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32.1 Inleiding
    In deze les vervolgen wij met de aoristus van de lijdende vorm.  Deze wordt gevormd door
het algemene augment aan het begin en aan het einde -qh-plus uitgang.  Bijv.: louw-ejlouqhn
‘ik werd gewassen’.  Het gebruik van de passieve aoristus is dezelfde als van de actieve, dat
wil zeggen dat ook hier het een handeling als tijdstip aanduidt en niet als een voortgaande lijn.

32.2 Voorbeelden uit het N.T.

*Hsaia" de ajpotolma/ kai
legei :euJreqhn [ejn] toi"
ejme mh zhtousin.    

Maar Jesaja waagt het te
zeggen :"Ik ben gevonden
door hen die Mij niet
zochten". (Rom. 10: 20)

tolmaw- ik ben moedig,
ajpotolmaw- ik ben moe-
dig vanaf (mijzelf), ik
waag, euJreqhn- ik werd
gevonden (1ste p. lijd.
vorm aor.)

doulo" ejklhqh", mh soi
meletw.

Bent u als slaaf geroepen,
bekommer u daarover
niet. (1 Kor. 7: 21)

ejklhqh"- jij/u bent geroe-
pen (2de p. v. lijd. vorm
aor.), meletw (+ 3de nv.)-
laat het tot zorg zijn (geb.
wijs v. melei- het is tot
zorg)

hjkousate oJti ejrreqh toi"
ajrcaioi": ouj foneusei":
oJ" d jajn foneush/ ejnoco"
ejstai th/ krisei 

Jullie hebben gehoord dat
gezegd is tot de ouden:
"Gij zult niet doden" en
"Wie doodt, zal vervallen
aan het gerecht". (Matt. 5:
21)

ejrreqh-het werd/is gezegd
(3de p. v. lijd. vorm aor.v.
legw), ajrcaio"- van vroe-
ger (zelfst. gebruikt: oi&
ajrcaioi- de ouden, de
voorvaderen), ejnoco" (+
3de nv.)- schuldig, verval-
lend aan het gerecht,
krisi"- gericht (zowel
'oordeel' als 'rechtbank')

kai ejbalen oJ kaqhmeno"
ejpi th" nefelh" to dre-
panon aujtou ejpi thn ghn
kai ejqerisqh hJ gh

En Hij die op de wolk zat,
wierp zijn sikkel op de
aarde en de aarde werd
geoogst (Op. 14: 16) 

oJ kaqhmeno"-lett. de zit-
tende v. kaqhmai- ik zit,
nefelh- wolk, drepanon-
sikkel, ejqerisqh-het werd
geoogst (3de p.v. lijd.
vorm aor. v. qerizw- ik
oogst)
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ouJ euJronte" ajdelfou"
pareklhqhmen  par'
aujtou" ejpimeinai hJmera"
eJpta 

...alwaar wij broeders
vonden en ons verzocht
werd bij hen te verblijven
zeven dagen. (Hand. 28:
14)
                                          
       

ouJ- alwaar (bijwoord, sluit
aan bij Potiolou":'Pot-
ioli, alwaar...'),euJronte"-
dlw van de tweede aor. v
euJriskw- ik vind, par-
eklhqhmen-wij werden
aangespoord (1ste p. mv. 
l i jd .  vorm aor.  v .
parakalew- ik spoor aan,
ve rzoek ,  bemoedig,
ejpimeinai- hele werk-
woord aor. v. ejpimenw-ik
verblijf, eJpta- merk op
dat het hoofdtelwoord niet
verbogen wordt (zie les
14)

ejvn wJ/ kai perietmhqhte
peritomh/ ajceiropoihtw/

In Wie jullie ook besne-
den zijn met een besnijde-
nis die niet met de hand is
verricht. (Kol. 2: 11)

wJ/- 3de nv. v. betr. vnw.
oJ", perietmhqhte-2de p.
mv. lijd. vorm aor. v.
peritemnw- ik besnijd,
ajceiropoihto"- zonder
hand verricht (aj-ontken-
nend element, ceir-hand,
poiew-doen)

paragenomenoi de eij"
*Ierousalhm paredecqhsan
ajpo th" ejkklhsia"

En te Jeruzalem aangeko-
men werden zij door de
gemeente ontvangen.        
 (Hand. 15: 4)

paragenomenoi- dlw. v.
aor. v. paragignomai- ik
arriveer, paredecqhsan-
3de p. v. lijd vorm aor. v.
paradecomai- ik ontvang,
ejkklhsia- gemeente

Wij geven nu de uitgangen van de lijdende vorm van de aoristus in een overzicht weer:
                   
                     ej--qhn                  ej--qhmen
                     ej--qh"                  ej--qhte
                     ej--qh                    ej--qhsan
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32.3 De Trappen van Vergelijking
Wij geven u nu voorbeelden van de zogenaamde trappen van vergelijking.
 
oJ ajgaqo" ajnqrwpo" ejk
tou ajgaqou qhsaurou
ejkballei ajgaqa

De goede mens brengt uit
zijn goede schat goede
dingen voort. (Matt. 12:
35)

ajgaqo"- goed, qhsau-
ro"- schat

tosoutw/ kreittwn geno-
meno" twn ajggelwn
oJsw/ diaforwteron  par 
aujtou" keklhronomhken
ojnoma

Zoveel beter geworden
dan de engelen als Hij
uitnemender naam heeft
geerfd. (Hebr. 1: 4)

tosoutw/..oJsw/- zoveel..als,
kreittwn (ook wel kreiss-
wn)- beter, diaforo"-uitne-
mend, diaforwtero"-
verg.trap

kai oJsa ejn *Efesw/ dih-
konhsen, beltion su
ginwskei"

En hoevele diensten hij te
Efeze bewezen heeft,
weet jij beter. (2 Tim. 1:
18)

oJsa- hoevele dingen (onz.
mv v oJso", zelfst.
gebruikt), dihkonhsen- 3de
p. v. aor. v. diakonew- ik
dien (denk aan het Neder-
landse diaken), beltion-
onz. v. beltiwn- beter (de
2de   trap kan hier ook
'behoorlijk goed' beteke-
nen)

oJ de Paulo": ouj maino-
mai, fhsin, kratiste
Fhste...

Maar Paulus zei:"Ik
spreek geen wartaal,
hoogedele Festus" (Hand.
26: 25)

mainomai- ik raas, spreek
wartaal, kratisto"- lett.
beste, sterkste, Fhsto"-
Festus, stadhouder, voor
wie Paulus zich moest
verdedigen.

U hebt nu de trappen van vergelijking gezien van ajgaqo". Eigenlijk heeft ajgaqo" drie beteke-
nissen en dus ook drie verschillende rijtjes voor de trappen van vergelijking. 
ajgaqo"- beltiwn- beltisto"                         goed: zedelijk goed
ajgaqo"- kreittwn- kratisto"                        goed: sterk, krachtig
ajgaqo"- ajmeinwn- ajristo"                                 goed: dapper

In de voorbeelden hebt u niet met al deze vormen kennis gemaakt. Dit komt doordat sommige
vormen in het Nieuwe Testament niet voorkomen. Dit is ook bij andere trappen van vergelij-
king het geval. In het vervolg geven wij u na voorbeelden telkens een volledig rijtje. De vorm
die u niet in een voorbeeld hebt gezien komt in het Nieuwe Testament niet voor.
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yuch, ejcei" polla ajgaqa
keimena eij" ejth polla

Ziel, je hebt vele goederen
klaar liggen voor vele
jaren. (Luc.12: 19)

keimena- tegenw. dlw onz.
mv. v. keimai- ik lig (sluit
aan bij ajgaqa), polla-
onz. mv. v. polu" (zie les
31), ejth-mv. v. ejto"- jaar

kai i jdou pleion
Solomwno" wJde

..en zie, meer dan Salomo
is hier. (Luc. 11: 31)

ijdou- geb. wijs v. o&raw-
zien, pleon- onz. mv. v.
pleiwn- meer, wJde- hier

kai sunagetai pro" aujton
ojclo" pleisto"

En er verzamelde zich bij
Hem een zeer grote me-
nigte (Marc. 4: 1)

sunagetai- er werd verza-
meld, er verzamelde zich,
ojclo"- menigte, schare,
pleisto"- grootste, (de 3de

trap kan hier ook 'zeer
groot' betekenen; dit
werkt anders dan in het
Nederlands)

We geven even een rijtje:

polu"- pleiwn- pleisto"                               veel

ejgeneto de kata ton
kairon ejkeinon taraco"
oujk ojligo" peri tou oJd-
ou

En er ontstond omstreeks
die tijd geen geringe op-
schudding aangaande de
weg (des Heeren). (Hand.
19: 23)

ka iro"- t i jd(s t ip) ,
taraco"- opschudding,
ojligo"- gering, weinig,
oJdo"- weg

cwri" de pash"
ajntilogia" to ejlatton
uJpo tou kreittono"
eujlogeitai

Zonder enige tegenspraak
nu wordt het mindere ge-
zegend door het meerdere.
(Hebr. 7: 7)

cwri"- zonder, ajvnti-
logia- tegenspraak (ajnti
tegen, logia v. legw),
ejlatton- onz. v. ejlat-
twn- minder (zelfst.
gebruikt), eujlogeomai- ik
word gezegend

eij oujn oujde ejlaciston
dunasqe, ti peri twn
loipwn merimnate;

Als jullie dan het gering-
ste niet kunnen, wat be-
kommeren jullie je om de
overige dingen? (Luc. 12:
26)

ejlaciston- onz. v. ej-
lacisto"-geringste (zelfst.
gebruikt), dunamai- kun-
nen, loipo"- overig (ta
loipa- de overige ding-
en), merimnaw- ik bekom-
mer mij om, ik maak mij
zorgen 
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We geven weer even een overzicht:

ojligo"- ejlattwn- ejlacisto"                                                 
weinig, gering

Het is aan te bevelen een goede grammatica aan te schaffen. U hebt dan alles overzichtelijk bij
de hand. Voortaan zal worden verwezen naar paragrafen van:
Nuchelmans, J.  Kleine Griekse Grammatica  Uitgeverij Paul Brand  1987

32.4 Etymologie

calkhdwn – ‘chalcedon’
carakthr – ‘exacte gelijkenis’; vgl. Eng. ‘character’, Ned. ‘karakter’
carth" – ‘papier’; vgl. Eng. Ned. ‘charta’
cilia" – ‘(het getal)duizend’; vgl. Ned. ‘chiliast’
colh – ‘gal’; vgl. Eng. ‘gall’
coro" – ‘(groep) dansers’, ‘dans’; vgl. Eng. ‘choir’, Ned. ‘koor’
cristo" – ‘Christus’ [lett. ‘gezalfde’ van chrio ‘ik zalf’]
yalmo" – ‘psalm’
yeudo- – ‘valse’, ‘leugenachtig’, bijv. yeudodidaskaloH ‘dwaalleraar’
yuch –  ‘ziel’, vgl. ‘psychologie’
w/jdh –  ‘lied’ (ter ere van God); vgl. Eng. Ned. ‘ode’
wjon – ‘ei’; vgl. Lat. ‘ovum’
wJra – ‘uur’, ‘stonde’; vgl. Lat. ‘hora’, Eng. ‘hour’, Fr. ‘heure’
wjsanna – ‘hosanna’ [Hebr. lett.‘red dan’, anderen Aramees ‘red ons’], ‘wees gunstig’, 

 ‘wees genadig’ [Davids Zoon]

32.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen

1. o` avgaqo.j a;nqrwpoj evk tou/ avgaqou/ qhsaurou/ evkba,llei a vgaqa,( kai. o` ponhro.j
a;nqrwpoj evk tou/ ponhrou / qhsaurou/ e vkba ,llei ponhra,Å
2. die,tribon de. cro,non ouvk ovli,gon su.n toi/j maqhtai/jÅ
3. Peri. ou- polu.j h`mi/n o ̀lo,goj kai . dusermh,neutoj le ,gein( e vpei . nwqroi. gego,nate tai /j
avkoai/jÅ
4. oi] ouvk e vx ai `ma,twn ouvde. evk qelh,matoj sarko.j ouvde. evk qelh,matoj avndro.j  avll V evk
qeou/ evgennh,qhsanÅ
5. kai. Îeuvqe,wjÐ hvnoi,ghsan auvtou/ ai` avkoai,( kai. evlu,qh o` desmo.j th/j glw,sshj auvtou/
kai. evla,lei ovrqw/jÅ
6. poih,santej de. cro,non avpelu,qhsan metV ei vrh,nhj a vpo. tw/n avdelfw /n pro.j tou.j
avpostei,lantaj auvtou,jÅ
7. ouv qe,lw de. u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( o[ti polla,kij proeqe,mhn evlqei/n pro.j u`ma/j( kai.
e vkwlu,qhn a;cri tou/ deu/ro( i[na tina. karpo .n scw/ kai. e vn u`m i/n kaqw .j kai. evn toi /j
loipoi/j e;qnesinÅ
8.  Fwnh. evn ~Rama. hvk ou,s qh( klauqmo.j kai. ovdurmo.j polu,j\ ~Rach.l klai,ousa ta. te,kna
auvth/j( kai . ouvk h;qelen paraklhqh /nai ( o[ti ou vk ei vsi,n
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9.  kai . fhsi,n ( Kornh ,lie ( ei vshkou,sqh sou h ` proseuch. kai. ai` e vlehmosu,nai sou
evmnh,sqhsan evnw,pion tou/ qeou /Å
10. o` de. e;fh( :Andrej avdelfoi. kai. pate,rej( avkou,sate Å ~O qeo .j th /j do ,xhj w;fqh tw/|
patri. hm̀w/n VAbraa.m o;nti evn th/ | Mesopotami,a| pri.n h' katoikh/sai auvto.n evn Carra,n)
  
ponhro"- slecht, diatribw- ik breng tijd door, peri ouJ- daarover, logo"- woord, betoog
dusermhneutoH -spreek uit als duus-her-mè-nui-tos, anderen als duus-her-mie-neeuw-tos.
gegonate -perfectum 2 van ginomai
ejgennhqhsan -gennaw
hjnoighsan -aoristus 2 passivum van ajnoigw
proeqemhn -zogenaamd deponens, aor. 2 van protiqhmi
ejkwluqhn -kwluw
scw -ejcw - eJxw - ejscon - ejschka 
hjkousqh -ajkouw
paraklhqhnai -aor. passivum infinitivus (hele werkwoord) van parakalew
eijshkousqh -eijsakouw
ejmnhsqhsan -mimnhskw 

32.6 Nieuwe Woorden 
ajpotolmaw       -wagen   
ajrcaio"            -van vroeger
foneuw            -ik vermoord
ejnoco"             -schuldig, vervallend aan
krisi"               -gericht
kaqhmai            -ik lig
nefelh               -wolk
drepanon          -sikkel
qerizw               -ik oogst
parakalew        -ik spoor aan, ik verzoek
ejpimenw            -ik verblijf
peritemnw         -ik besnijd
peritomh           -besnijdenis 
ajceiropoihto"  -niet met de hand verricht
paradecomai     -ik ontvang
ejkklhsia          -gemeente
qhsauro"         -schat
tosoutw/..oJsw/    -zoveel..als
diaforo"          -verschillend
mainomai           -ik raas, ik spreek wartaal
keimai               -ik lig
ejto"                -jaar
ijdou                 -zie (geb. wijs ev aor. v oJraw)  
wJde                 -hier
sunagetai          -er verzamelt zich
kairo"                -tijd(stip)
taraco"             -opschudding
cwri"                -zonder
ajntilogia           -tegenspraak
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eujlogeomai         -ik word gezegend
dunamai             -kunnen
loipo"                -overig
merimnaw            -ik bekommer mij om, ik maak mij zorgen
diatribw            -ik breng tijd door
peri ouJ             -daarover
logo"               -woord, betoog

32.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur V
    Tegen het einde van de republiek waren de zogenaamde balneae (baden) een erkend
kenmerk van het Romeinse leven geworden.  Vooral tijdens het keizerrijk waren ze enorm
populair.  De Stabianische Baden te Pompeji zijn het best bewaard gebleven.
    Keizerlijke thermae waren meer dan alleen baden.  Het waren bijzonder grote faciliteiten
voor allerlei soorten van lichamelijke oefening en herbergden hallen waar filosofen, dichters
en sprekers publiek trokken.
    Romeinse theaters verschilden in diverse opzichten van die van de Grieken.  Het auditori-
um werd niet gegraven en de muren die zowel het podium als de zitplaatsen omgaven, waren
doorlopend.  De ingang tot het danspodium werd gevormd door gewelfde gangen.  Het koor
speelde geen rol in het Romeinse theater, zodat het dansgedeelte deel uitmaakte van het
auditorium.  De wand achter het podium werd uitgebreid versierd.
    Amfitheaters waren arena’s waar schouwspelen en allerlei vertoningen werden opgevoerd.
De belangrijkste was het Colosseum te Rome, gebouwd van ongeveer 70-82 v.Chr.  Het
besloeg tweeëneenhalf hectare en bood plaats aan vijftigduizend toeschouwers.  Tachtig
ingangen zorgden ervoor dat het snel ontruimd kon worden.  Het geheel was gebouwd van
beton, de buitenkant was bedekt met een soort kalksinter en de binnenkant met kostbaar
marmer.
    Het circus was voornamelijk een renbaan met aan de zijkanten zitplaatsen.  Aan het ene
uiteinde was het rond en aan het andere recht om toegang te verschaffen aan de wagens.  In
het midden liep een scheidslijn waar arbiters hun functies konden uitoefenen.  Aangezien het
de grootste faciliteit was voor het bekijken van een plechtigheid, werd het circus ook bestemd
voor andere activiteiten.  Zij zijn vooral berucht geworden door het verbranden van christenen
in de tijd van en door Nero.
    Triomfbogen werden soms opgericht om een belangrijke gebeurtenis of militaire campagne
te herdenken.  Meestal stonden ze apart en dienden niet om een weg door te laten.  Ze werden
versierd met reliëfs en men bouwde er standbeelden op. 

NOTITIES:
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