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                                        LES XLI                                                                                                                                  

41.1 Inleiding 
In deze les willen wij het hebben over de o.t.t. en de o.v.t. van werkwoorden op -ow. 

Hoewel een blik in het woordenboek ons leert dat er een heel aantal werkwoorden 
op -ow is, is het niet zo gemakkelijk voorbeelden met een vorm van de o.t.t. of o.v.t. 

van dergelijke werkwoorden te vinden. U begrijpt hieruit dat de werkwoorden op -ow 

in het Nieuwe Testament niet op grote schaal worden gebruikt en dat het gebruik 
zich vaak beperkt tot een enkele vorm van een bepaald werkwoord. De voorbeelden 
hieronder geven dan ook vaak een tekst die de enige plaats is waar een bepaalde 
vorm van een werkwoord op -ow voorkomt. Soms geven wij zelfs een tekst die de 

enige verschijningsvorm van een bepaald werkwoord bevat!  Er vindt samentrekking 
plaats van de klinkers van de uitgangen van de o.t.t. en o.v.t. met de o. Wij vragen u 

weer een poging te doen de regels voor samentrekking op te stellen. 
 

41.2 Voorbeelden uit het N.T. 
zhlw gar uJma" qeou 
zhlw/.. 

Want ik ijver over jullie 
met een ijver die van 
God is.. (2 Kor. 11: 2) 

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

zhlow- ik ijver, ik zet 

mijn zinnen op (in 
positieve zin: ik ijver 
ergens voor; in nega-
tieve zin: ik zet mijn 
zinnen op iets, dat niet 
van mij is, ik ben 
jaloers), zhlw/- 3de nv. 

ev. v. zhlo"- ijver, 

jaloezie

dhloi" jij maakt duidelijk dhloi"- 2de p. ev. o.t.t. 

v. dhlow- ik maak 

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

to de ejti aJpax dhloi.. En dit 'nog eenmaal' 
duidt aan.. (Hebr. 12: 
27) 

ejti- nog, aJpax- een-

maal, dhloi- 3de p. ev. 

o.t.t. v. dhlow- ik maak 

duidelijk. Paulus is hier 
bezig met de verklaring 
van een tekst uit het O. 
T. Hij neemt een stukje 
(ejti aJpax) en licht dat 

toe. to geeft aan dat 

het stukje tekst zelf-
standig gebruikt wordt 
als onderwerp van 
dhloi: 'dit (stukje tekst) 

ejti aJpax beduidt..'
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ajxioumen de para sou 
ajkousai aJ fronei".. 

Wij achten het echter 
juist van u te horen wat 
u denkt.. (Hand. 28: 22) 

ajxioumen- 1ste p. mv. 

o.t.t. v. ajxiow- ik acht 

het waardig, ik vind het 
de moeite waard, para- 
(+ 2de nv.) van de kant 
van, ajkousai- hele 

werkwoord aor. v. 
ajkouw- ik hoor, aJ- 4de 

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

dat (betrekkelijk vnw.), 
fronei"- 2de p. ev. 

o.t.t. v. fronew- ik denk

..oJti ajpodekatoute to 
hJduosmon kai to ajn-
hqon kai to kuminon.. 

..omdat jullie de tien-
den geven van de munt 
en de dille en de 
komijn.. (Matt. 23: 23) 

ajpodekatoute- 2de p. 

mv. o.t.t. v. ajpodeka-
tow- ik deel in tienen 
(om de tienden te 
kunnen geven), ik geef 
de tienden, hJduosmon- 
munt, ajnhqon- dille, 
kuminon- komijn

zhlousin uJma" ouj 
kalw".. 

Zij beijveren zich over 
jullie, (maar) niet juist.. 
(Gal. 4: 17) 

zhlousin- 3de p. mv. 

o.t.t. v. zhlow- ik ijver

Wij geven u een overzicht van de vormen van de o.t.t. 
 
dhlo- + w  >  dhlw 
dhlo- + ei"  > dhloi" 
dhlo- + ei  >  dhloi 
dhlo- + omen  > dhloumen 
dhlo- + ete  >  dhloute 
dhlo- + ousi(n) >  dhlousi(n) 
 
De regels voor samentrekking zijn: 
-o + e, o , ou  >  ou 
-o + w   > w 
-o + ei    > oi 
 
Wij vervolgen met de o.v.t. De klinkers van de uitgangen trekken weer samen met de 
o. 

 
ejdhloun ik maakte duidelijk ejdhloun- 1ste p. ev. 

o.v.t. v. dhlow- ik maak 

duidelijk. Deze vorm 
komt niet voor in het 
N.T. 
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ejdhlou" jij maakte duidelijk ejdhlou"- 2de p. ev. 

o.v.t. v. dhlow- ik maak 

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

..eij" tivna hj poion 
kairon ejdhlou to ejn 
aujtoi" pneuma Cris-
tou.. 

.. welk of wat voor een 
tijdstip de Geest van 
Christus in hen aan-
duidde.. ( 1 Petr. 1: 11) 

poion- 4de nv. ev. mnl. 

v. poio"- hoedanig, wat 

voor een, ejdhlou- 3de 

p. ev. o.v.t. v. dhlow- ik 

maak duidelijk

ejdhloumen wij maakten duidelijk ejdhloumen- 1ste p. mv. 

o.v.t. v. dhlow- ik maak 

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

ejdhloute jullie maakten duidelijk ejdhloute- 2de p. mv. 

o.v.t. v. dhlow- ik maak 

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

ejdhloun zij maakten duidelijk ejdhloun- 3de p. mv. 

o.v.t. v. dhlow- ik maak 

duidelijk. Deze vorm 

komt niet voor in het 
Nieuwe Testament.

Wij geven u even een overzicht. 
 
ejdhlo- + on  >   ejdhloun 
ejdhlo- + e"  >   ejdhlou" 
ejdhlo- + e   >  ejdhlou  
ejdhlo- + omen >   ejdhloumen 
ejdhlo- + ete  >   ejdhloute 
ejdhlo- + on   >  ejdhloun 
 
41.3 Opnieuw de Derde Declinatie 

Wij willen ook in deze les wat zelfstandige naamwoorden van de derde declinatie 
met u bekijken. Deze keer behandelen wij de woorden rJhtwr ('redenaar'), swthr 
('redder, heiland'), poli" ('stad') en phcu" ('el'). 

     
Wij beginnen met het woord rJhtwr. Dit woord betekent redenaar en duidt iemand 

aan die in opdracht van een ander een redevoering hield. Het kon om verschillende 
soorten redevoeringen gaan, bijvoorbeeld een verdedigingsrede in een rechtzaak of 
een rede bij een speciale gelegenheid (aantreden van een nieuwe machthebber, 
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begrafenis van een hooggeplaatst persoon enz.). Dergelijke mensen waren speciaal 
geschoold om een rede te houden die precies het juiste effect bereikte. Hiertoe 
leerde men in de retorenschool allerlei tactieken. Een redevoering was, al naar 
gelang de gelegenheid waarbij die werd uitgesproken, volgens een vast schema 
opgebouwd. Het was met name in rechtzaken van belang een goede redenaar in 
dienst te nemen. Vaak werd een oordeel meer op de overtuigingskracht van het 
betoog voor en tegen gebaseerd dan op de vraag wie nu echt schuldig was. Bekijkt u 
met deze kennis bij de hand eens de passage in Handelingen waar een redenaar 
verschijnt. Waarom komt hij erbij, hoe gaat hij te werk en heeft hij succes? Dit is 
even een kleine oefening voor u! Wij geven u nu de vormen van het woord r&htwr. 

 
rJhtwr redenaar rJhtwr- 1ste nv. ev. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament.

meta de pente hJmera" 
katebh oJ ajr-
ciereu" jAnania" meta 
presbuterwn tinwn kai 
rJhtoro" Tertullou 
tino"..  

En na vijf dagen kwam 
de hogepriester Anani-
as af met zekere 
oudsten en een rede-
naar, een zekere 
Tertullus.. (Hand. 24: 1) 

meta- (+ 4de nv.) na, 

meta- (+ 2de nv.) met, 

in gezelschap van, 
rJhtoro"- 2de nv. ev. v. 

rJhtwr- redenaar

rJhtori aan/ voor de redenaar rJhtori- 3de nv. ev. v. 

rJhtwr- redenaar. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament.

rJhtora redenaar rJhtora- 4de nv. ev.  v. 

rJhtwr- redenaar. Deze 

vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament.

rJhtore" redenaars rJhtore"- 1ste nv. mv.  

v. rJhtwr- redenaar. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament.

rJhtorwn van de redenaars rJhtorwn- 2de nv. mv.  

v. rJhtwr- redenaar. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament.

rJhtorsi(n) aan/ voor de redenaars rJhtorsi(n)- 3de nv. mv.  

v. rJhtwr- redenaar. 

Deze 
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  vorm komt niet voor in 
het Nieuwe Testament.

rJhtora" redenaars rJhtora"- 4de nv. mv.  

v. rJhtwr- redenaar. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament.

     
U ziet dat er niet veel redenaars optreden in het Nieuwe Testament. Niettemin is het 
goed de verbuiging van dit woord te bestuderen. Hoe meer woorden van de derde 
declinatie u bekijkt, hoe beter u gaat begrijpen hoe de verbuiging functioneert. Wij 
geven dus weer een overzicht. Kijkt u ook nog eens naar eerder gegeven rijtjes van 
woorden van de derde declinatie. Kunt u al een systeem ontdekken in de vorming 
van de diverse naamvallen? 
 
              ev.              mv. 
1ste nv.  rJhtwr  rJhtore" 

2de nv.  rJhtoro"  rJhtorwn 

3de nv.  rJhtori  rJhtorsi(n) 

4de nv.  rJhtora  rJhtora" 

 
Het volgende woord waar wij aandacht aan willen besteden is een belangrijk woord. 
Swthr betekent redder of heiland (denk aan het werkwoord sw/zw-ik red) en u voelt al 

wel aan in welk verband dit woord wordt gebruikt. Wanneer u daaraan blijft denken, 
vindt u het ook vast niet verwonderlijk dat het meervoud in het Nieuwe Testament 
ontbreek. 
 
..oJti ejtecqh uJmin 
shmeron swthr oJ" 
ejstin cristo" kurio" 
ejn polei Dauid 

..omdat voor jullie 
vandaag geboren is de 
Heiland Die is Christus 
de Heere in de stad 
van David.. (Luc. 2: 11) 

ejtecqh- 3de p. ev. lijd. 

vorm aor. v. tiktw- ik 

baar, swthr- 1ste nv. 

ev., polei- 3de nv. ev. 

v. poli"- stad (zie later 

in deze les!)

..dia th" ejpifaneia" 
tou swthro" hJmwn 
Cristou    jIhsou.. 

..door de verschijning 
van onze Heiland 
Christus Jezus.. (2 Tim. 
1: 10) 

ejpifaneia"- 2de nv. ev. 

v. ejpifaneia- verschij-

ning (v. ejpifainw- ik 

(ver)schijn), swthro"- 
2de nv. ev. v. swthr- 
Heiland, Redder

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



            LES XLI 
 

6 

..kai hjgalliasen to 
pneuma mou ejpi tw/ qew/ 
tw/ swthri mou.. 

..en mijn geest ver-
heugt zich in God, mijn 
Heiland.. (Luc. 1: 47) 

hjgalliasen- 3de p. ev. 

aor. v. ajgalliaw- ik 

verheug mij (zeer), 
pneuma- Geest (van 

God, Heilige Geest); 
geest, ziel (van men-
sen), ejpi- (+ 3de nv.) 

vanwege

..kai marturoumen oJti oJ 
pathr ajpestalken ton 
uiJon swthra tou 
kosmou 

..en wij getuigen dat de 
Vader de Zoon gezon-
den heeft als Heiland 
van de wereld. (1 Joh. 
4: 14) 

marturoumen- 1ste p. 

mv. o.t.t. v. marturew- 
ik getuig, ajpestalken- 
3de p. ev. v.t.t. v. 
ajpostellw- ik zend uit, 

swthra- 4de nv. ev. v. 

swthr- Heiland

 
Zoals wij al even aangaven, komt het meervoud in het Nieuwe Testament niet voor. 
Wij geven dit meervoud volledigheidshalve wel in het overzicht. Probeert u even 
zonder te kijken voor uzelf op te schrijven hoe de vormen van het meervoud eruit 
zien.  
 
                   ev.              mv. 
1ste nv.   swthr  swthre" 

2de nv.   swthro"  swthrwn 

3de nv.   swthri  swthrsi(n) 

4de nv.   swthra  swthra" 

 
Wij vervolgen met het woord poli". Dit woord komt voor in alle naamvallen, enkel- 

en meervoud! U begrijpt dat het belangrijk is dit woord goed te leren herkennen. 
Sommige vormen zijn wij al eens tegen gekomen in een voorbeeld. Andere vormen 
ziet u hier voor het eerst. Poli" heeft een onregelmatige verbuiging. U treft dus 

vormen aan die u niet zo maar kunt afleiden door de uitgangen van de derde decli-
natie achter de stam te zetten!! 
 
..mhte eij" *Ierusoluma, 
oJti poli" ejstin tou 
megalou basilew".. 

..en niet bij Jeruzalem 
omdat zij de stad is van 
de grote Koning.. (Matt. 
5: 35) 

poli"- 1ste nv. ev., 
basilew"- 2de nv. ev. 

v. basileu"- koning

ajnebh de kai jIwshf ajpo 
th" Galilaia" ejk 
polew" Nazareq.. 

En ook Jozef ging op 
van- 
uit Galilea uit de stad 
Nazareth.. (Luc. 2: 4) 

ajnebh- 3de p. ev. aor. 

v. ajnabainw- ik ga op, 

polew"- 2de nv. ev. v. 
poli"- stad
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krith" ti" hjn ejn tini 
polei.. 

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

polei- 3de nv. ev. v. 

poli"- stad 

 
ajnebh de kai jIwshf ajpo 
th" Galilaia" ejk 
polew" Nazareq eij" 
thn jIoudaian eij" polin 
Dauid.. 

En ook Jozef ging op 
vanuit Galilea uit de 
stad Nazareth naar 
Judea naar de stad van 
David.. (Luc. 2: 4) 

polin- 4de nv. ev. v. 

poli"- stad

  
 
..kai aiJ polei" twn 
ejqnwn ejpesan 

..en de steden van de 
volkeren vielen. (Op. 
16: 19) 

polei"- 1ste nv. mv. v. 

poli"- stad N.B. De 

4de nv. mv. is ook 
polei" (zie onder), 

maar van de twaalf 
keer dat polei" in het 

Nieuwe Testament 
voorkomt, betreft het 
tien keer een 4de nv. 
en slechts twee keer de 
1ste nv.!, ejqnwn- 2de 

nv. mv. v. ejqno"- volk, 

natie, ejpesan- 3de p. 

mv. aor. v. piptw- ik val

..kai pezh/ ajpo paswn 
twn polewn sunedra-
mon ejkei.. 

..en te voet liepen zij 
van- uit alle steden 
gezamenlijk daarheen.. 
(Marc 6: 33) 

pezh/- (bijwoord) te 

voet, ajpo- (+ 2de nv.) 

vanaf, vanuit, polewn- 
2de nv. mv. v. poli"- 
stad, sunedramon- 3de 

p. mv. aor. v. suntrecw- 
ik loop samen met 
(sun- samen met, in 

gezelschap van, trecw- 
ik loop, ik ren) 

..kai tai" eJterai" 
polesin eujaggelisas-
qai me dei thn basi-
leian tou qeou 

.. ook in de andere 
steden moet Ik het 
Koninkrijk van God 
verkondigen. (Luc. 4: 
43) 

eJterai"- 3de nv. mv. 

vrl. v. eJtero"- ander, 

eujaggelisasqai- hele 

werkwoord aor. v. 
eujaggelizw- ik verkon-

dig (het evangelie), dei- 
(+ 4de nv. + heel 
werkwoord) het is 
nodig)
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kai perihgen oJ jIhsou" 
ta" polei" pasa" kai 
ta" kwma".. 

En Jezus ging rond 
door alle steden en 
dorpen.. (Matt. 9: 35)  

perihgen-3de p. ev. 

o.v.t. v. periagw- ik ga 

rond, polei"- 4de nv. 

mv. v. poli"- stad, 

pasa"- 4de nv. mv. vrl. 

v. pa" (zie les 28) 
 
 
 

Wij geven u een overzicht van de verbuiging van het woord poli".  

 
                    ev.             mv. 
1ste nv.   poli"  polei"  

2de nv.   polew"   polewn 

3de nv.   polei  polesi(n) 

4de nv.   polin  polei" 

 
Wij willen nu nog wat voorbeelden laten zien van het woord phcu". Dit woord bete-

kent el. De el is een lengtemaat. Een el bedraagt 46 of 55 centimeter. Andere leng-
tematen zijn mijl, stadie en vadem. Het woord phcu" komt niet zo vaak voor, slechts 

in vier teksten. Wij willen deze vier teksten met u behandelen. 
 
tiv" de ejx uJmwn me-
rimnwn dunatai 
prosqeinai ejpi thn 
hJlikian aujtou phcun 
eJna; 

Wie van jullie kan door 
bezorgd te zijn een el 
tot zijn lengte toedoen? 
(Matt. 6: 27) 

merimnwn- 1ste nv. ev. 

mnl. dlw. o.t.t. v. me-
rimnaw- ik maak mij 

zorgen, prosqeinai- 
hele werkwoord aor. v. 
prostiqhmi- ik voeg 

toe, hJlikian- 4de nv. 

ev. v. hJlikia- lengte 

(zowel van lichaams-
lengte als van lengte 
van dagen, tijd van 
leven), phcun- 4de nv. 

ev. v. phcu"- el, eJna- 
4de nv. v. eij" (zie les 

14) 

tiv" de ejx uJmwn me-
rimnwn dunatai ejpi thn 
hJlikian au*tou 
prosqeinai phcun ; 

Wie van jullie kan door 
bezorgd te zijn een el 
tot zijn lengte toedoen? 
(Luc. 12: 25) 

Dit is dezelfde tekst. 
Alleen de volgorde is 
iets anders. Ook 
ontbreekt het woord 
eJna bij phcun.
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..ouj gar hjsan makran 
ajpo th" gh" ajlla wJ" 
ajpo phcwn diakosiwn.. 

..want zij waren niet ver 
van het land, maar 
onge- 
veer tweehonderd el.. 
(Joh. 21: 8) 

makran- (bijwoord) ver, 

wJ"- (bij getallen) onge- 

veer, phcwn- 2de nv. 

mv. v. phcu"- el, 

diakosiwn- 2de nv. mv. 

mnl. v. diakosioi- 
tweehonderd

kai ejmetrhsen to 
teico" aujth" eJkaton 
tesserakonta tes-
sarwn phcwn metron..  

En hij mat haar muur: 
een maat van honderd-
vierenveertig el (Op. 
21: 17) 

ejmetrhsen- 3de p. ev. 

aor. v. metrew- ik meet, 

teico"-  muur, 

eJkaton- honderd (wordt 

niet verbogen),   
tesserakonta

  
 
  

 
 
 
 

veertig (wordt niet 
verbogen), tessarwn- 
2de nv. v. vier (wordt 
wel verbogen), metron- 
maat.   Let erop welke 
telwoorden wel en 
welke niet verbogen 
worden (zie les 14). 
Aangezien de volgorde 
100, 40, 4 is (van groot 
naar klein) ontbreekt 
verbindend kai. Wan-

neer de volgorde van 
klein naar groot is (dus 
bijvoorbeeld 4, 40, 
100), staat er wel kai 
tussen de elementen.  

 
 
 

41.4 Huiswerk 
Voor wij u wat oefeningen geven, komen wij nog even terug op het voorbeeld met 
dei. U zag daar de volgende constructie:  
.. eujaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou 
     
Het woord dei betekent 'het is nodig dat..' Na dit woordje volgt een 4de nv. met een 

heel werkwoord. In vaktermen heet dit een accusativus cum infinitivo (AcI). Wij zullen 
de bewuste constructie voortaan met die afkorting aanduiden: dei (+ AcI). Waar u 

AcI ziet, moet u dus letten op een 4de nv. met een heel werkwoord, waarbij de 4de 
naamval het onderwerp vormt van het hele werkwoord. Dit werkwoord wordt de 
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persoonsvorm in de zin met 'dat..' na dei. Wij zullen dit toelichten aan de hand van 

het voorbeeld. U ziet een heel werkwoord, een 4de nv., het woord dei en nog een 

4de nv. met een 2de nv. erbij. U verdeelt de zin dus in stukjes: 
..eujaggelisasqai/ me/ dei/ thn basileian tou qeou  
     
Er is maar een heel werkwoord dat bij dei kan horen: eujaggelisasqai- verkondigen. 

Dit werkwoord heeft een onderwerp nodig (degene die verkondigt) en een lijdend 
voorwerp (dat wat verkondigd wordt). U neemt dan de 4de nv. me als onderwerp en 

thn..qeou als lijdend voorwerp. Nu hebt u de zin: het is nodig dat Ik het Koninkrijk van 

God verkondig.  
     
Op deze manier kunt u elke zin uitrafelen en vertalen. Het is dus belangrijk dat u de 
zin in stukjes knipt, de stukjes benoemt (wat voor naamval, welke functie mogelijk 
etc) en die dan in een bepaalde relatie tot elkaar zet. U voelt al wel aan dat kennis 
van de grammatica onmisbaar is bij dit werk. Wanneer u de grammatica goed be-
heerst, moet u in principe uit elke zin kunnen komen!! Dan gaan wij nu naar het 
huiswerk.  
 
 
  
 
a) Vertaal de volgende zinnen met dei. Wij hebben de zinnen vast voor u in stukjes 

verdeeld. 
1. JHlian/ dei/ ejlqein/ prwton. 
2. shmeron/ gar/ ejn tw/ oijkw/ sou/ dei/ me/ meinai. 
3. oujde/ gar/ ojnoma/ ejstin/ eJteron/ uJpo ton oujranon/ to dedomenon/ ejn ajnqrwpoi"/ 

ejn wJ// dei/ swqhnai/ hJma". (Let op: oujde, eJteron en to dedomenon horen bij ojnoma!) 

4. ..wJ"/ dei/ me/ lalhsai. 
5. meta tauta/ dei/ luqhnai/ aujton/ mikron cronon. 
 
b) Vertaal de volgende zinnen met vormen van swthr en poli". 
1. wJ" kai oJ Cristo" kefalh th" ejkklhsia", aujto" swthr tou swmato". 
2. kat j ejpitaghn tou swthro" hJmwn qeou. 
3. kai diercomeno" eujhggelizeto ta" polei" pasa". 
4. chra de hjn ejn th/ polei ejkeinh/. 
 
meinai- hele werkword aor. v. menw- ik blijf, u&po- (+ 4de nv.) onder, dedomenon- 1ste 

nv. ev. onz. dlw. v.t.t.v. didwmi- ik geef, zelfstandig gebruikt (let op het lidwoord), 

swqhnai- hele werkwoord lijd. vorm aor. v. sw/zw- ik red, lalhsai- hele werkwoord 

aor. v. lalew- ik zeg, ik spreek, meta tauta- lett. na die dingen; geworden tot bij-

woord: daarna, luqhnai- hele werkwoord lijd. vorm aor. v. luw- ik maak los 

 
kefalh- hoofd, swmato"- 2de nv. ev. v. swma- lichaam (derde declinatie!), ejpitaghn- 
4de nv. ev. v. ejpitagh- opdracht, bevel, diercomai- ik trek rond, chra- weduwe 

 
U krijgt in les 42 (de herhalingsles) volop gelegenheid uw kennis van de derde 
declinatie te testen! 
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41.5 Nieuwe Woorden 
zhlow    - ik ijver 
zhlo"    - ijver, jaloezie 
dhlow    - ik maak duidelijk 
ejti    - nog 
aJpax    - eenmaal 
ajxiow    - ik acht waardig 
fronew    - ik (be)denk 

ajpodekatow   - ik deel in tienen, ik geef de tienden 

hJduosmon (onz.)  - munt 

ajnhqon (onz.)  - dille 

kuminon (onz.)  - komijn 

poio"    - hoedanig, wat voor een 

rJhtwr (mnl.)   - redenaar 
swthr (mnl.)   - Heiland, Redder 

tiktw    - ik baar 

ejpifaneia (vrl.)  - verschijning 

ejpifainw   - ik (ver)schijn 
pneuma (onz.)  - Geest; geest 

ejpi     - (+ 3de nv.) vanwege 

pezh/    - (bijwoord) te voet 

ajpo     - (+ 2e nv.) van de kant van 

suntrecw   - ik loop samen met (aor. sunedramon) 
eJtero"    - ander 

dei     - (+ AcI) het is nodig dat.. 

periagw   - ik ga rond 

phcu" (mnl.)  - el (lengtemaat, 46 of 55 cm.) 

phcun prostiqhmi  - ik voeg een el toe 

metron triwn phcwn - een maat van drie ellen 

hJlikia (vrl.)   - lengte (lichaamslengte/ tijd van leven) 

diakosioi   - tweehonderd 

metrew    - ik meet 

eJkaton    - honderd (wordt niet verbogen) 

tesserakonta  - veertig (wordt niet verbogen) 

tessare"   - vier (wordt wel verbogen, zie les 14) 

metron (onz.)   - maat 

menw    - ik blijf 

uJpo     - (+ 4de nv.) onder 
meta tauta   - (bijwoord) daarna 

kefalh    - hoofd 

ejpitagh    - opdracht, bevel 
diercomai   - ik trek rond 

chra    - weduwe 
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41.6 En dan nu.. lezen:  
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat deze oefening niet verplicht is. Daarom 
worden de woorden die in het kader van deze oefening worden aangeboden niet als 
bekend verondersteld in latere lessen. U kunt een woord dat u hier aantreft dus later 
weer bij de nieuwe woorden vinden.  
     
Wij vervolgen met de behandeling van het Onze Vader uit Matt. 6. Wij bekijken deze 
keer de tweede helft, de verzen 11 tot en met 13. 
 
11. ton ajrton hJmwn ton ejpiousion do" hJmin shmeron 
12. kai ajfe" hJmin ta ojfeilhmata hJmwn,  
      wJ" kai hJmei" ajfhkamen toi" ojfeiletai" hJmwn: 
13. kai mh eijsenegkh/" hJma" eij" peirasmon, 
     ajlla rJusai hJma" ajpo tou ponhrou. 
     oJti sou ejstin hJ basileia kai hJ dunami" kai hJ doxa  
     eij" tou" aijwna" twn aijwnwn: ajmhn 
 
 
 
ajrton- 4de nv. ev. v. ajrto"- brood, ejpiousio"- dagelijks, nodig voor het dagelijks 

leven, do"- 2de nv. ev. aor. v. didwmi- ik geef, ajfe"- 2de p. ev. aor. v. ajfihmi- ik 

vergeef,  ojfeilhma- schuld (wat men aan een ander schuldig is, v. ojfeilw- ik ben 

verplicht), ajfhkamen- 1ste p. mv. aor. v.  ajfihmi- ik vergeef, ojfeilhth"- schuldenaar 

(degene die iemand iets schuldig is), eijsenegkh/"- 2de p. ev. aanv. wijs. aor. v. 

eijsferw- ik breng naar, peirasmo"- proef, beproeving (v. peiraomai- ik probeer uit, ik 

test), rJusai- 2de p. ev. aor. v. rJuomai- ik red 

 
Vragen: 
1. Onderstreep de zelfstandige naamwoorden, geef per woord de naamval en 
verklaar waarom deze naamval wordt gebruikt. 
2. Geef bij elk van de zelfstandige naamwoorden uit vraag 1 de juiste vorm van het 
bijvoeglijk naamwoord mega". 

3. Van welk woord komen alle naamvallen in dit stukje voor? 
4. Inhoudelijk: Wij geven u twee teksten met het woord peirasmo" erin. Vertaal deze 

teksten. 
Matt. 26: 41 .. kai proseucesqe, iJna mh eijselqhte eij" peirasmon 
Op. 3: 10      .. kajgw se thrhsw ejk th" wJra" tou peirasmou.. 
 
41.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon VII 

Er bestaat een groot aantal nieuwtestamentische pseudepigrapha, wel ongeveer 300.  Volgens 

een zekere Photius in de 9
de

 eeuw, waren er toen al zo’n 280.  Tientallen zogenaamde evan-

geliën (volgens één ervan bracht Jezus als Kind vogels van klei tot leven; dit kan niet waar 

zijn, want volgens Joh. 2:11 was het veranderen van water in wijn het ‘begin van de teke-

nen’); zogenaamde handelingen van allerlei apostelen; zogenaamde brieven van Christus, 

Paulus en zogenaamde openbaringen. 

     

Wat betreft de nieuwtestamentische apocriefe geschriften in het algemeen, kunnen we zeggen 

dat niemand ze erkent, ook niet de Rooms Katholieke kerk.  Dit is een probleem van het 
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verleden toen deze of die kerkvader die en dat geschrift erkende.  Zij geven ons echter inzicht 

in de verschillende aspecten van de christelijke leer, de ontwikkeling van de theologie ervan 

en zij tonen ons hoe de canon zich ontwikkelde. 

      

De apocriefe werken (dus niet de vaak ongezonde en speculerende pseudepigrapha) kunnen 

verdeeld worden in de werken van de eerste kerkvaders (1
ste

 en 2
de

 eeuw) en de overige 

werken.  Tot de eerste behoren de brieven van Ignatius, van Clemens, de ‘didachè’ 

[didach-leer] en de ‘pastor’ van Hermas. Tot de tweede groep behoren zogenaamde hande-

lingen en openbaringen. 

     

Uit dit alles blijkt dat de canonieke geschriften een uniek karakter hebben.  Van zelfs de 

edelste, religieuze boeken en brieven werd herkend dat ze niet het karakter van canonieke 

geschriften hebben.  Het karakter van canonieke werken was en blijft zo frappant dat maar 

weinige van hen betwist zijn.  Dit kan alleen verklaard worden doordat er zo iets moet zijn 

als inspiratie.  Daar gaan we het de volgende keer over hebben.  

 

 

NOTITIES: 
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Antwoorden:  
1. ajrton- 4de nv. - lijdend voorwerp bij do", ojfeilhmata- 4de nv. - lijdend voorwerp 

bij ajfe", ojfeiletai"- 3de nv.- meewerkend voorwerp bij ajfhkamen, peirasmon- 4de 

nv. - bij eij"- naar, ponhrou- 2de nv. - bij ajpo- van(af), basileia- 1ste nv. - onderwerp 

v. ejstin, dunami"- 1ste nv. -  onderwerp v. ejstin, doxa- 1ste nv. -  onderwerp v. 
ejstin, aijwna"- 4de nv. - bij eij"-naar, aijwnwn- 2de nv. - bij ai*wna" 
2. ajrton- megan, ojfeilhmata- megala, ojfeiletai"- megaloi", peirasmon- megan, 
ponhrou- megalou, basileia- megalh, dunami"- megalh, doxa- megalh, aijwna"- mega-
lou", aijwnwn- megalwn 
3. hJmei" (vs. 12), hJmwn (vs. 11, 12), hJmin (vs. 11, 12), hJma" (vs. 13) 


