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                                                            LESSON XXXIX 
39.1 Inleiding 
In deze les behandelen wij de o.t.t. en de o.v.t. van werkwoorden die uitgaan op -aw. 
Voor deze werkwoorden geldt dat de klinkers van de uitgangen van de o.t.t. en de 
o.v.t. samentrekken met de a. Bekijkt u de volgende voorbeelden van de o.t.t. eens 

en probeert u de samentrekkingsregels voor uzelf op te stellen. U kunt de uitgangen 
van de o.t.t. vinden in de vorige les!  
 
39.2 Voorbeelden uit het N.T. 
..oJti ajgapw ton 
patera.. 

..omdat Ik de Vader 
liefheb.. (Joh. 14: 31) 

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

v. ajgapaw- ik heb lief, 

patera- 4de nv. ev. v. 

pathr- vader 

 
..ajgapa/" me pleon 
toutwn; 

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

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

v. ajgapaw- ik heb lief, 

pleon- meer (verge-

lijkende trap v. polu"- 

veel) 
 
oJ pathr ajgapa/ ton uiJon 
kai panta ejdwken ejn th/ 
ceiri aujtou 

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

ajgapa/- 3de p. ev. o.t.t. 

v. ajgapaw- ik heb lief 

 
hJmei" ajgapwmen, oJti 
aujto" prwto" 
hjgaphsen hJma" 

Wij hebben (Hem) lief, 
omdat Hij ons eerst 
heeft liefgehad. (1 Joh. 
4: 19) 

ajgapwmen- 1ste p. mv. 

o.t.t. v. ajgapaw- ik heb 

lief, hjgaphsen- 3de p. 

ev. aor. v. ajgapaw- ik 

heb lief  
 
oJn oujk ijdonte" 
ajgapate.. 

Hem hebben jullie lief, 
Die jullie niet gezien 
hebben.. (1Petr. 1: 8) 

ijdonte"- 1ste nv. mv. 

mnl. dlw. aor. v. oJraw- 
ik zie, ajgapate- 2de p. 

mv. o.t.t. v. ajgapaw- ik 

heb lief 
 
kai gar oiJ aJmartwloi 
tou" ajgapwnta" aujtou" 
ajgapwsin 

Want ook de zondaren 
hebben lief degenen 
die hen liefhebben. 
(Luc. 6: 32) 

aJmartwlo"-zondaar, 

ajgapwnta"- 4de nv. mv. 

mnl. dlw. o.t.t. v. 
ajgapaw- ik heb lief, 

zelfstandig gebruikt (let 
op het lidwoord), 
aujtou"- lijd. voorwerp 

bij ajgapwnta", 
ajgapwsin-3de p. mv. 

o.t.t. v. ajgapaw  
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Wij geven u een overzicht van de vorming van de o.t.t. van werkwoorden op -aw.  
 
ajgapa- + w     > ajgapw 
ajgapa- + ei"     > ajgapa/" 
ajgapa- + ei     > ajgapa/  
ajgapa- + omen    >  ajgapwmen 
ajgapa- + ete     >  ajgapate 
ajgapa- + ousi(n)    > ajgapwsi(n) 

 
De regels voor samentrekking zijn dus: 
a + e-klank > a~ (lange a) 

a + o-klank > w 
 
Deze regels gelden ook bij de vorming van de o.v.t. Wij geven weer enkele 
voorbeelden. 
 
ejsiwpwn ik zweeg  ejsiwpwn- 1ste p. ev. 

o.v.t. v. siwpaw-ik 

zwijg. Deze vorm komt 
niet voor in het Nieuwe 
Testament. N.B. De 
3de p. mv. is in de o.v.t. 
gelijk aan de 1ste p. ev. 
De vorm ejsiwpwn- zij 

zwegen komt wel voor!! 
Ook van de andere 
werkwoorden op -aw 
geldt dat de vorm van 
de o.v.t. op -wn altijd de 

3de p. mv. is en nooit 
de 1ste p.ev. Voor deze 
persoon wordt de 
aoristus gebruikt! 

 
ejsiwpa" jij zweeg ejsiwpa"- 2de p. ev. 

o.v.t. v. siwpaw- ik 

zwijg. Deze vorm komt 
niet voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
oJ de ejsiwpa.. Maar Hij zweeg.. (Marc. 

14: 61) 
ejsiwpa- 3de p. ev. o.t.t. 

v. siwpaw- ik zwijg 
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ejsiwpwmen wij zwegen ejsiwpwmen- 1ste p. mv. 

o.v.t. v. siwpaw- ik 

zwijg. Deze vorm komt 
niet voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
eij hjgapate me ejcarhte 
ajn.. 

Indien jullie Mij lief 
hadden, zouden jullie 
verheugd zijn geweest.. 
(Joh. 14: 28) 

hjgapate- 2de p. mv. 

o.v.t. v. ajgapaw- ik heb 

lief (N.B. Wanneer een 
werkwoord met een 
klinker begint, trekt het 
augment samen met 
deze klinker. Voor dit 
voorbeeld geldt e- + a > 

h-), ejcarhte- 2de p. 

mv. aor. v. cairw- ik 

verheug mij. Een 
constructie bestaande 
uit een bijzin met eij + 
o.v.t. en een hoofdzin 
met een verleden tijd 
(o.v.t. of aor.) met ajn 
noemen we een irrealis. 
De gedachte die in de 
zin wordt uitgesproken 
is geen feit. Deze 
plaats is de enige in het 
N. T. waar de 2de p. 
mv. o.v.t. van een 
werkwoord op -aw 
voorkomt!! 

 
oiJ de ejsiwpwn Maar zij zwegen. (Marc. 

3: 4) 
ejsiwpwn- 3de p. mv. 

o.v.t. v. siwpaw- ik 

zwijg. 
 
Wij geven u een overzicht van de vorming van de o.v.t. van werkwoorden op -aw. 
 
ej- siwpa- + on > ejsiwpwn 
ej- siwpa- + e" > ejsiwpa" 
ej- siwpa- + e  > ejsiwpa 
ej- siwpa- + omen > ejsiwpwmen  
ej- siwpa- + ete > ejsiwpate 
ej- siwpa- + on > ejsiwpwn 
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De vorming van de o.t.t. en o.v.t. van andere werkwoorden op -aw gaat op dezelfde 

manier. 
 
39.3 Opnieuw de Derde Declinatie 
Wij willen opnieuw een aantal woorden van de derde declinatie met u behandelen, te 
weten poimhn- herder, hJgemwn- stadhouder, heerser, &Ellhn- Griek (vaak ter 

aanduiding van heidenen of heidense volkeren) en aijwn- eeuw.  

 
JEgw eijmi oJ poimhn oJ 
kalo" 

Ik ben de goede 
Herder. (Joh. 10: 11) 

poimhn- 1ste nv. ev., 

kalo"- goed, mooi 

 
poimeno" van de herder poimeno"- 2de nv. ev.  

 
poimeni aan/ voor de herder poimeni- 3de nv. ev. v. 

poimhn- herder.  

 
..oJti hjsan wJ" probata 
mh ejconta poimena.. 

..omdat zij waren als 
schapen die geen 
herder hebben.. (Marc. 
6: 34) 

probata- 1ste nv. mv. 

v. probaton- schaap, 

ejconta- 1ste nv. mv. 

onz. dlw. o.t.t. v. ejcw- ik 

heb, hoort bij probata, 
poimena- 4de nv. ev. v. 

poimhn- herder, lijd. 

voorwerp bij ejconta 
 
kai poimene" hjsan ejn 
th/ cwra/ th/ aujth/.. 

En er waren herders in 
die streek... (Luc. 2: 8) 

poimene"- 1ste nv. mv. 

v. poimhn- herder 

 
kai pante" oiJ 
ajkousante" ejqaumasan 
peri twn lalhqentwn 
uJpo twn poimenwn pro" 
aujtou" 

En allen die het 
hoorden verwonderden 
zich over de dingen die 
door de herders tot hen 
gezegd werden. (Luc. 
2: 18) 

ajkousante"- 1ste nv. 

mv. mnl. dlw. aor. v. 
ajkouw- ik hoor, 

ejqaumasan- 3de p. mv. 

aor. v. qaumazw- ik 

verbaas mij, 
lalhqentwn- 2de nv. 

mv. onz. dlw. lijd. vorm 
aor. v. lalew- ik zeg, 

poimenwn- 2de nv. mv. 

v. poimhn- herder 

 
poimesi(n) aan/ voor de herders poimesi- 3de nv. mv. v. 

poimhn- herder. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament. 
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kai aujto" ejdwken tou" 
men ajpostolou", tou" 
de profhta", tou" de 
eujaggelista", tou" de 
poimena" kai 
didaskalou" 

En Hij heeft gegeven 
sommigen (als) 
apostelen, anderen 
profeten, anderen 
evangelisten, anderen 
herders en leraars. (Ef. 
4: 11) 

tou" men...tou" de- 4de 

nv. mv. v. oJ men.. oJ de- 
de een.. de ander, 
(mv.) sommigen.. 
anderen, ajpostolou"- 
4de nv. mv. v. 
ajpostolo"- lett. Gezon-

dene (v. ajpostellw- ik 

zend uit), apostel, 
eujaggelista"- 4de nv. 

mv. v. eujaggelisth"- 
evan-gelist, poimena"- 
4de nv. mv. v. poimhn- 

herder, didaskalou"- 

4de nv. mv. v. 
didaskalo"- leraar 

 
 
Wij geven u een overzicht van de verbuiging van het woord poimhn.  
                                 ev.                                  mv.  
1ste nv.   poimhn   poimene" 

2de nv.   poimeno"   poimenwn 

3de nv.   poimeni   poimesi(n) 

4de nv.   poimena   poimena" 

 
Wij vervolgen met voorbeelden van vormen van het woord hJgemwn. 
 
..oJ basileu" kai oJ 
hJgemwn.. 

..de koning en de 
stadhouder.. (Hand. 27: 
30) 

hJgemwn- 1ste nv. ev.  

 
..wJste paradounai 
aujton th/ ajrch/ kai th/ 
ejxousia/ tou hJgemono" 

.. met het doel Hem uit 
te leveren aan het 
gezag en de macht van 
de stadhouder. (Luc. 
20: 20) 

wJste- zodat, met het 

doel dat, paradounai- 
hele werkwoord aor. v. 
didwmi- ik geef, ajrch- 
gezag, ejxousia- macht, 

hJgemono"- 2de nv. ev. 

v. hJgemwn- stadhouder 

 
..kai paredwkan Pilatw/ 
tw/ hJgemoni 

..en zij leverden (Hem) 
over aan Pilatus de 
stadhouder. (Matt. 27: 
2) 

paredwkan- 3de p. mv. 

aor. v. paradidwmi- ik 

lever over, hJgemoni- 
3de nv. ev. v. hJgemwn- 
stadhouder 
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hJgemone" 
 
 
 
..kai ejpi hJgemonwn kai 
basilewn staqhsesqe.. 
 
 
 
 
 
 
 
..oujdamw" ejlacisth eij 
ejn toi" hJgemosin  jIouda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kai ejpi hJgemona" de kai 
basilei" ajcqhsesqe.. 
 

stadhouders 
 
 
 
..en jullie zullen voor 
stadhouders en 
koningen geplaatst 
worden.. (Marc. 13: 9) 
 
 
 
 
 
..je bent zeker niet de 
geringste onder de 
heersers van Juda. 
(Matt.2:6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..en jullie zullen voor 
stadhouders en 
koningen gebracht 
worden.. (Matt. 10: 18)

hJgemone"- 1ste nv. mv. 

v. hJgemwn- stadhouder 

 
 
hJgemonwn- 2de nv. mv. 

v. hJgemwn- stadhouder, 

basilewn- 2de nv. mv. 

v. basileu"- koning, 

staqhsesqe- 2de p. mv. 

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

 
oujdamw"- zeker niet, in 

geen geval, ejlacisth- 
1ste nv. ev. vrl. v. 
ejlacisto"- geringste, 

minste (over-treffende 
trap v. ojligo"), 

hJgemosin- 3de nv. mv. 

v. hJgemwn- stadhouder, 

heerser,  jIouda- namen 

van personen uit het 
Oude Testament en 
plaatsnamen worden 
niet verbogen! Vertaal 
deze eerste naamval 
dus als een tweede.  
 
ejpi- (+ 4de nv.) voor, 

naar, hJgemona"- 4de nv. 

mv. v. hJgemwn- stad-

houder, basilei"- 4de 

nv. mv. v. basileu"- 
koning, ajc-qhsesqe- 
2de p. mv. lijd. vorm 
o.t.t.t. v. ajgw- ik breng
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                             ev.                        mv. 
1ste nv.   hJgemwn  hJgemone" 

2de nv.   hJgemono"   hJgemonwn 

3de nv.   hJgemoni  hJgemosi(n) 

4de nv.   hJgemona  hJgemona" 

 
Wij vervolgen met voorbeelden van het woord  &Ellhn. 
 
..Tito" oJ sun ejmoi, 
*Ellhn wjn, ... 

..Titus die bij mij was, 
een Griek zijnde.. (Gal. 
2: 3) 

oJ sun ejmoi- lett. die met 

mij, &Ellhn- 1ste nv. ev.  

 
..*Ioudaiou te prwton 
kai &Ellhno".. 

..eerst van de Jood en 
dan van de Griek.. 
(Rom. 2: 9) 

*Ioudaiou- 2de nv. ev. v. 

*Ioudaio"- Jood, Joods, 

te- na een woord is kai 
ervoor, prwton- eerst 

(bijwoord), &Ellhno"- 
2de nv. ev. v. &Ellhn- 
Griek, heiden 

 
.*Ioudaiw/ te prwton kai 
&Ellhni.. 
 

..eerst voor de Jood en 
dan voor de Griek.. 
(Rom. 2: 10) 

jIoudaiw/- 3de nv. ev. v. 

*Ioudaio"- Jood, Joods, 

&Ellhni- 3de nv. ev. v. 

&Ellhn- Griek, heiden 
 
&Ellhna 

 
Griek, heiden &Ellhna- 4de nv. ev. v. 

&Ellhn- Griek, heiden. 
Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
hjsan de &Ellhne" 
tine"... 
 

En er waren enige 
Grieken.. (Joh. 12: 20) 

&Ellhne"- 1ste nv. mv. 

v. &Ellhn- Griek, heiden, 

tine"- 1ste nv. mv. mnl. 

v. ti"- iemand, iets, 

(bijvoegl.) een zekere 
 
..&Ellhnwn plhqo" 
polu.. 
 
 
 

..een grote menigte van 
Grieken.. (Hand. 17: 4) 

&Ellhnwn- 2de nv. mv. 

v. &Ellhn- Griek, heiden, 

polu- 1ste nv. ev. onz. 

v. polu"- veel 

(onz.,omdat het bij 
plhqo", een onzijdig 

woord, hoort) 
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ajproskopoi kai  *Iou- 
daioi" ginesqe kai  
&Ellhsin ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...ejpeiqen te *Ioudaiou" 
kai &Ellhna" 

Weest zonder aanstoot 
zowel voor Joden als 
voor Grieken.. (1 Kor. 
10: 32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..en overtuigde Joden 
en Grieken. (Hand. 18: 
4)

ajproskopoi- 1ste nv. 

mv. v. ajproskopo"- 
schuldloos, niet aan-
stootgevend (a- ont-

kennend element, 
proskoph- reden voor 

aanstoot, struikelblok), 
*Ioudaioi"- 3de nv. mv. 

v. *Ioudaio"- Jood, 

Joods, ginesqe- 2de p. 

mv. geb. wijs o.t.t. v. 
ginomai- ik word, 

&Ellhsin- 3de nv. mv. 
 
 
ejpeiqen- 3de p. ev. 

o.v.t. v. peiqw- ik 

overtuig, *Ioudaiou"- 
4de nv. mv. v. 
*Ioudaio"- Jood, Joods, 

&Ellhna"- 4de nv. mv. v. 

&Ellhn- Griek, heiden

  
 
  
 
 

Wij geven u een overzicht van de verbuiging van het woord  &Ellhn. 

 
                        ev.                        mv.   
1ste nv.  &Ellhn   &Ellhne" 

2de nv.  &Ellhno"  &Ellhnwn  
3de nv.  &Ellhni  &Ellhsi(n) 

4de nv.  &Ellhna  &Ellhna" 

 
Het woord  mhn (' maand') wordt op dezelfde manier verbogen als &Ellhn. 
 
    Wij willen nu nog aandacht besteden aan het woord aijwn. Dit woord heeft als 

eerste betekenis 'eeuw'. Vaak wordt deze betekenis tot 'de huidige eeuw, deze 
wereld'. Maar aijwn kan ook 'eeuw' betekenen in de letterlijke zin en verwijst dan naar 

de eeuwigheid. Dit is voornamelijk het geval in een aantal vaste uitdrukkingen. 
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Bekijkt u de voorbeelden maar! 
 
aijwn  
 
 
 
 
..hJ merimna tou aijwno".. 

eeuw 
 
 
 
 
.. de zorg van het 
leven.. (Matt. 13: 22) 

aijwn- 1ste nv. ev. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament.  
 
 
merimna- zorg, aijwno"- 
2de nv. ev. v. ai*wn- de 

wereld, het leven van 
alledag 

..oujte ejn toutw/ tw/ 
aijwni oujte ejn tw/ 
mellonti 
 
 

..niet in deze eeuw 
noch in de 
toekomende. (Matt. 12: 
32) 

oujte- ook niet, noch, 

aijwni- 3de nv. ev. v. 

aijwn- eeuw, leven, 

mellonti- 3de nv. ev. 

mnl. dlw. o.t.t. v. mellw- 
ik sta op het punt te..., 
ik ga.. (duidt op iets dat 
in de toekomst zal 
gebeuren) 

 
mhketi ejk sou karpo" 
genhtai eij" ton aijwna

Laat geen vrucht meer 
uit je voortkomen tot in 
eeuwigheid. (Matt. 21: 
19) 

genhtai- 3de p. ev. 

aanv. wijs aor. v. 
ginomai- ik word, 

aijwna- 4de nv. ev. v. 

aijwn- eeuw, ei*" ton 
aijwna- lett. tot de eeuw, 

tot in eeuwigheid 
 
aijwne" 
 
 
 
 
..hJn prowrisen oJ qeo" 
pro twn aijwnwn eij" 
doxan hJmwn 

eeuwen 
 
 
 
 
..die God heeft 
voorbestemd van voor 
de eeuwen tot onze 
heerlijkheid. (1 Kor. 2: 
7) 

aijwne"- 1ste nv. mv. v. 

aijwn- eeuw. Deze vorm 

komt niet in het N.T.  
 
hJn- 4de nv. ev. vrl. v. 

oJ"- die, dat (betrekkelijk 

vnw.), prowrisen- 3de 

p.ev. aor. v. proorizw- 
ik bestem van tevoren, 
aijwnwn- 2de nv. mv. v. 

aijwn- eeuw, pro twn 
aijwnwn- voor de 

eeuwen, voor het begin 
van de tijd, voor het 
begin van de wereld 
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..iJna ejndeixhtai ejn toi" 
aijwsin toi" ejrcome- 
noi".. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..wJ/ hJ doxa eij" tou" 
aijwna" twn aijwnwn, 
ajmhn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
..opdat Hij toonde in de 
toekomende eeuwen.. 
(Ef. 2: 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
..aan Wie de 
heerlijkheid tot in 
eeuwigheid, amen. 
(Gal. 1: 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ejndeixhtai- 3de p.ev. 

aanv. wijs aor. v. ejndeik 
numai- ik toon, ai*wsin- 
3de nv. mv. v. ai*wn- 
eeuw (N.B. Deze vorm 
komt alleen hier voor), 
ejrcomenoi"- 3de nv. 

mv. mnl. dlw. o.t.t. v. 
ejrcomai- ik ga 
 
 
wJ/- 3de nv. ev. mnl. v. 

oJ"-die, dat (betrekkelijk 

vnw.), aijwna"- 4de nv. 

mv. v. aijwn- eeuw, 

aijwnwn- 2de nv. mv. v. 

aijwn- eeuw, eij" tou" 
aijwna" twn aijwnwn- 
lett. tot in de eeuwen 
der eeuwen, in 
eeuwigheid. Deze 
uitdrukking komt vaak 
voor in de brieven van 
Paulus en in Open-
baringen. 
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Wij geven u nog even de verbuiging in een overzicht. 
 
                          ev.                          mv. 
1ste nv.  aijwn   aijwne" 

2de nv.  aijwno"  aijwnwn  
3de nv.  aijwni  aijwsi(n) 

4de nv.  aijwna  aijwna" 

 
 
 
    De woorden  oJ ampelwn (' wijngaard', Matt. 21:28), oJ ceimwn ('winter', 'storm', Matt. 

24: 20) en oJ citwn (' onderkleed', mv. 'kleding', Matt. 10: 10) worden verbogen als 
aijwn. 
    
Wij geven de belangrijkste uitdrukkingen met het woord aijwn ook in de woordenlijst. 

 
39.4 Huiswerk 
a) Vertaal de volgende zinnen. 
 
1. kai. mh. suschmati,zesqe tw/| aivw/ni tou,tw|( avlla. metamorfou/sqe th/| avnakainw,sei tou/ 
noo,j eivj to. dokima,zein u`ma/j ti, to. qe,lhma tou/ qeou/( to. avgaqo.n kai. euva,reston kai. 
te,leion 
2. kai. ga.r evn e`ni. pneu,mati h`mei/j pa,ntej eivj e]n sw/ma evbapti,sqhmen( ei;te VIoudai/oi 
ei;te {Ellhnej ei;te dou/loi ei;te evleu,qeroi( kai. pa,ntej e]n pneu/ma evpoti,sqhmenÅ 
3. kai. sunacqh,sontai e;mprosqen auvtou/ pa,nta ta. e;qnh( kai. avfori,sei auvtou.j avpV 
avllh,lwn( w[sper o` poimh.n avfori,zei ta. pro,bata avpo. tw/n evri,fwn( 
4. kaqw.j hvga,phse,n me ò path,r( kavgw. u`ma/j hvga,phsa\ mei,nate evn th/| avga,ph| th/| evmh/|Å 
5. ò de. o;cloj evpeti,mhsen auvtoi/j i[na siwph,swsin\ oi` de. mei/zon e;kraxan le,gontej( 
VEle,hson h`ma/j( ku,rie( ui`o.j Daui,dÅ 
6. ei=pen de. ò ku,rioj evn nukti. diV o`ra,matoj tw/| Pau,lw|( Mh. fobou/( avlla. la,lei kai. mh. 
siwph,sh|j( 
7.ò de. evsiw,pa kai. ouvk avpekri,nato ouvde,nÅ pa,lin ò avrciereu.j evphrw,ta auvto.n kai. 
le,gei auvtw/|( Su. ei= ò Cristo.j ò ui`o.j tou/ euvloghtou/È 
8. kai. auvtoi. evni,khsan auvto.n dia. to. ai-ma tou/ avrni,ou kai. dia. to.n lo,gon th/j 
marturi,aj auvtw/n kai. ouvk hvga,phsan th.n yuch.n auvtw/n a;cri qana,tou)Å 
9. kai. fanerwqe,ntoj tou/ avrcipoi,menoj komiei/sqe to.n avmara,ntinon th/j do,xhj 
ste,fanonÅ 
10) O de. qeo.j th/j eivrh,nhj( ò avnagagw.n evk nekrw/n to.n poime,na tw/n proba,twn to.n 
me,gan evn ai[mati diaqh,khj aivwni,ou( to.n ku,rion h`mw/n VIhsou/n( 
 
suschmatizomai- ik word gelijk aan, pneuma- Geest, ajforizw- ik scheid, ik maak 

onderscheid, ejrifo"- bok, kajgw- kai + ejgw 
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b) Geef de juiste vorm van  &Ellhn. 
1. ... polloi 
2. ... sebomenou 
3. ... plhqo" 
 
c) Geef de juiste vorm van ai*wn. 
1. ... ejrcomenoi" 
2. ... toutou" 
3. ... mellonti 
 
d) Geef de juiste vorm van mhn (verbuiging als  &Ellhn). 

1. ... eJktw/ (eJkto"- zesde, zie les 14) 
2. ... pollou" 
3. ... tinwn 

 
  
 
39.5 Nieuwe Woorden 
prwton      - (bijwoord) eerst 

aJmartwlo"     - zondaar 
eij + o.v.t., verleden tijd + a*n  - irrealis (bijvoorbeeld Joh.14: 28) 
probaton (onz.)    - schaap 

ajkouw      - ik hoor 
qaumazw     - ik verbaas mij 
eujaggelisth" (mnl.)   - evangelist 

ajrch      - begin, oorsprong; gezag, heersend principe 
ejxousia (vrl.)     - macht 
oujdamw"     - zeker niet 

*Iouda      - Juda 
&Ellhn      - Griek 

te       - na een woord is kai ervoor 

*Ioudaio"     - Jood (zelfstandig), Joods (bijvoeglijk) 

ajproskopo"     - zonder aanstoot te geven 

proskoph     - struikelblok 

mhn (mnl.)     - maand (verbogen als &Ellhn) 
ajp * aijwno"     - vanaf het begin van de wereld, van oudsher  

          (Luc. 1: 70) 
pro twn aijwnwn    - van voor de eeuwen, van voor de grondlegging 

van de 
          wereld (1 Kor. 2: 7) 
eij" ton aijwna (tou aijwno")  - lett. tot de eeuw (van de eeuw), tot in eeuwigheid  

          (Hebr. 5: 6) 
eij" tou" aijwna" twn aijwnwn  - lett. tot de eeuwen der eeuwen, tot in eeuwigheid  

(vaak in de brieven van Paulus en in 
Openbaringen) 
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oJ aijwn mellwn    - de toekomende eeuw 
oJ aijwn ejrcomeno"    - de toekomende eeuw 
hJ sunteleia tou aijwno"/  - de voleinding van de wereld (Matt. 28: 20) 
                       twn aijwnwn   

merimna      - zorg 
mellw      - ik sta op het punt te..., ik ga... (van iets dat in de  

         toekomst zal plaatsvinden), dlw. o.t.t. in alle 
naam- 
         vallen en van alle drie geslachten: toekomende 
(bijv.  
          skia twn mellontwn- een schaduw van de toeko- 

          mende dingen (Kol. 2: 17) 
proorizw     - ik bestem van tevoren 

ejndeiknumai     - ik toon 
mpelwn (mnl.)    - wijngaard (verbogen als aijwn) 

ceimwn (mnl.)     - winter, storm (verbogen als aijwn) 

citwn (mnl.)     - onderkleed, (mv.) kleding (verbogen als aijwn) 

suschmatizomai    - ik word gelijk aan 

pneuma (onz.)    - Geest 
ajforizw     - ik scheid, ik maak onderscheid  

oJ sebomeno"     - zelfstandig gebruikt dlw. o.t.t. v. sebomai-ik 

vereer, gebruikt ter aanduiding van personen die 

zelf geen Joden waren maar wel naar de synagoge 
kwamen en bepaalde Joodse gebruiken in ere 
hielden 

eJkto"      - zesde 

 
39.6 En dan nu... lezen!: 
Wij behandelen deze keer het laatste deel van het begin van het evangelie naar 
Johannes, te weten Joh. 1: 14- 18. 
 
14. kai oJ logo" sarx ejgeneto kai ejskhnwsen ejn hJmin, kai ejqeasameqa thn doxan 
aujtou, doxan wJ" monogenou" para patro", plhrh" carito" kai ajlhqeia". 
15. *Iwannh" marturei peri aujtou kai kekragen legwn: ouJto" hjn oJn eijpon: oJ ojpisw 
mou ejrcomeno" ejmprosqen mou gegonen, oJti prwto" mou hjn. 
16. oJti ejk tou plhrwmato" aujtou hJmei" pante" ejlabomen kai carin ajnti carito": 
17. oJti oJ nomo" dia Mwusew" ejdoqh, hJ cari" kai hJ ajlhqeia dia *Ihsou Cristou 
ejgeneto: 
18. Qeon oujdei" eJwraken pwpote: monogenh" qeo" oJ wjn eij" ton kolpon tou patro" 
ejkeino" ejxhghsato. 
 
ejskhnwsen- 3de p. ev. aor. v. skhnow- ik vertoef (verwant aan skhnh- tent, Christus 

heeft onder ons in het vlees als in een tent gewoond), qeaomai- ik aanschouw, 

monogenou"- 2de nv. ev. v. monogenh"- eniggeboren (mono"- alleen, enig, ginomai- ik 

word), para -(+ 2de nv.) van(af), plhrh"- (+ 2de nv.) vol van, kekragen- 3de p. ev. 
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v.t.t. v. krazw- ik roep, ejmprosqen- (+ 2de nv.) eerder, plhrwma- volheid, eJwraken- 

3de p. ev. v.t.t. v. oJraw- ik zie, pwpote- ooit, kolpo"- boezem, ejxhghsato- 3de p. ev. 

aor. v. ejxhgeomai- ik vertel, ik maak bekend, ik toon (het Griekse woord ejxhghsi" 
werd gebruikt ter aanduiding van alle soorten van tekstverklaring, vandaar ook het 
Nederlandse 'exegese')                                                             
 
Vragen: 
1. Met welke naamval gaat het woord ojpisw? 

2. Wat voor vorm is ejdoqh? (Geef persoon en tijd) 

3. Hoe wordt Christus in dit gedeelte aangeduid? (vier aanduidingen) 
4. Hoe kunt u zien dat het deelwoord wjn in vs. 18 zelfstandig is gebruikt? 

5. De inhoudelijke vraag: Wat symboliseert het 'aan de boezem zijn'? Zie ook Joh. 
13: 23. 
 
 
39.7  De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon V 
De allervroegste vertalingen van het N.T. tonen hoe gebrekkig de communicatie was 
tussen het Griekse oosten en het Latijnse westen.  In de oud-Syrische vertaling 
ontbreken 2 en 3 Johannes, Judas en Openbaringen; echter in de oud-Latijnse 
vertaling ontbreken Hebreeën, Jacobus en 1 Petrus.  De boeken die het oosten miste 
waren wijdverbreid in het westen en omgekeerd.  Desalniettemin bevatten deze twee 
oudste bijbels samen de nieuwtestamentische canon, op 2 Petrus na.   
     
Origenes die in de eerste helft van de derde eeuw n.Chr. leefde en wel op de rand 
van Oost en West, in Egypte, geeft de canon zoals wij die vandaag hebben.  Hij zegt 
dat al deze boeken alom door christenen worden erkend en dat slechts Hebreeën, 2 
Petrus, 2 en 3 Johannes, Judas en Openbaringen door sommigen betwist worden.  
Echter hijzelf geloofde dat Hebreeën door de Apostel Paulus geschreven was.  In de 
eerste helft van de vierde eeuw geeft Eusebius dezelfde canon en vermeldt dezelfde 
betwijfelde boeken (op Hebreeën na).   
     
Athanasius, bisschop van Alexandrië, geeft ons de oudst bekende lijst van alle 27 
nieuwtestamentische boeken en brieven.  Hij deed dat in zijn paasbrief in het jaar 
367.  Enkele decennia later vermelden Hieronymus en Augustinus dezelfde canon.   
     
De concilies van Hippo (393) en Carthago (397 en 419) bevestigen deze canon.  U 
wordt er nogmaals op gewezen dat deze concilies niet uitmaakten welke boeken in 
de canon thuis hoorden, maar zij ratificeerden slechts het feit dat deze boeken en 
brieven altijd al als canoniek beschouwd waren.  
 
 
NOTITIES: 
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Antwoorden:  
1. 2de nv.  
2. 3de p. ev. lijd. vorm aor. v. didwmi- ik geef 

3. oJ logo" (vs. 14), oJ ojpisw mou ejrcomeno" (vs. 15), *Ihsou" Cristo" (vs. 17), 
monogenh"  
qeo" oJ wjn eij" ton kolpon tou patro" (vs. 18) N.B. Mocht u monogenou" para patro" 
(vs. 14) en prwto" mou (vs. 15) hebben meegerekend, dan komt u op zes uit. Het is 

in ieder geval de bedoeling dat u de gedachtengang van het stuk en de plaats van 
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Christus daarin ontrafelt. 
4. Het deelwoord heeft een lidwoord bij zich. 


