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                                        LES XLV 

45.1 Inleiding 
In deze les geven wij u voorbeelden met vormen van de o.t.t.t. van deponentia. Wij 
behandelen eerst twee werkwoorden met een regelmatige vorming (poreuomai en 

kaucaomai) en dan twee werkwoorden met een onregelmatige vorming (dunamai en 

ejrcomai).  

 

45.2 Voorbeelden uit het N.T. 
nun eij" ta ejqnh 
poreusomai 

Nu zal ik naar de 
heidenen gaan. (Hand. 
18: 6) 

ta ejqnh- 4de nv. mv. 

v.  ejqno"- volk, 

natie, (mv.) de 
heidenen, 
poreusomai- 1ste p. 

ev. o.t.t.t. v. 
poreuomai- ik ga 

 
Kaisara ejpikeklhsai, 
ejpi Kaisara poreush/ 

Op de keizer hebt u 
zich beroepen, naar de 
keizer zult u gaan. 
(Hand. 25: 12) 

Kaisara- 4de nv. ev. 

v. Kaisar- keizer (te 

Rome), ejpikeklhsai- 
2de p. ev. v.t.t. v. 
ejpikalew- ik noem, 

ik geef als bijnaam, 
(lijd. vorm) ik doe 
een beroep op, ejpi- 
(+ 4de nv.) naar, 
poreush/- 2de p. ev. 

o.t.t.t. v. poreuomai- 
ik ga; deze vorm 
komt alleen op deze 
plaats voor! 
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tiv" ejx uJmwn eJxei filon 
kai poreusetai pro" 
aujton mesonuktiou..; 

Wie van jullie zal een 
vriend hebben en zal tot 
hem gaan midden in de 
nacht...? (Luc. 11: 5) 

eJxei- 3de p. ev. 

o.t.t.t. v. ejcw- ik heb, 

poreusetai- 3de p. 

ev. o.t.t.t. v. 
poreuomai- ik ga; 

deze vorm komt 
alleen op deze 
plaats voor,  
mesonuktiou- 2de nv. 

v. mesonuktion- 
midden in de nacht 
(deze tweede 
naamval wordt 
temporis genoemd, 
omdat deze een 
tijdstip aanduidt) 

 
..shmeron hj aujrion 
poreusomeqa eij" thnde 
thn polin.. 

..vandaag of morgen 
zullen wij naar deze 
stad gaan.. (Jak. 4: 13) 

aujrion- morgen, 

poreusomeqa- 1ste p. 

mv. o.t.t.t. v. 
poreuomai- ik ga; 

deze vorm komt 
alleen op deze 
plaats voor, thnde- 

4de nv. ev. vrl. v. 
oJde- deze (zie later 

in deze les voor 
meer informatie over 
de aanwijzende 
voor-naamwoorden) 

 
poreusesqe jullie zullen gaan poreusesqe- 2de p. 

mv. o.t.t.t. v. 
poreuomai- ik ga. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament.  

 
..sun ejmoi poreusontai ..zij zullen met mij gaan. 

(1 Kor. 16: 4) 
poreusontai- 3de p. 

mv. o.t.t.t. v. 
poreuomai- ik ga; 

deze vorm komt 
alleen op deze 
plaats voor. 

 
Wij geven u even de uitgangen in een overzicht.  
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    -somai    -someqa 
    -sh/     -sesqe 
    -setai    -sontai 
 
Wij geven u nu de twee vormen o.t.t.t. van kaucaomai die in het Nieuwe Testament 

voorkomen.  
 

ejpei polloi kaucwntai 
kata sarka, kajgw 
kauchsomai 

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

kaucwntai- 3de p. 

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

(let op de 
samentrekking: 
kauca- ontai > 

kaucwntai), kajgw= 

kai + ejgw, 

kauchsomai- 1ste p. 

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

deze vorm komt vijf 
keer voor.  

 
hJmei" de oujk eij" ta 
ajmetra kauchsomeqa.. 

Maar wij zullen niet 
roemen buiten de 
maat.. (2 Kor. 10: 13) 

kauchsomeqa- 1ste p. 

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

deze vorm komt 
alleen op deze 
plaats voor. 

 
U ziet dat bij een deponens op -aomai de a van de stam voor de uitgang van de 

o.t.t.t. verlengd wordt tot een h. Dit is ook het geval bij de werkwoorden op -aw: 

timaw- o.t.t.t. timhsw.  

     
Wij vervolgen met de vormen o.t.t.t. van dunamai. Dit werkwoord wordt tot de 

onregelmatige werkwoorden gerekend. Een werkwoord is onregelmatig, wanneer de 
vorming van een tijd (soms van meer tijden) afwijkt van de normale vorming. Denkt u 
bijvoorbeeld aan het werkwoord legw. De 1ste p. ev. aoristus is eijpon, de 1ste p. ev. 

o.t.t.t. ejrw.  

 
dunhsomai ik zal kunnen  dunhsomai- 1ste p. 

ev. o.t.t.t. v. dunamai- 
ik kan. Deze vorm 
komt niet voor in het 
Nieuwe Testament. 
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..par j ouJ dunhsh/ aujto" 
ajnakrina" peri pantwn 
toutwn ejpignwnai.. 

..van wie u zelf door 
een verhoor zult kunnen 
vernemen aangaande 
al die dingen.. (Hand. 
24: 8) 

ouJ- 2de nv. ev. mnl. 

v. oJ"- die 

(betrekkelijk 
voornaamwoord), 
dunhsh/- 2de p. ev. 

o.t.t.t. v. dunamai- ik 

kan; deze vorm komt 
alleen op deze 
plaats voor; 
ajnakrina"- 1ste nv. 

ev. mnl. dlw. o.t.t. v. 
ajnakrinw- ik 

ondervraag 
(vertaling: lett. 
'ondervragend'; 'door 
een verhoor'), 
ejpignwnai- hele 

werkwoord aor. v. 
ejpiginwskw- ik 

verneem 
 

..poqen toutou" 
dunhsetai ti" wJde 
cortasai ajrtwn ejp j 
ejrhmia"; 

..vanwaar zal iemand 
dezen hier kunnen 
verzadigen met broden 
in de woestijn? (Marc. 
8: 4) 

dunhsetai- 3de p. 

ev. o.t.t.t. v. dunamai- 
ik kan; deze vorm 
komt vijf keer voor, 
cortasai- hele 

werkwoord aor. v. 
cortazw- (+ 2de nv.) 

ik verzadig met, ejpi- 
(+ 2de nv.) in, 
ejrhmia- woestijn, 

verlaten gebied 
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..dunhsomeqa ajpodounai 
logon peri th" 
sustrofh" tauth" 

..wij zullen rekenschap 
kunnen afleggen over 
deze oploop. (Hand. 19: 
40) 

dunhsomeqa- 1ste p. 

mv. o.t.t.t. v. 
dunamai- ik kan; 

deze vorm komt 
alleen op deze 
plaats voor, 
ajpodounai- hele 

werk-woord aor. v. 
ajpodidwmi- ik geef, 

ajpodidwmi logon- ik 

leg rekenschap af, 
peri- (+ 2de nv.) 

aangaande, 
sustrofh- oproer 

 
eij de ejk qeou ejstin, ouj 
dunhsesqe katalusai 
aujtou".. 

Maar indien het uit God 
is, zullen jullie hen niet 
kunnen tegenhouden.. 
(Hand. 5: 39) 

dunhsesqe- 2de p. 

mv. o.t.t.t. v. 
dunamai- ik kan; 

deze vorm komt 
twee keer voor, 
katalusai- hele 

werkwoord aor. v. 
kataluw- ik maak 

los, ik vernietig, (met 
een persoon als 
lijdend voorwerp) ik 
houd tegen 
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ejgw gar dwsw uJmin 
stoma kai sofian hJ/ ouj 
dunhsontai ajntisthnai 
hj ajnteipein aJpante" oiJ 
ajntikeimenoi uJmin 

Want Ik zal jullie geven 
mond en wijsheid aan 
dewelke niet zullen 
kunnen weerstand 
bieden of weerwoord 
geven allen die jullie 
tegenstaan. (Luc. 21: 
15) 

hJ/- 3de nv. ev. vrl. v. 

oJ"- die, dat 

(betrekkelijk vnw.), 
dunhsontai- 3de p. 

mv. o.t.t.t. v. 
dunamai- ik kan; 

deze vorm komt 
alleen op deze 
plaats voor, 
ajnqisthnai- hele 

werkwoord aor. v. 
ajntisthmi- ik bied 

weerstand, 
ajnteipein- hele 

werkwoord aor. v. 
ajntilegw- ik spreek 

tegen, aJpante"- 1ste 

nv. mv. v. aJpa"- 

ieder, elk 
(bijvoeglijk), oiJ 
ajntikeimenoi- 
tegenstanders 
(zelfstandig 
gebruikte vorm van 
het deelwoord o.t.t. 
van ajntikeimai- ik 

sta tegen) 
 
 
 
 
Wij geven u een overzicht van de vormen o.t.t.t. van dunamai. 
 
    dunhsomai   dunhsomeqa 
    dunhsh/   dunhsesqe 
    dunhsetai   dunhsontai 
 
Wij vervolgen met vormen o.t.t.t. van e*rcomai. Ook dit werkwoord behoort tot de 

onregelmatige werkwoorden.  
 

ejleusomai de pro" 
uJma".. 

En ik zal naar jullie 
toekomen.. (1 Kor. 16: 
5) 

ejleusomai- 1ste p. 

ev. o.t.t.t. v. ejrcomai- 
ik kom, deze vorm 
komt zes keer voor 
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ejleush/ jij zult komen ejleush/- 2de p. ev. 

o.t.t.t. v. ejrcomai- ik 

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

 
ouJto" oJ jIhsou" oJ 
ajnalhmfqei" ajf j uJmwn 
eij" ton oujranon ouJtw" 
ejleusetai.. 

Deze Jezus Die van 
jullie is opgenomen 
naar de hemel, zal zo 
komen.. (Hand. 1: 11) 

ajnalhmfqei"- 1ste 

nv. ev. mnl. dlw. lijd. 
vorm aor. v. 
ajnalambanw- ik 

neem op, ejleusetai- 
3de p. ev. o.t.t.t. v. 
ejrcomai- ik kom, 

deze vorm komt vijf 
keer voor. 

 
..kai pro" aujton 
ejleusomeqa.. 

..en Wij zullen tot hem 
komen.. (Joh. 14: 23) 

ejleusomeqa- 1ste p. 

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

deze vorm komt 
alleen op deze 
plaats voor. 

 
ejleusesqe jullie zullen komen ejleusesqe- 2de p. 

mv. o.t.t.t. v. 
ejrcomai- ik kom. 

Deze vorm komt niet 
voor in het Nieuwe 
Testament.  

 
polloi gar ejleusontai 
ejpi tw/ ojnomati mou 
legonte": ejgw eijmi oJ 
cristo", kai pollou" 
planhsousin 

Want velen zullen 
komen in Mijn naam 
zeggende: Ik ben de 
Christus, en zij zullen 
velen verleiden. (Matt. 
24: 5) 

ejleusontai- 3de p. 

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

planhsousin- 3de p. 

mv. o.t.t.t. v. planaw- 
ik doe dwalen, ik 
verleid 

 
 
 
 
Wij geven u de vormen weer in een overzicht. 
 
    ejleusomai    ejleusomeqa 
    ejleush/    ejleusesqe 
    ejleusetai    ejleusontai 
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Kijkt u nog even naar het laatste voorbeeld. U ziet daar de vorm planhsousin. Dit is 

een vorm o.t.t.t. van een werkwoord op -aw. U ziet dat de a is verlengd tot een h. Wij 

attendeerden u al eerder in deze les op dit verschijnsel. 
 
   Wij willen nu de verbuiging behandelen van bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan 
op -ou".  

Aangezien van deze bijvoeglijke naamwoorden maar een beperkt aantal vormen 
voorkomt, geven wij u eerst een overzicht van de verbuiging van deze bijvoeglijke 
naamwoorden aan de hand van het woord aJplou"- enkelvoudig (diplou"- dubbel).  

        mannelijk        vrouwelijk          onzijdig 
     ev.              mv.    ev.    mv.  ev.       mv. 
1ste nv.  aJplou" aJploi   aJplh  aJplai  aJploun aJpla 
2de nv.  aJplou aJplwn  aJplh" aJplwn  aJplou aJplwn 
3de nv.  aJplw / aJploi"  aJplh//  aJplai"  aJplw/  aJploi" 
4de nv.  aJploun aJplou"  aJplhn aJpla"  aJploun aJpla 
 
Het is belangrijk dat u de (vetgedrukte) uitgangen kunt herkennen.  
    
Let op: wanneer een e, i of r voorafgaat aan de uitgang -ou", krijgt het vrouwelijk in 

het enkelvoud de uitgangen -a, -a", -a/ en -an. Wij geven u als voorbeeld het 

vrouwelijk enkelvoud van het bijvoeglijk naamwoord ajrgurou"- van zilver. 

  
 
1ste nv.  ajrgura 

2de nv.  ajrgura" 

3de nv.  ajrgura/ 
4de nv.  ajrguran 

 

45.3 Enkele Adjectiva (Bijvoeglijknaamwoorden) 
Na deze korte introductie laten wij u teksten uit het Nieuwe Testament zien met de 
bijvoeglijke naamwoorden aJplou"- enkelvoudig, diplou"- dubbel, tetraplou"- 
viervoudig, calkou"- van koper, a*rcurou"- van zilver en crusou"-van goud. Let u 

goed op de uitgangen! 
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oJtan oJ ojfqalmo" sou 
aJplou" hj/ kai oJlon to 
swma sou fwteinon 
ejstin 

Wanneer uw oog 
eenvoudig is, is ook 
heel uw lichaam 
verlicht. (Luc. 11: 34) 

aJplou"- 1ste nv. ev. 

mnl. (hoort bij 
ojfqalmo"), dit woord 

komt alleen op deze 
plaats voor en in 
dezelfde formulering 
in Matt. 6: 22, verder 
niet in het Nieuwe 
Testament!, hj//- 3de 

p. ev. aanv. wijs o.t.t. 
v. eijmi- ik ben, 

fwteinon- 1ste nv. 

ev. onz. (hoort bij to 
swma!) v. fwteino"- 
vol van licht, helder 

 
..kai diplwsate ta 
dipla kata ta ejrga 
aujth", ejn tw/ pothriw/ wJ/ 
ejkerasen kerasate 
aujth/ diploun.. 

..en verdubbelt haar 
dubbel naar haar 
werken, in de 
drinkbeker die zij 
mengde, mengt haar 
dubbel.. (Op. 18: 6) 

diplwsate- 2de p. 

mv. geb. wijs aor. v. 
diplow- ik verdubbel, 

ta dipla- 4de nv. 

mv. onz. v. diplou", 
zelfstandig gebruikt 
(let op het 
lid-woord!), pothriw/- 
3de nv. ev. v. 
pothrion- 
(drink)beker, 
ejkerasen- 3de p. ev. 

aor. v. kerannumi- ik 

meng, kerasate- 
2de nv. mv. geb. wijs 
aor. v. kerannumi- ik 

meng, diploun- 4de 

nv. ev. v. diplou"- 
dubbel 
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oiJ kalw" proestwte" 
presbuteroi diplh" 
timh" ajxiousqwsan.. 

Laat de oudsten die 
goed besturen dubbele 
eer worden waard 
geacht.. (1 Tim. 5: 17) 

proestwte"- 1ste nv. 

mv. mnl. dlw. v.t.t. v. 
proi>sthmi- ik geef 

leiding, zelfstandig 
gebruikt (let op het 
lidwoord), diplh"- 
2de nv. ev. vrl. v. 
diplou"- dubbel, 

ajxiousqwsan- 3de p. 

mv. aanv. wijs lijd. 
vorm aor. v. ajxiow- 
(+ 2de nv.) ik ben 
waardig. N.B. De 
uitgang van de 3de 
p. mv. aanv. wijs lijd. 
vorm aor. is -qwsi(n) 

(zie ook les 36). In 
het Nieuwe 
Testament komt 
deze vorm ook voor 
met als uitgang  
-qwsan. 

 
..iJna mh 
proskunhsousin ta 
daimonia kai ta eijdwla 
ta crusa kai ta ajrgura 
kai ta calka kai ta 
liqina kai ta xulina.. 

..opdat zij niet 
aanbaden de demonen 
en de afgoden, van 
goud en van zilver en 
van koper en van steen 
en van hout.. (Op. 9: 
20) 

daimonia- 4de nv. 

mv. v. daimonion- 
demon, geest, 
eijdwla- 4de nv. mv. 

v. eijdwlon- afgod, 

crusa- 4de nv. mv. 

onz. (hoort bij 
eijdwla) v. crusou"- 
van goud, ajrgura- 

4de nv. mv. onz. v. 
ajrgurou"- van zilver, 

calka- 4de nv. mv. 

onz. v. calkou"- van 

koper, liqina- 4de 

nv. mv. onz. v. 
liqino"- van steen 

(liqo"-steen), 

xulina- 4de nv. mv. 

onz. v. xulino"- van 

hout (xulon- hout) 
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Dhmhtrio" gar ti" 
ojnomati, ajrgurokopo", 
poiwn naou" 
ajrgurou"    JArtemido".. 

Want een zekere man 
genaamd Demetrios, 
een zilversmid, 
vervaardigend zilveren 
tempels van Artemis.. 
(Hand. 19: 24) 

ajrgurokopo"- 
zilversmid (ajrguro"- 

zilver + kopo"- werk, 

inspanning), poiwn- 

1ste nv. ev. mnl. 
o.t.t. v. poiew- ik 

doe. ik maak,naou"- 

4de nv. mv. v.nao"- 

tempel, ajrgurou"- 

4de nv. mv. mnl. v. 
ajrgurou"- van 

zilver, jArtemido"-  

2de nv. v.  jArtemi"- 

de godin Artemis 
(ook wel aangeduid 
met haar Latijnse 
naam Diana). In 
Efeze werd een 
beeld van haar 
vereerd dat volgens 
verhalen uit de 
hemel zou zijn 
gevallen. Mensen 
als Demetrius 
verdienden veel met 
de verkoop van 
'Artemis-souvenirs'. 

 
..periezwsmenon pro" 
toi" mastoi" zwnhn 
crusan 

..een gouden gordel 
gegord om de borst. 
(Op. 1: 13) 

periezwsmenon- 4de 

nv. ev. mnl. dlw. lijd. 
vorm v.t.t. v. 
perizwnnumi- ik 

omgord, mastoi"- 
3de nv. mv. v. 
masto"- borst, 

zwnhn- 4de nv. ev. v. 

zwnh- gordel, 

crusan- 4de nv. ev. 

vrl. (hoort bij zwnhn) 

v. crusou". (N.B. 

Men zou verwachten 
crushn. De vorm 

crusan komt alleen 

op deze plaats voor 
in het Nieuwe 
Testament!). 
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.eijdon eJpta lucnia" 
crusa" 

..ik zag zeven gouden 
kandelaars. (Op. 1: 12) 

eijdon- 1ste p.ev. aor. 

v. o&raw- ik zie, 

lucnia"- 4de nv. mv. 

v. lucnia- kandelaar, 

crusa"- 4de nv. mv. 

vrl. (hoort bij 
lucnia") v. crusou" 

 
..crusoun ejcousa 
qumiathrion kai thn 
kibwton th" diaqhkh" 
perikekalummenhn 
pantoqen crusiw/, ejn hJ/ 
stamno" crush ejcousa 
to manna.. 

..hebbende een 
gouden wierookvat en 
de ark van het 
verbond, rondom 
geheel met goud 
overdekt, waarin een 
gouden kruik 
bevattende het 
manna.. (Hebr. 9: 4) 

crusoun- 4de nv. ev. 

onz. (hoort bij 
qumiathrion) v. 

crusou",qumiathrion- 

4de nv. ev. v. 
qumiathrion- 

wierookvat, 
reuk-werkaltaar, 
kibwton- 4de nv. ev. 

v. kibwto"- ark, 

diaqhkh"- 2de nv. ev. 

v. diaqhkh- verbond, 

perikekalumenon- 4de 

nv. ev. vrl. (hoort bij 
kibwton) dlw. v.t.t. v. 

perikaluptw- ik 

overdek, pantoqen- 

lett. van alle kanten, 
rondom helemaal, 
crusiw/- 3de nv. ev. v. 

crusion- goud, hJ/- 
3de nv. ev. vrl. (hoort 
bij kibwton) v. oJ"- die 

dat (betrekkelijk 
vnw.), stamno"- kruik, 

crush- 1ste nv. ev. 

vrl. v. crusou" (hier 

dus wel op -h!)  
 

45.4 Huiswerk 
I) Wij geven u zinnen uit het Nieuwe Testament met een vorm van een bijvoeglijk 
naamwoord op -ou". Deze vorm hebben wij echter weggelaten. Het is de bedoeling 

dat u de juiste vorm van het betreffende bijvoeglijk naamwoord invult. Probeert u de 
zin eerst te vertalen en zoek het woord waar het bijvoeglijk naamwoord bij moet 
horen. Schrijf van dit woord eerst geslacht, naamval en enkel- of meervoud op en 
maak dan van het bijvoeglijk naamwoord de juiste vorm.  
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a) het bijvoeglijk naamwoord sidhrou"- van ijzer 

1. kai aujto" poimanei aujtou" ejn rJabdw/ ... 
2. kai eijcon qwraka" wJ" qwraka" ...  
3. hjlqan ejpi thn pulhn thn ... thn ferousan eij" thn polin. 
 
poimanei- 3de p. ev. o.t.t.t. v. poimainw- ik hoed, ejn- (+ 3de nv.) met, rJabdo"- staf, 

qwrax- borstwapen (derde declinatie!), hjlqan= hjlqon, 3de p. mv. aor. v. ejrcomai- ik 

kom, pulh- poort, ferousan- 4de nv. ev. vrl. o.t.t. v. ferw- ik breng, ik voer 

 
b) het bijvoeglijk naamwoord porfurou"- van purper 

1. (..)gomon crusou kai ajrgurou kai liqou timiou kai margaritwn kai bussinou kai ... 
2. kai iJmation ... periebalon aujton. 
gomon- 4de nv. ev. v. gomo"- lading, vracht (lijdend voorwerp bij een werkwoord dat 

wij hebben weggelaten), cruso"- goud (znw.), ajrguro"- zilver (znw.), margarith"- 

parel, bussino"-  gemaakt van fijn linnen (bijvoeglijk naamwoord), iJmation (onz.!)- 

mantel, periballw- ik werp om 

 
II) Wij geven u nu zinnen ter vertaling. In oefening a) vindt u zinnen met vormen 
o.t.t.t. van deponentia. In oefening b) staan zinnen met lijdende vormen en zinnen 
met vormen van deponentia door elkaar. Ook treft u daar mogelijk andere tijden dan 
de o.t.t.t.! 
 
a) o.t.t.t. van deponentia 
1. kai ejleusontai oiJ JRwmaioi..  
2. oujte uJywma oujte baqo" oujte ti" ktisi" eJtera dunhsetai hJma" cwrisai ajpo th" 
ajgaph" tou qeou th" ejn Cristw/  jIhsou tw/ kuriou hJmwn. 
3. uJper de ejmautou ouj kauchsomai.. 
4. eijseleusomai pro" aujton kai deipnhsw met j aujtou.. 
 
JRwmaioi- Romeinen, uJywma- hoogte, baqo"- diepte, ktisi"- schepping, schepsel, 

cwrisai- hele werkwoord aor. v. cwrizw- ik scheid, deipnhsw- 1ste p. ev. o.t.t.t. v. 

deipnew- ik eet 

 
b) lijdende vormen en vormen van deponentia, alle tijden mogelijk 
1. ajpo tote hJ basileia tou qeou eujaggelizetai.. 
2. ..pur ejkporeuetai ejk tou stomato" aujtwn.. 
3. ..swqhsomeqa di j aujtou ajpo th" ojrgh". 
4. oujc hJ mhthr aujtou legetai Mariam kai oiJ ajdelfoi aujtou  jIakwbo" kai jIwsef kai 
Simwn kai  jIouda"; 
5. ijdou gar proseucetai. 
6. ejn wJ/ gar krimati krinete kriqhsesqe.. 
 
ajpo tote- van dat moment af, krima- oordeel (derde declinatie)  

 
Wij willen u nog even wijzen op het gebruik van de aanwijzende voornaamwoorden. 
Het Grieks heeft er drie: oJde (hJde, tode), ouJto" (auJth, touto) en ejkeino" (ejkeinh, 
ejkeino). 
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Vormen van oJde verwijzen naar iets bij de spreker: deze, dit (hier bij mij).  

Vormen van ouJto" verwijzen naar iets bij de aangesprokene: dat (daar bij jou).  

Vormen van ejkeino" verwijzen naar iets dat van spreker en aangesprokene 

verwijderd is: dat (daarginds).  
    
Aanwijzende voornaamwoorden kunnen ook verwijzen naar iets in een vorige of 
volgende zin.  
 
-Een vorm van oJde verwijst naar iets dat direct volgt. Voorbeeld: 

 Hand. 21: 11 tade legei to pneuma to aJgion : ... - Dit zegt de Heilige Geest: ... 

 Dit tade legei leidt in het boek Openbaringen de brieven in die Johannes aan de 

zeven     gemeenten moet schrijven (Op. 2: 1, 8, 12, 18; 3: 1, 7, 14). 
 
-Een vorm van ou&to" verwijst naar iets dat voorafgaat. Voorbeeld: 

 Matt. 6: 32 panta gar tauta ta ejqna ejpizhtousin - Want al deze dingen zoeken de       

heidenen. (tauta verwijst naar de dingen genoemd in vers 31: voedsel, drinken    

en kleding) 
 
U vindt de verbuiging van deze woorden in KGG par.30. KGG par. 99 gaat over het 
gebruik. 
 

45.5 Nieuwe Woorden: 
ta ejqna     - de heidenen 

ejpikalew    - (lijd. vorm) ik doe een beroep op 

ejpi      - (+ 4de nv.) naar 

mesonuktiou    - midden in de nacht (tweede naamval van tijd) 

aujrion     - (bijwoord) morgen 

oJde, hJde, tode    - deze (aanwijzend voornaamwoord) 

ajmetro"    - zonder maat (bijvoeglijk naamwoord) 

eij" ta ajmetra   - buiten de maat 

ejrhmia (vrl.)    - woestijn, verlaten gebied 

ajpodidwmi    - ik geef 

ajpodidwmi logon   - ik leg rekenschap af 

peri      - (+ 2de nv.) over, aangaande 

sustrofh (vrl.)   - oproer 

kataluw    - ik maak los, ik vernietig, (met persoon als lijdend voor           werp) ik houd tegen 

ajnqisthmi    - ik bied weerstand 

ajntilegw    - ik spreek tegen 

aJpa"     - ieder, elk 

ajntikeimai    - ik sta tegen 

oiJ ajntikeimenoi   - de tegenstanders 

ajnalambanw    - ik neem op 

aJplou"     - enkelvoudig 

diplou"     - dubbel 

tetraplou"    - viervoudig 

calkou"    - van koper 
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ajrgurou"    - van zilver 

crusou"    - van goud 

fwteino"    - vol van licht, helder 

diplow     - ik verdubbel 

kerannumi    - ik meng 

proi>sthmi    - ik geef leiding 

ajxiow     - ik ben waardig 

daimonion (onz.)   - demon, geest 

liqino"     - van steen 

liqo" (mnl.)    - steen, edelsteen 

xulino"     - van hout 

xulon (onz.)    - hout 

ajrgurokopo" (mnl.)  - zilversmid 

nao" (mnl.)    - tempel 

jArtemi" (vrl.)    - Artemis, godin, vereerd in (o.a.) Efeze 

perizwnnumi    - ik omgord 

masto" (mnl.)   - borst 

zwnh (vrl.)    - gordel 

lucnia (vrl.)    - kandelaar 

qumiathrion (onz.)  - wierookvat, reukwerkaltaar 

kibwto" (vrl.)    - ark 

perikaluptw    - ik overdek 

pantoqen    - van alle kanten 

stamno" (vrl.)    - kruik 

poimainw    - ik hoed 

qwrax (mnl.)    - borstwapen 

pulh (vrl.)     - poort 

gomo" (mnl.)     - lading 

cruso" (mnl.)   - goud (zelfstandig naamwoord) 

ajrguro" (mnl.)    - zilver (zelfstandig naamwoord) 

margarith" (mnl.)   - parel 

bussino"    - van fijn linnen (bijvoeglijk naamwoord) 

periballw    - ik werp om 

JRwmaio" (mnl.)   - Romein 

uJywma (onz.)    - hoogte 

baqo" (onz.)    - diepte 

ktisi" (vrl.)    - schepping, schepsel 

cwrizw     - ik scheid 

deipnew     - ik eet 

ajpo tote    - vanaf dat moment 

krima (onz.)    - oordeel 
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45.6 En dan nu ... lezen!: 
Deel drie van de gelijkenis van de verloren zoon: Luc. 15: 18- 21 'ik zal naar mijn 
vader gaan'. 
 
18. ajnasta" poreusomai pro" ton patera mou kai ejrw aujtw/: pater, hJmarton eij" ton 
oujranon kai ejnwpion sou, 
19. oujketi eijmi ajxio" klhqhnai uiJo" sou: poihson me wJ" eJna twn misqiwn sou. 
20. kai ajnasta" hjlqen pro" ton patera eJautou. 
 JEti de aujtou makran ajpeconto" eijden aujton oJ pathr aujtou kai ejsplagcnisqh kai 
dramwn ejpepesen ejpi ton trachlon aujtou kai katefilhsen aujton.  
21. eijpen de oJ uiJo" aujtw/: pater, hJmarton eij" ton oujranon kai ejnwpion sou, oujketi 
eijmi ajxio" klhqhnai uiJo" sou. 
 
ajnasta"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. aor. v. ajnisthmi- ik sta op, ejrw- 1ste p. ev. o.t.t.t. v. 

legw- ik zeg, hJmarton- 1ste p. ev. aor. v. aJmartanw- ik mis het doel, ik zondig, ajxio"- 

waardig (bijvoeglijk naamwoord), poihson- 2de p. ev. geb. wijs aor. v. poiew- ik doe, 
aujtou ajpeconto"- 'losse tweede naamval', zie les 44 voor meer informatie over deze 

constructie, ajpecw- ik ben verwijderd, ejsplagcnisqh- 3de p. ev. aor. v. 

splagcnizomai- ik wordt met ontferming bewogen (deponens), dramwn- 1ste nv. ev. 

mnl. dlw. aor. v. trecw- ik ren, ejpepesen- 3de p. ev. aor. v. ejpipiptw- ik val, ejpi ton 
trachlon- om de hals (trachlo"- hals), katefilhsen- 3de p. ev. aor. v. katafilew- ik 

kus  
 
 
 
 
 
Vragen: 
1. Van welk werkwoord komt de vorm klhqhnai (vs. 19, 21) ? 

2. Welke naamvallen van het woord pathr komen in dit stuk voor en waarom wordt 

juist de betreffende naamval gebruikt? 
3. Welke vormen van het onregelmatige werkwoord ejrcomai treft u aan in dit stuk? 

4. Welke vormen van het onregelmatige werkwoord legw treft u in dit stuk aan? 

5. De inhoudelijke vraag: Hoe ziet de zoon zijn schuld? Tegenover wie is hij schuldig? 
(Let op de volgorde!) 
 

45.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeins Vervoer I 
Het eerste en meest simpele voertuig dat in Rome gevonden werd, was de 
plaustrum. Het was weinig meer dan een platte plank gedragen door vier wielen.  De 
wielen werden stijf verbonden aan de as die ook hecht aan de kar zat.  Dit maakte 
dat het sturen van de wagen moeizaam verliep en dat de efficiëntie zeer laag was.  
Deze zorgen en het feit dat er geen goed trektuig was uitgevonden om de trekdieren 
aan de kar vast te maken–alleen de Kelten hadden in Romeinse tijden een goed 
trekharnas uitgevonden–waren er de oorzaak van dat vracht transport over de weg 
kostbaar en tijdrovend was. 
     
De meest imponerende vaardigheid van de Romeinen wat betreft transport was de 
zogeheten cursus publicus (zoiets als ‘publieke renbaan’).  Deze dienst van 



        LES XLV 
 

17 

posterijen was begonnen door staatskoeriers die informatie en diplomatieke 
instructies tot in de verre uithoeken van het rijk brachten.  Binnen betrekkelijk korte 
tijd werden er post diligences georganiseerd die de verschillende provincies met 
elkaar verbonden.  Dit waren niet werkelijk echte publieke posterijen, omdat ze 
bestemd waren voor mensen die voor de keizer werkten en voor de rijken en 
machtigen.   
      
De cursus publicus werd strikt geregeld wat betreft de grootte en capaciteit van zijn 
voertuigen.  Ook werd er precies gespecificeerd wie ze mocht rijden, voor wat voor 
soort doel en wie een voertuig moest onderhouden.   Vanwege de hoge kosten voor 
de bouw en het onderhoud van wegen, werd vervoer strikt geregeld en ervoor 
gezorgd dat er een relatief licht maximaal gewicht gehandhaafd werd voor de 
verschillende vervoermiddelen.    
     
Toen het Romeinse rijk zijn vitaliteit verloor, verviel de cursus publicus aan 
vriendjespolitiek  en werd het slachtoffer van misbruik.  Met de ondergang van het 
keizerrijk verdwenen de buitengewone kwaliteiten van het systeem.  Pas in moderne 
tijden zou de cursus publicus geëvenaard worden.  
 
 

NOTITIES: 
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Antwoorden:  
1. klhqhnai- hele werkwoord lijd. vorm aor. v. kalew- ik noem 

2. patera (vs. 18) - 4de nv.; bij poreusomai (vorm van 'gaan') is een richting nodig,                 

              een 4de naamval geeft aan een voorzetsel een richtingswaarde:  
      'naar' (denkt u ook aan eij" + 4de nv. 'naar') 

 pater (vs. 18) - 5de nv.; aanspreekvorm (denk aan het Onze Vader!) 

 patera (vs. 20) - 4de nv.; opnieuw een richting nodig  

 pathr (vs. 20) - 1ste nv.; onderwerp v. eijdon 

 pater (vs. 21)  - 5de nv.; aanspreekvorm 

3. poreusomai (vs. 18)- o.t.t.t.; hjlqen (vs. 20)- aor. 

4. ejrw (vs. 18)- o.t.t.t.; eijpen (vs. 21)- aor.  


