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                                                           LES XXXVIII 
 
38.1 Inleiding 
Wij willen in deze les aandacht besteden aan de o.t.t. en de o.v.t. van het werkwoord 
zaw- ik leef.   Dit werkwoord wordt ook wel gegeven als zhw.  Dat laatste doen wij hier. 

 

38.2 Voorbeelden uit het N.T. 
 
..oJti ejgw zw kai uJmei" 
zhsete 

..omdat Ik leef, zullen 
ook jullie leven. (Joh. 
14: 19) 

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

zhw- ik leef, zhsete- 
2de p. mv. o.t.t.t. v. 
zhw- ik leef 

 
oijda sou ta  ejrga oJti 
ojnoma ejcei" oJti zh/" kai 
nekro" eij 

Ik weet uw werken dat 
u de naam hebt dat u 
leeft en u bent dood. 
(Op. 3: 1) 

zh/"-2de p. ev. o.t.t. v. 

zhw- ik leef, nekro"- 
dood, ei*- 2de p. ev. 

o.t.t. v. ei*mi- ik ben 

 
oJ uiJo" sou zh/.. Uw zoon leeft.. (Joh. 4: 

53) 
zh/- 3de p. ev. o.t.t. v. 

zhw- ik leef 
 
..oJti nun zwmen.. ..omdat wij nu leven.. (1 

Th. 3: 8) 
zwmen- 1e p. mv. o.t.t. v. 

zhw- ik leef 

 
eij gar kata sarka 
zhte.. 

Want indien jullie naar 
het vlees leven.. (Rom. 
8: 13) 

sarka- 4de nv. ev. v. 

sarx- vlees, zhte- 2de 

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

leef 
 
..iJna oiJ zwnte" mhketi 
eJautoi" zwsin.. 

..opdat de levenden 
niet meer voor zichzelf 
leven.. (2 Kor. 5: 15) 

zwnte"- 1ste nv. ev. 

mnl. dlw. o.t.t. v. zhw- ik 

leef, mhketi- niet meer, 
zwsin- 3de p. mv. o.t.t. 

v. zhw- ik leef 
 
Het werkwoord zhw is een van de zeldzame werkwoorden die uitgaan op -hw. Om de 

o.t.t. te vormen worden de uitgangen van de o.t.t. achter de stam  zh- gezet. Daarna 

trekt de h samen met de klinker(s) van de uitgang. Regels voor samentrekking zijn: 

h+ e-klank > h 
h+ o-klank > w 
Zo krijgen we dus de volgende vormen: 
zh- + w            > zw                   
zh- + ei"    > zh/"                 
zh- + ei            > zh/ 
zh- + omen    > zwmen 
zh- + ete    > zhte 
zh- + ousi(n)    > zwsi(n) 
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Wij vervolgen met de o.v.t. van zhw.  
 
ejgw de ejzwn cwri" 
nomou pote.. 

Ik nu leefde eens 
zonder de wet.. (Rom. 
7: 9) 

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

v. zhw- ik leef, pote- 

eens 
 
ejzh" jij leefde ejzh"- 2de p. ev. o.v.t. v. 

zhw- ik leef. Deze vorm 

komt niet voor in het 
Nieuwe Testament. 

 
ejzh  hij/zij/het leefde  e*zh- 3de p. ev. o.v.t. v. 

zhw- ik leef. Deze vorm 

komt niet voor in het 
Nieuwe Testament. 

 
ejzwmen wij leefden ejzwmen- 1ste p. mv. 

o.v.t. v. zhw- ik leef. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
..oJte ejzhte ejn toutoi" ..toen u daarin leefde. 

(Kol. 3: 7) 
ejzhte- 2de p. mv. o.v.t. 

v.zhw- ik leef, toutoi"- 
3de nv. mv. onz. v. 
ou&to"- die, dat 

 
ejzwn zij leefden ejzwn- 3de p. mv. o.v.t. 

v. zhw- ik leef. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament. 

 
    Deze vormen worden gevormd door voor de stam zh- een e- te plaatsen (zogen. 

augment, duidt aan dat het om een verleden tijd gaat) en na de stam de uitgangen 
van de o.v.t. Er vindt weer samentrekking plaats. Wij geven u even een overzicht. 
 
ej- zh- + on              >   ejzwn 
ej- zh- + e"              >   ejzh" 
ej- zh- + e               >   ejzh 
ej- zh- + omen           >   ejzwmen 
ej- zh- + ete            >      ejzhte 
ej- zh- + on             >   ejzwn   
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Aangezien alleen de vormen ejzwn (N.B. Gegeven plaats is de enige met deze vorm 

in het Nieuwe Testament!) en ejzhte voorkomen  dient u van de andere vormen 

alleen te bestuderen hoe augment, stam en uitgang van de o.v.t. samengaan tot de 
benodigde vorm. Wij gaan namelijk in de volgende lessen verder met de o.t.t. en 
o.v.t. van andere werkwoorden met samentrekking!  
     
38.3 Twee Voorbeelden van de Derde Declinatie 
    Wij willen nu uw aandacht vragen voor twee woorden van de derde declinatie: i&ma" 
('riem') en fulax ('bewaker, wachter'). 

 
iJma" riem iJma"- 1ste nv. ev. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament. 

 
iJmanto" van de riem iJmanto"- 2de nv. ev. v. 

iJma"- riem. Deze vorm 

komt niet voor in het 
Nieuwe Testament. 

 
iJmanti aan/ voor de riem iJmanti- 3de nv. ev. v. 

iJma"- riem. Deze vorm 

komt niet voor in het 
Nieuwe Testament. 

 
..ouJ oujk eijmi iJkano" 
lusai ton iJmanta twn 
uJpodhmatwn aujtou 

..van Wie ik niet 
waardig ben de riem 
van Zijn schoenen te 
ontbinden. (Luc. 3: 16) 

ouJ- 2de nv. ev. v. oJ"- 
die (betrekkelijk vnw.), 
iJkano"- waardig, 

voldoende, lusai- hele 

werkwoord aor. v. luw- 
ik maak los, iJmanta- 
4de nv. ev. v. iJma", 
uJpodhma- schoeisel, 

schoen  
 
iJmante" riemen iJmante"- 1ste nv. mv. 

v.iJma". Deze vorm komt 

niet voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
iJmantwn  van de riemen iJmantwn- 2de nv. mv. v. 

iJma". Deze vorm komt 

niet voor in het Nieuwe 
Testament.
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wJ" de proeteinan aujton 
toi" iJmasin.. 

En toen zij hem met de 
riemen vastbonden.. 
(Hand. 22: 25) 

wJ"- (voegwoord) toen, 

op het moment dat, 
proeteinan- 3de p. mv. 

aor. v. proteinw- ik 

bind vast (lett. 
uitstrekken), iJmasin- 
3de nv. mv. 

 
iJmanta" riemen iJmanta"- 4de nv. mv.  
 
 
Wij geven u even een overzicht. 
                            ev.                                      mv. 
1ste nv.  iJma" iJmante" 

2de nv. iJmanto" iJmantwn 

3de nv.  iJmanti iJmasi(n) 

4de nv.  iJmanta iJmanta"           

 
Wij vervolgen met de vormen van fulax. 

 
fulax bewaker fulax-1ste nv. ev. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
fulako" van de bewaker fulax- 2de nv. ev. v. 

fulax. Deze vorm komt 

niet voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
fulaki aan/ voor de bewaker fulaki- 3de nv. ev. v. 

fulax. Deze vorm komt 

niet voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
fulaka bewaker fulax- 4de nv. ev. v. 

fulax. Deze vorm komt 

niet voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
..fulake" te pro th" 
qura" ejthroun thn 
fulakhn 

..en de bewakers 
hielden voor de deur de 
wacht. (Hand. 12: 6) 

fulake"- 1ste nv. mv. v. 

fulax, ejthroun- 3de p. 

mv. o.v.t. v. threw- ik 

bewaak, fulakh- 
gevangenis 
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fulakwn van de bewakers fulakwn- 2de nv. mv. v. 

fulax. Deze vorm komt 

niet voor in het N. T. 
 
fulaxi(n) aan/ voor de bewakers fulaxi(n)- 3de nv. mv. 

v. fulax. Deze vorm 

komt niet voor in het N. 
T. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
.ajnakrina" tou" 
fulaka" ejkeleusen 
ajpacqhnai.. 

..en nadat hij de 
bewakers ondervraagd 
had, gaf hij bevel hen 
weg te leiden. (Hand. 
12: 19) 

ajnakrina"- 1ste nv. ev. 

mnl. aor. v. ajnakrinw- 
ik ondervraag, ik roep 
ter verantwoording, 
fulaka"- 4de nv. mv. v. 

fulax, ejkeleusen- 3de 

p. ev. aor. v. keleuw- ik 

geef bevel, ajpacqhnai- 
hele werkwoord lijd. 
vorm aor. v. ajpagw- ik 

voer weg (met geweld). 
Waarschijnlijk betekent 
het hier dat de 
bewakers ter dood 
gebracht werden! 

 
Wij geven u weer een overzicht van de verbuiging van het woord.  
                                ev.                        mv. 
1ste nv.  fulax fulake" 

2de nv.  fulako" fulakwn 

3de nv. fulaki fulaxi(n) 

4de nv.  fulaka fulaka" 

 
 
 
Wij moeten u nog ergens op attenderen. De vorm fulaka" is ook 4de nv. mv. van 

een ander woord, namelijk fulakh- gevangenis. Afhankelijk van de contekst moet u 

deze vorm dus als 'bewakers' of 'gevangenissen' vertalen. Er is nog een betekenis 
van het woord fulakh, te weten 'nachtwake' (een van de drie of vier periodes waarin 

de nacht was verdeeld). Deze betekenis vindt u in de volgende tekst:  
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kai poimene" hjsan ejn 
th/ cwra/ th/ aujth/ 
ajgraulounte" kai 
fulassonte" fulaka" 
th" nukto" ejpi thn 
poimnhn aujtwn 

En er waren herders in 
die streek die in het 
open veld verkeerden 
en de nachtwake  
hielden bij hun kudde. 
(Luc. 2: 8) 

poimene"- 1ste nv. mv. 

v. poimhn- herder, 

cwra- landstreek, 

gebied, ajgraulounte"- 
1ste nv. mv. mnl. dlw. 
o.t.t. v. ajgraulew- ik 

leef in de wildernis 
(ajgro"- veld, 

platteland), 
fulassonte"- 1ste nv. 

mv. dlw. o.t.t. v. 
fulassw- ik (be)waak, 

nukto"- 2de nv. ev. v. 

nux- nacht, poimnhn- 
4de nv. ev.  

 
  
U ziet de combinatie van een werkwoord en zelfstandig naamwoord met dezelfde 
betekenis: 'nachtwaken waken'. Dit verschijnsel komt uit het Hebreeuws. Denkt u 
maar aan Joel 2: 28: 'dromen dromen' en 'gezichten zien'. Deze passage wordt 
aangehaald in de preek van Petrus op de pinksterdag (Hand. 2: 17):  
 
kai oiJ neaniskoi uJmwn 
oJrasei" ojyontai kai oiJ 
presbuteroi uJmwn 
ejnupnioi" ejnupniasqh- 
sontai 

Uw jongelingen zullen 
gezichten zien en uw 
ouden zullen dromen 
dromen.  

neaniskoi- 1ste nv. mv 

v. neanisko"- 
jongeman, oJrasei"- 
1ste nv. mv. v. oJrasi"- 
gezicht, verschijning, 
ojyontai- 3de p. mv. 

o.t.t.t. v. oJraw- ik zie, 

presbuteroi- 1ste nv. 

mv. v. presbutero"- 

lett. oudere 
(vergelijkende trap v. 
presbu"- oud), oude 

man, ejnupnion- droom, 
ejnup-niasqhsontai- 
3de p. mv. o.t.t.t. v. 
ejnup-niazomai- ik 

droom 
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38.4 De Woorden ti", ti (wie, wat) 

Wij willen u nog een paar voorbeelden geven van het woord ti"- wie, ti- wat. U kunt een 

rijtje van deze woorden vinden in les 27. Daar ziet u ook dat de woorden ook 'iemand' 
en 'iets' kunnen betekenen. Dit is afhankelijk van het accent op het woord. Wij 
hebben u verteld dat de accenten dienden om aan te geven hoe een woord moest 
worden uitgesproken. Het komt voor dat een woord met accent een andere betekenis 
heeft dan zonder accent. Dat is ook hier het geval. De vormen met accent zijn de 
vraagwoorden 'wie' en 'wat', de vormen zonder accent zijn de onbepaalde 
voornaamwoorden 'iemand' en 'iets'. De verbuiging is in beide gevallen precies 
hetzelfde!! U kunt dus het rijtje uit les 27 leren en letten op het accent om te bepalen 
hoe u precies moet vertalen. Probeert u dat maar eens met de volgende 
voorbeelden! 
 
tiv" ajra meizwn ejstin ejn 
th/ basileia/ twn 
oujranwn; 

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

tiv"- 1ste nv. ev. mnl., 

accent dus vraagwoord 

 
eij ti" qelei ojpisw mou 
ejlqein.. 

Indien iemand achter 
Mij wil komen.. (Matt. 
16: 24) 

ti"- 1ste nv. ev. mnl., 

zonder accent dus 
onbep. vnw., e*lqein- 
hele werkwoord aor. v. 
e*rcomai- ik ga 

 
tivno" uiJo" ejstin; Wiens Zoon is Hij? 

(Matt. 22: 42) 
tivno"- 2de nv. ev. mnl., 

accent dus vraagwoord! 
 
 
 
 
 
 
kai ijdou tine" twn 
grammatewn eijpan.. 

En zie enigen uit de 
Schriftgeleerden 
zeiden.. (Matt. 9: 2) 

tine"- 1ste nv. mv. 

mnl., zonder accent dus 
onbep. vnw., eijpan- 
3de p. mv. aor. v. legw- 
ik zeg  
 

 

tinwn ajnqrwpwn aiJ 
aJmartiai prodhloi 
eijsin.. 

Van sommige mensen 
zijn de zonden tevoren 
openbaar.. (1 Tim. 5: 
24) 

.tinwn- 2de nv. mv. 

mnl., zonder accent 
dus onbep. vnw., 
prodhlo"- tevoren 

openbaar (pro-voor 

(van tijd of plaats), 
dhlow- ik toon, ik maak 

openbaar). 
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kaqw" ejqo" tisin.. .. zoals de gewoonte is 
voor sommigen.. (Hebr. 
10: 25) 

tisin- 3de nv. mv. mnl. 

zonder accent dus 
onbep. vnw. 

 
ejgw oijda tivna" 
ejxelexamhn 

Ik weet wie Ik heb 
uitverkoren. (Joh. 13: 
18) 

tivna"- 4de nv. mv. 

mnl., accent dus 
vragend (zogenaamde 
indirecte vraag) N.B. Er 
zijn maar twee plaatsen 
waar tina" een accent 

heeft en dus vragend 
is, namelijk hier en in 1 
Th. 4: 2 (in dit laatste 
geval bijvoeglijk 
gebruikt, zie verderop 
in deze les), 
ejxelexamhn- 1ste p. ev. 

aor. v. ejklegomai- ik 

kies uit 
 
Wij hebben u voorbeelden laten zien van het woord ti" met en zonder accent. Wij wijzen 

u er voor de goede orde op dat het gaat om een accent op de eerste lettergreep. 
Eventuele accenten op de tweede lettergreep hebben niets te maken met het 
onderscheid tussen tiv" en ti". Vond u het moeilijk om een onderscheid te maken bij 

het bestuderen van de voorbeelden? Wij kunnen u ervan verzekeren dat het in de 
context een stuk vaak makkelijker is. U weet dan bijvoorbeeld al dat er een vraag 
gaat komen ( met een vorm van tiv" dus). Wij vragen nu uw aandacht voor een paar 

voorbeelden met tiv/ ti. 
 
tivni de oJmoiwsw thn 
genean tauthn; 

Waarmee zal Ik dit 
geslacht vergelijken? 
(Matt. 11: 16) 

tivni- 3de nv. ev. onz., 

accent dus vragend, 
oJmoiwsw- 1ste p. ev. 

o.t.t.t. v. oJmoiow-(+ 3de 

nv.) ik maak gelijk aan, 
ik vergelijk met 

 
gunai, tiv klaiei"; Vrouw, wat ween je? 

(Joh. 20: 15) 
gunai- 5de nv. ev. v. 

gunh- vrouw (zoge-

naamde aanspreek-
vorm of vocativus), tiv- 
4de nv. ev. onz., accent 
dus vragend. 
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xenizonta gar tina 
eijsferei" eij" ta" 
ajkoa" hJmwn 

Want u brengt ons 
enige dingen, die 
vreemd zijn, ter ore. 
(Hand. 17: 20) 

xenizonta- 4de nv. mv. 

onz. dlw. o.t.t. v. 
xenizw- ik doe versteld 

staan, gar- want, tina- 
4de nv. mv. onz., 
zonder accent dus 
onbep. vnw., eijsferei"- 
2de p. ev. o.t.t. v. 
eijsferw- ik breng naar, 

ajkoa"- 4de nv. mv. v. 

ajkoh- oor, boodschap, 

bericht  
 
De vorm tisi(n) met of zonder accent is altijd mannelijk en heeft dus altijd betrekking 

op personen, nooit op dingen. De vorm tina met of zonder accent kan zowel 4de nv. 

ev. mnl. als 1ste/4de nv. mv. onz. zijn. De 4de nv. ev. mnl. komt echter veel vaker 
voor dan de vormen van het onzijdig!!  
Wij toonden u tot nu toe voorbeelden van het zelfstandig gebruik van deze woorden. 
Zij komen echter ook bijvoeglijk voor met de betekenis ' welk(e)?' (met accent) en 
'een zekere' (zonder accent). Ook hiervan geven wij u enkele voorbeelden. 
 
krith" ti" hjn ejn tini 
polei.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was een zeker 
rechter in een zekere 
stad... (Luc. 18: 2) 

krith"- rechter, ti"- 
1ste nv. ev. mnl., 
onbep. bijvoegl., tini- 
3de nv. ev. vrl. (hoort 
bij het vrl. polei!), 
onbep. bijvoegl., polei- 
3de nv. ev. v. poli"- 
stad  
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..eijshlqen eij" kwmhn 
tina: gunh de ti" 
ojnomati Marqa 
uJpedexato aujton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..en Hij kwam naar een 
zeker dorp. En een 
zekere vrouw, ge-
naamd Martha, ontving 
Hem. (Luc. 10: 38) 

eijshlqen- 3de p. ev. 

aor. v. eijsercomai- ik ga 

naar, kwmhn- 4de nv. 

ev. v. kwmh- dorp, tina- 
4de nv. ev. vrl.(hoort bij 
het vrl. kwmhn), onbep. 

bijvoegl., ojnomati- 3de 

nv. ev. v. ojnoma- naam, 

letterlijk vertaald: met 
de naam, uJpedexato- 
3de p. ev. aor. v. 
uJpodecomai- ik ontvang 

tivna misqon ejcei"; ..wat loon heb je? 
(Matt. 5: 46) 

tivna- 4de nv. ev. mnl., 

vragend bijvoegl., 
misqon- 4de nv. ev. v. 
misqo"- loon, ejcei"- 
2de p. ev. o.t.t. v. ejcw- 
ik heb 

 
U ziet dat ti" (met en zonder accent) bijvoeglijk gebruikt wordt zowel bij mannelijke 

als bij vrouwelijke woorden. Het zelfstandige ti" (met en zonder accent) kan ook 

zowel mannelijke als vrouwelijke personen aanduiden. In de praktijk gaat het echter 
vaak om mannelijke personen. Wij geven u nog even een samenvatting van de 
hoofdzaken. 
 
1.a) tiv"; - wie?/ (bijvoeglijk gebruik) welke? Dit woord duidt zowel mannelijke als 

vrouwelijk personen aan. U vindt de verbuiging in les 27. Alleen accenten op de 
eerste lettergreep zijn van belang. 
    
b) tiv; - wat?/ (bijvoeglijk gebruik) welke? Dit woord duidt dingen aan. U vindt de 

verbuiging in les 27. Alleen accenten op de eerste lettergreep zijn van belang. 
 
2. a) ti" - iemand/ (bijvoeglijk gebruik) een zekere. Dit woord duidt zowel mannelijke 

als vrouwelijke personen aan. De verbuiging is gelijk aan die van tiv", zie les 27. 

Vormen hebben nooit een accent op de eerste lettergreep! 
     
b) ti - iets/ (bijvoeglijk gebruik) een zekere. Dit woorde duidt dingen aan. De 

verbuiging is gelijk aan die van tiv, zie les 27. Vormen hebben nooit een accent op de 

eerste lettergreep! 
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38.5 Huiswerk 
a) Vertaal de volgende zinnen: 
 
1. zw/ de. ouvke,ti evgw,( zh/| de. evn evmoi. Cristo,j\ o] de. nu/n zw/ evn sarki,( evn pi,stei zw/ th/| 
tou/ ui`ou/ tou/ qeou/ tou/ avgaph,santo,j me kai. parado,ntoj e`auto.n u`pe.r evmou/Å 
2. peri. teta,rthn fulakh.n th/j nukto.j e;rcetai pro.j auvtou.j peripatw/n evpi. th/j  
qala,sshj\ kai. h;qelen parelqei/n auvtou,jÅ 
3. Meta. de. pe,nte h`me,raj kate,bh ò avrciereu.j ~Anani,aj meta. presbute,rwn tinw/n kai. 
r`h,toroj Tertu,llou tino,j(  
4. VIhsou/j ou=n eivdw.j pa,nta ta. evrco,mena evpV auvto.n evxh/lqen kai. le,gei auvtoi/j( Ti,na 
zhtei/te; 
5. oì loipoi. tw/n nekrw/n ouvk e;zhsan a;cri telesqh/| ta. ci,lia e;thÅ au[th h` avna,stasij h` 
prw,thÅ 
6) eivj tou/to ga.r kai. nekroi/j euvhggeli,sqh( i[na kriqw/si me.n kata. avnqrw,pouj sarki. 
zw/si de. kata. qeo.n pneu,mati 
7) paideu,ousa h`ma/j( i[na avrnhsa,menoi th.n avse,beian kai. ta.j kosmika.j evpiqumi,aj 
swfro,nwj kai. dikai,wj kai. euvsebw/j zh,swmen evn tw/| nu/n aivw/ni( 
8) ò de. di,kaio,j mou evk pi,stewj zh,setai( kai. eva.n u`postei,lhtai( ouvk euvdokei/ h` yuch, 
mou evn auvtw /|Å 
9) kai. u`pe.r pa,ntwn avpe,qanen( i[na oi` zw/ntej mhke,ti èautoi/j zw/sin avlla. tw/| u`pe.r 
auvtw/n avpoqano,nti kai. evgerqe,ntiÅ 
10) eivj tou/to ga.r Cristo.j avpe,qanen kai. e;zhsen( i[na kai. nekrw/n kai. zw,ntwn  
kurieu,sh|Å 
 
 
 
oujketi- niet meer, tetarto"- vierde (zie les 14), katebh- 3de p. ev. aor. v. katabainw- 
lett. ik ga naar beneden, ik kom (van een hoger gelegen plaats naar een lager 
gelegen plaats), ajrciereu"- hogepriester (ajrch-macht + iJereu"- priester) 

 
 
b) Vul de juiste vorm van ti" (' een zekere', onbep. bijvoegl.) in. Let op de naamval 

en enkel- of meervoud! 
1. ... misqou 
2. ... poimene" 
3. ... basileia 
4. ... paidi 
5. ... fulaka" (twee mogelijkheden!!)  
6. ... maqhth" 
7. ... a*nqrwpwn 
8. ... poimnhn 
 
38.6 Nieuwe Woorden 
pote - eens 

iJma" - riem 

oJ" - die (betrekkelijk voornaamwoord) 
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iJkano" - waardig, voldoende 

uJpodhma - schoeisel, schoen 

wJ" - toen (voegwoord) 
proteinw - ik bind vast 

fulax - bewaker, wachter 

threw - ik bewaak 

fulakh - gevangenis, nachtwake  

poimhn - herder 

cwra - gebied 
ajgraulew - ik leef in de wildernis 

ajgro" - veld, platteland 
fulassw - ik (be)waak 

nux - nacht 

poimnh - kudde 

neanisko" - jongeman 

oJrasi" - gezicht, verschijning 

ejnupnion - droom 
ejnupniazomai - ik droom 
grammateu" - Schriftgeleerde 

prodhlo" - tevoren duidelijk 

ejklegomai - ik kies uit 

oJmoiow - ik vergelijk 

xenizw - ik doe versteld staan 

eijsferw - ik breng naar 

ajkoh - oor, boodschap, bericht 

krith" - rechter 

uJpodecomai - ik ontvang 

oujketi - niet meer 

tetarto" - vierde (zie les 14) 
katabainw - ik ga naar beneden, ik kom (van een hoger gelegen plaats 

naar  
   een lager gelegen plaats) 
ajrciereu" - hogepriester 

 
38.7 En dan nu ... lezen!: 
Wij willen deze keer Joh. 1: 11-13 met u behandelen. 
 
11. eij" ta ijdia hjlqen, kai oiJ ijdioi aujton ouj parelabon. 
12. oJsoi de ejlabon aujton, ejdwken aujtoi" ejxousian tekna qeou genesqai, toi" 
pisteuousin eij" to ojnoma aujtou, 
13. oiJ oujk ejx aiJmatwn oujde ejk qelhmato" sarko" oujde ejk qelhmato" ajndro" ajll j ejk 
qeou ejgennhqhsan. 
 
ta ijdia- 4de nv. mv. onz. v. ijdio"- eigen, zelfstandig gebruikt (let op het lidwoord!): ' 

de eigen dingen, het eigen bezit', paralambanw- ik neem aan (vaak in de zin van 'ik 
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neem ergens kennis van'), lambanw- ik neem aan (in de zin van: ik verwerf, ik krijg in 

mijn bezit), ejxousia- macht (in het evangelie naar Johannes altijd van macht, die aan 

God toebehoort), toi" pisteuousin- 3de nv. mv. mnl. dlw. o.t.t. v. pisteuw- ik geloof, 

pisteuw eij"- ik geloof in, oujde- en ook niet, noch, qelhma- wil, ejgennhqhsan- 3de p. 

mv. aor. v. ginomai- ik word 

 
Vragen: 
1. Wie is het onderwerp van hjlqen? 

2. Van welke tijd is ejdwken? 

3. Hoe worden de mensen die worden aangeduid met oJsoi later aangeduid? Geef de 

betreffende woordgroepen en leg uit hoe ze in verband staan met de hoofdzin 
ejdwken...genesqai. 
4. Aan welk werkwoord is het woord qelhma gerelateerd? Let op de betekenis! 

5. Tot slot een inhoudelijke vraag. Afgezien van deze plaats komt het woord ejxousia 

nog vijf keer voor in het evangelie naar Johannes, te weten Joh. 5: 27; 10: 18; 17: 2; 
19: 10,11. Bekijkt u deze plaatsen eens en let erop wie de gever/ bezitter is van 
ejxousia. Met name Joh. 19: 10 en 11 is dan heel interessant!! 

  
 
38.8 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon IV 
Hoewel de uiteindelijke vaststelling van de nieuwtestamentische canon lang op zich 
liet wachten, omdat de christenen van de eerste eeuwen van ons tijdperk 
wijdverspreid woonden en omdat de communicatie moeizaam verliep; kunnen we 
aannemen dat vanaf het begin er maar weinig onderling geschil was over welke 
boeken en brieven als authentiek moesten worden beschouwd.  Dit blijkt uit de 
kerkgeschiedenis en uit de manuscripten. 
     
De allervroegste kerkvaders, waarvan de geschriften getrouw zijn overgeleverd–
zoals Ignatius, Clemens, Justinus Martyr en Irenaeus (eind tweede eeuw; bisschop 
van Lyon)–geven ons een behoorlijk goed inzicht in het alom geaccepteerd zijn van 
het N.T.  Ook maakten zij een duidelijk onderscheid tussen zichzelf en de schrijvers 
van de bijbel.  Zij gaven zichzelf minder gezag.  Over o.a. Jacokus en Hebreeën 
bestond kennelijk verschil van mening.  Tertullianus (omstreeks 200 n.Chr.) noemt de 
vier Evangeliën, de Handelingen, 13 brieven van Paulus, 1 Petrus, 1 Johannes, 
Judas en Openbaringen.  Vanaf het prille begin moet het een soort absoluut gegeven 
zijn geweest dat er maar vier Evangeliën zijn.   
     
Frappant is de Canon Muratori (genoemd naar de ontdekker in 1740) die 
waarschijnlijk als een soort orthodox protest tegen ketters als Marcion, was 
opgesteld.  Hierin worden de al genoemde boeken genoemd en nog een brief van 
Johannes.  De “Openbaring van Petrus” wordt hier betwijfeld en de “Pastor” van 
Hermas wordt als niet-canoniek verworpen.   Opvallend is echter de ontbreking van 
Hebreeën en 1 Petrus.  Men heeft de theorie geopperd dat het manuscript dat deze 
canon bevat, niet compleet is.  
 
NOTITIES: 
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Antwoorden: 
1. Het Woord, het Licht oftewel Christus 
2. ejdwken- aor. v. didwmi 
3. toi" pisteuousin eij" to ojnoma aujtou- nadere uitwerking van au*toi"- 3de nv. mv.; 

meewerkend voorwerp bij ejdwken / oiJ...ejgennhqhsan- bijzin ingeleid door een 

betrekkelijk voornaamwoord. Let erop dat Johannes begint met een constructie in de 
1ste nv. (oJsoi..aujton), dan overgaat op een 3de nv. mv. (au*toi", toi"...au*tou) en dan 

weer eindigt in de 1ste nv. (oiJ ... ejgennhqhsan). 

4. qelhma gerelateerd aan qelw- ik wil 


