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LES XXXVII 

 
37.1 Inleiding 
Wij moeten alleen nog de optativus en het deelwoord van de lijdende vorm met u 
doornemen. In les 27 hebben wij u verteld wat de optativus (of wensende wijs) is. In 
de lijdende vorm komt de optativus niet voor. Voor de volledigheid laten wij u de 
vormen wel zien. Uiteraard hoeft u alleen vormen die in het Nieuwe Testament wel 
voorkomen te onthouden!! Wij beginnen met de optativus lijdende vorm van de o.t.t. 
 
37.2 Geen Voorbeelden in het N.T. Aanwezig 
 
luoimhn Moge ik losgemaakt 

worden! 
luoimhn- 1e p ev opt. 

lijd. vorm o.t.t. v luw- ik 

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

 
luoio Moge jij losgemaakt 

worden! 
luoio- 2e p ev opt. lijd. 

vorm o.t.t. v luw- ik 

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

 
luoito Moge hij/zij/het los-

gemaakt worden! 
luoito- 3e p ev opt. lijd. 

vorm o.t.t. v luw- ik 

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

 
luoimeqa Mogen wij losgemaakt 

worden! 
luoimeqa- 1e p mv opt. 

lijd. vorm o.t.t. v luw- ik 

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

 
luoisqe Mogen jullie losge-

maakt worden! 
luoisqe- 2e p mv opt. 

lijd. vorm o.t.t. v luw- ik 

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

 
luointo Mogen zij losgemaakt 

worden! 
luointo- 3e p mv opt. 

lijd. vorm o.t.t. v luw- ik 

maak los. Deze vorm 
komt in het Nieuwe 
Testament niet voor.  
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Wij vervolgen met de optativus lijdende vorm van de aoristus. 
 
luqeihn Moge ik losgemaakt 

worden! 
luqeihn- 1e p ev opt. 

lijd. vorm aor. v luw- ik 

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

 
luqeih" Moge jij losgemaakt 

worden! 
luqeih"- 2e p ev opt. 

lijd. vorm aor. v luw- ik 

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

 
luqeih Moge hij/zij/het losge-

maakt worden! 
luqeih- 3e p ev opt. lijd. 

vorm aor. v luw- ik 

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

 
luqeimen  Mogen wij losgemaakt 

worden! 
luqeimen- 1e p mv opt. 

lijd. vorm aor. v luw- ik 

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

 
luqeite Mogen jullie losge-

maakt worden! 
luqeite- 2e p mv opt. 

lijd. vorm aor. v luw- ik 

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

 
luqeien Mogen zij losgemaakt 

worden! 
luqeien- 3e p mv opt. 

lijd. vorm aor. v luw- ik 

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

 
Wij vervolgen nu met de optativus lijdende vorm van de v.t.t. 
 
lelumeno" eijhn Moge ik losgemaakt 

zijn! 
lelumeno" eijhn- 1e p ev 

opt. lijd. vorm v.t.t. v 
luw- ik maak los. Deze 

vorm komt in het N. T. 
nietvoor.
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lelumeno" eijh" Moge jij losgemaakt 

zijn! 
lelumeno" eijh"- 2e p ev 

opt. lijd. vorm v.t.t. v  
luw- ik maak los. Deze 

vorm komt in het 
Nieuwe Testament niet 
voor.  
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

lelumeno" eijh  Moge hij/zij/het losge-
maakt zijn! 

lelumeno" eijh- 3e p ev 

opt. lijd. vorm v.t.t. v 
luw- ik maak los. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament. 

 
lelumenoi eijmen Mogen wij losgemaakt 

zijn! 
lelumenoi eijmen- 1e p 

mv opt. lijd. vorm v.t.t. v 
luw- ik maak los. Deze 

vorm komt in het 
Nieuwe Testament niet 
voor. 

 
lelumenoi eijte  Mogen jullie losge-

maakt zijn! 
lelumenoi eijte- 2e p mv 

opt. lijd. vorm v.t.t. v 
luw- ik maak los. Deze 

vorm komt in het 
Nieuwe Testament niet 
voor.  

 
lelumenoi eijen Mogen zij losgemaakt 

worden! 
lelumenoi eijen- 3e p mv 

opt. lijd. vorm v.t.t. v 
luw- ik maak los. Deze 

vorm komt niet in het 
Nieuwe Testament 
voor. 

 
    Wij vervolgen met de optativus lijdende vorm van de o.t.t.t. N.B. Deze vorm komt 
alleen voor in bijzinnen na een werkwoord van zeggen (zogenaamde optativus 
obliquus). Wij vertalen daarom als bijzin. 
 
luqhsoimhn ..dat ik losgemaakt zal 

worden.  
luqhsoimhn- 1e p ev 

opt. lijd. vorm o.t.t.t. v 

Komt niet voor.  
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luqhsoio 

 
..dat jij losgemaakt zult 
worden. 

 
luqhsoio- 2e p ev opt. 

lijd. vorm o.t.t.t. v luw- 
ik maak los. Deze vorm 
komt niet voor in het 
Nieuwe Testament.  

 
luqhsoito ..dat hij/zij/het losge-

maakt zal worden.  
luqhsoito- 3e p ev opt. 

lijd. vorm o.t.t.t. v  
 

luw- ik maak los. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament.  

 
luqhsoimeqa ..dat wij losgemaakt 

zullen worden.  
luqhsoimeqa- 1e p mv 

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

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament.  

 
luqhsoisqe ..dat jullie losgemaakt 

zullen worden. 
luqhsoisqe- 2e p mv 

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

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament. 

 
luqhsointo ..dat zij losgemaakt 

zullen worden.  
luqhsointo- 3e p mv 

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

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament. 

 
Wij wijzen u er nogmaals op dat de optativus van de lijdende vorm in het Nieuwe 
Testament niet voorkomt. Bovenstaande vormen worden u slechts volledigheidshalve 
aangeboden.  
 
37.3 Twee Nieuwtestamentische Voorbeelden van Deponentia 
Er zijn echter twee vormen van de optativus die een lijdende vorm lijken, maar een 
actieve betekenis hebben. Deze vormen komen van werkwoorden die altijd de 
lijdende vorm hebben, maar wel actief vertaald moeten worden. Zulke werkwoorden 
noemen wij deponentia. Voorbeelden zijn ginomai ('ik word') en boulomai ('ik wil'). Wij 

zullen later nader op de deponentia ingaan. Wij laten u nu alleen de twee betreffende 
vormen zien. 
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genoito moi kata to 
rJhma sou 

Moge met mij gebeuren 
naar uw woord. (Luc. 1: 
38) 

genoito- 3de p. ev. opt. 

aor. v ginomai- ik word, 

kata- (+ 4de nv.) 

volgens, rJhma- woord 

 
..eij bouloito 
poreuesqai eij" 
&Ierosoluma.. 

..of hij naar Jeruzalem 
wilde gaan..  (Hand. 25: 
20) 

bouloito- 3de p. ev. 

opt. o.t.t. v boulomai- ik 

wil, poreuesqai- hele 

werkwoord o.t.t. v 
poreuomai- ik ga 

 
De vorm genoito komt zeventien keer voor in het Nieuwe Testament, vooral in de 

brieven van Paulus (veertien keer!). In deze brieven komt de vorm meestal voor in de 
uitdrukking mh genoito. Dit betekent zoveel als ' moge dit niet geschieden' 

(Statenvertaling: ' Dat zij verre'). De uitdrukking wordt gebruikt om een gedachte uit 
het betoog krachtig te verwerpen. Wij geven u een voorbeeld.  
 
 
 
..ajra Cristo" aJmartia" 
diakono"; mh genoito 

 
 
..is dan Christus een 
dienaar der zonde? Dat 
zij verre! (Gal. 2: 17) 

                                        
 
De gedachte dat 
Christus een dienaar 
der zonde zou zijn 
wordt nadrukkelijk 
afgewezen. 

 
     Het is dus van belang dat u deze uitdrukking onthoudt. De vorm bouloito komt 

alleen op de aangegeven plaats voor. Het is dus voldoende wanneer u betreffend 
voorbeeld onthoudt. 
 
37.4 Voorbeelden uit het N.T. van het Deelwoord in de Lijdende Vorm 
Wij vervolgen nu met het deelwoord van de lijdende vorm. Aangezien u het 
deelwoord van de lijdende vorm o.t.t. al in les 22 bent tegengekomen, gaan wij direct 
door naar de aoristus. 
 
ejperwthqei" de uJpo 
twn Farisaiwn... 

Toen Hem nu gevraagd 
werd door de 
Farizeeen.. (Luc. 17: 
20) 

ejperwthqei"- 1ste nv. 

ev. mnl. dlw. lijd. vorm 
aor. v ejperwtaw- ik 

vraag, uJpo- (+ 2de nv.) 

door 
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pasa poli" hj oijkia 
merisqeisa kaq * eJauth" 
ou* staqhsetai 

Elke stad die of elk huis 
dat tegen zichzelf ver- 
deeld is, zal niet 
bestaan. (Matt. 12: 25) 

poli"- stad, meris-
qeisa- 1ste nv. ev. vrl. 

dlw. lijd. vorm aor. v 
merizw- ik verdeel, 

kata-(+ 2de nv.) tegen, 

staqhsetai- 3de p. ev. 

lijd. vorm o.t.t.t. v 
iJsthmi- ik doe staan 

 
.. to eujaggelion to 
eujaggelisqen uJp j ejmou.. 

.. het evangelie dat 
verkondigd is door mij.. 
(Gal. 1: 11) 

eujaggelisqen- 1ste nv. 

ev. onz. dlw. lijd. vorm 
aor. v. eujaggelizw- ik 

verkondig (het 
evangelie) N.B. Het 
deelwoord is hier 
zelfstandig gebruikt. U 
kunt dit zien aan de 
herhaling van het 
lidwoord  to,  uJpo-(+ 

2de nv.) door 
 
 
 
Wij hebben u nu telkens de eerste naamval enkelvoud laten zien. Maar deelwoorden 
worden ook verbogen! Het mannelijk wordt verbogen als een zelfstandig naamwoord 
van de derde declinatie met stam op -nt ( oJ ajrcwn, les 24). Het vrouwelijk wordt 

verbogen als een zelfstandig naamwoord van de eerste declinatie, namelijk doxa (zie 

les 12). Het onzijdig wordt verbogen als het mannelijk met als uitzonderingen de 4de 
nv. ev. en de 1ste en 4de nv. mv. De 4de nv. ev. is namelijk gelijk aan de 1ste nv. ev. 
(zoals bij de zelfstandige naamwoorden). De 1ste en 4de naamval mv. zijn aan 
elkaar gelijk (zoals bij de zelfstandige naamwoorden) en gaan beide uit op -qenta. Dit 

is dezelfde uitgang als de 4de nv. ev. van het mannelijk!! In het huiswerk testen wij 
uw kennis op dit gebied! 
    In het laatste voorbeeld treft u een geval aan van zelfstandig gebruik van een 
deelwoord. Dit gebeurt vaak met de onzijdige vormen van het deelwoord. Bepaalde 
deelwoorden zijn zo bijna een zelfstandig naamwoord geworden. Wij geven een 
voorbeeld:  
 
tote ejplhrwqh to 
rJhqen dia *Ieremiou tou 
profhtou.. 

Toen werd vervuld 
hetgeen gezegd is door 
de profeet Jeremia.. 
(Matt. 2: 17) 

tote- toen, ejplhrwqh- 
3de p. ev. lijd. vorm 
aor. v plhrow- ik vul, 

rJhqen- 1ste nv. ev. onz. 

dlw lijd.vorm aor. v. 
legw- ik zeg,  dia- (+ 

2de nv.) door, 
profhth"- profeet 
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De vorm rJhqen komt twaalf keer voor in het Nieuwe Testament, altijd zelfstandig 

gebruikt in combinatie met het lidwoord: to rJhqen- hetgeen gezegd is.  

     
Wij vervolgen nu met het deelwoord lijdende vorm van de v.t.t. 
 
kai eij ti" oujc euJreqh 
ejn tw/ biblw/ th" zwh" 
gegrammeno".. 

En indien iemand 
gevonden werd, niet 
geschreven zijnde in 
het boek des levens.. 
(Op. 20: 15) 

biblo"- boek, gegram-
meno"- 1ste nv. ev. mnl. 

dlw. lijd. vorm v.t.t. v. 
grafw- ik schrijf 

 
..kai kecruswmenh [ejn] 
crusiw/.. 

..en versierd met goud.. 
(Op. 18: 16) 

kecruswmenh- 1ste nv. 

ev. vrl. dlw lijd. vorm 
v.t.t. v. crusow- ik 

overdek met goud, 
crusion- goud 

 
..kaqw" ejstin 
gegrammenon.. 

..zoals is geschreven.. 
(Joh. 6: 31) 

gegrammenon- 1ste nv. 

ev. onz. dlw. lijd. vorm 
v.t.t.v. grafw- ik schrijf 

 
 
Opnieuw gaven wij alleen de eerste naamval enkelvoud van het deelwoord lijdende 
vorm v.t.t. De verbuiging gaat als volgt: mannelijk als een mannelijk zelfstandig 
naamwoord van de tweede declinatie, vrouwelijk als een zelfstandig naamwoord van 
de eerste declinatie op -h en onzijdig als een onzijdig zelfstandig naamwoord van de 

tweede declinatie (zie les 28: logo", ejntolh, ejrgon). 

     
Wij geven u nu nog de vormen (eerste naamval enkelvoud mannelijk, vrouwelijk en 
onzijdig) van het deelwoord lijdende vorm van de o.t.t.t. 
 
luqhsomeno" zullende worden 

losgemaakt 
luqhsomeno"- 1ste nv. 

ev. mnl. dlw. lijd. vorm  
 

 
 
 
 
 
luqhsomenh 

 
 
 
 
 
zullende worden 
losgemaakt 

o.t.t.t. v. luw- ik maak 

los. Deze vorm komt 
niet voor in het Nieuwe 
Testament.  
 
luqhsomenh- 1ste nv. 

ev. vrl. dlw. lijd. vorm 
o.t.t.t.   v. luw- ik maak 

los. Deze vorm komt 
niet voor in het N.T.
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..eij" marturion twn 
lalhqhsomenwn..  

..tot getuigenis van de 
dingen die gezegd 
zullen worden.. (Hebr. 
3: 5) 

marturion- getuigenis  

(v. marturew- ik getuig),  

lalhqhsomenwn- 2de 

nv. mv. onz. dlw. lijd. 
vorm o.t.t.t. v. lalew- ik 

spreek  
 
Er komen ook geen verbogen vormen van mannelijk of vrouwelijk voor. Het 
voorbeeld van het onzijdig is de enige plaats waar een deelwoord van de lijdende 
vorm o.t.t.t. voorkomt in het Nieuwe Testament! 
 
37.5 Drie Voorbeelden van de Derde Declinatie (Vervoeging) 
Wij willen drie zelfstandige naamwoorden van de derde declinatie met u doornemen. 
Wij geven van elk woord eerst voorbeelden en dan een rijtje. Wij beginnen met het 
woord pai". Dit woord betekent kind (zowel jongen als meisje, let op het lidwoord!!) 

en dienstknecht. 
 
..ejqerapeuqh oJ pai" 
ajpo th" wJra" ejkeinh" 

..het kind was genezen 
vanaf dat uur. (Matt. 17: 
18) 

ejqerapeuqh- 3de p. ev. 

lijd. vorm aor. v. 
qerapeuw- ik genees, 

ajpo- (+ 2de nv.) vanaf 

 
..kai ton patera th" 
paido".. 

.. en de vader van het 
meisje.. (Luc. 8: 51) 

patera- 4de nv. ev. v 

pathr- vader, paido"- 
2de nv. ev. v. pai" 

 
paidi   aan/voor het kind/de 

dienstknecht 
paidi- 3de nv. ev. v. 

pai".Deze vorm komt 

niet voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
..kai ijasato ton paida.. ..en Hij genas het kind.. 

(Luc. 9: 42) 
ijasato- 3de p. ev. aor. 

v. ijaomai- ik genees, 

paida- 4de nv. ev. v. 
pai" 

 
paide" kinderen/dienst-

knechten 
paide"- 1ste nv. mv. v 

pai". Deze vorm komt 

niet voor in het N.T. 
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kai proskalesameno" 
eJna twn paidwn... 

En nadat hij een van de 
dienaren geroepen 
had... (Luc. 15: 26) 

proskalesameno"- 1ste 

nv. ev. mnl. dlw. aor. v. 
proskaleomai- ik roep 

erbij, ik laat komen, 
eJna-  4de nv. v. eiJ"(zie 

les 14),  
paidwn- 2de nv. mv. v 

pai". Deze vorm komt 

alleen hier voor! 
 

 
 

..kai eijpen toi" paisin 
aujtou.. 

..en hij zei tot zijn 
dienaren.. (Matt. 14: 2) 

eijpen- 3de p. ev. aor. v. 

legw- ik zeg, paisin- 
3de nv. mv. v. pai". 
Deze vorm komt alleen 
hier voor! 

 
..kai tou" paida" tou" 
krazonta".. 

..en de kinderen die 
riepen.. (Matt. 21: 15) 

paida"- 4de nv. mv. v 

pai", krazonta"- 4de 

nv. mv. mnl. dlw. o.t.t. 
v. krazw- ik roep 

 
Wij geven u even een rijtje. 
 
                 ev.                                    mv. 
1ste nv.   pai"                            paide"                                      

2de nv.     paido"                        paidwn 

3de nv.    paidi                          paisi(n) 

4de nv.    paida                          paida" 

 
Wij vervolgen met het woord ojdou" ('tand'). 

 
ojdou" tand ojdou"- 1ste nv. ev. 

Deze vorm komt in het 
Nieuwe Testament niet 
voor. N.B. De vorm 
ojdou" is de 4de nv. mv. 

v. oJdo"- weg. 
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ojfqalmon ajnti ojfqal-
mou kai ojdonta ajnti 
ojdonto" 

Oog om oog en tand 
om tand. (Matt. 5: 38) 

ojfqalmon- 4de nv. ev. 

v. ojfqalmo"- oog, ajnti-
(+ 2de nv.) in plaats 
van, in ruil voor, 
ojfqalmou- 2de nv. ev. 

v. ojfqalmo"- oog, 

ojdonta- 4de nv. ev. v 

ojdou", ojdonto"- 2de nv. 

ev. v. ojdou" 

 
ojdonti aan/voor de tand ojdonti- 3de nv. ev. v. 

ojdou" 
 
..kai ojdonta ajnti 
ojdonto" 

..en tand om tand. 
(Matt. 5: 38) 

ojdonta- 4de nv. ev. v. 
ojdou"                             
 
 
 

 
..kai oiJ ojdonte" aujtwn 
wJ" leontwn hjsan.. 
 
 

..en hun tanden waren 
als van leeuwen.. (Op. 
9: 8)      

ojdonte"- 1ste nv. mv. v. 

ojdou", wJ"- zoals, 

leontwn- 2de nv. mv. v. 

lewn- leeuw, hjsan- 3de 

p. mv. o.v.t. v. eijmi- ik 

ben 
 
ejkei ejstai o&J klauqmo" 
kai oJ brugmo" twn 
ojdontwn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ojdousin 
 

Daar zal zijn het 
geween en het geknars 
van tanden. (Matt. 8: 
12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor de tanden                                 

 ejstai- 3de p. ev. o.t.t.t. 

v. ei*mi- ik ben, 

klauqmo"- geween 

(klaw- ik ween), 

brugmo"- geknars 

(brucw-ik knars), 

ojdontwn- 2de nv. mv. v. 

ojdou". De vorm 

ojdontwn komt in het 

Nieuwe Testament 
zeven keer voor, alle 
keren in deze 
formulering!!                                                                 
 
ojdousin- 3de nv. mv. v. 
ojdou" 
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..kai ejbrucon tou" 
ojdonta".. 

..en zij knarsten hun 
tanden.. (Hand. 7: 54) 

ejbrucon- 3de p. mv. 

o.v.t. v. brucw- ik knars, 

ojdonta"- 4de nv. mv. v. 
ojdou" 

  
 
Wij geven u weer een staatje. 
 
                          ev.                                      mv. 
1ste nv.          ojdou"                               ojdonte" 

2de nv.           ojdonto"                            ojdontwn 

3de nv.           ojdonti                              ojdousi(n) 

4de nv.           ojdonta                              ojdonta" 

 
Wij geven u tot besluit voorbeelden van het woord ceir('hand'). 

 
kai hjn ajnqrwpo" ejkei 
kai hJ ceir aujtou hJ 
dexia hjn xhra 

En er was aldaar een 
mens en zijn 
rechterhand was 
verdord. (Luc. 6: 6) 

ceir- 1ste nv. ev. , 

dexia- rechter (vrl. vorm 

v. dexio"), xhra- lett. 

droog, dor, (van 
ledematen) verdroogd, 
verlamd; vrl. vorm v. 
xhro" 

 
 
 
kai hJyato th" ceiro" 
aujth".. 

 
 
En Hij raakte haar hand 
aan.. (Matt. 8: 15) 

 
 
hJyato- 3de p. ev. aor. 

v. aJptomai- (+ 2de nv.) 

ikraak aan, ceiro"- 2de 

nv. ev. v. ceir 
 
oJ pathr ajgapa/ ton uiJon 
kai panta dedwken ejn 
th/ ceiri aujtou 

De Vader heeft de 
Zoon lief en heeft alle 
dingen in Zijn hand 
gegeven. (Joh. 3: 35) 

dedwken- 3de p. ev. 

v.t.t. v. didwmi- ik geef, 

ceiri- 3de nv. ev. v. 
ceir 

 
kai ejkteina" thn ceira 
hJyato aujtou.. 

En Zijn hand 
uitstrekkend raakte Hij 
hem aan.. (Luc. 5: 13) 

ejkteina"- 1ste nv. ev. 

dlw. aor. v. ejkteinw- ik 

strek uit, ceira- 4de nv. 

ev. v. ceir, hJyato- 3de 

p. ev. aor. v. aJptomai-(+ 

2de nv.) ik raak aan 
 

   



         LES XXXVII 

 

 

12 

aujtoi ginwskete oJti 
tai" creiai" mou kai 
toi" oujsin met j ejmou 
uJphrethsan aiJ ceire" 
auJtai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kai oiJ loipoi twn 
ajnqrwpwn ... oujde 
metenohsan ejk twn 
ejrgwn twn ceirwn 
aujtwn.. 
 
 
 
ejrgazomeno" tai" 
[ijdiai"] cersin to 
ajgaqon.. 
 
 

Jullie weten zelf dat 
deze handen voor mijn 
eigen behoeften en die 
van hen die met mij zijn 
hebben gediend. 
(Hand.  20: 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En de overige 
mensen... bekeerden 
zich niet van de werken 
van hun handen.. (Op. 
9: 20) 
 
 
..werkende met zijn 
eigen handen het 
goede.. (Ef. 4: 28) 
 

creiai"- 3de nv. mv. v. 

creia- behoefte, toi" 
oujsin- 3de nv. mv. dlw. 

o.t.t. v. eijmi- ik ben 

(N.B. Het lidwoord 
geeft aan dat het dlw. 
hier zelfstandig gebruikt 
is), uJphrethsan- 3de p. 

mv.  aor. v. uJphretew- 
ik dien (+ 3de nv.: ik 
dien tot), ceire"- 1ste 

nv. mv. v. ceir, auJtai- 
1ste nv. mv. vrl. v. 
ouJto"- die, dat (aanw. 

vnw., zie les 18) 
 
 
metenohsan- 3de p. mv. 

aor. v. metanoew- ik ver- 

ander van gedachten, 
ik bekeer mij, ejrgon- 

werk, daad, ceirwn- 
2de nv. mv. v.  
 
ejrgazomeno"- 1ste nv. 

ev. dlw. o.t.t. v. 
ejrgazomai- ik (be)werk, 

cersin- 3de nv. mv. v. 

ceir, to ajgaqon- het 

goede (4de nv. ev. onz. 
v. ajgaqo", door toe-

voeging van het lid-
woord geworden tot 
zelfstandig naam-
woord)     
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kai touto eijpwn 
ejdeixen ta" ceira" kai 
thn pleuran aujtoi"                          
 

En nadat Hij dat 
gezegd had, toonde Hij 
hun Zijn handen en Zijn 
zijde. (Joh. 20: 20) 

eijpwn- 1ste nv. ev. dlw. 

aor. v. legw- ik zeg, 

ejdeixen- 3de p. ev. aor. 

v. deiknumi- ik toon, 

ceira"- 4de nv. mv. v. 

ceir, pleuran- 4de nv. 

ev. v. pleura- zijde 
 
Wij geven u nog even een overzicht van de verbuiging van het woord ceir.  
 
                          ev.                                        mv.  
1ste nv.                  ceir                                 ceire" 

2de nv.                  ceiro"                              ceirwn 

3de nv.                  ceiri                         cersin 

4de nv.                  ceira              ceira" 
 
  
  Dit was dan echt het laatste van deze les. Wij hopen dat u nog wel even naar het 
huiswerk kijkt. De volgende lessen worden weer wat korter!! 
 
37.6 Huiswerk 
a) Van welk geslacht is het woord ceir? 

 
b) Geef van de volgende vormen aan of het een 4de nv. ev. mnl. of een 1ste/4de nv. 
mv. onz. betreft. Beiden gaan uit op -qenta, u moet dus op de context letten! Daarom 

geven wij u ook wat woorden erbij. Vertaal de zinnen eerst en probeer dan vast te 
stellen om welke vorm het gaat. 
1. ..iJna eijdwmen ta uJpo tou qeou carisqenta hJmin. 
2. pistei ta teich *Iericw ejpesan kuklwqenta ejpi eJpta hJmera". 
3. ..sumparalabonte" *Iwannhn ton ejpiklhqenta Markon. 
4. ..oJti ejpoihsen ta diatacqenta;  
 
carizomai- ik geef gul, pistei- 3de nv. ev. v. pisti"- geloof (vertaal als: 'door het 

geloof'), ejpesan- 3de p. mv. aor. v. piptw- ik val, kuklow- ik omsingel, 

sumparalabonte"- 1ste nv. mv. mnl. dlw. aor. v. sumparalambanw- ik neem met mij 

mee, ejpikalew- ik noem erbij, ik geef als bijnaam, ejpoihsen- 3de p. ev. aor. v. poiew- 
ik doe, diatassw- ik geef opdrachten 
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c) Geef aan welke naamval het vetgedrukte woord heeft en waarom. Bijvoorbeeld: 
dia ceiro"- 2de nv. ev. v. ceir, dia gaat met de tweede naamval. 
1. ejkteinon sou thn ceira 
2. ..kai ejcwn ejn th/ dexia/ ceiri aujtou ajstera" eJpta.. 
3. ouj gar niptontai ta" ceira".. 
4. ..kai trizei tou" ojdonta".. 
5. ..dia tou ojnomato" tou aJgiou paido" sou *Ihsou. 
 
d) Vertaal de zinnen onder c). Wij geven u weer wat woorden.  
                                                                                                                                         
ejkteinon- 2de p. ev. geb. wijs o.t.t. aor. v. ejkteinw- ik strek uit, ajsthr- ster, niptomai-  
ik was, trizw- ik knars 

 
37.7 Nieuwe Woorden 
kata    - (+ 2de nv.) tegen, (+ 4de nv.) volgens 

rJhma    - woord 

boulomai   - ik wil 
poreuomai   - ik ga 

mh genoito   - moge dat niet gebeuren, dat zij verre 

poli"    - stad 

merizw    - ik verdeel 

iJsthmi    - ik doe staan 

eu*aggelizw   - ik verkondig (het evangelie) 

tote    - toen 

plhrow    - ik vul 

dia    - (+ 2de nv.) door 

profhth"   - profeet 

biblo"    - boek 

marturion   - getuigenis 

crusow    - ik overdek met goud 

crusion    - goud 

qerapeuw   - ik dien 
ajpo    - (+ 2de nv.) vanaf 

ijaomai    - ik genees 

proskaleomai  - ik roep erbij 

legw    - ik zeg 

ajnti    - (+ 2de nv.) in plaats van, in  ruil voor 

wJ"     - zoals 

lewn    - leeuw 

klauqmo"   - geween 

klaiw    - ik ween 

brugmo"   - geknars 

xhro"    - droog, dor, (van ledematen) verdroogd, verlamd 

didwmi    - ik geef 

ejkteinw    - ik strek uit 
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creia    - behoefte 

ouJto"    - die, dat (zie les 18) 
uJphretew   - ik dien, (+ 3de nv.) ik dien tot 

metanoew   - ik verander van gedachten, ik bekeer mij 

ejrgon    - werk, daad 

ejrgazomai   - ik (be)werk 

deiknumi   - ik toon 

pleura    - zijde 

carizomai   - ik geef gul 

pistei    - door het geloof 

teico"    - muur 
kuklow    - ik omsingel 

sumparalambanw  - ik neem met mij mee 

ejpikalew   - ik noem erbij, ik geef als bijnaam 

diatassw   - ik geef opdrachten 

niptomai   - ik was 

trizw    - ik knars 

 
37.8 En dan nu ... lezen! 
Wij vervolgen de nieuwe oefening. Deze keer behandelen wij Joh. 1: 6-10. 
 
6. ejgeneto ajnqrwpo", ajpestalmeno" para qeou, ojnoma aujtw/ jIwannh" 
7. ouJto" hjlqen eij" marturion iJna marturhsh/ peri tou fwto", iJna pante" 
pisteuswsin dia j aujtou 
8. oujk hjn ejkeino" to fw", a*ll * iJna marturhsh/ peri tou fwto" 
9. hjn to fw" to ajlhqinon, oJ fwtizei panta ajnqrwpon, ejrcomenon eij" ton kosmon 
10. ejn tw/ kosmw/ hjn, kai oJ kosmo" di j aujtou ejgeneto, kai oJ kosmo" aujton oujk ejgnw 
 
ajpostellw- ik zend uit, marturew- ik getuig, fwtizw- ik geef licht, ik schijn, kosmo"- 
wereld, ejgnw- 3de p. ev. aor. v. ginwskw- ik weet, ik ken 

 
 
Vragen: 
1. Van welke tijd is de vorm ajpestalmeno"? 

2. Van welke tijd is de vorm pisteuswsin? 

3. De vorm  ejrcomenon kan bij twee zelfstandige naamwoorden in de vorige zin 

horen. Welke zelfstandige naamwoorden zijn dit en wat is dan geslacht en naamval 
van  ejrcomenon? 

4. Welke naamvallen van het woord kosmo" treft u in dit gedeelte aan? 

5. U kunt in dit gedeelte duidelijk zien dat er een relatie is tussen zelfstandige 
naamwoorden en werkwoorden. Geef twee gevallen van een werkwoord en een 
zelfstandig naamwoord die veel op elkaar lijken en ook in betekenis 
overeenstemmen. 
6. Dit is weer de inhoudelijke vraag. In de eerste brief van Johannes komen veel van 
de woorden uit dit stuk terug (fw", ajlhqino", kosmo"). Leest u eens een stuk uit deze 
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brief! Of leest u die eens helemaal. Het is echt geen lange brief! En u zult veel 
overeenkomsten zien met het gedachtengoed uit het evangelie naar Johannes. 
 
37.9 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon III 
Er werden nog andere toetsstenen gehandhaafd om te bepalen of een boek al dan 
niet canoniek was, naast dat ze profetisch en goddelijk gezaghebbend moesten zijn.  
En wel of een boek of brief geestelijke kracht bezat (vgl. Hebr. 4:12; 2 Tim. 3:15-17; 1 
Pet. 1:23 en 2:2).  Een vierde criterium was of het boek qua feitelijkheden en leer 
congruent was met voorgaande geschriften.   Omdat Gods woord niet inconsequent 
kan zijn, werd een boek zondermeer verworpen op onjuistheden.  Daarom gingen de 
Bereeërs na of de leer van Paulus wel strookte met de hun bekende en door hen 
geaccepteerde geschriften (Hand. 17:11).  De vijfde toetssteen was of en hoe een 
boek of brief oorspronkelijk aanvaard was.  Indien een boek was verworpen door de 
eerst geadresseerden, dan werd het als niet-canoniek beschouwd.  Omdat het trage 
transport over lange afstanden de communicatie belemmerde, duurde het lang voor 
er een algemene aanvaarde canon tot stand kwam. 
     
Om de éénheid onder christenen te bevorderen was het noodzakelijk om tot een 
algemeen erkende canon te komen.  Bovendien werden door de gnostici allerlei 
belangrijke boeken en brieven verworpen en kwam in de eerste helft van de tweede 
eeuw de dwaalleraar en gnosticus Marcion met zijn eigen canon.  De kerkvaders 
stonden toen voor de opgaaf niet om een alternatieve canon vast te stellen, maar om 
te bepalen wat eigenlijk vanaf het begin de juiste canon was geweest.   Iedere 
christen moest op de hoogte zijn op welke boeken en brieven hij of zij zich kon 
beroepen, zodat wat betreft leerstellige vraagstukken de juiste bronnen bekend 
waren.  Er was ook een kerkelijke reden.  In veel gemeenten werden ook niet-
canonieke boeken als opbouwend beschouwd en voorgelezen.  Bovendien moesten 
vertalers weten welke boeken en brieven authentiek waren.  Er was tijdens de 
vervolgingen onder keizer Diocletianus een wereldlijke reden om de juiste canon te 
bepalen.  Men probeerde namelijk de politie voor de gek te houden door niet-
canonieke boeken en brieven in te leveren.  Want de overheid had bevolen dat alle 
christelijke, dat is nieuwtestamentische, geschriften verbrand moesten worden.  
 
NOTITIES:  
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Antwoorden: 
1. ajpestalmeno"- dlw. lijd. vorm v.t.t. 
2. pisteuswsin- aanv. wijs aor. 

3. fw"- onz.,  1ste nv. ev. en a*nqrwpon- mnl., 4de nv. ev. 

4. 4de nv. ev. (vs. 9), 3de nv. ev. (vs. 10), 1ste nv. ev. (2x, vs. 10) 
5. marturew- marturion, fwtizw- fw" 


