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                                                            LES  XXXV 
 
35.1 Inleiding 
Deze les is een herhalingsles. Door middel van een aantal opdrachten kunt u de stof 
uit de laatste lessen (vanaf 29) oefenen.  
 
N.B. Deze opdrachten doen een beroep op uw actieve kennis van de inhoud van les 
29-34. Het is belangrijk dat u betreffende lessen goed hebt bestudeerd voor u de 
opdrachten gaat maken.  
 
N.B. Het is zeer raadzaam dat u zoveel mogelijk probeert te lezen in een Grieks 
Nieuw Testament! 
 
35.2 Oefeningen 
Het bijvoeglijk naamwoord van de derde declinatie (KGG par. 15): 
a) mega" 
Vul de juiste vorm van mega" in en vertaal. Voorbeeld: ..... eujcaristia/ U moet megalh/ 
invullen, want eujcaristia is een vrouwelijk woord en staat hier in de derde naamval. 

Vertaling: met grote dankzegging. 
1. ..... ojclo" 
2. ..... basileian 
3. ..... cara" 
4. ..... mero" 
5. ..... maqhtai 
6. ..... oujranwn 
7. ..... krisei 
8. ..... kosmon 
 
b) polu" 
Vul de juiste vorm van polu" in en vertaal. 
1. ..... filoi 
2. ..... dunamei 
3. ..... melwn 
4. ..... kapnw/ 
5. ..... proseucai 
6. ..... kladoi" 
7. ..... qurai" 
8. ..... ajnqrwpwn 
 
De trappen van vergelijking (KGG par. 21,22): 
 
a) Geef de trappen van vergelijking van de volgende woorden. 
1. polu" 
2. ijscu" 
3. ojligo" 
4. ajgaqo" (geef in elk geval twee van de drie mogelijkheden) 
5. neo" 
6. mega"  
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b) Na een vergelijkende trap komt de tweede naamval. Geef na de volgende vormen 
het woord tussen haakjes , met het lidwoord, in de tweede naamval en vertaal. Om 
het makkelijker te maken geven we de declinatie erbij. 
1. ojxutero" (hJ salpix, derde declinatie) 
2. qattwn (oJ ajnemo", tweede declinatie) 

3. meizwn (hJ basileia, eerste declinatie) 

4. protero" (oJ filo", tweede declinatie) 

5. ijscutero" (oJ lewn, derde declinatie) 

 
De lijdende vorm (KGG par. 47, 58-63, 75-76, 82-85): 
 
a) Vertaal de volgende zinnen. 
1. baptisqhtw eJkasto" uJmwn ejpi tw/ ojnomati jIhsou Cpistou. 
2. ejbaptizonto ajndre" te kai gunaike". 
3. qew/ de pefanerwmeqa. 
4. ti kwluei me baptisqhnai; 
5. to ejpieikh" uJmwn gnwsqhtw pasin ajnqrwpoi". 
6. aijteite kai doqhsetai uJmin. 
 
kwluw- ik verhinder, ejpieikh"- inschikkelijkheid, vriendelijkheid 

 
b) Benoem de volgende vormen als in het voorbeeld: 
swqhsetai- 3de p. ev. lijd. vorm o.t.t.t. v sw/zw- ik red 
1. ejbeblhto- 
2. a*jnefereto- 
3. hjgesqe- 
4. klhqhsetai- 
5. pareklhqhmen- 
 
U kunt deze opdrachten natuurlijk ter correctie inzenden. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben, schrijft u gerust! 
  
35.3 Etymologie 
    Wij geven u nu enkele Griekse woorden en laten u zien hoe zij verwant zijn aan 
elkaar. 
 
nhpio"  -  jong, kinderlijk, onmondig < nh [on–, –loos] + ejpo" [woord], vgl. eijpon 

[ik zei, zij zeiden] 

hjpio"  - vriendelijk, zacht [met woorden] 

nhsteuw - vasten < nh + ejsqiw [eten] 

proskunew - aanbidden, vereren, huldigen [van het Oosterse gebaar dat men zich voor 

iemand op de knieën werpt en zijn hand, knie of zoom van zijn kleed 

kust] < pro" + kunew [kussen] 

iJlew"  - genadig, vriendelijk; vgl. met volgende 

ejleo"  - genade, barmhartigheid [verwant aan: ejleew, ejleeino"                         
enz.] 
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          , 
ejmew  - braken, overgeven; vgl. Sanskr. ‘vam’, Lat. ‘vomere’, Eng. ‘vomit’ 

[herinner u dat van India tot en met Engeland alle talen (behalve het 

Baskisch) tot de Indo-Germaanse taalfamilie behoren] 

eiJ"  - één; vgl. met eJnoth" [éénheid] 

ojclo"  - (onrust, last)(van een)(grote menigte); vgl. ejnoclew [lastig vallen] 

eijdw, ijdw, oijda  verwant aan Ned. ‘weten’, ‘vinden’; oijda [ik weet], een v.v.t. van ‘zien’ 

 

35.4 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon 

Wij willen nu enkele aspecten van de canon van het Nieuwe Testament behandelen.  Het 

woord canon komt oorspronkelijk uit het Hebreeuws van qaneh wat (meet)riet betekent (vgl. 

Ezek. 40:3) en is via het Grieks (bijv. Gal. 6:16; kanwn ‘regel’) in het Latijn en vervolgens in 

de moderne talen gekomen.   

     

De vroegere kerkvaders gebruikten het woord in de zin van het N.T. ‘regel’.  Origenes (184-

254) noemde de Schriften de canon en bedoelde daarmee de ‘regel voor geloof en leven’.  In 

de tijd van Athanasius (296-373) bezigde men het woord in de betekenis van ‘de lijst van 

boeken met goddelijk gezag’.  Zo wordt het woord nog steeds gebruikt. 

     

Men maakt wel onderscheid tussen actief en passief canoniek zijn.  Volgens de eerste 

betekenis is een (bijbel)boek canoniek, omdat het met gezag de maatstaf voor ons leven geeft.  

In de tweede betekenis is een boek canoniek omdat het aan de maatstaf voldoet, volgens 

welke een boek geaccepteerd wordt als geïnspireerd door God. 

      

In het verleden is nooit, door welke kerkelijke leiders of concilies dan ook, gezag verleend 

aan welk bijbelboek dan ook!  Alles wat zij deden was het accepteren van het gezag waarmee 

de diverse bijbelboeken spreken.  Straalde een boek zo’n gezag uit, dan werd het als canoniek 

aangenomen.  Er is nooit een boek canoniek verklaard louter en alleen omdat mensen het in 

de canon hebben opgenomen.  Dat is een verwarring van de actieve en passieve betekenis van 

het woord canon.  Wat God in Zijn voorzienigheid aan ons heeft overgelaten, is of wij een 

boek als goddelijk zouden herkennen.  Zo zijn bijvoorbeeld het Boek van de Oprechte (Joz. 

10:13) en het Boek van de Oorlogen van de Heere (Num. 21:14) nooit in de canon 

opgenomen.  Om maar te zwijgen over de vele spreuken en liederen van Salomo die nooit zijn 

erkend door mensen als Ezra en Nehemia.    
 
NOTITIES: 


