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                                                          LES  XXXIII 
 
33.1 Inleiding 
    Wij geven u nu vormen van de lijdende vorm van de onvoltooid tegenwoordig 
toekomende tijd.  Deze wordt gevormd door -qhs-plus de uitgang van de persoon achter 

het werkwoord.  Bijv. louw-louqhsomai, ‘ik zal worden gewassen’. 

 

33.2 Voorbeelden uit het N.T. 
 
ejan monon aJywmai tou 
iJmatiou aujtou 
swqhsomai 

Als ik alleen Zijn mantel 
aan zal raken, zal ik 
gered worden. (Matt. 9: 
21) 

ejan- ei*+ajn, ajn hoort bij 

de aanvoegende wijs 
aJywmai, monon- alleen, 

slechts, aJywmai- 1ste 

p.v. lijd. vorm o.t.t.t. v. 
aJptomai- ik raak aan, 

iJmation- mantel, 

swqhsomai- 1ste p. v. 

lijd. vorm o.t.t.t. v. 
sw/zw- ik red 

 
swqhsei jij zult gered worden komt niet voor in het 

Nieuwe Testament 
 
..ejlacisto" klhqhsetai 
ejn th/ basileia/ twn 
oujranwn 

..hij zal de geringste 
genoemd worden in het 
koninkrijk der hemelen. 
(Matt. 5: 19) 

klhqhsetai- 3de p. v. 

lijd. vorm o.t.t.t. v 
kalew- ik noem, 

basileia- koninkrijk, 

oujrano"- hemel 

 
pollw/ oujn mallon 
dikaiwqente" nun ejn tw/ 
aiJmati aujtou 
swqhsomeqa di jaujtou 
ajpo th" ojrgh" 

Veel meer dan, nu 
gerechtvaardigd zijnde 
in Zijn bloed, zullen wij 
door Hem gered 
worden van de toorn. 
(Rom. 5: 9) 

pollw/ mallon- veel 

meer, dikaiwqente"-
tegenw. dlw. lijd. vorm 
v. dikaiow- ik recht-

vaardig, swqh-someqa- 
1ste p. mv. lijd. vorm 
o.t.t.t. v. sw/zw- ik red, 

ojrgh- toorn 

 
ajpoluete kai 
ajpoluqhsesqe 

Laat los en jullie zullen 
losgelaten worden. 
(Luc. 6: 37) 

ajpoluete- geb. wijs mv. 

tegenw. tijd v. ajpoluw- 
ik laat los, ajpolu-
qhsesqe- 2de p. mv. 

lijd. vorm o.t.t.t. v. 
ajpoluw- ik laat los 
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makarioi oiJ eijrhno-
poioi, oJti aujtoi uiJoi 
qeou klhqhsontai 

Zalig de vredestichters, 
omdat zij zonen van 
God genoemd zullen 
worden. (Matt. 5: 9) 

eijrhnopoio"- vrede-

stichter (eijrhnh- vrede, 

poiew- doen, maken), 

oJti- dat, omdat, uiJo"- 
zoon, klhqhsontai- 
3de p. mv.

            lijd. vorm o.t.t.t. v.  
            kalew- ik noem 
 
In een rijtje zien de uitgangen van de lijdende vorm van de o.t.t.t. er zo uit: 
 
                    - qhsomai                          - qhsomeqa 
                    - qhsei                              - qhsesqe 
                    - qhsetai                          - qhsontai 
 
33.3 Wederom de trappen van vergelijking 

Wij willen nu opnieuw tijd besteden aan de trappen van vergelijking: 
 
kai ijdou, seismo" mega" 
ejgeneto ejn th/ qalassh/ 

En zie, een grote 
beweging ontstond op 
de zee..(Matt. 8: 24) 

seismo"- lett. 

aardbeving (denk aan 
een seismograaf), 
heftige beweging: (op 
zee) storm,  

 
ti" ajra meizwn ejn th/ 
basileia/ twn oujranwn; 

Wie is dan de grotere in 
het koninkrijk der 
hemelen? (Matt. 18: 1) 

ajra- dan, dus 

(vraagwoord), meizwn- 
groter 

 
di j wJn ta timia kai 
megista hJmin 
ejpaggelmata dedwrhtai 

Door dewelke Hij ons 
de kostbare en grootste 
beloften geschonken 
heeft. (2 Petr. 1: 4) 

di j wJn- door dewelke 

(slaat op doxh en ajreth 

uit het vorige vers), 
timio"- kostbaar, 

megista- onz. mv. v. 
megisto", ejpaggelma- 
belofte, dedwrhtai- 3de 

p. v. volt. tijd v. 
dwreomai- ik geef 

 
De trappen van vergelijking van mega" zijn dus: 

  
mega"- meizwn- megisto"          groot- groter- grootst                                             
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Er is echter ook een tekst waar dit staat: 
 
meizoteran toutwn oujk 
ejcw caran.. 

Ik heb geen grotere 
vreugde dan deze... (3 
Joh. 1: 4) 

meizoteran- groter, 

cara- vreugde 

 
De vorm meizotero" (of afgeleide vormen) komt alleen hier voor in het Nieuwe 

Testament. De correcte (klassieke) vorm meizwn heeft de uitgang -tero" gekregen. 

Deze uitgang hoort bij de regelmatige vormen van de vergelijkende trap. Tot nu toe 
hebben wij namelijk alleen uitzonderingen behandeld. De regelmatige vormen 
ontstaan door achter het bijvoeglijk naamwoord -tero" (voor de vergelijkende trap) of 

-tato" (voor de overtreffende trap) te plaatsen. Bijvoorbeeld: 
ponhro"- ponhrotero"- ponhrotato" 
De overtreffende trap op -tato" komt in het Nieuwe Testament niet voor. U hoeft dus 

alleen te letten op vormen op -tero". Denkt u er daarbij aan dat de uitgang verbogen 

wordt (bijvoorbeeld 1 Tim. 5: 19  presbuterou: 2e nv). In het huiswerk treft u een 

aantal regelmatige vormen van de vergelijkende trap aan. 
 
33.4 Etymologie 
 
Nadat we de meeste woorden die aan het bijbels Grieks verwant zijn, gegeven 
hebben, willen wij nu enkele woorden behandelen en u laten zien hoe ze in de 
Griekse taal zelf zijn opgebouwd. 
 
pote; -wanneer?   tote  -toen, dan  oJte -wanneer, toen 
pote -eens, ooit        oJpote -wanneer (ook) 
 
pw"; -hoe?    ouJtw" -zo   wJ"  -hoe, zoals   

pw"    -op een of andere wijze, misschien            oJpw"  -hoe (ook), zoals 

 

pou; -waar?        ouJ   -waar 

 

poso"; -hoe groot? hoeveel? toso" -zo groot  oJso"   -(zo groot, zoveel) als 

                hoe (groot), hoe (veel) 

poio" -hoe(danig)?  toio" -zo(danig)  oiJo"   -(zodanig) als 

               -hoe(danig), wat een 

 

Nomina Agentis (handelende persoon): 

-th" oJ  baptizw  baptisth"           doper 

-o" oJ  legw   spermologo"  kletser, praatjesverkoper 

-thr (-twr oJ ejrew   rJhtwr   redenaar 

-eu" oJ  basileuw  basileu"   koning 
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Nomina Actionis (handeling of toestand): 

-ti" (-si" hJ tassw  taxi"   orde, gelid 

-sih (-sia hJ ejkkalew  ejkklhsia   vergadering 

 

Nomina Rei Actae (gevolg van de handeling): 

-ma to  prassw  pragma   zaak 

-o" to  eijpon  ejpo"    woord 

 

 

Nomina Loci (plaats van de handeling): 

-thrion to desmo"  desmwthrion  gevangenis 
 
Nomina Qualitatis (eigenschap of toestand): 

-sunh hJ  dikaio"  dikaiosunh  rechtvaardigheid 

-ia hJ  ajlhqh"  ajlhqeia   waarheid 

-th",-thto" h J crhsto"   crhstoth"  goedheid, integriteit 

 

Diminutiva (verkleinwoorden): 

-isko", ( -h pai"   paidiskh   meisje, (jonge) dienstmaagd 

   neania"  neanisko"    jongeling 

-ion to  pai"   paidion   jongetje 

 

Gentilis (‘volksnaam’): 

-th" oJ  *Israhl  *Israhlith"  Israeliet 

 

33.5 Huiswerk 
   Vertaal de volgende zinnen. 

1. ò de. ovpi,sw mou evrco,menoj ivscuro,tero,j mou, evstin) 
2. ò de. mikro,teroj evn th/| basilei,a| tou/ qeou/ mei,zwn auvtou/ evstinÅ 
3. kai. ei=pen ò new,teroj auvtw/n tw/| patri,( Pa,ter( do,j moi to. evpiba,llon me,roj th/j 
ouvsi,ajÅ 
4.  evmoi. tw/| evlacistote,rw| pa,ntwn àgi,wn evdo,qh h` ca,rij au[th 
5. Pa,nta moi e;xestin avllV ouv pa,nta sumfe,reiÅ pa,nta moi e;xestin avllV ouvk evgw. 
evxousiasqh,somai u`po, tinojÅ 
6. mh. battalogh,shte w[sper oi` evqnikoi,( dokou/sin ga.r o[ti evn th/| polulogi,a| auvtw/n 
eivsakousqh,sontaiÅ 
7. avnqV w-n o[sa evn th/| skoti,a| ei;pate evn tw/| fwti. avkousqh,setai( kai. o] pro.j to. ou=j 
evlalh,sate evn toi/j tamei,oij khrucqh,setai evpi. tw/n dwma,twnÅ 
8) maka,rioi oi` penqou/ntej( o[ti auvtoi. paraklhqh,sontaiÅ 
9) Kai. su. de,( paidi,on( profh,thj u`yi,stou klhqh,sh|\ proporeu,sh| ga.r evnw,pion kuri,ou 
e`toima,sai o`dou.j auvtou/( 
10) w[sper ga.r evn tw/| VAda.m pa,ntej avpoqnh,|skousin( ou[twj kai. evn tw/| Cristw/| pa,ntej 
zw|opoihqh,sontaiÅ 
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ojpisw- achter, na, ijscu"- sterk, krachtig, mikro"- klein, neo"- jong, oJ aJgio"- de 

heilige, cari"- genade,  
 
ejdoqh-didwmi 
ejxousiasqhsomai-ejxousiazw 
paraklhqhsontai-parakalew 
zw/opoihqhsontai-zw/opoiew 
ajnq j wJn-daarom, vanwege deze dingen [lett. ‘in plaats van welke dingen’] 

proporeush/-proporeuomai-deponens (ik ga vooruit) 

 

Vraag: Welke naamval komt na de vergelijkende trap? (antwoord in herhalingsles 35) 

 

 

33.6 Nieuwe Woorden 

monon                 -alleen, slechts 

aJptomai            -ik raak aan 

oujrano"             -hemel 

pollw/ mallon     -veel meer 

dikaiow              -ik rechtvaardig 

ojrgh                  -toorn 
eijrhnopoio"       -vredestichter 
oJti                     -dat, omdat 

uiJo"                 -zoon 
seismo"               -aardbeving, storm 
ajra                  -dan, dus (vraagwoord) 
timio"                  -kostbaar 
ejpaggelma            -belofte 
dwreomai             -ik geef 
cara                    -vreugde 
presbu"               -oud  
ojpisw                  -achter, na 
ijscu"                  -sterk, krachtig 
mikro"                 -klein 
neo"                     -jong 
oJ aJgio"               -de heilige 
cari"                    -genade 
 
 
 

33.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur VI 

Romeinse tempels verschilden in vele belangrijke details van hun Griekse voorgangers.  Zo 

hadden de Grieken drie treden rondom hun tempels, maar de Romeinen hadden een hoog 

platvorm, of podium, met een trap die als ingang diende.  Griekse tempels keken bijna altijd 

uit op het Oosten of Westen, maar de ligging van de Romeinse tempels hing af van de relatie 

met de omliggende gebouwen. 
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De Romeinen bouwden veelal ronde tempels, waarvan de belangrijkste tot op de dag van 

vandaag het Pantheon te Rome is.  Het bestaat uit een rotonde met een diameter van bijna 

vijftig meter en omgeven door betonnen muren met een dikte van zeven meter.  Een centrale 

opening met een spanwijdte van wel negen meter laat het licht door.  Deze opening, ook wel 

oculus genaamd, bevindt zich boven in de koepel.  De rotonde en het koepelgewelf behoren 

tot de beste voorbeelden van Romeins betonwerk. 

     

De Romeinse graftombe bestond uit een  heuvel van aarde, de tumulus, en was omgeven door 

een cementen ring meestal van behoorlijke hoogte.  Er zijn slechts weinig van dit soort 

tombes overgebleven; voornamelijk de graftombe van Hadrianus die nu Castel Sant’Angelo 

heet.  

      

De basilica was een grote overdekte hal die gebruikt werd door justitie en die ook diende voor 

bankzaken en handel.  De grootste basilica werd in ongeveer zeven jaar gebouwd, begonnen 

door Maxentius en voltooid door Constantijn in omtrent 313 n.Chr.  Gewelven die zich nog 

steeds over de uitspringende ruimtes aan de noordzijde bevinden, zijn een frappant bewijs van 

de samenstelling en bestendigheid van Romeins gewapend beton.  Want na al deze jaren 

hangen ze daar nog steeds en dat zonder ondersteuning. 

    

Het construeren van bruggen en aquaducten behoorden ook tot de grootste vaardigheden van 

de Romeinen.  De beroemdste voorbeelden van aquaducten die de tand des tijds tot nu hebben 

doorstaan, zijn de Pont du Gard bij Nîmes en bij Segovia in Spanje.  Het beste voorbeeld van 

een brug vind je bij Rimini.  Deze werd gebouwd door Augustus en Tiberius.  De mooiste is 

misschien wel die bij Alcántara in Spanje.  

 

NOTITIES: 


