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                                        LES XLIII     

43.1 Inleiding 
In deze les willen wij een begin maken met de behandeling van de zogenaamde 
deponentia. Dit zijn werkwoorden die eruit zien als een lijdende vorm, maar een 
actieve betekenis hebben. Voorbeelden zijn: ejrcomai- ik kom, boulomai- ik wil, 

dunamai- ik kan, ginomai- ik word. In deze les willen wij de o.t.t. en de o.v.t. behande-

len van het werkwoord ejrcomai. 
 

43.2 Voorbeelden uit het N.T. 
uJmei" de oujk oijdate 
poqen ejrcomai.. 

Maar jullie weten niet 
vanwaar Ik kom.. (Joh. 
8: 14) 

poqen- vanwaar, 

ejrcomai- 1ste p. ev. 

o.t.t. v. ejrcomai- ik 

kom 
 

..kai su ejrch/ pro" me; ..en U komt naar mij 
toe? (Matt. 3: 14) 

ejrch/- 2de p. ev. o.t.t. 

v. ejrcomai- ik kom 
 

meta de polun cronon 
ejrcetai oJ kurio" twn 
doulwn ejkeinwn.. 

En na lange tijd kwam 
de heer van die slaven.. 
(Matt. 25: 19) 

meta- (+ 4de nv.) na, 
polun- 4de nv. ev. 

mnl. v. polu"- veel 

(zie les 31), ejrcetai- 
3de p. ev. o.t.t. v. 
ejrcomai- ik kom N.B. 

In vertalingen wordt 
o.t.t. in een gelijkenis 
vaak als o.v.t. 
weergegeven,  
kurio"- heer, eige-

naar; Heere (van 
God of Christus) 

 
ejrcomeqa kai hJmei" sun 
soi 

Wij gaan ook met je 
mee. (Joh. 21: 3) 

ejrcomeqa- 1ste p. 

mv. o.t.t. v. ejrcomai- 
ik kom, sun- met 

 
ejrcesqe  jullie komen ejrcesqe- 2de p. mv. 

o.t.t. v. ejrcomai- ik 

kom. Deze vorm 
komt in het Nieuwe 
Testament niet voor. 
N.B. De 2de p. mv. 
geb. wijs o.t.t. v. 
ejrcomai is ook 

ejrcesqe!! Als geb. 

wijs komt ejrcesqe 

twee keer voor. 
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uJsteron de ejrcontai 
kai aiJ loipai parqenoi.. 

Daarna echter kwamen 
ook de andere maag-
den.. (Matt. 25: 11) 

uJsteron- (bijwoord) 

daarna, later, ten-
slotte, ejrcontai- 3de 

p. mv. o.t.t. v. ejrco-
mai- ik kom, loipai- 
1ste nv. mv. vrl. v. 
loipo"- overig, 

parqenoi- 1ste nv. 

mv. v. parqeno"- 
maagd 

 
Wij zetten de vormen even voor u op een rijtje. 
 
    ejrcomai   ejrcomeqa 
    ejrch/    ejrcesqe 
    ejrcetai   ejrcontai 
 
Wij geven u nu de vormen van de o.v.t. van e*rcomai. 
 

hjrcomhn ik kwam hjrcomhn- 1ste p. ev. 

o.v.t. v. ejrcomai- ik 

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

 
..ejn th/ oJdw/ hJ/ hjrcou.. ..op de weg, waarover 

je ging.. (Hand. 9: 17) 
hJ/- 3de nv. ev. vrl. v. 

oJ"- die, dat (betrek-

kelijk vnw.), de 
derde nv. functio-
neert vaak als 
instrumentalis d.w.z. 
dat hetgeen waarvan 
men gebruik maakt 
in de derde nv. staat, 
hjrcou- 2de p. ev. 

o.v.t. v. ejrcomai- ik 

kom 
 

kai pa" oJ ojclo" hjrceto 
pro" aujton.. 

En de hele menigte 
kwam naar Hem toe.. 
(Marc. 2: 13) 

hjrceto- 3de p. ev. 

o.v.t. v. ejrcomai- ik 

kom 
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hjrcomeqa wij kwamen hjrcomeqa- 1ste p. 

mv. o.v.t. v. ejrcomai- 
ik kom. Deze vorm 
komt niet voor in het 
Nieuwe Testament.  

 
hjrcesqe jullie kwamen hjrcesqe- 2de p. mv. 

o.v.t. v. ejrcomai- ik 

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

 
kai hjrconto pro" 
aujton pantoqen 

En zij kwamen overal 
vandaan tot Hem. 
(Marc. 1: 45) 

hjrconto- 3de p. mv. 

o.v.t. v. ejrcomai- ik 

kom, pantoqen- 
overal vandaan (het 
achtervoegsel -qen 
geeft aan dat het 
gaat om ergens 
vandaan) 

 
 
Wij geven u weer de vormen in een overzicht. 
 
    hjrcomhn    hjrcomeqa    
    hjrcou    hjrcesqe 
    hjrceto    hjrconto 
 
Wij vragen nu uw aandacht voor de o.t.t. en de o.v.t. van het werkwoord boulomai. 
 

krith" ejgw toutwn ouj 
boulomai eijnai 

Ik wil over deze dingen 
geen rechter zijn. 
(Hand. 18: 15) 

krith"- (+ 2de nv.) 

rechter over, bou-
lomai- 1ste p. ev. 

o.t.t. v. boulomai- ik 

wil, eijnai- hele 

werkwoord o.t.t. v. 
eijmi- ik ben 

 
pater, eij boulei pa-
renegke touto to 
pothrion ajp j ejmou 

Vader, indien U wilt, 
neem deze beker van 
Mij weg. (Luc. 22: 42) 

boulei- 2de p. ev. 

o.t.t. v. boulomai- ik 

wil, parenegke- 2de 

p. ev. geb. wijs aor. 
v. paraferw- ik 

neem weg, 
pothrion- 
(drink)beker 
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..kaqw" bouletai ..zoals Hij wil. (1 Kor. 
12: 11) 

bouletai- 3de p. ev. 

o.t.t. v. boulomai- ik 

wil 
 

boulomeqa oujn gnwnai 
tivna qelei tauta eijnai 

Wij dan willen weten 
wat dit wil zijn. (Hand. 
17: 20) 

boulomeqa- 1ste p. 

mv. o.t.t. v. bou-
lomai- ik wil, oujn- 
dan, dus, gnwnai- 
hele werkwoord aor. 
v. ginwskw- ik weet, 

tivna- 1ste nv. mv. 

onz. v. tiv- wat 
 

boulesqe oujn ajpolusw 
uJmin ton basilea 
twn  jIoudaiwn; 

Willen jullie dat ik de 
Koning van de Joden 
zal loslaten? (Joh. 18: 
39) 

boulesqe- 2de p. mv. 

o.t.t. v. boulomai- ik 

wil, ajpolusw- 1ste p. 

ev. o.t.t.t. v. ajpoluw- 
ik laat los, basilea- 
4de nv. ev. v. basi-
leu"- koning. N.B. 

Lees oJti- 'dat' na 
oujn. 

 
boulontai zij willen boulontai- 3de p. 

mv. o.t.t. v. bou-
lomai- ik wil. Deze 

vorm komt niet voor 
in het Nieuwe 
Testament. 

 
Wij geven u een overzicht van de vormen van de o.t.t. v. boulomai. 
 
    boulomai    boulomeqa 
    boulei    boulesqe 
    bouletai     boulontai 
 
Wij vervolgen met voorbeelden van de vormen van de o.v.t. van boulomai. 
 

ejboulomhn kai aujto" 
tou ajnqrwpou ajkousai 

Ik wilde ook zelf (iets) 
van de mens horen. 
(Hand. 25: 22) 

ejboulomhn- 1ste p. 

ev. o.v.t. v. bou-
lomai- ik wil, aujto"- 
zelf, ajkousai- hele 

werkwoord aor. v. 
ajkouw- (+ 2de nv.) ik 

hoor 
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ejboulou jij wilde ejboulou- 2de p. ev. 

o.v.t. v. boulomai- ik 

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

 
Barnaba" de ejbouleto 
sumparalabein kai 
ton jIwannhn ton para-
kaloumenon Markon 

Barnabas nu wilde ook 
Johannes meenemen, 
die bijgenaamd werd 
Marcus. (Hand. 15: 37) 

ejbouleto- 3de p. ev. 

o.v.t. v. boulomai- ik 

wil, sumparalabein- 
hele werkwoord aor. 
v. sumparalambanw- 
erbij meenemen, 
parakalou-menon- 
4de nv. ev. mnl. dlw. 
lijd. vorm o.t.t. v. 
parakalew- ik noem 

erbij, ik geef als 
bijnaam  
 

 
ejboulomeqa wij wilden ejboulomeqa- 1ste p. 

mv. o.v.t. v. bou-
lomai- ik wil. Deze 

vorm komt niet voor 
in het Nieuwe 
Testament. 

 
ejboulesqe 
 

 jullie wilden ejboulesqe- 2de p. 

mv. o.v.t. v. bou-
lomai- ik wil. Deze 

vorm komt niet voor 
in het Nieuwe 
Testament. 
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..oiJtine" ajnakrinante" 
me ejboulonto ajpo-
lusai.. 

..die mij wilden loslaten, 
nadat zij mij onder-
vraagd hadden.. (Hand. 
28: 18) 

oiJtine"- 1ste nv. mv. 

mnl. v. oJsti"- die, 

dat (betrekkelijk 
vnw.), ajnakrinante"- 
1ste nv. mv. mnl. 
dlw. aor. v. 
ajnakrinw- ik onder-

vraag, ejboulonto- 
3de p. mv. o.v.t. v. 
boulomai- ik wil, 

ajpolusai- hele 

werk-woord aor. v. 
ajpoluw- ik laat los  

 
Wij geven u de betreffende vormen in een overzicht. 
 
    ejboulomhn   ejboulomeqa 
    ejboulou   ejboulesqe 
    ejbouleto   ejboulonto 
 
Wij laten u in het huiswerk kennis maken met zinnen uit het Nieuwe Testament met 
vormen van de o.t.t. en de o.v.t. van dunamai.  

 

43.3 Enkele Adverba (Bijwoorden) 
    Wij vervolgen nu met een aantal bijwoorden.  
 

.. ajrante" ajsson 
par-elegonto thn 
Krhthn 

..en nadat zij het anker 
gelicht hadden, voeren 
zij zo dicht mogelijk 
langs Kreta. (Hand. 27: 
13) 

ajrante"- 1ste nv. 

mv. mnl. dlw. aor. v. 
aijrw- ik hef op, 

ajsson- vergelijkende 

trap v. ajgci- dichtbij 

(komt zelf in het 
Nieuwe Testament 
niet voor). Dit is de 
enige tekst met 
ajsson!, parelegon-
to- 3de p. mv. o.v.t. 

v. paralegomai- ik 

vaar langs, Krhth- 
Kreta 

 
oJ de jIhsou" hjren tou" 
ojfqalmou" ajnw.. 

Jezus nu hief Zijn ogen 
omhoog.. (Joh. 11: 41) 

hjren- 3de p. ev. aor. 

v. aijrw- ik hef op, 

ajnw- omhoog, naar 

boven 
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hJ de ajnw jIerousalhm 
ejleuqera ejstin.. 

Maar het Jeruzalem 
boven is vrij.. (Gal. 4: 
26) 

ajnw- boven, gebruikt 

als plaatsaanduiding 
bij JIerousalhm, 
ejleuqera- 1ste nv. 

ev. vrl. v. ejleuqero"- 
vrij 

 
..ejgw ejk twn ajnw eijmi ..Ik ben van de dingen 

die boven zijn. (Joh. 8: 
23) 

ta ajnw- de dingen 

boven 

 
file, prosanabhqi 
ajnwteron 

Vriend, ga hogerop. 
(Luc. 14: 10) 

file- 5de nv. ev. v. 

filo"- vriend (aan-

spreekvorm), pro-
sanabhqi- 2de p. ev. 

geb. wijs aor. v. 
prosanabainw- ik ga 

op, ajnwteron- 
(vergelijkende trap v. 
ajnw) hogerop 

 
ajnwteron legwn.. ..terwijl Hij tevoren zei.. 

(Hebr. 10: 8) 
ajnwteron- (vergelij-

kende trap v. ajnw) 

eerder, legwn- 1ste 

nv. ev. mnl. dlw. 
o.t.t. v. legw- ik zeg   

 
..ginwskete oJti ejggu" oJ 
qero" 

..(dan) weten jullie dat 
de zomer nabij is. (Matt. 
24: 32) 

ejggu"- nabij, qero"- 
zomer 

 
hjn de hJ Bhqania ejggu" 
twn  *Ierosolumwn.. 

Bethanie > nu was dicht-

bij Jeruzalem.. (Joh. 11: 
18) 

ejggu"- (+ plaats-

naam in de tweede 
nv.) dichtbij 
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..nun gar ejgguteron 
hJmwn hJ swthria hj oJte 
ejpisteusamen 

..want nu is ons behoud 
dichterbij dan toen wij 
tot geloof kwamen. 
(Rom. 13: 11) 

ejgguteron- (verge-

lijkende trap v. 
ejggu") dichterbij, 

swthria- redding, 

behoud, ejpis-
teusamen- 1ste p. 

mv. aor. v. pisteuw- 
ik geloof. U ziet hier 
dat de aor. soms het 
begin van een 
handeling kan 
aanduiden, dit in 
tegenstelling tot de 
o.v.t. die een duur 
aangeeft. 

 
euj, doule ajgaqe kai 
piste.. 

Goed (gedaan), goede 
en trouwe slaaf.. (Matt. 
25: 21, 23) 

euj- goed (hier als het 

Nederlandse: mooi 
zo), doule- 5de nv. 

ev. v. doulo", ajgaqe- 
5de nv. ev. v. 
ajgaqo", piste- 5de 

nv. ev. v. pisto"- 
betrouwbaar 

 
..kai oJtan qelhte 
dunasqe aujtoi" euj 
poihsai 

..en wanneer jullie 
willen, kunnen jullie aan 
hen goed doen. (Marc. 
14: 7) 

oJtan- oJte+ ajn, 
qelhte- 2de p. mv. 

aanv. wijs o.t.t. v. 
qelw- ik wil, dunasqe- 
2de p. mv. o.t.t. v. 
dunamai- ik kan, euj- 
goed (bijwoord bij 
poihsai), poihsai- 
hele werkwoord aor. 
v. poiew- ik doe 

 
..kai oJ mh gamizwn 
kreisson poihsei 

.. en hij die (haar) niet 
uithuwelijkt, zal beter 
doen. (1 Kor. 7: 38) 

oJ mh gamizwn- lett. 

de niet uithuwelij-
kende, hij die niet 
ten huwelijk geeft, 
kreisson- (vergelij-

kende trap v. euj) 
beter, poihsei- 3de 

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

 



        LES XLIII 
 

9 

oJsa kai ejn jEfesw/ 
dihkonhsen, beltion su 
ginwskei" 

En hoevele diensten hij 
te Efeze bewezen 
heeft, weet jij beter. (2 
Tim 1: 18) 

beltion- (vergelij-

kende trap v. euj) 
beter 

 
kai [oJ] polu" ojclo" 
hjkouen aujtou hJdew" 

En de hele schare 
hoorde Hem graag. 
(Marc. 12: 37) 

hJdew"- graag (bij-

woord v. hJdu"- zoet, 

aange- 
naam) 

 
hJdista oujn mallon 
kauchsomai ejn tai" 
ajsqeneiai" mou.. 

Heel graag zal ik dus 
meer roemen in mijn 
zwakheden.. (2 Kor. 12: 
9) 

hJdista- (overtref-

fende trap v. hJdew") 

heel graag, het liefst, 
mallon- (bijwoord, 

vergelijkende trap v. 
mala) meer, 

kauchsomai- 1ste p. 

ev. o.t.t.t. v. kaucao-
mai- ik roem, 

ajsqeneia- zwakheid 
 
U vindt deze bijwoorden terug in de woordenlijst.  

 

43.4 Huiswerk 
a) Wij geven u een aantal zinnen ter vertaling met de vormen o.t.t. en o.v.t. v. du-
namai- ik kan. Wanneer een vorm niet voorkomt, ontbreekt die in N.T. 

 
1. pisteuete oJti dunamai touto poihsai; 
2. ejan qelh/" dunasai me kaqarisai. 
3. tiv" ajra dunatai swqhnai; 
4. legousin aujtw/: dunameqa. 
5. dunasqe piein to pothrion oJ ejgw mellw pinein; 
6. oiJ de ejn sarki ojnte" qew/ ajresai ouj dunantai. 
7. kai oujdei" ejdunato ajpokriqhnai. 
8. oujpw gar ejdunasqe. 
 
ajresai- hele werkwoord aor. v. ajreskw- ik behaag, ajpokriqhnai- hele werkwoord v. 

ajpokrinomai (lijd. vorm, vertaal actief!!), oujpw- nog niet 

 
b) Maak voor uzelf een rijtje van de vormen o.t.t. en o.v.t. van dunamai. 
 
c) Vertaal de volgende zinnen met bijwoorden erin. 
1. ginwskete oJti ejggu" ejstin hJ basileia tou qeou. 
2. ta ajnw zhteite ouJ oJ Cristo" ejstin ejn dexia/ tou qeou kaqhmeno". 
3. kai ejggu" hjn to pasca twn jIoudaiwn, kai ajnebh eij" *Ierosoluma oJ  jIhsou". 
4. ta ajnw froneite, mh ta ejpi th" gh".  
 
kaqhmeno"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. kaqhmai- ik zit 
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43.5 Nieuwe Woorden 
poqen     - vanwaar 

meta     - (+ 4de nv.) na 
kurio" (mnl.)   - heer, eigenaar; Heere (van God of Christus) 

uJsteron    - daarna, later 

parqeno" (vrl.)   - maagd 

ejrcomai     - ik kom 
pantoqen    - overal vandaan 

paraferw    - ik neem weg ( geb. wijs aor. parenegke) 
pothrion (onz.)   - (drink)beker 

ajsson     - (vergelijkende trap v. ajgci-dichtbij) zo dicht mogelijk 

paralegomai    - ik vaar langs 

ajnw     - (bijwoord) boven, omhoog 
ejleuqero"    - vrij 

ajnwteron    - (bijwoord) hogerop, eerder 

ejggu"     - (bijwoord) nabij, (+ plaats in 2de nv.) dichtbij 

qero" (mnl.)    - zomer 

ejgguteron    -  (bijwoord)dichterbij 

euj      -  (bijwoord) goed, (als uitroep) goed gedaan, mooi zo 
gamizw     - ik huwelijk uit 

kreisson    - (bijwoord, vergelijkende trap v. euj) beter 

beltion     - (bijwoord, vergelijkende trap v. euj) beter 

hJdew"     - (bijwoord v. hJdu"- zoet, aangenaam) graag 

hJdista     - (bijwoord, overtreffende trap v. hJdu") het liefst 

kaucaomai    - ik roem (deponens) 

ajsqeneia (vrl.)   - zwakheid 

ajreskw     - ik behaag 

ajpokrinomai    - ik antwoord (deponens) 

oujpw     - nog niet 

 
 
 

43.6 En dan nu .. lezen!:   
    In les 41 hebben wij de behandeling van het Onze Vader afgerond. Wij beginnen 
dus aan een nieuw gedeelte, te weten Luc. 15: 11-32: 'de gelijkenis van de verloren 
zoon'. Wij hebben dit gedeelte in zes stukken verdeeld. Omdat wij bij deze verdeling 
rekening hebben gehouden met de inhoud is het stuk de ene les wat langer dan de 
andere. Het eerste stuk dat wij met u willen doornemen is Luc. 15: 11- 13: 'geef mij 
het deel dat mij toekomt'. 
 
11. eijpen de: ajnqrwpo" ti" eijcen duo uiJou".  
12. kai eijpen oJ newtero" aujtwn tw/ patri: pater, do" moi to ejpiballon mero" th" 
oujsia". oJ de dieilen aujtoi" ton bion. 
13. kai met j ouj polla" hJmera" sunagagwn panta oJ newtero" uiJo" ajpedhmhsen eij" 
cwran makran kai ejkei dieskorpisen thn oujsian aujtou zwn ajswtw". 
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eijcen-3de p. ev. o.v.t. v. ejcw- ik heb, to ejpiballon mero"- lett. het toevallende deel, 

ejpiballon- 4de nv. ev. onz. dlw. o.t.t. v. ejpiballw- ik werp erop (de betekenis ' het 

valt toe aan' komt alleen voor in situaties waar het om een erfenis gaat), hJ oujsia- 
bezit, geld, rijkdom, dieilen- 3de p. ev. aor. v. diairew- ik verdeel (in porties), oJ bio"- 
leven, leeftocht, bezit, sunagagwn- 1ste nv. ev. mnl. dlw. aor. v. sunagw- ik verzamel, 

ajpedhmhsen- 3de p. ev. aor. v. ajpodhmew- ik reis af, makran- (bijwoord) ver, dieskor-
pisen- 3de p. ev. aor. v. diaskorpizw- ik verkwist, zwn- 1ste nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. 

zhw- ik leef, ajswtw"- (bijwoord) op een onverantwoorde manier, losbandig 

 
Vragen: 
1. Geef van de twee vormen van de aoristus in vers 13 aan waaraan u kunt zien dat 
het om een aoristus gaat. 
2. Het gaat hier om twee vormen van zogenaamde samengestelde werkwoorden 
(werkwoorden met een voorzetsel aan het begin). U ziet dat het augment na het 
voorzetsel komt. Wat gebeurt hierbij met het voorzetsel? 
3. De vorm eijcen is een o.v.t. dat wil zeggen dat deze vorm een duur aangeeft. De 

vorm geeft als het ware een kader aan dat om de hele geschiedenis heen staat. De 
aoristus daarentegen geeft vaak een eenmalige handeling aan of het begin van een 
handeling. Schrijf alle werkwoordsvormen in dit stuk op (ook de deelwoorden!) en 
geef aan waarom er een aoristus wordt gebruikt of een o.v.t. (bij deelwoorden aoris-
tus of o.t.t.). 
4. In vers 13 staan drie bijwoorden. Schrijf ze op en geef aan om wat voor bijwoord 
het gaat (bepaling van plaats, bepaling bij een werkwoord enz.). 
5. De inhoudelijke vraag: Hoe kunt u aan het begin van dit stuk al zien dat het niet 
alleen gaat om de jongste zoon en de vader, maar ook om de broer? (M.a.w. waar is 
sprake van twee zonen?) 
 

43.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Wegenbouw I 
De Romeinen waren de eerste wetenschappelijke wegenmakers.  Op het hoogte-
punt van hun macht hadden zij ongeveer 85.000 kilometer aan wegen aangelegd.  
Deze wegen verbonden de hoofdstad Rome met de grenzen van het uitgestrekte 
keizerrijk.  Rome was als een soort naaf en 29 militaire wegen waaiden uit in alle 
richtingen.  De beroemdste was de via Appia.  De meeste oudheidkundigen denken 
dat de Romeinen vooral de kunst van wegenbouw van de Etruskiërs in het noorden 
van Italië geleerd hebben.  Hoewel, zeer waarschijnlijk, ook andere culturen zoals 
de Foenicische en Egyptische hun steentje hebben bijgedragen. 
     
Het frappante van Romeinse wegen is dat ze, van punt tot punt, lijnrecht waren.  
Meren, ravijnen, moerasland en zelfs bergen, werden bedwongen.  Zelfs moderne 
ingenieurs bewonderen ze vanwege hun moedig ontwerp.   
      
De via Appia werd begonnen in 312 v.Chr. en bestond uit één tot anderhalve meter 
aan verschillende materialen.   De diepste laag was van zand of metselkalk.  
Daarop kwam een laag van soms wel een halve meter aan platte stenen.  Daarop 
een laag van ongeveer twintig cm aan kleinere stenen gemengd met kalk.  Daarop 
ongeveer dertig cm aan kiezelsteentjes en grof zand gemengd met hete kalk.  De 
toplaag bestond uit vijftien cm lava dat op keistenen leek.  Dit zou de praktijk worden 
voor de komende 2000 jaar! 
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De Romeinse publieke transport service bestond uit de snelle dienst en de vracht-
dienst.  Dit naast het reizen en transport door privé personen.  De meest gebruikte 
middelen van vervoer waren de tweewielige strijdwagen getrokken door twee of vier 
paarden en de vergelijkbare kar  voor het platteland.  De raeda (een Gallisch woord 
voor een vierwielige wagen) was de voorloper van de diligence.  Er bestond ook een 
vracht raeda getrokken door acht paarden in de zomer en tien in de winter en die 
mocht niet meer dan 1000 Romeinse ponden (ongeveer 330 kilo) vervoeren.  De 
transportsnelheid varieerde van zo’n twintig km per dag door de vrachtdienst en 120 
km door de snelste postdienst.  
 
 

NOTITIES: 
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Antwoorden:  
1. ajpedhmhsen, dieskorpisen (-s- kenmerk van de eerste aoristus, met -en een 

uitgang van de verleden tijd) 
2. De slotklinker valt weg (ajpo-> ajpe-/ dia- > die-). 
3. eijpen (vs. 11):    aor., Jezus begint te vertellen (ingressief) 

  eijcen (vs. 11):    o.v.t., geeft een duur aan 

  eijpen (vs. 12):   aor., geeft een eenmalig iets aan (de jongste zoon zei op                               

een gegeven moment...) 
 do" (vs. 12):    aor., geeft eenmalige gebeurtenis aan ('geef mij (nu)..) 

 ejpiballon (vs. 12):   o.t.t., geeft een duur aan (het deel dat mij altijd al toekwam) 

 dieilen (vs. 12):   aor., geeft een eenmalige gebeurtenis aan  

 sunagagwn (vs. 13):   aor., geeft een eenmalige gebeurtenis aan 

 ajpedhmhsen (vs. 13):  aor., geeft een eenmalige gebeurtenis aan 

 dieskorpisen (vs. 13): aor., ingressief ('hij begon zijn bezit te verkwisten') 

 zwn (vs. 13):    o.t.t., geeft een duur aan ('door losbandig te leven', 'door 

zich een  losbandige levensstijl eigen te maken') 
4.  makran - 'ver', plaatsbepaling bij cwran 
 ejkei  - 'daar', plaatsbepaling 

 ajswtw" - 'losbandig', bepaling bij zwn 


