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                                                           LES XL 
 
40.1 Inleiding 
In deze les willen wij u vormen laten zien van de o.t.t. en de o.v.t. van werkwoorden 
op -ew. Ook bij deze werkwoorden geldt dat er samentrekking plaats vindt tussen de 

klinkers van de uitgangen en de klinker van de stam ( in dit geval -e). Probeert u weer 

bij het bestuderen van de voorbeelden vast te stellen wat de samentrekkingsregels 
zijn. 
 
40.2 Voorbeelden uit het N.T. 
..aujta ta ejrga aJ poiw 
marturei peri ejmou oJti 
oJ pathr me ajpestalken 

..die werken zelf die Ik 
doe, getuigen 
aangaande Mij dat de 
Vader Mij gezonden 
heeft. (Joh. 5: 36) 

aujta- 1ste nv. mv. onz. 

v. ouJto"- hij (zelf), aj- 
4de nv. mv. v. oJ"- die, 

dat (betrekkelijk vnw.), 
poiw- 1ste p. ev. o.t.t. v. 
poiew- ik doe, 
marturei- 3de p. ev.(!) 

o.t.t. v. marturew, na 

een onderwerp onz. 
mv. volgt een pv. in het 
ev.!!, peri- (+ 2de nv.) 

aangaande, omtrent, 
ajpestalken- 3de p. ev. 

v.t.t. v. ajpostellw- ik 

zend uit  
 
su pisteuei" oJti eiJ" 
ejstin oJ qeo", kalw" 
poiei" 

U gelooft dat God Ee vn 

is, daar doet u goed 
aan. (Jak. 2: 19) 

eiJ"- e vevn, zie les 14, 

kalw"- bijwoord v. 

kalo"- mooi, goed, 

poiei"- 2de p. ev. o.t.t.  

 
pa" oujn oJsti" ajkouei 
mou tou" logou" 
toutou" kai poiei 
aujtou".. 

Een ieder die deze 
woorden van Mij hoort 
en die doet.. (Matt. 7: 
24) 

oJsti"- 1ste p. ev. mnl., 

onbepaald betrekkelijk 
vnw. 'wie ook maar' 
(combinatie v. oJ" en 

ti"), poiei- 3de p.ev. 

o.t.t.v. poiew- ik doe 

 
..oJti ta" ejntola" aujtou 
throumen kai ta ajresta 
ejnwpion aujtou 
poioumen 

..omdat wij Zijn 
geboden houden en 
doen wat aan- 
genaam is voor Hem... 
(1 Joh. 3: 22) 

throumen- 1ste p. mv. 

o.t.t. v. threw- ik 

(be)waak, ta ajresta- 
4de nv. mv. onz. v. 
ajresto"- aangenaam, 

zelfstandig gebruikt (let 
op het lidwoord), 
ejnwpion-(+2de nv.) voor 

(het aangezicht van),  
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oJ oijko" mou oijko" 
proseuch" klhqhsetai, 
uJmei" de aujton poieite 
sphlaion lh/stwn 

 
 
 
 
Mijn huis zal een huis 
van gebed genoemd 
worden, maar jullie 
maken het tot een 
rovershol. (Matt. 21: 13) 

poioumen- 1ste p. mv. 

o.t.t. v. poiew- ik doe  

 
 
oijko"- huis, klh-
qhsetai- 3de p. ev. lijd. 

vorm o.t.t.t. v. kalew- ik 

noem, poieite- 2de p. 

mv. o.t.t. v. poiew- ik 

doe, ik maak, 
sphlaion- hol, 

schuilplaats, lh/stwn- 
2de nv. mv. v. lh/sth"- 
rover 

 
oujci kai oiJ telwnai to 
aujto poiousin; 

Doen niet ook de 
tollenaars hetzelfde? 
(Matt. 5: 46) 

oujci- nadrukkelijk oujk, 
gebruikt in vragen 
wanneer men een 
bevestigend antwoord 
verwacht, telwnai- 1ste 

nv. mv. v. telwnh"- 
tollenaar, to aujto- 4de 

nv. ev. onz. v. oJ aujto"- 
dezelfde, poiousin- 3de 

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

doe 
 
Is het u gelukt de regels voor samentrekking op te stellen? Kijkt u dan maar in ons 
overzicht of het klopt. 
 
poie- + w  >  poiw 
poie- + ei"  >  poiei" 
poie- + ei  >  poiei 
poie- + omen  >  poioumen  
poie- + ete  > poieite 
poie- + ousi(n) >  poiousi(n) 

 
Regels voor samentrekking: 
e + e > ei 
e + o > ou 
e + lange klinker of klinkercombinatie ('tweeklank') > e gaat op in lange klinker/ 

tweeklank 
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Probeert u met deze regels bij de hand eens op te schrijven hoe de o.v.t. van 
werkwoorden op -ew gevormd wordt. U kunt de uitgangen van de o.v.t. vinden in de 

vorige les.  
 
Denkt u te weten hoe de vormen eruit komen te zien? Bekijkt u dan de volgende 
voorbeelden maar! 
 
ejqewroun ton satanan 
wJ" ajstraphn ejk tou 
oujranou pesonta 

Ik zag de satan als een 
bliksem uit de hemel 
vallen. (Luc. 10: 18) 

ejqewroun- 1ste p. ev. 

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

satanan- 4de nv. ev. v. 

satana"- satan, duivel, 

ajstraph- bliksem, 

bliksemschicht, 
pesonta-  

 
4de nv. ev. mnl. dlw. 
aor. v. piptw- ik val 

 
..kai periepatei" oJpou 
hjqele" 

..en je wandelde waar 
je wilde. (Joh. 21: 18) 

periepatei"- 2de p. ev. 

o.v.t. v. peripatew- ik 

wandel rond, oJpou- 
waar, hjqele"- 2de p. 

ev. o.v.t. v. qelw- ik wil 

 
ajnqrwpo" ti" ejpoiei 
deipnon mega.. 

Een zeker mens 
bereidde een grote 
maaltijd.. (Luc. 14: 16) 

ejpoiei- 3de p.ev. o.v.t. 

v. poiew- ik doe, ik 

maak, deipnon- 
maaltijd, mega- 4de nv. 

ev. onz. v. mega"- groot, 

zie les 30 
 
wJ" de hjkousamen tauta, 
parekaloumen hJmei".. 

Toen wij dat gehoord 
hadden, drongen wij 
erop aan.. (Hand. 21: 
12) 

hjkousamen- 1ste p. mv. 

aor. v. ajkouw- ik hoor, 

parekaloumen- 1ste p. 

mv. o.v.t. v. parakalew- 
ik spoor aan  

 
eij tekna tou jAbraam 
ejste, ta ejrga tou 
jAbraam ejpoieite 

Indien jullie kinderen 
van Abraham waren, 
deden jullie de werken 
van Abraham. (Joh. 8: 
39)  

ejpoieite- 2de p. mv. 

o.v.t. v. poiew- ik doe 

N.B. Namen van 
personen uit het Oude 
Testament worden niet 
verbogen! 
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..kai ejpoioun caran 
megalhn pasin toi" 
ajdelfoi" 

..en zij bereidden alle 
broeders grote 
vreugde. (Hand. 15: 3) 

ejpoioun- 3de p. mv. 

o.v.t. v. poiew- ik doe, ik 

maak 
 

Wij geven u een overzicht van de vorming van de o.v.t., uitgaande van het 
werkwoord poiew. 
ej- poie- + on  >  ejpoioun 
ej- poie- + e"   >  ejpoiei" 
ej- poie- + e  >  ejpoiei 
ej- poie- + omen >  ejpoioumen  
ej- poie- + ete  >  ejpoieite 
ej- poie- + on  >  ejpoioun 
 
Alle andere werkwoorden op -ew worden op dezelfde wijze verbogen in o.t.t. en o.v.t.  

 
40.3 Opnieuw de Derde Declinatie    
Dan gaan wij nu weer een paar zelfstandige naamwoorden van de derde declinatie 
behandelen. Dit maal besteden wij aandacht aan de woorden pathr ('vader'), ajnhr 
('man') en martu" ('getuige'). 

     
Wij beginnen met voorbeelden van de verbuiging van pathr. Dit woord komt veel 

voor, in sommige naamvallen over de honderd keer! Vaak duidt dit woord God aan, 
de hemelse Vader. 
 
oijden gar oJ pathr uJmwn 
wJn creian ejcete pro 
tou uJma" aijthsai aujton 

Want jullie Vader weet 
waaraan jullie gebrek 
hebben voor jullie Hem 
(erom) vragen. (Matt. 6: 
8) 

pathr- Vader, wJn- 2de 

nv. mv. onz. v. oJ"- die, 

dat (betrekkelijk vnw.), 
pro-(+ 2de nv.) voor, 

hier met een zelfstandig 
gebruikt heel werk-
woord. Het werkwoord 
wordt van een lidwoord 
voorzien dat de naam-
val aanneemt van het 
voorzetsel waar de hele 
woordgroep bij hoort 
(hier 2de nv. bij pro). 

Bij het werkwoord 
horen twee 4de 
naamvallen: uJma" is het 

onderwerp en aujton 
het lijdende voorwerp 
van aijthsai- hele 

werkwoord aor. v. 
aijtew- ik vraag om 
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..ejn tw/ ploiw/ meta 
Zebedaiou tou patro" 
aujtwn.. 

..in het schip met 
Zebedeus, hun vader.. 
(Matt. 4: 21) 

ploiw/-3de nv. ev. v. 

ploion- schip, meta- (+ 

2de nv.) met, in 
gezelschap van, 
patro"- 2de nv. ev. v. 

pathr- vader 
 
eij de mh ge, misqon oujk 
ejcete para tw/ patri 
uJmwn tw/ ejn toi" 
oujranoi" 

Indien niet, dan hebben 
jullie geen loon bij jullie 
Vader Die in de 
hemelen is. (Matt. 6: 1) 

ge- geeft nadruk aan 

het voorafgaande 
woord, is niet 
afzonderlijk te vertalen, 
para- (+ 3de nv.) bij, 

patri- 3de nv. ev. v. 

pathr- vader, N.B. U 

ziet dat het lidwoord tw/ 
wordt herhaald. Dit wijst 
erop dat de woordgroep 
die na het 2de tw/ komt 

hoort bij patri: 'jullie 

Vader, Die in de 
hemelen (is)'. 

 
..ouJto" eJwraken ton 
patera 

.. Hij heeft de Vader 
gezien. (Joh. 6: 46) 

eJwraken- 3de p. ev. 

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

patera- 4de nv. ev. v. 

pathr-  Vader 

 
oiJ patere" hJmwn to 
manna ejfagon ejn tw/ 
ejrhmw/.. 

Onze vaderen hebben 
het manna gegeten in 
de woestijn.. (Joh. 6: 
31) 

patere"- 1ste nv. mv. v. 

pathr- vader, manna- 
manna, ejfagon- 3e p. 

mv. aor. v. ejsqiw- ik 

eet, ejrhmw/- 3de nv. ev. 

v. ejrhmo"- woestijn 

 
oJ qeo" *Abraam kai oJ 
qeo" *Isaak kai oJ qeo" 
*Iakwb, oJ qeo" twn 
paterwn hJmwn.. 

De God van Abraham 
en de God van Izaa >k en 

de God van Jakob, de 
God van onze 
vaderen.. (Hand. 3: 13) 

paterwn- 2de nv. mv. v. 

pathr- vader. U ziet 

weer dat namen uit het 
Oude Testament niet 
verbogen worden! 
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..ouj kata thn diaqhkhn 
hJn ejpoihsa toi" 
patrasin aujtwn.. 

..niet volgens het 
verbond dat Ik met hun 
vaderen gemaakt heb.. 
(Hebr. 8: 9) 

kata- (+ 4de nv.) 

volgens, overeen-
komstig, diaqhkhn- 4de 

nv. ev. v. diaqhkh- 
verbond, h&n- 4de nv. 

ev. vrl. v. o&"- die, dat 

(betrekkelijk vnw.), 
ejpoihsa- 1ste p. ev. 

aor. v. poiew- ik doe, ik 

maak, patrasin- 3de 

nv. mv. v. pathr- vader 

 
..ejp jejlpidi th" eij" tou" 
patera" hJmwn 
ejpaggelia" genomenh" 
uJpo tou qeou.. 

.. vanwege de hoop van 
de belofte, door God 
gedaan aan onze 
vaderen.. (Hand. 26: 6) 

ejpi- (+ 3de nv.) 

vanwege, ejlpidi- 3de 

nv. ev. v. ejlpi"- hoop, 

patera"- 4de nv. mv. v. 
pathr- vader, ejpag-
gelia"- 2de nv. ev. v. 

ejpaggelia- belofte, 

genomenh"- 2de nv. ev. 

vrl. dlw. aor. v. ginomai- 
ik word 

 
De betekenis van het woord pathr is dus 'vader', vaak gebruikt met betrekking tot 

God 'Vader'. In het meervoud betekent het 'vaderen, voorvaderen'. Ook in het 
enkelvoud kan pathr 'voorvader' betekenen bijvoorbeeld in Matt. 3: 9:  

 
patera ejcomen ton 
jAbraam 

Wij hebben Abraham 
als vader. 

patera- 4de nv. ev. v. 
pathr 

 
 
Wij geven u een overzicht van de vormen. Het is belangrijk dat u deze verbuiging 
goed kent. Het woord komt immers heel vaak voor! 
 
                           ev.                mv.  
1ste nv.  pathr  patere" 

2de nv.  patro" paterwn 

3de nv.  patri patrasi(n) 

4de nv.  patera patera" 

 
Andere woorden die net als pathr verbogen worden, zijn hJ mhthr ('moeder'), hJ 
gasthr ('baarmoeder',  hJ ejn gastri ejcousa- een zwangere vrouw, zie Matt. 1: 18, 24: 

19; ook 'buik', zie Tit. 1: 12) en  hJ qugathr ('dochter', vaak letterlijk maar zie 

bijvoorbeeld ook Luc. 1: 5, 23: 28). 
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Wij vervolgen met de verbuiging van het woord ajnhr. Dit woord betekent 'man', soms 

'echtgenoot'. Bekijkt u de voorbeelden maar! 
 
ojpisw mou ejrcetai ajnhr 
oJ" ejmprosqen mou 
gegonen oJti prwto" mou 
hjn 

Na mij komt een man 
die voor mij was, omdat 
Hij eerder was dan ik. 
(Joh. 1: 30) 

ajnhr- 1ste nv. ev., 

ejmprosqen- (+ 2de nv.) 

voor (v. tijd), gegonen- 

3de p. ev. v.t.t. v. 
ginomai- ik word 

 
..,oiJ..oujde ejk qelhmato" 
ajndro" ajll j ejk qeou 
ejgennhqhsan 

..,die..noch uit de wil 
van de man maar uit 
God geboren zijn. (Joh. 
1: 13) 

oujde- ook niet, noch, 
qelhma- wil, ajndro"- 
2de nv. ev. v. ajnhr- 
man, ejgennhqhsan- 3de 

p. mv. lijd. vorm aor. v. 
ginomai- ik word 

 
pa" oujn oJsti" ajkouei 
mou tou" logou" 
toutou" kai poiei 
aujtou", oJmoiwqhsetai 
ajndri fronimw/.. 

Een ieder dan die deze 
woorden van Mij hoort 
en die doet, zal 
vergeleken worden met 
een verstandig man.. 
(Matt. 7: 24) 

oJmoiwqhsetai- 3de p. 

ev. lijd. vorm o.t.t.t. v. 
oJmoiow- (+ 3de nv.)  ik 

vergelijk met, ajndri- 
3de nv. ev. v. ajnhr, 
fronimw/- 3de nv. ev. v. 

fronimo"- verstandig 

(fronew- ik denk) 

 
legei aujth/ oJ jIhsou": 
kalw" eijpa" oJti ajndra 
oujk ejcw 

Jezus zei tot haar: 'U 
zei terecht:" Ik heb 
geen man" '. (Joh. 4: 
17) 

legei- 3de p.ev. o.t.t. v. 

legw- ik zeg N.B. Er 

staat o.t.t. zoals heel 
vaak in de evangelie >n, 

maar men kiest in 
vertalingen meest- al 
voor de verleden tijd, 
eijpa"- 2de p. ev. aor.  
v. legw- ik zeg, o&ti- dat, 

omdat. Soms is dit 
woord het best weer te 
geven met een dubbele 
punt zoals ook hier (het 
leidt een direct citaat in 
van de woorden van de 
vrouw uit hetzelfde 
vers), a*ndra- 4de nv. 

ev. v. a*nhr- man, in de 

zin van 'eigen man, 
echtgenoot' 



           LES XL 

 

 

8 

  
 
oiJ de ejsqionte" hjsan 
ajndre" wJsei 
pentakiscilioi cwri" 
gunaikwn kai paidwn 

En degenen die 
gegeten hadden waren 
ongeveer vijfduizend 
mannen, de vrouwen 
en kinderen niet 
meegeteld. (Matt. 14: 
21)  

ejsqionte"- 1ste nv. mv. 

mnl. dlw. o.t.t. v. ejsqiw- 
ik eet, ajndre"- 1ste nv. 

mv. v. ajnhr, wJsei- 
zoals, (bij getallen) 
ongeveer, pentakis-
cilioi- vijfduizend (zie 

les 14), cwri"- (+ 2de 

nv.) zonder, niet 
meegerekend 

 
polloi de twn 
ajkousantwn ton logon 
ejpisteusan kai 
ejgenhqh [oJ] & ajriqmo" 
twn ajndrwn  [wJ"] 
ciliade" pente 

Velen echter van 
degenen die het woord 
gehoord hadden, 
geloofden en het getal 
van de mannen werd 
ongeveer vijfduizend. 
(Hand. 4: 4) 

ajkousantwn- 2de nv. 

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

ejgenhqh-3de p. ev. lijd. 

vorm aor. v. ginomai- ik 

word, wJ"- (voor een 

getal) ongeveer, 
ciliade" pente- lett. vijf 

duizendtallen (zie les 
14) 

 
ajlla wJ" hJ ejkklhsia 
uJpotassetai tw/ 
Cristw/, ouJtw" kai aiJ 
gunaike" toi" ajndrasin 
ejn panti 

Maar zoals de 
gemeente aan Christus 
onderdanig is, zo ook 
de vrouwen aan de 
mannen in alles. (Ef. 5: 
24) 

uJpotassetai- 3de p. ev. 

lijd. vorm o.t.t. v. 
uJpotassw- ik onder-

werp, ajndrasin- 3de 

nv. mv. v. ajnhr- man, 

echtgenoot, 
 

panti- 3de nv. ev. onz. 

v. pa"- ieder, elk, vul in 

gedachten aan 'ding': 
'in ieder ding'= 'in alles' 
N.B. De vorm ajndrasin 
komt in het Nieuwe 
Testament zeven keer 
voor, waarvan zes keer 
in een vorm als in dit 
voorbeeld: 'vrouwen, 
(weest) onderdanig aan 
jullie mannen' 
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kataba" de Petro" 
pro" tou" ajndra" 
eijpen.. 

En nadat Petrus 
afgedaald was naar de 
mannen, zei hij.. (Hand. 
10: 21) 

kataba"- 1ste nv. ev. 

mnl. dlw. aor. v. 
katabainw- ik daal af, 

ajndra"- 4de nv. mv. v. 

ajnhr- man, ei*pen- 3de 

p. ev. aor. v. legw- ik 

zeg 
 
Wij geven de verbuiging weer in een overzicht. Ook dit woord komt vaak voor. Let u dus 

goed op de diverse vormen. 

 

                           ev.                        mv. 

1ste nv.  ajnhr   ajndre" 
2de nv.   ajndro"  ajndrwn 

3de nv.   ajndri  ajndrasi(n) 
4de nv.   ajndra  ajndra" 

 

Geen enkel ander woord wordt verbogen als ajnhr. 
 
Wij vervolgen met voorbeelden van de verbuiging van het woord martu" ('getuige'). 

 
tade legei oJ ajmhn, oJ 
martu" oJ pisto" kai 
ajlhqino".. 

Dit zegt de Amen, de 
getrouwe en 
waarachtige getuige.. 
(Op. 3: 14) 

tade- 4de nv. mv. onz. 

v. oJde- deze, dit 

(aanwijzend voornaam-
woord, verwijst naar 
iets bij de spreker: 'dit 
hier bij mij'), ajmhn- 
amen, hier zelfstandig 
gebruikt als aanduiding 
voor Christus, martu"- 
1ste nv. ev., pisto"- 
geloofwaardig, 
betrouwbaar 

 
..to aiJma Stefanou tou 
marturo" sou.. 

..het bloed van 
Stefanus, Uw getuige.. 
(Hand. 22: 20) 

marturo"- 2de nv. ev. 

v. martu"- getuige, 

deze vorm alleen hier! 
 
marturi aan/ voor de getuige marturi- 3de nv. ev. v. 

martu"- getuige. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament.  
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ejgw de martura ton 
qeon ejpikaloumai.. 

Maar ik roep God aan 
als getuige.. (2 Kor. 1: 
23) 

martura- 4de nv. ev. v. 

martu"- getuige, ejpi-
kaloumai- 1ste p. ev. 

o.t.t. v. ejpikaleomai- ik 

doe een beroep op N.B. 
Het woord martu" komt 

in de brieven van 
Paulus vaak voor in 
een dergelijke formu-
lering (God als 
getuige), ook in andere 
naamvallen, bijvoor-
beeld  martu" gar mou 
ejstin oJ qeo"-God is 

mijn getuige (Rom. 1: 
9) 

 
 
..kai ejsesqe mou 
marture".. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiv ejti creian ejcomen 
marturwn; 
 
 
 
 
 
 
kai dwsw toi" dusin 
martusin mou.. 
 
 
 
 
 
 

 
..en jullie zullen Mijn 
getuigen zijn.. (Hand. 1: 
8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarvoor hebben wij 
nog getuigen nodig? 
(Matt. 26: 65)  
 
 
 
 
 
En Ik zal aan Mijn twee 
getuigen geven.. (Op. 
11:3) 

 
ejsesqe- 2de p. mv. 

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

N.B. De o.t.t.t. van eijmi 
heeft altijd de lijdende 
vorm, marture"- 1ste 

nv. mv. v. martu"- 
getuige 
 
 
 
 
 
 
tiv- 4de nv. ev. onz. v. 

tiv"- wie, marturwn- 2de 

nv. mv. v. martu"- 
getuige., hoort bij 
creian  
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ejsthsan te martura" 
yeudei" legonta"... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zij lieten leugen-
achtige getuigen 
komen, die zeiden.. 
(Hand.6:13)

ejsthsan- 3de p.mv. 

aor. v. iJsthmi- ik doe 

staan, martura"- 4de 

nv. mv. v. martu"- 
getuige, deze vorm 
komt alleen hier voor,  
yeudei"- 4de nv. 

Wij geven een overzicht van de verbuiging van het woord martu".  
 
                            ev.                     mv.     
1ste nv.  martu"  marture" 

2de nv.  marturo"  marturwn 

3de nv.  marturi  martusi(n) 

4de nv.  martura  martura" 

 
Misschien deed het woord martu" u wel denken aan het Nederlandse woord 

martelaar. Er is een plaats in het Nieuwe Testament waar martu" deze (bij)betekenis 

heeft, namelijk Op. 17: 6. 
 

 

 

 
  

 

..kai ejk tou aiJmato" 
twn marturwn  jIhsou 

..en van het bloed van 
de getuigen van Jezus.  

'getuigen' duidt hier op 
mensen die vanwege 
hun getuigenis gedood 
zijn, in die zin zijn zij 
dus martelaren 
vanwege hun geloof. 

 
40.4 Huiswerk 
a) Vertaal de volgende zinnen. 
1. oujdei" gar dunatai tauta ta shmeia poiein aJ su poiei". 
2. kai oiJ ajggeloi dihkonoun aujtw/. 
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3. eijpen de tw/ ajndri tw/ xhran ejconti thn ceiran.. 
4. oJ martu", oJ pisto", oJ prwtotoko" twn nekrwn kai oJ ajrcwn twn basilewn th" gh". 
5. kai ijdou ajndre" feronte" ejpi klinh" ajnqrwpon oJ" hjn paralelumeno" kai ejzhtoun 
aujton eijsenegkein. 
 
shmeia- mv. v. shmeion, prwtotoko"- eerstgeboren, nekro"- dood, (zelfstandig 

gebruikt, let op het lidwoord!) dode, a*rcwn- heerser, feronte"- 1ste nv. mv. mnl. dlw. 

o.t.t. v. ferw- ik draag, klinh"- 2de nv. ev. v. klinh- bed, paralelumeno"- 1ste nv. ev. 

mnl. dlw. v.t.t. v. paraluomai- ik ben verlamd, deelwoord fungeert hier als bijvoeglijk 

naamwoord 'verlamd', eijsenegkein- gehele werkwoord aor. v. eijsferw- ik breng 

binnen 
 
b) Geef de juiste vorm van martu" (let op naamval en enkel- of meervoud). 
1. ... pollwn 
2. ... pistw/ 
3. ... yeudei" 
 
c) Geef de juiste vorm van pathr. 
1. ... tw/ ejn toi" oujranoi" 
2. ... ejcomen ton jAbraam 
3. oJ qeo" twn ... hJmwn 
 
d) Geef de juiste vorm van ajnhr. 
1. pentakiscilioi ... 
2. ... polloi" 
3. ... ferw ejpi klinhn 
 
40.5 Nieuwe Woorden 
ajresto"   - aangenaam 

sphlaion (onz.)  - hol, schuilplaats 

lh/sth" (mnl.)  - rover 

telwnh" (mnl.)  - tollenaar 

to aujto    - hetzelfde  

satana"   - satan, duivel 

ajstraph (vrl.)  - bliksem, bliksemschicht 

pathr     - vader, Vader, (mv.) vaderen, voorvaderen 

pro (+ 2de nv.)  - voor (van tijd) 

manna (onz.)   - manna 

diaqhkh (vrl.)  - verbond 

ejpaggelia (vrl.)  - belofte 

ejmprosqen   - voor (van tijd) 

oujde    - ook niet, noch 

qelhma    - wil 

fronimo"   - verstandig, wijs 

wJsei    - zoals, (bij een getal) ongeveer 
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pentakiscilioi  - vijfduizend 

ajriqmo" (mnl.)  - getal 

wJ"     - zoals, (bij een getal) ongeveer 

ciliade" pente  - vijfduizend 

cilia" (vrl.)   - duizendtal 

uJpotassw   - ik onderwerp 

pro"    - (+ 4de nv.) naar 

ajmhn    - amen, (zelfstandig gebruikt) de Amen (titel van Christus) 

pisto"    - betrouwbaar, geloofwaardig 

ejpikaleomai   - ik roep aan  

yeudh"    - leugenachtig 

prwtotoko" (mnl.)  - eerstgeboren 

oJ nekro"   -de dode (zelfstandig gebruik van het bijvoeglijk naamwoord) 

klinh (vrl.)   - bed 

paralelumeno"  - verlamd 
eijsferw   - ik breng naar (binnen) 

 
40.6 En dan nu ... lezen!: 
Wij willen een begin maken met de behandeling van het Onze Vader (Matt. 6: 9- 13). 
Wij kijken deze keer naar de verzen negen en tien. 
 
 9. Pater hJmwn oJ ejn toi" oujranoi": 
     aJgiasqhtw to ojnoma sou: 
10. ejlqetw hJ basileia sou: 
     genhqhtw to qelhma sou,  
     wJ" ejn oujranw/ kai ejpi gh": 
 
Vragen:  
1. U ziet in dit stukje drie keer een gebiedende wijs van de aoristus. Schrijf de drie 
vormen op en geef aan van welke werkwoorden ze komen. 
2. Onderstreep alle zelfstandige naamwoorden, geef aan in welke naamval ze staan 
en waarom. 
3. Verbuig het woord basileia in het enkelvoud.  

4. In welke twee delen kunt u de laatste zin verdelen? N.B. kai betekent hier geen 

'en'!! 
5. Dan nog een vraag over de inhoud: U ziet dat drie dingen van belang zijn: Gods 
Naam, Zijn Koninkrijk en Zijn wil. Wij geven u drie teksten die over deze drie dingen 
gaan. Vertaal ze.  
 
Joh. 1: 12 oJsoi de ejlabon aujton, ejdwken aujtoi" ejxousian tekna qeou genesqai, toi" 
pisteuousin eij" to ojnoma aujtou. 
 
Matt. 6: 33 zhteite de prwton thn basileian tou qeou kai thn dikaiosunhn aujtou, 
kai tauta panta prosteqhsetai uJmin. 
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Joh. 5: 30 .. oJti ouj zhtw to qelhma to ejmon ajlla to qelhma tou pemyanto" me. 
 
prosteqhsetai- 3de p. ev. lijd. vorm o.t.t.t. v. prostiqhmi- ik voeg toe, pemyanto"- 
2de nv. ev. mnl. dlw. aor. v. pempw- ik zend 

 
 
40.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon VI 
Gebaseerd op de Griekse taal hebben theologen enkele geleerde woorden bedacht 
om de vroege strijd om de canon in kaart te brengen.  De homologoumena [van oJmo" 

‘gelijk’, ‘overeenkomend’ en logos ‘redenering’ (oJmologew-ik ben het eens, ik kom 

overeen met); dus ‘de boeken en brieven waar iedereen het mee eens is’] waren de 
geschriften waarover vanaf het begin geen twist bestond; uitgezonderd natuurlijk de 
ketters die ieder zijn eigen canon verzon.  De pseudepigrapha [van pseude" ‘leugen’ 

en epigrapha ‘(op)schriften’] waren de boeken en brieven waar niemand vanaf het 
begin serieus in geloofde.  De antilegomena waren de geschriften waar twijfel over 
bestond. 
     
Zo betwijfelden serieuze christenen de brief aan de Hebreeën, omdat het een 
anonieme brief was en omdat ketters sommige van hun leugens erop baseerden.  
Uiteindelijk was men het erover eens dat Paulus de schrijver moest zijn geweest en 
ketters gebruikten nu eenmaal van alles en nog wat om hun ideeën te staven. 
     
In het Latijnse westen aarzelde men over de brief van Jacobus, omdat men niet 
zeker was of de schrijver wel de bekende apostel in Jeruzalem was geweest.  De 
grootste moeite had men met de idee dat geloof werken moet voortbrengen.  Zelfs 
Luther had moeite dit te begrijpen.  Sommige christenen hadden de indruk dat deze 
brief in strijd was met de leer van Paulus en dat het rechtvaardiging op grond van 
werken leerde.  Echter de gemoederen bedaarden toen men begreep dat Jacobus 
bedoelde dat zonder werken het geloof niet echt is; net als een lichaam zonder ziel of 
geest dood is.  De twee horen bij elkaar.  Paulus leerde dat Abraham door het geloof 
gerechtvaardigd werd en Jacobus legde uit dat zijn handelingen een gevolg van dat 
geloof waren. 
    
Over 2 Petrus is er het meest gediscussieerd tot op voor kort.  Dit kwam vooral 
omdat de stijl nogal verschilt van de 1ste brief.  Vele geleerden beweerden dat het 
een vervalsing uit de tweede eeuw was.  Echter Clemens van Rome haalde het boek 
al in de eerste eeuw aan.  Bovendien weten we nu dat bijvoorbeeld Koptische 
christenen deze brief hoog waardeerden.   
     
Van 2 en 3 Johannes vond men klaarblijkelijk dat deze brieven niet zo veel te zeggen 
hadden; vandaar de geringe belangstelling en circulatie.  Echter niemand zou het in 
zijn hoofd gehaald hebben de geadresseerden onder de naam van ‘oudste’ aan te 
schrijven dan alleen Johannes zelf. 
     
Van Judas begreep men naderhand dat hij niet geloofde in de pseudepigrapha, maar 
wel in bepaalde informatie die daarin werd gevonden, evenals Paulus verwees naar 
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buitencanonieke feiten over de tovenaars Jannes en Jambres.   Hoe dit kan, blijft 
voor ons een zaak van het geloof, waarnaar men alleen kan gissen.  Maar als 
apostel kan hij natuurlijk een bevestiging ervan van boven hebben gekregen. 
      
Ook het boek Openbaringen zorgde voor veel opschudding.  Ook omdat ketters het 
gebruikten voor hun dwaalleringen.  Nadat deze leugens weerlegd waren, werd dit 
boek alom geaccepteerd. 
 
NOTITIES: 
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Antwoorden: 
1. aJgiasqhtw- aJgiazw, ejlqetw- ejrcomai, genhqhtw- ginomai 
2. Pater- 5e nv. ev., aanspreekvorm; oujranoi"- 3de nv. mv., ejn (in de betekenis 

'in')gaat met de derde naamval; ojnoma- 1ste nv. ev., onderwerp v. aJgiasqhtw; 
basileia- 1ste nv. ev., onderwerp v. ejlqetw; qelhma- 1ste nv. ev., onderwerp v. 

genhqhtw; oujranw/- 3de nv. ev., ejn (in de betekenis 'in') gaat met de derde naamval; 

gh"- 2de nv. ev., ejpi (in de betekenis 'op') gaat met de tweede naamval 

3. basileia, basileia", basileia/, basileian 
4. wJ" ejn oujranw/ en kai ejpi gh", ' zoals in de hemel, ook op aarde' 

 


