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                                                         LES XXXIV 
 
34.1 Inleiding 
In deze les laten wij u kennis maken met de gebiedende wijs en het hele werkwoord 
van de lijdende vorm. Wij beginnen met de o.t.t. 
 
34.2 Voorbeelden uit het N.T. 
 
ajnapauou, fage, pie, 
eujfrainou 

Neem rust, eet, drink, 
word verheugd. (Luc. 
12: 19) 

ajnapauou- 2de p.v. 

geb. wijs lijd. vorm o.t.t. 
v. ajnapauw- ik geef 

rust, (lijd. vorm) ik 
neem rust, fage- 2de p. 

v. geb. wijs aor. v 
ejsqiw- ik eet, pie- 2de 

p. v. geb. wijs lijd. vorm 
aor. v. pinw- ik drink, 

eujfrainou- 2de p. v. 

geb. wijs lijd. vorm o.t.t. 
v. eujfrainw- ik geef 

vreugde, (lijd. vorm) ik 
word verheugd 

 
mh tarassesqw uJmwn hJ 
kardia 

Laat jullie hart niet in 
opschudding raken. 
(Joh. 14: 1) 

tarassesqw- 3de .p v. 

geb. wijs lijd. vorm o.t.t. 
v. tarassw- ik breng in 

opschudding, (lijd. 
vorm) ik raak in 
opschudding, kardia- 
hart 

 
..qermainesqe kai 
cortazesqe.. 

..wordt warm en 
verzadigd.. (Jak. 2: 16) 

qermainesqe- 2de p. 

mv. geb. wijs o.t.t. v. 
qermainomai- ik word 

warm, cortazesqe- 2de 

p. mv. geb. wijs lijd. 
vorm o.t.t. v. cortazw- 
ik verzadig 

 
luesqwn Laten zij losgemaakt 

worden! 
luesqwn- 3de p. mv. 

geb. wijs lijd. vorm o.t.t. 
v. luw- ik maak los. 

Deze vorm komt in het 
Nieuwe Testament niet 
voor! 
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hjlqen de hJ hJmera twn 
ajzumwn ejn hJ/ ejdei 
quesqai to pasca 

En de dag van de on- 
gezuurde broden brak 
aan, waarop het 
paaslam geslacht 
moest worden. (Luc. 
22: 7) 

hJmera- dag, ajzumo"- 
zonder gist (aj- zonder, 

zumh- gist), ta ajzuma- 
het feest van de 
ongezuurde broden= 
pascha,  lijd. vorm o.t.t. 
v  quw- ik offer, pasca- 
pascha, zowel ter 

aanduiding van het feest 

als van het paaslam 

quesqai- hele werk-

woord 
 
De uitgangen van de gebiedende wijs en het hele werkwoord lijdende vorm o.t.t. zijn 
dus: 
 
2de p. ev.                        -ou 

3de p. ev.                        -esqw 

2de p. mv.                       -esqe 

3de p. mv.                        -esqwn 

hele werkwoord             -esqai 
 
Wij vervolgen met gebiedende wijs en hele werkwoord van de lijdende vorm van de 
aoristus. 
 
qelw, kaqarisqhti Ik wil, word gereinigd. 

(Matt. 8: 3) 
qelw- ik wil, kaqaris- 
qhti- 2de p. ev. geb. 

wijs lijd. vorm aor. v. 
kaqarizw- ik reinig 

 
Pater hJmwn oJ ejn toi" 
oujranoi" aJgiasqhtw to 
ojnoma sou 

Onze Vader Die in de 
hemelen zijt, geheiligd 
zij Uw Naam.. (Matt. 6: 
9) 

aJgiasqhtw- 3de p. ev. 

geb. wijs lijd. vorm aor. 
v. aJgiazw- ik heilig 

 
swqhte ajpo th" genea" 
th" skolia" tauth" 

Wordt behouden van dit 
verkeerde geslacht. 
(Hand. 2: 40) 

swqhte- 2de p. mv. 

geb. wijs lijd. vorm aor. 
v. sw/zw- ik red, genea- 
geslacht, generatie, tijd, 
skolio"- verkeerd 

 
luqentwn  Laten zij losgemaakt 

worden. 
luqentwn- 3de p. mv. 

geb. wijs lijd. vorm aor. 
v. luw- ik maak los. 

Komt niet voor!  
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wJsper oJ uiJo" tou 
ajnqrwpou oujk hjlqen 
diakonhqhnai ajlla 
diakonhsai.. 

Zoals de Zoon des 
mensen niet gekomen 
is om gediend te 
worden maar om te 
dienen.. (Matt. 20: 28) 

wJsper- zoals, dia-
konhqhnai-hele werk-

woord lijd. vorm aor. v. 
diakonew- ik dien, 

diakonhsai-hele ww 

aor. 
 
De uitgangen van de gebiedende wijs en het hele werkwoord lijdende vorm van de 
aoristus zijn dus: 
2de p. ev.                  -qhti 
3de p. ev.                  -qhtw 

2de p mv.                 -qhte 

3de p. mv.                 -qentwn   

hele ww                  -qhnai 
 
Wij vervolgen met gebiedende wijs en hele werkwoord lijdende vorm van de v.t.t. 
 
siwpa, pefimwso Zwijg, wees stil. (Marc. 

4: 39) 
siwpa- 2de p. ev. geb. 

wijs o.t.t. v. siwpaw-ik 

zwijg, pefimwso- 2de p. 

ev. geb. wijs lijd. vorm 
v.t.t. v fimow- ik maak 

stil, (lijd. vorm) ik word 
stil 

 
 

 
lelusqw Laat hij losgemaakt 

zijn! 
lelusqw- 3de p. ev. 

geb. wijs lijd. vorm v.t.t. 
v. luw- ik maak los. 

Deze vorm komt niet in 
het Nieuwe Testament 
voor! 

 
lelusqe Laten jullie losgemaakt 

zijn! 
lelusqe- 2de p. mv. 

geb. wijs lijd. vorm v.t.t. 
v. luw- ik maak los. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament! 

 
lelusqwn Laten zij losgemaakt 

zijn! 
lelusqwn- 3de p. mv. 

geb. wijs lijd. vorm v.t.t.  
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ejlpizw de kai ejn tai" 
suneidhsesin uJmwn 
pefanerwsqai 

En ik hoop ook in jullie 
gewetens bekend te 
zijn geworden. (2 Kor. 
5: 11) 

ejlpizw- 1ste p. ev .o.t.t. 

ik hoop, suneidhsi"- 
geweten, 
pefanerwsqai- hele 

werkwoord lijd. vorm 
v.t.t. v. fanerow- ik 

maak bekend 
 
 
De uitgangen van de gebiedende wijs en het hele werkwoord van de lijdende vorm 
v.t.t. zijn dus: 
 
2de p. ev.                      -so 

3de p. ev..                     -sqw 

2de p. mv.                     -sqe 

3de p. mv.                     -sqwn 

hele werkwoord         -sqai 
 
Wij vervolgen opnieuw, ditmaal met de gebiedende wijs en het hele werkwoord 
lijdende vorm o.t.t.t. 
 
De gebiedende wijs van de o.t.t.t. komt niet voor in het Grieks. Wij hoeven dus alleen 
te letten op het hele werkwoord. 
 
luqhsesqai te zullen worden 

losgemaakt 
luqhsesqai- hele 

werkwoord lijdende 
vorm o.t.t.t. v. luw- ik 

maak los. Deze vorm 
komt in het Nieuwe 
Testament niet voor! 

 
U kunt de o.t.t.t. bij het bestuderen van de lijdende vorm dus voortaan buiten 
beschouwing laten. 
 
34.3 Het Griekse Adverbum (bijwoord) 
 
    Wij willen u nog even wat vertellen over het bijwoord. Bijwoorden worden in het 
Grieks gewoonlijk afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden. Dit gebeurt door de 
uitgang -w" toe te voegen. 

 
kai kalw" legete.. En jullie zeggen het 

terecht.. (Joh. 13: 13) 
kalw"- bijwoord v. 

kalo"- mooi, juist, 

passend 
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oJmoiw" kai pante" oiJ 
maqhtai eijpan 

En evenzo spraken ook 
alle discipelen. (Matt. 
26: 35) 

oJmoiw"- bijwoord v. 

oJmoio"- gelijk 

 
ojrqw" ejkrina" U hebt juist geoordeeld. 

(Luc. 7: 36) 
ojrqw"- bijwoord v. 

ojrqo"- recht, ejkrina"- 
2de p. ev. aor. v.krinw- 
ik oordeel 

 
 
 
 
Er is echter nog een manier om het bijwoord te vormen, namelijk door van het 
bijvoeglijk naamwoord de 4e naamval enkelvoud van het onzijdig te nemen.  
 
ejrcomai tacu Ik kom spoedig. (Op. 3: 

11) 
tacu- 4de nv. onz. v. 

tacu"- snel 

 
polu planasqe Jullie dwalen zeer. 

(Marc. 12: 27) 
polu- 4de nv. onz. v. 

polu"- veel, planasqe-  
 
 

 

mh fobou, monon 
pisteue 
 
 
 

Wees niet bang, geloof 
alleen. (Marc. 5: 36) 

2e p mv o.t.t. v planaw- 
ik dwaal fobou- 2de p. 

ev. geb. wijs o.t.t. v. 
fobeomai- ik vrees, 

monon- 4de nv. onz. v. 

mono"- alleen, pisteue- 
2de p. ev. geb. wijs 
o.t.t. v pisteuw- ik 

geloof 
 

 
 
Bijwoorden komen in les 36 opnieuw aan de orde. Het is dus belangrijk dat u het 
bovenstaande goed beheerst. 
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34.4. Etymologie 
    Na de verschillende uiteinden van zelfstandig naamwoorden, geven wij u nu de 
verschillende uiteinden van bijvoeglijk naamwoorden. 
 
Adiectiva: 
 
Mogelijk, geschikt: 
-o"    logo"  ajlogo"  onredelijk 

-ro"   lampw  lampro"  schitterend 

-h", -eo"  lhqw   ajlhqh"  waarachtig 

-mwn, mono"  ejpistamai  ejpisthmwn  kundig 

 

Voorzien van: 

-to"   peiqw  pisto"  trouw 

 

Vol van: 

-io"   timh   timio"  geëerd 

 

Behorend tot: 

-iko"   basileu"  basiliko"  koninklijk 

  

 

Afkomstig van, behorende tot: 

-io"   Korinqo"  Korinqio"  Korinthisch 

-ino"   JAlexandria jAlexandrino" Alexandrijns 

-iko"   jIouda      jIoudai>ko"  joods 

 

Bij stofnamen: 

-eo", -eio"  cruso"  cruse(i)o"  gouden 

-ino"   mulo"  mulino"  (gemaakt) van een molensteen 

 

34.5 Huiswerk 
   Vertaal de volgende zinnen. 

 
1. Ti,j a;ra du,natai swqh/naiÈ 
2. VEge,neto de. evn tai/j h`me,raij evkei,naij evxh/lqen do,gma para. Kai,saroj Auvgou,stou 
avpogra,fesqai pa/san th.n oivkoume,nhnÅ 
3. Fimw,qhti kai. e;xelqe evx auvtou/Å 
4. mhde.n merimna/te( avllV evn panti. th/| proseuch/| kai. th/| deh,sei meta. euvcaristi,aj ta. 
aivth,mata u`mw/n gnwrize,sqw pro.j to.n qeo,nÅ 
5. Eivrh,nhn avfi,hmi u`mi/n( eivrh,nhn th.n evmh.n di,dwmi u`mi/n\ ouv kaqw.j ò ko,smoj di,dwsin 
evgw. di,dwmi u`mi/nÅ mh. tarasse,sqw u`mw/n h` kardi,a mhde. deilia,twÅ 
6. ò avdikw/n avdikhsa,tw e;ti kai. ò r`uparo.j r`upanqh,tw e;ti kai. ò di,kaioj dikaiosu,nhn 
poihsa,tw e;ti( kai. ò a[gioj àgiasqh,tw e;tiÅ 
7. ei=pen de. auvtoi/j( {Otan proseu,chsqe le,gete( Pa,ter( a`giasqh,tw to. o;noma, sou\ 
evlqe,tw h` basilei,a sou) 
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8) tau,thn de. qugate,ra VAbraa.m ou=san( h]n e;dhsen ò Satana/j ivdou. de,ka kai. ovktw. e;th( 
ouvk e;dei luqh/nai avpo. tou/ desmou/ tou,tou th/| h`me,ra| tou/ sabba,tou 
9) kai. e;balen auvto.n eivj th.n a;busson kai. e;kleisen kai. evsfra,gisen evpa,nw auvtou/( i[na 
mh. planh,sh| e;ti ta. e;qnh a;cri telesqh/| ta. ci,lia e;thÅ meta. tau/ta dei/ luqh/nai auvto.n 
mikro.n cro,nonÅ 
10) i;sqi euvnow/n tw/| avntidi,kw| sou tacu.( e[wj o[tou ei= metV auvtou/ evn th/| òdw/|( mh,pote, se 
paradw/| o` avnti,dikoj tw/| krith/| kai. ò krith.j tw/| u`phre,th| kai. eivj fulakh.n blhqh,sh|) 
 
ejxhlqen- 3de p. ev. aor. v. ejxercomai- ik ga uit, dogma- bevel, Aujgousto"- Augustus, 

keizer te Rome (27 v Chr.- 14 n Chr.), ajpografw- ik schrijf in, ik beschrijf, oijkoumenh- 
lett. hetgeen bewoond wordt (v. oijkew- ik bewoon), de bewoonde wereld, ejxelqe- 2de 

p. ev. geb. wijs aor. v. ejxercomai- ik ga uit, dehsi"- smeking, eujcaristia- 
dankzegging, ai*thma- verzoek, wens, verlangen, gnwrizw- ik maak bekend, (lijd. 

vorm) ik word bekend 
 
34.6 Nieuwe Woorden: 
ajnapauw            - ik geef rust, (lijd. vorm) ik neem rust 
eujfrainw           - ik geef vreugde, (lijd. vorm) ik word verheugd 
tarassw            - ik breng in opschudding, (lijd. vorm) ik raak in opschudding 
qermainw           - ik word warm 
cortazw            - ik verzadig 
ajzumo"                - zonder gist 
ta ajzuma            - (het feest van) de ongezuurde broden 
quw                  - ik offer 
pasca                - pascha: feest, lam 
kaqarizw           - ik reinig 
genea                 - geslacht 
skolio"           - slecht, verkeerd 
wJsper            - zoals 
siwpaw              - ik zwijg 
fimow                - ik maak stil, (lijd. vorm) ik word stil 
fanerow             - ik maak bekend, (lijd. vorm) ik word bekend 
kalo"                - mooi, goed, juist 
oJmoio"            - gelijk 
ojrqo"                - juist 
tacu"                - snel 
ajpografw           - ik schrijf in, ik beschrijf 
oijkoumenh           - de bewoonde wereld 
dehsi"                - smeking 
eujcaristia          - dankzegging 
aijthma            - verzoek, wens, verlangen 
gnwrizw          - ik maak bekend, (lijd. vorm) ik word bekend 
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34.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur VII 

Privé huizen en zelfs paleizen hadden meestal een stijl die binnenhoven en tuinen benadrukte 

in plaats van het aanzien van buiten.  Deze traditie werd zelfs gehandhaafd, voorzover 

mogelijk, in de Romeinse nederzettingen in het noorden van Europa en in Engeland.  Daar 

moesten ook uitgebreide voorzieningen getroffen worden voor verwarming.  In het eigen 

klimaat van de Middellandse Zee, echter, was er een tendens voor een lichte en open 

constructie in plaats van een compacte en imposante. 

     

Ook bij de paleizen van de keizers in Rome viel de grootste nadruk op de bouw van tuinen.  

De gebouwen zelf, wat betreft op hun functie, waren niet zeer monumentaal en als het ware 

uit de losse hand verspreid over de Palatijnse heuvel.  Augustus zelf kocht en vergrootte het 

huis dat bekend staat als het Huis van Livia, dat nog steeds bestaat.  Zeer weinig is 

overgebleven van Nero’s beroemde Gouden Paleis, dat oorspronkelijk een gebied besloeg van 

meer dan 120 hectare.  Daar bevinden zich nu de Baden van Titus, het Colosseum en de 

Basiliek van Maxentius. 

     

De Villa van Hadrianus te Tivoli, begonnen in ongeveer 123 n.Chr., was een weelderige 

residentie met parken en tuinen op grote schaal.  De oneffenheid van het gebied maakte de 

bouw van grote terrassen en trappen noodzakelijk.  Er bestaan nog overblijfselen van enorme 

stenen en betonnen constructies.  Al de gebouwen zijn in Romeinse stijl, maar met Griekse 

namen. 

     

Het Latijnse woord villa had betrekking op een landgoed, compleet met huis, terreinen en 

ondergeschikte bouwsels.  Relatief eenvoudige villa’s werden gevonden rondom Pompeji.  

Beschrijvingen in de literatuur, zoals van Plinius de Jonge die zijn villa te Laurentum 

beschrijft, en overblijfselen van de paleisachtige residentie van de vierde eeuw te Piazza 

Armerina in Sicilië, vertegenwoordigen meer de rijke klasse.  De villa van Hadrianus is te 

uitgebreid en gedetailleerd om een typische villa genoemd te worden.         

 

NOTITIES: 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


