnh" 
tugcanonte"--  

 Zeggende: Veel vrede 
ver- 
krijgende– (Hand. 24: 
2)  

 tugcanein-verkrijgen, 

gebeuren + 2de nv. 
  

 
jEgw pollou kefalaiou 
thn politeian tauthn 
ejkthsamhn 
  

 Ik heb dit burgerrecht 
voor 
een grote som 
gekocht.(Hand. 22: 28)
  

 kefalaion-som (geld); 

zgn. 2de nv. van prijs, 
politeia-burgerrecht, 
ktaomai-ik koop, schaf 

aan (zgn. deponens; 
lijkt op lijdende vorm) 
  

 
kai parakalesa" 
aujtou" 
logw/ pollw/ hjlqen 
eij"thn   JEllada  

 En na hen vermaand te 
hebben met veel 
woorden,ging hij naar 
Griekenland. (Hand. 
20: 2) 
  

 logo" polu"-hier 'veel 

woorden', of 'een lange 
rede'   JElla"-
Griekenland 
  

 
ejn uJpomonh/ pollh/-- 
  

 --met grote verdraag-
zaamheid– (2 Kor. 6: 4)
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oJ de pollw/ mallon 
ejkrazen UiJe Dauid, 
ejlehson me 
  

 Maar hij schreeuwde 
des te 
harder: Zoon van 
David,heb erbarmen 
met mij.  (Mar. 10: 48)
  

 pollw/-3de nv.(lett. 

d.m.v. veel) UiJe-5de 

nv. van aanroep ejleew-
ik heb erbarmen 
  

 
meta de polun cronon 
ejrcetai oJ kurio" 
  

 En na een lange tijd 
komt de Heer. (Matt. 
25: 19)  

 crono"-tijd 
  

 
ajlla de ejpesen ejpi ta 
petrwdh oJpou oujk 
eijcen 
ghn pollhn   

 En andere (zaadjes) 
vielen  
op rotsachtige plaatsen 
waar ze niet veel aarde 
hadden. (Matt. 13: 5) 

 piptw, ejpeson-ik val, 

viel (2de aor.) (Merk op 
dat onz. mv. een ww. in 
het enkelvoud heeft), 
petrwdh- onzijdig mv. 

van petrwdh"-
rotsachtig 
  

 
oJti hjgaphsen polu--  
  

 Want zij heeft veel 
liefgehad–  (Lu. 7: 47) 
  

 polu-4de nv. gebruikt 

als bijwoord 
  

 
polloi ajpo ajnatolwn 
kai dusmwn hJxousin 

 Velen zullen komen 
van oost en west.  
(Matt. 8: 11) 
  

 ajnatolh-'t oosten 

(even-tueel: oostelijke 
streken), zo dusmh-het 

westen (westelijke 
streken, want mv.) hJxw-
ik zal komen<eJkw-ik 
ben gekomen 
  

 
hjsan de ejkei gunaike" 
pollai ajpo makroqen 
qewrousai 
  

 En er waren vele 
vrouwen 
daar die van verre toe- 
schouwden. (Matt. 27: 
55)   

 ejkei-daar, makroqen-
van verre  qewrw-ik 

aan-schouw, bekijk 
  

 
kai ajlla polla ejstin aJ 
parelabon kratein  

 En er zijn vele andere 
dingen die zij 
ontvangen hebben om 
te onder-houden. (Mar. 
7: 4) 
  

 paralambanw-ik 

ontvang 
kratew-ik grijp, onder-

houd  

 



     LES XXXI 

 

 

4 

hjn de makran ajp j aujtwn 
ajgelh coirwn pollwn 
boskomenh  

 En ver van hen was 
een troep van veel 
varkens die men liet 
grazen. (Matt. 8: 30) 
  

 ajgelh-troep, kudde 
coiro"-zwijn, varken 
boskw-ik weid, laat 

grazen (tegenwoordig 
deelw. v. d. lijdende 
vorm; dus eigenlijk ‘die 
daar geweid werd’) 
  

 
oJti dia pollwn qliyewn 
dei hJma" eijselqein 
eij"thn basileian tou 
qeou 
 
 

 Want door vele 
verdrukkingen heen 
moeten wij het 
koninkrijk 
van God binnengaan.
 (Hand. 14: 22) 

 hJ qliyi"- de 

verdrukking  
eijselqein-aor. inf. < 
eijsercomai  

 
mh oujn fobeisqe: 
pollwn strouqiwn 
diaferete uJmei"  
  

 Weest dus niet 
bevreesd; jullie zijn 
meer waard dan veel 
musjes. (Matt. 10: 31) 
  

 fobeomai-ik vrees 

(deponens) strouqion- 
musje <strouqo"-mus 
diaferw-ik verschil, ga 

te boven, ben beter of 
van meer waarde 
  

 
polloi" gar cronoi" 
sunhrpakei aujton  
  

 Want vele malen had 
hij hem 
aangegrepen.(Lu. 8: 
29b) 
  

 crono"-hier: ‘keer’, 

‘maal’ sunarpazw-

(aan)grijpen 
  

 
kai toiautai" para-
bolai" pollai" ejlalei 
aujtoi" 
 

 En met vele van zulke 
gelijkenissen sprak hij 
tot hen.  (Mar. 4: 33) 
  

 toiouto"-[toi-hoe-

tos]<toi+ouJto" 
dergelijk, zo'n, 
parabolh-gelijkenis 
<para+ballein  

 
oiJ" kai paresthsen 
eJauton zwnta meta to 
paqein aujton ejn 
polloi" tekmhrioi" 
 

 En aan dezen toonde 
hij zichzelf levend na 
zijn lijden met vele 
duidelijke bewijzen.  
(Hand 1: 3) 
  

 paristhmi ejmauton-
[par-hie-stè-mie]ik toon 
mezelf, pascw-ik lijd 
ejpaqon-ik leed (sterke 

aor.) tekmhrion-

duidelijk bewijs 
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proshnegkan aujtw/ 
daimonizomenou" 
pollou" 
  

 En zij brachten tot hem 
vele mensen die 
gekweld werden door 
demonen.  (Matt. 8: 16) 
  

 prosferw-ik breng, 

draag tot (2de aor.), 
daimonizomai- (lijd. 

vorm) gekweld worden, 
bezeten zijn door 
demonen 
  

 
kai oujk ejpoihsen ejkei 
dunamei" polla" dia 
thn ajpistian aujtwn 
  

 En hij deed daar niet 
vele wonderen 
vanwege hun ongeloof. 
(Matt. 13: 58) 
  

 ajpistia-ongeloof 
  

 
hjn gar ejcwn kthmata 
polla  
  

 Want hij had vele bezit- 
tingen. (Matt 19: 
22b) 
  

 kthma-bezitting, 

(verwant aan ktaomai) 
lett. aangeschaft ding 
  

 
 
Wij ordenen deze vormen weer voor uw gemak: 
 
    mannelijk vrouwelijk onzijdig 
1ste naamval enkelvoud polu"  pollh  pollu 
2de     ,,             ,,      pollou pollh" pollou 
3de     ,,             ,,  pollw/  pollh/  pollw/ 
4de     ,,             ,,  polun  pollhn polu 
 
1ste    ,,       meervoud polloi pollai polla 
2de    ,,              ,,  pollwn pollwn pollwn 
3de    ,,              ,,  polloi" pollai" polloi" 
4de    ,,              ,,  pollou" polla" polla 
 
31.4 Etymologie 
 
fantasia – ‘praal’, ‘statie’; vgl. ‘fantasie’ 

Faraw – ‘farao’; vgl. Eng. ‘Pharao’ 

Farisaio" – ‘Farizeeër’ [lett. ‘iemand die zich afzondert’ van Heb. ‘farad’ ‘hij 

zondert zich af’] 

farmakeia – ‘magie [waarschijnlijk onder invloed van drugs]’; vgl. Eng. 

‘pharmacy’, Ned. ‘farmaceutisch’ 

faulo" – ‘waardeloos’, ‘slecht’; vgl. D. ‘faul’, ‘flau’, Ned. ‘vuil’, ‘flauw’ 

fhmh  – ‘faam’, ‘roep’; vgl. Eng. ‘fame’ 

fialh  – ‘[platte] schaal’, ‘fiool’; vgl. Eng. ‘vial’ 

filew  – ‘ik heb lief [als vriend]’; vgl. ‘bibliofiel’, enz. 

filosofia – ‘filosofie’ [lett. ‘liefde voor wijsheid’] 

fobo"  – ‘vrees’, ‘angst’, ‘bangheid’; vgl. Eng. ‘fobic’, Ned. ‘fobie’ 
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fragellion – ‘zweepje’; vgl. Eng. ‘flagellate’ 

frhn  – ‘verstand’, ‘gedachten’ [oorspr. ‘longen’, ‘middenrif’, ‘begeerten’]; 

vgl. ‘frenologie’ 

fugh  – ‘vlucht’, ‘ontsnapping’; vgl. ‘fuga’ 

fulakthrion – ‘gebedsriem’ [oorspr. ‘wachtpost’, ‘voorbehoedsmiddel’]; vgl. Eng. 

‘phylactery’ 

fusiko" – ‘natuurlijk’, ‘geleid door de [instincten] van de natuur’; vgl. Eng. 

‘physical’, Ned. ‘fysiek’ 

fwnh  – ‘geluid’, ‘stem’; vgl. ‘telefoon’ [‘verre stem’] 

fw"  –   ‘licht’; vgl. Ned. ‘foto [van genitivus foto"] 

fwsforo" – ‘morgenster’; vgl. ‘fosfor’ 

 

31.5 Huiswerk 

   Vertaal de volgende zinnen. 
 
1. Maka,rioj ei=( Si,mwn Bariwna/( o[ti sa.rx kai. ai-ma ouvk avpeka,luye,n soi avllV ò 
path,r mou o` evn toi/j ouvranoi/jÅ 
2. o] kai. u`ma/j avnti,tupon nu/n sw,|zei ba,ptisma( ouv sarko.j avpo,qesij r̀u,pou avlla. 
suneidh,sewj avgaqh/j evperw,thma eivj qeo,n( diV avnasta,sewj VIhsou/ Cristou/) 
3. ovyi,aj de. genome,nhj prosh/lqon auvtw/| oi` maqhtai. le,gontej( :Erhmo,j evstin ò to,poj 
kai. h` w[ra h;dh parh/lqen\ avpo,luson tou.j o;clouj( i[na avpelqo,ntej eivj ta.j kw,maj 
avgora,swsin e`autoi/j brw,mataÅ 
4. kai. kate,bh h` broch. kai. h=lqon oi` potamoi. kai. e;pneusan oi` a;nemoi kai. 
prose,pesan th/| oivki,a| evkei,nh|( kai. ouvk e;pesen( teqemeli,wto ga.r evpi. th.n pe,tranÅ 
5. dierco,menoj ga.r kai. avnaqewrw/n ta. seba,smata u`mw/n eu-ron kai. bwmo.n evn w-| 
evpege,grapto( VAgnw,stw| qew/|Å o] ou=n avgnoou/ntej euvsebei/te( tou/to evgw. katagge,llw 
u`mi/nÅ 
6.  evxh/lqen ò teqnhkw.j dedeme,noj tou.j po,daj kai. ta.j cei/raj keiri,aij( kai. h` o;yij 
auvtou/ soudari,w| periede,detoÅ le,gei auvtoi/j ò VIhsou/j( Lu,sate auvto.n kai. a;fete auvto.n 
u`pa,geinÅ 
7. kai. avnasta,ntej evxe,balon auvto.n e;xw th/j po,lewj kai. h;gagon auvto.n e[wj ovfru,oj tou/ 
o;rouj evfV ou- h` po,lij wv|kodo,mhto auvtw/n w[ste katakrhmni,sai auvto,n) 
8) Meta. tou/to kate,bh eivj Kafarnaou.m auvto.j kai. h` mh,thr auvtou/ kai. oi` avdelfoi. 
Îauvtou/Ð kai. oi` maqhtai. auvtou/( kai. evkei/ e;meinan ouv polla.j h`me,rajÅ 
9) polla,j te evpiqe,ntej auvtoi/j plhga.j e;balon eivj fulakh,n paraggei,lantej tw/| 
desmofu,laki avsfalw/j threi/n auvtou,jÅ 
10) Diako,nouj w`sau,twj semnou,j( mh. dilo,gouj( mh. oi;nw| pollw/| prose,contaj( mh. 
aivscrokerdei/j( 
 
Nieuwe Woorden (in bovenstaande zinnen; leer deze ook) 
 
sarx (ko")  -vlees 

ajpokaluptw  -ik openbaar, onthul 

ajntitupo"  -corresponderende afdruk, vorm; 4de nv. als bijwoord: op 

gelijke,   corresponderende manier 
sw/zw   -ik red 

to baptisma  -de doop 
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hJ ajpoqesi"  -het afzetten, wegleggen, afleggen, opzij zetten 

oJ rJupo"  -vuiligheid  

suneidhsi"  -geweten (lett. 'weten met' <sun+oijda, vgl. het Latijnse    

conscientia) 
ejperwthma  -lett. 'het gevraagde', vraag;  anderen: vurig verlangen 

ojyia   -avond 

ejrhmo"  -woest, verlaten; hJ ejrhmo"-de woestijn 

topo"   -plaats, plek 

parhlqon  -sterke aor.<parercomai (zgn. deponens) ik ga voorbij 

ajpoluw  -ik laat gaan, stuur weg, maak los 

ajphlqon  -aor. <ajpercomai-ik ga weg 

kwmh   -dorp 

brwma   -voedsel<brow-ik eet (lett. het gegetene) 

katebh  -<katabainw 
proepesan  -<prospiptw 
teqemeliwto  -<qemeliow 
ejpegegrapto  -<ejpigrafw 
teqnhkw"  -<qnhskw 
dedemeno"  -<dew 
periededeto  -<peridew 
hjgagon  -aor. <ajgw 
w/jkodomhto  -<oijkodomew 
ejpiqente"  -aor. <ejpiqithmi 
paraggeilante" -aor. <paraggellw 
 

31.6 Nieuwe Woorden 

ptwco"  -(een) arm(e) 

ballw, ejbeblhmhn -ik gooi, ik werd, was gelegd 

pulwn   -poort, ingang 

polu", pollh, polu -veel, groot 

parrhsia  -vrijmoedigheid, vertrouwen 

kauchsi"  -roem, trots 

dunami"  -kracht (verg. dynamiet) 

tugcanein  -verkrijgen, gebeuren 
kefalaion  -som (geld) 

politeia  -burgerrecht 

ktaomai  -ik koop, schaf aan 

JElla"   -Griekenland 

ejleew   -ik heb erbarmen, medelijden 

crono"  -tijd, keer 

piptw, ejpeson -ik val, viel 

petrwdh"  -rotsachtig 

ajnatolh  -'t oosten 

dusmh   -'t westen 

eJxw   -ik zal komen 

ejkei   -daar(ginds) 
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makroqen  -(van) verre; het aanvoegsel -qen betekent 'van de kant 

van[daan]' 
qewrw   -ik aanschouw, bekijk 

kratew  -ik grijp, onderhoud 

paralambanw  -ik ontvang 

ajgelh   -kudde, troep 

coiro"   -zwijn, varken 

boskw   -ik weid, laat grazen 

qliyi"   -verdrukking 

eijshlqen  -aor. < eijsercomai-ik ga binnen 

fobeomai  -ik vrees 

strouqion  -musje 

diaferw  -ik verschil, ga te boven, ben beter of ben van meer waarde + 

2de nv. 
sunarpazw  -[suun-har-pa-zoo] ik grijp aan 

sunhrpakh  -v.v.t. van sunarpazw 
toiouto"  -dergelijk, zo'n 

parabolh  -gelijkenis 

paristhmi  -ik zet, stel 

pascw, ejpaqon -ik lijd, leed 

tekmhrion  -duidelijk bewijs 

prosferw  -ik breng, draag tot 

daimonizomai  -ik word gekweld door, ben bezeten van demonen 

ajpistia  -ongeloof  (zgn. alpha privans) 

kthma   -bezitting 

 
 
 

31.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur IV 

Van ongeveer 200 v.Chr. tot 50 n. C. zorgden de veelvuldige contacten met Griekenland, als 

ook de ontwikkeling van Rome als een republiek ervoor dat qua stijl tempels naar het Griekse 

voorbeeld werden gemaakt.  Zowel de sculptuur als ruimtelijke effecten werden geschoeid op 

Griekse leest.  De Griekse invloed op de Romeinse cultuur was zo groot dat er een 

spreekwoord gebezigd werd: Graeca capta Romam cepit (Het veroverde Griekenland heeft 

Rome veroverd).      Echter in de tijd van keizer Augustus werden tempels gebouwd met een 

meer eigen, dat is Italisch, ruimtelijk arrangement.  Ook werden nieuwe vormen, 

voornamelijk bloemversieringen, en zeer gedetailleerde friezen ontworpen.  In deze tijd werd 

voornamelijk in seculiere gebouwen een architectonische stijl ontwikkeld die geheel eigen 

was aan Romeinse begrippen.  Ook was het in deze periode dat de Romeinen hun geheel 

eigen invloed begonnen uit te oefenen in het buitenland, bijv. in de bouw van theaters en 

amfitheaters. 

     

De Romeinen hadden een voorliefde voor ruimtelijke composities die uitgeleefd werd in het 

organiseren van lijnen, oppervlakten, massa en volume partijen.  Hierin verschilden zij van 

hun voorgangers in die tijden rondom de Middellandse Zee.  Hoezeer zij ook de elementen 

van voorgaande stijlen overnamen, zij deden dit op hun eigen manier.   
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Er bestonden vijf Romeinse bouwstijlen, afgekeken van de Grieken, maar gebruikt op eigen 

wijze.  Deze waren de Dorische, Ionische, Corinthische, Toscaanse en gemengde bouwstijlen.  

In het algemeen waren de verhoudingen in de Romeinse stijlen matiger, maar er was een 

neiging tot meer detail.  Kolommen waren vaak glad, maar de architraaf, fries en kroonlijst 

daarentegen werden versierd. 

  

 

 

NOTITIES: 
 
  


