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                                       LES XLII 

42.1 Inleiding 
In deze herhalingsles geven wij u de volledige vervoeging van de lijdende vorm in 
een overzicht. 
                   bedr.          aanv.       opt.  geb.  hele      
dlw.  
                   wijs           wijs     wijs  ww.   
 
O.T.T. luomai  luwmai  luoimhn  luou  luesqai luomeno" 
     luei  luh/   luoio  luesqw   luomenh 
  luetai luhtai  luoito  luesqe   luomenon 
  luomeqa luwmeqa  luoimeqa  luesqwn 
  luesqe luhsqe  luoisqe 
  luontai luwntai  luointo 
 
O.V.T. ejluomhn 
  ejluou 
  ejlueto 
  ejluomeqa 
  ejluesqe 
  ejluonto 
 
AOR. ejluqhn luqw       luqeihn  luqhti luqhnai luqei" 
  ejluqh" luqh/"  luqeih"  luqhtw   luqeisa 
  ejluqh luqh/       luqeih  luqhte   luqen 
  ejluqhmen luqwmen  luqeimen  luqentwn 
  ejluqhte luqhte  luqeite 
  ejluqhsan luqwsin  luqeien 
 
V.T.T. lelumai lelumeno" wj lelumeno" eijhn leluso lelusqai lelumeno"  
  lelusai lelumeno" hj//" lelumeno" eijh" lelusqw   lelumenh 
  lelutai lelumeno" hj// lelumeno" eijh lelusqe   lelumenon 
  lelumeqa lelumenoi wjmen lelumenoi eijmen  lelusqwn 
  lelusqe lelumenoi hjte lelumenoi eijte 
  leluntai lelumenoi wjsin lelumenoi eijen 
 
V.V.T. ejlelumhn 
  ejleluso 
  ejleluto 
  ejlelumeqa 
  ejlelusqe 
  ejlelunto 
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O.T.T.T luqhsomai   luqhsoimhn   luqh- luqhsomeno" 
  luqhsei   luqhsoio    sesqai luqhsomenh 
  luqhsetai   luqhsoito          luqhsomenon 
  luqhsomeqa  luqhsoimeqa 
  luqhsesqe   luqhsoisqe 
  luqhsontai   luqhsointo 
 
 
42.2 De Derde Declinatie 
    Wij geven u nu nog de rijtjes van de woorden van de derde declinatie die wij u in 
de afgelopen lessen (37- 41) hebben getoond. 
 
               ev.        mv.                 ev.       mv.             
1ste nv.  pai"  paide"  1ste nv. ojdou"   ojdonte" 

2de nv.  paido" paidwn  2de nv.  ojdonto"  ojdontwn 

3de nv.  paidi paisi(n)  3de nv.  ojdonti  ojdousi(n) 

4de nv.  paida paida"  4de nv.  ojdonta  ojdonta" 

 
             ev.               mv.                ev.              mv. 
1ste nv.  ceir  ceire"  1ste nv. iJma"   iJmante" 

2de nv.  ceiro" ceirwn  2de nv. iJmanto"  iJmantwn 

3de nv.  ceiri  cersi(n)  3de nv. iJmanti  iJmasi(n) 

4de nv.  ceira ceira"  4de nv. iJmanta  iJmanta" 

 
              ev.        mv.         ev.               mv. 
1ste nv.  fulax fulake"  1ste nv. poimhn   poimene" 

2de nv.  fulako" fulakwn  2de nv. poimeno"  poimenwn 

3de nv.  fulaki fulaxi(n)  3de nv. poimeni  poimesi(n) 

4de nv.  fulaka fulaka"  4de nv.  poimena  poimena" 

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

2de nv.  hJgemono" hJgemonwn  2de nv. &Ellhno"  &Ellhnwn 

3de nv.  hJgemoni hJgemosi(n)  3de nv. &Ellhni  &Ellhsi(n) 

4de nv.  hJgemona hJgemona"  4de nv. &Ellhna  &Ellhna" 

 
     ev.       mv.         ev.               mv. 
1ste nv.  aijwn  aijwne"  1ste nv. pathr  patere" 

2de nv.  aijwno" aijwnwn  2de nv. patro"  paterwn 

3de nv.  aijwni aijwsi(n)  3de nv. patri  patrasi(n) 

4de nv.  aijwna aijwna"  4de nv. patera  patera" 
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              ev.        mv.         ev.        mv. 
1ste nv.  ajnhr  ajndre"  1ste nv. martu"  marture"   

2de nv.  ajndro" ajndrwn  2de nv. marturo"  marturwn 

3de nv.  ajndri ajndrasi(n) 3de nv. marturi  martusi(n) 

4de nv.  ajndra ajndra"  4de nv. martura  martura" 

 
              ev.        mv.        ev.    mv. 
1ste nv.  rJhtwr rJhtore"  1ste nv. swthr  swthre" 

2de nv.  rJhtoro" rJhtorwn  2de nv. swthro"  swthrwn 

3de nv.  rJhtori rJhtorsi(n) 3de nv. swthri  swthrsi(n) 

4de nv.  rJhtora rJhtora"  4de nv. swthra  swthra" 

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

2de nv.  polew" polewn   

3de nv.  polei polesi(n)  

4de nv.  polin polei"   

  
De woorden van de derde declinatie worden behandeld in KGG par. 11. 
 

42.3 De Verbuiging van tiς en ti. 
Wij geven u de verbuiging van ti", ti. Denkt u eraan dat dezelfde verbuiging geldt voor 
tiv", tiv. 
              ev.        mv.         ev.    mv. 
1ste nv.  ti"  tine"  1ste nv. ti  tina 

2de nv.  tino" tinwn  2de nv. tino" tinwn 

3de nv.  tini  tisi(n)  3de nv.  tini  tisi(n) 

4de nv.  tina  tina"  4de nv. ti  tina 

 

42.4 Huiswerk 
Dan vervolgen wij nu met een reeks zinnen ter vertaling. In deze zinnen kunt u de 
stof uit les 37-41 terug vinden. 
 
1. mh krinete, iJna mh kriqhte. 
2. eij" touto gar ejklhqhte. 
3. touto to gegrammenon dei telesqhnai ejn ejmoi. 
4. ejkei ejstai oJ klauqmo" kai oJ brugmo" twn ojdontwn. 
5. kai ijdou maqhth" ti" hjn ejkei ojnomati Timoqeo", uiJo" gunaiko"  jIoudaia" pisth", 
patro" de  &Ellhno". 
6. palin oJ ajrciereu" ejphrwta aujton kai legei aujtw/... 
7. hjte gar wJ" probata planwmenoi, ajlla ejpestrafhte nun ejpi ton poimena kai 
ejpiskopon twn yucwn uJmwn. 
8. dia touto me oJ pathr ajgapa/ oJti ejgw tiqhmi thn yuchn mou, iJna palin labw aujthn. 
9. ejan.. kai ajrxhtai tuptein tou" paida" kai ta" paidiska"... (bijzin) 
10. kai ijdonte" tina" twn maqhtwn aujtou oJti koinai" cersin, tout jejstin ajniptoi", 
ejsqiousin tou" ajrtou"... (bijzin) 
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42.5 Nieuwe Woorden 
krinw   - ik oordeel 

telew   - ik voltooi, ik vervul 

palin   - opnieuw 
ejperwtaw  - ik vraag  

ejpistrefw  - ik keer terug 
ejpiskopo"  - opzichter 

tiqhmi   - ik leg neer  

yuchn tiqhmi - ik leg mijn leven af 
ajrcomai   - ik begin (ajrxhtai- 3de p. ev. aanv. wijs aor.)  

paidiskh (vrl.) - dienstmeid, slavin 

koino"   - lett. algemeen; hier: vuil 
ajnipto"   - ongewassen 

 
Wij geven u nu de gelegenheid uw kennis van de derde declinatie te testen. Hieron-
der volgen tien vormen met telkens drie naamvallen erbij. Omcirkel de juiste naamval 
en controleer in de antwoordenlijst op de volgende pagina hoeveel vormen goed zijn.  
 
1. martusin  a) 4de nv. mv.   b) 3de nv. mv.   c) 1ste nv. mv.  

2. paide"  a) 2de nv. ev.   b) 4de nv. ev.   c) 1ste nv. mv.  

3. ceiri   a) 1ste nv. mv.   b) 3de nv. ev.   c) 1ste nv. ev.  

4. patera  a) 4de nv. mv.   b) 4de nv. ev.   c) 2de nv. ev. 

5. swthro"  a) 2de nv. ev.   b) 4de nv. mv.   c) 1ste nv. ev.  

6. polew"   a) 3de nv. mv.   b) 1ste nv. mv.   c) 2de nv. ev.  

7. ajnhr   a) 1ste nv. ev.   b) 4de nv. ev.   c) 3de nv. mv.  

8. poimesi  a) 1ste nv. mv.   b) 4de nv. ev.   c) 3de nv. mv. 

9. hJgemona  a) 2de nv. ev.   b) 4de nv. ev.  c) 4de nv. mv.  

10. fulaki   a) 3de nv. mv.   b) 1ste nv. ev.   c) 3de nv. ev.  

 
Wij vragen u opnieuw een keus te maken. Er zijn nu echter maar twee opties: a) 
lijdende vorm (+) en b) geen lijdende vorm (-). Antwoorden staan weer op de vol-
gende bladzijde. 
 
1. swqhnai  a) +    b) - 

2. eijpen   a) +    b) - 

3. ajgapate  a) +    b) - 

4. paralelumeno" a) +    b) - 

5. ejqaumasan  a) +     b) - 

6. ajnabainwn  a) +    b) - 

7. klhqhsontai a) +    b) - 

8. nenikhkate a) +    b) - 

9. baptizomenoi a) +    b) - 

10. gegraptai a) +    b) - 
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42.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon VIII 
De bijbel zegt van zichzelf dat hij door God ingegeven is.  Sleutelpassages in het 
N.T. zijn 2 Tim.3:16; 1 Pet. 1:10,11; 2 Pet. 1:21 en 2 Pet. 1:20.  In het O.T. zijn 
karakteristieke woorden zoals ‘God sprak’, ‘God zei’, ‘Het woord van God kwam’.  
Wil dat zeggen dat de bijbel een soort dictee is?  Vaak wel, maar de bijbel is veel 
meer.  Het moge duidelijk zijn dat zelfs in vertalingen het taalgebruik van de ene 
schrijver eenvoudiger is dan van de andere.  God kon dus de individualiteit van de 
schrijver wel degelijk gebruiken.  Er is dus een goddelijke kant en een menselijke 
kant aan de inspiratie.  Mooi is dat.  De Persoon van Christus, die het Woord wordt 
genoemd, heeft ook deze twee kanten: God en mens. 
      
Het is dus niet zomaar een kwestie van dichterlijke bevlogenheid, maar volgens onze 
eerste sleuteltekst werd de gehele Schrift ingegeven van God.  Het Grieks gebruikt 
het woord qeopneustoς-door God geblazen.  Dat is de goddelijke kant.  De mense-

lijke kant is dat de schrijver daar voor openstond.   
      
Volgens de tweede sleuteltekst geschiedde de inspiratie 1. door de Heilige Geest; 2. 
Christus is het middelpunt van de profetie; 3. de schrijvers begrepen niet volledig wat 
zij schreven.  Wat punt 1. betreft.  De bijbel zegt elders (1 Kor. 2:10-16) dat de 
Heilige Geest alle dingen doorzoekt, zelfs de grootste mysteries van God.  De 
Heilige Geest is dan ook Degene die ze ingeeft en de aandachtige lezer van de 
bijbel zou er goed aan doen om de bijbel dan ook biddend te lezen en te vragen of 
God Zijn Geest wil doen werken om te begrijpen wat wij lezen.   
     
Volgens de derde sleuteltekst gaat de inspiratie uit van de wil van God en niet van 
een mens.  De bijbelschrijvers werden gedreven door God.  Nogmaals, God ge-
bruikte ook hun individualiteit, zodat men de verschillende schrijvers als instrumenten 
kan zien van een groots orkest. 
    
En tenslotte, volgens de vierde sleuteltekst, kan geen enkele profetie een eigen 
uitleg toestaan.  Dit betekent dat men altijd schriftplaats met schriftplaats moet 
vergelijken, dat men in de context moet lezen en niet een uitleg aan een enkel vers 
moet toeschrijven.  Een gouden regel is dat men ‘leest wat er staat’, ‘gelooft wat er 
staat’, en dan ‘heb je wat er staat’.  
 

 

NOTITIES: 
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Antwoorden oefening derde declinatie: 
1. b)  6. c) 
2. c)  7. a) 
3. b)  8. c) 
4. b)  9. b) 
5. a)      10. c) 
 
Meer dan 4 fouten? Kijkt u nog eens goed naar de rijtjes. Let vooral op de uitgangen! 
 
Antwoorden oefening lijdende vorm: 
1. a)  6. b) 
2. b)  7. a) 
3. b)  8. b) 
4. a)  9. a) 
5. b)      10. a) 
 
Ook hier geldt: meer dan 4 fouten, dan niet verder naar de volgende les. Probeert u 
eerst de kenmerken van de lijdende vorm goed in u op te nemen. In de volgende 
lessen komt het begrip lijdende vorm weer aan bod!! 


