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                                        LES XLIV 

44.1 Inleiding 
Wij beginnen deze les met een paar voorbeelden van vormen o.t.t. van de werk-
woorden craomai- ik gebruik (deponens) en kaucaomai- ik roem (deponens). Van 

deze beide werkwoorden komen maar een paar vormen o.t.t. voor in het Nieuwe 
Testament. Voor de vorming gelden weer samentrekking. Wij beginnen met de 
vormen o.t.t.van craomai. 
 

44.2 Voorbeelden uit het N.T. 
crwmai ik gebruik crwmai- 1ste p. ev. 

o.t.t. v. craomai- ik 

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

 
crh/ jij gebruikt crh/- 2de p. ev. o.t.t. 

v. craomai- ik ge-

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

 
crhtai hij gebruikt crhtai-3de

 p. e. o.t.t. 
craomai- ik gebruik. 
Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament. Let op: 
crhtai is ook 3de p. 

ev. aanv. wijs v. 
craomai. Zo komt de 

vorm wel voor. 
 

ejconte" oujn toiauthn 
ejlpida pollh/ parrhsia/ 
crwmeqa 

Omdat wij dan een 
dergelijke hoop hebben, 
gebruiken wij veel 
vrijmoedigheid. (2 Kor. 
3: 12) 

ejconte"- 1ste nv. 

mv. mnl. dlw. o.t.t. v. 
ejcw- ik heb, toiau-
thn- 4de nv. ev. vrl. 

v. toiouto"- zodanig, 

ejlpida- 4de nv. ev. 

v. ejlpi"- hoop, 

parrhsia/- 3de nv. 

ev. v. parrhsia- 
vrijmoedigheid, 
crwmeqa- 1ste nv. 

mv. o.t.t. v. craomai- 
ik gebruik. Deze 
vorm komt alleen 
hier voor. 

 



        LES XLIV 
 

2 

crhsqe jullie gebruiken crhsqe- 2de nv. mv.  

o.t.t. v. craomai- ik 

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

 
crwntai zij gebruiken crwntai- 3de p. mv.  

o.t.t. v. craomai- ik 

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

 
Deze vormen ontstaan doordat de uitgangen van de o.t.t. samentrekken met de stam 
crh- (!). Denkt u aan het werkwoord zhw (zie les 38).  

     
Wij geven u nu een paar voorbeelden van vormen o.t.t. van kaucaomai. Hier gelden 

dezelfde samentrekkingsregels als voor de werkwoorden op -aw. 

 
oijda gar thn proqumian 
uJmwn hJn uJper uJmwn 
kaucwmai.. 

Want ik ken uw be-
reid-willigheid waarom 
ik over u roem.. (2 Kor. 
9: 2) 

proqumian- 4de nv. 

ev. v. proqumia- 
bereidwilligheid, 
inzet, ijver, hJn- 4de 

nv. ev. vrl. v. oJ"- die 

dat (betrekkelijk 
vnw.), uJper- (+ 2de 

nv.) over, vanwege, 
kaucwmai- 1ste p. ev. 

o.t.t. v. kaucaomai- ik 

roem 
 

kauca/ jij roemt kauca/- 2de p. ev. 

o.t.t. v. kaucaomai- ik 

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

 
kaucatai hij roemt kaucatai- 3de p. ev. 

o.t.t. v. kaucaomai- ik 

roem. Deze vorm 
komt niet voor in het 
Nieuwe Testament. 
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 .. kaucwmeqa ejp jejlpidi 
th" doxh" tou qeou 

 ..wij roemen in de 
hoop op de heerlijkheid 
van God. (Rom. 5: 2) 

kaucwmeqa- 1ste p. 

mv. o.t.t. v. kaucao-
mai- ik roem, ejlpidi- 
3de nv. ev. v. ejlpi"- 
hoop 

 
nun de kaucasqe.. Maar nu roemen jullie.. 

(Jak. 4: 16) 
kaucasqe- 2de p. 

mv. o.t.t. v. kaucao-
mai- ik roem.  

 
ejpei polloi kaucwntai 
kata sarka, kajgw 
kauchsomai 

Omdat velen roemen 
naar het vlees, zal ik 
ook roemen. (2 Kor. 11: 
18) 

kaucwntai- 3de p. 

mv. o.t.t. v. kaucao-
mai- ik roem, kajgw- 
kai+ ejgw, kauchso-
mai- 1ste p. ev. 

o.t.t.t. v. kaucaomai- 
ik roem 
 

 
U kunt de samentrekkingsregels vinden in de les over de werkwoorden op -aw (les 

39). 
 
Wij hebben u deze voorbeelden laten zien om u erop te attenderen dat ook bij 
deponentia samentrekking plaats kan vinden. Let u dus goed op wanneer een 
werkwoord voor het eerst wordt gegeven. Kijkt u op welke klinker het werkwoord 
eindigt voor de uitgang (bijvoorbeeld kaucaomai- a- voor de uitgang -omai) en bekijkt 

u dan de samentrekkingsregels in de betreffende lessen ( dat is: voor werkwoorden 
op -aw les 39, voor werkwoorden op -ew les 40 en voor werkwoorden op -ow les 41). 

Sommige werkwoorden zoals craomai vormen een uitzondering. Zij hebben een 

afwijkende stam. Is dit het geval, dan wordt dit apart aangegeven in de woordenlijst. 
 
Wij vervolgen nu met de behandeling van de v.t.t. en de v.v.t. van de deponentia.  
 

..teqeamai to pneuma 
katabainon wJ" pe-
risteran ejx oujranou..  

..ik heb de Geest 
aanschouwd, neerda-
lend als een duif uit de 
hemel.. (Joh.1: 32) 

teqeamai- 1ste p. ev. 

v.t.t. v. qeaomai- ik 

aanschouw, pe-
risteran- 4de nv. 

ev. v. peristera- 

duif 
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teqeasai jij hebt aanschouwd teqeasai- 2de p. ev. 

v.t.t. v. qeaomai- ik 

aanschouw. De 2de 
p. ev. v.t.t. van 
deponentia komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament. 

 
qeon oujdei" pwpote 
teqeatai 

Niemand heeft ooit God 
gezien. (1 Joh. 4: 12) 

pwpote- ooit, teqea-
tai- 3de p. ev. v.t.t. 

v. qeaomai- ik aan-

schouw 
 

kai hJmei" teqeameqa kai 
marturoumen oJti oJ 
pathr ajpestalken ton 
uiJon swthra tou kos-
mou 

En wij hebben aan-
schouwd en getuigen 
dat de Vader de Zoon 
gezonden heeft als 
Redder van de wereld. 
(1 Joh. 4: 14) 

teqeameqa- 1ste p. 

mv. v.t.t. v. qeaomai- 
ik aanschouw 

 
teqeasqe 
 

jullie hebben aan-
schouwd 

teqeasqe- 2de p. mv. 

v.t.t. v. qeaomai- ik 

aanschouw. De 2de 
p. mv. v.t.t. van 
deponentia komt in 
het Nieuwe Testa-
ment niet voor. 

 
teqeantai zij hebben aanschouwd 

  
teqeantai- 3de p. 

mv. v.t.t. v. qeaomai- 
ik aanschouw. De 
3de p. mv. v.t.t. van 
deponentia komt in 
het Nieuwe Testa-
ment niet voor. 

 
U ziet dat de vorming van de v.t.t. van deponentia gelijk is aan de vorming van de 
v.t.t. van de lijdende vorm. Er vindt reduplicatie plaats (herhaling van de eerste 
medeklinker van het werkwoord met een e erbij) en achter de stam komen de uit-

gangen -mai, -sai, -tai, -meqa,   -sqe, -ntai. Vaak komen van een deponens maar 

een paar vormen v.t.t. voor. Wij laten u in het huiswerk met nog wat vormen kennis 
maken. 
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Wij vervolgen nu met de vormen v.v.t. van deponentia.  
 

ejteqeamhn ik had aanschouwd ejteqeamhn- 1ste p. 

ev. v.v.t. v. qeaomai- 
ik aanschouw. De 
1ste p. ev. v.v.t. van 
deponentia komt in 
het Nieuwe Testa-
ment niet voor. 

 
ejteqeaso 
 
 
 
 
 
 
 
 

jij had aanschouwd 
 
 
 
 
 
 
 
 

ejteqeaso- 2de p. ev. 

v.v.t. v. qeaomai- ik 

aanschouw. De 2de 
p. ev. v.v.t. van 
deponentia komt in 
het Nieuwe Testa-
ment niet voor.  
 
 
 
 

 
ejteqeato 
 
 
 
 
 
 
ejteqeameqa 

hij/zij/het had aan-
schouwd 
 
 
 
 
 
wij hadden aanschouwd 

ejteqeato- 3de p. ev. 

v.v.t. v. qeaomai- ik 

aanschouw. De 3de 
p. ev. v.v.t. van 
deponentia komt in 
het Nieuwe Testa-
ment niet voor. 
 
ejteqeameqa-  1ste p. 

mv. v.v.t. v. qeaomai- 
ik aanschouw. De 
1ste p. mv. v.v.t. van 
deponentia komt in 
het Nieuwe Testa-
ment niet voor. 

 
ejteqeasqe jullie hadden aan-

schouwd 
ejteqeasqe- 2de p. 

mv. v.v.t. v. qeaomai- 
ik aanschouw. De 
2de p. mv. v.v.t. van 
deponentia komt in 
het Nieuwe Testa-
ment niet voor. 
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hjdh gar suneteqeinto 
oiJ jIoudaioi.. 

Want de Joden waren 
al met elkaar overeen-
gekomen.. (Joh. 9: 22) 

hjdh- al, reeds, 

suneteqeinto- 3de p. 

mv. v.v.t. v. sunti-
qemai- ik kom over-

een 
 
 
 
 
U ziet dat de vormen van de v.v.t. van deponentia weinig voorkomen. De vorming is 
gelijk aan de vorming van de v.v.t. van de lijdende vorm.  
 
Er zijn echter uitzonderingen. Zo is suntiqemai een onregelmatig werkwoord. In 

woordenboeken worden soms deze onregelmatige vormen achter het werkwoord 
gegeven. Andere woordenboeken nemen zelfs de onregelmatige vormen als afzon-
derlijke woorden op! U kunt dan bijvoorbeeld eijpon opzoeken en u vindt dan dat dit 

de aoristus is van legw. Een dergelijk woordenboek is : 

 
 
Newman, B.M.  A concise Greek- English dictionary of the New Testament  Stutt-
gart  1993 
 

 

 

 

 

 

 

44.3 Weer Adverba 
Wij vervolgen nu met de behandeling van een aantal bijwoorden. 
 

ouj creian ejcousin oiJ 
ijscuonte" ijatrou ajll * 
oiJ kakw" ejconte" 

Zij die gezond zijn 
hebben geen heel-
meester nodig, maar zij 
die ziek zijn. (Matt. 9: 
12) 

ijscuonte"- 1ste nv. 

mv. mnl. dlw. o.t.t. v. 
ijscuw- ik ben in 

staat, ik heb de 
middelen, zelfstan-
dig gebruikt (let op 
het lidwoord), oiJ 
kakw" ejconte"- lett. 

de op slechte wijze 
hebbende, zij die 
zich slecht voelen, 
de zieken. In com-
binatie met een vorm 
van ejcw komt kakw" 

veel voor. 
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..ajrconta tou laou sou 
oujk ejrei" kakw" 

..gij zult van de leider 
van uw volk niet kwaad 
spreken. (Hand. 23: 5) 

ajrconta- 4de nv. ev. 

v. ajrcwn- leider, 

ejrei"- 2de p. ev. 

o.t.t.t. v. legw- ik 

spreek, kakw"- op 

een slechte manier. 
Dit gebruik van 
kakw" in de letterlij-

ke betekenis komt 
minder voor.  

 
eij perissoterw" uJma" 
ajgapw[n], hJsson ajgap-
wmai; 

Indien ik jullie overvloe-
diger liefheb, zou ik 
minder geliefd worden? 
(2 Kor. 12: 15) 

perissoterw"- 
(bijwoord) overvloe-
diger, hJsson- (verge-

lijkende trap v. 
kakw") minder N.B. 

Een andere vorm 
van de vergelijkende 
trap v. kakw" is 

ceiron. Deze vorm 

komt als bijwoord in 
het Nieuwe Testa-
ment niet voor. Let 
er wel op dat de onz. 
vorm van de verge-
lijkende trap van het 
bijvoeglijk naam-
woord kako" ook 

ceiron is! Zo komt 

de vorm wel voor. 
 

wJste ejxestin toi" 
sabbasin kalw" poiein 

Daarom is het geoor-
loofd op de sabbat 
goed te doen. (Matt. 12: 
12) 

wJste- daarom, 

ejxestin- het is 

gepast, het is toege-
staan, kalw"- lett. op 

goede wijze; wordt 
vaak gebruikt bij 
werkwoorden van 
doen of spreken 
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 jIoudaiou" oujden 
hjdikhsa wJ" kai su 
kallion ejpiginwskei" 

De Joden heb ik geen 
onrecht gedaan, zoals u 
ook zelf heel goed 
weet. (Hand. 25: 10) 

hjdikhsa- 1ste p. ev. 

aor. v. ajdikew- ik 

doe onrecht, kal-
lion- (bijwoord, 

vergelijkende trap v. 
kalw") beter, heel 

goed, ejpiginwskei"- 
2de p. ev. o.t.t. v. 
ejpiginwskw- ik weet, 

ik begrijp 
 

oJ de jIhsou" katw kuya" 
tw/ daktulw/ kategrafen 
eij" thn ghn 

Maar Jezus neerbuk-
kend schreef met Zijn 
vinger op de grond. 
(Joh. 8: 6) 

katw- (bijwoord) 

beneden, naar 
beneden, kuya"- 
1ste nv. ev. mnl. dlw. 
aor. v. kuptw- ik buig 

mij, daktulw/- 3de 

nv. ev. v. daktulo"- 
vinger (ook hier weer 
3de nv. instrumenta-
lis!), kategrafen- 
3de p. ev. o.v.t. v. 
katagrafw- ik schrijf 

 
uJmei" ejk twn katw ejste, 
ejgw ejk twn ajnw eijmi 

Jullie zijn van de dingen 
die beneden zijn, Ik ben 
van de dingen die 
boven zijn. (Joh. 8: 23) 

twn katw- 2de nv. 

mv. v. ta katw- de 

dingen beneden 

 
..ajpo dietou" kai 
katwterw.. 

..vanaf twee jaren en 
jonger.. (Matt. 2: 16) 

dietou"- 4de nv. mv. 

v. dieth"- twee jaar 

oud, katwterw- 
(bijwoord, vergelij-
kende trap v. katw) 

lager 
 

..kai hjgaphsan oiJ 
ajnqrwpoi mallon to 
skoto" hj to fw" 

..en de mensen hebben 
de duisternis meer 
liefgehad dan het licht. 
(Joh. 3: 19) 

hjgaphsan- 3de p. 

mv. aor. v. ajgapaw- 
ik heb lief, mallon- 
(bijwoord, vergelij-
kende trap v. mala- 

veel) meer (zie ook 
voorbeeld in les 36) 
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..oJ" ejstin swthr 
pantwn ajnqrwpwn 
malista pistwn 

..Die een Redder is van 
alle mensen, het meest 
van hen die geloven. (1 
Tim 4: 10) 

malista- (bijwoord, 

overtreffende trap v. 
mala- veel) het 

meest (zie ook 
voorbeeld in les 36), 
pistwn- 2de nv. mv. 

v. pisto"- geloof-

waardig, gelovend; 
vaak ter aanduiding 
van gelovigen  

 
kai proelqwn mikron 
ejpesen ejpi proswpon 
aujtou proseucomeno".. 

En een weinig voortge-
gaan viel Hij op Zijn 
aangezicht, biddend.. 
(Matt. 26: 39) 

proelqwn- 1ste nv. 

ev. mnl. dlw. aor. v. 
proercomai- ik ga 

voort, mikron- 
(bijwoord) een 
weinig, ejpesen- 3de 

p. ev. aor. v. piptw- 
ik val, proswpon- 
4de nv. ev. v. 
proswpon (onz.)- 

aangezicht,  pro-
seucomeno"- 1ste nv. 

ev. mnl. dlw. o.t.t. v. 
proseucomai- ik bid 

(deponens) 
 

kai meta mikron palin 
oiJ parestwte" ejlegon 
tw/ Petrw/.. 

En even later zeiden de 
omstanders opnieuw 
tot Petrus.. (Marc. 14: 
70) 

meta mi-
kron-(bijwoordelijke 

bepaling) na een 
weinig, even later, 
parestwte"- 1ste nv. 

mv. mnl. dlw. v.t.t. v. 
paristhmi- ik sta 

erbij 
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chra katalegesqw mh 
ejlatton ejtwn eJxhkonta 
gegonuia.. 

Een weduwe moet inge- 
schreven worden, niet 
minder dan zestig jaar 
oud..(1 Tim. 5: 9) 

katalegesqw- 3de p. 

ev. geb. wijs lijd. 
vorm o.t.t. v. kata-
legw- ik schrijf in, 

ejlatton- (bijwoord, 

vergelijkende trap v. 
mikron) minder, 
eJxhkonta- zestig 

(wordt niet verbo-
gen), gegonuia- 1ste 

nv. ev. vrl. dlw. v.t.t. 
v. ginomai- ik word 

 
..kai hjlqen eij" ta oJria 
th" jIoudaia" peran 
tou  jIordanou  

..en Hij kwam in het 
gebied van Judea over 
de Jordaan. (Matt. 19: 
1) 

oJria- 4de nv. mv. v. 

oJrion- gebied, 

streek, peran- (+ 

2de nv.) over, aan 
de andere zijde 
van,      jIordanou- 

2de nv. v.    
  jIordanh"- (de 

rivier de) Jordaan 
 

dielqwmen eij" to peran Laten wij naar de 
overzijde gaan. (Marc. 
4: 35) 

dielqwmen- 1ste p. 

mv. aanv. wijs aor. v. 
diercomai- ik ga 

door, ik steek over, 
to peran- lett. het 

aan de andere zijde; 
de overzijde, de 
andere kant 

 
eij de ti peraiterw 
ejpizhteite.. 

Indien jullie echter 
verder nog iets willen.. 
(Hand. 19: 39) 

peraiterw- (bij-

woord, vergelijkende 
trap v. peran) ver-

der, ejpizhteite- 2de 

p. mv. o.t.t. v. 
ejpizhtew- ik zoek, ik 

verlang, ik wil 
 
Wij lieten u kennis maken met een aantal bijwoorden. U vindt ze weer in de woor-
denlijst terug. U had de vormen mallon en malista in les 36 al gezien, toen in het 

kader van de trappen van vergelijking. Bekijkt u de zinnen daar nog eens! 
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Wij willen nog even iets zeggen over de betekenis van de vier naamvallen. 
 
De eerste naamval geeft het onderwerp van een zin aan. Ook staan alle woorden die 
bij het onderwerp horen (bijvoeglijke naamwoorden, deelwoorden enz.) in deze 
naamval. 
 
In de tweede naamval staat een woord dat een bepaalde relatie heeft met het woord 
waar de 2de naamval bijhoort. Wij geven u een paar voorbeelden. 
hJ basileia tou qeou- het Koninkrijk van God > geeft bezit aan (zogenaamde ge-

netivus possessivus) 
metron diakosiwn phcwn- een maat van tweehonderd ellen > geeft hoeveelheid aan  

              (zogenaamde genetivus quantitatis) 
pleion Solomwno"- meer dan Salomo > geeft aan waarmee wordt vergeleken  

             (zogenaamde genetivus comparationis) 
 
De derde naamval heeft veel functies. Een paar komen veel voor. 
tw/ daktulw/ kategrafen- Hij schreef met Zijn vinger > geeft middel waarmee aan 

             (zogenaamde dativus instrumentalis) 
th/ prwth/ hJmera/ twn ajzumwn- op de eerste dag van het feest van de ongezuurde 

broden > 
      geeft tijd aan waarop iets gebeurt (zogenaamde dat. 
temporis) 
De belangrijkste functie van de vierde naamval is het aangeven van het lijdend 
voorwerp. 
 
Wij willen u in het vervolg wijzen op het gebruik van de naamvallen. Probeert u dus 
bovenge- 
noemde functies aan de hand van de voorbeelden te onthouden.  
 
En let u ook zelf, wanneer u leest, goed op de naamvallen! 
 

44.4 Huiswerk 
a) Vertaal de volgende zinnen met vormen van de v.t.t. van deponentia. 
1. dedektai hJ Samareia ton logon tou qeou. 
2. ejgw de ouj kecrhmai oujdeni toutwn. 
3. uJper uJmwn kekauchmai. 
 
dedektai- v. decomai- ik ontvang, hJ Samareia- Samaria (een stad) 

 
b) Vertaal de volgende zinnen met bijwoorden. 
1. kai panta" tou" kakw" ejconta" ejqerapeusen. 
2. kai dwsw terata ejn tw/ oujranw/ ajnw kai shmeia ejpi th" gh" katw. 
3. kai hjlqen eij" to peran th" qalassh" eij" thn cwran twn Gerashnwn. 
4. dihrceto de mallon oJ logo" peri aujtou. 
5. kalw" to pneuma to aJgion ejlalhsen dia  jIhsaiou tou profhtou. 
 
dwsw- 1ste p. ev. o.t.t.t. v. didwmi- ik geef, terata- 4de nv. mv. v. tera"- wonderte-

ken, shmeia- 4de nv. mv. v. shmeion- teken, Gerashnwn- 2de nv. mv. mnl. v. Ge-
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rashno"- van Gerasa, (met lidwoord) Geraseen, inwoner van Gerasa, peri- (+ 2de 

nv.) aangaande 
N.B. Let in zin 5 op de herhaling van het lidwoord voor aJgion. Dit wijst erop dat het 

bijvoeglijk naamwoord aJgion hoort bij het zelfstandig naamwoord pneuma. 
 
c) Geef het woord tussen haakjes in de juiste naamval. Let ook op enkel- of meer-
voud. 
1. hJ basileia ... (oJ oujrano", meervoud) 

2. oJ logo" ... (oJ qeo", enkelvoud) 

3. hjgaphsan oiJ anqrwpoi ... (to skoto", enkelvoud) 

4. hJ oJdo", ... ejrcetai (oJ", enkelvoud. Let hier ook op het juiste geslacht!) 

 
d) Wij geven u nu nog een paar zinnen ter vertaling. In deze zinnen staan vormen 
van deponentia en lijdende vormen door elkaar. Let u dus goed op hoe u moet 
vertalen! 
1. oJ decomeno" uJma" ejme decetai. 
2. tote ejrcetai met jaujtwn oJ  jIhsou" eij" cwrion legomenon Geqshmani. 
3. ouj dunamai ejgw poiein ajp j ejmautou oujden. 
4. kai ejbaptizonto ejn tw/ jIordanh/ potamw/. 
5. ijdou oJ basileu" sou ejrcetai. 
 
cwrion- plek, ouj... oujden- regel: wanneer van twee op elkaar volgende ontkenningen 

de tweede samengesteld is (zoals oujd- eJn) versterken zij elkaar, hier dus: 'helemaal 

niets, geen enkel ding', potamo"- rivier 

 

44.5 Nieuwe Woorden 
craomai (stam crh-)   - ik gebruik (deponens) 

nomimw"      - op wettige wijze 

proqumia (vrl.)    - bereidwilligheid 

uJper      - (+  2de nv.) over, vanwege 

qeaomai      - ik aanschouw (deponens) 

pwpote      - ooit 

hjdh      - al, reeds 

suntiqemai     - ik kom overeen 

ijscuw      - ik ben in staat, ik heb de middelen 

kakw"      - (bijwoord) op slechte wijze 

kakw" ejcw     - ik ben ziek 

hJsson      - (bijwoord) minder 

kalw"      - (bijwoord) op een mooie manier, goed 

kallion      - (bijwoord) mooier 
ejpiginwskw     - ik weet 

katw      - (bijwoord) beneden, naar beneden 

ta katw      - de dingen beneden 

kuptw      - ik buig mij 

daktulo" (mnl.)    - vinger 

katagrafw     - ik schrijf  

dieth"      - twee jaar oud 
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katwterw     - (bijwoord) lager 

proercomai     - ik ga voort 

mikron      - (bijwoord) een weinig 

meta mikron     - (bijwoord) na een weinig, even later 
proswpon (onz.)    - aangezicht 

katalegw     - ik schrijf in  

ejlatton      - (bijwoord) minder 

eJxhkonta     - zestig (wordt niet verbogen) 

oJrion (onz.)     - gebied 

peran      - (+ 2de nv.) over, aan de andere zijde 

to peran     - de overzijde 

peraiterw     - (bijwoord) verder 

ejpizhtew     - ik zoek, ik verlang, ik wil 

Samareia (vrl.)    - Samaria (plaats) 

Gerashno"      - van Gerasa, (met lidwoord) Geraseen 

peri      - (+ 2de nv.) aangaande 

cwrion (onz.)    - plek 

potamo" (mnl.)    - rivier 

 
In deze les kwamen twee dingen terloops ter sprake. Wij attenderen u hier nog even 
op.  
 
1. Reduplicatie: Voor de vorming van het v.t.t. wordt voor de stam een voorvoegsel 
geplaatst bestaande uit een medeklinker met een e. De medeklinker waar de stam 

mee begint, wordt als het ware verdubbeld. Voorbeeld: luomai- lelumai.  

Wanneer de stam met een q (th), een f (ph) of een c (kh) begint, begint het voor-

voegsel respectievelijk met een t, een p of een k. Voorbeeld: qeaomai- teqeamai. 
 
2. Dubbele ontkenning: Wanneer van twee op elkaar volgende ontkenningen de 
tweede samengesteld is, versterken ze elkaar. Voorbeeld: ouj ... oujden- geen enkel 

ding.  Is dit niet het geval, dan heffen ze elkaar op. Voorbeeld: oujden ... ouj- niets 

niet= alles. 
 
 

44.6En dan nu ... lezen!: 
Wij vervolgen nu de bespreking van de gelijkenis van de verloren zoon. Deze keer 
behandelen wij Luc. 15: 14- 17: 'berouw'. 
 
14. dapanhsanto" de aujtou panta ejgeneto limo" ijscura kata thn cwran ejkeinhn, kai 
aujto" hjrxato uJstereisqai. 
15. kai poreuqei" ejkollhqh eJni twn politwn th" cwra" ejkeinh", kai ejpemyen aujton 
eij" tou" ajgrou" aujtou boskein coirou", 
16. kai ejpequmei cortasqhnai ejk twn keratiwn wJn hjsqion oiJ coiroi, kai oujdei" 
ejdidou  aujtw/. 
17. eij" eJauton de ejlqwn ejfh: posoi misqioi tou patro" mou perisseuontai ajrtwn, 
ejgw de limw/ wJde ajpollumai. 
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Let op: dapanhsanto" de aujtou- speciale constructie, genaamd genitivus absolutus: 

'losse tweede naamval'. Deze constructie bestaat uit een deelwoord en een zelfstan-
dig naamwoord (of zoals hier persoonlijk voornaamwoord) beide in de tweede 
naamval. U kunt vertalen als een bijzin met het naamwoord als onderwerp en  het 
deelwoord als persoonsvorm (let op de tijd!!). Er kan ook nog een ander woord 
bijhoren (lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bepaling). In dit geval is panta 
het lijdend voorwerp bij het deelwoord  
 
dapanaw- ik verbruik, ik geef uit, limo"- honger, hongersnood, ijscura- 1ste nv. ev. 

vrl. v. ijscuro"-sterk, machtig; u kunt hier vertalen met 'zwaar'; hjrxato- 3de p ev. aor. 

v. ajrcomai- ik begin (deponens), uJstereisqai- hele werkwoord lijd. vorm o.t.t. v. 

uJsterew- ik heb gebrek aan, ik lijd gebrek, poreuqei"- 1ste nv. ev. mnl. dlw.  aor. v. 

poreuomai- ik ga (deponens), ejkollhqh- 3de p. ev. aor. v. kollaomai- ik vervoeg mij 

bij (deponens), boskein- hele werkwoord o.t.t. v. boskw- ik weid, ik hoed (heel werk-

woord van doel, vertaling: om te...), coirou"- 4de nv. mv. v. coiro"- zwijn, ejpiqumew- 
ik begeer, cortazw- ik verzadig, (lijd. vorm) ik word verzadigd, keration- schil (van 

de Johannesbroodboom, werd als veevoer gebruikt), poso"- hoeveel?, misqio"- 
dagloner, gehuurde kracht (denk aan misqo"- loon!), perisseuw- ik neem toe, (lijd. 

vorm) ik heb in overvloed (+ 2de nv.), ajpollumai- ik verga, ik ga te gronde (lijdende 

vorm van ajpollumi- ik richt te gronde) 

 
Vragen: 
1. Schrijf alle lijdende vormen op en geef aan welke 'echte' lijdende vormen zijn en 
welke van deponentia komen. 
2. Wie is het onderwerp van ejpemyen (vs. 15)? 

3. Geef de naamval van de volgende woorden en geef aan waarom deze naamval er 
staat.  
coirou" (vs. 15), keratiwn (vs. 16), coiroi (vs. 16), aujtw/ (vs. 16), posoi (vs. 17), 

limw/ (vs. 17) 

4. Hoe staat dit deel in verband met het voorafgaande? (Let op de tijd van 
dapanhsanto") 

5. In dit deel staat de verloren zoon centraal. Voor deze gelijkenis staan twee andere 
gelijkenissen: het verloren schaap en de verloren munt. In die gelijkenissen gaat het 
om degene die gaat zoeken: hij respectievelijk zij is de centrale figuur. In de gelijke-
nis van de verloren zoon komt de zoon tot inkeer en gaat zelf terug! Is hier sprake 
van een verschil of zou er in deze gelijkenis toch iemand anders centraal staan dan 
de zoon? (Op deze inhoudelijke vraag komen wij later terug!!) 
 
 
 

44.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Wegenbouw II 
In het Romeinse keizerrijk, voor de eerste maal in de geschiedenis, werd er een 
systeem gemaakt van volledig geïntegreerde wegen en van steden geïntegreerd 
door wegen.  Het voornaamste doel van deze wegen was voor het militaire apparaat 
en voor het uitvoeren van de administratie.  Transport van koren en andere om-
vangrijke ladingen werd bijna altijd per eenvoudig schip uitgevoerd, omdat vervoer 
over land te duur en te lastig was.   
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De strijdwagen was snel genoeg om een relatief snelle communicatie te waarborgen, 
indien tenminste een redelijk aflopend oppervlak kon worden gemaakt.  De Romei-
nen kregen dit voor elkaar door het onderdek van de weg droog te leggen en daarna 
platte stenen te gebruiken, zoals reeds is gezegd.  Maar weinig wegen waren breed 
genoeg voor twee transport wagens.  In feite waren de wegen vaak behoorlijk nauw 
voor zelfs een enkele transport wagen.  De meeste wegen waren echter breed 
genoeg voor twee strijdwagens. 
     
Een andere reden waarom de wegen voornamelijk geschikt waren voor het begaan 
door mensen en losse paarden, was dat de Romeinen niet bepaald succes hadden 
geboekt in het uitvinden van een goed harnas en een goed draaisysteem voor de 
wielen.  Zij hadden gemeen met andere zuidelijke culturen dat zij ossen gebruikten 
en wisten hoe deze te gebruiken qua hun kracht.  Hiervoor maakten zij gebruik van 
eerst het hoornjuk en daarna het schoftjuk.   
      
Maar zij boekten geen technische vooruitgang voor de wagen met twee en vier 
wielen.  De wielen werden stijf vastgemaakt aan de as.  Dit betekende dat in een 
bocht het andere wiel voortgesleept moest worden.  Bovendien werden de assen 
stijf verbonden met het frame van de kar, zodat een sturende beweging de kar in de 
goede richting forceerde in plaats van hem in de goede richting te draaien.  Alleen 
de Kelten hadden tegen die tijd ontdekt hoe je een vooras met een draaipunt moest 
maken.  
 

NOTITIES: 
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Antwoorden: 
1. ejgeneto (vs. 14)- van deponens (ginomai), hjrxato (vs. 14)- van deponens (ajrco-
mai, N.B. Er is wel een actief: ajrcw- ik heers, bestuur. Daar de lijdende vorm een 

heel andere betekenis heeft dan de actieve vorm waar deze van is afgeleid, kunnen 
we ajrcomai opvatten als een deponens, los van ajrcw), uJstereisqai- lijdende vorm 

(v. uJsterew), poreuqei"- van deponens (poreuomai), ejkollhqh- van deponens 

(kollaomai), cortasqhnai- lijdende vorm (v. cortazw), perisseuontai- lijdende vorm 

(v. perisseuw), ajpollumai-  lijdende vorm (v. ajpollumi) 
2. Degene bij wie hij zich vervoegd had. 
3. coirou"  (vs. 15) - 4de nv., lijdend voorwerp bij boskein 

 keratiwn  (vs. 16) - 2de nv., het voorzetsel ejk gaat altijd met de tweede n.val 

 coiroi (vs. 16) - 1ste nv., onderwerp van hjsqion 

 aujtw/  (vs. 16) - 3de nv., meewerkend voorwerp bij ejdidou  

 posoi (vs. 17) - 1ste nv., hoort bij onderwerp van perisseuontai 
 limw/  (vs. 17) - 3de nv, geeft oorzaak aan (zogenaamde causae) 

4. dapanhsanto" is een deelwoord van de aoristus. Dit deelwoord geeft aan dat er 

geen sprake is van gelijktijdigheid van hoofd- en bijzin. Een deelwoord van de o.t.t. 
geeft juist wel gelijktijdigheid aan. U kunt dan ook een deelwoord van de aoristus 
vaak het beste met 'nadat..' vertalen en een deelwoord van de o.t.t. met 'terwijl..'. U 
vertaalt dapanhsanto" dus als volgt: 'nadat hij had verbruikt..'. U ziet dat de hande-

ling die in vs. 13 wordt begonnen (ingressief gebruik van de aoristus dieskorpisen- 

hij begon te verkwisten) nu wordt voltooid. Dit markeert de overgang naar de vol-
gende fase van de gelijkenis: nadat de zoon zijn bezit heeft opgemaakt in een 
losbandig leven, raakt hij in moeilijkheden door een periode van hongersnood in het 
land waar hij verblijft. Deze situatie vormt het kader voor de volgende gebeurtenissen 
(het zwijnen hoeden, het nadenken, het berouw). U kunt dit ook zien aan de tijd van 
ejgeneto: geen aoristus maar juist een o.v.t.!! 


