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                                                       LES XXXVI 
 
36.1 Inleiding 
In deze les kunt u kennis maken met de aanvoegende wijs lijdende vorm van de 
o.t.t., aoristus en v.t.t. Wij beginnen met de aanvoegende wijs lijdende vorm van de 
o.t.t. 
  
36.2 Voorbeelden uit het N.T. 
eij perissoterw" uJma" 
ajgapw[n], hJsson 
ajgapwmai; 

Als ik jullie 
overvloediger liefheb, 
zou ik minder geliefd 
worden? (2 Kor. 12: 15) 

perissoterw"- over-

vloe-diger (bijwoord), 
ajgapw[v]- ik heb lief, 

hJsson- bijwoord v. 

hJsswn- minder, 

ajgapwmai- 1ste p. ev. 

aanv. wijs lijd. vorm 
o.t.t. v. ajgapaw- ik heb 

lief 
 
luh/ Laat jij losgemaakt 

worden 
luh/- 2de p. ev. aanv. 

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

vorm komt in het 
Nieuwe Testament niet 
voor! N.B. Er is wel een 
vorm van de aanv. wijs 
op -h/ en wel de 3e p ev 

actief (zie les 26) 
 
..hJnika ajn ajnaginwskh- 
tai Mwush".. 

..telkens wanneer 

Mozes gelezen 
wordt..(2 Kor. 3: 15) 

hJnika- wanneer, (+ ajn) 

telkens wanneer, ajna-
ginwskhtai- 3de p. ev. 

aanv. wijs lijd. vorm 
o.t.t. v. ajnaginwskw- ik 

lees 
 
..ejpi thn teleiothta 
ferwmeqa.. 

..laten wij tot de 
volledigheid gebracht 
worden.. (Hebr. 6: 1) 

teleioth"-volledigheid, 

volwassenheid, ferw-
meqa- 1ste p. mv. aanv. 

wijs lijd. vorm o.t.t. v. 
ferw- ik breng 

 
..iJna mh luphsqe.. ..opdat jullie niet 

bedroefd worden.. (1 
Th. 4: 13) 

iJna- (+ aanv. wijs) 

opdat, luphsqe- 2de p. 

mv. aanv. wijs lijd. vorm 
o.t.t. v. lupew- ik 

veroorzaak smart, (lijd. 
vorm) ik word bedroefd 
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.iJna pante" manqanwsin 
kai pante" para-
kalwntai.. 

..opdat allen leren en 
bemoedigd worden.. (1 
Kor. 14: 31) 

manqanwsin- 3e p mv 

aanv. wijs o.t.t. v. 
manqanw- ik leer, para-
kalwntai- 3e p mv 

aanv. wijs lijd. vorm 
o.t.t. v. parakalew- ik 

bemoedig           
 
                          
 
Wij zetten de uitgangen van de aanvoegende wijs lijdende vorm o.t.t. even voor u op 
een rijtje: 
 
                         -wmai                           -wmeqa 
                        -h/                                -hsqe 
                        -htai                           -wntai 
 
Wij vervolgen nu met de aanvoegende wijs lijdende vorm van de aoristus. 
 
kai ejmoi oujdepote 
ejdwka" ejrifon iJna meta 
twn filwn mou 
eujfranqw 

En mij hebt u nooit een 
bokje gegeven om met 
mijn vrienden verheugd 
te zijn. (Luc. 15: 29) 
                        

oujdepote- nooit, 

ejrifo"- bokje, 

eujfranqw- 1ste p. ev. 

aanv. wijs lijd. vorm 
aor. v. eujfrainw- ik 

geef vreugde, (lijd. 
vorm) ik word verheugd 

 
oJpw" ajn dikaiwqh/" ejn 
toi" logoi" sou.. 

..opdat Gij 
gerechtvaardigd zijt in 
Uw woorden.. (Rom. 3: 
4) 

oJpw"- (+ aanv. wijs) 

opdat, dikaiwqh/"- 2de 

p. ev. aanv. wijs lijd. 
vorm aor. v. dikaiow- ik 

rechtvaardig 
 
kai oJtan ajnagnwsqh/ 
par uJmwn hJ ejpistolh.. 

En wanneer de brief bij 
jullie gelezen wordt... 
(Kol. 4: 16) 

oJtan- oJte + ajn, oJte- 
wanneer, ajnagnwsqh/- 
3de p. ev.aanv. wijs lijd. 
vorm aor. v. 
ajnaginwskw- ik lees, 

ejpistolh-brief 
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kai ferete ton moscon 
ton siteuton, qusate 
kai fagonte" eujfran- 
qwmen 

En brengt het gemeste 
kalf, slacht het en laten 
wij etende vrolijk zijn. 
(Luc. 15: 23) 

ferete- 2de p. mv. geb. 

wijs o.t.t. v. ferw- ik 

breng, mosco"- kalf, 

siteuto"- gemest, 

qusate- 2de p. mv. geb. 

wijs aor. v. quw- ik offer,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
blepete mh planhqhte 
 
 
 
 
 
oJpw" doxasqwsin uJpo 
twn ajnqrwpwn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziet toe dat jullie niet 
verleid worden. (Luc. 
21: 8) 
                                               
..opdat zij geprezen 
worden door de 
mensen. (Matt. 6: 2) 
 
 
 
 
 

fagonte"- 1ste nv. mv. 

dlw aor. v. ejsqiw- ik eet, 

eu*frantwmen- 1ste p. 

mv. aanv. wijs lijd. vorm 
aor. v..eujfrainw- ik 

geef vreugde, (lijd. 
vorm) ik word verheugd 
 
planhthte- 2de p. mv. 

aanv. wijs lijd. vorm v. 
planaw- ik dwaal 
 
 
 
doxasqwsin- 3e p mv 

aanv. wijs lijd. vorm aor. 
v doxazw- ik prijs 

 
Wij zetten de betreffende uitgangen weer even op een rijtje: 
                           
                         -qw                          -qwmen 
                         -qh/"                         -qhte                                        
        -qh/                          -qwsin 
 
Wij vervolgen opnieuw, nu met de aanv. wijs lijd. vorm van de v.t.t. 
 
lelumeno" wj Laat ik losgemaakt zijn. lelumeno" wj- 1ste p. ev. 

aanv. wijs lijd. vorm 
v.t.t. v. luw- ik maak 

los. Deze vorm komt in 
het Nieuwe Testament 
niet voor! 
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lelumeno" h/j" Laat jij losgemaakt zijn.  lelumeno" hj/"- 2de p. 

ev. aanv. wijs lijd. vorm 
v.t.t. v. luw- ik maak los 

 
..mhpote ejntimotero" 
sou h/j keklhmeno".. 

..opdat niet misschien 
iemand, voornamer dan 
u, genodigd is.. (Luc. 
14: 8) 

mhpote- (+ aanv. wijs) 

opdat niet misschien, 
ejntimotero"- 
vergelijkende trap van 
ejntimo"- voornaam, hj/ 
keklhmeno"- 3de p. ev. 

aanv.wijs lijd. vorm v.t.t. 
v. kalew- ik noem, ik 

nodig 
 
..iJna mh pepoiqote" 
wjmen ejf * eJautoi".. 

..opdat wij geen 
vertrouwen zouden 
hebben op onszelf.. (2 
Kor. 1: 9) 

pepoiqote" wjmen- 1ste 

p. mv. aanv. wijs lijd. 
vorm v.t.t. v. peiqw- ik 

geef vertrouwen, ik 
overtuig, (lijd. vorm) ik 
heb vertrouwen, ik word 
overtuigd, eJautou- (van) 

zichzelf ( Dit woord 
heeft geen eerste 
naamval.). 
 
 

 
 ..iJna kaqw" ejlegon 
pareskeuasmenoi hjte.. 

..opdat jullie, zoals ik 
gezegd heb, bereid 
zouden zijn.. (2 Kor. 9: 
3) 

ejlegon- 1ste p. ev. o.v.t. 

v. legw- ik zeg, 
pareskeuasmenoi hjte- 
2de p. mv. aanv. wijs 
lijd. vorm v.t.t. v. 
paraskeuazw- ik maak 

gereed 
 
..iJna wjsin kai aujtoi 
hJgiasmenoi ejn ajlhteia/ 

..opdat ook zij geheiligd 
zijn door waarheid. 
(Joh. 17: 19) 
 

wjsin hJgiasmenoi- 3de 

p. mv. aanv. wijs lijd. 
vorm v.t.t. v. aJgiazw- ik 

heilig 
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De aanvoegende wijs lijdende vorm van de v.t.t. bestaat dus uit het voltooid 
deelwoord lijdende vorm van de v.t.t. plus een vorm van de aanvoegende wijs van 
eijmi (zie les 25). Wij geven u als voorbeeld even een rijtje van het werkwoord luw: 
 
                 lelumeno" wj                       lelumenoi wjmen 
                 lelumeno" hj/"                      lelumenoi hjte 
                 lelumeno" h/j                       lelumenoi wjsin 
 
36.3 Nogmaals het Adverbum 

In les 34 hebt u gezien hoe van een bijvoeglijk naamwoord een bijwoord wordt 
afgeleid. Ook van de trappen van vergelijking worden bijwoorden afgeleid. In het 
geval van de vergelijkende trap gebeurt dit door de 4e naamval enkelvoud van het 
onzijdig te nemen. Bekijkt u de volgende voorbeelden maar eens. 
 
oiJ de meizon ejkraxan... Maar zij schreeuwden 

des te meer.. (Matt. 20: 
31) 

meizon- 4de nv. ev onz. 

v. meizwn- meer, 

ejkraxan- 3de p. mv. 

aor. v. krazw- ik 

schreeuw 
 
ajgapa/" me pleion 
toutwn; 

Heb je Mij meer lief dan 
dezen? (Joh. 21: 15) 

ajgapa/"- 2de p. ev. o.t.t. 

v. ajgapaw- ik heb lief,  

 
pleion- 4de nv. ev. onz. 

v. pleiwn- meer 

 
Sommige bijvoeglijke naamwoorden met de bijbehorende vergelijkende en 
overtreffende trap zijn altijd bijwoord. Dit is ook het geval met het woord mala. Dit 

woord komt zelf niet in het Nieuwe Testament voor, maar de vergelijkende en 
overtreffende trap wel. Bekijkt u de volgende voorbeelden maar. 
 
oJ de pollw/ mallon 
ejkraxen.. 

Maar hij schreeuwde 
des te meer.. (Marc. 10: 
48)   

pollw/ mallon- des te 

meer, mallon- 
vergelijkende trap van 
mala- zeer, ejkraxen- 
3de p. ev. 
aor. v. krazw-ik roep 
 

 
ajspazontai uJma" 
pante" oiJ aJgioi, 
malista de oiJ ejk th" 
Kaisaro" oijkia"                       

Alle heiligen groeten 
jullie, vooral zij die uit 
het huis van de keizer 
zijn. 
(Fil. 4: 22) 

ajspazontai- 3de p. mv. 

o.t.t.v. ajspazomai- ik 

groet, malista- 
overtreffende trap van 
mala- zeer, Kaisar- 
keizer (te Rome) 
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Wij geven u nog even het rijtje van het bijwoord mala. De vergelijkende en 

overtreffende trap komen veel voor. Onthoudt u deze vormen dus goed!! 
 
mala- mallon- malista             zeer 

 
36.4 Etymologie 
     
Één van de kenmerken van de wijsheid van boven (ejpieikeia= mildheid, zachtheid): komt 
onder meer van het woord eijko" (dat op zijn beurt komt van 'e*oika'= 'lijkend', of 'gelijkend' 
en vandaar 'betamelijk';[lett. ‘ik lijk’, enz.]); en betekent 'waarschijnlijk' (vgl. Eng. 'likely'), 
'natuurlijk', 'betamelijk' en 'redelijk'. Daarom wordt het ook wel als 'milde of zoete 
redelijkheid' omschreven! Deze woorden zijn ook weer taalhistorisch verwant aan het 
Nederlandse 'ijken' en het Latijnse 'aequare'. 
     

Met behulp van de diverse voorzetsels woorden heel vaak nieuwe woorden en 
werkwoorden gemaakt, bijv. grafw-ejggrafw, vgl. Eng. ‘to engrave’.   Verwant aan een 

werkwoord zijn vaak allerlei zelfstandig naamwoorden, bijv. ejntellw-ejntalma-ejntolh.  De 

zogenaamde alfa privans (lett. ‘rovende a’) heeft de betekenis van ons on-, bijv. meleomai-
ajmeleomai.  Du" heeft de betekenis van en is verwant aan ons dis-.   

     

Een woord als suneidhsi" ‘geweten’ is wellicht door een filosoof vertaald naar het Latijn 

door ‘conscientia’ en betekent letterlijk ‘een weten met (zichzelf)’.  Voorzetsels worden even 

als in bijv. het Duits en Nederlands soms gebruikt om een woord een negatieve zin te geven, 

bijv. ajra ‘gebed’, ‘wens’ en katara < kata + ajra en wordt zo ‘verwensing’, ‘vervloeking’ 

(D. ‘Verwünschung’, Verfluchung’).   

     

Hiermee komen wij aan het einde van ons onderwerp etymologie voor deze cursus. 

 

36.5 Huiswerk 

   Vertaal de volgende zinnen. 
1. au[th de, evstin h` kri,sij o[ti to. fw/j evlh,luqen eivj to.n ko,smon kai. hvga,phsan oi` 
a;nqrwpoi ma/llon to. sko,toj h' to. fw/j\ h=n ga.r auvtw/n ponhra. ta. e;rgaÅ 
2. . . . o[pwj a'n avpokalufqw/sin evk pollw/n kardiw/n dialogismoi,Å 
3. . . To. loipo.n proseu,cesqe( avdelfoi,( peri. h`mw/n( i[na ò lo,goj tou/ kuri,ou tre,ch| kai. 
doxa,zhtai kaqw.j kai. pro.j u`ma/j( 
4)  avph,ggeilen de. ò desmofu,lax tou.j lo,gouj Îtou,toujÐ pro.j to.n Pau/lon o[ti 
VApe,stalkan oi` strathgoi. i[na avpoluqh/te\ nu/n ou=n evxelqo,ntej poreu,esqe evn eivrh,nh|Å 
5)  Splagcni,zomai evpi. to.n o;clon( o[ti h;dh h`me,rai trei/j prosme,nousi,n moi kai. ouvk 
e;cousin ti, fa,gwsin\ kai. avpolu/sai auvtou.j nh,steij ouv qe,lw( mh,pote evkluqw/sin evn th/| 
òdw/| 
6)  kai. ò VIhsou/j ei=pen auvtw/|( Ble,peij tau,taj ta.j mega,laj oivkodoma,jÈ ouv mh. avfeqh/| w-
de li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. kataluqh /|Å 
7)  kai. fwnh. kiqarw|dw/n kai. mousikw/n kai. auvlhtw/n kai. salpistw/n ouv mh. avkousqh/| 
evn soi. e;ti( kai. pa/j tecni,thj pa,shj te,cnhj ouv mh. eu`reqh/| evn soi. e;ti( kai. fwnh. mu,lou 
ouv mh. avkousqh/| evn soi. e;ti( 
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8)  ùmei/j de. mh. klhqh/te( ~Rabbi,\ ei-j ga,r evstin u`mw/n ò dida,skaloj( pa,ntej de. u`mei/j 
avdelfoi, evsteÅ 
9) ) ) ) i[na paraklhqw/sin ai` kardi,ai auvtw/n( 
10)  ouv ga,r evstin krupto.n o] ouv fanero.n genh,setai ouvde. avpo,krufon o] ouv mh. gnwsqh/| 
kai. eivj fanero.n e;lqh) 
 
skoto"- duisternis, fw"- licht, a*pokaluptw- ik maak bekend, dialogismo"- 
overweging, redenering ( v dialogizomai- ik overweeg, ik beredeneer), trecw- ik loop, 

ik ga voorwaarts, ik boek vooruitgang 
  
De aoristus (zoals in zin 7) voorafgegaan door de dubbele ontkenning ouj mh wordt in 

het Nederlands vertaald door een sterke o.t.t.t. ‘zal geenszins’. 

 

36.6 Nieuwe Woorden  

hJsson               -minder (bijwoord v hJsswn) 

ajnaginwskw       -ik lees 

teleioth"          -volledigheid, volwassenheid 

ferw                 -ik breng  

lupew                -ik veroorzaak smart, (lijd. vorm) ik word bedroefd 

oujdepote           -nooit 

ejrifo"               -bokje 

oJpw"                 -(+ aanv. wijs) opdat 

oJte                       -wanneer 

ejpistolh            -brief 

mosco"                -kalf 

siteuo"              -gemest 

blepw                 -ik zie 

planaw               -ik dwaal, (lijd. vorm) ik word tot dwaling gebracht, ik word                                                         

misleid 
mhpote                -opdat niet misschien      

ejntimo"               -voornaam 

peiqw                 -ik geef vertrouwen, ik overtuig, (lijd. vorm) ik krijg vertrouwen, ik             

word overtuigd 
eJautou                -(van) zichzelf 

paraskeuazw       -ik maak gereed 

meizon                 -meer (bijwoord van meizwn) 

pleion                 -meer (bijwoord van pleiwn) 

ajspazomai            -ik groet 
malista               -het meest, in het bijzonder (bijwoord, overtreffende trap van mala-             

zeer) 
Kaisar                -keizer (te Rome) 

skoto"                -duisternis 
fw"                  -licht 

dialogismo"          -overweging, redenering 

trecw                 -ik loop, ik ga voorwaarts, ik boek vooruitgang 
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36.7 En dan nu lezen!: 
     
Wij hopen dat u zo nu en dan eens het Nieuwe Testament ter hand neemt om een 
stukje te lezen. Misschien leest u al wel regelmatig. Maar het kan natuurlijk ook zijn 
dat u alles wel leert, maar toch moeite hebt met zelf lezen. Om u bij het zelf gaan 
lezen te helpen bieden wij u voortaan na de woorden een extra oefening. Deze 
oefening geeft telkens wat verzen Grieks uit het Nieuwe Testament. Nog onbekende 
woorden geven wij u in een lijstje en door middel van vragen kunt u testen of u de 
grammatica beheerst.De antwoorden op deze vragen vindt u aan het eind van de les 
na de notities. U kunt er zo achter komen wat u nog niet optimaal beheerst. De 
afsluitende inhoudelijke vraag plaatst het stuk in een groter kader. Wij hopen dat u 
door middel van deze oefeningen sneller zelf kunt gaan lezen.  
     
Het eerste stuk dat wij willen behandelen, is het begin van het evangelie naar 
Johannes. Dit gedeelte is waar het de inhoud betreft zeker niet makkelijk. Maar het 
Grieks valt best mee, omdat Johannes veel met herhalingen werkt.  
 
Joh. 1: 1-5 
1. *En ajrch/ hjn oJ logo", kai oJ logo" hjn pro" ton qeon, kai qeo" hjn oJ logo". 
2. ouJto" hjn ejn ajrch/ pro" ton qeon. 
3. panta di j aujtou ejgeneto, kai cwri" aujtou ejgeneto oujde eJn oJ gegonen. 
4. ejn aujtw/ zwh hjn, kai hJ zwh hjn to fw" twn ajnqrwpwn. 
5. kai to fw" ejn th/ skotia/ fainei, kai hJ skotia aujto ouj katelaben. 
 
ajrch- begin, logo"- woord, hier in de bijzondere betekenis: Woord (van God), oujde 
eJn- niet een ding, variant op oujden met meer nadruk, skotia- duisternis, 

katalambanw- ik grijp, ik vat, ik begrijp (N.B. Om de dubbele betekenis in het Grieks 

'grijpen' en 'begrijpen' vast te houden kunt u katelaben goed vertalen met 'kreeg er 

geen vat op') 
 
Vragen: 
1. Wat voor vorm is hjn? 

2. Met welke twee andere woorden duidt Johannes het Woord aan? 
3. Van welke declinatie is het woord logo"? 

4. Welke naamvallen van het woord skotia treft u in dit stukje aan?  

5. Van welke tijd is de vorm fainei en van welke katelaben?  

6. Het gebruik van de term logo" om Christus aan te duiden komt in het Nieuwe 

Testament maar een paar keer voor, namelijk Joh. 1: 1, 14, 1 Joh. 1: 1 en Op. 19: 13. 
In dit laatste gedeelte wordt het Woord van God uitvoerig beschreven. Leest u dit 
gedeelte eens in vertaling! 
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36.8 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon II 
De boeken en brieven van het N.T. zijn geschreven door mannen met een bijzondere 
roeping en gave, voornamelijk de apostelen; waarvan voornamelijk Paulus.  Zij 
werden allemaal door Christus zelf geroepen.  Ook de schrijver Jacobus, de broer 
van Christus, werd volgens Galaten 1:19 tot de apostelen gerekend.  De broer van 
Jacobus, Judas, werd ook onder de apostelen gerekend (vgl. Hand. 15:27).  Men kon 
destijds dus ook apostel zijn, terwijl men niet tot de twaalf behoorde (vgl. Op. 2:2).  
Voorwaarde was dat men tijdens of na het (aardse) leven van Jezus, door Hem 
geroepen was en dat de tekenen van een apostel je vergezelden (2 Kor. 12:12).  Wat 
de profeten voor het O.T. waren, waren de apostelen voor het N.T.  De evangelisten 
Marcus en Lucas kan men rekenen tot de nieuwtestamentische profeten (vgl. Ef. 
2:20; 3:5). 
     
Dat de vroege christenen twijfel hadden over verschillende brieven of boeken, is 
geen bewijs van onkunde of iets dergelijks, maar toont juist aan hoe zorgvuldig zij te 
werk gingen.  Een boek werd verworpen indien men niet overtuigd was dat het van 
God Zelf afkomstig was.  Dit onderscheidingsvermogen werd gegeven door de 
Heilige Geest, die Zelf ook de Geschriften had ingegeven (niet als een dictee 
overigens).   Niet-canonieke boeken of brieven hadden op zijn best de status van 
vrome lectuur, die naast de bijbel gelezen konden worden.  Christus Zelf stelde de 
Farizeeën op de proef toen Hij hun vroeg of het gezag van Johannes de doper van 
God of van de mensen kwam.  Maar zij herkenden dat gezag niet en erkenden het 
ook niet.  Dit is de test voor ieder mens–het herkennen en erkennen van Gods 
gezag.  Doet en kan en wil men dat niet, dan zal geen enkel wonder of argument 
helpen.  
 
 
                                                                                                                                                   
NOTITIES: 
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Antwoorden bij het onderdeel En dan nu...lezen! : 
1. hjn is de 3e p ev o.v.t. v eijmi- ik ben 

2. zwh, fw" 
3. logo" is een woord van de tweede declinatie. 

4. skotia komt voor in de derde en in de eerste naamval (vs 5). 

5. fainei- o.t.t., katelaben- aor. 


