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VOORWOORD
De taal van het Nieuwe Testament wordt ook wel Koinè genoemd, wat zoveel als ‘gemeenschappelijk’ betekent. Want het was de gemeenschappelijke voertaal van de hele wereld die
overwonnen was door Alexander de Grote in de vierde eeuw voor Christus. Het stamt af van
het Attische dialect, dat te Athene werd gesproken. Het wordt soms Helleens Grieks genoemd.
Het was een flexibele taal die in staat was de andere Griekse dialecten in zich op te nemen
en ook verschillende elementen van andere talen in het Nabije en Midden Oosten.
Grieks behoort tot de familie van Indo-Europese talen, waartoe o.a. de Slavische, Germaanse
en Keltische talen behoren, alsook het Sanskriet en het Latijn met zijn Romaanse talen. Om
u een indruk te geven van deze talenfamilie geven wij u het volgende schema.
Nederlands

me

is

moeder

broe(de)r

tien

Engels

me

is

mother

brother

ten

Duits

mich

ist

Mutter

Bruder

zehn

Sanskriet

ma

asti

matar

bhratar

daca

Perzisch

ma

asti

matar

bratar

dasa

Grieks

me

esti

meter

phrater

deca

Latijn

me

est

mater

frater

decem

Oud Iers

me

is

mathir

brathir

deich

Litouws

mi

esti

mote

broterelis

deszimtis

Russisch

menya

jest’

mat’

brat’

desiat’

De Semitische talen, de inheemse talen van Afrika en Amerika, alsook het Egyptisch, het Chinees en het Baskisch, bevinden zich buiten de Indo-Europese talenfamilie.
Het Koinè werd gesproken door handelaren, diplomaten en reizigers. Als men een groot publiek wilde bereiken, moest men het Koinè bezigen. Het is veelbetekenend dat de schrijvers
van het N.T. deze voertaal gebruikten. Het Hebreeuws van het O.T. was niet langer de taal
van het geloof. In feite had het Hebreeuws zijn positie al verloren voor de Septuaginta.
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LES I
HET ALFABET

1.1. Inleiding
Het Griekse alfabet bestaat uit vierentwintig letters. Het kent de 'c' en de 'w' niet en de 'h' wordt als
teken aan een woord toegevoegd. In deze les behandelen we de letters die voor ons, westerlingen,
het gemakkelijkst te herkennen zijn. Ze lijken dus min of meer op de letters van het Latijnse alfabet.

1.2 Twaalf letters van het Griekse alfabet.
Wij geven u nu de makkelijk herkenbare letters van het Griekse alfabet. De overige letters behandelen wij in de volgende les. Achter de letter geven wij aan hoe deze moet worden uitgesproken. Tussen haakjes staat de naam van de letter.

Aa

als in 'kalm' of 'vader' naar gelang de lettergreep gesloten of open is (alpha),

B b

gewoon 'b' (beta),

E e

altijd kort als in 'bed' (epsilon),

I i

als in 'pin' of 'fiets' (iota), of als 'j' voor een klinker,

Kk

'k' (kappa),

Mm

'm' (mu),

Nn

'n' (nu),

Oo

altijd kort als in 'pot' (omikron),

S s

" aan het einde van een woord, 's' (sigma),

T t

't' (tau),

U u

altijd als in het Duitse 'Müller' of het Franse 'lune' (upsilon),

W w

altijd lang als in 'loop' (omega).

Leer deze letters te schrijven en oefen tot u ze uit uw hoofd kent. U moet ze kunnen dromen!
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1.3 Spiritus
Wanneer een woord met een klinker begint, krijgt deze klinker een tekentje mee: j (spiritus lenis) of &
(spiritus asper). De spiritus lenis heeft geen invloed op de uitspraak van een woord: ajbba - abba. De
spiritus asper daarentegen staat voor de h-klank: iJna - hina.
Een r aan het begin van een woord heeft altijd een spiritus asper. Deze heeft geen invloed op de uitspraak van het woord: rJabbi - rabbi.
De spiritus staat bij kleine letters boven de klinker ( ajbba), bij hoofdletters voor de hoofdletter (
jAbba). Bij tweeklanken staat de spiritus in de regel boven de tweede klinker van de tweeklank ( oijko"- oikos, aiJma- haima).

1.4 Eindsigma
Zoals u bij de letter s (les 1) hebt gezien, zijn er twee manieren om de sigma te schrijven: s, ". De "
wordt alleen gebruikt voor een sigma als slotletter van een woord. In alle andere gevallen wordt de s
gebruikt. Voorbeelden: bio", sabbaton, basi".
1.5 Huiswerk:
a) De volgende woorden komen allemaal in het N.T. voor. Geef achter het woord het woord in
hoofdletters. Probeert u dit zonder op bladzijde 1 te kijken!

aiJma
basi"
bio"
ejk
eij"
ijaomai (Spreek uit als ja-o-mai).
iJna
keno"
meso"
menw
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noso"
nou"
oijkia
sabbaton
teknon
uiJo"
wJ"

b) De volgende woorden komen weer allemaal voor in het Nieuwe Testament. Geeft u achter het
woord het woord in kleine letters. Probeert u dit opnieuw uit het hoofd te doen!

jABBA
jANABAINW
DIA
jENNOIA
jEU
jISOS
KEIMAI
KOINOS
MEN
NOTOS
NUN
&OTI
STOMA
TEKTWN
&US
&WDE
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1.6 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Inleiding
In dit onderdeel willen wij u informatie geven over de achtergrond waartegen zich de gebeurtenissen
van het Nieuwe Testament afspeelden. Allerlei onderwerpen komen aan de orde zoals bestuur, religie, filosofie, huizenbouw, transport, beroepen en voedsel. Wij beginnen met het onderwerp bestuur. Vanaf de derde eeuw voor Christus begon vanuit Rome de verovering van de mediterrane wereld. Hele stukken van het huidige Europa, Noord-Afrika en Azie> werden bij het Romeinse rijk ingelijfd. Een veroverd gebied werd meestal tot provincie gemaakt. Een stadhouder had de algemene
leiding in zo'n provincie. Hij regelde via tussenpersonen allerlei publieke aangelegenheden, waaronder de belastinginning. De belastingen uit de provincies gaven de Romeinen de mogelijkheden kolossale bouwprojecten en dure veldtochten te financieren. Vaak werden provinciebewoners verplicht de
Romeinse goden te vereren en zich te houden aan Romeinse wetgeving. Later, toen de eerste keizers
hun intrede deden, kregen de provinciebewoners ook te maken met de verplichte keizercultus. Deze
cultus hield het vereren van de keizer als godheid in. De meeste mensen hadden daar echter geen
moeite mee, daar bijna alle godsdiensten uit die tijd polytheïstisch waren. Een godheid meer of minder maakte hun weinig uit. Zij hadden meer weerzin tegen de hoge belastingen en de willekeur van
de overheidsdienaren in Romeinse dienst. Wat gebeurt er echter wanneer een volk dat maar evevn
God vereert te maken krijgt met vreemde overheersing, andere zeden en ... een keizer die als god
vereerd wil worden? Daarover gaat het in de volgende les.

NOTITIES:
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LES II
HET ALFABET
2.1 Inleiding
In deze les behandelen we de resterende twaalf letters. Deze letters zijn moeilijker te her- kennen.
Met name de zeta en de xi lijken erg op elkaar. Probeert u zich deze letters goed eigen te maken door
ze veel te schrijven. Verder willen wij in deze les aandacht besteden aan twee- klanken. Ook bespreken wij met u de rol van het accent bij de uitspraak van het Grieks.
2.2 Opnieuw twaalf letters van het Griekse alfabet.
Wij geven u weer achter de letter de uitspraak en tussen haakjes de naam van de letter.
Gg

hard uitspreken als de 'g' in 'garçon' (gamma),

Dd

gewoon 'd' (delta),

Zz

'z'; (Attisch is 'dz'), (zeta),

Hh

lang als in het Franse 'bête' (eta),

Qq

als in het Engelse 'thing' (theta),

Ll

' l ' (lambda),

Xx

'ks' (xi),

Pp

'p' (pi),

Rr

'r' (rho),

Ff

'f' (fi),

Cc

'ch' als in 'lachen' (chi),

Yy

'ps' (psi).

2.2a Schrijfwijze:
Leer het Griekse alfabet
dromend schrijven!
N.B. Volg het pijltje.
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2.2b Nogmaals het Alfabet
N.B. Let goed op hoe sommige letters boven en/of onder de middellijnen gaan. Een hoofdletter is
ongeveer zo groot als vier lijnen.

2.3 Tweeklanken
Het Grieks kent net als het Nederlands tweeklanken: combinaties van klinkers die als evevn klank
worden uitgesproken. Het Grieks heeft vijf lange en vijf korte klinkers:
kort

a

e

i

o

u

lang

a`

h

i`

w

u`

Uit deze klinkers zijn de tweeklanken samengesteld. Een tweeklank eindigt altijd op een i of een u
(uitgesproken als j resp. w).
Wij geven eerst de tweeklanken met een korte eerste klinker.
ai als in het Engelse 'high';
au als in 'dauw';
ei als in het Engelse 'fiancée';
eu als in 'huis';
oi als in het Engelse 'boy';
ou als in 'hoed'.
ui als in 'uuj '
Er zijn ook tweeklanken met een lange eerste klinker.
a/ als in 'aj '
h/ als in 'èj '
hu als in 'èw '
w/ als in 'ooj '
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U ziet bij de tweeklanken met een lange eerste klinker dat in de combinatie 'lange klinker met iota'
de iota onder de lange klinker wordt geschreven. Dit heet een iota subscriptum (letterlijk 'eronder
geschreven iota'). Onder een hoofdletter komt nooit een iota subscriptum! Met een moeilijk woord
heten tweeklanken diftongen; wat eigenlijk Grieks is voor hetzelfde.
Lettergrepen als gg in ajggelo'" en gk in ajgkura worden uitgesproken als ‘ng’ en ‘ngk’.

2.4 Uitspraak
Het Grieks werd aanvankelijk uitgesproken met behulp van stijgende en dalende toon. Het stijgen of
dalen van de toon werd aangegeven met accenten. Deze accenten zien er als volgt uit:
'acutus', geeft stijgende toon aan (het accent is een oplopende lijn)
'gravis', geeft dalende toon aan (het accent is een aflopende lijn)
'circumflex', geeft aan dat de toon eerst stijgt en dan daalt (het accent is een lijn die eerst oploopt
en dan afloopt).
In de loop der tijden veranderde de uitspraak echter. Net als in het Nederlands werd ook in het
Grieks voor de uitspraak gebruik gemaakt van een krachtsaccent (klemtoon). De accenten werden
wel geschreven! Tegenwoordig zijn twee systemen in gebruik voor de uitspraak. Volgens het systeem
van de 17de- eeuwse Nederlander Henning werd de klemtoon gelegd als in het Latijn:
- woorden van twee lettergrepen: klemtoon op de eerste lettergreep
- woorden van meer dan twee lettergrepen: klemtoon op de voorlaatste als deze lang is, op de derde
van achteren als de voorlaatste kort is.
Lang zijn lange klinkers (zie boven, onder 2.3), tweeklanken en klinkers die gevolgd worden door
twee medeklinkers.
Het andere systeem is dat van Erasmus. Hij wilde de klemtoon leggen op de lettergreep met het accent. (Zo wordt de eta volgens het systeem van Erasmus als de ‘e’ in het Franse ‘bête’ uitgesproken.
Maar vele anderen spreken deze letter uit als een lange (Nederlandse) ‘ie’; min of meer als in modern Grieks.)

Wij vertellen u dit om duidelijk te maken dat de accenten, die u op het Grieks ziet staan, losstaan van
de betekenis van de woorden. Slechts bij een paar woorden is er sprake van invloed van het accent
op de betekenis. Wij hebben ervoor gekozen het Grieks, dat wij gebruiken, weer te geven zonder
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accenten. Alleen daar waar het accent van belang is, geven wij het weer. Wij zullen u er bij een dergelijke gelegenheid ook op wijzen hoe het accent invloed heeft op de woordbetekenis.
Aangezien men niet kan achterhalen hoe het Koine Grieks precies werd uitgesproken, is het het
voornaamste dat u uzelf aan een bepaalde uitspraak went en u daaraan houdt. Het gaat tenslotte
om de geschreven tekst. Sommigen kiezen ervoor om de uitspraak van modern Grieks te volgen,
maar het gevaar bestaat dan dat andere classici u niet verstaan bij het aanhalen van oorspronkelijke
teksten of woorden. Dat kan dus verwarring veroorzaken.
2.5 Huiswerk:
Leer de onderstaande woorden lezen en schrijven. Translitereer ze ook, dat wil zeggen, geef ze weer
d.m.v. Latijnse letters (N.B. Het Nederlandse alfabet gebruikt Latijnse letters).

1. ejgw

15. gunaixin

29. Dauid

2. YUCH

16. ZWH

30. yuch

3. ajnhr

17. aijnigma

31. *Ezekia'"

4. JRWMAIOS

18. jAGKURA

32. yalmo'"

5. ajqeo"

19. uiJo"

33. ejxodo'"

6. KURIOS

20. LOUOUSIN

7. swma

21. luqhsetai

8. jAGGELOI

22. TETELESTAI.

9. biblion

23. [Acaz

10. TEKNA

24. [Asaf

11. logo"

25. Qamar

12. jALFA

26. &Rouq

13. wjmega

27. &Racab

14. *IOUDAIOS

28. Zara

2.6 De achtergrond van het Nieuwe Testament: De Joden
In het jaar 63 voor Christus veroverde de Romeinse veldheer Pompeius het Joodse land. Hij lijfde het
in bij de provincie Syria. In 40 voor Christus kreeg het land beperkte zelfstandigheid: Herodes de Grote werd tot koning onder Romeins gezag aangesteld. Hij bleef dit tot zijn dood in 4 voor Christus.
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Daarop werd het land onder zijn zonen verdeeld. In 6 na Christus echter kwam het zuiden (Samaria,
Judea en Idumea) onder direct Romeins bestuur. Het noorden bleef (betrekkelijk) zelfstandig onder
Herodes Antipas.
Een Joods land onder vreemd bestuur, welke gevolgen had dit? Het Joodse land bleef in de ogen van
de buitenwereld een zelfstandige staat. De bestuurders hadden grote eigen bevoegdheden. Maar het
belangrijkste was dat de Joden hun eigen godsdienst konden behouden. Zij werden niet gedwongen
deel te nemen aan andere religieuze plechtigheden, Jeruzalem moest vrij blijven van andere godsdiensten en de Joden hoefden niet mee te doen aan de keizercultus. Hun monotheisme werd dus
gerespecteerd. Althans, dat was een tijd zo. Pas onder keizer Caligula (37- 41 na Christus) ontstonden
er problemen. Deze megalomane keizer wilde zijn standbeeld laten oprichten in de tempel in Jeruzalem. De toenmalige stadhouder Petronius wist echter de uitvoering van het keizerlijk bevel tegen te
houden. Na de dood van Caligula maakte zijn opvolger Claudius de opdracht ongedaan. Onder zijn
regering beleefde het Joodse land nog een periode van grote zelfstandigheid. Maar tegen het jaar 66
namen de spanningen toe. In het jaar 66 brak oorlog tegen Rome uit die duurde tot het jaar 73. In 70
werd Jeruzalem ingenomen en de tempel verwoest. In 73 werd het laatste verzet, geconcentreerd
rond Massada, gebroken. Daarna werd het Joodse land een normale provincie. Er waren bijna geen
mogelijkheden meer om de eigen identiteit gestalte te geven.

NOTITIES:
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LES III

3.1 Inleiding
Van nu af aan geven wij u voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Wij doen dit in drie kolommen:Griekse zin (eerste kolom), vertaling (tweede kolom) en uitleg (derde kolom). In het Grieks
geven wij aan om welk woord het met name gaat. Dit woord is vet-cursief weergegeven. Wij willen
het in deze les bijvoorbeeld hebben over de o.t.t. van eijmi- ik ben.

De vormen zijn in het Grieks vet-cursief weergegeven. Wij houden in de voorbeelden een vaste volgorde aan. Eerst geven wij 1ste, 2de en 3de persoon enkelvoud, daarna 1ste, 2de en 3de persoon
meervoud.

Vaak behandelen wij in een les meerdere onderwerpen. Het begin van een nieuw onderwerp herkent
u aan een tussenkopje met een nummer (bijvoorbeeld: 3.3 Naamvallen). Ons tweede onderwerp
betreft dus de naamvallen. Let u daar vast op in de zinnen onder 3.2. Het is belangrijk dat u van het
begin af aan de zinnen goed bestudeert. Let daarbij op de zinsbouw en op de naamvallen. Oefen elke
dag op z'n minst twintig minuten. U zult ontdekken dat de zinsbouw in het Grieks nogal verschilt van
die in het Nederlands.

3.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met de o.t.t. van eijmi - ik ben.
Wij willen even iets zeggen over de vorm van de verklarende opmerkingen in de derde kolom. Wij
geven het volgende aan:

- werkwoordsvorm: persoon, enkel- of meervoud, tijd, werkwoord met betekenis
Voorbeeld: eijmi- 1ste p. ev. o.t.t. v. eijmi- ik ben

- zelfstandig naamwoord: naamval, enkel- of meervoud, woord in 1ste naamval ev. met betekenis
Voorbeeld: qeou- 2de nv. ev. v. qeo" (mnl.)- God
- bijvoeglijk naamwoord: naamval, enkel- of meervoud, geslacht (afhankelijk van het woord waar het
bijhoort), bijvoeglijk naamwoord in 1ste nv. ev. mnl. met betekenis
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Voorbeeld: ajlhqinh- 1ste nv. ev. vrl. (hoort bij ajmpelo") v. ajlhqino"- waar

Dan volgen nu de voorbeelden met vormen van eijmi. Eijmi is een onregelmatig werkwoord. Dat wil
zeggen dat de vormen niet gevormd worden volgens de regels. U moet het rijtje van eijmi dus gewoon uit het hoofd leren. Pas bij de regelmatige werkwoordsvormen (vanaf les 6) kunnen wij ingaan
op de afleiding van vormen van de stam van het werkwoord.

ejgw eijmi hJ ajmpelo" hJ ajlhqinh

Ik ben de ware Wijnstok.
(Joh. 15: 1)

ajmpelo"
(vrl.)-wijnstok,
ajlhqinh- 1ste nv. ev.
vrl.(hoort bij ajmpelo") v.
ajlhqino"- waar. Merk op
dat lidwoord, bijvoeglijk
naamwoord en zelfstandig
naamwoord overeenkomen
in geslacht, getal en naamval.

su eij oJ uiJo" tou qeou

U bent de Zoon van God

su-jij, gij, u, eij- 2de p. ev.
o.t.t. v. eijmi- ik ben (deze
persoon wordt ook gebruikt
voor 'u bent'), uiJo" (mnl.)zoon, tou- 2de nv. ev. mnl.
v. bep. lidwoord, qeou- 2de
nv. ev. v. qeo" (mnl.)- God

(Marc. 3: 11)

oJ qeo" fw" ejstin

God is Licht. (1 Joh. 1: 5)

oJ- 1ste nv. ev. mnl. v. bep.
lidw., qeo"
(mnl.)-God,
ejsti(n)- 3de p. ev. o.t.t. v.
eijmi- ik ben, fw" (onz.)licht
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oJ qeo" ajgaph ejstin

God is Liefde. (1 Joh. 4: 16)

ajgaph (vrl.)-liefde

hJmei" marture" ejsmen

Wij zijn getuigen. (Hand. 3:
15)

hJmei"-wij, marture"- 1ste
p. mv. v. martu"- getuige,
ejsmen-1ste p. mv.
o.t.t.
v. eijmi- ik ben

uJmei" ejste to fw"

Jullie zijn het licht van de
wereld. (Matt. 5: 11)

uJmei"-jullie, ejste-2de p.
mv. o.t.t. v. eijmi-ik ben, to1ste nv. ev. onz. v. bep.
lidw.,

Maar zij zijn als engelen in
de hemelen.
(Marc. 12:
25)

ajlla-maar, eijsin- 3de p.
mv. o.t.t. v eijmi- ik ben, wJ"zoals, ajggeloi- 1ste nv. m.
ajggelo" (mnl.)- engel, ejn(+ 3de nv.) in, toi"- 3de nv.
mv. mnl. v.

tou kosmou

ajll j eijsin wJ" ajggeloi. ejn
toi" oujranoi"

bep. lidw., oujranoi"- 3de
nv. mv. v. oujrano" (mnl.)hemel

We herhalen voor u de vervoeging van ei*mi- ik ben.

eijmi

ejsmen

eij

ejste

ejstin

eijsin

3.3 Naamvallen
Naamvallen zijn in het Grieks erg belangrijk. Er zijn vijf naamvallen, waarvan vier veel voorkomen.
Deze naamvallen kunnen voorkomen in enkelvoud en meervoud. Elke naamval heeft een bepaalde
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uitgang. Hieraan kunt u de naamval herkennen. Zo eindigt de vierde naamval mannelijk vaak op een
n. Naamvallen kunnen aangeven welke grammaticale functie een woord heeft in de zin en ze kunnen
ook relaties tussen woorden duidelijk maken. Voor dit laatste gebruikt het Nederlands meestal voorzetsels.

Voorbeeld: to fw" tou kosmou- het licht van de wereld

In de komende lessen willen wij u telkens iets meer over de naamvallen vertellen. U leert zo geleidelijk alle naamvallen in alle geslachten herkennen.

3.4 Lidwoorden
Net als in het Duits hebben de woorden in het Grieks een geslacht, dat wil zeggen dat woorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig kunnen zijn. Afhankelijk van het geslacht krijgen de woorden een
bepaald lidwoord:

oJ mannelijk (Duits: der)
hJ vrouwelijk (Duits: die)
to onzijdig (Duits: das)

Deze lidwoorden worden ook verbogen. Zij krijgen dezelfde naamval als het woord waar ze bijhoren.
Voorbeeld: to fw" tou kosmou- tou staat in de tweede naamval net als kosmo", het woord waar
het bijhoort

Wij herhalen het: leer de zinnen goed te herkennen. Lees ze steeds weer over.

3.5. Klemtoon:
Wat de klemtoon betreft behoort u te weten dat de epsilon en de omicron altijd kort zijn en dat de
eta en de omega altijd lang zijn. De alfa, iota en de upsilon kunnen lang of kort zijn.

Een lettergreep is lang: 1. wanneer hij een lange klinker of tweeklank bevat (stratiwth" paideuw);
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2. wanneer hij een korte klinker bevat die wordt gevolgd door twee of meer medeklinkers (kaluptw), of door een dubbele medeklinker (kaluyw).

De klemtoon valt op de voorlaatste lettergreep als deze lang is: stratiwth" paideuw;
de klemtoon valt op de derde lettergreep van achteren als de voorlaatste kort is: basileu".

3.6 Huiswerk:
Wij geven u nu eenvoudige zinnen ter vertaling. Al deze zinnen zijn aan het Nieuwe Testament
ontleend! Wanneer er een woord in voorkomt dat nog niet behandeld is, geven wij dit woord onder
de zinnen. De woorden uit de huiswerkzinnen worden ook opgenomen in de woordenlijst.

1. uJmei" ajdelfoi ejste.
2. oJ qeo" ajlhqh" ejstin.
3. ejgw eijmi oJ qeo".
4. ejsmen ejnqade.
5. oJ qeo" eiJ" ejstin.
6. ejgw eijmi to fw" tou kosmou.
7. uJmei" ejste to aJla".
8. ejsmen tekna qeou.
9. ejgw ajgaqo" oujk eijmi.
10. makarioi eijsin.

ajdelfoi- 1ste nv. mv. v. ajdelfo"- broeder, ajlhqh"- (bijvoeglijk naamwoord) waarachtig,
ejnqade- (bijwoord) hier, eiJ"- evevn, aJla" (onz.)- zout, tekna- 1ste nv. mv. v. teknon (onz.)- kind,
ajgaqo"- (bijvoeglijk naamwoord) goed, makarioi- 1ste nv. mv. v. makario"- (bijvoeglijk naamwoord) gelukkig, zalig
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3.7 Nieuwe woorden
In de woordenlijst geven wij u telkens alle woorden die in een les voor het eerst voorkomen. Leert u
deze woorden goed. Ze komen telkens terug in voorbeelden. De betekenis wordt dan niet meer
gegeven, maar bekend verondersteld!

qeo" (mnl.)

- God

fw" (onz.)

- licht

ajgaph (vrl.)

- liefde

ajmpelo" (vrl.)

- wijnstok

uiJo" (mnl.)

- zoon (spreek uit: huu-jos)

ejgw, su, hJmei", uJmei"

- ik, jij/ u, wij, jullie/ u

ajlhqino", -h

- (bijvoeglijk naamwoord) waar

martu" (mnl.)

- getuige (1ste nv. mv.: marture")

kosmo" (mnl.)

- wereld, universum

ajggelo" (mnl.)

- engel (1ste nv. mv.: ajggeloi)

oujrano" (mnl.)

- hemel (1ste nv. mv.: oujranoi)

ejn

- (+ 3de nv.) in

oJ, hJ, to

- 1ste nv. ev. mnl., vrl. en onz. v. bep. lidw.

ajdelfo" (mnl.)

- broeder

ajlhqh"

- (bijvoeglijk naamwoord) waarachtig

ejnqade

- hier

eiJ"

- evevn

aJla" (onz.)

- zout

teknon (onz.)

- kind

ajgaqo"

- (bijvoeglijk naamwoord) goed

makario"

- (bijvoeglijk naamwoord) gelukkig, zalig
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3.8 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Chronologie van de Keizers
Wij willen na het historisch overzicht ingaan op de diverse overheidspersonen die in het Nieuwe Testament een rol spelen. Eerst kijken wij naar de keizers.
De Romeinse staat was aanvankelijk een republiek. In de roerige eerste eeuw voor Christus kwam er
steeds meer ruimte voor de opkomst van evevn leider. De eerste die zich keizer wilde laten maken
was de veldheer Julius Caesar. Hij werd echter vermoord. Na zijn dood streden twee mannen om zijn
opvolger te worden: zijn geadopteerde zoon Octavianus en de veldheer Marcus Antonius. Octavianus
behaalde de overwinning in de beslissende zeeslag bij Actium (31 voor Christus) en werd de eerste
keizer. Hij is beter bekend onder zijn eretitel Augustus ('de verhevene', toegekend door de senaat in
27 voor Christus). Augustus wordt in het Nieuwe Testament een keer genoemd, namelijk in Luc. 2: 1.
Zijn opvolger heette Tiberius (14- 37). Ook hij wordt maar een keer genoemd: Luc. 3: 1.
Tiberius' opvolger, de beruchte keizer Caligula (37- 41), kwam in de vorige les even ter sprake. Zijn
naam komt in het Nieuwe Testament niet voor.
Na Caligula's dood in 41 na Christus kwam Claudius (41- 54) aan de macht. Hij was een goed bestuurder. In het Nieuwe Testament wordt hij tweemaal genoemd: Hand. 11: 28 (in verband met de hongersnood die tijdens zijn regering plaatsvond) en Hand. 18: 2 (de Joden worden uit Rome verdreven).
Keizer Nero (54- 68) wordt in het Nieuwe Testament niet genoemd. Onder zijn bewind vond de grote
christenvervolging (in 64) plaats, waarbij christenen voor de wilde dieren werden gegooid of levend
verbrand. Nero had de bevolking van Rome tegen de christenen opgezet door het gerucht te verspreiden dat zij de brand hadden veroorzaakt die een derde deel van Rome in de as legde.
De keizers Vespasianus (69- 79) en Titus (79- 81) worden eveneens niet genoemd in het Nieuwe Testament. Toch hebben zij een grote rol gespeeld in de geschiedenis van het Joodse volk, daar tijdens
hun regering de verwoesting van de tempel plaatsvond.

NOTITIES:
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LES IV

4.1 Inleiding
We zetten voort met het werkwoord 'zijn'. Wij geven u voorbeelden van de vormen van de o.v.t. van
eijmi- ik ben. De o.v.t. geeft een duur aan, in tegenstelling tot de andere verleden tijd in het Grieks:
de aoristus. Deze tijd komt u later tegen. De o.v.t. wordt vertaald als o.v.t. in het Nederlands.

4.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de o.v.t. van ei*mi- ik ben.

ejn fulakh/ hjmhn

- Ik was in de gevangenis.
(Matt. 25: 36)

fulakh/-3de nv. ev. v. fulakh (vrl.) gevangenis,
hjmhn- 1ste p. ev. o.v.t. v.
eijmi- ik ben

ejpi ojliga hj" pisto"

U was getrouw over weinig(e dingen). (Matt. 25: 21)

ejpi-over, ojliga- 4de nv.
mv. onz. v. ojligo"- weinig
(zelfstandig gebruikt), hj"
(soms hjsqa)- 2de p. ev.
o.v.t. v. eijmi- ik ben, pisto"-getrouw, gelovig

ejn ajrch/ hjn oJ logo"

In het begin was het Woord.
(Joh. 1: 1)

ejn- (+ 3de nv.) in, ajrch/-3de
nv. ev. v. ajrch- begin, hjn3de p. ev. o.v.t. v. eijmi- ik
ben, logo" (mnl.)-woord,
rede

hjmeqa ejn tw/ ploiw/

Wij waren in het schip.
(Hand. 27: 37)

hjmeqa (soms hjmen)- 1ste p.
mv. o.v.t. v. eijmi- ik ben,
ploiw/- 3de nv.
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douloi gar hjte

Want jullie waren slaven.
(Rom. 6: 20)

douloi-1ste nv. mv. v. doulo" (mnl.)- slaaf, gar-want,
hjte- 2de p. mv. o.v.t. v.
eijmi- ik ben

hjsan gar aJliei"

Want zij waren vissers.
(Marc. 1: 16)

hjsan- 3de p. mv. o.v.t. v.
eijmi- ik ben, aJliei"-1ste
nv. mv. v. aJlieu" (mnl.)visser

We zetten de verledentijdsvormen van het werkwoord 'zijn' op een rijtje voor u.

hjmhn

hjmen / hjmeqa

hj" / hjsqa

hjte

hjn

hjsan

4.3 Extra zinnen.
We geven u nog een paar extra zinnen met vormen van o.t.t. en o.v.t. van eijmi. Deze vormen komen
vaak voor. Het is dus belangrijk dat u ze kunt herkennen!

hjn de nux

En het was nacht. (Joh. 13:
30)

de- en, maar (net als gar
komt het meestal op de
tweede plaats in een zin),
nux (vrl.)- nacht

pisto" ejstin kai dikaio"

Hij is getrouw en rechtvaardig.
(1 Joh. 1: 9)

kai- en, dikaio"- rechtvaardig
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fobo" oujk ejstin ejn
ajgaph/

th/

pou ejstin oJ basileu";

In de liefde is geen vrees. (1
Joh. 4: 18)

fobo" (mnl.)- vrees, oujkniet, geen (voor medeklinker
ouj), ajgaph/-3de
nv.
ev. v. ajgaph (vrl.)- liefde

Waar is de Koning? (Matt.
2: 2)

pou- waar?, basileu"- koning. N.B. Een ; in het Grieks
staat voor een vraagteken in
het Nederlands.

4. 4 Huiswerk
Wij geven u korte zinnen met vormen van de o.v.t. van eijmi ter vertaling. Wij willen opnieuw benadrukken dat alle zinnen die wij u aanbieden ontleend zijn aan het Nieuwe Testament. Op deze wijze
kunt u uw kennis van het Grieks van het Nieuwe Testament zo snel mogelijk vergroten!

1. hjn ejn tw/ ploiw/.
2. hjmeqa tekna.
3. eJpta ajdelfoi hjsan.
4. hjn hJ mhthr ejkei.
5. hjsan gar skhnopoioi.
6. uJmei" de dunatoi hjte.
7. xeno" hjmhn.
8. ejn tw/ kosmw/ hjn.
9. hjmen nhpioi.
10. yucro" eij.
eJpta- zeven (wordt niet verbogen!), ejkei- daar, skhnopoioi- 1ste nv. mv. v. skhnopoio" (mnl.)tentenmaker, dunato"- machtig, krachtig, xeno" (mnl.)- vreemdeling, nhpio"- jong, onvolwassen,
yucro"- koud, mhthr - moeder
4.5 Nieuwe woorden
We herhalen de gebruikte woorden. Leer ze goed!

fulakh (vrl.)

- gevangenis
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ejpi

- (+ 4de nv.) over, naar, met betrekking tot

ojligo"

- weinig

ojliga

- weinige dingen

ajrch (vrl.)

- begin

logo" (mnl.)

- woord, rede

ploion (onz.)

- schip

gar

- want

doulo" (mnl.)

- slaaf, knecht

aJlieu" (mnl.)

- visser (meervoud aJliei")

de

- en, maar

nux (vrl.)

- nacht

kai

- en, ook

dikaio"

- (bijvoeglijk naamwoord)rechtvaardig

fobo" (mnl.)

- vrees, angst

oujk

- niet (voor een medeklinker ouj)

pou

- waar?

basileu" (mnl.)

- koning

eJpta

- zeven (wordt niet verbogen)

ejkei

- (bijwoord) daar

skhnopoio" (mnl.)

- tentenmaker

dunato"

- (bijvoeglijk naamwoord) machtig, krachtig

xeno" (mnl.)

- vreemdeling

nhpio"

- (bijvoeglijk naamwoord) jong, onvolwassen

yucro"

- (bijvoeglijk naamwoord) koud

mhthr

- moeder
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4.6 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Stadhouders
Wij willen nu aandacht besteden aan de stadhouders die in het Nieuwe Testament een rol spelen.
Quirinius, stadhouder van de provincie Syria, wordt evevn keer genoemd in het Nieuwe Testament:
Luc. 2: 2. Pontius Pilatus was stadhouder van Judea, van 26 tot 36 na Christus. Hij wordt vijfenvijftig
keer genoemd in verband met de veroordeling van Christus. Antonius Felix was van 51 tot 58 stadhouder van Judea. Hij wordt genoemd in Hand. 23 en 24. Deze Felix was getrouwd met een Joodse
vrouw, Drusilla (Hand. 24: 24).
De opvolger van Felix was Festus. Hij wordt genoemd in Hand. 24 en 25. Felix had Paulus gevangen
gelaten bij het einde van zijn ambtsperiode en dus moest Paulus voor Festus verschijnen. Hij beriep
zich bij die gelegenheid op de keizer (Hand. 25: 11). Iemand die dat deed, had het recht naar Rome te
reizen, waar zijn zaak aan de keizer werd voorgelegd.
Over deze stadhouders is verder heel weinig bekend. Daarom willen wij nog even kort iets zeggen
over een andere persoon die u aantreft in Hand. 25 (en 26): koning Agrippa. Dit is Agrippa II, de zoon
van Herodes Agrippa (Hand. 12: 1- 23). Herodes Agrippa had in 41- 44 een groot deel van het Joodse
land onder zijn bestuur (Judea, Galilea, Samaria, Iturea en Trachonitis). Zijn zoon Agrippa II raakte al
snel Judea, Samaria en het westelijke deel van Galilea kwijt. Deze delen kwamen onder direct Romeins gezag. Agrippa II bleef wel koning over de delen Iturea en Trachonitis.
NOTITIES:
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LES V

5.1 Inleiding
In deze les trakteren wij u op vormen van het bijvoeglijk naamwoord pa". Dit woord betekent 'geheel, al, ieder, elk' en wordt zowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt. Wij spreken van zelfstandig
gebruik wanneer het woord niet bij een zelfstandig naamwoord hoort. Dit is met name het geval bij
de vormen pante"- allen (1ste nv. mv. mnl.) en panta- alle dingen (1ste/4de nv. mv. onz.). Wij spreken van bijvoeglijk gebruik wanneer het woord bij een zelfstandig naamwoord staat. Pa" heeft dan
geslacht, getal en naamval van het woord waar het bijhoort.

5.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van het bijvoeglijk naamwoord pa".
para de qew/ panta dunata

Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. (Matt. 19: 26)

para-(+ 3de nv.) bij, panta1ste nv. mv. onz. v. pa"
(zelfstandig gebruik), dunata- 1ste nv. mv. onz. v. dunato"- machtig, mogelijk
(ziet u de overeenkomst in
geslacht, getal en naamval
met het woord waar dunata bijhoort?!)

pasai oujn aiJ geneai ajpo

Alle geslachten dan vanaf
Abraham tot David... (Matt.
1: 17)

pasai- 1ste nv. mv. vrl.
(bijvoeglijk gebruik, hoort
bij geneai), oujn- dan, dus,
aiJ- 1ste nv. mv. vrl. v. bep.
lidw., geneai- 1ste nv. mv.
v. genea (vrl)- geslacht,
ajpo-(+ 2de nv.) vanaf , eJw"tot. N.B. Spreek de u in
Dauid uit als 'v'

De hele stad ging uit. (Matt.
8: 34)

pasa- 1ste nv. ev. vrl. (bijvoeglijk gebruik, hoort bij
poli" (vrl.)- stad), ejxhlqen- 3de p. ev. aorist

jAbraam eJw" Dauid...

pasa hJ poli" ejxhlqen
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pasa poli"

Iedere stad. (Matt. 12: 25)

Pa" met lidwoord betekent
‘geheel, al' (zie bovenstaand
voorbeeld), zonder lidwoord betekent
het
'iedere, elke'

kai pa" oJ ajkouwn mou
tou" logou" toutou"...

En iedereen die deze
woorden van mij hoort...
(Matt. 7: 26)

ajkouwndeelwoord
'horende' (het deelwoord
komt pas later aan de orde),
mou- 2de nv. v. ejgw- ik,
tou"- 4de nv. mv. mnl. v.
bep. lidw., logou"- 4de nv.
mv. v. logo"- woord,
toutou"- 4de nv. mv. mnl.
v. ouJto"- die (aanwijzend
vnw.)

pante" zhtousi se

Allen zoeken U. (Marc. 1:
37)

pante"- 1ste nv. mv. mnl.
(zelfstandig
gebruikt),
zhtousi- 3de p. mv. o.t.t. v.
zhtew- ik zoek, se- 4de nv.
v. su- jij, u

Gaat het goed en vindt u het leuk!?

5.3 Grammaticale functies van de naamvallen
Wij willen u nu wat meer vertellen over de grammaticale functies van de naamvallen. Wij doen dit
door u vier Nederlandse zinnen te geven waarin telkens een woord is gecursiveerd. Achter de zin
geven wij dit woord in het Grieks in de naamval, die het Grieks gebruikt voor de grammaticale functie, die het woord in de zin heeft.
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Voorbeelden:

1ste naamv.

De broer is de zoon van mijn vader.

oJ ajdelfo"

2de naamv.

Het boek van de broer.

tou ajdelfou

3de naamv.

Ik geef de broer een boek.

tw/ ajdelfw/

4de naamv.

Ik sla de broer.

ton ajdelfon

De eerste naamval wordt gebruikt voor het onderwerp van de zin. Ook woorden die naar het
onderwerp verwijzen, staan in de eerste naamval. Zo zal 'zoon' in het voorbeeld in het Grieks in de
eerste naamval komen.
De tweede naamval wordt gebruikt voor het uitdrukken van relaties die in het Nederlands vaak met
het voorzetsel 'van' worden weergegeven.
De derde naamval wordt gebruikt voor het aangeven van het meewerkend voorwerp.
De vierde naamval wordt gebruikt voor het aangeven van het lijdend voorwerp.
5.4 Andere functies van de naamvallen
Er zijn ook andere functies van de naamvallen. Zo worden voorzetsels gevolgd door een bepaalde
naamval. Er zijn voorzetsels die met de tweede, derde en vierde naamval kunnen gaan. Afhankelijk
van de naamval die volgt, krijgt het voorzetsel zijn betekenis. In het algemeen geldt:
voorzetsel met tweede naamval: geeft scheiding aan: 'van, vanaf, vanuit'
voorzetsel met derde naamval: geeft plaats aan: 'bij'
voorzetsel met vierde naamval: geeft richting aan: 'naar'

5.5 Het bepaald lidwoord: overzicht
Wij geven u nu de gehele verbuiging van het bepaald lidwoord. Het lidwoord komt altijd in geslacht,
getal en naamval overeen met het woord waar het bijhoort. U kunt zo vaak aan het lidwoord al zien
welk geslacht het woord heeft. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden. Zeker in langere zinnen kan dit u behulpzaam zijn. Leert u de vormen van het bepaald lidwoord dus goed herkennen!
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(mnl.)

(vrl.)

(onz.)

1ste nv. ev.

oJ

hJ

to

2de nv. ev.

tou

th"

tou

3de nv. ev.

tw/

th/

tw/

4de nv. ev.

ton

thn

to

1ste nv. mv.

oiJ

aiJ

ta

2de nv. mv.

twn

twn

twn

3de nv. mv.

toi"

tai"

toi"

4de nv. mv.

tou"

ta"

ta

Let vooral op de vormen die meerdere keren voorkomen in verschillende geslachten:
tou- 2de nv. ev. mnl. en onz.
tw/- 3de nv. ev. mnl. en onz.
twn- 2de nv. mv. mnl., vrl. en onz. (!)
toi"- 3de nv. mv. mnl. en onz.
Merk op dat in het onzijdig de 1ste naamval altijd gelijk is aan de 4de. Dit is ook zo bij zelfstandige en
bijvoeglijke naamwoorden (zie bijvoorbeeld pa", 5.6)
5.6 Het bijvoeglijk naamwoord pa": overzicht

(mnl.)

(vrl.)

(onz.)

1ste nv. ev.

pa"

pasa

pan

2de nv. ev.

panto"

pash"

panto"

3de nv. ev.

panti

pash/

panti

4de nv. ev.

panta

pasan

pan
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1ste nv. mv.

pante"

pasai

panta

2de nv. mv.

pantwn

paswn

pantwn

3de nv. mv.

pasi(n)

pasai"

pasi(n)

4de nv. mv.

panta"

pasa"

panta

Let op de vormen die meerdere keren voorkomen:
panto"- 2de nv. ev. mnl. en onz.
panti- 3de nv. ev. mnl. en. onz.
pantwn- 2de nv. mv. mnl. en onz.
pasi(n)- 3de nv. mv. mnl. en onz.
panta- 4de nv. ev. mnl. en 1ste/4de nv. mv. onz. (!)

We zijn ons ervan bewust dat deze les veel meer nieuwe stof bevat dan de voorgaande, maar als u
gewoon met de regelmaat van de drup verder gaat (20 minuten per dag op z'n minst), dan zult u
overwinnen! Als u teveel moeite ondervindt met al deze uitgangen, beperkt u uw studie dan tot het
zo goed mogelijk leren van de zinnen. Dat is voorlopig toch voldoende. U zult dan spelenderwijs alle
uitgangen leren herkennen. Wie verplicht u per slot van rekening om alles uit het hoofd te leren!

5.7 Huiswerk
a) Wij geven u telkens een woord in combinatie met een vorm van pa". Al deze combinaties komen
uit het Nieuwe Testament. Probeert u aan de hand van deze vorm af te leiden welk geslacht het betreffende woord heeft. U kunt uw antwoorden controleren in de woordenlijst. Daar staat immers
achter elk zelfstandig naamwoord het geslacht gegeven.

1. ejn pash/ th/ doxh/
2. pasa yuch
3. panta ta rJhmata
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4. hJmei" marture" pantwn
5. pasa hJ ktisi"
6. ejn pash/ e*kklhsia/
7. panta dunata soi
8. panta ton bion
9. pasa sarx
10. ejk pash" kwmh"

b) Vertaal bovenstaande zinsdelen. Let op de aanwezigheid van het lidwoord bij de keuze voor de
vertaling van pa".
doxa- eer, heerlijkheid, yuch- ziel, rJhma- woord, ktisi"- schepping, schepsel, ejkklhsia- gemeente,
soi- 3de nv. v. su ('voor U'), bio"- leven, levensonderhoud, leeftocht, sarx- vlees, ejk- (+ 2de nv.)
(van)uit, kwmh- dorp

5.8 Nieuwe woorden

para

- (+ 3de nv.) bij, naast

qew/

- God (3de nv.)

dunato"

- machtig, mogelijk

oujn

- dan, dus

genea (vrl.)

- geslacht

ajpo

- (+2de v.)vanaf, vandaan

eJw"

- tot

poli" (vrl.)

- stad

ejxercomai

- ik ga uit (aoristusvorm: e*xhlqen)

ajkouwn

- horende (tegenwoordig deelwoord)

mou

- (2de nv. v. e*gw- ik) van mij, mijn

tou" logou" toutou"

- deze woorden (4de nv. mv. mnl.)
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zhtew

- ik zoek

se

- (4de nv. v. su- jij) je, u

doxa (vrl.)

- eer, heerlijkheid

yuch (vrl.)

- ziel

rJhma (onz.)

- woord

ktisi" (vrl.)

- schepping, schepsel

ejkklhsia (vrl.)

- gemeente

soi

- (3de nv. v. su- jij, u) aan/ voor jou/u

bio" (mnl.)

- leven, levensonderhoud, leeftocht

sarx (vrl.)

- vlees

ejk

- (+ 2de nv.) (van)uit

kwmh (vrl.)

- dorp

Waarschuwing: Ga nooit verder met een volgende les voordat u de vorige door en door beheerst. Dit
zal problemen en frustraties voorkomen!!!

5.9 De achtergrond van het Nieuwe Testament: De Romeinse Overheersing I
In deze les en de volgende willen wij aandacht besteden aan de invloed van de Romeinse overheersing op het dagelijkse leven. In de volgende les kijken wij daarom naar het leger in het Joodse land en
nu willen wij ons richten op de belastinginning.
De belastingen uit de provincies waren van groot belang voor de inkomsten van de Romeinse overheid. Zoals al even ter sprake kwam, betaalde men met belastinggeld grote bouwprojecten en veldtochten. De belastingen kan men onderverdelen in twee groepen: directe en indirecte belastingen.
De directe belastingen waren de tributum soli (belasting op grond) en de tributum capitis (letterlijk:
belasting op het hoofd). De inning van deze belastingen werd overgelaten aan de plaatselijke overheden in de provincies. Dezen konden de inning weer uitbesteden aan ondergeschikten, maar zij
blijven zelf verantwoordelijk voor het afdragen van het geld aan Rome. De indirecte belastingen waren tolgelden. De inning hiervan werd verpacht aan zogenaamde publicani, vaak gewone provinciebewoners die zelf de verantwoordelijkheid hadden voor het afdragen van het geld aan Rome. De
publicani mochten alles wat zij inden boven het gevraagde bedrag zelf houden. Het is dan ook niet zo
vreemd dat deze publicani niet erg geliefd waren en werden gezien als landverraders.

48

Ook in het Joodse land moest men deze belastingen betalen (zie bijvoorbeeld Matth. 22: 15- 22). De
publicani zijn ons bekend onder de naam 'tollenaren' (Grieks voor tollenaar: telwnh"). Zij hadden
hun tolhuizen langs doorgaande wegen. Zo'n tolhuis wordt in het Nieuwe Testament ook genoemd
(Matth. 9: 9; Luc. 5: 27). Uit de geschiedenis van Zacheūs (Luc. 19: 1- 10) blijkt de praktijk van het
afpersen (Luc. 19: 8). De gelijkenis van de Farizeeēr en de tollenaar tot slot (Luc. 18: 9- 14) geeft blijk
van de verachting voor tollenaars.

NOTITIES:

1
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LES VI
LES VI
6.1 Inleiding
In deze les beginnen wij met de behandeling van het werkwoord. Wij willen geleidelijk alle
tijden van het werkwoord in het Grieks langs lopen. Regelmatige werkwoorden hebben
evevn stam die de basis vormt van alle vormen in alle tijden. Aan deze stam worden
uitgangen en soms voorvoegsels toegevoegd. Wij geven u telkens de uitgangen van een
bepaalde tijd in een overzicht weer, na de voorbeelden.
In deze les willen wij u de vormen van de o.t.t. laten zien. O.t.t. wordt in grammaticaboeken
'praesens' genoemd. In die boeken wordt ook aangegeven of het om activum of passivum
(lijdende vorm) gaat. Wij bedoelen met o.t.t. altijd activum. De lijdende vorm komt pas veel
later in de cursus ter sprake.
Wij geven telkens het volgende na een werkwoordsvorm aan: persoon, enkel- of meervoud,
tijd, van welk werkwoord de vorm komt. Er zijn twee manieren om een werkwoord weer te
geven: 1ste p. ev. o.t.t. of hele werkwoord o.t.t. Dit verschilt per woordenboek, concordantie
enzovoort. Wij hebben ervoor gekozen de 1ste p. ev. o.t.t. weer te geven.
6.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de o.t.t.

ajgw uJmin aujton ejxw

tiv su
aujtou;

legei"

peri

Ik leid Hem tot jullie naar
buiten. (Joh. 19: 4)

ajgw- 1ste p. ev. o.t.t. v.
ajgw- ik leid, uJmin- (3de
nv.v. uJmei") voor jullie,
aujton- (4de nv. v.
aujto"- hij ) hem, ejxw(naar) buiten

Wat zegt u over Hem?
(Joh. 9: 17)

tiv-wat, legei"- 2de p. ev.
o.t.t. v. legw- ik zeg,
peri- (+ 2de nv.)
aangaande, over aujtou2de nv. v. aujto"- hij
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tw/ sabbatw/ ouj luei ton
boun aujtou;

Maakt hij op de sabbat zijn
rund niet los? (Luc. 13: 15)

tw/ sabbatw/- (3de nv. v.
tijd) op de sabbat luei- 3de
p. ev. o.t.t. v. luw- ik maak
los, ton boun- 4de nv. ev.
v. bou" (mnl.)- rund,
aujtou- 2de nv. ev. v.
aujto"- hij, geeft hier een
bezitsrelatie aan: 'van hem'

legei aujtw/

Hij zegt tot hem. (Matt. 4: 6)

legei- 3de p. ev. o.t.t. v.
legw- ik zeg, aujtw/- 3de nv.
ev. v. aujto": 'aan, tot hem’

hJmei"
de
ojfeilomen
eujcaristein tw/ qew/ pantote peri uJmwn

Maar wij moeten God altijd
danken over jullie. (2 Thess.
2: 13)

ojfeilomen- 1ste p. mv. o.t.t.
v. ojfeilwik moet, ik
ben verplicht, eujcaristeinhele werk-woord o.t.t. v.
eujcaristew- (+ 3de nv.) ik
dank, pantote- altijd

dia tiv luete;

Waarom maken jullie (het)
los? (Luc. 19: 31)

dia ti-waarom (lett. vanwege wat),
luete- 2de
p. mv. o.t.t. v. luw- ik maak
los
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kai luousin aujton

En zij maken
(Marc. 11: 4)

het

los.

luousin- 3de p. mv. o.t.t. v.
luw- ik maak los, aujton4de nv. ev. mnl. v. aujto"hij 4de nv. ev. mnl. omdat
het naar pwlo", een mannelijk woord, verwijst (zie
vers 2)

De uitgangen van de onvoltooid tegenwoordige tijd zijn dus:

-w
- ei"
- ei
- omen
- ete
- ousi(n)

6.3 Overzicht van de vervoeging van legw met persoonlijke voornaamwoorden
ejgw

legw

su

legei"

aujto"

legei

hJmei"

legomen

uJmei"

legete

aujtoi

legousin

6.4 Overzicht van de verbuiging van aujto"- hij (mannelijk enkelvoud) en van uJmei"- jullie

U zag in de voorbeelden alle naamvallen van het mannelijk enkelvoud van aujto". Wij geven u de
naamvallen overzichtelijk op een rij. Ook geven wij u alle naamvallen van uJmei". In de voorbeelden
kwam u al twee naamvallen tegen.

52

1ste nv.

aujto"

uJmei"

2de nv.

aujtou

uJmwn

3de nv.

aujtw/

uJmin

4de nv.

aujton

uJma"

6.5 Een belangrijk accent
U zag in de voorbeelden het woordje tiv. Wij geven van dit woord het accent weer, aangezien er ook
een woord ti is, zonder accent. Er is sprake van een betekenisverschil. tiv betekent wat? Het is een
vraagwoord. In de meeste talen is het kenmerk van een vraag het stijgen van de toon. Het is dan ook
niet vreemd dat in het Grieks het vraagwoord een acutus krijgt (accent dat toonstijging aangeeft). ti
betekent 'iets'. Het is een onbepaald voornaamwoord.
Later in de cursus zult u woorden zien
als tiv"- wie? tegenover ti"- iemand. Ook daar gaat het om een vraagwoord met accent en een
onbepaald voornaamwoord zonder accent.

6.6 Huiswerk
a) Vervoeg aujto" in het meervoud naar analogie van het lidwoord.
b) Vervoeg hJmei" naar het voorbeeld van uJmei".
c) Vervoeg ajgw in de o.t.t.
d) Vertaal de volgende eenvoudige zinnen met vormen van de o.t.t.

1. blepei ton jIhsoun.
2. oujk ajkouete;
3. ejn pash/ ejkklhsia/ didaskw.
4. ajlla kaqeudei.
5. grafomen uJmin.
6. ton jIhsoun ginwskw.
7. kai ejxaifnh" krazei.
8. ouj blepete tauta panta;
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9. oujden kakon euJriskomen.
10. kai kwfoi ajkouousin.

blepw- ik zie, oJ jIhsou"- Jezus, ajkouw- ik hoor, didaskw- ik onderwijs, kaqeudw- ik slaap, grafwik schrijf, ginwskw- ik ken, ejxaifnh"- plotseling, tauta- 4de nv. mv. onz. 'die dingen', oujden (onz.)niets, kakon- 4de nv. ev. onz. (hoort bij oujden) v. kako"- (bijvoeglijk naamwoord) slecht, kwfo"
(mnl.)- dove (1ste nv. mv. kwfoi), krazw-ik schreeuw, euJriskw- ik vind

Extra huiswerk: Als u zinsontleding geleerd hebt op school, ontleedt dan de Griekse zinnen van deze
les. [Probeer onderscheid te maken tussen zinsontleding en woordontleding!]

6.7 Nieuwe woorden

ajgw

- ik leid

aujto"

- hij

ejxw

- (naar) buiten

tiv

- wat?

legw

- ik zeg, spreek

peri

- (+2de nv.) aangaande, over

sabbaton (onz.)

- de sabbat

luw

- ik maak los

bou" (mnl.)

- het rund

ojfeilw

- ik moet

eujcaristew

- (+ 3de nv.) ik dank

pantote

- altijd

dia

- (+ 4de nv.) vanwege

dia tiv

- waarom?

pwlo" (mnl.)

- ezelsveulen

54
blepw

- ik zie

oJ jIhsou"

- Jezus

ajkouw

- ik hoor

didaskw

- ik onderwijs

kaqeudw

- ik slaap

grafw

- ik schrijf

ginwskw

- ik ken

ejxaifnh"

- plotseling

tauta

- die dingen

oujden (onz.)

- niets

kako"

- (bijvoeglijk naamwoord) slecht

kwfo" (mnl.)

- dove

krazw

- ik schreeuw

euJriskw

- ik vind

6.8 De achtergrond van het Nieuwe Testament: De Romeinse Overheersing II
In een provincie was gewoonlijk ook een Romeinse troepenmacht gelegerd. Zo'n macht legerde zich
voornamelijk in steden die onder direct Romeins bestuur stonden of waar een Romeins bestuurder
zijn residentie had. Een Romeinse legermacht bestond uit legioenen. Een legioen bestond uit tien
afdelingen van 600 man. Over elke groep van honderd man had een centurio ('hoofdman over honderd') de leiding. Het Griekse woord voor centurio is eJkatonarco" / eJkatonarch" (ook letterlijk
'leider over honderd'). Slechts drie keer in het Nieuwe Testament wordt het woord kenturiwn
(Marc. 15: 39, 44, 45) gebruikt. Eigenlijk is dit woord eenvoudig het Latijnse centurio geschreven in
Griekse letters. Deze centurio's worden regelmatig in het Nieuwe Testament genoemd (bijvoorbeeld
de hoofdman bij het kruis: Matth. 27: 54, Marc. 15: 39, 44, 45, Luc. 23: 47; genezing van een dienstknecht: Matth. 8: 5- 13, Luc. 7: 1- 10; Cornelius: Hand. 10: 1- 48; ingrijpen tijdens Paulus' verblijf in
Jeruzalem: Hand. 21: 32; 22: 25, 26; 23: 17, 23). Uit deze tekstplaatsen kunnen wij opmaken dat zich
in elk geval een Romeinse legermacht bevond in Jeruzalem, in Caesarea (Kaisareia- Kaisar = keizer!) en in Kapernaum. Behalve van centurio's wordt ook melding gemaakt van soldaten. Het Griekse
woord voor soldaat is stratiwth". Wij treffen ze bijvoorbeeld aan rondom de stadhouder Pilatus
(Matth. 27: 27, Marc. 15: 16), als wacht bij het graf van Christus (Matth. 28: 12) en in het boek Handelingen (bijvoorbeeld Hand. 23: 23).

55
NOTITIES:
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LES VII

7.1 Inleiding
Elke zevende les is een herhalingsles. U kunt nu dus even ademhalen! In zo'n herhalingsles
geven wij alle stof uit de vorige zes lessen overzichtelijk weer. U kunt deze herhalingslessen dus heel
goed gebruiken om stof te repeteren. Wanneer u bijvoorbeeld in les 17 bent, kunt u via les 7 en les
14 testen hoeveel u van de lessen 1- 13 nog goed beheerst. Wanneer u ontdekt dat u bepaalde dingen niet goed meer weet, kunt u die nakijken in de betreffende les. Wij raden u aan regelmatig te
testen of u alles nog weet. Elke volgende les borduurt immers voort op stof uit voorgaande lessen.
Het loont de moeite iets langer stil te staan bij een onderdeel dat u moeilijk vindt. Wanneer u te snel
verder gaat, nemen de moeilijkheden meestal alleen maar toe. Komt u ergens niet uit, schrijft u dan!
Wij helpen u graag verder!

7.2 Herhaling van les 1 en 2: het alfabet
We geven u het volledige alfabet, in hoofdletters en kleine letters. Ook geven wij u de naam van de
letters in het Grieks. Probeert u de volgorde van de letters in het alfabet te onthouden. Wanneer u
iets wilt opzoeken in een woordenboek, zal kennis van het alfabet u zeker van pas komen.

A

a

ajlfa

B

b

bhta

G

g

gamma

D

d

delta

E

e

ej yilon (letterlijk: 'kale e')

Z

z

zhta

H

h

hjta

Q

q

qhta

I

i

ijwta

K

k

kappa

L

l

lambda

M

m

mu
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N

n

nu

X

x

xi

O

o

oj mikron (letterlijk: 'kleine o')

P

p

pi

R

r

rJw

S

s, " sigma

T

t

tau

U

u

uj yilon (letterlijk: 'kale u')

F

f

fi

C

c

ci

Y

y

yi

W

w

wj mega (letterlijk: 'grote o')

Een ezelsbruggetje voor de volgorde fi, ci, yi: denk aan het Nederlandse alfabet: f, g, p.

7.3 Herhaling van les 3: de o.t.t. van eijmi

eijmi

ejsmen

eij

ejste

ejstin

eijsin

7.4 Herhaling van les 4: de o.v.t. van ei*mi

hjmhn

hjmen / hjmeqa

hj" / hjsqa

hjte

hjn

hjsan
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7.5 Herhaling van les 5: overzicht van de verbuiging van het bepaald lidwoord
overzicht van de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord pa"

(mnl.)

(vrl.)

(onz.)

1ste nv. ev.

oJ

hJ

to

2de nv. ev.

tou

th"

tou

3de nv. ev.

tw/

th/

tw/

4de nv. ev.

ton

thn

to

1ste nv. mv.

oiJ

aiJ

ta

2de nv. mv.

twn

twn

twn

3de nv. mv.

toi"

tai"

toi"

4de nv. mv.

tou"

ta"

ta

(mnl.)

(vrl.)

(onz.)

1ste nv. ev.

pa"

pasa

pan

2de nv. ev.

panto"

pash"

panto"

3de nv. ev.

panti

pash/

panti

4de nv. ev.

panta

pasan

pan

1ste nv. mv.

pante"

pasai

panta

2de nv. mv.

pantwn

paswn

pantwn

3de nv. mv.

pasi(n)

pasai"

pasi(n)

4de nv. mv.

panta"

pasa"

panta
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7.6 Herhaling van les 6: de uitgangen o.t.t. van regelmatige werkwoorden

-w
- ei"
- ei
- omen
- ete
- ousi(n)

7.7 Huiswerk Vertaal de volgende zinnen. U vindt de woorden in de woordenlijst. Bij sommige vormen geven wij extra uitleg direct onder de zinnen.

1. jEgw eijmi to ajlfa kai to wj, legei kurio" oJ qeo".
2. JH cari" tou kuriou jIhsou meta pantwn.
3. TIS jESTIN JO YEUSTHS;
4. GRAFW JUMIN, TEKNIA.
5. jAgaphtoi, oujk ejntolhn kainhn grafw uJmin ajll jejntolhn palaian.
6. jIhsou" oujk ejstin ejkei.
7. kai su hjsqa meta jIhsou.
8. kai hJmei" tufloi ejsmen;
9. PANTA ISCUW.
10. tou kuriou ejsmen.

teknia- 1ste nv. mv. teknion- klein kind, kindje, ajgaphtoi- 1ste nv. mv. mnl. v. ajgaphto"- (bjjvoeglijk naamwoord) geliefd, hier zelfstandig gebruikt: 'geliefden', ejntolhn- 4de nv. ev. v. ejntolhgebod, kainhn- 4de nv. ev. vrl. (hoort bij ejntolhn) v. kaino"- (bijvoeglijk naamwoord) nieuw, palaian- 4de nv. ev. vrl. (hoort bij ejntolhn) v. palaio"- (bijvoeglijk naamwoord) oud, tufloi- 1ste nv.
mv. mnl. v. tuflo"- (bijvoeglijk naamwoord) blind
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7.8 Nieuwe woorden

kurio" (mnl.)

- He(e)r(e) ( gebruikt in plaats van het Oudtestamentische JHWH)

cari" (vrl.)

- genade

meta

- (+ 2de nv.) met

tiv";

- wie?

yeusth" (mnl.)

- leugenaar

teknion (onz.)

- klein kind (1ste nv. mv : teknia)

ajgaphto"

- (bijvoeglijk naamwoord) geliefd

ejntolh (vrl.)

- gebod

kaino"

- (bijvoeglijk naamwoord) nieuw

palaio"

- (bijvoeglijk naamwoord) oud

tuflo"

- (bijvoeglijk naamwoord) blind

ijscuw

- ik vermag

7.9 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Herhaling
Aangezien deze les een herhalingsles is, willen wij de gegevens uit de voorgaande lessen op een rijtje
zetten. Dit vormt tevens de afsluiting van het onderwerp bestuur.
Het Joodse land was in de tijd van het Nieuwe Testament een Romeinse provincie, onderdeel van het
uitgestrekte Romeinse rijk. Aan het hoofd van dit rijk stond de keizer (Kaisar). Keizers in de tijd van
het Nieuwe Testament waren:
Augustus (27 voor Christus- 14 na Christus)
Tiberius (14- 37)
Caligula (37- 41)
Claudius (41- 54)
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Nero (54- 68)
Vespasianus (69- 79)
Titus (79- 81)

Aan het hoofd van een provincie stond een stadhouder (hJgemwn). Belangrijke stadhouders waren:
Quirinius, Pontius Pilatus, Felix en Festus.
De stadhouder liet veel over aan ondergeschikten, onder andere de belastinginning. De tollenaars
(telwnai) hielden zich bezig met de inning van tolgelden. Aangezien zij geld verdienden aan de Romeinse bezetting, was hun positie omstreden. Vooral in belangrijke steden waren troepen gelegerd.
Een legioen soldaten (stratiwtai) bestond uit tien keer zeshonderd man. Over elke honderd man
was een centurio (eJkatonarch"/ eJkatonarco", kenturiwn) aangesteld.
NOTITIES:
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LES VIII

8.1 Inleiding
We vervolgen met de onvoltooid verleden tijd van het werkwoord. Deze tijd wordt gevormd door
bepaalde uitgangen achter de stam te plaatsen. Ook komt er een ej- voor de stam, een zogenaamd
augment. Wanneer de stam met een medeklinker begint, komt het augment gewoon voor de stam.
Dit kunt u zien in onderstaande voorbeelden.

8.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de o.v.t.
N.B. Wij geven u uitleg bij werkwoordsvormen, tenzij het een o.t.t. betreft. Deze tijd is immers al
behandeld. Wij geven dan alleen het werkwoord waar de vorm van komt, met betekenis. Zo ziet u in
het eerste voorbeeld de vorm mnhmoneuete. Wij geven in de derde kolom mnhmoneuw- ik herinner
mij, aangezien mnhmoneuete een regelmatige o.t.t. (2de p. mv.). Wij doen dus steeds een beroep op
kennis uit vorige lessen!
N.B. In de lessen 8 tot 21 worden de accenten op de Griekse woorden geplaatst. Deze hebben bijna
nooit een grammaticale invloed. Ver voor Christus waren ze van belang voor de uitspraak (een soort
zingende toon; vgl. Chinees). Maar het Koinè in de tijd van Christus kende al de klemtoon. Het is om
u eraan te doen gewennen, omdat ze voorkomen in Griekse bijbels.
ouj mnhmoneuvete o@ti e!ti
w#n proV" uJma'" tau'ta
e!legon uJmi'n;

Herinneren jullie je niet dat
ik nog bij jullie zijnde deze
dingen heb gezegd tot jullie? (2 Thess. 2: 5)

mnhmoneuvw- ik herinner me,
o@ti-dat, e!ti- nog, w!n- zijnde
(1ste p. ev. mnl. dlw. o.t.t v.
eijmiv- ik ben, het dlw. komt
nog aan de orde), prov"- (+
4de nv.) bij, tau'ta- deze/
die dingen, e!legon- 1ste p.
ev./ 3de p. mv. o.v.t. v.
levgw- ik zeg ( uit het
zinsverband moet blijken
welke persoon wordt bedoeld)

ajmhVn ajmhVn levgw soi, o@te
h^" newvtero", ejzwvnnue"
seautovn

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
je: toen je jonger was,
gordde je jezelf. (Joh. 21:
18)

ajmhvn-voorwaar, soi- (3de
nv.) jij, u, newvtero"-jonger
(vergelijkende trap), ejzwvnnue"- 2de p. ev. o.v.t. v.
zwnnuvw- ik gord, seautovn(4de nv.) jezelf, uzelf
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e!legen gaVr ejn eJauth'/...

Want ze zei in zich zelf...
(Matt. 9: 21)

e!legen- 3de p. ev. o.v.t. v.
levgw- ik zeg, ejn- (+ 3de
nv.) in, eJauth/'- 3de nv. ev.
vrl. v. eJauth'"- zichzelf
(Let op: van dit woord komt
geen eerste naamval voor,
eJauth'" is een tweede
naamval)

ejplevomen eij" Surivan

Wij voeren
(Hand. 21: 3)

Syrië.

.ejplevomen- 1ste p. mv. o.v.t.
v. plew-ik vaar, eij"- (+ 4de
nv.) naar, Surivan- 4de nv.
v. Suriva- Syrië

eij e!cete pivstin wJ" kovkkon
sinavpew", ejlevgete a#n...

Indien jullie geloof hebben
als een mosterdzaadje, zou
den jullie zeggen... (Luc.
17: 6)

eij- als, indien, e!cw- ik heb,
pivstin- 4de nv. ev. v.
pivsti"- geloof, wJ"- zoals,
kovkkon- 4de nv. ev. v. kovkko" (mnl.)- zaadje, sinapew"- 2de nv. ev. v. sivnapi (onz.)- mos-terdplant,
ejlevgete- 2de p. mv. o.v.t. v.
levgw- ik zeg, a!n- geeft de
o.v.t.
bepaalde waarde;
weer
te
geven
met
'zouden'

oiJ Farisai'oi e!legon toi'"
maqhtai'"

De Farizeeën zeiden tegen
de discipelen– (Matt. 9: 11)

oJ Farisai'o"-de Farizeeër,
e!legon- 3de p. mv. o.v.t. v.
levgw- ik zeg, maqhtai'"3de nv. mv. v. maqhthv"
(mnl.)- leerling, discipel

naar
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De uitgangen van de o.v.t. zijn dus:

ej--on

ej--omen

ej--e"

ej--ete

ej--e(n)

ej--on

Merk op dat de 1ste p. ev. en de 3de p. mv. gelijk zijn aan elkaar!

8.3 Belangrijke vormen: de o.v.t. van levgw
Wij geven u het rijtje van de o.v.t. van levgw. Deze vormen komen veel voor!
e!legon

ejlevgomen

e!lege"

ejlevgete

e!lege(n)

e!legon

8.4 Het augment
Het augment is dus een voorvoegsel, bestaande uit evevn letter. Het augment komt voor de stam. U
zag dat bij het werkwoord levgw. De stam leg- krijgt het augment ervoor (ejleg-) en daarna de
uitgangen van de o.v.t. erachter. Zo ontstaan de vormen van de o.v.t. bij werkwoorden die met een
medeklinker beginnen.
Wat gebeurt er nu met het augment, wanneer de stam van een werkwoord met een klinker begint?
Wij nemen hiervoor als voorbeeld het veel voorkomende werkwoord ajkouvw- ik hoor. De stam is
ajkou-. Voor de eerste persoon enkelvoud van de o.v.t. krijgen we dus ej- akou- on. De e- trekt nu
samen met de aj- van de stam en wordt een h: h!kouon. Ook wanneer een werkwoord met een andere klinker begint, vindt samentrekking plaats. Kijkt u maar eens naar het onderstaande rijtje (al
deze werkwoorden komen voor in het Nieuwe Testament!):
e + ej- > hj-, voorbeeld: ejsqivw- ik eet, 3de p. mv. o.v.t. h!sqion
of: e + ej- > eij-, voorbeeld: e!cw- ik heb, 3de p. mv. o.v.t. ei!con
e + oj- > wj-, voorbeeld: ojneidivzw- ik smaad, 3de p. mv. o.v.t. wjneivdizon
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Een i of u blijft staan. Het augment zorgt er alleen voor dat de i of u lang wordt.

Tot nu toe zag u allemaal niet-samengestelde werkwoorden. Er zijn echter ook samengestelde werkwoorden. Deze werkwoorden hebben een voorzetsel als voorvoegsel en ontlenen aan dit voorzetsel
extra betekenis. Wij nemen als voorbeeld het werkwoord fevrw. Dit werkwoord betekent 'ik draag, ik
breng'. Er is ook een werkwoord eijsfevrw. Zoals u in de voorbeelden onder 8.2 zag, betekent het
voorzetsel eij" 'naar (binnen)'. Het werkwoord eijsfevrw betekent dan ook 'ik draag/ breng naar binnen'.
Wanneer wij nu van zo'n samengesteld werkwoord de o.v.t. gaan vormen, komt het augment tussen
het voorvoegsel en de stam. Dit gaat zo:

eijsfevrw: stam eijs-fer- > eijs-e-fer-on > eijsevferon (N.B. deze vorm komt in het Nieuwe Testament niet voor).

Wanneer een voorzetsel eindigt op een klinker, trekt het augment samen met de slotklinker.
Als voorbeeld nemen wij het werkwoord ajpofevrw. Het voorzetsel ajpo betekent 'vanaf' (geeft
scheiding aan). Het werkwoord ajpofevrw betekent dus 'ik breng weg'.

De o.v.t. wordt als volgt gevormd:
ajpofevrw: stam ajpofer- > ajpo-e-fer-on > ajp-e-fer-on > ajpevferon (N.B. deze vorm komt in het
Nieuwe Testament niet voor). Onthoudt u deze regels goed. Het is belangrijk dat u vormen goed kunt
herkennen.

8.5 Persoonlijke voornaamwoorden: de verbuiging van e*gw en su
Leer de volgende rijtjes.
1ste nv.

ejgwv

suv

2de nv.

(ej)mou'

sou'

3de nv.

(ej)moiv

soiv

4de nv.

(ej)mev

sev

Let op: Een ej- tussen haakjes betekent dat de ej- soms wel en soms niet geschreven wordt. Wanneer de
vormen zonder ej- voorkomen, hebben ze geen accent. De vormen van su kunnen ook zonder accent
voorkomen.
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8.6 Wederkerende voornaamwoorden: de verbuiging van ejmautou- (van) mijzelf, s(e)autou- (van)
jouzelf, eJautou- (van) zichzelf
Wij geven u de verbuiging van wederkerende voornaamwoorden. Van deze voornaamwoorden komt
geen eerste naamval voor. Wij geven u mannelijk en vrouwelijk.

2de nv.

ejmautou'

/ ejmauth'"

s(e)autou' / s(e)auth'"

eJautou' / eJauth'"

3de nv.

ejmautw/'

/ ejmauth'/

s(e)autw'/

eJautw'/ / eJauth'/

4de nv.

ejmautovn

/ ejmauthvn

s(e)autovn / s(e)authvn

/ s(e)auth'/

8.7 Huiswerk

a) Geef de vormen van de o.v.t. van zwnnuvw
v .

b) Geef de vormen van de o.v.t. van ajpofevrw.

c) Vertaal onderstaande zinnen.
1. h!sqion, e!pinon, hjgovrazon... (3de p. mv.)
2. e!legen gaVr oJ jIwavnnh"...
3. kaiV hJdevw" aujtou' h!kouen.
4. oiJ deV o!cloi e!legon: ou%to" ejstin oJ profhvth" jIhsou'"
5. wJ" profhvthn aujtoVn ei!con.
6. ...ejpisteuvete a#n ejmoiv.
7. kaiV oiJ lh/staiv ... wjneivdizon aujtovn.
8. wJsauvtw" deV kaiV pavnte" e!legon.
9. oujk ei!ce" ejxousivan
10. kaiV ajp j ejmautou' poiw' oujdevn

eJautovn / eJauthvn
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pivnw- ik drink, ajgoravzw- ik koop, hJdevw"- (bijwoord) graag, o!cloi- 1ste nv. mv. v. o!clo" (mnl.)schare, ou%to"- deze, profhvth" (mnl.)- profeet, wJ"- als (e!cw aujtoVn wJ"- ik houd hem voor een...),
pisteuvw- (+ 3de nv.) ik geloof in, lh/staiv- 1ste nv. mv. v. lh/sthv" (mnl.)- rover, wJsauvtw"- evenzo,
op dezelfde manier, ejxousivan- 4de nv. ev. v. ejxousiva (vrl.)- macht, poievw- ik doe (De vorm in zin 10
is een zogenaamde samengetrokken vorm. U ziet ook dat er een ander accent staat. Wij bespreken
deze werkwoorden die samentrekken pas veel later.)

8.8 Nieuwe woorden

mnhmoneuvw

- ik herinner me

o@ti

- (voegwoord) dat

e!ti

- nog

w!n

- zijnde (1ste nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. eijmi- ik ben)

prov"

- (+ 4de nv.) tot, bij

tau'ta

- deze dingen (1ste en 4de nv. mv.)

ajmhvn

- voorwaar, amen (< Hebreeuws: het is zeker)

nevo", newvtero"

- (bijvoeglijk naamwoord) nieuw, (vergelijkende trap) nieuwer

zwnnuvw

- ik gord (aan)

plevw

- ik vaar

eij"

- ( + 4de nv.) naar (binnen)

Suriva (vrl.)

- Syrië

e!cw

- ik heb

pivsti" (vrl.)

- geloof

kovkko" (mnl.)

- zaadje

sivnapi (onz.)

- mosterd

a!n

- (+ een werkwoordsvorm) zou

Farisai'o" (mnl.)

- Farizeeër
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maqhthv" (mnl.)

- leerling, discipel

ojneidivzw

- ik smaad

fevrw

- ik draag, ik breng

eijsfevrw

- ik breng naar binnen

ajpofevrw

- ik breng weg

ejmautou'

- (van) mijzelf

s(e)autou'

- (van) jouzelf

eJautou'

- (van) zichzelf

pivnw

- ik drink

ajgoravzw

- ik koop

h&devw"

- (bijwoord) graag

o!clo" (mnl.)

- schare

ou%to"

- deze

profhvth" (mnl.)

- profeet

wJ"

- als

e!cw aujtoVn wJ"

- ik houd hem voor een...

pisteuvw

- (+ 3de nv.) ik geloof in

lh/sthv" (mnl.)

- rover

wJsauvtw"

- evenzo, op dezelfde manier

ejxousiva (vrl.)

- macht

poievw

- ik doe

8.9 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Religie binnen het Jodendom I
In de lessen 8- 13 willen wij stilstaan bij religie en filosofie in de wereld van het Nieuwe Testament.
Wij bekijken in les 8- 10 religieuze stromingen binnen het Jodendom, in les 11 de Griekse godsdienst,
in les 12 de Romeinse godsdienst en in les 13 de filosofie.
In deze les willen wij beginnen met een bespreking van de facetten van de Joodse godsdienst die in
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het Nieuwe Testament aandacht krijgen. In de vorige lessen over bestuur bleek dat de Romeinen
lange tijd over het Joodse land hebben geheerst. Onder hun bestuur was er echter wel degelijk zekere invloed voor Joodse leiders. Een belangrijk bestuurlijk orgaan was het sanhedrin (toV sunevdrion).
Deze raad bestond uit zeventig leden. De hogepriester (oJ ajrciereuv") had de leiding. Hij vertegenwoordigde het volk tegenover de Romeinse leider ter plekke en had het toezicht op religieuze plechtigheden e.d. in Jeruzalem. Bekende hogepriesters uit het Nieuwe Testament zijn Hannas ( @Anna":
Luc. 3: 2, Hand. 4: 6), Kaiaphas (Kai>avfa": Matth. 26: 57, Joh. 18: 13) en Ananias ( jAnaniva": Hand.
23: 2, 24: 1).

De raad bestond voornamelijk uit leden van invloedrijke priestergeslachten. Deze raad wordt in het
Nieuwe Testament veelvuldig genoemd. Wij geven u slechts een paar plaatsen: Matth. 5: 22 (de raad
als gerechtshof), Matth. 26: 59, Luc. 22: 66 (Jezus voor de raad), Hand. 4: 15 (Petrus en Johannes
voor de raad), Hand. 5: 21(overleg in de raad), Hand. 5: 27, 34, 41 (de apostelen voor de raad).
Het woord sunevdrion komt in het Nieuwe Testament twee keer voor in het meervoud (sunevdria:
Matth. 10: 17 en Marc. 13: 9). Op die plaatsen wordt het meervoud meestal vertaald met 'raadsvergaderingen'.
NOTITIES:
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LES IX

9.1 Inleiding
In deze les willen wij uw aandacht vragen voor de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd van
het werkwoord eijmiv- ik ben. Zoals gewoonlijk bieden wij u weer voorbeelden met vormen van de
o.t.t.t. van eijmiv, ontleend aan het Nieuwe Testament. Aangezien eijmiv een onregelmatig werkwoord
is, is het noodzakelijk dat u alle vormen van eijmiv leert herkennen. U kunt die immers niet volgens de
algemene regels afleiden.

9.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de o.t.t.t. van eijmiv

e@w"

povte

meq

j

uJmw'n

e!somai;

Tot wanneer zal Ik met jullie zijn? (Matt. 17: 17)

ajmhvn soi levgw:shvmeron
met jejmou' e!sh/ ejn tw'/ paradeivsw/

Voorwaar Ik zeg u: heden
zult u met Mij in het
paradijs zijn. (Luc. 23: 43)

o@pou
gavr
ejstin
oJ
qhsaurov" sou, ejkei' e!stai
kaiV hJ kardiva sou

Want waar uw schat is, daar
zal ook uw hart zijn. (Matt.
6: 21)

povte-wanneer, meq j= metav
(zie onder 9.3), e!somai- 1ste
p. ev. o.t.t.t. v. eijmiv- ik ben

shvmeron-vandaag, met j=
metav (zie onder 9.3), e!sh/2de p. ev. o.t.t.t. v. eijmiv- ik
ben, paradeivsw/-3de nv. ev.
v. paravdeiso" (mnl.)paradijs (bevindt zich in de
derde hemel)

o@pou-waar,
qhsaurov"
(mnl.)-schat, e!stai- 3de p.
ev. o.t.t.t. v. eijmiv- ik ben,
kardiva (vrl.)- hart
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kaiv ou@tw" pavntote suVn
kurivw/ ejsovmeqa

En zo zullen wij altijd met
de Heere zijn. (1 Thess. 4:
17)

ou@tw"- zo, suvn- (+ 3de nv.)
met, ejsovmeqa- 1ste p. mv.
o.t.t.t. v. eijmiv- ik ben

kaiV e!sesqe uiJoiV uJyivstou

... en jullie zullen zonen van
de Allerhoogste zijn. (Luc.
6: 35)

e!sesqe- 2de p. mv. o.t.t.t. v.
eijmiv- ik ben, uiJoiv- 1ste nv.
mv. v. uiJov" (mnl.)- zoon,
uJyivstou- 2de nv. ev. v.
u@yisto"(bijvoeglijk
naamwoord) hoogste (hier
zelfstandig gebruikt)

diaV tou'to aujtoiV kritaiV
e!sontai uJmw'n

Daarom zullen zij uw rechters zijn. (Matt. 12: 27)

diav-vanwege,
tou'to-dat
(vgl.diaV tiv waarom, vanwege wat), kritaiv-1ste nv.
mv. v. krithv" (mnl.)rechter, e!sontai- 3de p. mv.
o.t.t.t. v. eijmiv- ik ben

Wij herhalen nu de vervoeging van de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd van eijmiv- ik ben.
e!somai

ejsovmeqa

e!sh/

e!sesqe

e!stai

e!sontai

9.3 Hele werkwoord o.t.t. van eijmiv
Wij willen u nu voorbeelden laten zien van het hele werkwoord van eijmiv van de onvoltooid tegenwoordige tijd (!) als inleiding op de behandeling van het hele werkwoord o.t.t.t.
Het hele werkwoord wordt in het Grieks vaak gebruikt in combinatie met een vierde naamval. Deze
vierde naamval geeft het onderwerp van het werkwoord aan. Kijkt u maar naar het volgende voorbeeld.
e!legon aujtoVn ei^nai qeovn- zij zeiden dat hij een god was (Hand. 28: 6)
De letterlijke inhoud van hun woorden is aujtov" ejstin qeov". Wanneer deze zin na de vorm van levgw
wordt weergegeven, gebeurt dit in een constructie van 4de nv. met heel werkwoord:
aujtoVn ei^nai qeovn.

72

Een ander voorbeeld van hetzelfde verschijnsel:
kalovn ejstin hJma'" w%de ei^nai- het is goed dat wij hier zijn (Matt. 17: 4)
Na de vaste uitdrukking kalovn ejstin komt ook een vierde naamval met een heel werkwoord. De inhoud van hetgeen goed is, is hJmei'" w%de ejsmen. U ziet opnieuw dat het onderwerp (hJmei'") in de vierde
naamval komt. De persoonsvorm (ejsmen) wordt heel werkwoord.
Er zijn ook voorbeelden van zinnen met een heel werkwoord, waar dit werkwoord betrekking heeft op
het onderwerp van de zin. Bijvoorbeeld:
krithv" ejgwV ouj bouvlomai ei^nai- rechter wil ik niet zijn (Hand. 18: 15)
Het onderwerp van boulomai is ook het onderwerp van ei^nai. Daarom staat het woord krithv" ook in
de eerste naamval. Stel dat wij willen zeggen: 'ik wil niet dat jij rechter bent'. Wat zou er dan in het
Grieks komen te staan? De persoon die iets wil, is niet dezelfde als degene die is. Daarom krijgen wij
een vierde naamval met heel werkwoord. Het woord krithv" (dat hoort bij het onderwerp van ei^nai)
komt dus ook in de vierde naamval. Kijkt u maar: krithVn ejgwV ouj bouvlomai se ei^nai.
Wanneer u dit goed begrijpt, kunt u doorgaan naar 9.4 (Deze constructie heet: 4de naamval met de
infinitief ((het hele werkwoord))[in het Latijns: accusativus (van accusare=aanklagen) cum infinitivo]).
9.4 Hele werkwoord o.t.t.t. van eijmiv
Daar wij in deze les de o.t.t.t. van eijmiv bestuderen, geven wij u van het gebruik van het hele werkwoord uitvoeriger voorbeelden.

...

ajnavstasin

mevllein

e!sesqai dikaivwn te kaiV
ajdivkwn

... dat er een opstanding zal
zijn van zowel rechtvaar
digen als van onrechtvaardigen. (Hand. 24: 15)

ajnavstasin- 4de nv. ev. v.
ajnavstasi" (vrl.)- opstanding, mevllein- heel werkwoord, laat het werkwoord
waar het bijstaat verwijzen
naar de toekomst, e!sesqaihele ww. o.t.t.t. v. eijmiv- ik
ben, dikaivwn- 2de nv. mv.
mnl. v. divkaio"- (bijv. nw.)
rechtvaardig, ajdivkwn- 2de
nv. mv.mnl. v. a!diko"(bijv. nw.) onrechtvaardig

73
...limoVn megavlhn mevllein

e!sesqai...

...dat
er
een
honger(snood) zou
(Hand. 11:28)

grote
zijn...

limovn- 4de nv. ev. v. limov"
(vrl.)- honger-(snood), megavlhn- 4de nv. ev. vrl. v
mevga"- (bijvoeglijk naamwoord) groot, e!sesqai- hele
werkwoord

9.5 Voorzetsels: invloed van de positie op de schrijfwijze
Wanneer een voorzetsel dat op een klinker eindigt, gevolgd wordt door een woord dat met een
klinker begint, valt de slotklinker van het voorzetsel weg. Er wordt een apostrofe geschreven tussen
het voorzetsel en het erop volgende woord.
Bijvoorbeeld: ajpoV ejmautou' > ajp j ejmautou'

Wanneer het woord dat volgt een spiritus asper op de klinker heeft (dus met een h- klank begint)
gebeurt er nog iets anders. Wij illustreren dit aan de hand van het woordje metav.
metaV ejmou' > met j ejmou' : de slotklinker van het voorzetsel valt weg
metaV uJmw'n > meq j uJmw'n : de slotklinker van het voorzetsel valt weg en de medeklinker waar het voorzetsel nu op eindigt, wordt geaspireerd: de t (t) wordt een q (th). Ook een p (p) kan geaspireerd
worden tot f (ph):
ajpoV uJmw'n > ajf j uJmw'n

9.6 Huiswerk

a) Vertaal de volgende zinnen.
1. ejgwV e!somai aujtw'/ eij" patevra, kaiV aujtoV" e!stai moi eij" uiJovn.
2. TINA ME LEGETE jEINAI;
3. ejkei' e!stai oJ klauqmoV" kaiV oJ brugmoV" tw'n ojdovntwn.
4. kaiV e!somai aujtw'n qeoV" kaiV aujtoiV e!sontai mou laov".
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5. e!somai uJmi'n eij" patevra kaiV uJmei'" e!sesqe moi eij" uiJouV" kaiV qugatevra".

eij"- (+4de nv.) naar, tot , patevra- 4de nv. ev. v. pathvr- vader, tivna- 4de nv. ev. v. tiv"- wie,
klauqmov" (mnl.)- geween, brugmov" (mnl.)- geknars, ojdovntwn- 2de nv. meervoud van ojdouv" (mnl.)tand, laov" (mnl.)- volk, qugatevra"- 4de nv. mv. v. qugavthr (vrl.)- dochter
b) Beantwoord de volgende vragen over de grammatica van bovenstaande zinnen.
1. Zin 1 bestaat uit twee helften met dezelfde structuur. Geef dit aan door de corresponderende
woorden naast elkaar te zetten. Let op de naamvallen! Voorbeeld:
ejgw - aujto" (beiden eerste naamval enkelvoud, beiden onderwerp)
2. Doe hetzelfde voor zin 4 en 5.
3. Welke naamvallen van ejgw ziet u in deze vijf zinnen?
4. Welke naamvallen van aujto" ziet u in de vijf zinnen?
5. Hoe zit de structuur van zin 2 in elkaar? Hoe heet deze grammaticale constructie?

9.7 Nieuwe woorden

povte

- wanneer

shvmeron

- (bijwoord) vandaag

paravdeiso" (mnl.)

- paradijs

o@pou

- (al)waar

qhsaurov" (mnl.)

- schat

kardiva (vrl.)

- hart

ou@tw"

- zo

suvn

- (+ 3de nv,.) met, bij

u@yisto"

- (bijvoeglijk naamwoord, wordt zelfstandig gebruikt) hoogste

tou'to

- dit

diaV tou'to

- lett.vanwege dit; daarom
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krithv" (mnl.)

- rechter

kalovn ejstin

- (+ 4de nv. en heel werkwoord) het is goed

w%de

- (bijwoord) hier

ajnavstasi" (vrl.)

- opstanding

mevllw

- zullen (geeft aan een ander werkwoord toekomstwaarde)

ajdivko"

- onrechtvaardig

limov" (vrl.)

- honger (N.B. Dit woord kan ook mannelijk zijn!)

mevga"

- (bijvoeglijk naamwoord) groot

eij"

- (+4de nv.) naar, tot

pathvr (mnl.)

- vader

klauqmov" (mnl.)

- geween

brugmov" (mnl.)

- geknars

ojdouv" (mnl.)

- tand

laov" (mnl.)

- volk

qugavthr (vrl.)

- dochter

9.8 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Religie binnen het Jodendom II
In deze les besteden wij aandacht aan de Farizeeën (Farisai'oi, lett. afgescheidenen). Zij vormden
een min of meer gesloten groep, die zich voornamelijk bekommerde om de ontwikkeling van het
Joodse denken. Hierbij namen zij ook mondeling overgeleverde tradities over. De Farizeeën hielden
zich aan alle wetten uit het Oude Testament en probeerden zich zo ook te onderscheiden van het
gewone volk. In het Nieuwe Testament wordt vaak melding gemaakt van Farizeeën. Zij letten nauwgezet op het doen en laten van Jezus en de discipelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit hun opmerkingen
over het eten met ongewassen handen (Matth. 15: 1, 2, Marc. 7: 1- 5, ), het schenden van de sabbatsrust (Matth. 12: 1, 2, Marc. 3: 1, 2, Luc. 14: 1) en het omgaan met tollenaren en zondaren (Luc. 5:
30, Luc. 15: 1- 3). Het negatieve beeld van de Farizeeër dat bij veel mensen leeft, komt met name uit
de geschiedenis in Luc. 18: 9- 14: 'de Farizeeër en de tollenaar'. De gedachte van de Farizeeër dat zijn
goede gedrag hem ver verheft boven lieden als de tollenaar wordt in dit gedeelte veroordeeld. Immers, de tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet. Toch is het belangrijk in het
oog te houden dat het streven van de Farizeeën om de Joodse levenswijze uit het Oude Testament
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vast te houden; erop was gericht het Joodse volk te bewaren als een uitverkoren, een apart gezet
volk. Met name in de diaspora is gebleken hoezeer het bewaren van de Joodse traditie heeft bijgedragen aan het voortbestaan van het Joodse volk, ondanks de talrijke vervolgingen. De veroordeling
van de Farizeeën is dan ook meestal niet gericht tegen hun gedrag op zich als wel tegen de huichelarij die vaak met dat gedrag gepaard ging. Het zich houden aan veel geboden was een houding geworden die niets meer te maken had met een verlangen God oprecht te dienen.
NOTITIES:
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LES X

10.1 Inleiding
In deze les behandelen we de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd van het regelmatige
werkwoord. Deze wordt gevormd door achter de stam van het werkwoord de uitgangen van de diverse personen te zetten. Bekijkt u eerst de voorbeelden en leert u de uitgangen herkennen!

10.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de o.t.t.t. van regelmatige werkwoorden.
ejgwV qerapeuvsw aujtovn

Ik zal hem genezen. (Matt.
8: 7)

ouj foneuvsei"
U zult niet doden (Matt. 5:
21)

oujdeVV ajkouvsei ti" ejn tai'"
plateivai" thVn fwnhVn
aujtou'

kaiV pisteuvsomen
aujtovn

ejp

j

Noch zal iemand in de
straten zijn stem horen.
(Matt. 12: 19)

En wij zullen in Hem geloven. (Matt. 27: 42)

qerapeuvsw- 1ste p. ev.
o.t.t.t. v. qerapeuvw- ik
genees

foneuvsei"- 2de p. ev. o.t.t.t.
v. foneuvw- ik vermoord

oujdev-en niet, maar niet,
ajkouvsei- 3de p. ev. o.t.t.t.
v. ajkouvw- ik hoor, ti"(zonder accent) iemand,
platei'a (vrl.)- straat, brede
weg, fwnhv (vrl.)- stem
pisteuvsomen-1ste p. mv.
o.t.t.t. v. pisteuvw- ik geloof,
pisteuvw ejpiv (+ 4de nv.)- ik
geloof in

78
pw'" toi'" ejmoi'" rJhvmasin
pisteuvsete;

... hoe zullen jullie Mijn
woorden geloven? (Joh. 5:
47)

pw'"- (vraagwoord) hoe,
ejmoi'"- 3de nv. mv. mnl. v.
ejmov"- (bezittelijk voornaamwoord) van mij, mijn,
rJhvmasin- 3de nv. mv. v.
rJh'ma (onz.)- woord, pisteuvsete- 2de p. mv. o.t.t.t.
v. pisteuvw-ik geloof

kaiV profhteuvsousin

En zij zullen profeteren.
(Hand. 2: 18)

profhteuvsousin- 3de p.
mv. o.t.t.t. v. profhteuvw- ik
profeteer

Wij herhalen de uitgangen van de o.t.t.t.:

-sw

-somen

-sei"

-sete

-sei

-sousin

10.3 De o.t.t.t. van werkwoorden met stam op een dentaal.
Een dentaal is een medeklinker die wordt uitgesproken met behulp van de tanden (Lat. dens = tand).
De dentalen zijn t, d, q, z.
De o.t.t.t. van werkwoorden met een stam op een dentaal wordt gevormd door de uitgangen van de
o.t.t.t. achter de stam te zetten, waarbij de dentaal wegvalt onder invloed van de -s-.
Wij geven u een voorbeeld.
aujtoV" uJma'" baptivsei ejn
pneuvmati aJgivw/ kaiV puriv

Hij zal jullie dopen met de
Heilige Geest en met vuur.
(Luc. 3: 16)

baptivsei- 3de p. ev. o.t.t.t.
v. baptivzw -ik doop,
pneuvmati- 3de nv. ev. v.
pneu'ma (onz.)- Geest, aJgivw/3de nv. ev. onz. v. a@gio"(bijv. nw.) heilig, puriv- 3de
nv. ev. v. pu'r (onz.)- vuur
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10.4 De o.t.t.t. van werkwoorden met stam op een labiaal.
Een labiaal is een medeklinker die wordt uitgesproken met behulp van de lippen (Lat. labia= lippen).
De labialen zijn p, b, f.
Wanneer de stam van een werkwoord eindigt op een labiaal, trekken de labiaal en de -s- van de
uitgang samen tot de letter y. Wij geven u weer een voorbeeld.

... pevmyw aujtoVn proV" uJma'"

... Ik zal Hem tot jullie
zenden. (Joh. 16: 7)

pevmyw- 1ste p. ev. o.t.t.t.
van pevmpw- ik zend, prov"(+ 4de nv.) naar, tot

10.5 De o.t.t.t. van werkwoorden met stam op een gutturaal.
Gutturalen zijn medeklinkers die met behulp van de keel worden uitgesproken (Lat. guttur = keel). De
gutturalen zijn k, g, c.
Wanneer de stam van een werkwoord eindigt op een gutturaal, trekt de gutturaal samen met de -svan de uitgang tot de letter x. Natuurlijk geven wij weer een voorbeeld.

... proavxw u&ma'"...

... Ik zal jullie
gaan...(Matt.26: 32)

voor-

proavxw- 1ste p. ev. o.t.t.t. v.
proavgw- ik ga voor(uit)

10.6 Overzicht vorming o.t.t.t. van werkwoorden op dentalen, labialen en gutturalen
dentalen (t, d, q, z) : dentaal verdwijnt voor de -s- Voorbeeld: baptivzw > baptivsw
labialen (p, b, f) : labiaal + -s- > -y- Voorbeeld: pevmpw > pevmyw
gutturalen (k, g, c) : gutturaal + -s- > -x- Voorbeeld: proavgw > proavxw

10.7 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen.
1. kajgwV ajnapauvsw uJma'".
2. kaiV pavlin doxavsw.
3. aujtw'/ movnw/ latreuvsei".
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4. sunavxw ejkei' pavnta.
5. pevmyw toVn uiJoVn mou toVn ajgaphtovn.
6. aujtoVn ajpoluvsw.
7. ajnoivxw ejn parabolai'" toV stovma mou.
8. pisteuvsomen ejp j aujtoVn.
9. ejgwV seivsw ouj movnon thVn gh'n ajllaV kaiV toVn oujranovn.
10. kaiV th'" fwnh'" mou akouvsousin.
kajgwv- kaiv + ejgwv (dit verschijnsel heet crasis en komt later aan de orde), ajnapauvw- ik geef rust,
pavlin- weer, opnieuw, doxavzw- ik eer, latreuvw- ik dien, sunavgw- ik breng samen, pevmpw- ik zend,
ajpoluvw- ik maak los, ajnoivgw- ik open, parabolhv (vrl.)- gelijkenis, stovma (onz.)- mond, seivw- ik
schud, ouj movnon ... ajllaV kaiv- niet alleen ... maar ook, gh' (vrl.)- aarde

b) Schrijf van de o.t.t.t-vormen uit bovenstaande zinnen op hoe de o.t.t.t. gevormd wordt.
Voorbeeld: ajnapauw- stam ajnapau- + -sw > ajnapausw

10.8 Nieuwe woorden

qerapeuvw

- ik genees

foneuvw

- ik vermoord

ti"

- (zonder accent!) iemand

platei'a (vrl.)

- straat, brede weg

fwnhv (vrl.)

- stem

pisteuvw ejpiv

- (+ 4de nv.) ik geloof in

pw'"

- (vraagwoord) hoe

ejmov"

- (bezittelijk vnw.) van mij, mijn

profhteuvw

- ik profeteer

baptivzw

- ik doop

pneu'ma (onz.)

- Geest

81
a@gio"

- (bijv. nw.) heilig

pu'r (onz.)

- vuur

pevmpw

- ik zend

proavgw

- ik ga vooruit

a*napauvw

- ik geef rust

pavlin

- (bijwoord) weer, opnieuw

doxavzw

- ik eer

latreuvw

- ik dien

sunavgw

- ik breng samen

ajpoluvw

- ik laat los

ajnoivgw

- ik open

parabolhv (vrl.)

- gelijkenis

stovma (onz.)

- mond

seivw

- ik schud

ouj movnon ... ajllaV kaiv

- niet alleen ... maar ook

gh' (vrl.)

- aarde, land

10.9 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Religie binnen het Jodendom III
In het Nieuwe Testament worden naast de Farizeeën ook de Sadduceeën (Saddoukai'oi) genoemd.
Zij accepteerden alleen de wetten als normgevend en verwierpen de mondelinge overlevering. Zij
zijn het meest bekend om hun afwijzing van het geloof in opstanding uit de doden (Matth. 22: 23: 'de
Sadduceeën die zeggen dat er geen opstanding is'). Hierover verschilden zij van mening met de Farizeeën (Hand. 23: 8). Vaak worden echter beide groepen naast elkaar genoemd en even scherp veroordeeld (Matth. 16; 6, 11, 12).
Een andere groep die vaak wordt genoemd in het Nieuwe Testament is die van de Schriftgeleerden
(grammatei'"). Zoals hun naam al aangeeft, hadden zij grote kennis op het gebied van de Schriften
(zie bijvoorbeeld Matth. 2: 4). Zij onderwezen de Schriften aan leerlingen die zij om zich heen verzamelden (Marc. 1: 22). Vaak worden zij naast de Farizeeën genoemd, bijvoorbeeld in Matth. 23 (verzen 13, 15, 23, 25, 27, 29). Als wetgeleerden vervulden zij een belangrijke rol bij het rechtspreken in
de Joodse raad (Marc. 14: 53, Hand. 4: 5).
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LES XI
LES XI
11.1 Inleiding
In deze les maken wij een begin met de behandeling van de zelfstandige naamwoorden. Het
Grieks heeft drie declinaties (verbuigingswijzen). De eerste declinatie, waarmee wij ons in
deze les willen bezig houden, is de declinatie van de a-stammen. Woorden die in deze groep
vallen eindigen meestal op een -h. Wij willen u onder 11.2 voorbeelden geven uit het Nieuwe
Testament waarin de verschillende naamvallen van een woord uit de eerste declinatie
worden gebruikt. Voor het enkelvoud gebruiken wij voorbeelden met het woord ajrchv. Dit
woord betekent ‘begin’ en kan zowel het begin van iets in het algemeen aanduiden als het
begin van de wereld. Kijkt u maar naar de voorbeelden. Voor het meervoud gebruiken wij het
woord ejntolhv. Dit woord betekent ‘gebod’.
11.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met woorden van de eerste declinatie op -h

ajrchv tou' eujaggelivou

Begin van het evangelie
van Jezus Christus, Zoon
van God. (Marc. 1: 1)

ajrchv- 1ste nv. ev.,
eujaggelivou- 2de nv. ev.
jIhsou Cristou'- 2de nv.
v. jIhsou'" Cristov",
ui&ou'- 2de nv. ev., qeou'2de nv. ev. v. qeov"- God

ejkei'no" ajnqrwpoktovno"
h^n ajp j ajrch'"

Hij was een moordenaar
vanaf [het] begin. (Joh.
8: 44)

ejkei'no"-die(gene),
ajnqrwpoktovno"-moordenaar (lett. mensendoder), ajpov-(+ 2de nv.)
vanaf, ajrch'"- 2de nv.
ev.

ejn ajrch'/ h^n oJ lovgo",
kaiV oJ lovgo" h^n proV"
toVn qeovn, kaiV qeoV" h^n oJ
lovgo". ou%to" h^n ejn
ajrch/' proV" toVn qeovn

In het begin was het
Woord, en het Woord
was bij God, en het
Woord was God. Dit was
in het begin bij God.
(Joh. 1: 1, 2)

ajrch/'- 3de nv. ev., ou%to"deze

*Ihsou'
qeou

Cristou'

uiJou'
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tauvthn ejpoivhsen ajrchVn
tw'n shmeivwn oJ jIhsou'"

Dit begin van de tekenen
heeft Jezus gedaan. (Joh. 2:
11)

tauvthn- 4de nv. ev. vrl. van
ou%to", ejpoivhsen- 3de p.
ev. aor. v. poievw- ik doe
(deze tijd komt nog aan de
orde!), ajrchvn- 4de nv. ev.,
shmei'wn- 2de nv. mv. v.
shmei'on (onz.)- teken (het
was dus zijn eerste teken)

kaiV aiJ ejntolaiV
barei'ai oujk eijsivn

En Zijn geboden zijn niet
zwaar. (1 Joh. 5: 3)

ejntolaiv- 1ste nv. mv. v.
e*ntolhv
(vrl.)gebod,
barei'ai- 1ste nv. ev. vrl. v.
baruv"- (bijv. nw.) zwaar
(N.B. Een bijv. nw. komt in
geslacht, getal en naamval
overeen met het woord waar
het bijhoort!)

De besnijdenis is niets, en

peritomhv (vrl.)-besnijdenis
(lett. het snijden [tomh] om
[peri]), oujdevn-niets,
ajkrobustiva
(vrl.)onbesneden zijn, thvrhsi"
(vrl.)- onderhouden, ejntolw'n-2de nv. mv.

aujtou

hJ peritomhV oujdevn ejstin,
kaiV hJ ajkrobustiva oujdevn
ejstin, ajllaV thvrhsi" ejntolw'n qeou'

het onbesneden zijn is niets,
maar het houden van Gods
geboden. (1 Kor. 7: 19)
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ejn tauvtai" tai'" dusiVVn
e*ntolai'" o@lo" oJ novmo"
krevmatai kaiV oiJ profh'tai

Aan deze twee geboden
hangt de hele wet en de
profeten. (Matt. 22: 40)

tauvtai"-3de nv. mv. v.
ou%to"- deze die, dusivn-3de
nv. mv. v. duvo- twee, ejntolai'"- 3de nv. mv., o@lo"1ste nv. ev. mnl. v. o@lo"(bijv. nw.) geheel, novmo"
(mnl.)- wet, krevmatai- 3de
p. ev. o.t.t. v. kremavnnumiik hang (deze vorm wijkt af
van de normale vorming van
de o.t.t.), profh'tai- 1ste
nv. mv. v profhvth" (mnl.)profeet

ejaVn ajgapa'te me, taV" ejntolaV" taV" ejmaV" thrhvsete

Indien jullie Mij lief hebben,
zullen jullie Mijn geboden
houden. (Joh. 14: 15)

ejavn-indien, ajgapavw-ik heb
lief, (bezitt. vnw.) van mij,
mijn, thrhvsete- 2de p. mv.
o.t.t.t.
v.
threvwik
(onder)houd

11.3 Overzicht van de verbuiging van zelfstandige naamwoorden van de eerste declinatie op -h.
Wij geven u nu de vormen van het zelfstandig naamwoord van de eerste declinatie op -h. Wij gebruiken de woorden uit de voorbeelden onder 11.2. De uitgangen hebben wij voor u vet weergegeven. U kunt van andere zelfstandige naamwoorden op -h de naamvallen vormen door achter
de stam (het woord zonder de -h) deze uitgangen te plaatsen.
1ste nv. ev.

ajrchv

2de nv. ev.

ajrch/'"

3de nv. ev.

ajrch/'

4de nv. ev.

ajrchvn

1ste nv. mv.

ejntolaiv

2de nv. mv.

ejntolw'n

3de nv. mv.

ejntolai'"

4de nv. mv.

ejntolav"
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11.4 De vijfde naamval
Er is nog een naamval die tot nu toe niet is genoemd. Dit is de vijfde naamval of vocativus. In deze
naamval staan woorden die gebruikt worden om iemand direct aan te spreken. Zo komt in de zin
'broer, kom hier' het woord broer in het Grieks in de vijfde naamval. Wij zullen voortaan wanneer we
een bepaalde declinatie bespreken de vijfde naamval apart behandelen. Voor de eerste declinatie
geldt dat de vijfde naamval gelijk is aan de eerste, zowel in enkel- als in meervoud. De vijfde naamval
heeft dus als uitgangen:
enkelvoud

-h

meervoud

-ai

11.5 Huiswerk
a) Geef de vier naamvallen meervoud van ajrchv en de vier naamvallen enkelvoud van ejntolaiv.
b) Vertaal de volgende zinnen.
1. oujciV hJ yuchV plei'ovn ejstin th'" trofh'";
2. pw'" hJ ajgavph tou' qeou' mevnei ejn aujtw'/;
3. ei@pen diaV parabolh'"...
4. h!meqa deV aiJ pa'sai yucaiVV ejn tw/' ploivw/ diakovsiai eJbdomhvkonta e@x.
5. ejthvroun thVn fulakhvn.
6. tiv" hJma'" cwrivsei ajpoV th'" ajgavph" tou' Cristou'...;
7. ou!te gaVr peritomhv tiv ejstin ou@te ajkrobustiva...
8. kaiV suV, Bhqlevem, gh' *Iouvda, oujdamw'" ejlacivsth ei^..
9. proV" aujtouV" thVn parabolhVn ei!pen.
10. wJ" a!gkuran e!comen th'" yuch'"...

oujciv- volstrekt niet, geenszins (sterkere ontkenning dan ouj), plei'on- (+ 2de nv.) meer,
trofhv (vrl.)- voedsel, mevnw- ik blijf, ei!pen- 3de p. ev. aor.: 'hij sprak', diav- (+ 2de nv.) door, diakovsiai- tweehonderd, eJbdomhvkonta- zeventig (wordt niet verbogen), e@x- zes (wordt niet verbogen),
ejthvroun- 3de p. mv. o.v.t. v. threvw: 'zij bewaakten', cwrivzw- ik scheid, ou!te- en niet, ou!te ... ou!tenoch ... noch, tiv=ti (Het accent staat hier los van de betekenis! Dit heeft te maken met het woord dat
volgt!), Bhqlevem- Bethlehem, oujdamw'"- geenszins, ejlacivsth- geringste (de vergelijkende trap komt
nog aan de orde), wJ"- zoals, a!gkuran- 4de nv. ev. v. a!gkura (vrl.)- anker
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11.6 Nieuwe woorden

ajrchv (vrl.)

- begin

eujaggevlion (onz.)

- evangelie (lett. goede boodschap)

ejkei'no"

- die(gene)

ajncrwpoktovno" (mnl.)

- moordenaar

ou%to"

- deze

shmei'on (onz.)

- teken

ejntolhv (vrl.)

- gebod

baruv"

- (bijv. nw.) zwaar, zware

peritomhv (vrl.)

- besnijdenis

oujdevn

- niets

ajkrobustiva (vrl.)

- onbesneden zijn

thvrhsi" (vrl.)

- onderhouden, naleven

duvo

- twee

o@lo"

- (bijv. nw.) (ge)heel

novmo" (mnl.)

- wet

kremavnnumi

- ik hang op

profhvth" (mnl.)

- profeet

ejavn

- indien

ajgapavw

- ik heb lief (met goddelijke liefde)

ejmov"

- mijn (bijvoeglijk naamwooord)

threvw

- ik (onder)houd

ou*civ

- volstrekt niet, geenszins (sterkere ontkenning dan ouj)
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plei'on

- (+ 2de nv.) meer

trofhv (vrl.)

- voedsel

mevnw

- ik blijf

diav

- (+ 2de nv.) door

diakovsiai

- tweehonderd

eJbdomhvkonta

- zeventig (wordt niet verbogen)

e@x

- zes (wordt niet verbogen)

cwrivzw

- ik scheid

ou!te

- en niet

ou!te ... ou!te

- noch ... noch

Bhqlevem

- Bethlehem

oujdamw'"

- geenszins

wJ"

- zoals

a!gkura (vrl.)

- anker

11.7 De achtergrond van het Nieuwe Testament: De Griekse Godsdienst
In deze les willen wij u kort iets vertellen over de Griekse godsdienst. De Grieken vereerden meerdere goden en godinnen. De oppergod was Zeus (Zeuv", 2de nv. Diov", 4de nv. Diva). De goden werden
antropomorf voorgesteld, dat wil zeggen in menselijke gedaante. Men geloofde dat bepaalde goden
en godinnen gehuwd waren en kinderen hadden. Ook kenden de goden menselijke emoties. Zo kon
hun handelen bepaald worden door gevoelens van afgunst, haat of liefde. Onderling voerden de goden soms oorlog. Ook kozen zij wel in menselijke oorlogen een bepaalde kant. De goden konden in
gevechten gewond raken, maar ze konden niet sterven aan hun wonden. Volgens de mythologische
verhalen hadden de goden soms ook verhoudingen met aardse vrouwen. De kinderen die uit deze
relaties voortkwamen, werden als halfgoden in het pantheon opgenomen. Een bekend voorbeeld
van zo'n halfgod is Herakles, zoon van Zeus en een sterflijke vrouw, Alkmene.
Het heiligdom van een bepaalde god bestond uit twee delen, een grote hof met aan de godheid gewijde bomen of bronnen en het eigenlijke heiligdom. Dit was een gebouw met rijke versieringen in
de vorm van bewerkte zuilen en afbeeldingen van mythologische verhalen op de gevel. In het gebouw stond een godenbeeld en vaak ook een altaar. De rituele handelingen bestonden uit het brengen van offers en het plengen van wijn. Het plengen van wijn werd ook wel in huiselijke kring gedaan.
Men sprenkelde dan aan het begin van de maaltijd wat druppels wijn op de tafel onder het spreken
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van een gebed tot de god. Gebeden bestonden meestal uit formules.
De Grieken geloofden in een leven na de dood. Ook geloofden zij in een oordeel over het handelen
op aarde en in beloning of straf in het hiernamaals. Maar door in de goden te geloven en hen te dienen kon men nooit zeker zijn van een goed leven na de dood. Een oplossing hiervoor brachten de
mysteriegodsdiensten die uit het verre oosten in Griekenland werden geïntroduceerd. Door ingewijd
te worden in een mysteriecultus kon men een figuurlijke dood sterven en zo al bij leven een eeuwige
toekomst verwerven.
De Griekse godsdienst was ook buiten Griekenland verbreid, bijvoorbeeld in Griekse kolonies. In het
Nieuwe Testament wordt in Hand. 14 beschreven hoe Paulus en Barnabas te Lystra worden aangezien voor de goden Zeus en Hermes. Er staat in vers 12 dat ze Barnabas Hermes noemen omdat hij
het woord voert. Hermes was namelijk de bode van de goden. Ook wordt in vers 13 melding gemaakt
van de priester van Zeus.
In de stad Efeze was een uitgebreide cultus van Artemis ( !Artemi"), aangezien volgens een mythe
daar een beeld uit de hemel op aarde was gevallen. De zilversmeden in Efeze verdienden veel geld
aan de verkoop van zilveren tempeltjes aan reizigers (zie Hand. 19: 24- 28).

NOTITIES:
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LES XII

12.1 Inleiding

In de vorige les hebben wij de eerste declinatie met u bekeken. Wij vertelden toen dat woorden op h bij de eerste declinatie horen. In deze les willen wij woorden aan de orde stellen die op een -a
eindigen. Zij vallen ook onder de eerste declinatie. Hun uitgangen zijn in het meervoud gelijk aan die
van woorden op -h. In het enkelvoud wijken de uitgangen af.

Ook willen wij u vormen laten zien van woorden van de eerste declinatie op -h" en -a". Deze
woorden hebben ook een afwijkende verbuiging in het enkelvoud. Bekijkt u de volgende
voorbeelden.

In deze voorbeelden ziet u eerst alle vormen (enkel- en meervoud) van het woord hJmevra. Dit woord
is vrouwelijk en betekent ‘dag’. Het wordt vaak als tijdsbepaling gebruikt, meestal in combinatie met
een voorzetsel. Vervolgens ziet u alle vormen van de woorden profhvth" (profeet) en neaniva"
(jongeman).

N.B. Wij willen u er opnieuw opwijzen dat wij kennis uit voorafgaande lessen bekend
veronderstellen. Dit betekent dat wij in voorbeelden vormen die al behandeld zijn niet nader
toelichten.

12.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met woorden van de eerste declinatie op -a, h" en -a"

kaiV hJmevra
skeuh'"--

h^n

para-

En het was de dag van de
voorbereiding (voor de
sabbat). (Luc. 23: 54)

hJmevra - 1ste nv. ev.,
paraskeuh'"- 2de nv.
ev. v. paraskeuhv
(vrl.)- voorbereiding
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... ajp j ejkeivnh" th'"
hJmevra"...

... vanaf die dag... (Matt.
22: 46)

ejkeivnh"- 2de nv. ev.
vrl. v. ejkei'no"- die
(merk op dat een
aanwijzend
en
naamval congrueert
met het znw. waar het
bijhoort), hJmevra"- 2de
nv. ev.

... ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/

... op die dag... (Matt. 7:
22)

ejkeivnh/- 3de nv. ev. vrl.
v.
ejkei'no"die,
hJmevra/- 3de nv. ev.

... o@ti oujk oi!date thVn
hJmevran oujdeV thVn w@ran

... omdat jullie de dag niet
kennen noch het uur.
(Matt. 25: 13)

o@tidat,
omdat,
oi!date- 2de p. mv. v.
oi^da- ik weet (zie
12.5), h&mevran- 4de
nv. ev., ou*deV- noch
(zie 12.4), w@ran- 4de
nv. ev. v. w@ra (vrl.)uur

... o@ti h!dh hJmevrai trei'"
prosmevnousin moi...

... omdat zij al drie dagen
bij Mij blijven ... (Marc. 8:
2)

h!dh-al, reeds, trei'"drie (wordt niet verbogen, zie les 14),
prosmevnw- ik verblijf
bij
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ajpoV deV tw'n hJmerw'n jIwavnnou tou' baptistou'
e@w" a!rti

Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu
... (Matt. 11: 12)

hJmerw'n- 2de nv. mv.,
jIwavnnou- 2de nv. ev.
v.
jIwavnnh"- Johannes, baptistou'- 2de
nv. ev. v
baptisthv"
(mnl.)doper,
a!rti(bijwoord) nu

ejgevneto

deV

ejn tai'"
hJmevrai"
ejkeivnai"
ejxh'lqen dovgma...

En het geschiedde in die
dagen dat er een bevel
uitging... (Luc. 2: 1)

ejgevneto- 3de p. ev.
o.v.t. v. givnomai- ik
word (onpersoonlijk;
vaak in de betekenis
'gebeuren'), deze vorm
komt later aan de
orde, hJmevrai"- 3de
nv. mv., ejkeivnai"- 3de
nv. mv. vrl. v. ejkei'no"die, ejxh'lqen- 3de p.
ev. aor. v. ejxevrcomaiik ga uit (deze vorm
komt later aan de
orde), dovgma (onz.)bevel

oi!date o@ti metaV duvo
hJmevra" toV pavsca givnetai

Jullie weten dat na twee
dagen het pascha plaats
vindt. (Matt. 26: 2)

metav- (+ 4de nv.) na,
h&mevra"- 4de nv. mv.,
pavsca (onz.)- pascha,
givnetai- 3de p. ev.
o.t.t. v. givnomai- ik
word, ik ben

93

o@ti profhvth" h^n

... dat hij een profeet was.
(Marc. 11: 32)

profhvth"- 1ste nv.
ev.

... toV shmei'on jIwna' tou

... het teken van Jona de
profeet. (Matt. 12: 39)

jIwna'- 2de nv. v. JIwna'"- Jona, profhvtou2de nv. ev.

*Hsaiv>a/ tw'/

... in (het boek van) Jesaja
de profeet... (Marc. 1: 2)

*Hsai>va/ 3de nv. ev. v.
*Hsai>va"Jesaja,
profhvth/- 3de nv. ev.

pavnte"

gaVr wJ" profhvthn e!cousin toVn jIwavnnhn

Want allen houden Johannes voor een profeet.
(Matt. 21: 26)

jIwavnnhn- 4de nv. ev.
v. *Iwavnnh"- Johannes

ou%to" gavr ejstin oJ
novmo" kaiV oiJ profh'tai

Want dat is de wet en de
profeten. (Matt. 7: 12)

profh'tai- 1ste nv.
mv.

... aiJ grafaiV tw'n prof-

... de Schriften van de
profeten. (Matt. 26: 56)

grafhv
(vrl.)de
Schrift (vaak duidt het
meervoud het Oude
Testament
aan),
profhtw'n- 2de nv.
mv.

profhvtou

... ejn tw'/
profhvth/...

htw'n
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... ejn tw'/ novmw/ Mwu>sevw"
kaiV toi'" profhvtai"...

... in de wet van Mozes en
de profeten ... (Luc. 24:
44)

novmw/- 3de nv. ev. v.
novmo"
(mnl.)-wet,
Mwu>-sevw"- 2de nv. v.
Mwu>sh'"Mozes,
profhvtai"- 3de nv.
mv.

e!cousin Mwu>seva
touV" profhvta"

kaiV

Zij hebben Mozes en de
profeten. (Luc. 16: 29)

Mwu>seva- 4de nv. v.
Mwu>sh'"Mozes,
profhvta"- 4de nv.
mv.

... ti" neaniva" ojnovmati
Eu!tuco"...

... een jongeman met de
naam Eutychus ... (Hand.
20: 9)

neaniva"- 1ste nv. ev.,
ojnovmati- 3de nv. ev. v.
o!noma (onz.)- naam
(de 3de naamval geeft
hier 'een middel waar
-mee' aan, zogenaamde 3de naamval instrumentalis: 'met de
naam,
genaamd'),
Eu!tuco"- lett. goed
geluk (eu^- goed, tuchvlot (in negatieve en
positieve zin)

... paraV touV" povda" ne-

... aan de voeten van een
jongeman... (Hand. 7: 58)

parav- (+ 4de nv.) aan,
bij, povda"- 4de nv. mv.
v. pouv"- voet (dit is
een woord van de
derde declinatie, deze
declinatie komt nog
aan de orde), neanivou- 2de nv. ev.

anivou...
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neaniva/

aan de jongeman

neaniva-/ 3de nv. ev.,
deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe
Testament

... toVn neanivan tou'ton
a*pavgage...

... breng deze jongeman
weg ... (Hand. 23: 17)

neanivan- 4de nv. ev.,
tou'ton- 4de nv. ev.
mnl. v. ou%to"- deze,
ajpavgage- 2de p. ev.
geb. wijs aor. v. ajpavgw- ik breng weg
(deze vorm komt later
aan de orde)

neanivai

jongemannen

neanivai- 1ste nv. mv.,
deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe
Testament

neaniw'n

van de jongemannen

neaniw'n- 2de nv. mv.,
deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe
Testament

neanivai"

aan de jongemannen

neanivai"- 3de nv. mv.,
deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe
Testament
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neaniva"

neaniva"- 4de nv. mv.,
deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe
Testament (Merk op
dat deze vorm gelijk is
aan de 1ste nv. ev!)

jongemannen

12.3 Overzicht van de verbuiging van zelfstandige naamwoorden van de eerste declinatie
op -a, -h" en -a"

hJmevra

hJmevrai

profhvth"

profh'tai

neaniva"

neanivai

hJmevra"

hJmerw'n

profhvtou

profhtw'n

neanivou

neaniw'n

hJmevra/

hJmevrai"

profhvth/

profhvtai"

neaniva/

neanivai"

hJmevran

hJmevra"

profhvthn

profhvta"

neanivan

neaniva"

U ziet dat in het woord hJmevra aan de -a een r voorafgaat. De uitgangen zoals u die in het
rijtje van hJmevra ziet, worden alleen gebruikt bij woorden die een e, i, of r voor de uitgang
hebben. Andere woorden op een -a krijgen in de 2de en 3de nv. ev. de uitgangen -h" en -h/.
U ziet hiervan een voorbeeld in het huiswerk. In herhalingsles 14 geven wij u alle rijtjes
opnieuw met de bijbehorende regels. Let vooral goed op het volgende:
-h" meestal 2de nv. (van woorden op -h en op -a zonder voorafgaande e, i, r), maar soms
1ste nv. (van woorden op -h")
-a" 2de nv. ev. en 4de nv. mv. (van woorden op -a)/ 1ste nv. ev. en 4de nv. mv. (van
woorden op -a")
Het meervoud is altijd -ai, -wn, -ai", -a"!
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12.4 De vijfde naamval van woorden uit de eerste declinatie op -a, -h" en -a"
De vijfde naamval enkelvoud van woorden op -a is gelijk aan de eerste naamval enkelvoud.
De vijfde naamval enkelvoud van woorden op -h" en -a" eindigt op een -a.
Voorbeeld: neaniva" > 5de nv. ev. neaniva
De vijfde naamval meervoud is in alle gevallen gelijk aan de eerste naamval meervoud.

12.5 Dubbele ontkenningen
Wanneer er meer dan evevn ontkenning in een zin staat, gelden de volgende regels:
- is de tweede ontkenning samengesteld (ouj+ ...), dan versterken de ontkenningen elkaar
- is de tweede ontkenning niet samengesteld, dan heffen de ontkenningen elkaar op

12.6 Het werkwoord oi!da
Van het werkwoord oi!da bestaat geen o.t.t. De vorm oi!da is eigenlijk een v.t.t. Maar oi!da
wordt vertaald als 'ik weet'. De vervoeging van oi!da is onregelmatig. U moet dus het rijtje
leren!

oi!da

oi!damen

oi!sqa

oi!date

oi!de(n)

oi!dasi(n)

Wanneer een n tussen haakjes wordt weergegeven, betekent dit dat de vorm met en zonder
slot-n voorkomt.
N.B. In het klassiek Grieks luiden de meervoudsvormen:

i!smen
i!ste
i!sasi(n)
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In het Nieuwe Testament worden de vormen i!ste en i!sasi(n) een enkele keer gebruikt
(i!ste twee keer, i!sasi(n) evevn keer). De vorm i!smen komt in het Nieuwe Testament niet
voor.

12.7 Huiswerk
a) Geef alle naamvallen enkelvoud van *Iwavnnh" oJ baptisthv"

b) Verbuig oi*kiva (huis) volledig (d.w.z. geef alle naamvallen in enkel- en meervoud)

c) Vertaal de volgende zinnen.
1. dovxa ejn uJyivstoi" qew'/ kaiV ejpiV gh'" eijrhvnh ejn ajnqrwvpoi" eujdokiva".
2. oJ qeoV" th'" dovxh".
3. oujdeV SolomwVn ejn pavsh/ th'/ dovxh/ aujtou' ...
4. soiV dwvsw thVn ejxousivan tauvthn a@pasan kaiV thVn dovxan aujtw'n.
5. ouj speivrousin oujdeV qerivzousin oujdeV sunavgousin eij" ajpoqhvka".
6. oi^den gaVr oJ pathVr uJmw'n oJ oujravnio" o@ti crh/vzete touvtwn aJpavntwn.
7. kaiV lavmpei pa'sin toi'" ejn th/' oijkiva./
8. kaiV ejkei'no" oi^den o@ti ajlhqh' levgei.
9. ejn tauvtai" deV tai'" hJmevrai" kath'lqon ajpoV *Ierosoluvmwn profh'tai eij" jAntiovceian.
10. ajmhVn levgw uJmi'n, oujk oi^da uJma'".

dovxa- glorie, eer, heerlijkheid, ejn uJyivstoi" - in de hoogste (hemelen), ejpiv- (+ 2de nv.) op,
eijrhvnh (vrl.)- vrede, eujdokiva (vrl.)- goede wil, verlangen, Solomwvn- Salomo, dwvsw- 1ste p.
ev. o.t.t.t. van divdwmi- ik geef, tauvthn- 4de nv. ev. vrl. v. ou%to"- die, a@pasan-van pa'" plus
a-intensivans ('a die de betekenis versterkt'), speivrw- ik zaai, qerivzw- ik maai, ajpoqhvkh
(vrl.)- voorraadschuur, oujravnio"- (bijv. nw.) hemels, crhv/zw- ik heb nodig, lavmpw- ik schijn,
ik geef licht, ejkei'no"- (zelfstandig gebruikt) hij, ajlhqh'- ware dingen, de waarheid,
kath'lqon- 3de p. mv. aor. v. katevrcomai- ik kom af, ik maak een reis van een hoger gelegen
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plaats naar een lager gelegen plaats (de aoristus komt pas later ter sprake, u kunt vertalen
als een o.v.t.), &Ierosoluvmwn- 2de nv. v. &Ierosovluma- Jeruzalem, jAntiovceia- Antiochië

12.8 Nieuwe woorden

hJmevra (vrl.)

- dag

paraskeuhv (vrl.)

- voorbereiding

o@ti

- omdat (causaal)

oi^da

- ik weet, ik ken

w@ra (vrl.)

- uur

h!dh

- (bijwoord) al, reeds

trei'"

- drie (wordt niet verbogen)

prosmevnw

- ik verblijf bij

baptisthv" (mnl.)

- doper

a!rti

- (bijwoord) nu, op dit moment

givnomai

- ik word (onpersoonlijk 'het gebeurt')

ejxevrcomai

- ik ga uit

dovgma (onz.)

- bevel

metav

- (+ 4de nv.) na

pavsca (onz.)

- pascha

jIwna'"

- Jona (2de nv. *Iwna)

jHsai>va"

- Jesaja (wordt verbogen als neaniva")

jIwavnnh"

- Johannes (wordt verbogen als profhvth")

grafhv (vrl.)

- Schrift (in het meervoud vaak ter aanduiding van het Oude

Mwu>sh'"

- Mozes (2de nv. Mwu>sevw", 4de nv. Mwu>seva)
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neaniva" (mnl.)

- jongeman

o!noma (onz.)

- naam

Eu!tuco"

- Eutychus (lett. goed geluk)

pouv" (mnl.)

- voet

parav

- (+ 4de nv.) aan, bij

ajpavgw

- ik breng weg

oijkiva

- huis

dovxa

- glorie, eer, heerlijkheid

ejn uJyivstoi"

- in de hoogste (hemelen)

ejpiv

- (+ 2de nv.) op

eijrhvnh (vrl.)

- vrede

eujdokiva (vrl.)

- goede wil, verlangen

Solomwvn

- Salomo

divdwmi

- ik geef

a@pa"

- ieder, elk

speivrw

- ik zaai

qerivzw

- ik maai

ajpoqhvkh (vrl.)

- voorraadschuur

oujravnio"

- (bijvoeglijk naamwoord) hemels

crh/vzw

- ik gebruik, ik heb nodig

lavmpw

- ik schijn, ik geef licht

katevrcomai

- ik kom af, ik maak een reis van een hoger gelegen plaats naar

&Ierosovluma

- Jeruzalem

jAntiovceia

- Antiochie>
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12.9 De achtergrond van het Nieuwe Testament: De Romeinse Godsdienst
De godsdienst van de Romeinen lijkt veel op die van de Grieken. Ook zij kenden meerdere
goden en godinnen. Voor elke god of godin is wel een Griekse equivalent aan te wijzen. Zo
was de oppergod van de Romeinen Jupiter (de Romeinse Zeus). De godenbode Hermes heette bij de Romeinen Mercurius en de godin Artemis heette Diana. Elke god of godin had een
bepaald terrein onder zijn of haar hoede. Zo was Mercurius de beschermer van handelaars
en reizigers. Hij werd doorgaans afgebeeld met een staf in de hand en gevleugelde schoenen
aan de voeten. De godin Diana was de godin van de jacht. Zij werd afgebeeld met pijl en
boog.
Wanneer een belangrijke veldtocht werd voorbereid, nam men de vlucht van vogels waar
om te bepalen of de voortekenen gunstig waren. Verder werden er offers gebracht, met
name aan de god van de oorlog--Mars. Na een succes in de oorlog ging men in triomftocht
de tempels langs om de goden te danken. Vaak kregen de goden van overwonnen volkeren
ook een tempel in Rome. Het idee was dat de goden aan het volk waren ontnomen en eigendom waren geworden van de Romeinen.
Naast de goden vereerden de Romeinen ook abstracte begrippen als goden. Zo vereerden ze
de stad Rome als de godin Roma. Ook waren er altaren voor de deugden, zoals voor Justitia
(gerechtigheid). Zelfs bepaalde plaatsen (bijvoorbeeld bronnen in het bos) werden als heilig
beschouwd.
Elke Romein had wel een plekje in huis waar hij godenbeeldjes bewaarde. Deze godenbeeldjes werden penates genoemd en golden als beschermers van het huis en de familie. Na de
introductie van de keizercultus gingen de Romeinen naast de penates ook het genius (geleidegeest) van de keizer vereren in hun huizen. Vaak wierp men voor de maaltijd wat brood in
het vuur als voedsel voor de huisgoden of men sprenkelde wat wijn bij de beeldjes.

NOTITIES:
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LES XIII

13.1 Inleiding
In deze les behandelen we de tweede declinatie. De tweede declinatie bevat voornamelijk woorden
op -o" en op -on. In de voorbeelden laten wij u alle naamvallen enkel- en meervoud zien.

Voor de woorden op -o" geven wij u voorbeelden van alle naamvallen van het woord lovgo". Dit
woord betekent woord, rede. Het wordt ook gebruikt om het Woord van God aan te duiden. In het
evangelie naar Johannes wordt het ook gebruikt ter aanduiding van Christus (bijvoorbeeld Joh. 1: 1,
2).
Voor de woorden op -on geven wij u voorbeelden van alle naamvallen van het woord e!rgon. Dit
woord betekent daad, werk.
Let u bij het bestuderen van de voorbeelden goed op de uitgangen van de diverse naamvallen.
13.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met woorden van de tweede declinatie
e!stw deV oJ lovgo" uJmw'n naiV
naiv, ou# ou!

Laat jullie rede zijn: Ja ja,
nee nee. (Matt. 5: 37)

e!stw-laat hem (zij, het) zijn
(deze vorm komt later aan
de orde), lovgo" (mnl.)woord, rede, naiv- ja, ou!niet, nee

hJmei'" deV th'/ proseuch'/ kaiV
th'/ diakoniva/ tou' lovgou
proskarterhv-somen

Maar wij zullen volharden
in het gebed en in de bediening van het woord.
(Hand. 6: 4)

proseuchv (vrl.)- gebed,
diakoniva (vrl.)- dienst,
lovgou-2de nv. ev., proskarterhsomen-1ste p. mv.
o.t.t.t. v. proskaterevw-ik
volhard, (werkwoorden op ew komen nog aan de orde)

profhvth" dunatoV" ejn ...
lovgw/ ejnantivon qeou' kaiV
pantoV" tou laou'

Een profeet machtig in ...
woord tegenover God en het
hele volk ... (Luc. 24: 19)

logw/'- 3de nv. ev., ejnantivon- (+ 2de nv.) tegenover,
laou'- 2de nv. ev. v. laov"
(mnl.)- volk
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... kaiV ai!rei toVn lovgon ...

... en hij neemt het Woord
weg ... (Marc. 4: 15)

ai!rw- ik neem op, ik neem
weg, lovgon- 4de nv. ev.

ou%toi oiJ lovgoi ajlhqinoiV
tou' qeou' eijsin

Dit zijn de waarachtige
woorden van God. (Op. 19:
9)

ou%toi- 1ste nv. mv. mnl. v.
ou%to"- deze, lovgoi- 1ste
nv. mv.,ajlhqinoi- 1ste nv.
mv. mnl. v. ajlhqino"waarachtig, qeou'- 2de nv.
ev. v. qeov"- God

...
ejn
bivblw/
lovgwn
jHsaiv>ou tou' profhvtou ...

... in het boek van de
woorden van de profeet
Jesaja ... (Luc. 3: 4)

bivblw'-/ 3de nv. ev. v.
bivblo" (mnl.)- boek,
lovgwn- 2de nv. mv.

... kaiV ejqauvmazon ejpiV toi'"
lovgoi" th'" cavrito"

... en zij verbaasden zich
over de woorden van genade. (Luc. 4: 22)

qaumavzw- ik verbaas mij,
ejpiv- (+ 3de nv.) over, aangaande, logoi"- cavrito"2de nv. ev. v. cavri" (vrl.)genade (dit is een woord
van de derde declinatie,
deze declinatie komt nog
aan de orde)

lovgou"

... na deze woorden ... (Luc.
9: 28)

lovgou"- 4de nv. mv.,
touvtou"- 4de nv. mv. mnl.
v. ou%to"- deze

... metaV touV"
touvtou" ...
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tou'to ejstin toV e!rgon tou'
qeou'

Dit is het werk van God ...
(Joh. 6: 29)

e!rgon- 1ste nv. ev.

... kalou' e!rgou ejpiqumei'

... hij begeert een goed
werk. (1 Tim. 3: 1)

kalou'- 2de nv. ev. mnl. v.
kalov"- mooi,
goed,
e!rgou- 2de
nv.
ev.,
ejpiqumevw +2de nv.- ik begeer

... lovgw/ kaiV e!rgw/ ...

... in woord en werk ...(Rom.
15: 18)

e!rgw/- 3de nv. ev.

... o@ti e!rgon ejrgavzomai
ejgwV ejn tai'" hJmevrai" uJmw'n
...

... omdat Ik een werk doe in
jullie dagen ... (Hand. 13:
41)

ejrgavzomai- ik werk (werkwoorden op - omai komen
later aan de orde) Merk op
dat bij onzijdige woorden de
vierde naamval enkelvoud
gelijk is aan de eerste
naamval enkelvoud.

h^n gaVr aujtw'n ponhraV taV

Want hun werken waren
slecht. (Joh. 3: 19)

ponhrav- 1ste nv. mv. onz.
v. ponhrov"- slecht, boos,
e!rga- 1ste nv. mv., zie 13.4
voor uitleg over de persoonsvorm in het enkelvoud

e!rga

... plhvrh" e!rgwn ajgaqw'n
...

plhv
rh"- 1ste nv. ev. v.
... vol van goede werken ... (Hand. 9:
36)
plhvrh"(bijvoeglijk
naamwoord) vol, ajgaqw'n- 2de nv. mv. onz
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... h^n deV dunatoV" ejn lovgoi" kaiV e!rgoi" aujtou'

... en hij was machtig in zijn
woorden en werken. (Hand.
7: 22)

e!rgoi"- 3de nv. mv.

... toV tevlo" e!stai kataV taV
e!rga aujtw'n

... het einde zal zijn naar
hun werken. (2 Kor. 11: 15)

tevlo" (onz.)- einde, katav(+ 4de nv.) naar, volgens,
e!rga- 4de nv. mv.
Merk
op dat bij onzijdige woorden
de
vierde
naamval
meervoud gelijk is aan de
eerste naamval meervoud.

13.3 Overzicht van de verbuiging van woorden van de tweede declinatie op -o" en -on.
Wij geven u hieronder de volledige verbuiging van de woorden lovgo" en e!rgon. De uitgangen zijn
weer vet weergegeven. Andere woorden op -o" en -on worden verbogen door deze uitgangen
achter de stam te zetten.

lovgo"

lovgoi

e!rgon

e!rga

lovgou

lovgwn

e!rgou

e!rgwn

lovgw/

lovgoi"

e!rgw/

e!rgoi"

lovgon

lovgou"

e!rgon

e!rga

13.4 Congruentie van persoonsvorm en onderwerp.
Normaal gesproken congrueren persoonsvorm en onderwerp. Dat wil zeggen dat een onderwerp in
het enkelvoud een persoonsvorm in het enkelvoud bij zich heeft en een onderwerp in het meervoud
een persoonsvorm in het meervoud. Een uitzondering op deze regel treft u aan wanneer het
onderwerp een onzijdig meervoud is. Dan staat de persoonsvorm toch in het enkelvoud. U zag dit al
in een van de voorbeelden:
h^n gaVr aujtw'n ponhraV taV e!rga
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Het onderwerp is een woord in het onzijdig meervoud (e!rga). De persoonsvorm staat in het enkelvoud (h^n). Let u hier goed op wanneer u gaat vertalen.

13.5 Huiswerk
a) Geef de volledige verbuiging van de volgende woorden.

b) Vul de juiste vorm van de o.t.t. v. eijmiv in.

1. hJmei'" ....
2. taV e!rga ....
3. oJ lovgo" ...
4. taV tevla ...

c) Vertaal de volgende zinnen.

1. kaiV prosevferon aujtw'/ paidiva.
2. oujk ejkpeiravsei" kuvrion toVn qeovn sou.
3. ... o@ti ejn ejxousiva/ h^n oJ lovgo" aujtou'.
4. aujtoV toV pneu'ma summarturei' tw'/ pneuvmati hJmw'n o@ti ejsmeVn tevkna qeou'.
5. kaiV tou'to oujk ejx uJmw'n, qeou' toV dw'ron.
6. ajgaphvsei" kuvrion toVn qeovn sou ejn o@lh/ th/' kardiva/ sou kaiV ejn o@lh' th/' yuch'/ sou kaiV ejn o@lh/
th/' dianoiva/ sou.
7. oi!dav sou taV e!rga kaiV thVn ajgavphn kaiV thVn pivstin ...
8. oJ strathgoV" tou' iJerou'
9. Pevtro" deV kaiV *Iwavnnh" ajnevbainon eij" toV iJerovn ...
10. qrovno" ejstin tou' qeou'.
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prosfevrw- ik draag aan, ik breng naar, paidivon (onz.)- kindje, ejkpeiravzw- ik stel op de proef, ik
verzoek, aujtov- 1ste nv. ev. onz. v. aujtov"- zelf, summarturevw- (+ 3de nv.) ik getuig samen met,
pneuvmati- 3de nv. ev. v. pneu'ma- geest, Geest, dw'ron (onz.)- geschenk, a*gaphsei"- 2de p. ev. o.t.t.t.
v. ajgapaw- ik heb lief, o@lh/- 3de nv. ev. vrl. v. o@lo"- geheel, dianoiva (vrl.)- verstand, strathgov"
tou' iJerou'- hoofdman van de tempelbewaking (strathgov" (mnl.)- hoofdman, leider, iJeron (onz.)tempel, heiligdom), ajnabaivnw- ik ga op, ik leg een weg af van een lager gelegen plaats naar een hoger
gelegen plaats, qrovno" (mnl.)- troon

13.6 Nieuwe woorden

naiv

- ja

ou!

- nee, niet

proseuchv (vrl.)

- gebed

diakoniva (vrl.)

- dienst

proskarterevw

- ik volhard

ejnantion

- (+ 2de nv.) tegenover

ai!rw

- ik neem op, ik neem weg

bivblo" (mnl.)

- boek

qaumavzw

- ik verwonder me

ejpiv

- (+ 3de nv.) over, aangaande

cavri" (vrl.)

- genade

kalov"

- (bijvoeglijk naamwoord) mooi, goed

ejpiqumevw

- ik begeer

ejrgavzomai

- ik werk

ponhrov"

- (bijvoeglijk naamwoord) slecht, boos

plhvrh"

- (bijvoeglijk naamwoord) vol

tevlo" (onz.)

- einde

katav

- (+ 4de nv.) naar, volgens

prosfevrw

- ik draag aan, ik breng naar
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paidivon (onz.)

- kindje

ejkpeiravzw

- ik stel op de proef, ik verzoek

aujtov"

- zelf

summarturevw

- (+ 3de nv.) ik getuig samen met

dw'ron (onz.)

- geschenk

dianoiva (vrl.)

- verstand

strathgov"r (mnl.)

- hoofdman, leider

iJeron (onz.)

- tempel, heiligdom

ajnabaivnw

- ik ga op, ik leg een weg af van een lager gelegen plaats naar een
hoger gelegen plaats

qrovno" (mnl.)

- troon

13.7 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Filosofie
Tot slot van de reeks over religie en filosofie willen wij u iets vertellen over de filosofie. De ontwikkeling van de filosofie vond in fasen plaats. Aanvankelijk hielden filosofen zich alleen bezig met de vraag
naar het ontstaan van de wereld. Tevens deden zij onderzoek naar allerlei verschijnselen in het heelal. Dit soort filosofie wordt natuurfilosofie genoemd. Men noemt als grondlegger van deze filosofie
Thales van Milete. Later gingen filosofen zich bezig houden met vragen over meer abstracte zaken.
Deze ontwikkeling begint pas echt bij Socrates (470- 399 v. Chr.). Hij hield zich bezig met de vraag
naar het wezen van de dingen (to Vo!n lett. het zijnde). Zijn leerling Plato schreef vele boeken over de
vragen van Socrates zoals 'wat is waarheid?', 'wat is gerechtigheid?' en dergelijke. Plato streefde naar
een ideale staat waarin de filosofen de leiding hadden. Zij zouden als enige goede bestuurders kunnen zijn omdat hun studie in de filosofie hen had geleerd de hogere dingen te zoeken.
Een belangrijke filosofische stroming geworteld in het Romeinse gedachtegoed is de filosofie van de
Stoa. Deze filosofie stond een sobere levensstijl voor. Men moest zich zo min mogelijk aan het aardse
hechten. Volgens hem kwam namelijk het ongeluk van veel mensen voort uit hun gehechtheid aan
het aardse. Zo zou het verlies van een politieke loopbaan niet zo erg zijn, wanneer men minder
hechtte aan eer.
Het hoogste doel voor een Stoïcijn was het bereiken van een toestand waarin
de ziel volkomen vrij is van elke invloed van buitenaf. De Stoïcijnse filosofen worden genoemd in
Hand. 17: 18. Daar gaat het ook over volgelingen van Epicurus.
Deze filosoof beweerde dat een mens zich gelukkig voelt wanneer hij meer positieve dan negatieve
gevoelens heeft. Een maatstaf voor menselijk handelen moet dan de vraag zijn of een bepaalde handeling meer vreugde oplevert of meer verdriet. Die handelingen die op de lange duur de meeste
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vreugde opleveren, zijn het beste. In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, keurt Epicurus niet
alles goed wat aangenaam is. Wanneer iets aangenaams op de lange duur zeer onaangename gevolgen heeft, moet men volgens Epicurus niet kiezen voor het korte genot.

NOTITIES:
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LES XIV

14.1 Inleiding
In deze les herhalen wij de stof uit de lessen 8- 13. Verder geven wij u een overzicht van de hoofd- en
rangtelwoorden. Het is niet nodig dat u al deze woorden uit het hoofd leert. Wel is het belangrijk dat
u ze kunt herkennen. Let u er dus vooral op of ze verbogen worden of niet.

14.2 Herhaling van les 8: de o.v.t. van regelmatige werkwoorden
De o.v.t. wordt gevormd door een augment voor de stam en de uitgangen van de o.v.t. erachter. Wij
geven u het rijtje van levgw met de uitgangen vet weergegeven.

e!legon

ejlevgomen

e!lege"

ejlevgete

e!lege(n)

e!legon

Wanneer de stam met een klinker begint, trekt het augment samen met die klinker:
e + aj- > hj-, voorbeeld: ajkouvw- ik hoor, 3de p. mv. o.v.t. h!kouon
e + ej- > hj-, voorbeeld: ejsqivw- ik eet, 3de p. mv. o.v.t. h!sqion
of: e + ej- > eij-, voorbeeld: e!cw- ik heb, 3de p. mv. o.v.t. ei!con
e + oj- > wj-, voorbeeld: ojneidivzw- ik smaad, 3de p. mv. o.v.t. wjneivdizon

Een i of een u blijft staan. Door de samentrekking worden ze wel lang.
Wanneer de stam begint met een voorzetsel, komt het augment na het voorzetsel:
prosfevrw: stam prosfer- > pros-e-fer-on > prosevferon

Eindigt zo'n voorzetsel op een klinker, dan trekt deze klinker samen met het augment:
ajpofevrw: stam ajpofer- > ajpo-e-fer-on > ajpevferon
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14.3 Herhaling van les 8: persoonlijke voornaamwoorden

1ste nv.

ejgwv

suv

2de nv.

(ej)mou'

sou'

3de nv.

(ej)moiv

soiv

4de nv.

(ej)mev

sev

14.4 Herhaling van les 8: wederkerende voornaamwoorden

2de nv.

ejmautou' / ejmauth'"

s(e)autou' / s(e)auth'"

eJautou' / eJauth'"

3de nv.

ejmautw/' / ejmauth'/

s(e)autw'/ / s(e)auth'/

eJautw'/ / eJauth'/

4de nv.

ejmautovn / ejmauthvn

s(e)autovn / s(e)authvn

eJautovn / eJauthvn

14.5 Herhaling van les 9: de o.t.t.t. van ei*miv

e!somai

ejsovmeqa

e!sh/

e!sesqe

e!stai

e!sontai

14.6 Herhaling van les 9: het hele werkwoord o.t.t. en o.t.t.t. van ei*miv

ei^nai
e!sesqai

Het hele werkwoord komt vaak voor in een constructie genaamd vierde naamval met heel werkwoord. Deze constructie moet vertaald worden door een bijzin vaak ingeleid door 'dat'. Binnen deze
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constructie is de vierde naamval het onderwerp van het hele werkwoord. Het hele werkwoord moet
als persoonsvorm vertaald worden waarbij de tijd van het hele werkwoord de tijd van de persoonsvorm bepaalt.

Voorbeeld: kalovn ejstin hJma'" w%de ei^nai
hJma'" w%de ei^nai : hJma'" wordt het onderwerp van ei^nai
ei^nai is een o.t.t. dus de persoonsvorm moet van de o.t.t. zijn
Vertaling: Het is goed dat wij hier zijn.

14.7 Herhaling van les 9: invloed van positie op de schrijfwijze
Wanneer een voorzetsel dat op een klinker eindigt, gevolgd wordt door een woord dat met een
klinker begint, valt de slotklinker van het voorzetsel weg. Er wordt een apostrofe geschreven tussen
het voorzetsel en het erop volgende woord.
Bijvoorbeeld: ajpoV ejmautou' > ajp * ejmautou'

Wanneer het woord dat volgt een spiritus asper op de klinker heeft (dus met een
wordt de medeklinker van het voorzetsel geaspireerd.

J- klank begint)

metav ejmou' > met j ejmou' : de slotklinker van het voorzetsel valt weg
metav uJmw'n > meq j uJmw'n : de slotklinker van het voorzetsel valt weg en de medeklinker waar het voorzetsel nu op eindigt, wordt geaspireerd: de t (t) wordt een q (th). Ook een p (p) kan geaspireerd
worden tot f (ph):
ajpoV uJmw'n > ajf j uJmw'n

14.8 Herhaling van les 10: de uitgangen o.t.t.t. van regelmatige werkwoorden

-sw

-somen

-sei"

-sete

-sei

-sousin
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14.9 Herhaling van les 10: de o.t.t.t. van werkwoorden op een dentaal, een labiaal of een gutturaal
dentalen (t, d, q, z) : dentaal verdwijnt voor de -s- Voorbeeld: baptivzw > baptivsw
labialen (p, b, f) : labiaal + -s- > -y- Voorbeeld: pevmpw > pevmyw
gutturalen (k, g, c) : gutturaal + -s- > -x- Voorbeeld: proavgw > proavxw

14.10 Herhaling van les 11 en 12: de verbuiging van de eerste declinatie
Woorden van de eerste declinatie op een -h worden als volgt verbogen:

ajrchv

ajrcaiv

ajrch'"

ajrcw'n

ajrch'/

ajrcai'"

ajrchvn

ajrcav"

Woorden van de eerste declinatie op een -a worden als volgt verbogen:

dovxa

dovxai

dovxh"

doxw'n

dovxh/

dovxai"

dovxan

dovxa"

Woorden van de eerste declinatie op een -a (met e, i, r ervoor) worden als volgt verbogen:

hJmevra

hJmevrai

hJmevra"

hJmerw'n

hJmevra/

hJmevrai"

hJmevran

hJmevra"
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Woorden van de eerste declinatie op -h" worden als volgt verbogen:
profhvth"

profh'tai

profhvtou

profhtw'n

profhvth/

profhvtai"

profhvthn

profhvta"

Woorden van de eerste declinatie op -a" worden als volgt verbogen:

neaniva"

neanivai

neanivou

neaniw'n

neaniva/

neanivai"

neanivan

neaniva"

14.11 Herhaling van les 11 en 12: de vijfde naamval van woorden uit de eerste declinatie
De vijfde naamval enkelvoud van woorden op -h en -a is gelijk aan de eerste naamval enkelvoud.
De vijfde naamval enkelvoud van woorden op -h" en -a" eindigt op een -a.
Voorbeeld: neaniva" > 5de nv. ev. neaniva
De vijfde naamval meervoud is in alle gevallen gelijk aan de eerste naamval meervoud.

14.12 Herhaling van les 12: dubbele ontkenningen
Wanneer er meer dan evevn ontkenning in een zin staat, gelden de volgende regels:
- is de tweede ontkenning samengesteld (ouj+ ...), dan versterken de ontkenningen elkaar
- is de tweede ontkenning niet samengesteld, dan heffen de ontkenningen elkaar op
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14.13 Herhaling van les 12: het werkwoord oi!da

oi!da

oi!damen

oi!sqa

oi!date

oi!de(n)

oi!dasi(n)

N.B. In het klassiek Grieks luiden de meervoudsvormen:
i!smen
i!ste
i!sasi(n)

In het Nieuwe Testament worden de vormen i!ste en i!sasi(n) een enkele keer gebruikt (i!ste twee
keer, i!sasi(n) evevn keer). De vorm i!smen komt in het Nieuwe Testament niet voor.
14.14 Herhaling van les 13: de verbuiging van de tweede declinatie
Woorden van de tweede declinatie op -o" worden als volgt verbogen:

lovgo"

lovgoi

lovgou

lovgwn

lovgw/

lovgoi"

lovgon

lovgou"

Woorden van de eerste declinatie op -on worden als volgt verbogen:

e!rgon

e!rga

e!rgou

e!rgwn

e!rgw/

e!rgoi"

e!rgon

e!rga
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14.15 Congruentie van persoonsvorm en onderwerp.
Normaal gesproken congrueren persoonsvorm en onderwerp. Dat wil zeggen dat een onderwerp in
het enkelvoud een persoonsvorm in het enkelvoud bij zich heeft en een onderwerp in het meervoud
een persoonsvorm in het meervoud. Een uitzondering op deze regel treft u aan wanneer het
onderwerp een onzijdig meervoud is. Dan staat de persoonsvorm toch in het enkelvoud.

14.16 Overzicht van hoofd- en rangtelwoorden

Hoofdtelwoorden

Rangtelwoorden

av

1

ei%", mia, eJn

prw'to", --h, --on

bv

2

duvo

deuvtero", --a, --on

gv

3

trei'", tria

trivto", --h, --on

dv

4

tevssare", tessara

tevtarto", --h, --on

ev

5

pevnte

pevmpto"

"v

6

e@x

zv

7

eJptav

e@bdomo"

hv

8

ojktwv

o!gdoo"

qv

9

ejnneva

e!nato"

iv

10

devka

devkato"

ia v

11

e@ndeka

eJndevkato"

ib v

12

dwvdeka, dekaduo

dwdevkato"

ig v

13

dekatrei"

trivto" kaiV devkato" (ontbreekt)

id v

14

dekatessare"

tevtarto" kaiV devkato"

ie v

15

dekapente

pentekaidevkato"

i" v

16

deka eJx

iz v

17

deka eJpta

ih v

18

deka ojktw, deka kai ojktw

(", sigma)

e@kto"
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iq v

19

deka ejnnea (ontbreekt)

kv

20

ei!kosi(n)

lv

30

triavkonta

mv

40

tessaravkonta, tesseravkonta

nv

50

penthvkonta

xv

60

eJxhvkonta

ov

70

eJbdomhvkonta

pv

80

ojgdohvkonta

90

ejnenhvkonta

rv

100

eJkatovn

sv

200

diakovsioi, --ai, --a

tv

300

triakovsioi, --ai, --a

uv

400

tetrakovsioi, --ai, --a

fv

500

pentakovsioi

cv

600

eJxakovsioi

yv

700

eJptakovsioi

wv

800

ojktakovsioi

900

ejnakovsioi

v

v

penthkostov"

$ “ koppa %

$parakuisma

%

wordt

geschreven

1000 civlioi
2000 discivlioi
3000 triscivlioi
4000 tetrakiscivlioi
5000 pentakiscivlioi, ciliade" pente (let. vijf duizendtallen)
6000 eJxakiscivlioi
7000 eJptakiscivlioi, ciliade" eJpta

op

verschillende

manieren
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8000 ojktakiscivlioi
10 000

muvrioi, --ai, --a, deka ciliade"

12 000

dwvdeka ciliade"

20 000

ei!kosi ciliade"

50 000

muriade" pente

100 000 000

muriade" muriadwn

Bijwoorden: a@pax (eenmaal), div" (tweemaal), triv" (driemaal), tetravki" (viermaal), pentavki"
(vijfmaal), eJptavki" (zevenmaal), eJbdomhkontavki" (zeventigmaal).

De eerste vier hoofdtelwoorden worden als volgt verbogen:
mnl.

vrl.

onz.

1ste nv.

ei%"

mia

e!n

2de nv.

eJnov"

mia'"

eJnov"

mia'/

eJniv

mivan

e@n

3de nv.
4de nv.

eJniv
e@na

mnl./vrl./onz.
1ste nv.

duvo

2de nv.

duoi'n

3de nv.

duoi'n

4de nv.

duvo

mnl./vrl.

onz.

1ste nv.

trei'"

triva

2de nv.

triw'n

triw'n

3de nv.

trisiv(n)

trisiv(n)

4de nv.

trei'"

triva
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mnl./vrl.

onz.

1ste nv.

tevssare"

tevssara

2de nv.

tessavrwn

tessavrwn

3de nv.

tevssarsi(n)

tevssarsi(n)

4de nv.

tevssara"

tevssara

Bekijkt u dit allemaal eens op uw gemak en laat zoveel mogelijk tot u doordringen. Het is u misschien
duidelijk dat de Griekse letters ook een getalswaarde hebben. Zo zult u in Openbaring 13:18 kunnen
lezen cx" v (dat is 666) of eJxakosioi eJxhkonta eJx. Jezus, tussen haakjes, is 888= jIhsous niet
jIhsou"! De koppa, en de parakuisma zijn symbolen die resp. voor 90 en 900 staan en komen niet
in het Nieuwe Testament voor.

14.17 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Samenvatting
Wij vatten kort de informatie uit de vorige lessen voor u samen.
De Joodse raad bestond uit 70 leden, onder leiding van de hogepriester. Deze vertegenwoordigde
het volk tegenover de Romeinse leider ter plekke en zag toe op religieuze plechtigheden in Jeruzalem.

Belangrijke groepen binnen het Jodendom zijn:
a) Farizeeën (Farisai'oi). Zij vormden een afgezonderde groep. Naast de geschreven wetten accepteerden zij ook een mondelinge traditie.

b) Sadduceee>n (Saddoukai'oi). Zij accepteerden alleen de geschreven wetten. Zij geloofden niet in
de opstanding uit de doden. Verder geloofden zij niet in engelen en geesten. De Farizeeën geloofden
hier wel in. Waar deze zaken ter sprake kwamen, brak snel twist tussen beide groepen uit (zie bijvoorbeeld Hand. 23: 6).

c) Schriftgeleerden (grammatei'"). Zij bezaten grote kennis van het Oude Testament en de wetten. Zij
gaven hun kennis door aan leerlingen.
Alle drie groepen werden in het Nieuwe Testament regelmatig veroordeeld vanwege huichelarij.
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De Griekse godsdienst werd evenals de Romeinse met name gekenmerkt door het dienen van meerdere goden. De goden werden menselijk voorgesteld in uiterlijk en handelen. Het dienen van de goden bestond met name uit rituele handelingen (het brengen van offers, het plengen van wijn en het
uitspreken van vaste gebeden).

Naast bovenstaande kenmerken die voor beide godsdiensten gelden, kende de Romeinse godsdienst
het vereren van huisgoden en van het genius van de keizer.

Belangrijke filosofische stromingen zijn die van Plato, de Stoa en Epicurus. Plato stelde de vraag naar
het wezen van de dingen centraal. De Stoa zochten het menselijke geluk in een volkomen loskomen
van al het aardse. Epicurus tot slot stelde dat men gelukkig kan worden door die handelingen te
kiezen die op de lange termijn meer vreugde dan verdriet opleveren.

NOTITIES:
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LES XV

15.1 Inleiding
In deze les behandelen we de voltooid tegenwoordige tijd van het regelmatige werkwoord. In grammatica's wordt deze tijd perfectum genoemd. De v.t.t. wordt gevormd door achter de stam bepaalde
uitgangen te plaatsen. Voor de stam komt een voorvoegsel dat bestaat uit een medeklinker en een
klinker. De klinker is altijd de e, de medeklinker is een herhaling van de medeklinker waarmee de
stam van het werkwoord begint. Het verschijnen van zo'n voorvoegsel wordt reduplicatie genoemd:
'verdubbeling'. Bekijkt u eerst de volgende voorbeelden, waarin u alle personen enkel- en meervoud
aantreft. Wij zullen verderop het verschijnsel reduplicatie nader toelichten.

15.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de v.t.t. van regelmatige werkwoorden.

levgei aujtw'/: naiV kuvrie,
ejgwV pepivsteuka o@ti suV ei^
oJ cristoV" oJ uiJoV" tou' qeou'
oJ eij" toVn kovsmon ejrcovmeno"

Zij zegt tot Hem: ´Ja Heere,
ik geloof dat U de Christus
bent, de Zoon van God, Die
in de wereld komt.´ (Joh.
11: 27)

pepivsteuka- 1ste p. ev.
v.t.t. v. pisteuvw, cristov"
(mnl.)- lett. gezalfde (crivwik zalf), Griekse equivalent
van het Hebreeuwse
Messias, ejrcovmeno"- 1ste
nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v.
e!rcomai- ik ga (werkwoorden op -mai komen pas
veel later aan de orde)

levgei aujtw'/ oJ jIhsou'", @Oti
eJwvrakav" me pepivsteuka";

Jezus zegt tot hem: 'Omdat
je Mij gezien hebt, geloof
je?' (Joh. 20: 29)

eJwvraka"- 2de p. ev. v.t.t. v.
oJravw- ik zie (dit werkwoord
is
onregelmatig!),
pepivsteuka"- 2de p. ev. v.t.t.
v. pisteuvw
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.. o@ti ouj pepivsteuken eij"
thVn marturivan...

... omdat hij niet geloofd
heeft in het getuigenis
...(1 Joh. 5: 10)

pepivsteuken- 3de p. ev.
v.t.t. v.pisteuw, marturiva
(vrl.)- getuigenis

kaiV hJmei'" pepis-teuvkamen
... o@ti suV ei^ oJ a@gio" tou'
qeou'

En wij geloven ... dat U de
Heilige van God bent.
(Joh. 6: 69)

pepisteuvkamen- 1ste p.
mv.
v.t.t.
v.pisteuvw,
a@gio"- hier zelfstandig
gebruikt door toevoeging
van het lidwoord

aujtoV" gaVr oJ pathVr filei'
uJma'", o@ti uJmei'" ejmeV pefilhvkate kaiV pepisteuvkate o@ti ejgwV paraV tou'
qeou' ejxh'lqon

Want de Vader Zelf heeft
jullie lief, omdat jullie Mij
lief hebben gehad en
geloofd hebben dat Ik van
God ben uitgegaan. (Joh.
16: 27)

pefilhkate- 2de p. mv.
v.t.t. v. filevw- ik heb lief,
pepisteuvkate- 2de p. mv.
v.t.t. v. pisteuvw, parav- (+
2de nv.) van ... vandaan,
ejxh'lqon-3de p. ev. aor. v.
ejxevrcomai (de aoristus
komt nog aan de orde
vertaal voorlopig als een
o.v.t.)

a!lloi kekopiavkasin

Anderen hebben gearbeid.
(Joh. 4: 38)

a!lloi- 1ste nv. ev. mnl. v.
a!llo"ander,
kekopiavkasin- 3de p. mv.
v.t.t. v. kopiavw- ik arbeid
(moeizaam)

15.3 De uitgangen van de v.t.t. van regelmatige werkwoorden.
-ka
-ka"
-ken
-kamen
-kate
-kasi(n)
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15.4 De uitgangen na stam op dentaal
Wanneer een werkwoord eindigt op een dentaal (d, q, z), verdwijnt de dentaal voor de uitgangen van
de v.t.t.
baptizw > stam baptiz- > v.t.t. bebaptika

15.5 De uitgangen na een stam op p, b, k, g
Wanneer de stam van een regelmatig werkwoord eindigt op een p of b, valt deze slotmedeklinker
weg. De uitgangen beginnen met een f in plaats van met een k.
Voorbeeld: blevpw > stam blep- > beblep- > bevblefa
Wanneer de stam van een regelmatig werkwoord uitgaat op een k of g, valt deze slotmedeklinker weg.
De uitgangen beginnen met een c in plaats van met een k.
Voorbeeld: a!gw > stam ajg- > hjg- > h%ca

15.6 Reduplicatie
Zoals wij al eerder opmerkten, verschijnt er voor de stam een voorvoegsel, bestaande uit een e en
een medeklinker. Deze medeklinker is een herhaling van de medeklinker waar de stam mee begint.
Wij laten door middel van twee voorbeelden zien hoe dit werkt.
pisteuvw > stam pisteu- met beginmedeklinker p > p-e-pisteu-ka > pepivsteuka
kopiavw > stam kopia- met beginmedeklinker k > k-e-kopia-ka > kekopivaka
Zoals u weet zijn de letters q, f, c geaspireerde t, p en k. Wanneer een stam met een geaspireerde
letter begint, begint het voorvoegsel met de niet-geaspireerde medeklinker.
qerapeuvw > stam qerapeu- met beginmedeklinker q > t-e-qerapeu-ka > teqeravpeuka
filevw > stam file- met beginmedeklinker f > p-e-filh-ka > pefivlhka

Werkwoorden waarvan de stam met een klinker begint, krijgen geen reduplicatie, maar klinkerverlenging, zie 15.6.
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15.7 Klinkerverlenging
Er zijn twee soorten klinkerverlenging: van de beginklinker van de stam en van de slotklinker.
a) klinkerverlenging van de beginklinker van de stam.

Wanneer de stam met een klinker begint, komt er in de v.t.t. geen voorvoegsel voor de stam, maar de
klinker wordt verlengd: a en e wordt h, o wordt w.
ajgoravzw > stam ajgoraz- > v.t.t. hjgovraka
ojnomavzw (ik noem) > stam ojnomaz- > v.t.t. wjnovmaka

b) klinkerverlenging van de slotklinker van de stam
Misschien vroeg u zich al af waarom in de v.t.t. van filew de klinker e, waar de stam op eindigt, een
h wordt. Ook dit is klinkerverlenging. Elk werkwoord waarvan de stam op een a, e of o eindigt, krijgt
in bepaalde tijden klinkerverlenging voor de uitgangen van de betreffende tijd.

Klinkerverlenging doet zich voor in de v.t.t., de v.v.t., de aoristus op -sa en de o.t.t.t.
De klinker a wordt een h, behalve wanneer een e, i, r voorafgaat. In dat geval wordt de a lang.
timavw (ik eer) > stam tima- > (a wordt h) tetivmhka
kopiavw > stam kopia- > (a na i wordt lang) kekopivaka
De klinker e wordt een h.
poievw > stam poie- > (e wordt h) pepoivhka
De klinker o wordt een w.
plhrovw > stam plhro- > (o wordt w) peplhvrwka

15.8 Het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden.
Bijvoeglijke naamwoorden kunnen op drie manieren worden gebruikt:
a) bijvoeglijk. Het bijvoeglijk naamwoord komt in geslacht, getal en naamval overeen met het woord
waar het bijhoort. Een bijvoeglijk naamwoord wordt dus verbogen. Het mannelijk gaat meestal uit
op -o" en wordt verbogen als een woord van de tweede declinatie op -o" (lovgo").
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Het vrouwelijk eindigt op -h of op -a (na e, i, r) en wordt verbogen als een woord van de eerste declinatie op -h (ajrchv) of -a (hJmevra).
Het onzijdig gaat uit op -on en wordt verbogen als een woord van de tweede declinatie op -on
(e!rgon).

In de woordenlijst wordt voortaan van een bijvoeglijk naamwoord de eerste naamval mannelijk enkelvoud gegeven met daarachter de uitgangen vrouwelijk en onzijdig.
ajgaqov", h, on
a@gio", a, on

N.B. Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een afwijkende verbuiging. Dit zijn bijvoeglijke
naamwoorden van de derde declinatie. Wij geven van deze woorden in de woordenlijst na het mannelijk ook eerste naamval enkelvoud vrouwelijk en onzijdig.

b) zelfstandig. Het bijvoeglijk naamwoord hoort niet bij een ander woord en heeft het lidwoord bij
zich. Het bijvoeglijk naamwoord gaat zo zelf als zelfstandig naamwoord functioneren. Geslacht, getal
en naamval zijn afhankelijk van de functie van het woord in de zin.
suV ei^ oJ a@gio"- U bent de Heilige (a@gio" is eerste naamval enkelvoud mannelijk omdat het hoort bij
suv)

c) praedikatief. Het bijvoeglijk naamwoord geeft een kwalificatie van een zelfstandig naamwoord.
Geslacht, getal en naamval zijn afhankelijk van het woord waar het bijvoeglijk naamwoord de kwalificatie van geeft.
oJ meVn novmo" a@gio"- De wet nu is heilig (a@gio"- 1ste nv. ev. mnl. geeft een kwalificatie van novmo"1ste nv. ev. v. een mannelijk woord)
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15.9 Het determinatief voornaamwoord aujtov"
Het determinatief voornaamwoord au*tov" wordt als volgt verbogen:

mnl.

vrl.

onz.

ev.1ste nv.

aujtov"

aujthv

aujtov

2de nv.

aujtou'

aujth'"

aujtou'

3de nv.

aujtw/'

aujth'/

aujtw'/

4de nv.

aujtovn

aujthvn

aujtov

aujtoiv

aujtaiv

aujtav

2de nv.

aujtw'n

aujtw'n

aujtw'n

3de nv.

aujtoi'"

aujtai'"

aujtoi'"

4de nv.

aujtouv"

aujtav"

aujtav

mv.1ste nv.

au*tov" heeft drie gebruikswijzen:
1) niet direct voorafgegaan door het lidwoord: 'zelf'

aujtov" gaVr o??J pathvr filei' uJma'" - Want de Vader Zelf heeft jullie lief (Joh. 16: 27)

2) onmiddellijk voorafgegaan door het lidwoord: 'dezelfde', 'hetzelfde'
kaiV oiJ aJmartwloiV toV aujtoV poiou'sin - Ook de zondaren doen hetzelfde (Luc. 6: 33)

3) zonder lidwoord: 'hij, zij, het' (persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon)
kaiV levgei aujtw'/ - En hij zei tegen Hem (Matt. 4: 6)
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U vindt in het huiswerk zinnen met verschillende gebruikswijzen van au*tov"

15.10 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. uiJov" mou ei^ suv, ejgwV shvmeron gegevnnhkav se.
2. ajll j o@ti tau'ta lelavlhka uJmi'n hJ luvph peplhvrwken uJmw'n thVn kardivan.
3. ginwvskete tiv pepoivhka uJmi'n;
4. ejn touvtw/ ejstin hJ ajgavph, oujc o@ti hJmei'" hjgaphvkamen toVn qeoVn ajll j o@ti aujtoV" hjgavphsen
hJma'" ...
5. makavrioi oiJ praei'", o@ti aujtoiV klhronomhvsousin thVn gh'n.
6. kaiV levgei aujtoi'": deu'te ojpivsw mou, kaiV poihvsw uJma'" aJliei'" ajnqrwvpwn
7. ... taV deV mevlh pavnta ouj thVn aujthVn e!cei pra'xin ...
8. memishvkasin kaiV ejmeV kaiV toVn patevra mou.
9. ... ejn dexia/' te tou' qrovnou tou' qeou' kekavqiken
10. hJmei'" oi!damen o@ti Mwu>sei' lelavlhken oJ qeov", tou'ton deV oujk oi!damen povqen ejstin

gennavw- ik verwek, lalevw- ik zeg, ik spreek, luvph (vrl.)- bedroefdheid, pijn, plhrovw- ik vul, ginwvskw- ik weet, ik begrijp, ejn touvtw/- hierin, daarin, hjgavphsen- 3de p. ev. aor. v. ajgapavw (vertaal als
een v.t.t.), praei'"- 1ste nv. mv. mnl. v. prau>v"- (bijvoeglijk naamwoord) zachtmoedig (hier zelfstandig gebruikt door het lidwoord), klhronomevw- ik bee>rf, deu'te- (bijwoord) kom!, ojpivsw- (+ 2de nv.)
achter, a!nqrwpo" (mnl.)- mens, mevlh- 1ste nv. mv. v. mevlo" (onz.)- lid (v.e. lichaam), pra'xin- 4de
nv. ev. v. pra'xi" (vrl.)- aktiviteit, misevw- ik haat, te na een zinsdeel is kai ervoor, lees dus kaiV ejn
dexia/ tou' qrovnou tou' qeou' kekavqiken, dexia/'- 3de nv. ev. vrl. v. dexiov"- (bijvoeglijk naamwoord)
rechter-, vul na dexia/' aan : ceiriv- 3de nv. ev. v. ceivr (vrl.)- hand, kaqivzw- ik zit, Mwu>sei'- 3de nv.
ev. v. Mwu>sh'", tou'ton- 4de nv. ev. mnl. v. ou%to", povqen- (leidt een indirecte vraag in) van waar,
waar- vandaan
15.11 Nieuwe woorden
cristov" (mnl.)

- Christus (lett. gezalfde)

crivw

- ik zalf

e!rcomai

- ik kom
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oJravw

- ik zie

filevw

- ik heb lief

parav

- (+ 2de nv.) van ... vandaan

a!llo", a, on

- ander

kopiavw

- ik arbeid moeizaam

ojnomavzw

- ik noem

timavw

- ik eer

plhrovw

- ik vul

mevn

- nu (stelt een zinsdeel tegenover een ander deel)

gennavw

- ik verwek

lalevw

- ik spreek

luvph (vrl.)

- bedroefdheid, pijn

prau>v", praei'a, prau>v

- zachtmoedig

klhronomevw

- ik bee>rf

deu'te

- (bijwoord) kom!

ojpivsw

- (+ 2de nv.) achter

a!nqrwpo" (mnl.)

- mens

mevlo" (onz.)

- lid (v.e. lichaam)

pra'xi" (vrl.)

- aktiviteit

misevw

- ik haat

te

- na een woord/zinsdeel is kaiv ervoor

dexiov", a, on

- rechter-

ceivr (vrl.)

- hand

kaqivzw

- ik zit

povqen

- (leidt een indirecte vraag in) van waar, waarvandaan

130

15.12 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Hebreeuws I
In de komende lessen willen wij het met u hebben over taal en wel over drie talen. In het evangelie
naar Johannes wordt beschreven dat Pilatus een opschrift laat plaatsen boven het kruis van Christus.
Hierop staat 'Jezus de Nazoreee>r, de koning der Joden'. Johannes vermeldt dat dit opschrift gesteld
is in drie talen: Hebreeuws, Latijn en Grieks. Hebreeuws was de taal van de Joden, Latijn de taal van
de Romeinen en Grieks de toenmalige wereldtaal. Het opschrift kon dus door elke voorbijganger
gelezen worden. Over deze drie talen willen wij het hebben. Eerst bekijken wij twee lessen het Hebreeuws, taal van het Oude Testament en de invloed op het Grieks van het Nieuwe Testament. Daarna besteden wij twee lessen aandacht aan het Latijn. Tot slot besteden wij twee lessen aan het
Grieks.
Het Hebreeuws was de taal van het Oude Testament. Wanneer een geschrift is gesteld in een bepaalde taal, is het voor mensen die die taal niet beheersen niet toegankelijk. Daarom worden geschriften ook vertaald. Het nadeel van een vertaling is dat bijna nooit de betekenis van woorden en
combinaties van woorden precies kunnen worden weergegeven. Dit is zeker het geval wanneer een
geschrift vertaald wordt in een taal die een andere grammaticale structuur heeft. Toen de vertaling
van het Oude Testament in het Grieks gemaakt werd (de Septuaginta) stuitten de vertalers op dit
probleem. Bepaalde zinsneden zijn zo eigen aan het Hebreeuws dat ze bijna niet zijn weer te geven in
het Grieks. En toch verlangden de vertalers ernaar de tekst zo nauwkeurig mogelijk over te zetten.
Gevolg was dat ze de Hebreeuwse zinsneden letterlijk vertaalden naar het Grieks. Eigenlijk is dat
altijd gebeurd wanneer het Oude Testament uit het Hebreeuws werd vertaald in een andere taal: er
kwamen semitismen in de vertaling terecht. Ook in Nederlandse vertalingen zijn ze te vinden.
In het Nieuwe Testament wordt vaak gebruik gemaakt van citaten uit het Oude Testament. Het ligt
dan ook voor de hand dat de semitismen in de geciteerde passages ook in het Nieuwe Testament
verschijnen. Maar ook los van direct verband met het Oude Testament komen semitismen in het
Grieks van het Nieuwe Testament voor. In de volgende les willen wij twee voorbeelden van semitismen laten zien.

NOTITIES:
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LES XVI

16.1 Inleiding
We gaan verder met de voltooid verleden tijd van regelmatige werkwoorden. Deze tijd wordt in
grammatica's plusquamperfectum (meer dan voltooid) genoemd. Voor de stam met het voorvoegsel
van de v.t.t. komt nog een extra augment (ej-). Verder heeft de v.v.t. eigen uitgangen. Wij geven u
een voorbeeld van de twee personen v.v.t. (van regelmatige werkwoorden) die voorkomen in het
Nieuwe Testament. Van de andere personen geven wij u de vorm van het werkwoord luvw, zodat u
kunt zien hoe de personen worden gevormd uitgaande van de stam.

16.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament van de vormen v.v.t. van regelmatige werkwoorden

ejleluvkh

ik had losgemaakt

ejleluvkh- 1ste p. ev. v.v.t. v.
(Komt niet voor in het
N.T.)

ejleluvkh"

jij had losgemaakt

ejleluvkh"- 2de p. ev. v.v.t.
v. luvw- ik maak los. (Komt
niet voor in het N.T.)

sunhrpavkei aujtoVn ...

Want hij had hem vele
malen gegrepen. (Luc. 8:
29)

polloi'" crovnoi"- 3de nv.
die tijd aangeeft+ vertaal als
een bijwoordelijke bepaling,
crovno" (mnl.)- tijd, (hier
keer, maal) sunhrpavkei3de p. ev. v.v.t. v.
sunarpavzw- ik grijp, ik
neem gevangen

ejleluvkemen

wij hadden losgemaakt

ejleluvkemen- 1ste p. mv.
v.v.t.
v. luvw- ik maak
los (Komt niet voor in het
N.T.)

polloi'"

gaVr

crovnoi"
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ejleluvkete

jullie hadden losgemaakt

ejleluvkete- 2de p. mv. v.v.t.
v. luvw- ik maak los (Komt
niet voor in het N.T.)

... parevqento aujtouV" tw/'
kurivw/ eij" o@n
pepis-

... zij droegen hen op aan de
Heere in Wie zij geloofd
hadden. (Hand. 14: 23)

parevqento- 3de p. mv. aor.
lijd. vorm v. parativqhmiik plaats bij, (lijd. vorm) ik
draag op aan (de lijdende
vorm komt nog aan de
orde), o@n- 4de nv. (na eij")
ev. mnl. v. o@"- (betrekkelijk
voornaamwoord) die, dat
(zie 16.7), pepisteuvkeisan- 3de p. mv.
v.v.t.
v. pisteuvw (N.B. Deze
vorm heeft geen extra augment. Daarom is de vorm
alleen aan de uitgang als
v.v.t. te herkennen)

teuvkeisan

16.3 Overzicht van de v.v.t. van regelmatige werkwoorden

De v.v.t. van regelmatige werkwoorden wordt als volgt gevormd:
- voor de stam komt door reduplicatie een voorvoegsel bestaande uit een medeklinker en een klinker
- voor dit voorvoegsel komt nog een augment (ej-)
- achter de stam komen de uitgangen
-kh

-kemen

-kh"

-kete

-kei(n)

-keisan

Voorbeelden:
luvw > stam lu- > lelu- > ejlelu- > ejleluvkh
timavw > stam tima- > tetima- > ejtetima- > ejtetimhvkh (denk aan de klinkerverlenging !)
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poievw > stam poie- > pepoie- > ejpepoie- > ejpepoihvkh (denk aan de klinkerverlenging !)
Wanneer van een werkwoord de stam met een klinker begint, wordt de klinker verlengd. Achter de
stam volgen de uitgangen van de v.v.t. Er is dus geen extra kenmerk van de v.v.t. buiten de uitgangen
om.
ajgapavw > stam ajgapa- > hjgapa- > hjgaphvkh (v.t.t. hjgavphka)

Wanneer de stam eindigt op een dentaal, valt de dentaal weg voor de uitgangen.
baptivzw > stam baptiz- > bebaptiz- > ejbebaptiz- > ejbebaptivkh

Wanneer de stam eindigt op p of b, volgen de uitgangen met een f in plaats van een k.
blevpw > stam blep- > beblep- > ejbeblep- > ejbeblevfh

Wanneer de stam eindigt op k of g, volgen de uitgangen met een c in plaats van een k.
a!gw > stam ajg- > hjg- > h!ch

16.4 De v.v.t. van oi!da
Zoals wij u al hebben uitgelegd heeft het werkwoord oi!da geen tegenwoordige tijd. Het rijtje van oi!da
is in wezen een rijtje van de v.t.t. De vormen moeten echter als vormen van de o.t.t. worden vertaald.
De verleden tijd van oi!da vertalen wij dan als o.v.t. hoewel de vormen in wezen vormen v.v.t. zijn!
Wij behandelen de verleden tijd van oi!da daarom hier, bij de v.v.t.

Bekijkt u de onderstaande voorbeelden. Let erop dat oi!da een onregelmatig werkwoord is!

thvn te gaVr ejpiqumivan oujk
h!/dein eij mhV oJ novmo"
e!legen, jOuk ejpiqumhvsei"

Want ik zou de begeerte niet
kennen als de wet niet zei:
U zult niet begeren. (Rom.
7: 7)

ejpiqumiva (vrl.)-verlangen,
begeerte, h!/dein- 1ste p. ev.
v.t. v. oi!da-ik weet, ei*-als,
eij mhv- als niet
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hj!dei" o@ti ejgwV a!nqrwpo"

Je wist dat ik een hard mens
ben. (Luc. 19: 22)

h!/dei"- 2de p. ev. v.t. v.
oi!da- ik weet, aujsthrov"hard, streng

... oujk h!/dei tiv" ejstin ...

... want hij wist niet wie Hij
was ... (Joh. 5: 13)

h!/dei- 3de p. ev. v.t. v. oi!daik weet

h!/deimen

wij wisten

h!/deimen- 1ste p. mv. v.t. v.
oi!da- ik weet. Deze vorm
ontbreekt in het N.T.

ou!te ejmeV oi!date ou!te toVn
patevra mou: eij ejmeV h!/deite,
kaiV toVn patevra mou a!n
h!/deite.

Jullie kennen noch Mij noch
Mijn Vader. Indien jullie
Mij kenden,zouden jullie
ook Mijn Vader
kennen.
(Joh. 8: 19)

h!/deite- 2de p. mv. v.t. v.
oi!da-ik weet, ik ken, kaivook, patevra- 4de nv. ev. v.
pathvr,
a!n- geeft het
werkwoord een bepaalde
waarde, zie 16.6

... o@ti h!deisan aujtovn

... omdat zij Hem kenden.
(Marc. 1: 34)

h!/deisan- 3de p. mv. v.t. v.
oi!da- ik weet, ik ken

aujsthrov" eijmi

16.5 Overzicht van de verleden tijd van oi!da
h!/dein
h!/dei"
h!/dei
h!/deimen
h!/deite
h!/deisan

135

In het klassiek Grieks komen andere vormen van de verleden tijd van oi!da voor. Deze vormen ontbreken in het Nieuwe Testament. U kunt volstaan met het bestuderen en onthouden van bovenstaande
vormen.

16.6 a!n
Het woordje a!n is een zogenaamd partikel. Een partikel is een woordje dat een bepaalde extra waarde
geeft aan een woord of zin. Een partikel heeft niet zelf een vaststaande betekenis, maar voegt extra
betekenis toe aan de zin waarin het partikel staat. Laten wij nog eens kijken naar het voorbeeld onder
16.4
eij ejmeV h!/deite, kaiV toVn patevra mou a!n h!/deite

In de zin ervoor heeft Jezus gezegd dat de discipelen Hem niet kennen noch Zijn Vader. Hij voegt hier
aan toe: Indien jullie Mij kenden, zouden jullie ook Mijn Vader kennen. De mededeling die in deze zin
wordt gedaan, is geen feit. Aan de voorwaarde wordt niet voldaan (de discipelen kennen Jezus niet)
zodat ook de hoofdzin (afhankelijk van de voorwaarde) geen feit wordt. Wij noemen zo'n zin een irrealis ('niet-werkelijkheid').

In het Nederlands geven wij een niet-werkelijkheid aan met de verleden tijd van zullen: als jullie Mij
zouden kennen, zouden jullie ook Mijn Vader kennen. Wij kunnen in gedachten aanvullen: 'maar dit is
niet het geval'.
In het Grieks wordt dit aangegeven door een verleden tijd in de bijzin met eij en een verleden tijd met
a!n in de hoofdzin. De bedoelde verleden tijd is altijd of een o.v.t. (zoals in het voorbeeld) of een aoristus.
Het woordje a!n op zich drukt de irrealis niet uit, maar de combinatie met de verleden tijd in de
zinsconstructie (voorwaardelijke bijzin, hoofdzin) doet dit.
In combinatie met andere vormen van het werkwoord kan a!n een andere betekenis geven.

Onthoudt u dus het volgende:
- ajn is een partikel dat een extra betekenis geeft aan een woord of zin
- (bijzin) eij +o.v.t./ aoristus, (hoofdzin) a!n +o.v.t./aoristus = irrealis
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16.7 Het betrekkelijk voornaamwoord
Een betrekkelijk voornaamwoord leidt een bijzin in die extra informatie geeft over het woord waar het
betrekkelijk voornaamwoord bijhoort.
Voorbeeld 1: Meneer Landman, die een zaak in ijzerwaren heeft, stond op de jaarmarkt met een nieuw
soort tang.

De bijzin 'die ... heeft' geeft extra informatie over meneer Landman. Deze extra informatie is relevant
in de zin omdat het feit dat hij een zaak in ijzerwaren heeft, verklaart dat hij een nieuw soort tang presenteerde op de jaarmarkt.
Voorbeeld 2: Meneer Landman, die wij al jaren kennen, stond op de jaarmarkt met een nieuw soort
tang.
De bijzin geeft nu een ander soort extra informatie. Er wordt duidelijk gemaakt dat meneer Landman
een kennis is van de verteller. Daarom is het feit dat hij op de jaarmarkt stond interessant.

Het gaat ons echter met name om de functie van die in de bijzin. In het eerste voorbeeld was die het
onderwerp van de bijzin. In het tweede voorbeeld is die lijdend voorwerp in de bijzin. In het Nederlands is de keuze van het betrekkelijk voornaamwoord alleen afhankelijk van het geslacht van het
woord waar het bijhoort: mannelijk of vrouwelijk die, onzijdig dat.

In het Grieks is de keuze afhankelijk van geslacht, getal en naamval. Dit wil zeggen dat het betrekkelijk voornaamwoord verbogen wordt voor alle drie geslachten in alle naamvallen, enkel- en
meervoud.
Wij geven u de rijtjes. Let u op de grote overeenkomsten met de verbuiging van het lidwoord.

mnl.

vrl.

onz.

ev. 1ste nv.

o@"

h@

o@

2de nv.

ou%

h%"

ou%

3de nv.

w%/

h%/

w%/

4de nv.

o@n

h@n

o@
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oi@

ai@

a@

2de nv.

w%n

w%n

w%n

3de nv.

oi%"

ai%"

oi%"

4de nv.

ou@"

a@"

a@

mv.1ste nv.

Bij de keuze van het betrekkelijk voornaamwoord worden geslacht en getal bepaald door het woord
waar het betrekkelijk voornaamwoord bijhoort. De naamval daarentegen is afhankelijk van de functie
die het betrekkelijk voornaamwoord heeft in de bijzin.

Laten wij nog eens kijken naar onze voorbeelden. In beide gevallen worden geslacht en getal van het
betrekkelijk voornaamwoord bepaald door het woord waar het bijhoort. Daar het terugslaat op meneer
Landman hebben wij een betrekkelijk voornaamwoord nodig dat mannelijk is en enkelvoud. De functie in de bijzin bepaalt de naamval.

Toegepast op de voorbeelden leidt dit tot de volgende keuze:
voorbeeld 1: 1ste nv. (onderwerp) ev. mnl. dus o@"
voorbeeld 2: 4de nv. (lijdend voorwerp) ev. mnl. dus o@n

Let op! Het komt soms voor dat het betrekkelijk voornaamwoord onafhankelijk van de functie in de
bijzin de naamval heeft van het woord waar het bijhoort. Dit heet attractio relativi ('het erbij trekken
van het betrekkelijk voornaamwoord') of perseveratie ('handhaving').

Het betrekkelijk voornaamwoord kan ook een zin inleiden die fungeert als onderwerp van de hoofdzin.
Er is dan geen woord waar het direct bijhoort.
Voorbeeld: Wie voor dit plan is, moet zijn hand opsteken.
Dit is in het Grieks net zo. Vaak worden dergelijke zinnen ingeleid door o@". Het mannelijk enkelvoud
staat dan voor een neutraal 'men'.

In het huiswerk geven wij een aantal zinnen met vormen van het betrekkelijk voornaam-woord.
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16.8 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.
1. o@ gevgrafa, gevgrafa
2. oujk oi!da toVn a!nqrwpon tou'ton o$n levgete
3. ijdouV ejgwV ajpostevllw toVn a!ggelon mou proV proswvpou sou, o$" kataskeuavsei thVn oJdovn sou
e!mprosqen sou
4. taV rJhvmata a$ ejgwV lelavlhka uJmin pneu'mav ejstin kaiV zwhv ejstin
5. ... ejk tw'n ejqnw'n eij" ou$" ejgwV ajpostevllw se
6. kaiV memartuvrhka o@ti ou%to" ejstin oJ uiJoV" tou' qeou'
7. au@th h^n plhvrh" e!rgwn ajgaqw'n kaiV ejlehmosunwn' w%n ejpoivei
8. eij gaVr ejpisteuvete Mwu>sei', ejpisteuvete a#n ejmoiv
9. ... ejn th/' stavsei fovnon pepoihvkeisan
10. eij ejk tou' kovsmou h^te, oJ kovsmo" a#n toV i!dion ejfilei'

ijdouv- zie!, ajpostevllw- ik zend uit, prov- (+ 2de nv.) voor, provswpon (onz.)- aangezicht, kataskeuvwik bereid, ik maak gereed, oJdov" (vrl.)- weg, e!mprosqen- (+ 2de nv.) voor, rJhvmata- 1ste nv. mv. v.
rJh'ma, e!qno" (onz.)- volk, marturevw- ik getuig, ejlehmosuvnh (vrl.)- barmhartigheid, stavsi" (vrl.)opstand, oproer, fovno" (mnl.)- moord, doodslag, i!dio"- eigen

16.9 Nieuwe woorden
crovno" (mnl.)

- tijd

sunarpavzw

- ik grijp, ik neem gevangen

parativqhmi

- ik plaats bij, (lijd. vorm) ik draag op

o@", h@, o@

- (betrekkelijk voornaamwoord) die, dat

ejpiqumiva (vrl.)

- begeerte

eij

- als

eij mhv

- als niet

aujsthrov", a, on

- hard, streng
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ijdouv

- zie!

ajpostevllw

- ik zend uit

prov

- (+ 2de nv.) voor

provswpon (onz.)

- aangezicht

kataskeuvw

- ik bereid, ik maak gereed

oJdov" (vrl.)

- weg

e!mprosqen

- (+ 2de nv.) voor

e!qno" (onz.)

- volk

marturevw

- ik getuig

ejlehmosuvnh (vrl.)

- barmhartigheid

stavsi" (vrl.)

- opstand, oproer

fovno" (mnl.)

- moord, doodslag

i!dio", a, on

- eigen

16.10 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Hebreeuws II
Wij laten u twee voorbeelden zien van semitismen. Bij het eerste voorbeeld gaat het om een semitisme in een citaat uit het Oude Testament.
kaiV oiJ neanivskoi uJmw'n
oJravsei" o!yontai kaiV oiJ
presbuvteroi uJmw'n ejnup-

nivoi" ejnupniasqhv-sontai

En jullie jongemannen zullen gezichten zien en jullie
ouderen zullen dromen
dromen. (Hand. 2: 17)

neanivsko" (mnl.)- jongeman,oJravsei"- 4de nv. mv. v.
o@rasi", o!yontai- 3de p.
mv. o.t.t.t. v.oJravw, presbuvtero" (mnl.)- oudere (man),
ejnuvpnion (onz.)- droom,
ejnupniasqhvsontai- 3de p.
mv.
o.t.t.t. v. ejnupniavzw- ik droom (dit is een
lijdende vorm, maar deze moet actief verta

U ziet dat het twee keer gaat om een werkwoord en een zelfstandig naamwoord met dezelfde basis
(oJravw, oJrasi", ejnuvpnion, ejnupniavzw). Het betreft hier een citaat uit Joe>l 2.
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Dit verschijnsel dat een werkwoord en een zelfstandig naamwoord met dezelfde basis worden gecombineerd is een typisch taaleigen van het Hebreeuws. Dit verschijnsel kende men wel in het Grieks: het
zelfstandig naamwoord werd dan een intern object genoemd. Maar het gebruik van zo'n intern object
kwam weinig voor. In het Nieuwe Testament neemt dit gebruik aanzienlijk toe, hetgeen wordt toegeschreven aan de invloed van het Hebreeuws.

Wij geven nog een voorbeeld van een passage zonder relatie met het Oude Testament.

kaiV poimevne" h^san ejn th/'
cwvra/ th'/ aujth/' ajgraulou'nte"
kaiV
fulavssonte"
fulakaV" th'" nuktoV" ejpiV
thVn poivmnhn aujtw'n

En er waren herders in diezelfde streek, in het veld
verkerend en de wakes
waarnemend 's nachts bij
hun kudde. (Luc. 2: 8)

poimevne"- 1ste nv. mv. v.
poimhvn, cwvra (vrl.)- gebied, streek, ajgraulevw- ik
leef buiten (in het open
veld), fulavssw- ik waak,
fulakhv (vrl.)- wake, th'"
nuktov"- 's nachts (2de nv. v.
tijd), poivmnh (vrl.)- kudde

U ziet opnieuw een werkwoord en zelfstandig naamwoord van dezelfde basis (fulavssw, fulakhv).

NOTITIES:
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LES XVII

17.1 Inleiding
In deze les behandelen we het tegenwoordig deelwoord en het hele werkwoord van regelmatige
werkwoorden.

Het deelwoord wordt gevormd door achter de stam uitgangen te plaatsen. Het deelwoord komt in
geslacht, getal en naamval overeen met het woord waar het bijhoort. Dit wil zeggen dat van elk
werkwoord de tegenwoordige tijd drie deelwoorden heeft (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) die alle
drie verbogen worden in alle naamvallen enkel- en meervoud. Net als bij de verbuiging van de zelfstandige naamwoorden is het ook hier van groot belang de uitgangen te kunnen herkennen.

Wij geven u dan ook voornamelijk vormen van hetzelfde werkwoord, te weten e!cw. Waar meer dan
evevn deelwoord in het voorbeeld voorkomt, hebben wij alleen de vorm van e!cw vet-cursief weergegeven.

Bekijkt u de volgende voorbeelden en let vast op de uitgangen die achter de stam komen. U ziet in
deze voorbeelden meteen verschillende gebruikswijzen van het deelwoord. Wij vertellen hier meer
over onder 17.4.
Onder 17.5 laten wij zien hoe het hele werkwoord van de o.t.t. wordt gevormd.
17.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met deelwoorden van de tegenwoordige tijd

e!cwn kthvmata

Want
hij
bezat
vele
goederen. (Marc. 10: 22)

e!cwn- 1ste p. ev. mnl. dlw.
o.t.t. v. e!cw, kthvmata- 4de
nv. mv. v. kth'ma (onz.)bezit N.B. Letterlijk staat
er: 'hij was hebbende', zie
verder onder 17.4

... toV o!noma tou' qeou' tou'
e!conto" thVn ejxousivan ...

... de Naam van God Die de
Macht heeft... (Op. 16: 9)

e!conto"- 2de nv. ev. mnl.
dlw. o.t.t. v. e!cw ik heb,
houd ejxousivan 4de nv. van
ejxousiva macht, autoriteit

h^n gaVr
pollav
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... kaiV dovte tw/' e!conti taV
devka tavlanta

... en geeft aan hem, die de
tien talenten heeft. (Matt.
25: 28)

dovte- 2de p. mv. gebiedende wijs o.t.t. v.
divdwmi (geb. wijs komt nog
aan de orde), e!conti- 3de
nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v.
e!cw, tavlanton (onz.)- talent
(rekeneenheid
met
verschillende waarden)

metaV tau'ta ei^don a!llon
a!ggelon katabaivnonta ejk
tou'
oujranou'
e!conta
ejxousivan megavlhn ...

Daarna zag ik een andere
engel afdalende uit de hemel, hebbende grote macht ...
(Op. 18: 1)

metaV tau'ta- daarna, ei^don1ste p. ev. aor. v. o&ravw
(vertaal als o.v.t.), katabaivnonta-4de nv. ev. mnl.
dlw. o.t.t. v. katabaivnw,
e!conta- 4de nv. ev. mnl.
dlw. o.t.t. v. e!cw,
megavlhn- 4de nv. ev. vrl. v.
mevga" (N.B. De verbuiging
van mevga" is onregelm. & v.
later)

pw'" duskovlw" oiJ taV
crhvmata e!conte" eij"thVn
basileivan
tou'
qeou'
eijseleuvsontai

Hoe moeilijk zullen zij die
goederen hebben in het
Koninkrijk van God binnengaan! (Marc. 10: 23)

pw'"- leidt een uitroep in:

... ei%" ejk tw'n eJptaV
ajggevlwn tw'n ejcovntwn taV"
eJptaV fiavla" ...

... evevn uit de zeven engelen,
hebbende de zeven fiolen
... (Op. 17: 1)

ejcovntwn- 2de nv. mv.
mnl.dlw. o.t.t. v. e!cw, fiavlh
(vrl.)- fiool, schaal

hoe...,
duskovlw"(bijwoord)
moeizaam,
e!conte"- 1ste nv. mv. mnl.
dlw. o.t.t. v. e!cw,
basileiva (vrl.)- koninkrijk,
eijseleuvsontai- 3de p. mv.
o.t.t.t. v. eijsevrcomai- ik ga
binnen (e!rcomai is een onregelmatig werkwoord en
komt later nog aan de orde)
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aj-

... en Hij zei tegen hen, die
volgden ... (Matt. 8: 10)

ei^pen- 3de p. ev. aor. v.
levgw (komt nog aan de
orde), ajkolouqou'sin- 3de
nv. mv. mnl. dlw. o.t.t. v.
ajkolouqevw-ik volg, hier
zelfstandig gebruikt (zie
onder 17.4)

kaiV ou@tw" ei^don touV"
i@ppou" ejn th/' oJravsei kaiV
touV"
kaqhmevnou"
ejp
jaujtw'n, e!conta" qwvraka"
purivnou" ...

En zo zag ik de paarden in
het gezicht en hen die op
hen zaten, hebbende vuur-

i@ppo"
(mnl.)paard,
oJravsei-3de nv. ev. v.
o@rasi" (vrl.)- gezicht, visioen, kaqhmevnou"-4de nv.
mv. mnl. dlw. o.t.t.v. ) kavqhmai- ik zit (dit is een deponens. Deponentia komen
later aan de orde), e!conta"4de nv. mv. mnl. dlw. o.t.t.
v. e!cw, qwvraka"- 4de nv.
mv. v. qwvrax (mnl.)- borstwapen, borstplaat, puvrino"vuurrood

!Estin
deV
ejn
toi'"
&Ierosoluvmoi" ejpi th/ probatikh/' kolumbhvqra ...
pevnte stoaV" e!cousa

Er is nu in Jeruzalem bij de
Schaapspoort een badwater
...
hebbende
vijf
zuilengangen. (Joh. 5: 2)

probatikhv (vrl.)- Schaapspoort, kolum- bhvqra (vrl.)badwater,
stoav
(vrl.)zuilengang, e!cousa- 1ste
nv. ev. vrl. dlw. o.t.t. v. e!cw

...

... Ik hoorde een stem,
zeggende tot mij: Saul, Saul,
waarom vervolg je Mij?
(Hand. 22: 7)

h!kousa- 1ste p. ev. aor. v.
ajkouvw (+ 2de nv.!),
legouvsh"- 2de nv. ev. vrl.
Saul, tiv -waarom (lett. wat;
vaak worden bijwoorden
gevormd d.m.v. woordjes in
de vierde naamval, dus:
aangaande of vanwege wat.
Kort voor dia ti) diwvkw- ik
vervolg -

...

kaiV

ei^pen
kolouqou'sin ...

toi'"

h!kousa
fwnh'"
legouvsh" moi: SaouVl
Saouvl, tiv me diwvkei";

rode borstwapenen ... (Op.
9: 17)
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... tovte aijfnivdio" aujtoi'"
ejfivstatai o!leqro" w{sper
hJ wjdiVn th/' ejn gastriV ejcou-

... dan overvalt een onverwacht verderf hen, zoals de
barensnood een zwangere
vrouw ... (1 Thess. 5: 3)

tovte- dan, op dat moment,
aijfnivdio"- (bijv. nw.) onverwacht, ejfivstatai- 3de
p. ev.o.t.t. lijd. vorm v.
ejfivsthmi- ik plaats (de lijdende vorm komt pas later
aan de orde), o!leqro"
(mnl.)- verderf, ondergang,
w@sper- zoals (leidt een
vergelijking in, merk op dat
de naam-vallen van de corre-sponderende delen gelijk
zijn!),
wjdivn
(vrl.)barensnood, gastriv- 3de
nv. ev. v. gasthvr (vrl.)buik, ejcouvsh/- 3de nv. ev.
vrl. dlw. o.t.t. v. e!cw (zelfstandig gebruikt, let op het
lidwoord, zie onder 17.4)

... kaiV e!deixevn moi thVn
povlin thVn aJgian *Ierousalhm katabaivnousan ejk
tou' oujranou' ajpoV tou'
qeou', e!cousan thVn dovxan
tou' qeou' ...

... en hij toonde mij de stad,
het heilige Jeruza-lem, afdalend uit de hemel van God,
hebbende de heerlijkheid
van God ...(Op. 21: 11)

e!deixen- 3de p. ev. aor. v.
deivknumi- ik toon, povlin-

... kaiV met j aujtou' eJkatoVn
tesseravkonta
tevssare"ciliavde"
e!cousai toV o!noma aujtou'
...

... en met Hem honderdvierenveertigduizend, hebbende Zijn naam ...

e!cousai- 1ste nv. mv. vrl.
dlw. o.t.t. v. e!cw o.t.t. v.
eijmiv (N.B. oujswn is bij o.

vsh/

(Op. 14: 1)

4de nv. ev. v. povli",
*Ierousalhvm (vrl.)- Jeruzalem
(N.B. U zag eerder
al &Ierosovluma (onz.)- Jeruzalem),
katabaivnousan4de nv. ev. vrl. dlw. o.t.t. v.
katabaivnw, e!cousan- 4de
nv. ev. vrl. dlw. o.t.t. v. e!cw
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...
mimhtaiV
...
tw'n
ejkklhsiw'n tou qeou' tw'n
oujsw'n ejn th/' *Ioudaiva/

... navolgers ... van de gemeenten van God, zijnde in
Judea ... (1 Thess. 2: 14)

mimhthv" (mnl.)- navolger,
oujsw'n- 2de nv. mv. vrl.
dlw. o.t.t. v. eijmiv (N.B.
oujswn is bij het regelmatige
werkwoord de uitgang van
de 2de nv. mv. van het
deelwoord o.t.t.!!), *Ioudaiva (vrl.)- Judea

oujaiV tai'" ejn gastriV ejcouvsai" ...

Wee de zwangeren ... (Luc.
21: 23)

oujaiv- wee!, ejcouvsai"- 3de
nv.mv. vrl. dlw. o.t.t. v. e!cw
(zelfstandig gebruikt, let op
het lidwoord, zie onder
17.4)

... e!conte" e@kasto" kiqavran kaiV fiavla" crusa'"
gemouvsa" qumiamavtwn ...

... hebbende ieder een cither
en fiolen vol met reukwerk
... (Op. 5: 8)

e@kasto"- elk, ieder, kiqavra
(vrl.)- cither, crusa'"- 4de
nv.mv. vrl. v. crusou'"- van
goud (bijvoeglijke naamwoorden op -ou" komen
nog
aan
de
orde),
gemouvsa"- 4de nv. mv. vrl.
dlw. o.t.t. v. gevmw- ik ben
vol, qumiamavtwn- 2de nv.
mv. v. qumivama (onz.)reukwerk

eij ou^n toV sw'mav sou o@lon
fwteinovn, mhV e!con mevro"
ti skoteinovn ...

Indien uw lichaam geheel
licht is, niet hebbende enig
duister deel ... (Luc. 11: 36)

sw'ma
(onz.)lichaam,
fwteinov"- licht, mh- niet,
e!con- 1ste nv. ev. onz. dlw.
o.t.t. v. e!cw, mevro" (onz.)deel, ti- (onbepaald vnw.)
een of ander, een, skoteinov"- duister
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... toV musthvrion ... tou'
qhrivou ... tou' e!conto"
taV" eJptaV kefalaV" ...

... het geheim ... van het
beest ... hebbende de zeven
hoofden ... (Op. 17: 7)

musthvrion (onz.)- geheim,
qhrivon (onz.)- beest, monster, e!conto"- 2de nv. ev.
onz. dlw. )o.t.t. v. e!cw,
kefalhv (vrl.)- hoofd

ejpibavnte"
dev
ploiw/'
*Adramutthnw/'
mevllonti
plei'n ...

Aan boord gegaan zijnde
van een Adramyttenisch
schip dat op het punt stond
om te gaan varen ..(Hand.
27: 2)

ejpibavnte"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. aor. v. ejpibaivnwik ga in (+ ploiw/' ik ga aan
boord),
jAdramutthnov"Adramyttenisch, mevllonti3de nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v.
mevllw, ik zal, ik sta op het
punt om te, plei'n- heel ww.
o.t.t. v. plevw (de vorming
van het hele ww. komt nog
aan de orde)

kaiV ei^don ejk th'" qalavssh" qhrivon ajnabai'non,
e!con kevrata dekav ...

En ik zag opkomende uit de
qavlassa (vrl.)- zee, a*nazee een beest, hebbende
tien hoornen ...
bai'non- 4de nv. ev. onz.
(Op. 13:1)
dlw. o.t.t. v. ajnabaivnw,
e!con- 4de nv. ev. onz. dlw.
o.t.t. v. e!cw, kevrata- 4de
nv. mv. v. kevra" (onz.)hoorn
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... wJseiV
provbata
e!conta poimevna

mhV

... zoals schapen die geen
herder hebben. (Matt. 9: 36)

wJseiv- zoals (leidt een
vergelijking in), provbaton
(onz.)- schaap, e!conta- 1ste
nv. ev. onz. dlw. o.t.t. v.
e!cw, poimevna- 4de nv. ev. v.
poimhvn (mnl.)- herder

o@ti oujk ... hJ zwhV aujtou
ejstin ejk tw'n uJpar-covntwn
aujtw/'

... omdat ... zijn leven niet
bestaat uit zijn bezittingen.
(Luc. 12: 15)

zwhv (vrl.)- leven, uJparcovntwn- 2de nv. mv. onz. dlw.
o.t.t. v. uJpavrcw- ik sta ter
beschikking (hier zelfstandig
gebruikt: 'hetgeen
dat hem (aujtw/') ter beschikking staat')

ou%tw" ou^n pa'" ejx uJmw'n o$"
oujk ajpotavssetai pa'sin
toi'" eJautou uJpavrcousin
ouj duvnatai ei^nai mou
maqhthv"

Zo kan dan ieder van jullie
die niet al het zijne verlaat
Mijn discipel niet zijn.
(Luc. 14: 33)

ajpotavssetai- 3de p. ev.
o.t.t. v. ajpotavssomai- ik
verlaat (deponens, komt nog
aan de orde), uJpavrcousin3de nv. mv. onz. dlw. o.t.t.
v. uJpavrcw, duvnatai- 3de p.
ev. o.t.t. v. duvnamai- ik kan
(deponens, komt nog aan de
orde)

xenivzonta

Want u brengt enige
vreemde dingen ons ten
gehore. (Hand. 17: 20)

zenivzonta- 4de nv. mv.
onz. dlw. o.t.t. v. xenivzw-

gavr
tina
eijsfevrei" eij" taV" ajkoaV"
hJmw'n

ik vertoef als gast, ik ben
vreemd(eling),, tina- 4de
nv. mv. v. ti, ajkohv (vrl.)oor, gehoor
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17.3 Overzicht van de uitgangen van het deelwoord o.t.t. van regelmatige werkwoorden

mnl.

vrl.

onz.

- wn

- ousa

- on

2de nv.

- onto"

- oush"

- onto"

3de nv.

- onti

- oush/

- onti

4de nv.

- onta

- ousan

- on

mnl.

vrl.

onz.

- onte"

- ousai

- onta

2de nv.

- ontwn

- ouswn

- ontwn

3de nv.

- ousin

- ousai"

- ousin

4de nv.

- onta"

- ousa"

- onta

ev.1ste nv.

mv.1ste nv.

Deze uitgangen komen achter de stam van het regelmatige werkwoord.
luvw > stam lu- > deelwoord luvwn
ajkouvw > stam ajkou- > deelwoord ajkouvwn

Het onregelmatige werkwoord eijmiv heeft deze uitgangen als vormen!
Dus: 1ste nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. eijmiv is w!n
3de nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. v. eijmiv is ou^sai"
enzovoorts.
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17.4 De gebruikswijzen van het deelwoord

a) attributief gebruik
Het deelwoord wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord.
Het staat dan tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord in of het volgt op het zelfstandig
naamwoord met herhaling van het lidwoord.
Vertaaladvies: als deelwoord of als betrekkelijke bijzin
Voorbeeld: toV o!noma tou' qeou' tou' e!conto" thVn ejxousivan ... - de Naam van God, Die de macht
heeft ... (Op. 16: 9)

b) gesubstantiveerd gebruik
Het deelwoord fungeert als zelfstandig naamwoord door toevoeging van het lidwoord. Een deelwoord
heeft vaak de voorkeur boven een zelfstandig naamwoord omdat bij een deelwoord bijvoorbeeld een
lijdend voorwerp kan staan.

Vertaaladvies: als zelfstandig naamwoord of als betrekkelijke bijzin, voorafgegaan door 'degene(n)'

Voorbeeld: oujaiV tai'" ejn gastriV ejcouvsai"- Wee de zwangeren (lett. degenen, die in de buik hebben)
(Luc. 21: 23)
oiJ taV crhvmata e!conte"- degenen, die bezittingen hebben (Marc. 10: 23)

c) praedikatief gebruik
Het deelwoord geeft gebeurtenissen aan die naast de hoofdhandeling plaatsvinden. De tijd van het
deelwoord geeft aan of deze nevenaktiviteiten spelen voor, tijdens of na de hoofdhandeling.

Vertaaladvies: als een bijwoordelijke bijzin (meestal van tijd). Wanneer het deelwoord van de o.t.t. is
moet de bijzin beginnen met 'terwijl'. Soms kan het deelwoord o.t.t. ook vertaald worden als
hoofdwerkwoord naast het eigenlijke hoofdwerkwoord.
Verbindingswoord is dan 'en'.
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Voorbeeld: eij ou^n toV sw'ma sou o@lon fwteinovn, mhV e!con mevro" ti skoteinovnAls dan uw lichaam geheel licht is, terwijl het geen duister deel heeft...
Als dan uw lichaam geheel licht is en geen duister deel heeft ... (Luc. 11: 36)
Soms moet het deelwoord in combinatie met het hoofdwerkwoord worden vertaald. Voorbeeld: h^n
gaVr e!cwn kthmata povlla- Want hij had veel bezit. (Letterlijk: hij was hebbende) (Marc. 10: 22)

Het gaat om gevallen waar het deelwoord met het hoofdwerkwoord een betekenis vormt. In het voorbeeld is h^n e!cwn een sterkere uitdrukking voor e!cei

Opmerking: het zelfstandig naamwoord van de derde declinatie heeft dezelfde uitgangen als het mannelijk deelwoord van de o.t.t.!! Goede kennis van de uitgangen van het deelwoord is dus van groot
belang!

17.5 Het hele werkwoord o.t.t.
Het hele werkwoord van de o.t.t. wordt gevormd door achter de stam de uitgang -ein te plaatsen.

sklhrov" ejstin oJ lovgo"
ou%to": tiv" duvnatai aujtou'
ajkouvein;

Dit woord is hard. Wie kan
het aanhoren? (Joh. 6: 60)

sklhrov"- hard, duvnatai3de p. ev. o.t.t. v. duvnamai,
ajkouvein- heel werkwoord
o.t.t. v. ajkouvw (+ 2de nv.!)

Het hele werkwoord moet soms vertaald worden met 'om te ...' Tevens maakt het deel uit van een
bepaalde grammaticale constructie, accusativus cum infinitivo genoemd ('vierde naamval met heel
werkwoord'). Deze constructie bespreken wij later.
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17.6 Huiswerk:
a) Vertaal de volgende zinnen.
1. ou%to" ejstin oJ toVn lovgon ajkouvwn kaiV eujquV" metaV cara'" lambavnwn aujtovn
2. ou@tw" gavr pote kaiV aiJ a@giai gunai'ke" aiJ ejlpivzousai eij" qeoVn ejkosmoun eJautav" ...
3. kaiV h!kousa fwnh'" megavlh" ejk tou' oujranou' legouvsh": ijdouV hJ skhnhV tou' qeou' metaV tw'n
ajnqrwvpwn
4. hjkolouvqhsan aujtw/' duvo tufloiV kravzonte" kaiV levgonte": ...
5. kai ijdouV fwnhV ejk tw'n oujranw'n levgousa: ou%tov" ejstin oJ uiJoV" mou oJ ajgaphtov"
6. tou'to deV e!legon peiravzonte" aujtovn
7. ei^den duvo ajdelfouV", Sivmwna ... kaiV jAndrevan toVn ajdelfoVn aujtou', bavllonta" ajmfivblhstron
eij" thVn qavlassan: h^san gaVr aJliei'"
8. blevponte" ouj blevpousin kaiV ajkouvonte" oujk ajkouvousin
9. h!/dei gaVr ejx ajrch'" oJ *Ihsou'" tivne" eijsiVn oiJ mhV pisteuvonte"
10. prosh'lqon oiJ taV divdracma lambavnonte" tw'/ Pevtrw/

eujquv"- dadelijk, onmiddellijk, carav (vrl.)- blijdschap, lambavnw- ik neem, ik ontvang, pote- ooit, eens
(!geen accent), ejlpivzw- ik hoop, ejkovsmoun- 3de p. mv. o.v.t. v. kosmevw- ik versier (de uitgang -on
trekt samen met de e van de stam [kosme-], dit verschijnsel komt later aan de orde), h!kousa- 1ste p.
ev. aor. v. ajkouvw, vertaal als o.v.t., skhnhv (vrl.)- tent, hjkolouvqhsan- 3de p. mv. aor. v. ajkolouqevw,
vertaal als o.v.t.; tufloiv : vul aan: a!nqrwpoi, kravzw- ik schreeuw, peiravzw- ik stel op de proef,
bavllw- ik werp, ajmfivblhstron (onz.)- werpnet om mee te vissen, tivne"- 1ste nv. mv. v. tiv",
prosh'lqon- 3de p. mv. aor. v. prosevrcomai- ik kom naar ... toe (vertaal als o.v.t.), divdracmon
(onz.)- didrachme, halve sikkel voor de tempelbelasting

b) Geef van alle deelwoorden aan hoe ze gevormd zijn. Bijvoorbeeld:
ajkouvwn - ajkouvw > stam ajkou- > ajkouvwn

17.7 Nieuwe woorden
kth'ma (onz.)

- bezit

tavlanton (onz.)

- talent
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pw'"

- (leidt uitroep in) hoe ...

duskovlw"

- (bijwoord) moeizaam

basileiva (vrl.)

- koninkrijk

eijsevrcomai

- ik ga binnen

fiavlh (vrl.)

- fiool, schaal

ajkolouqew

- ik volg

i@ppo" (mnl.)

- paard

o@rasi" (vrl.)

- gezicht, visioen

kavqhmai

- ik zit

qwvrax (mnl.)

- borstwapen

puvrino", h, on

- vuurrood

probatikov", h, on

- schaaps-

probatikhv (vrl.)

- Schaapspoort

kolumbhvqra (vrl.)

- badwater

stoav (vrl.)

- zuilengang

Saouvl

- Saul

diwvkw

- ik achtervolg

tovte

- toen, op dat moment

aijfnivdio", a, on

- onverwacht

ejfivsthmi

- ik plaats

o!leqro" (mnl.)

- verderf, ondergang

w@sper

- zoals

wjdivn (vrl.)

- barensnood

gasthvr (vrl.)

- buik

deivknumi

- ik toon
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*Ierousalhm (vrl.)

- Jeruzalem

mimhthv" (mnl.)

- navolger

*Ioudaia (vrl.)

- Judea

oujaiv

- wee!

e@kasto"

- ieder, elk

kiqavra (vrl.)

- cither

crusou"', h, oun

- van goud, gouden

gevmw

- ik ben vol

qumivama (onz.)

- reukwerk

sw'ma (onz.)

- lichaam

fwteinov", h, on

- licht

mhv

- niet

mevro" (onz.)

- deel

ti

- een of ander, een

skoteinov", h, on

- duister

musthvrion (onz.)

- geheim

qhrivon (onz.)

- beest

kefalhv (vrl.)

- hoofd

ejpibaivnw

- ik ga in

jAdramutthnov", h, on

- Adramyttenisch

qavlassa (vrl.)

- zee

kevra" (onz.)

- hoorn

wJseiv

- zoals

provbaton (onz.)

- schaap

poimhvn (mnl.)

- herder
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zwhv (vrl.)

- leven

uJpavrcw

- ik sta ter beschikking

ajpotavssomai

- ik verlaat

duvnamai

- ik kan

xenivzw

- ik vertoef als gast

ajkohv (vrl.)

- oor, gehoor

sklhrov", a, on

- hard

eujquv"

- dadelijk, onmiddellijk

carav (vrl.)

- blijdschap

lambavnw

- ik neem, ik ontvang

pote

- ooit, eens

ejlpivzw

- ik hoop

kosmevw

- ik versier

skhnhv (vrl.)

- tent

tuflov", h, on

- blind

kravzw

- ik schreeuw

peiravzw

- ik stel op de proef

bavllw

- ik werp

ajmfivblhstron (onz.)

- werpnet om mee te vissen

prosevrcomai

- ik kom naar ... toe

divdracmon (onz.)

- didrachme, halve sikkel voor de tempelbelasting

17.8 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Latijn I
Wij willen nu twee lessen besteden aan het Latijn. Het Latijn was de taal van de Romeinen die, zoals
u in vorige lessen hebt kunnen lezen, een groot deel van de toenmalige wereld onder hun bewind
hadden. Waar de Romeinen heersten, kwamen de mensen in aanraking met het Latijn. Decreten en
dergelijke werden vaak in twee talen opgesteld: in de taal van het bewuste gebied en in het Latijn.
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Vaak ging de bovenlaag van de bevolking het Latijn leren. Zij konden zo als vertegenwoordigers van
het Romeinse gezag fungeren in hun gebied, aangezien zij met Rome konden communiceren. In hele
gebieden werd naast de taal ook de beschaving van de Romeinen ingevoerd. Mensen leerden hun
koopwaren niet te ruilen, maar te handelen met geld. Er werden scholen naar Romeins model ingericht waar retorica en dergelijke werden onderwezen. Zo kon de kerkvader Augustinus in NoordAfrika een typisch Romeinse opleiding krijgen. Zijn kennis van retorica blijkt uit zijn geschriften, die in
het Latijn zijn geschreven.
Daar veel kerkvaders evenals Augustinus opgegroeid waren in een omgeving vol van Latijn, gingen zij
schrijven in het Latijn. Het Latijn werd zo geleidelijk de taal van de kerk.
Dit Latijn, ook wel kerklatijn genoemd, is een ander soort Latijn dan het Latijn dat men in de eerste
eeuw na Christus sprak en schreef. Een taal is immers steeds in ontwikkeling. Woorden en uitdrukkingen raken in onbruik en verdwijnen, andere woorden komen ervoor in de plaats. Een belangrijk
aspect van de verandering van Latijn naar kerklatijn was de noodzaak een taal te ontwikkelen voor de
beschrijving van geestelijke zaken. Allerlei woorden zoals zonde, verlossing, genade enzovoorts bestonden niet in de typische betekenis die ze in het christendom hebben. Daarom ging men woorden
die aanvankelijk een alledaagse betekenis hadden gebruiken in een geestelijke context. Zo werd het
woord dominus dat gewoon 'heer des huizes' betekende gebruikt voor God: Heere.
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LES XVIII

18.1 Inleiding
In deze les laten wij u alle vormen zien van het aanwijzend voornaamwoord ou%to". Dit woord komt
in geslacht, getal en naamval overeen met het woord waar het bijhoort. Onder 18.4 worden de gebruikswijzen van ou%to" toegelicht. Verder willen wij u regels geven voor de vorming van de o.t.t. van
werkwoorden met samentrekking.

18.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van het aanwijzend voornaamwoord
ou%to"

ou%to" ejstin oJ uiJov" mou oJ
ajgaphtov"

ajqw/'ov" eijmi ajpov
ai@mato" touvtou

tou'

Deze is mijn geliefde Zoon.
(Matt. 3: 17)

ou%to"- 1ste nv. ev. mnl

Ik ben onschuldig aan het
bloed van Deze. (Matt. 27:
24)

ajqw'/o"-onschuldig,
ai@mato"- 2de nv. ev. v.
ai%ma (onz.)- bloed (woord
van de derde declinatie,
komt nog aan de
orde),
touvtou- 2de nv. ev. mnl. v.
ou%to"
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povqen touvtw/
au%th ...;

hJ

sofiva

Vanwaar heeft Hij deze
wijsheid? (Matt. 13: 54)

toutw/- 3de nv. ev. mnl. v.
ou%to" (vul ejstin aan:
'vanwaar (is) voor Hem deze
wijsheid?', een dergelijk
gebruik van de derde
naamval komt veel voor;
zo'n derde
naamval
wordt een derde naamval
possessivus genoemd: 'van
bezit'),
sofiva
(vrl.)wijsheid, au%th- 1ste nv. ev.
vrl. ou%to"

ejgwV kataluvsw toVn naoVn
tou'ton toVn ceiro-poivhton

Ik zal deze tempel, met
handen gemaakt, afbreken
... (Marc. 14: 58)

kataluvw- ik ontbind, ik
breek af, naov" (mnl.)tempel, heiligdom, tou'ton4de nv. ev. mnl. v. ou%to",
ceiropoivhto"- met handen
gemaakt (cei'r + poievw)

... toV deV kaloVn spevrma,
ou%toiv eijsin oiJ uiJoiV th'"
basileiva"

... en het goede zaad, deze
zijn de zonen van het koninkrijk. (Matt. 13:38b)

spevrma (onz.)- zaad, ou%toi1ste nv. mv. mnl. v. ou%to"

ouj periV touvtwn deV ejrwtw'
movnon, ajllaV kaiV periV tw'n
pisteuovntwn diaV tou' lovgou aujtw'n eij" ejmev ...

Ik bid niet alleen voor
dezen, maar ook voor degenen die door hun woord
in Mij geloven ... (Joh. 17:
20)

touvtwn- 2de nv. mv. mnl. v.
ou%to", ejrwtw'- 1ste p ev.
o.t.t. v. ejrwtavw- ik vraag, ik
bid (werkwoord met samentrekking, komt nog aan de
orde)
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tiv
poihvswmen
toi'"
ajnqrwvpoi" touvtoi";

Wat zullen wij doen met
deze mannen? (Hand. 4: 16)

touvtoi"- 3de nv. mv. mnl.
v. ou%to"

pa'" ou^n o@sti" ajkouvei mou
touV" lovgou" touvtou" kaiV
poiei' aujtouv" ...

Daarom ieder die deze Mijn
woorden hoort en ze doet, ...
(Matt. 7: 24)

o@sti"-wie ook (maar),
touvtou"- 4de nv. mv. mnl.
v. ou%to"

povqen touvtw/
au%th ...;

sofiva

Vanwaar heeft Hij deze
wijsheid? (Matt. 13: 54)

au%th- 1ste nv. ev. vrl.
v.ou%to"

tivni ou^n oJmoiwvsw touV"
ajnqrwvpou" th'" genea'"
tauvvth", kaiV tivni eijsiVn
o@moioi;

Waarmee dan zal Ik de
mensen van deze gene-ratie
vergelijken, en waar lijken
ze op? (Luc. 7: 31)

tivni- 3de nv. ev. onz. v. tiv,
o&moiovw- (+ 3de nv.) ik

ou@tw" e!stai kaiV th'/ genea/'
tauvth/ th'/ ponhra'/

Zo zal het ook zijn met deze
slechte generatie. (Matt. 12:
45)

tauvth/- 3de nv. ev. vrl. v.
ou%to"

ou*k
oi!date
thVn
parabolhVn tauvthn ... ;

Kennen jullie deze gelijkenis niet ...? (Marc. 4:
13)

tauvthn- 4de nv. ev. vrl. v.
ou%to"

hJ

vergelijk met, tauvth"- 2de
nv. ev. vrl. v. ou%to"
o!moio"- gelijkend op
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au%tai gavr eijsin duvo dia-

au%tai- 1ste nv. mv. vrl v.
ou%to", diaqhvkh (vrl.)- verbond

Want deze zijn twee ver-

qh'kai ...
bonden ... (Gal. 4: 24)

meivzwn touvtwn
tolhV oujk e!stin

a!llh ejn-

... ejn tauvtai"
hJmevrai" ...

tai'"

Er is geen ander gebod
groter dan deze. (Marc. 12:
31)

meivzwn- (+ 2de nv.) groter
dan, touvtwn- 2de nv. mv.
vrl. v. ou%to"

... in deze dagen ...
23: 7)

tauvtai"- 3de nv. mv. vrl.

(Luc.

v. ou%to"

blevpei" tauvta" taV" megavla" oijkodomav";

Zie je deze grote
bouwen? (Marc. 13: 2)

ge-

tauvta"- 4de nv. ev. vrl. v.
ou%to", megala"- 4de nv.
mv. vrl. v. mevga", oijkodomhv
(vrl.)- gebouw

... tou'tov ejstin toV sw'mav
mou

... dit is Mijn lichaam.
(Matt. 26: 26)

tou'to- 1ste nv. ev. onz. v.
ou%to"

...

... aangaande dat woord
(Luc. 9: 45)

rJhvmato"- 2de nv. ev. v.
rJh'ma (woord van de derde
declinatie, komt nog aan de
orde), touvtou- 2de nv. ev.
onz. v. ou%to"

periV

touvtou

tou'

rJhvmato"
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ejn gaVr touvtw/ oJ lovgo"
ejstiVn ajlhqinoV" o@ti a!llo"
ejstiVn oJ speivrwn kaiV
a!llo" oJ qerivzwn

Want hierin is het woord
waar dat de één zaait en de
ander maait. (Joh. 4: 37)

touvtw/- 3de nv. ev. onz. v.
ou%to", a!llo"...a!llo"- lett.
een ander ... een ander; de
een ... de ander,

diaV tou'to levgw uJmi'n ...

Daarom zeg Ik jullie ...
(Matt. 6: 25)

tou'to- 4de nv. ev. onz. v.
ou%to"

tw'n deV dwvdeka ajpostovlwn
taV ojnovmata ejstin tau'ta

Van de twaalf apostelen zijn
de namen deze: (Matt. 10: 2)

ajpovstolo" (mnl.)- lett.
afgezant; apostel, ojnovmata1ste nv. mv. v. o!noma,
tau'ta- 1ste nv. mv. onz. v.
ou%to"

oi!den gaVr oJ pathVr u&mw'n oJ
oujravnio" o@ti crh/vzete
touvtwn aJpavntwn

Want jullie hemelse Vader
weet dat jullie al die dingen
nodig hebben. (Matt. 6: 32)

touvtwn- 2de nv. mv. onz.

ajll j ejn touvtoi" pa'sin
uJpernikw'men
diaV
tou'
ajgaphvsanto" hJma'"

Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars door
Hem
Die
ons
heeft
liefgehad. (Rom. 8: 37)

touvtoi"- 3de nv. mv. onz.
v. ou%to", uJper-nikw'men1ste p. mv. o.t.t. v. uJpernikaw- ik ben een superoverwinnaar (uJper- over
heen +nikavw- ik overwin)
(werkwoord met samentrekking, komt nog aan de orde)

v. ou%to"
crh/vzw + 2de
naamval: ik heb nodig
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pavnta gaVr tau'ta taV e!qnh
ejpizhtou'sin

Want al deze dingen zoeken
de volken. .(Matt. 6: 32)

tau'ta- 4de nv. mv. onz. v.
ou%to", e!qnh- 1ste nv. mv.
v. e!qno",
N.B. 'volken'
heeft vaak de bijbetekenis
'heidenen', ejpizhtevw- ik
zoek naar

18.3 De verbuiging van het aanwijzend voornaamwoord ou%to"

mnl.

vrl.

onz.

ou%to"

au%th

tou'to

2de nv.

touvtou

tauvth"

touvtou

3de nv.

touvtw/

tauvth/

touvtw/

4de nv.

tou'ton

tauvthn

tou'to

ou%toi

au%tai

tau'ta

2de nv.

touvtwn

touvtwn

touvtwn

3de nv.

touvtoi"

tauvtai"

touvtoi"

4de nv.

touvtou"

tauvta"

tau'ta

ev.1ste nv.

mv.1ste nv.

18.4 Gebruikswijzen van het aanwijzend voornaamwoord ou%to"
ou%to" kan op twee manieren worden gebruikt:
- bijvoeglijk. De vorm van ou%to" hoort bij een woord en moet vertaald worden met 'deze, dit'
Voorbeeld: ejn tauvtai" tai'" hJmevrai"- in deze dagen (Luc. 23: 7)
- zelfstandig. Dit is meestal bij het onzijdig het geval.De vorm van ou%to" staat op zich en moet
vertaald worden als 'deze dingen'

162
Voorbeeld: pavnta gaVr tau'ta taV e!qnh ejpizhtou'sin- Want al deze dingen zoeken de heidenen
(Matt. 6: 32)
18.5 De vorming van de o.t.t. en o.v.t. van werkwoorden met samentrekking
In de voorgaande lessen kwamen al een aantal werkwoorden voor waarvan de stam eindigt op een a,
e, of o, zoals nikavw, poievw en plhrovw. Bij deze werkwoorden vindt samentrekking plaats van de
slotklinker van de stam met de beginklinker van de uitgang. Deze samen-trekking vindt plaats in alle
vormen afgeleid van de o.t.t. Een aantal van deze vormen zijn al aan de orde geweest, te weten de
'gewone' o.t.t., de o.v.t., deelwoord en heel werkwoord van de o.t.t. Een aantal volgt nog zoals de aanvoegende, wensende en gebiedende wijs o.t.t. Wij geven u nu de regels voor samentrekking. Bestudeert u deze zorgvuldig.
stam op a:

a + e- klank (e, ei, h, h/) > a

a + o- klank (o, oi, ou, w) > w
stam op e:

e + e > ei

e + o > ou
e + lange klinker of tweeklank > e valt weg
stam op o:

o + e, o, ou > ou

o + h, w > w
o + ei, h/, oi > oi

De vormen komen dan als volgt tot stand:
- nikavw: stam nika- o.v.t. uitgangen: -on, -e", -e(n), -omen, -ete, -on
ej- nika- on

>

ejnivkwn

ej- nika- e"

>

ejnivka"

ej- nika- e

>

ejnivka

ej- nika- omen

>

ejnikw'men

ej- nika- ete

>

ejnika'te

ej- nika- on

>

ejnivkwn
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- poievw: stam poie- uitgangen mannelijk enkelvoud deelwoord o.t.t.: -wn, -onto", -onti, -onta

poie- wn

>

poiw'n

poie- onto"

>

poiou'nto"

poie- onti

>

poiou'nti

poie- onta

>

poiou'nta

U ziet dat de uitgangen nog steeds goed te herkennen zijn. Wij zullen voortaan niet apart op de
samentrekking wijzen. Mocht de vorm afkomstig zijn van een nieuw werkwoord, dan geven wij alleen
de betekenis van het werkwoord.

18.6 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.
1. pavlin oJmoiva ejstiVn hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/ ejmpovrw/ zhtou'nti kalouV" margarivta"
2. diaV tou'to ijdouV ejgwV ajpostevllw proV" uJma'" profhvta"
4. eij hjgapa'tev me ejcavrhte a!n
4. ouj duvnatai devndron ajgaqoVn karpouV" ponhrouV" poiei'n oujdeV devndron saproVn karpouV" kalouV" poiei'n
5. au%th hJ ajnavstasi" hJ prwvth
6. o@ti pa'n toV gegennhmevnon ejk tou' qeou' nika/' toVn kovsmon
7. e@toimoi ajeiV proV" ajpologivan pantiV tw/' aijtou'nti uJma'" lovgon periV th'" ejn uJmi'n ejlpivdo"
8. oujaiV umi'n toi'" Farisaivoi" o@ti ajgapa'te thVn prwtokaqedrivan ejn tai'" sunagwgai'"

ejmpovro" (mnl.)- koopman, margarivth (vrl.)- parel, ejcavrhte- 2de p. mv. aor. v. caivrw- ik verheug
mij, vertaal als o.v.t., devndron (onz.)- boom, karpov" (mnl.)- vrucht, saprov"- slecht, verdorven, rot,
prw'to"- eerste, gegennhmevnon- 1ste nv. ev. onz. dlw. v.t.t. v. givnomai, e!toimo"- gereed, bereid, ajeiv-
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(bijwoord) altijd, ajpologiva (vrl.) verantwoording, aijtevw- ik vraag, ik eis, ejlpivdo"- 2de nv. ev. v.
ejlpiv" (vrl.)- hoop, prwtokaqedriva (vrl.)- voorgestoelte, ereplaats, sunagwghv (vrl.)- synagoge

18.7 Nieuwe woorden
ajqw'/o", on

- onschuldig

ai%ma (onz.)

- bloed

sofiva (vrl.)

- wijsheid

kataluvw

- ik ontbind, ik breek af

naov" (mnl.)

- tempel, heiligdom

ceiropoivhto", on

- met handen gemaakt

spevrma (onz.)

- zaad

ejrwtavw

- ik vraag, ik bid

oJmoiovw

- (+ 3de nv.) ik vergelijk met

o@moio", a, on

- gelijkend op

meivzwn

- (+ 2de nv.) groter dan

oijkodomhv (vrl.)

- gebouw

a!llo" ... a!llo"

- de een ... de ander

ajpovstolo" (mnl.)

- afgezant, apostel

uJpernikavw

- ik ben
superheld

uJpevr

- (+ 4de nv.) over ... heen

nikavw

- ik overwin

ejpizhtevw

- ik zoek naar

ejmpovro" (mnl.)

- koopman

margarivth (vrl.)

- parel

caivrw

- ik verheug mij

meer

dan

overwinnaar,

ik

ben

een
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devndron (onz.)

- boom

karpov" (mnl.)

- vrucht

saprov", a, on

- slecht, verdorven, rot

prw'to", h, on

- eerste

e!toimo", h, on

- bereid, gereed

ajeiv

- (bijwoord) altijd

ajpologiva (vrl.)

- verantwoording

aijtevw

- ik vraag, ik eis

ejlpiv" (vrl.)

- hoop

prwtokaqedriva (vrl.)

- voorgestoelte, ereplaats

sunagwghv (vrl.)

- synagoge

18.8 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Latijn II
In de veertiende eeuw kwam er in Italië een stroming op gang, die als doel had het klassiek Latijn
weer te doen herleven. Deze stroming staat bekend als het humanisme. Niet alleen ging men het
Latijn leren om de werken van klassieke auteurs te kunnen lezen, maar men ging zelfs gedichten en
prozawerken schrijven in navolging van de bekende auteurs. Zo schreef men brieven naar het voorbeeld van Cicero en gedichten in navolging van Ovidius en Horatius. De inhoud was vaak eigentijds:
een beschrijving van de stad Wenen of een loflied op het vaderland Italië. Ook werden pagane vormen gebruikt om christelijke thema's te beschrijven. Zo verschenen er psalmparafrasen in klassieke
metra.
Vaak werd het Latijn gecultiveerd naast de eigen volkstaal. Soms ontstond de neiging het Latijn te
beschouwen als een hogere, beschaafdere taal dan de volkstalen. Pogingen om het Latijn weer in
grote delen van de toenmalige wereld te introduceren liepen echter op niets uit.
Eigenlijk werd er toentertijd helemaal geen Grieks meer gelezen. Waar Griekse auteurs als de filosoof
Aristoteles in het onderwijs werden gebruikt, werden zij via commentaren in het Latijn bestudeerd.
De humanisten hanteerden als motto 'ad fontes', dat is 'terug naar de bronnen'. Zij hadden als ideaal
de literatuur van de oudheid te kunnen bestuderen in de oorspronkelijke talen. Men liet daarom
Grieken naar Italië komen om het Grieks te onderwijzen. Het leren van Grieks bleek voor velen aanvankelijk een hele opgave. Van een aantal humanisten zijn brieven bewaard waarin ze schrijven over
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hun pogingen Grieks te leren. Bijna niemand ging zelf in het Grieks schrijven. Wel werden er vertalingen en bewerkingen in het Latijn gemaakt van Griekse werken. Ook ging men Griekse literaire vormen gebruiken om christelijke thema's te beschrijven. Zo verschenen er tragedies naar klassiek voorbeeld met een bijbelse figuur als hoofdpersoon.
Met de belangstelling voor Griekse auteurs kwam er ook belangstelling voor het Nieuwe Testament.
De bekende humanist Erasmus verzorgde een uitgave van het Nieuwe Testament. Ook schreef hij
parafrasen van delen van het Nieuwe Testament in het Latijn.
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LES XIX

19.1 Inleiding
In deze les gaat het over de aoristus. De aoristus is een verleden tijd, net als de o.v.t. Er is een klein
betekenisverschil tussen beiden. Hierop wijzen wij onder 19.6.
Eerst geven wij u voorbeelden van de sigmatische aoristus. De twee andere aoristi zijn de thematische aoristus en de stamaoristus. Deze komen later aan de orde.

De sigmatische aoristus wordt zo genoemd omdat de uitgangen met een s beginnen. Voor de stam
komt het augment, kenmerk van de verleden tijd. Bekijkt u de volgende voorbeelden.

19.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de sigmatische aoristus

ejpivsteusa, dioV ejlavlhsa

Ik heb geloofd, daarom heb
ik gesproken. (2 Kor.4: 13)

ejpivsteusa- 1ste p. ev. aor.
v. pisteuvw, diov- (voegwoord) daarom, ejlavlhsa1ste p. ev. aor. v. lalevw
(klinkerver-lenging!,
zie
onder 19.4)

... ajnq j w%n oujk ejpivsteusa" toi'" lovgoi" mou
...

... vanwege het feit dat u
mijn woorden niet geloofd
hebt ... (Luc. 1: 20)

ajntiv- (+ 2de nv.) vanwege,
ejpivsteusa"-2de p. ev. aor.
v. pisteuvw
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ejpivsteusen oJ a!nqrwpo"

De man geloofde het woord
dat Jezus tot hem zei ...
(Joh. 4: 50)

ejpivsteusen- 3de p. ev. aor.
v. pisteuvw, ei^pen- 3de p.
ev. aor. v. levgw (onregelmatige aor., komt nog aan
de orde)

... kaiV hJmei'" eij" CristoVn
JIhsou'n ejpi-steuvsamen ...

... ook wij hebben in
Christus Jezus geloofd ...
(Gal. 2: 16)

ejpisteuvsamen- 1ste p. mv.
aor. v. pisteuvw

diaV tiv ou^n oujk ejpisteuvsate aujtw/';

Waarom hebben jullie hem
niet
geloofd?
(Matt.
21: 25)

ejpisteuvsate- 2de p. mv.

... kaiV ejpivsteusan eij"
aujtoVn oiJ maqhtaiV aujtou

... en Zijn discipelen geloofden in Hem. (Joh. 2: 11)

ejpivsteusan- 3de p. mv.
aor. v. pisteuvw

tw/' lovgw/ o$n ei^pen aujtw'/ oJ
jIhsou'" ...

aor. v. pisteuvw

19.3 Overzicht van de vorming van de sigmatische aoristus
De stam van het werkwoord is weer uitgangspunt. Voor de stam komt een augment. Na de stam
komen de uitgangen.

- sa
- sa"
- se(n)
- samen
- sate
- san

Het deelwoord van de sigmatische aoristus wordt als volgt gevormd: achter de stam komen de
uitgangen van het deelwoord o.t.t., waarbij de klinkers o (mannelijk en onzijdig) en ou (vrouwelijk)
zijn vervangen door het aoristuskenmerk -sa-.
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Uitzondering is alleen de 1ste nv. ev. mnl. : o.t.t.uitgang -wn, aoristusuitgang -sa".
Een deelwoord heeft nooit een augment.

mnl.

vrl.

onz.

- sa"

- sasa

- san

2de nv.

- santo"

- sash"

- santo"

3de nv.

- santi

- sash/

- santi

4de nv.

- santa

- sasan

- san

- sante"

- sasai

- santa

2de nv.

- santwn

- saswn

- santwn

3de nv.

- sasin

- sasai"

- sasin

4de nv.

- santa"

- sasa"

- santa

ev.1ste nv.

mv.1ste nv.

Voorbeeld:
pisteuvw: 1ste nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. : pisteuvousai
1ste nv. mv. vrl. dlw. aor. : pisteuvsasai
ajkouvw: 3de nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. : ajkouvonti
3de nv. ev. mnl. dlw. aor. : ajkouvsanti
Het hele werkwoord van de aoristus wordt gevormd door achter de stam de uitgang -sai te plaatsen.
Voorbeeld:
pisteuvw: heel werkwoord o.t.t.: pisteuvein
heel werkwoord aor. : pisteu'sai
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19.4 De sigmatische aoristus van werkwoorden met stam eindigend op een klinker
Wanneer de stam eindigt op een klinker, wordt deze klinker voor de uitgang van de sigmatische aoristus verlengd.
a > h (na e, i, r blijft het een a!)
e>h
o>w

Voorbeelden:
ajgapavw: stam ajgapa- > hjgavphsa
kopiavw: stam kopia- > ejkopivasa
poievw: stam poie- > ejpoivhsa
plhrovw: stam plhro- > ejplhvrwsa

19.5 De sigmatische aoristus van werkwoorden met stam op een labiaal, gutturaal of dentaal
Wanneer de stam eindigt op een labiaal (p, b, f), trekt de labiaal samen met de s tot y.

Voorbeeld:
blevpw: stam blep- > e!bleya

Wanneer de stam eindigt op een gutturaal (k, g, c), trekt de gutturaal samen met de s tot x.

Voorbeeld:
ajnoivgw: stam ajnoig- > h!noixa

Wanneer de stam eindigt op een dentaal (d, z, q), verdwijnt de dentaal voor de s.

171
Voorbeeld:
baptivzw: stam baptiz- > ejbavptisa

19.6 Vertaling van aoristusvormen
De aoristus is een verleden tijd, net als de o.v.t. Toch is er een verschil in betekenis. De o.v.t.
beschrijft een voortgaande handeling, geeft duur aan. De aoristus beschrijft een eenmalige handeling.
De aoristus kan dus vertaald worden als de v.t.t. U zag dat al in enkele voorbeelden. Een andere mogelijkheid om de aoristus te vertalen is ingressief. De aoristus geeft dan het begin van een handeling
aan. Zo kunnen wij het voorbeeld ... kaiV hJmei'" eij" CristoVn *Ihsou'n ejpisteuvsamen ... vertalen met
'ook wij zijn tot geloof in Jezus Christus gekomen'. De aoristus geeft dus eigenlijk een punt aan, de
o.v.t. een lijn.

Het deelwoord van de aoristus heeft dezelfde gebruikswijzen als het deelwoord o.t.t. Wanneer het
deelwoord aoristus praedikatief wordt gebruikt, is het voegwoord 'nadat'. Het deelwoord beschrijft een
handeling die is afgerond voor de hoofdhandeling plaats vindt. U ziet opnieuw dat de aoristus een
tijdstip, een punt, vertegenwoordigt. Het deelwoord o.t.t. daarentegen dat met een bijzin ingeleid met
'terwijl' vertaald moet worden, geeft een handeling weer die naast de hoofdhandeling plaats vindt.

Het hele werkwoord aoristus moet vaak net zo vertaald worden als het hele werkwoord o.t.t.

In enkele gevallen ligt dit anders. Wij zullen de gebruikswijzen van het hele werkwoord t.z.t. nog aan
de orde stellen.

19.7 ti", tiv", ti, tiv
Wij willen u de volledige verbuiging geven van de woorden ti" en ti. Tevens bespreken wij hier de
gebruikswijzen.
Zoals wij al eerder uitlegden, bepaalt het accent het verschil in vertaling. Vormen met accent op de
eerste lettergreep zijn altijd vraagwoorden, vormen zonder accent of met accent op de tweede lettergreep zijn onbepaalde voornaamwoorden. ti", tiv" wordt gebruikt voor mannelijk en vrouwelijk, ti,
tiv voor onzijdig.
Wij geven u de volledige verbuiging.
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mnl./vrl.

onz.

mnl./vrl.

onz.

ti"

ti

tiv"

tiv

2de nv.

tino"

tino"

tivno"

tivno"

3de nv.

tini

tini

tivni

tivni

4de nv.

tina

ti

tivna

tiv

ev.1ste nv.

mnl./vrl.

onz.

mnl./vrl.

onz.

tine"

tina

tivne"

tivna

2de nv.

tinwn

tinwn

tivnwn

tivnwn

3de nv.

tisin

tisin

tivsin

tivsin

4de nv.

tina"

tina

tivna"

tivna

mv.1ste nv.

Gebruikswijzen:
a) ti", ti - onbepaald voornaamwoord
- bijvoeglijk. Het onbepaald voornaamwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en komt in geslacht,
getal en naamval met dit zelfstandig naamwoord overeen. Vertaling: 'een of ander, een'

Voorbeeld: krithv" ti" h^n e!n tini povlei ... - Er was een rechter in een zekere stad ... (Luc. 18: 2)
- zelfstandig. Het onbepaald voornaamwoord staat op zichzelf. Vertaling: mannelijk/ vrouwelijk
'iemand', (meervoud) 'sommigen'; onzijdig 'iets'
Voorbeeld: tinev" ejx aujtw'n ei^pon ... - Sommigen uit hen zeiden ... (Luc. 11: 15)
b) tiv", tiv- vraagwoord
- bijvoeglijk. Het vraagwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en komt in geslacht, getal en
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naamval met dit woord overeen. Vertaling: 'welk(e) ?'
Voorbeeld: tivna misqoVn e!cete; (Matt. 5: 46)
- zelfstandig. Het vraagwoord staat op zichzelf. Vertaling: mannelijk/ vrouwelijk 'wie?', onzijdig 'wat?'

Voorbeeld: tivno" hJ eijkwVn au%th kaiV hJ ejpigrafhv;- Van wie (is) deze beeltenis en het opschrift?
(Matt. 22: 20)

19.8 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.
1. kaiV ejblasfhvmhsan toV o!noma tou' qeou' tou' e!conto" thVn ejxousivan ejpi taV" plhgaV" tauvta" ...
2. tivna seautoVn poiei'";
3. e!kruya toV tavlantovn sou ejn th/' gh/'
4. ... pavnta ejn ajlhqeiva' ejlalhvsamen uJmi'n ...
5. h^lqen gaVr jIwavnnh" proV" uJma'" ejn oJdw/' dikaiosuvnh", kaiV oujk ejpisteuvsate aujtw/'
6. ejblasfhvmhsen: tiv e!ti creivan e!comen martuvrwn; i!de nu'n hjkouvsate thVn blasfhmivan
7. ajxiou'men deV paraV sou ajkou'sai a$ fronei'" ...
8. kaiV h!noixen toV stovma aujtou' eij" blasfhmiva" proV" toVn qeoVn blasfhmh'sai toV o!noma aujtou'
kaiV thVn skhvnhn aujtou' ...
9. kaiV ajnatrevpousin thvn tinwn pivstin
10. tw/ ajgapw'nti hJma'" kaiV luvsanti hJma'" ejk tw'n aJmartiw'n hJmw'n ejn tw/' ai@mati aujtou', kaiV ejpoivhsen h^ma'" basileivan, iJerei'" tw/' qew/' kaiV patriV aujtou', aujtw/' hJ dovxa kaiV toV kravto" eij" touV"
aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn

blasfhmevw- ik laster, plhghv (vrl.)- plaag, kruvptw- ik verberg, h^lqen- 3de p. ev. aor. v. e!rcomai,
dikaiosuvnh (vrl.)- rechtvaardigheid, creivan e!cw- (+ 2de nv.) ik heb iets/ iemand nodig, martuvrwn2de nv. mv. v. mavrtu", i!de- zie!, nu'n- nu, blasfhmiva (vrl.)- godslastering, ajxiow- ik acht het waard,
ik acht het het beste, fronevw- ik denk, ajnatrevpw- ik werp om, ik vernietig, aJmartiva (vrl.)- zonde,
ai@mati- 3de nv. ev. v. ai@ma, iJerei'"- 4de nv. mv. v. iJereuv" (mnl.)- priester, kravto" (onz.)- kracht,
aijw'na"- 4de nv. mv. v. aijwvn (mnl.)- eeuw, aijwvnwn- 2de nv. mv. v. aijwvn
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19.9 Nieuwe woorden
ajntiv

- (+ 2de nv.) vanwege

misqov" (mnl.)

- loon

eijkwvn (vrl.)

- beeltenis

ejpigrafhv (vrl.)

- opschrift

blasfhmevw

- ik laster

plhghv (vrl.)

- plaag

kruvptw

- ik verberg

dikaiosuvnh (vrl.)

- rechtvaardigheid

creivan e!cw

- (+ 2de nv.) ik heb iets/ iemand nodig

i!de

- zie!

blasfhmiva (vrl.)

- godslastering

ajxiovw

- ik acht waardig, ik acht het beste

fronevw

- ik denk

ajnatrevpw

- ik werp om, ik vernietig

aJmartiva (vrl.)

- zonde

iJereuv" (mnl.)

- priester

kravto" (onz.)

- kracht

aijwvn (mnl.)

- eeuw

19.10 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Grieks I
In de vorige les las u al iets over de hernieuwde belangstelling voor het Grieks in de vijftiende en zestiende eeuw. In deze les en de volgende willen wij u in vogelvlucht de ontwikkeling van het Grieks
beschrijven.
Wanneer men spreekt over het Grieks van de vijfde eeuw voor Christus, bedoelt men het Attisch. Dit
is een dialect van het Grieks. Naast Attisch zijn er nog drie dialecten: het Ionisch, het Aeolisch en het
Dorisch. Elk dialect werd gesproken in een bepaald deel van de Griekse wereld. Zo was het Attisch
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bijvoorbeeld het dialect van Athene en omgeving en het Ionisch van eilanden in de Egeïsche zee en
van de kust van Klein-Azië. In elk dialect zijn wel literaire werken overgeleverd, al is het meeste geschreven in het Attisch.
Rond 400 voor Christus begon zich het koine (koinov" betekent ‘algemeen’) te ontwikkelen, een taal
die het Attisch als basis had met enkele Ionische kenmerken. Na de verovering van een groot deel
van het Middellandse-Zeegebied door Alexander de Grote, werd het koine de taal van die streken. De
Septuaginta (Griekse vertaling van het Oude Testament) en het Nieuwe Testament zijn in het koine
geschreven.
Ondanks deze gemeenschappelijke taal met bepaalde kenmerken heeft elk bijbelboek in het Nieuwe
Testament een eigen soort Grieks. Het Grieks van bepaalde schrijvers vertoont bijvoorbeeld meer
afwijkingen van het Attisch dan dat van anderen.
Eigenlijk kan men zeggen dat het Grieks van het Nieuwe Testament een eigen taal is met een eigen
grammatica en woordkeus. In het Latijn van de kerkvaders kregen woorden nieuwe betekenissen om
te passen in de geestelijke context. Zo kregen Griekse woorden in het Nieuwe Testament andere
betekenissen. Het Griekse woord swthvr (redder) wordt gebruikt voor Christus als de Redder van de
wereld. Het komt in het Nieuwe Testament dan ook niet in het meervoud voor. Het werkwoord
swv/zw (ik red) wordt in de eerste plaats gebruikt in de context van het gered worden door God, in het
Nederlands weer te geven met 'behouden'. De algemene betekenis 'redden' wordt hieraan ondergeschikt.

NOTITIES:
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LES XX

20.1 Inleiding
In deze les willen wij aandacht besteden aan de thematische aoristus. Normaliter vindt u de stam
door de -w van de eerste persoon enkelvoud o.t.t. weg te halen. Voorbeeld: luvw: stam lu-. Een aantal werkwoorden hebben een andere stam. Deze werkwoorden hebben geen sigmatische, maar een
thematische aoristus. De thematische aoristus heeft de afwijkende stam als basis.

Een voorbeeld is het werkwoord aJmartavnw- ik zondig. De stam voor de thematische aoristus is daar
aJmart-. Achter deze stam komen de uitgangen van de thematische aoristus. Deze uitgangen zijn
hetzelfde als de uitgangen van de o.v.t.: - on, - e", - en, - omen, - ete, - on. Voor de stam komt een
augment.

Gevolg is dat de o.v.t. en de aoristus van zulke werkwoorden erg op elkaar lijken.
Bijvoorbeeld: bavllw: 1ste p. ev. o.v.t. e!ballon
1ste p. ev. aor. e!balon

Wij geven u in de voorbeelden vormen van diverse werkwoorden. Let u goed op de stam die ten
grondslag ligt aan de thematische aoristus van betreffend werkwoord.
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20.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de thematische aoristus van diverse
werkwoorden
pvater, h@marton eij" toVn
oujranoVn kaiV ejnwpiovn sou

Vader, ik heb gezondigd
tegen de hemel en voor u.
(Luc. 15: 21)

pavter- 5de nv. ev. v.
pathvr,
aanspreekvorm,
h@marton- 1ste p. ev. aor. v.
aJmartavnw, ejnwpiovn- (+ 2de
nv.) voor, tegenover

... kaiV ejpeivrasa" touV"
levgonta" eJautouV" ajpostovlou" kaiV oujk eijsiVn kaiV
eu%re" aujtouV" yeudei'" ...

... en u hebt hen beproefd
die zichzelf apostelen noemen en het niet zijn en u
hebt
hen
leugenaars
bevonden.... (Op. 2: 2)

eu%re"- 2de p. ev. aor. v.
euJrivskw- ik vind, yeudei'"4de nv. mv. mnl. v.
yeudh'"- leugen-achtig

ejlaben deV fovbo" pavnta"

En vrees greep allen aan en
zij loofden God zeggende ...
(Luc. 7: 16)

e!laben- 3de p. ev. aor. v.
lambavnw

ejfavgomen ejnwpiovn sou kaiV
ejpivomen ...

Wij hebben gegeten in Uw
tegenwoordigheid
en
gedronken ... (Luc. 13: 26)

ejfavgomen- 1ste p. mv.
aor.v. ejsqivw- ik eet, ejpivomen-1ste p. mv. aor. v.
pivnw

... kaqwV" ejmavqete ajpo
JEpafra' tou' ajgaphtou'
sundouvlou hJmw'n ...

... zoals jullie geleerd heb-

ejmavqete- 2de p. mv. aor.
v.manqavnwik
leer,
jEpafra'-2de nv. ev. v.
JEpafra'"Epafras,
suvn-doulo"(mnl.)lett.
medeslaaf,
mededienstknecht
(sunmet,
dou'lo"(mnl.)- slaaf)

kai ejdovxazon toVn qeoVn
levgonte" ...

ben van Epafras de geliefde
medeslaaf van ons ... (Kol.
1: 7)
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tovte oiJ maqhtaiV pavnte"

Toen zijn al de discipelen
gevlucht. (Matt. 26: 56)

e!fugon

e!fugon- 3de p. mv. aor. v.
feuvgw- ik vlucht

20.3 De thematische aoristus
U hebt gezien dat het kenmerk van de thematische aoristus is dat de vormen een andere stam dan
die van de o.t.t. als basis hebben. Wij geven u dan ook geen uitgangen, maar van de behandelde
werkwoorden geven wij u het hele werkwoord met de stam van o.t.t. en aoristus.

Voortaan zullen wij bij werkwoorden met zo'n thematische aoristus in de woordenlijst achter het
werkwoord tussen haakjes de eerste persoon enkelvoud aoristus geven. U wordt dan geacht in staat
te zijn de andere vormen af te leiden.

werkwoord

stam o.t.t.

stam aor.

aJmartavnw

aJmartan-

aJmart-

bavllw

ball-

bal-

ejsqivw

ejsqi-

fag-

euJrivskw

euJrisk-

euJr-

lambavnw

lamban-

lab-

manqavnw

manqan-

maq-

pivnw

pin-

pi-

feuvgw

feug-

fug-

Het deelwoord van de thematische aoristus wordt gevormd door achter de stam van de aoristus de
uitgangen te zetten van het deelwoord o.t.t. (zie les 17).
Gevolg is dat de deelwoorden o.t.t. en aoristus sterk op elkaar lijken.
Voorbeeld: 1ste nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. bavllw: ballwvn
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1ste nv. ev. mnl. dlw. aor. v. bavllw: balwvn
3de nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. v. feuvgw: feugouvsai"
3de nv. mv. vrl. dlw. aor. v. feuvgw: fugouvsai"
N.B. Het deelwoord heeft zoals gezegd geen augment: e!balon > balwvn
De aoristusvorm van werkwoorden waarvan de stam met een klinker begon hebben een versterkte
klinker aan het begin: sigmatische aoristus ajgapavw > hjgavphsa
thematische aoristus e!rcomai > h^lqon

Het deelwoord verliest deze versterkte klinker weer: hjgavphsa > ajgavphsa" en h^lqon > ejlqwvn

Het hele werkwoord van de thematische aoristus wordt gevormd door achter de stam van de aoristus
de uitgang te zetten van het hele werkwoord o.t.t. (zie les 17).
Gevolg is dat het hele werkwoord o.t.t. en aoristus sterk op elkaar lijken.
Voorbeeld: heel werkwoord o.t.t. v. bavllw: ballei'n
heel werkoord aor. v. bavllw: balei'n

20.4 De aanwijzend voornaamwoorden o@de en ejkei'no"
Wij gaven u al verbuiging en gebruikswijzen van het aanwijzend voornaamword ou%to" (zie les 18).
Het Grieks kent nog twee aanwijzende voornaamwoorden: o@de- deze (hier) en ejkei'no"- die (gindse).
Wij geven u eerst de volledige verbuiging van beiden en bespreken daarna het gebruik.
De vormen van oJde bestaaan uit het lidwoord met de erachter.

mnl.

vrl.

onz.

o@de

h@de

tovde

2de nv.

tou'de

th'sde

tou'de

3de nv.

tw/'de

th/'de

tw/'de

4de nv.

tovnde

thvnde

tovde

ev.1ste nv.
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oi@de

ai@de

tavde

2de nv.

tw'nde

tw'nde

tw'nde

3de nv.

toi'sde

tai'sde

toi'sde

4de nv.

touvsde

tavsde

tavde

mv.1ste nv.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het mannelijk niet voorkomt in het Nieuwe Testament. Van het
vrouwelijk komen alleen de 3de en 4de nv. ev. voor (beide evevn keer). Van het onzijdig komt alleen de
vorm tavde voor.
e*kei'no" wordt als volgt verbogen:

mnl.

vrl.

onz.

ev.1ste nv.

ejkei'no"

ejkeivnh

ejkei'no

2de nv.

ejkeivnou

ejkeivnh"

ejkeivnou

3de nv.

ejkeivnw'

ejkeivnh/

ejkeivnw/

4de nv.

ejkei'non

ejkeivnhn

ejkei'no

ejkei'noi

ejkei'nai

ejkei'na

2de nv.

ejkeivnwn

ejkeivnwn

ejkeivnwn

3de nv.

ejkeivnoi"

ejkeivnai"

ejkeivnoi"

4de nv.

ejkeivnou"

ejkeivna"

ejkei'na

mv.1ste nv.

Alle vormen van e*kei'no" komen voor in het Nieuwe Testament. Wel moet worden opgemerkt dat de
vorm e*keivnw/ nooit onzijdig is en dat de vorm e*kei'na maar evevn keer in het Nieuwe Testament
voorkomt en wel als vierde naamval.
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Gebruikswijzen:
Het gebruik van o@de is voornamelijk zelfstandig:

th'/de h^n ajdelfhv ... - Zij had een zuster ... (lett. aan deze was een zuster) (Luc. 10: 39)
tavde levgei toV pneu'ma tov a@gion ... - Deze dingen zegt de Heilige Geest ... (Hand. 21: 11)
Het enige geval van bijvoeglijk gebruik is in Jak. 4: 13:
... eij" thVnde thVn povlin ... - ... naar deze stad ...

ejkei'no" wordt voornamelijk bijvoeglijk gebruikt. Het heeft dan geslacht, getal en naamval van het
woord waar het bijhoort.
... ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" ... - ... in die dagen ... (Matt. 24: 19)
Minder vaak wordt een vorm van e*kei'no" zelfstandig gebruikt. Vertaling: met een persoonlijk voornaamwoord (mannelijk/ vrouwelijk) of aanwijzend voornaamwoord (onzijdig).
... ejkeivnh levgei aujtw/' ... - ... ze zei tot Hem ... (Joh. 20: 16)
... poihvsomen tou'to h! ejkei'no- ... wij zullen dit of dat doen. (Jak. 4: 15)

Hoe worden nu de drie aanwijzende voornaamwoorden o@de, ou%to" en ejkei'no" ten opzichte van
elkaar gebruikt?
o@de wijst op hetgeen bij de spreker is: 'dit (hier bij mij)'
hetgeen direct volgt: 'dit (volgende)'
ou%to" wijst op hetgeen bij de aangesprokene is: 'dat (daar bij u)'
hetgeen onmiddellijk voorafgaat: 'dat (punt zoe>ven)'
ejkei'no" wijst op hetgeen noch bij de spreker noch bij de aangesprokene is: 'dat (ginds daar)'
Wij lichten het gebruik van o@de/ ou%to" om te duiden op wat volgt/voorafgaat toe met twee voorbeelden.
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tavde levgei toV pneu'ma toV
a@gion: toVn a!ndra ou%
ejstin hJ zwvnh au%th ou@tw"
dhvsousin ejn *IerousalhVm
oiJ jIoudai'oi ...

Dit zegt de Heilige Geest:
De man van wie deze riem
is, zullen de Joden aldus
binden te Jeruzalem ...
(Hand. 21: 11)

a!ndra- 4de nv. ev. v. ajnhvr
(mnl.)- man, zwvnh (vrl.)riem, gordel, devw- ik bind,
ik boei, jIoudai'o" (mnl.)Jood

tavde duidt op hetgeen nog meegedeeld moet worden, hetgeen dat volgt.

a!llhn
parabolhVn
ejlavlhsen aujtoi": oJmoiva
ejstin hJ basivleia tw'n oujranw'n zuvmh/, h@n labou'sa
gunhV ejnevkruyen eij" ajleuvrou savta triva e@w" ou%
ejzumwvqh o@lon. tau'ta
pavnta ejlavlhsen oJ jIhsou'"
ejn
parabolai'"
toi'"
o!cloi"

Een andere gelijkenis sprak
Hij tot hen: Het Koninkrijk
der hemelen is gelijk aan
zuurdeeg, dat een vrouw
nam en verborg in drie
maten meel totdat het geheel
doorzuurd was. Al deze
dingen sprak Jezus tot de
scharen in gelijkenissen.
(Matt. 13: 33, 34)

zuvmh
(vrl.)zuurdeeg,
ejnkruvptwik
verberg
in,gunhv (vrl.)- vrouw, ajleuvron (onz.)- meel, savton
(onz.)- maat, e!w" ou%- totdat,
ejzumwvqh- 3de p. ev. aor.
lijd. vorm v. zumovw- ik
doorzuur

tau'ta duidt op hetgeen voorafging: de gelijkenis van het zuurdeeg en andere gelijkenissen daarvoor.

20.5 Huiswerk:
a) Vertaal de volgende zinnen.
1. kaiv h^san oiJ fagovnte" touV" a!rtou" pentakiscivlioi a!ndre"
2. ou!te eij" toVn novmon tw'n jIoudaivwn ou!te eij" toV iJeroVn ou!te eij" Kaivsarav ti h@marton
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3. o@te ou^n e!niyen touV" povda" aujtw'n kaiV e!laben taV iJmavtia aujtou' kaiV ajnevpesen pavlin, ei^pen
aujtoi'": ginwvskete tiv pepoivhka uJmi'n;
4. ijdou'sa deV hJ gunhV o@ti oujk e!laqen, trevmousa h^lqen
5. ei!domen gaVr aujtou' toVn ajstevra ejn th/' ajnatolh/' kaiV h!lqomen proskunh'sai aujtw/'
6. ajmhVn ajmhVn levgw uJmi'n, zhtei'te me oujc o@ti ei!dete shmei'a ajll j o@ti ejfavgete ejk tw'n a!rtwn
7. kaiV ejkbalovnte" e!xw th'" povlew" ejliqobovloun
8. kaiV ijdwVn toVn jIhsou'n ajpoV makrovqen e!dramen kaiV prosekuvnhsen aujtw/'
9. kaiV e!labon toV biblarivdion ejk th'" ceiroV" tou' ajggevlou kaiV katevfagon aujtov
10. eijsh'lqe" proV" a!ndra" ajkrobustivan e!conta" kaiV suneVfage" aujtoi'"

a!rto" (mnl.)- brood, a!ndre"- 1ste nv. mv. v. ajnhvr, Kaivsara- 4de nv. ev. v. Kai'sar (mnl.)- keizer,
o!te- (voegwoord) toen, nivptw- ik was (N.B. De sigmatische aoristus is hier gevormd van de stam
nip-), povda"- 4de nv. mv. v. pou'", iJmavtion (onz.)- kledingstuk, kleed, ajnapivptw (ajnevpeson)- ik zit
aan, ei^pen: van levgw, ijdou'sa: oJravw (ei^don), lanqanw (e!laqon)- ik ben verborgen, trevmw- ik beef,
ajstevra- 4de nv. ev. v. ajsthvr (mnl.)- ster, ajnatolhv (vrl.)- oosten, proskunevw- (+ 3de nv.) ik aanbid,
oujc = oujk (oujc wordt gebruikt voor een woord met een spiritus asper), ejkbavllw (ejkevbalon)- ik werp
buiten, e!xw- (+ 2de nv.) buiten, povlew"- 2de nv. ev. v. povli", liqobolevw- ik stenig, ajpoV makrovqen(bijwoordelijke bepaling) van een afstand, trevcw (e!dramon)- ik ren, biblarivdion (onz.)- boekje,
ceirov"- 2de nv. ev. v. cei'r, katesqivw (katevfagon)- ik eet op, a!ndra"- 4de nv. mv. v. ajnhvr, sunesqivw (sunevfagon)- (+ 3de nv.) ik eet samen met

b) Maak een overzicht van alle werkwoorden met thematische aoristus uit bovenstaande zinnen,
waarin u naast het hele werkwoord de stam o.t.t. en de stam aoristus geeft.
Voorbeeld:
hele werkwoord

stam o.t.t.

stam aor.

ajnapivptw

ajnapipt-

ajnapes-

20.6 Nieuwe woorden
aJmartavnw (h{marton)

- ik zondig
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ejnwpiovn

- (+ 2de nv.) voor, tegenover

euJrivskw (eu%ron/ hu%ron)

- ik vind

yeudh'", e"

- leugenachtig

ejsqivw (e!fagon)

- ik eet

manqavnw (e!maqon)

- ik leer

jEpafra'"

- Epafras (2de nv. JEpafra')

suvndoulo" (mnl.)

- medeslaaf

suvn

- (+ 3de nv.) met

dou'lo" (mnl.)

- slaaf

feuvgw (e!fugon)

- ik vlucht

o@de, h@de, tovde

- deze

ajdelfhv (vrl.)

- zuster

ajnhvr (mnl.)

- man

zwnhv (vrl.)

- riem, gordel

devw

- ik bind

jIoudai'o" (mnl.)

- Jood

zumhv (vrl.)

- zuurdeeg

ejnkruvptw

- ik verberg in

gunhv (vrl.)

- vrouw

ajleuvron (onz.)

- meel

savton (onz.)

- maat

e!w" ou%

- totdat

zumovw

- ik doorzuur

a!rto" (mnl.)

- brood

Kai'sar (mnl.)

- keizer
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o!te

- (voegwoord) toen

nivptw

- ik was

iJmavtion (onz.)

- kledingstuk, kleed

ajnapivptw (ajnevpeson)

- ik zit aan

lanqanw (e!laqon)

- ik ben verborgen

trevmw

- ik beef

ajsthvr (mnl.)

- ster

ajnatolhv (vrl.)

- oosten

proskunevw

- (+ 3de nv.) ik aanbid

oujc

- voor spiritus asper gebruikt voor oujk

ejkbavllw (ejkevbalon)

- ik werp buiten

e!xw

- (+ 2de nv.) buiten

liqobolevw

- ik stenig

ajpoV makrovqen

- (bijwoordelijke bepaling) van een afstand

trevcw (e!dramon)

- ik ren

biblarivdion (onz.)

- boekje

katesqivw (katevfagon)

- ik eet op

sunesqivw (sunevfagon)

- (+ 3de nv.) ik eet samen met

20.7 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Grieks II
De kerkvaders die in de eerste eeuwen na Christus schreven, gebruikten over het algemeen weer een
klassieker soort Grieks. Aangezien zij meestal afkomstig waren uit vooraanstaande families hadden zij
een opleiding gehad waarin de klassieken een belangrijke rol speelden. Zij gebruikten klassieke genres (o.a. dat van de parafrase) voor bijbeluitleg. Bovendien benutten zij bepaalde procedevs uit de
literatuur, zoals het gebruik van uitgebreide vergelijkingen en beschrijvingen. Het bleek dat er een
christelijk vocabulaire is ontstaan: woorden die inmiddels al een specifiek christelijke betekenis hadden gekregen, bleven in die betekenis gebruikt worden.
In de loop van de zesde eeuw ontstaat een nieuw soort Grieks, het byzantijns Grieks. De afwijkingen
van het klassiek Grieks worden nu groter. In de eeuwen die volgen ondergaat het Grieks grote veran-
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deringen. De uitspraak van bepaalde letters wijzigt drastisch. Zo wordt een b uitgesproken als een
v/w-klank. Ook gaan een aantal klinkers (o.a. h) neigen naar i-klank (zogenaamd iotacisme). Aan het
eind van deze ontwikkeling staat het Grieks dat tegenwoordig in Griekenland wordt gesproken: demotike genoemd ('volkstaal'). Los van de demotike staat de geschreven taal (katareousa: 'gezuiverde
taal'). Deze geschreven taal bewaart een soort Grieks dat dichter staat bij het klassiek Grieks. De katareousa wordt gebruikt voor officiёle documenten, onderwijs, kranten en literatuur. De laatste jaren
echter verschijnen er ook kranten en boeken in het demotike.

NOTITIES:
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LES XXI

21.1 Inleiding
In deze les herhalen wij alle informatie uit de vorige lessen. Daar het Grieks veel gebruik maakt van
deelwoorden is het van het grootste belang dat u de deelwoorden goed kunt herkennen en vertalen.
Let dus op de naamval en de tijd. Bestudeer het overzicht van thematische aoristi zorgvuldig.

21.2 Herhaling van les 15: de v.t.t.
De v.t.t. wordt gevormd door voor de stam van het werkwoord een voorvoegsel te plaatsen en
achter de stam de uitgangen.
a) het voorvoegsel.
Het voorvoegsel bestaat uit de medeklinker waar het werkwoord meebegon en de letter e.
pisteuvw > pepivsteuka

Wanneer de stam van een werkwoord met een klinker begint, wordt deze klinker verlengd (a en e
wordt h, o wordt w).
ajgoravzw > hjgovraka

Wanneer de stam van een werkwoord begint met een geaspireerde medeklinker, begint het voorvoegsel met een niet-geaspireerde medeklinker (q, f, c worden t, p, k).
qerapeuvw > teqeravpeuka

b) de uitgangen. De uitgangen van de v.t.t. beginnen met een k.
Wanneer een werkwoord een stam heeft op een klinker, wordt de klinker voor de uitgangen van de
v.t.t. verlengd: a wordt h (a na e,i,r blijft a), e wordt h, o wordt w
ajgapavw > hjgavphka
Wanneer een werkwoord een stam heeft op een dentaal (d, t, z), valt de dentaal weg voor de
uitgangen.
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baptivzw > bebavptika

Wanneer de stam van een werkwoord eindigt op p of b, verandert de k van de uitgangen in een f.
blevpw > bevblefa

Wanneer de stam van een werkwoord eindigt op k of g, verandert de k van de uitgangen in een c.
a!gw > h^ca
De uitgangen van de v.t.t. zijn als volgt:

- ka
- ka"
- ken
- kamen
- kate
- kasi(n)

21.3 Herhaling van les 15: het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden
Een bijvoeglijk naamwoord wordt verbogen.
Het mannelijk gaat meestal uit op -o" en wordt verbogen als een woord van de tweede declinatie op o" (lovgo").

Het vrouwelijk eindigt op -h of op -a (na e, i, r) en wordt verbogen als een woord van de eerste declinatie op -h (ajrchv) of -a (hJmevra).

Het onzijdig gaat uit op -on en wordt verbogen als een woord van de tweede declinatie op -on
(e!rgon).
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Bijvoeglijke naamwoorden kunnen op drie manieren worden gebruikt:
a) bijvoeglijk. Het bijvoeglijk naamwoord komt in geslacht, getal en naamval overeen met het woord
waar het bijhoort.

b) zelfstandig. Het bijvoeglijk naamwoord hoort niet bij een ander woord en heeft het lidwoord bij
zich. Het bijvoeglijk naamwoord gaat zo zelf als zelfstandig naamwoord functioneren. Geslacht, getal
en naamval zijn afhankelijk van de functie van het woord in de zin.

c) praedikatief. Het bijvoeglijk naamwoord geeft een kwalificatie van een zelfstandig naamwoord.
Geslacht, getal en naamval zijn afhankelijk van het woord waar het bijvoeglijk naamwoord de kwalificatie van geeft.

21.4 Herhaling van les 15: het determinatief voornaamwoord auJtov"
Het determinatief voornaamwoord auJtov" wordt als volgt verbogen:

mnl.

vrl.

onz.

ev.1ste nv.

auJtov"

auJthv

auJtov

2de nv.

auJtou'

auJth'"

auJtou'

3de nv.

auJtw/'

auJth'/

auJtw'/

4de nv.

auJtovn

auJthvn

auJtov

auJtoiv

auJtaiv

auJtav

2de nv.

auJtw'n

auJtw'n

auJtw'n

3de nv.

auJtoi'"

auJtai'"

auJtoi'"

4de nv.

auJtouv"

auJtav"

auJtav

mv.1ste nv.
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auJtov" heeft drie gebruikswijzen:
1) niet direct voorafgegaan door het lidwoord: 'zelf'
2) onmiddellijk voorafgegaan door het lidwoord: 'dezelfde', 'hetzelfde'
3) zonder lidwoord: 'hij, zij, het' (persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon)

21.5 Herhaling van les 16: de v.v.t. van regelmatige werkwoorden
De v.v.t. van regelmatige werkwoorden wordt als volgt gevormd:
- voor de stam komt door reduplicatie een voorvoegsel bestaande uit een medeklinker en een klinker
- voor dit voorvoegsel komt nog een augment (ej-)
- achter de stam komen de uitgangen

- kh
- kh"
- kei(n)
- kemen
- kete
- keisan

Werkwoorden waarvan de stam op een klinker eindigt krijgen klinkerverlenging.
timavw > ejtetimhvkh

Wanneer een werkwoord met een klinker begint, wordt de klinker verlengd en volgen de uitgangen
van de v.v.t. Er is dus geen extra kenmerk van de v.v.t. buiten de uitgangen om.
ajgapavw > stam ajgapa- > hjgapa- > hjgaphvkh (v.t.t. hjgavphka)
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Wanneer de stam eindigt op een dentaal, valt de dentaal weg voor de uitgangen.
baptivzw > stam baptiz- > bebaptiz- > ejbebaptiz- > ejbebaptivkh

Wanneer de stam eindigt op p of b, volgen de uitgangen met een f in plaats van een k.
blevpw > stam blep- > beblep- > ejbeblep- > ejbeblevfh

Wanneer de stam eindigt op k of g, volgen de uitgangen met een c in plaats van een k.
a!gw > stam ajg- > hjg- > h!ch

21.6 Herhaling van les 16: overzicht van de verleden tijd van oi!da
h!/dein
h!/dei"
h!/dei
h!/deimen
h!/deite
h!/deisan

21.7 Herhaling van les 16: het partikel a!n
ajn is een partikel dat een extra betekenis geeft aan een woord of zin, afhankelijk van de combinatie
van a!n met een bepaalde wijs en tijd.
Regel: (bijzin) eij +o.v.t./ aoristus, (hoofdzin) a!n +o.v.t./aoristus = irrealis
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21.8 Herhaling van les 16: het betrekkelijk voornaamwoord

mnl.

vrl.

onz.

ev.1ste nv.

o@"

h@

o@

2de nv.

ou%

h%"

ou%

3de nv.

w%/

h%/

w%/

4de nv.

o@n

h@n

o@

mnl.

vrl.

onz.

oi@

ai@

a@

2de nv.

w%n

w%n

w%n

3de nv.

oi%"

ai%"

oi%"

4de nv.

ou@"

a@"

a@

mv.1ste nv.

Het betrekkelijk voornaamwoord komt in geslacht en getal overeen met het woord waar het bijhoort.
De naamval ontleent het aan de functie in de betrekkelijke bijzin.
Een enkele maal heeft het betrekkelijk voornaamwoord de naamval van het woord waar het bijhoort,
onafhankelijk van de functie in de bijzin. Dit verschijnsel heet 'attractio relativi' of 'perseveratie'.

21.9 Herhaling van les 17: het deelwoord o.t.t. van regelmatige werkwoorden

mnl.

vrl.

onz.

- wn

- ousa

- on

2de nv.

- onto"

- oush"

- onto"

3de nv.

- onti

- oush/

- onti

4de nv.

- onta

- ousan

- on

ev.1ste nv.
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- onte"

- ousai

- onta

2de nv.

- ontwn

- ouswn

- ontwn

3de nv.

- ousin

- ousai"

- ousin

4de nv.

- onta"

- ousa"

- onta

mv.1ste nv.

Deze uitgangen komen achter de stam van het regelmatige werkwoord.
Tevens zijn deze uitgangen de vormen van het deelwoord o.t.t. van ei*miv.

Het deelwoord heeft de volgende gebruikswijzen:
a) attributief gebruik
Het deelwoord wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord.
Het staat dan tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord in of het volgt op het zelfstandig
naamwoord met herhaling van het lidwoord.
Vertaaladvies: als deelwoord of als betrekkelijke bijzin

b) gesubstantiveerd gebruik
Het deelwoord fungeert als zelfstandig naamwoord door toevoeging van het lidwoord. Een deelwoord
heeft vaak de voorkeur boven een zelfstandig naamwoord omdat bij een deelwoord bijvoorbeeld een
lijdend voorwerp kan staan.
Vertaaladvies: als zelfstandig naamwoord of als betrekkelijke bijzin, voorafgegaan door 'degene(n)'
c) praedikatief gebruik
Het deelwoord geeft gebeurtenissen aan die naast de hoofdhandeling plaatsvinden. De tijd van het
deelwoord geeft aan of deze nevenaktiviteiten spelen voor, tijdens of na de hoofdhandeling.
Vertaaladvies: als een bijwoordelijke bijzin (meestal van tijd). Wanneer het deelwoord van de o.t.t. is,
moet de bijzin beginnen met 'terwijl'. Wanneer het deelwoord van de aoristus is, moet de bijzin beginnen met 'nadat'.
Soms kan het deelwoord ook vertaald worden als hoofdwerkwoord naast het eigenlijke hoofdwerkwoord. Verbindingswoord is dan 'en'.
Ook kan het deelwoord in combinatie met het hoofdwerkwoord een sterkere betekenis weergeven dan
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een hoofdwerkwoord alleen. Vaak is dit het geval met een vorm van ei*miv als hoofdwerkwoord. Het
deelwoord moet dan als hoofdwerkwoord vertaald worden.

21.10 Herhaling van les 17: het hele werkwoord o.t.t.
Het hele werkwoord van de o.t.t. wordt gevormd door achter de stam de uitgang -ein te plaatsen.
Het hele werkwoord moet vertaald worden met 'te ...', soms met 'om te ...'

21.11 Herhaling van les 18: het aanwijzend voornaamwoord ou%to"

mnl.

vrl.

onz.

ou%to"

au%th

tou'to

2de nv.

touvtou

tauvth"

touvtou

3de nv.

touvtw/

tauvth/

touvtw/

4de nv.

tou'ton

tauvthn

tou'to

ou%toi

au%tai

tau'ta

2de nv.

touvtwn

touvtwn

touvtwn

3de nv.

touvtoi"

tauvtai"

touvtoi"

4de nv.

touvtou"

tauvta"

tau'ta

ev.1ste nv.

mv.1ste nv.

Gebruik:
ou%to" kan op twee manieren worden gebruikt:
- bijvoeglijk. De vorm van ou%to" hoort bij een woord en moet vertaald worden met 'deze, dit'
- zelfstandig. Dit is meestal bij het onzijdig het geval.De vorm van ou%to" staat op zich en moet
vertaald worden als 'deze dingen'
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21.12 Herhaling van les 18: o.t.t. van werkwoorden met stam op een klinker
Bij werkwoorden met een stam op een klinker vindt samentrekking plaats van de slotklinker van de
stam met de beginklinker van de uitgang. Deze samentrekking vindt plaats in alle vormen afgeleid van
de o.t.t., te weten de 'gewone' o.t.t., de o.v.t., deelwoord en heel werkwoord van de o.t.t. Samentrekking vindt plaats aan de hand van de volgende regels:
stam op a:

a + e- klank (e, ei, h, h/) > a

a + o- klank (o, oi, ou, w) > w
stam op e:

e + e > ei

e + o > ou
e + lange klinker of tweeklank > e valt weg
stam op o:

o + e, o, ou > ou

o + h, w > w
o + ei, h/, oi > oi

21.13 Herhaling van les 19: de sigmatische aoristus
Voor de stam komt een augment. Na de stam komen de uitgangen.

- sa
- sa"
- se(n)
- samen
- sate
- san
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Het deelwoord van de sigmatische aoristus wordt als volgt gevormd: achter de stam komen de
uitgangen van het deelwoord o.t.t., waarbij de klinkers o (mannelijk en onzijdig) en ou (vrouwelijk)
zijn vervangen door het aoristuskenmerk -sa-.
Uitzondering is alleen de 1ste nv. ev. mnl. : o.t.t.uitgang -wn, aoristusuitgang -sa".
Een deelwoord heeft nooit een augment.

mnl.

vrl.

onz.

- sa"

- sasa

- san

2de nv.

- santo"

- sash"

- santo"

3de nv.

- santi

- sash/

- santi

4de nv.

- santa

- sasan

- san

- sante"

- sasai

- santa

2de nv.

- santwn

- saswn

- santwn

3de nv.

- sasin

- sasai"

- sasin

4de nv.

- santa"

- sasa"

- santa

ev.1ste nv.

mv.1ste nv.

Het hele werkwoord van de sigmatische aoristus wordt gevormd door achter de stam de uitgang -sai
te plaatsen.

Wanneer de stam eindigt op een klinker, wordt deze klinker voor de uitgang van de sigmatische aoristus verlengd.
a > h (na e, i, r blijft het een a!)
e>h
o>w
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Wanneer de stam eindigt op een labiaal (p, b, f), trekt de labiaal samen met de s tot y.
blevpw: stam blep- > e!bleya
Wanneer de stam eindigt op een gutturaal (k, g, c), trekt de gutturaal samen met de s tot x.
ajnoivgw: stam ajnoig- > h!noixa
Wanneer de stam eindigt op een dentaal (d, z, q), verdwijnt de dentaal voor de s.
baptivzw: stam baptiz- > ejbavptisa

Vertaling van aoristusvormen
De aoristus beschrijft een eenmalige handeling. De aoristus kan dus vertaald worden als de v.t.t. Een
andere mogelijkheid om de aoristus te vertalen is ingressief. De aoristus geeft dan het begin van een
handeling aan.
Het deelwoord van de aoristus heeft dezelfde gebruikswijzen als het deelwoord o.t.t. Wanneer het
deelwoord aoristus praedikatief wordt gebruikt, is het voegwoord 'nadat' . Het deelwoord beschrijft
een handeling die is afgerond voor de hoofdhandeling plaats vindt.
Het hele werkwoord aoristus moet vertaald worden als het hele werkwoord o.t.t.

21.14 Herhaling van les 19: ti", tiv", ti, tiv

mnl./vrl.

onz.

ti"

ti

tiv"

tiv

2de nv.

tino"

tino"

tivno"

tivno"

3de nv.

tini

tini

tivni

tivni

4de nv.

tina

ti

tivna

tiv

ev.1ste nv.

mnl./vrl.

onz.
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mnl./vrl.

onz.

mnl./vrl.

onz.

tine"

tina

tivne"

tivna

2de nv.

tinwn

tinwn

tivnwn

tivnwn

3de nv.

tisin

tisin

tivsin

tivsin

4de nv.

tina"

tina

tivna"

tivna

mv.1ste nv.

Gebruikswijzen:
a) ti", ti - onbepaald voornaamwoord
- bijvoeglijk. Het onbepaald voornaamwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en komt in geslacht,
getal en naamval met dit zelfstandig naamwoord overeen.
Vertaling: 'een of ander, een'
- zelfstandig. Het onbepaald voornaamwoord staat op zichzelf. Vertaling: mannelijk/ vrouwelijk
'iemand', (meervoud) 'sommigen'; onzijdig 'iets'

b) tiv", tiv- vraagwoord
- bijvoeglijk. Het vraagwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en komt in geslacht, getal en
naamval met dit woord overeen. Vertaling: 'welk(e) ?'
- zelfstandig. Het vraagwoord staat op zichzelf. Vertaling: mannelijk/ vrouwelijk 'wie?', onzijdig 'wat?'

21.15 Herhaling van les 20: de thematische aoristus
De thematische aoristus heeft als basis een stam die afwijkt van de stam o.t.t. Wij geven u eerst een
overzicht van een aantal werkwoorden met een thematische aoristus.

N.B. Samenstellingen (werkwoord met voorvoegsel) nemen wij niet op tenzij er al een samengestelde
vorm aan de orde is geweest.
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werkwoord

stam o.t.t.

stam aor.

aJmartavnw

aJmartan-

aJmart-

ajnapivptw

ajnapipt-

ajnapes-

bavllw

ball-

bal-

e!rcomai

ejrc-

ejlq-

ejsqivw

ejsqi-

fag-

euJrivskw

euJrisk-

euJr-

lambavnw

lamban-

lab-

lanqavnw

lanqan-

laq-

levgw

leg-

eijp-

manqavnw

manqan-

maq-

oJ?ravw

oJra-

ijd-

pivnw

pin-

pi-

trevcw

trec-

dram-

feuvgw

feug-

fug-

De thematische aoristus krijgt de uitgangen van de o.v.t.
Het deelwoord krijgt de uitgangen van het deelwoord o.t.t.
Het hele werkwoord krijgt de uitgang van het hele werkwoord o.t.t.
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21.16 Herhaling van les 20: o@de- deze, ejkei'no"- die (gindse)

mnl.

vrl.

onz.

o@de

h@de

tovde

2de nv.

tou'de

th'sde

tou'de

3de nv.

tw/'de

th/'de

tw/'de

4de nv.

tovnde

thvnde

tovde

oi@de

ai@de

tavde

2de nv.

tw'nde

tw'nde

tw'nde

3de nv.

toi'sde

tai'sde

toi'sde

4de nv.

touvsde

tavsde

tavde

ev.1ste nv.

mv.1ste nv.

mnl.

vrl.

onz.

ev.1ste nv.

ejkei'no"

ejkeivnh

ejkei'no

2de nv.

ejkeivnou

ejkeivnh"

ejkeivnou

3de nv.

ejkeivnw'

ejkeivnh'

ejkeivnw/

4de nv.

ejkei'non

ejkeivnhn

ejkei'no

ejkei'noi

ejkei'nai

ejkei'na

2de nv.

ejkeivnwn

ejkeivnwn

ejkeivnwn

3de nv.

ejkeivnoi"

ejkeivnai"

ejkeivnoi"

4de nv.

ejkeivnou"

ejkeivna"

ejkei'na

mv.1ste nv.
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Gebruikswijzen:
Het gebruik van o@de is voornamelijk zelfstandig.
Er is slechts evevn geval van bijvoeglijk gebruik.

ejkei'no" wordt voornamelijk bijvoeglijk gebruikt. Het heeft dan geslacht, getal en naamval van het
woord waar het bijhoort.
Minder vaak wordt een vorm van ejkei'no" zelfstandig gebruikt. Vertaling: met een persoonlijk voornaamwoord (mannelijk/ vrouwelijk) of aanwijzend voornaamwoord (onzijdig).

Gebruik van de drie aanwijzende voornaamwoorden o@de, ou%to" en ejkei'no"
o@de wijst op hetgeen bij de spreker is: 'dit (hier bij mij)'
hetgeen direct volgt: 'dit (volgende)'
ou%to" wijst op hetgeen bij de aangesprokene is: 'dat (daar bij u)'
hetgeen onmiddellijk voorafgaat: 'dat (punt zoe>ven)'
ejkei'no" wijst op hetgeen noch bij de spreker noch bij de aangesprokene is: 'dat (ginds daar)'

21.17 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Algemeen
Voor bestudering van het Nieuwe Testament is het belangrijk te weten dat het Grieks van het Nieuwe Testament koine-Grieks is, een algemene voertaal in het Middellandse--Zeegebied na de veroveringen van Alexander de Grote. Het koine bestaat voornamelijk uit Attisch met enkele Ionische kenmerken. Voor de individuele bijbelboeken geldt dat sommige meer afwijkingen vertonen van het
Attisch dan andere.
Het voornaamste kenmerk van het Nieuwe Testament als geheel is de aanzet tot een christelijk vocabulaire. Bepaalde woorden krijgen een specifiek christelijke betekenis, die ze nog eeuwen daarna
behouden. Een ander opvallend aspect van de taal is het grote aantal semitismen: constructies die
ontleend zijn aan het Hebreeuws en via de vertaling van het Oude Testament in het Grieks terecht
zijn gekomen.
Na de opkomst van het christendom hebben veel kerkvaders in het Grieks en Latijn geschreven. Na
een periode waarin deze talen minder in de belangstelling stonden, leefde de belangstelling voor en
de studie van deze talen weer op vanaf de veertiende eeuw. Literaire werken werden vertaald en
klassieke genres nagevolgd. Ook het Nieuwe Testament kreeg weer aandacht. Uitgaven van de tekst,
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vertalingen en commentaren hebben sindsdien de studie van het Nieuwe Testament bevorderd.

NOTITIES:
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LES XXII
22.1 Inleiding
In deze les behandelen we de o.t.t. van de lijdende vorm. Waar in het Nederlands de lijdende vorm
omschreven wordt met behulp van het werkwoord ‘worden’, daar wordt in de Koinè taal een aparte
uitgang gebezigd. Deze uitgang duidt aan dat de persoon het ‘object’ is van een handeling. Net als in
het activum heeft in de lijdende vorm iedere persoon zijn eigen werkwoordsuitgang. In de inleiding
van les vi is al de Latijnse naam van de lijdende vorm gegeven, nl. passivum (van passus ‘geleden’).

22.2 Voorbeelden uit het N.T. van de o.t.t. in de lijdende vorm

ejgw de, ajdelfoi, eij peritomhn ejti khrussw, ti ejti

diwkomai;

jEi

de

su

jIoudaio"

ejponomazh/--

En ik, broeders, als ik de
besnijdenis nog predik,
waarom word ik nog
vervolgd? (Gal.5:11)

diwkw-ik vervolg, diwkomai- ik word vervolgd

Maar als u een Jood wordt

ejponomazw-ik noem

genoemd– (Rom. 2:17)

eJkasto" de peirazetai
uJpo th" ijdia" ejpiqumia"

Maar iedereen wordt verzocht door zijn eigen verlangen. (Jak. 1:14)

eJkasto"-ieder, peirazw-

eij hJmei" shmeron ajnakrinomeqa ejpi eujergesia/
ajnqrwpou ajsqenou"

Als wij vandaag onderzocht
worden over een weldaad
aan een zwak mens– (Hand.
4:9)

ajnakrinw-ik
onderzoek,
eujergesia-weldaad,
ajsqenh"- zwak (bijvoeglijk
nw. v. 3de decl.)

ik verzoek, ijdio"-eigen,
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eij ojneidizesqe ejn ojnomati
Cristou, makarioi

Als jullie beschimpt worden
vanwege Christus' naam,
(dan zijn jullie) gelukkig (1
Pet. 4:14)

ojneidizw-ik beschimp,

eij oJlw" nekroi oujk ejgeirontai, ti kai baptizontai uJper aujtwn;

Als er in het geheel geen
doden opgewekt worden,
waarom worden er ook
mensen gedoopt om hun
plaats in te nemen? (lett.
"voor hen") (1 Kor. 15:29)

ejgeirw-ik wek op, oJlw"geheel (bijw.; vgl. oJlo")

We zetten de verschillende vervoegingen weer op een rijtje voor u.

baptizomai

baptizomeqa

baptizh/

baptizesqe

baptizetai

baptizontai

We gaan verder met zinnen leren en geven u enkele voorbeelden van het tegenwoordig deelwoord van
de lijdende vorm.

legomeno"

Jezus die de Christus wordt
genoemd. (Mat. 1:16b)

ejlpi" de blepomenh oujk
ejstin ejlpi": oJ gar blepei
ti", ti kai ejlpizei;

Een (voorwerp van) hoop
die gezien wordt is geen
hoop; want wat iemand ziet,
waarom zou hij het ook
hopen? (Rom. 8:24)

jIhsou"
Cristo"

oJ

ejlpi"-hoop,
hoop

ejlpizw-

ik
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kai kalesousi to ojnoma
aujtou jEmmanouhl, oJ ejsti
meqermhneuomenon, Meqj
hJmwn oJ qeo"

En zij zullen zijn naam Immanuel
noemen,
wat
vertaald wordt "God met
ons".

meqermhneuw-ik vertaal
Deze deelwoorden worden
vervoegd als zsn. van de
2de declinatie.

(Mat. 1:23)

22.3 Een schema van de belangrijkste voorzetsels, ook wel preposities genoemd.
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Probeert u a.u.b. deze voorzetsels voor uzelf te vertalen. De meeste kent u waarschijnlijk al. Er zijn
veel meer voorzetsels in het Koinè, maar die zult u zich langzamerhand eigen moeten
maken.Voorzetsels kunnen van betekenis wisselen al naargelang ze door een andere naamval gevolgd worden. Hierboven zijn ze natuurlijk in ruimtelijke zin gebruikt.
22.4 Etymologie
Etymologie wordt in de van Dale gedefiniëerd als ‘woordafleidkunde’. Men zou het ook kunnen omschrijven als ‘de studie van de oorspronkelijke betekenissen van woorden’. In deze sectie willen wij u
gewoon wijzen op woorden (vaak ‘dure’ woorden) die ook in het Nederlands voorkomen. Deze
nieuwtestamentische woorden hebben vaak dezelfde betekenis en vaak een klank die dicht bij die
van het Nederlandse equivalent komt. Dit komt omdat beide de Koinè en het Nederlands IndoEuropese talen zijn. Van India tot Engeland komen dus in allerlei talen woorden voor die veel van
elkaar weg hebben, beide in betekenis en klank. Probeert u a.u.b. deze woorden ook van buiten te
leren. Dat kan niet zo moeilijk zijn, omdat ze of aan het Nederlands verwant zijn, of geïmporteerd
zijn (bijv. via het Engels of Frans, of rechtstreeks).
ajgaqo"

--

‘goed’; vgl. de meisjesnaam ‘Agaat’, ‘Agatha’, enz.

ajggelo"

--

‘boodschapper’; vgl. ‘engel’

ajgkura

–

‘anker’

ajgnoew

–

‘ik weet niet’; vgl. ‘agnost’

ajgro"

–

‘veld’; vgl. Lat. ‘ager’, D. ‘Acker’, Eng. ‘acre’

ajhr

–

‘lucht’; vgl. Engels ‘air’

ajqeo"

–

‘zonder God’; vgl. ‘atheist’

aiJma

–

‘bloed’; vgl. ‘hematologie’

aijnigma

–

‘raadsel’; vgl. Eng. ‘enigma’

aiJresi"

–

‘keuze’; ‘mening’, ‘sekte’; vgl. Eng. ‘heresy’

aiJretiko"

–

‘sektarisch’, ‘geopiniëerd’; vgl. Eng. ‘heretic’

aijwn

–

‘eeuw’ (hieraan verwant!); vgl. Eng. ‘aeon’

ajkouw

–

‘ik hoor’; vgl. ‘akoestisch’

ajkro"

–

‘hoogtepunt’; vgl. ‘acrofobie’

ajlabastron

–

‘parfumfles’; vgl. ‘alabast(er), ‘albast’ (soort gips)
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ajllhgorew

–

‘ik spreek een allegorie’; (van ajllo" ‘anders’ en ajgoreuw ‘ik
spreek’)

aJma

–

‘tegelijkertijd’; verwant aan Sanskr. sa(ma), Eng. ‘same’, D.
‘sammt’, Ned. ‘samen’ (vaak was een spiritus asper een sigma
in een eerder stadium van de Griekse taal)

ajmhn

–

‘amen’; (van Hebr. voor ‘het is zeker’)

ajnaqema

–

lett. ‘een ding ergens opgezet’, ‘vloek’, ‘vervloekte’; vgl.
‘anathema’

ajnalogia

–

‘verdeling’, ‘proportie’; vgl. ‘analogie’

ajnastasi"

–

‘wederopstanding’ (van stam sta verwant aan ‘staan’); vgl.
Meisjesnaam ‘Anastasia’

ajnemo"

–

‘wind’, (van ajw, ajhmi ‘ik adem’); vgl. Skr. ‘atmen’ en D. en
Ned. ‘adem’ (verw. aan Lat. anima, animus)

ajnqo"

–

‘bloem’; vgl. ‘anthologie’

ajnqrwpo"

–

‘mens’; vgl. ‘antropologie’, ‘filantroop’, enz.

ajnti

–

‘tegen’, ‘anti’; vgl. ‘antichrist’

ajntiqesi"

–

‘tegenstand’, ‘oppositie’; vgl. ‘antithese’

ajntitupo"

–

‘tegenbeeld’; vgl. Eng. ‘antitype’

ajnticristo"

–

‘antichrist’

ajpo

–

‘(van)af’; vgl. Ned. ‘af’, D. ‘ab’, Eng. ‘of(f)’

ajpoqhkh

–

‘schuur’; vgl. Ned. ‘apotheek’ (van Gr. ajpotiqhmi ‘ik zet
weg’)

ajpokaluyi"

–

‘openbaring’; vgl. Eng. ‘apocalypse’

ajpologia

–

‘weerwoord’, ‘verdediging’; vgl. Eng. ‘apology’
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ajpostolo"

–

‘afgezant’; vgl. ‘apostel’

ajrgurion

–

‘zilver(geld)’; vgl. Fr. ‘argent’

ajriqmo"

–

‘nummer’; vgl. Eng. ‘arithmetic’

ajrcaggelo"

–

‘aartsengel’; vgl. Eng. ‘archangel’, D. ‘Erz-‘

ajrcitektwn

–

‘hoofdbouwer’; vgl. ‘architekt’ (van ajrcw ‘ik begin’): [lett.
‘voor (hoofd)timmer(man)’]

ajsbesto"

–

‘onblusbaar’ (van alfa {-privans [lett. ‘rovende alfa’]} en

sbennumi ‘ik blus’) vgl. ‘asbest’
ajsko"

–

‘zak’; vgl. Eng. ‘sack’, Hebr. ‘sak’ (jute zak)

ajsthr

–

‘ster’

ajstron

–

‘ge(ster)nte’, ‘constellatie’; vgl. ‘astronomie’, ‘astrologie’

aujtomato"

–

‘vanzelf’; vgl. Ned. ‘automaat’

aujto"

–

‘zelf’; vgl. Ned. ‘autistisch’

22.5 Huiswerk
a. Vervoeg legomeno" in het enkelvoud en meervoud naar de mannelijke, vrouwelijke, en onzijdige
uitgangen.
b. Vertaal de volgende zinnen.
1. Peripatw/n de. para. th.n qa,lassan th/j Galilai,aj ei=den du,o avdelfou,j( Si,mwna to.n

lego,menon Pe,tron)
2. VEpei. ti, poih,sousin oi` baptizo,menoi u`pe.r tw/n nekrw/nÈ
3 eiv de. pneu,mati a;gesqe( ouvk evste. u`po. no,monÅ
4. evx ou- pa/sa patria. evn ouvranoi/j kai. evpi. gh/j ovnoma,zetai.)
5. kai. fe,rousin auvto.n evpi. to.n Golgoqa/n to,pon( o[ evstin meqermhneuo,menon Krani,ou
To,pojÅ
6. VElu,maj o` ma,goj( ou[twj ga.r meqermhneu,etai to. o;noma auvtou/(
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7. kardi,a| ga.r pisteu,etai eivj dikaiosu,nhn( sto,mati de. o`mologei/tai eivj swthri,anÅ
8. to,te du,o e;sontai evn tw/| avgrw/|( ei-j paralamba,netai kai. ei-j avfi,etai)
9. avlla. ba,llousin oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,j( kai. avmfo,teroi sunthrou/ntaiÅ
10.pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ

eijdon

-ik zag (sterke aor.)

ejpei

-want

patria

-familie

ojnomazw

-ik noem

ferw

-ik draag

topo"

-plaats, plek

kranion

-schedel

mago"

-magiër (ook wel ‘astroloog’, maar ook ‘astronoom’)

ouJtw"

-zo

dikaiosunh

-rechtvaardigheid

oJmologew

-ik belijd

swthria

-redding

ajgro"

-veld

paralambanw -meenemen
ajfietai

-hij (zij, het) wordt achtergelaten

ballw

-ik werp, ‘doe’

ajsko"

-zak

kaino"

-nieuw

ajmfoteroi

-beide(n)

sunthrew

-ik behoud, bewaar
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dendron

-boom

karpo"

-vrucht

kalo"

-mooi, goed

ejkkoptw

-ik hak om [lett. ik hak uit]

pur

-vuur

22.6 Nieuwe Woorden

ejponomazw

-ik noem

eJkasto"

-ieder

peirazw

-ik verzoek

ajnakrinw

-ik onderzoek

eujergesia

-weldaad

ajsqenh"

-zwak

ojneidizw

-ik beschimp

oJlw"

-geheel (bijwoord)

ejgeirw

-ik wek op

eijdon

-ik zag

ejpei

-want, aangezien

patria

-familie

ojnomazw

-ik noem

meqermhneuw -ik vertaal

22.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Bijbelvertalingen
In deze reeks mag een stukje over vertalingen niet ontbreken. De ons oudst bekende vertalingen van
het Nieuwe Testament (die ook het O.T. bevatten), zijn de Pesjitta van bisschop Rabbula van Edessa
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(begin vijfde eeuw) en de vertaling van Hieronymus (gereed in 405 n. Chr.). Waarschijnlijk gebruikte
hij manuscripten van oud-Syrische vertalingen die toen al bestonden. Dit deed Hieronymus ook,
maar dan voor het Latijn. Dit op verzoek van bisschop Damasus van Rome. Zijn vertaling heet de
Vulgaat, want ze was voor het gewone volk bestemd.
Wulfila (ook wel Ulfilas, de “apostel van de Gothen” genaamd) vertaalde de bijbel al in de vierde
eeuw voor de barbaarse Germanen. Echter tot in de late Middeleeuwen bleef de kerktaal het Latijn
en de Vulgaat was voorbehouden aan kerkelijke leiders. De bijbel werd wel gedeeltelijk hier en daar
vertaald, maar men moest dat vaak met het leven bekopen! In 1388 werd een Engelse vertaling
voltooid onder leiding van een Britse priester (John Wycliffe). Hij stierf voor er een vervolging uitbrak. Maar men was zo opgeruid tegen hem dat zijn lichaam opgegraven en verbrand werd.
Maar drie grote gebeurtenissen zouden verandering brengen, nl. de Reformatie, de uitvinding van de
boekdrukkunst en de nieuwe belangstelling voor het klassieke Grieks. Het waren dus niet alleen de
humanisten van de Renaissance die zich opnieuw bogen over de geestelijke wortels van de theologie
en filosofie. Desiderius Erasmus, de grote Rotterdamse geleerde, liet in 1516 voor het eerst het N.T.
in het Grieks drukken. Dit werd gevolgd door een ijverige reeks uitgaven van het Griekse N.T.
In 1534 zag Luthers Duitse vertaling van de bijbel het licht. William Tyndale, ook een geleerde
priester, wilde hetzelfde bereiken voor de Engelse taal. Maar voordat hij dit voltooide, eindigde hij
op de brandstapel in de omgeving van Brussel. Het schijnt dat zijn laatste woorden een gebed waren
of God de ogen van de Engelse koning wilde openen. Dit gebeurde ook. Anderen maakten zijn werk
af en met toestemming van de Koning mocht de tweede uitgave gedrukt worden.
De eerste volledige Nederlandse bijbel was de in 1526 verschenen Liesveldt-Bijbel. Maar omdat deze
drukker deze bijbel voorzag van kanttekeningen die steeds reformatorischer werden, vond hij de
dood door onthoofding. Na deze bijbel gaven de verschillende geloofsgemeenten hun eigen bijbels
uit.

NOTITIES:
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LES XXIII

23.1 Inleiding
In deze les trakteren wij u op de gebiedende wijs van de o.t.t. en van de aoristus. De gebiedende wijs
komt in het N.T.-Grieks in vier personen voor (jij, hij (zij, het), jullie en zij). Het Nederlands maakt
gebruik van een hulpwoord in de 3de persoon enkelvoud en meervoud, maar niet zo in het Grieks.

23.2 Voorbeelden uit het N.T. van de gebiedende wijs o.t.t. en van de aoristus

proselqwn de oJ ciliarco" eijpen aujtw/, lege
moi, su JRwmaio" eij; oJ de
ejfh, Nai

En naderbij gekomen sprak
de hoofdman over duizend
tot hem: "Zeg mij, bent u
een Romein?" En hij zei:
"Ja" (Hand. 22:27)

proselqon-(2de aor.) ik
kwam
tot,
ciliarco"hoofdman (over duizend),
eijpon-ik zei, sprak (2de
aor.), ejfh-hij zei (onregelmatig), nai- ja

mhdei"

peirazomeno"
oJti jApo qeou
peirazomai

Laat niemand die verzocht

mhdei"-niemand (niet één; d
is voor de wel-luidendheid),
oJti-hier is :

kai eijpen pro" aujtou",
Mhden aijrete eij" thn
oJdon, mhte rJabdon mhte
phran mhte ajrton mhte
ajrgurion

En hij zei tot hen:"Neemt
niets voor (onder)weg, noch
een staf noch een zak, noch
brood noch geld.

legetw

wordt zeggen: "Ik wordt
verzocht van Godswege".
(Jak. 1:13)

(Lu. 9:3)

mhden-(lett.)geen
ding,
rJabdo" staf, stok, phrazak, ajrto" brood, mhte. .
.mhte-noch... noch, ajrgurion-geld, zilver
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profhtai duo hj trei"
laleitwsan kai oiJ ajlloi

diakrinetwsan

Laten twee of drie profeten
spreken en laten de anderen
beoordelen. (1 Kor. 14:29)

hj-of,
beoordeel

diakrinw-ik

Dit was de gebiedende wijs van de o.t.t. Nu volgt de gebiedende wijs van de aoristus.

aJgiason aujtou" ejn th

Heilig hen door de waarheid
uw Woord is waarheid.
(Joh. 17:17)

aJgiazw-ik heilig (de z
verdwijnt voor de s), so"jouw, uw

kai oJ mh ejcwn pwlhsatw
to iJmation aujtou kai
ajgorasatw macairan

Laat hij die niet heeft zijn
kleed verkopen en laat hem
een zwaard kopen. (Lu.
22:36b)

pwlew-ik verkoop, iJmation- kledingstuk, ajgorazw-ik koop, macaira
zwaard

ejk kaqara" kardia" ajllhlou" ajgaphsate

Heeft elkaar lief vanuit een
rein hart. (1 Pet. 1:22b)

kaqaro"-rein,
ajgapaw
(merk op dat de a hier een h
wordt)

legei de jAbraam, jEcousi
Mwusea kai tou" profhta":
ajkousatwsan
aujtwn

Maar Abraham zegt:"Zij
hebben Mozes en de profeten Laten zij naar hen
luisteren. (Lu. 16:29)

Mw(u)sh"-(4de nv.), ajkouw- (plus 2de nv.; hier
'horen naar (verstaan)’

ajlhqeia/: oJ logo" oJ so"/
ajlhqeia ejstin
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Wij maken weer een staatje voor u.

(gebiedende wijs o.t.t.)

(gebiedende wijs van de aoristus)

lege

ajkouson

legetw

ajkousatw

legete

ajkousate

legetwsan

ajkousatwsan

(Indien u moeilijkheden ondervindt met deze cursus, komt dat waarschijnlijk omdat de voorgaande
lessen niet helder genoeg bijgebleven zijn. Herhaalt u in dat geval de nodige materie. Maakt u u
desnoods een lijst van woorden en grammatica die u moeilijkheden veroorzaken. Het is tegen deze
tijd sowieso erg hard nodig om vanaf het begin alles te herhalen en alle stof bij te houden!)

23.3 Etymologie

ballw

–

‘ik werp’; vgl. Eng. ‘ballistic missile’

baptisth"

–

‘doper’; vgl. ‘Baptist’

barbaro"

–

‘vreemdeling’, ‘buitenlander’; vgl. ‘barbaar’

baro"

–

‘gewicht’, ‘zwaarte’, ‘last’; vgl. ‘barometer’

basiliko"

–

‘koninklijk’; vgl. ‘basilisk’

biblo"

–

‘boek’, ‘rol’; vgl. ‘bijbel’

bio"

–

‘leven’, ‘leeftocht’; vgl. ‘biologie’

blasfhmew

–

‘ik laster’; vgl. Eng. ‘to blaspheme’ (van blaptw ‘ik schaad’ en fhmh
‘spraak’, ‘gerucht’)

borra"

–

‘Noord(en)’; vgl. ‘boreaal’, Lat. ‘borealis’

botanh

–

‘plant’, ‘kruid’; vgl. ‘botanie’
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boulomai

–

‘ik wil’, ‘ik ben van plan’ (de uitgang lijkt op een passivum, maar is het
niet!); vgl. ‘aboulia’ (twijfeldwang)

gaggraina

–

‘koudvuur’, ‘gangreen’ (van grainw ‘ik knaag’)

gamo"

–

‘huwelijk’ (waarsch. van een wortel gam ‘binden’); vgl. ‘monogamie’

genealogia

–

‘genealogie’ (van genea ‘geslacht’ en logia [verw. aan logo" ‘woord’
en legw ‘ik zeg’]

genesi"

–

‘herkomst’, ‘geboorte’ (van genw of ginomai ‘ik word’); vgl. ‘genesis’

gewrgo"

–

‘boer’, ‘landwerker’ (van gh ‘land’ en ejrgw ‘ik werk’); vgl. Eng.
‘George’

gh

–

‘land’, ‘aarde’; vgl. ‘geologie’

glwssa

–

‘tong’, ‘taal’; vgl. ‘glossolalie’

gnwsi"

–

‘kennis’; vgl. ‘gnosis’, ‘gnostici’

gramma

–

‘letter’ (van grafw ‘ik schrijf’); vgl. ‘grammatica’

grafw

–

‘ik schrijf’; vgl. ‘grafologie’

gumnasia

–

‘(lichamelijke) oefening’ (van gumnazw ‘ik oefen’ van gumno" (half)
naakt, omdat men (bijna) zonder kleren oefende); vgl. ‘gymnastiek’, ‘gymnasium’

gunh

–

‘vrouw’; vgl. ‘gynaecologie’ (van gunaiko" 2de nv. van gunh)

daimwn

–

‘kwade geest’, ‘demoon’

deka

–

‘tien’; vgl. Eng. ‘the decalogue’ (de tien geboden)

dendron

–

‘boom’; vgl. ‘rhododendron’, ‘dendriet’

derma

–

‘huid’; vgl. ‘dermatologie’

despoth"

–

‘meester’, ‘heer’; vgl. ‘despoot’

deutero"

–

‘tweede’; vgl. ‘Deuteronomium’ (‘tweede wet’ van nomo" ‘wet’)

dhmo"

–

‘bevolking’; vgl. ‘democratie’ (van krato" ‘kracht’)
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dia

–

‘door(heen)’; vgl. ‘dia’ (die het licht doorlaat)

diabolo"

–

‘duivel’, ‘valse aanklager’, ‘lasteraar’ (van diaballw ‘ik werp
dooreen’); vgl. Eng. ‘diabolical’

diagnwsi"

–

‘mening’, ‘onderzoek’, ‘beslissing’ (juridische term); vgl. ‘diagnose’

diadhma

–

‘kroon’, ‘diadeem’ (van dia en dew ‘ik bind’; oorspr. een witblauwe
band die Persische koningen op de tulband bonden)

diakonia

–

‘bediening’, ‘dienst(verlening)’; vgl. ‘diaconie’

diakono"

–

‘bediende’, ‘dienstknecht’; vgl. ‘diaken’

dialekto"

–

‘taal (die bij een volk hoort)’ (van legw ‘ik zeg, spreek’); vgl. ‘dialect’

diaspora

–

‘verstrooing’ (van speirw ‘ik strooi’); vgl. ‘diaspora’ (nl. van de tien
stammen; ook wel van alle twaalf, of alleen van Juda en Benjamin)

dogma

–

‘leerstelling’, ‘wetsbesluit’, ‘ordonnantie’; vgl. ‘dogma’

doxa

–

‘eer’, ‘glorie’; vgl. ‘doxologie’

drakwn

–

‘draak’

dunami"

–

‘macht’, ‘kunnen’; vgl. ‘dynamiet’

dunasth"

–

‘hoge beambte’; vgl. ‘dynastie’

duo

–

‘twee’; vgl. ‘duo’

dusenteria

–

‘dysenterie’ (van dus ‘mis-, on-, dis’ en ejnteron ‘ingewanden’)

23.4 Huiswerk
Rest nog om de gebiedende wijs van de sterke aoristus te leren. Die komt voor in het volgende
huiswerk.
Vertaal de volgende zinnen.

1. kai. le,gei auvtw/(| Eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( ba,le seauto.n ka,tw)
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2. w`j de. evpe,menon evrwtw/ntej auvto,n( avne,kuyen kai. ei=pen auvtoi/j( ~O avnama,rthtoj
u`mw/n prw/toj evpV auvth.n bale,tw li,qon)
3. o` de. ei=pen auvtoi/j( Ba,lete eivj ta. dexia. me,rh tou/ ploi,ou to. di,ktuon( kai. eu`rh,seteÅ
4. avlla. evlqo,ntej auvtoi. h`ma/j evxagage,twsanÅ
5
e[wj a;rti ouvk hv|th,sate ouvde.n evn tw/| ovno,mati, mou\ aivtei/te kai. lh,myesqe( i[na h`
cara. u`mw/n h=| peplhrwme,nhÅ
6) mh. kri,nete katV o;yin( avlla. th.n dikai,an kri,sin kri,neteÅ
7) Mh. ou=n tij u`ma/j krine,tw evn brw,sei kai. evn po,sei h' evn me,rei e`orth/j h' neomhni,aj

h' sabba,twn)
8) w[ste mh. pro. kairou/ ti kri,nete e[wj a'n e;lqh| o` ku,rioj( o]j kai. fwti,sei ta. krupta.

tou/ sko,touj kai. fanerw,sei ta.j boula.j tw/n kardiw/n)
o` evsqi,wn to.n mh. evsqi,onta mh. evxouqenei,tw( o` de. mh. evsqi,wn to.n evsqi,onta mh.
krine,tw(
9)

10) e;pece seautw/| kai. th/| didaskali,a|( evpi,mene auvtoi/j \ tou/to ga.r poiw/n kai. seauto.n

sw,seij kai. tou.j avkou,onta,j souÅ

katw

-(naar) beneden

wJ"

-als, toen, dat, hoe, ongeveer

ejpimenein

-doorgaan

ejrwtaw

-ik vraag

ajnakuptw

-ik richt me op

ajnamarthto"

-zonder zonde(n)

dexio"

-rechts

to mero", ta merh

-het gedeelte, de gedeelten

euJriskw, euJrhsw

-ik vind, ik zal vinden

ejxagw, ejxhgagon

-ik leid uit, ik leidde uit, heb uitgeleid (2de aor.)

eJw" ajrti

-tot nu (toe)
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aijtew

-ik vraag

lhmyesqe

-jullie zullen ontvangen

cara

-vreugde

hJ"

-zij (aanvoegende wijs)

plhrow

-(ver)vullen

krinw

-ik (be)oordeel

ojyi"

-gezicht, het zien, wat men aan de buitenkant ziet

dikaio"

-rechtvaardig

krisi"

-(be)oordeling

brwsi"

-eten, voedsel

posi"

-drinken

ejn merei

-wat betreft (lett. ‘in deel’)

eJorth

-feest

neomhnia

-nieuwe maan

sabbaton

-sabbat

wJste

-zodat, daarom

kairo"

-tijd, gelegenheid

fwtizw

-verlichten, in het licht zetten

krupton

-verborgene, verborgen ding

skoto"

-duisternis, donkerte

fanerow

-openbaren

boulh

-raad(geving), (raads)besluit

ejsqiw

-eten (ww.)

ejxouqenew

-verachten (lett. ‘tot niets [ou*qen, ou*den] achten, maken’

ejpecw

-ik zie toe (lett. ‘ik houd {mijn aandacht noun} op’)
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didskalia

-leer, het geleerde

ejpimenw

-ik blijf (er)bij

23.5 Nieuwe Woorden

proselqwn

-gekomen zijnde naar, tot

ciliarco"

-hoofdman (over duizend)

ejfh

-hij, zij zei

mhdei"

-niemand

mhden

-niets

rJabdo"

-staf, stok

phra

-zak

ajrto"

-brood

ajrgurion

-geld

diakrinw

-ik beoordeel

aJgiazw

-ik heilig

pwlew

-ik verkoop

iJmation

-kledingstuk

ajgorazw

-ik koop

macaira

-zwaard

katw

-(naar) beneden

wJ"

-als, dat, hoe, ongeveer

ejpimenw

-ik ga door

ejrwtaw

-ik vraag

ajnakuptw

-ik richt me op
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ajnamarthto"

-zonder zonden

dexio"

-rechts

to mero", ta merh

-het gedeelte, de gedeelten, kant, zijde

euJriskw, euJrhsw

-ik vind, zal vinden

ejxagw, ejxhgagon

-ik leid uit, leidde uit, heb uitgeleid

hj

-of

23.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Autographa
Hoewel de zgn. ‘autographa’ niet meer bestaan, is er door trouwe kopiisten wel degelijk voor gezorgd dat deze originele geschriften (dus door de schrijvers zelf) getrouw zijn gekopieerd. Wat de
Joden hadden gedaan voor de oudtestamentische autographa, hebben meestal monniken gedaan
voor de nieuwtestamentische. Een vondst als van de Dode Zee rollen bevestigen dat de teksten van
het O.T. altijd al bijzonder nauwkeurig waren overgeleverd d.m.v. methoden als het tellen van alle
woorden, letters en het overschrijven van het hele document als er een afwijking was.
Vergelijkbare vondsten zijn er ook gedaan die bevestigen dat het Griekse N.T., dat aan de basis van
bijv. de Statenvertaling ligt, eveneens uitzonderlijk goed bewaard is. Zo zelfs, dat we ervan uit kunnen gaan dat de hedendaagse tekst nagenoeg dezelfde is als die waar de eerste Christenen over
bezaten. Eigenlijk zijn wij bevoorrecht, want de allereerste Christenen moesten nog op vele dingen
wachten!
Van 99% van alle in het N.T. voorkomende woorden is de betekenis zeker. Slechts een klein percentage (0,1%) betreft min of meer belangrijke varianten. Maar ook hier is de Christelijke leer veilig
gesteld, omdat geen enkel basisaspect van de Leer op een afwijkend variant is gebaseerd.
De studie van het Griekse origineel werkt mee tot een diepere betekenis en beleving van de Bijbel.
Het is op z’n minst nuttig om een vaardigheid te leren die men in staat stelt om vertalingen te
vergelijken. Voldoende kennis van de grammatica en een basiswoordenschat zijn hiervoor een vereiste. Vertalingen kunnen namelijk nog wel eens van het origineel afwijken. Maar ik haast me toe te
voegen dat vertalers altijd hun werk zo getrouw mogelijk gedaan hebben en ik ben me niet bewust
van enige vertaling die de Christelijke leer in diskrediet zou brengen. In de volgende lessen besteden
we aandacht aan de (oude) Griekse teksten.

NOTITIES:
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LES XXIV

24.1 Inleiding
In deze les geven wij u voorbeelden van zelfstandig naamwoorden van de derde declinatie. De verbuiging van deze woorden wijkt af van die van de eerste en tweede declinatie. Bij de derde declinatie is het belangrijk om de tweede naamval enkelvoud (genitivus singularis) te kennen. Omdat
daar de stam naar boven komt. Bijv.: ejlpi" (hoop); ejlpido"; stam ejlpid- Achter de stam komen de
verbuigingen van de diverse naamvallen.

24.2 Voorbeelden uit het N.T. van de verbuigingen van enkele zelfstandig naamwoorden van de
derde declinatie
kai gar ejan ajdhlon
fwnhn salpigx dw/

Want ook, als een trompet
een
onduidelijk
geluid
geeft– (1 Kor. 14:8a)

ajdhlo"-onduidelijk,
hJ
salpigx de trompet, dw/aanvoegende wijs aor. van
didwmi

ajpostelei tou" ajggelou"
aujtou meta salpiggo"
megalh"

En hij zal zijn engelen
zenden met een grote
trompet. (Mt. 24:31a)

ajpostellw-ik zend, ajpostelw-ik zal zenden (onregelm.)

ejn th/ ejscath/ salpiggi

Met (lett. in) de laatste
trompet—(1 Kor. 15:52)

ejscato"-laatste

oJ ajggelo" oJ ejcwn thn

salpigga

De engel die de trompet
heeft– (vgl. Op. 9:14b)

eJpta salpigge"

Zeven trompetten--
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kai oiJ eJpta ajggeloi oiJ
ejconte" ta" eJpta salpigga" hJtoimasan aujtou"

En de zeven engelen die de
zeven trompetten hadden,
bereidden ze. (Op. 8:6)

eJtoimazw-bereiden,
maken

tauta aujtou lalounto"
aujtoi", ijdou ajrcwn eiJ"
ejlqwn prosekunei aujtw/

Terwijl hij deze dingen tot

lalount.-zgn.
genitivus
absolutus, vertaald door
'terwijl', 'omdat', 'hoewel' al
naar gelang het verband,
proskunew-ik aanbid (let.
ik kniel, ajrcwn-overste

kai ejlqwn oJ jIhsou" eij"
thn oijkian tou ajrconto"

En Jezus het huis van de
overste
binnen
gegaan
zijnde– (Mt. 9:23a)

oiJ de Farisaioi ejlegon,
jEn tw/ ajrconti twn daimoniwn ejkballei ta daimonia

Maar de Farizeeën zeiden:"Door de overste van de
demonen werpt hij de
demonen uit". (Mt.9:34)

hen sprak, zie één overste
kwam en aanbad hem.
(Mt.9:18a)

klaar
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jArconta tou laou sou
oujk ejrei" kakw"

Gij zult geen kwaad spreken
van de overste van uw volk.
(Hand. 23:5b)

lao"-volk, ejrw-o.t.t.t. v.
legw, kakw"- slecht (bijwoord)

Oijdate oJti oiJ ajrconte"
twn ejqnwn katakuri- euousin aujtwn

Jullie weten dat de oversten
van
de
volken
hen
onderwerpen. (Mt. 20:25b)

katakurieuw-ik
werp (plus 2de nv.)

mh ti" ejk twn ajrcontwn
ejpisteusen eij" aujton hj
ejk twn Farisaiwn;

Toch niemand van de oversten heeft in hem geloofd, of
van de Farizeeën? (Joh.
7:48)

mh-toch niet, hj-of

sun toi" ajrcousin aujtwn

Met
hun
(Hand.14:5b)

ton Paulon eiJlkusan eij"
thn ajgoran ejpi tou"

Ze sleepten Paulus de markt
op naar de oversten.

onder-

oversten–

ajrconta"

eJlkw-ik sleep, eiJlkusa
(aor.) ajgora-markt(plein)

(vgl. Hand.16:19)

We maken weer een staatje van de verbuigingen van deze twee woorden van de 3de declinatie.

salpigx

salpigge"

ajrcwn

ajrconte"

salpiggo"

salpiggwn

ajrconto"

ajrcontwn

salpiggi

salpigxi(n)

ajrconti

ajrcousin

salpigga

salpigga"

ajrconta

ajrconta"
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24.3 Etymologie

ejgw

–

‘ik’; vgl. Lat. ‘ego’

ejqniko"

–

‘heiden(s)’; vgl. Eng. ‘ethnical’

ejqno"

–

‘ras, natie, volk, heidenen’; vgl. ‘ethnologie’

ejqo"

–

‘gebruik, voorschrift’; vgl. Eng. ‘ethos’

eijdwlon

–

‘beeld, beeltenis van een valse god, valse god’; vgl. ‘idool’

eijkw

–

‘wijken’

eijkwn

–

‘beeld, figuur, gelijkenis’; vgl. ‘ikoon’

eijrhnh

–

‘vrede’; vgl. de meisjesnaam ‘Irene’

eiJ", mia, eJn

–

‘één’; vgl. div. talen: ‘one’, ‘ein’, ‘un’, ‘een’, ‘uno’, enz.

ejk

–

‘uit’; vgl. Lat. ‘ex’

ejkklhsia

–

‘vergadering, kerk’; vgl. Fr. ‘église’, Sp. naam ‘Iglesias’; van ejkkalew
‘ik roep (mensen) uit’

ejkstasi"

–

‘extase, verwondering’; vgl. ‘xtc’

eJlko"

–

‘zweer’; vgl. Lat. ‘ulcus’, Eng. ‘ulcer’

ejmo"

–

‘mijn’; vgl. Lat. ‘meus’, enz.

ejmporion

–

‘markt’; vgl. Lat. ‘emporium’, Eng. ‘empire’

ejn

–

‘in’; vgl. Lat. ‘in’, D. ‘im’, enz.

ejnergeia

–

‘werkzaamheid, werking, werkzame kracht’; vgl. ‘energie’

eJx

–

‘zes’; vgl. Lat. ‘sex’, (de spiritus asper was voorheen vaak een sigma),
Eng. ‘six’, D. ‘sechs’, enz.

ejpiskopo"

–

‘toezichthouder, opzichter, wachter’ van ejpiskopew ‘ik zie toe’; vgl.
Lat. ‘episcopus’, Eng.‘bishop’
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ejpistolh

–

‘brief’; vgl. Eng. ‘epistle’, Ned. ‘epistel’

ejpifaneia

–

‘verschijning’; vgl. Eng. ‘epiphany’

ejpo"

–

‘woord’; vgl. ‘epos’

ejsqh"

–

‘kleding(stuk)’; vgl. Lat. ‘vestis’; Eng. Ned. ‘vest’

ejsqiw

–

‘ik eet’; vgl. Lat. ‘edere’, Eng. ‘to eat’, D. ‘essen’

eJspera

–

‘avond’; vgl. Lat. ‘vesper’

ejscato"

–

‘laatste’; vgl. ‘eschatologie’

ejswtero"

–

‘binnen(st)’; vgl. ‘esoterisch’

eujaggelion

–

‘goede tijding’; vgl. ‘evangelie’

eujaggelisth"

–

‘iem. die goede tijding brengt’; vgl. ‘evangelist’

eujgenh"

–

‘nobel’, (lett. ‘van goede geboorte’); vgl. jongensnaam ‘Eugene’

eujcaristia

–

‘dankbaarheid’, ‘het danken’; vgl. Eng. ‘eucharist’, Ned. ‘eucharistie’

24.4 Huiswerk

a. Verbuig de volgende woorden in het enkelvoud en meervoud.
stoma (2de nv. stomato") mond, ijcqu" (ijcquo") vis, pou" (podo") voet.

b. Vertaal de volgende zinnen.

1. VIdou. o` pai/j mou o]n h`|re,tisa( o` avgaphto,j mou eivj o]n euvdo,khsen h` yuch, mou.)

2. kai. h;geiren ke,raj swthri,aj h`mi/n evn oi;kw| Daui.d paido.j auvtou.)
3. o` qeo.j VAbraa.m kai. VIsaa.k kai.VIakw,b( o` qeo.j tw/n pate,rwn h`mw/n( evdo,xasen to.n
pai/da auvtou/ VIhsou/n”)
4. To,te ~Hrw,|dhj avnei/len pa,ntaj tou.j pai/daj tou.j evn Bhqle,em)
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5. Pa,ter h`mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j)
6. ouv kata. th.n diaqh,khn( h]n evpoi,hsa toi/j patra,sin)
7. kai. e;somai u`mi/n eivj pate,ra kai. u`mei/j e;sesqe, moi eivj ui`ou.j kai. qugate,raj( le,gei
ku,rioj pantokra,twr)
8. kai. evxelqou/sa ei=pen th/| mhtri. auvth/j)
9. kai. evlqo,ntej eivj th.n oivki,an ei=don to. paidi,on meta. Mari,aj th/j mhtro.j auvtou/( kai.
peso,ntej proseku,nhsan auvtw/|)
10..) ouvc ou-to,j evstin o` tou/ te,ktonoj ui`o,jÈ ouvc h` mh,thr auvtou/ le,getai Maria.m kai. oi`

avdelfoi. auvtou/ VIa,kwboj kai. VIwsh.f kai. Si,mwn kai. VIou,dajÈ

pai" (paido")

-kind, knecht

aiJretizw

-ik kies

ajgaphto"

-geliefd

eujdokew

-ik schep welbehagen in

ejgeirw (hjgeira, aor.)
to kera"(ato")

-de hoorn

swthria

-redding

doxazw

-ik verheerlijk

ajnairew

-ik vermoord (lett. neem op), aor. ajneilon

diaqhkh

-testament

qugathr

-dochter

pantokratwr

-almachtige

paidion

-kindje

piptw-e*peson

-ik val, viel (aor.)
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proskunew

-ik aanbid

tektwn

-timmerman

24.5 Nieuwe Woorden

ajdhlo"

-onduidelijk

salpigx

-trompet

ajpostel(l)w

-ik zend, (zal zenden)

ejscato"

-laatste

eJtoimazw

-ik bereid, maak klaar

ajrcwn

-overste

proskunew

-ik aanbid

katakurieuw

-ik onderwerp

eJlkw, eiJlkusa

-ik sleep, sleepte

ajgora

-markt(plein)

pai" (paido")

-kind, knecht

aiJretizw

-ik kies

ajgaphto"

-geliefd

eujdokew

-ik schep welbehagen in

ejgeirw, hjgeira

-ik wek op, wekte op

to kera" (kerato") -de hoorn
swthria

-redding

doxazw

-ik verheerlijk
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ajnairew, ajneilon (spreek uit: an-hai-re-oo, an-hei-lon) < ajna + aiJrew-ik
vermoord, vermoordde
ijcqu" (ijcquo")

-vis

pou" (podo")

-voet

24.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Manuscripten I
Een zekere Stephanus gaf in het jaar 1550 een Griekse tekst uit die de naam Textus Receptus kreeg
(‘aanvaarde tekst’). Deze tekst werd de basis van de Statenvertaling en van o.a. de Luther-vertaling.
Het zou enkele eeuwen duren voordat men het waagde een herziene uitgave te publiceren. Want dit
werd als oneerbiedig beschouwd.
Wat de Dode Zee rollen voor het Oude Testament waren, was in eerste instantie een oud manuscript
uit de vierde eeuw, ontdekt door een Duitse geleerde–Tischendorf. Deze codex (handschrift) bevatte
het gehele Nieuwe Testament en werd toevallig door hem ontdekt bij zijn derde bezoek aan het St.
Catharinaklooster op de berg Sinaï. Later werden elders delen van het N.T. ontdekt die nog veel
ouder waren, sommige van slechts 50 jaar na de autographa!
Heden ten dage beschikken wij over ongeveer 5000 handschriften die het hele N.T. of delen daarvan
bevatten. Uit deze grote hoeveelheid blijkt dat de latere manuscripten die aan de Statenvertaling
ten grondslag liggen, zeer getrouw waren gekopieerd.
Bovendien bevestigen ze elkaars betrouwbaarheid.

De meeste hedendaagse geleerden prefereren de oudste teksten. Er zijn er echter die redeneren dat
deze teksten–meestal uit de droge streken van Egypte, waar het papyrus lang goed bleef–behoren
tot een plaatselijke variant. Zij geven de voorkeur aan de zogenaamde Majority text–‘de tekst van de
meerderheid’, gebaseerd op de theorie dat de variant die het meest voorkomt, terug moet gaan op
de oudste en beste (niet meer bestaande) teksten. Maar hoe dit ook zij; waar het om gaat is dat
bewezen is dat eenvoudige Egyptische boeren uit de tweede eeuw gewoon hetzelfde Nieuwe Testament bezaten als de geleerden van vandaag de dag!

NOTITIES:
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LES XXV

25.1 Inleiding
In deze les geven wij u voorbeelden van de zogenaamde aanvoegende wijs van het werkwoord 'zijn'.
Deze wordt meestal gebruikt om bedoelingen weer te geven en soms om een voorwaarde of omstandigheid aan te duiden. We geven u ook voorbeelden van de gebiedende wijs van dit werkwoord,
wat voorbeelden van het deelwoord van de aoristus en van de infinitief (hele ww.) van de aoristus en
van de v.t.t.

25.2 Voorbeelden uit het N.T.

ejpemya aujton
lupotero" wj

iJna

aj-

ejan de parabath" nomou

h/j", hJ peritomh sou ajkro
bustia gegonen

Ik heb hem gezonden opdatik minder smart zou hebben
(lett. smartelozer zou zijn).
(vgl. Fil. 2:28)

pempw-ik zend (aor.), ajlupo"-zonder pijn of smart
wj-dat ik zij

En als u een overtreder van
de wet zijt, is uw
besnijdenis
onbesnedenheid
geworden.
(Rom.2:25b)

parabath"-overtreder,
gegonen v.t.t. van ginomaiik word,
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oJtan oJ ojfqalmo" sou aJplou" hj,/ kai oJlon to
swma sou fwteinon ejstin

Wanneer uw oog eenvoudig
is, is ook uw hele lichaam
helder. (Lu. 11:34b)

oJtan-wanneer (ook maar),
aJplou" eenvoudig, swma
(ato")-lichaam, fwteino"helder(lichtend)

kai aujto" ejdwken tou"
ajpostolou" iJna mhketi
wjmen nhpioi

En hij heeft de apostelen
gegeven, opdat wij niet
langer onervaren zouden
zijn. (vgl. Ef. 4:11-14)

didwmi, ejdwka-ik gaf, heb
gegeven
(aor.), ajpostolo"Apostel,
gezand,
nhpio"-onervaren,
kind(erlijk)

Eij tufloi hjte, oujk ajn
eijcete aJmartian

Indien jullie blind waren,
zouden jullie geen zonde
hebben (Joh. 9:41b)

tuflo"-blind, eijcon-o.v.t.
v. ejcw, aJmartia-zonde

Pater, qelw iJna oJpou
eijmi ejgw kajkeinoi wjsin
met j ejmou

Vader, ik wil dat waar ik
ben ook zij bij mij zijn.
(vgl. Joh. 17:24)

kajkeinoi < kai + ejkeinoi

We herhalen de respectievelijke vormen weer voor u.

wj

wjmen

hj/"

hjte

hj/

wjsin
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We geven u nu de gebiedende wijs van het werkwoord 'zijn'.

uJpage eij" eijrhnhn kai
ijsqi uJgih"

Ga heen in vrede en wees
gezond. (Mk.5:34b)

uJgih"-gezond (bijvoeglijk
nw. van de 3de declinatie),
ijsqi-wees

ejstw de pa" ajnqrwpo"

Laat ieder mens snel zijn
om te horen, langzaam om
te spreken. (Jak. 1:19b)

tacu"-snel,
ajkousaiinfinitief van de aor.,
bradu"-langzaam

ejgkataleipw-ik verlaat

kai to ouj ouj

Laat uw ja ja zijn en uw nee
nee. (Jak. 5:12b)

kai
o&tan
proseuchsqe,ou*k e*sesqe wJς oi&
u&pokritai

En wanneer jullie bidden,
weest
niet
als
de
hypocrieten. (Mat. 6:5a)

ejsesqe- jullie zullen zijn

diakonoi ejstwsan
gunaiko" ajndre"

Laten diakenen mannen van
één vrouw zijn. (1 Ti.3:12a)

diakono"-knecht, diaken

tacu" eij" to ajkousai,
bradu" eij" to lalhsai

hjtw de uJmwn to nai nai

mia"

Wij herhalen: ijsqi
ejstw (hjtw)
(ejste) (ontbreekt; wordt weergegeven door de o.t.t.t.: ejsesqe)
ejstwsan
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Wij geven u nu drie voorbeelden van het deelwoord van de aoristus.
Dhma" gar me ejgkatelipen ajgaphsa" ton nun
aijwna

Want Demas heeft mij
achtergelaten, omdat hij de
tegenwoordige tijd heeft
liefgehad. (2 Ti. 4:10a)

ajgaphsa"-deelwoord
aor. aijwn-tijd(geest)

ajll j ejn toutoi" pasin
uJpernikwmen dia tou
ajgaphsanto" hJma"

Maar in al deze dingen zijn
wij superhelden door hem
die ons heeft liefgehad.
(Rom. 8:37)

uJpernikaw-ik ben een superheld

ajll j eujqu" ajkousasa
gunh peri aujtou, ejlqousa
prosepesen pro" tou"
poda" aujtou

Maar, onmiddellijk, toen de
vrouw gehoord had van
hem, kwam ze en viel neer
voor zijn voeten. (vgl. Mk.
7:25)

eujqu"-onmiddellijk
(bijwoord) prospiptw-ik val
neer (2de aor.)

v.d.

Afgezien van sa wordt het deelwoord van de regelmatige aoristus verbogen als het tegenwoordig
deelwoord. (Zie les XVII).

Het N.T. Grieks kent ook het hele werkwoord (infinitief) van de aoristus en van de v.t.t.

eijpen de oJ jIhsou" pro"
aujtou", jEperwtw uJma" eij
ejxestin
tw/
sabbatw/

ajgaqopoihsai

En Jezus zei tot hen: "Ik
vraag
jullie,
is
het
toegestaan op de sabbat om
goed te doen?" (Lu. 6:9a)

ejperwtaw-ik
verzoek,
vraag,
ejxesti-het
is
toegestaan, wettig, ajgaqopoiew-ik doe goed
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kai ejkeleuse toi" ojcloi"
ajnapesein ejpi thn ghn

En hij beval de menigten
om zich neer te leggen op
de grond. (vgl. Mt. 15:32)

keleuw-ik
beveel,
ajnapiptw- ik vlij me neer,
ajnepeson- 2de aor.

dia touto kai uJphnthsen
aujtw/ oJ ojclo", oJti hjkousan touto aujton pepoihkenai shmeion

Hierom kwam de menigte
hem ook tegemoet, omdat
ze gehoord hadden dat hij
dit wonder gedaan had.
(Joh. 12:12)

uJpantaw-ik kom tegemoet,
pepoihkenai-te
hebben
gedaan

25.3 Etymologie

zhlo"

–

‘geestdrift’, ‘jaloezie’; vgl. Eng. ‘zeal,’ ‘jealousy’

zhlwth"

–

‘Zeloot’; vgl. Eng. ‘zealot’

zugo"

–

‘juk’; verwant aan Lat. ‘iugium’, Eng. ‘yoke’, Fr. ‘joug’, D. ‘Joch’

zwon

–

‘levend wezen’, ‘beest’; vgl. ‘zoölogie’

hJgemonia

–

‘hegemonie’; vgl. Eng. ‘hegemony’

hJdonh

–

‘plezier’, ‘genot’; vgl. ‘hedonisme’

hJlio"

–

‘zon(licht)’; vgl. ‘helium’

hjco"

–

‘geluid’, ‘bericht’, ‘gerucht’; vgl. ‘echo’

qea

–

‘godin’, vgl. gelijkluidende meisjesnaam

qeatron

–

‘schouwburg’, ‘toneel’, ‘auditorium’, ‘publiek’, ‘schouwspel’; vgl.
‘theater’

qerapeia

–

‘dienst(betoon)’, ‘genezing’, ‘(de gezamenlijke) dienstknechten’; vgl.
‘therapie’

qermh

–

‘hitte’; vgl. ‘thermisch’

qewria

–

‘het zien’, ‘wat gezien wordt’, ‘schouwspel’; vgl. ‘theorie’
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qhsauro"

–

‘geldkist’, ‘voorraadkamer’, ‘schat(kamer)’; vgl. Lat. Eng. ‘thesaurus’

qrauw

–

‘(ver)breken’, ‘verwonden’; vgl. ‘trauma’

qrhno"

–

‘weeklagen’, ‘klaagzang’; vgl. D. ‘Thräne’, ‘dröhnen’, Ned. ‘tranen’,
‘dreunen’

qrono"

–

‘troon’

qura

–

‘deur’; vgl. Eng. ‘door’, D. ‘Thür’

qwrax

–

‘borstschild’, ‘borstharnas’, vgl. Eng. ‘thorax’

ijaspi"

–

‘jaspis’; vgl. Eng. ‘jasper’

ijatro"

–

‘arts’, ‘dokter’; vgl. ‘psychiater’

ijdio"

–

‘eigen’; vgl. ‘idioom’

ijdiwth"

–

‘ongeschoold man’, ‘eenvoudig burger’; vgl. Ned. ‘idioot’

iJero"

–

‘heilig’, ‘gewijd’; vgl. ‘hieroglief’

iJppo"

–

‘paard’; vgl. ‘hippodroom’, enz.

ijri"

–

‘regenboog’; vgl. gelijkluidende meisjesnaam

ijcqu"

–

‘vis’; vgl. Christelijk ‘ichthus’ symbool van het anacronym *Ihsou"
Cristo" Qeou &Uio" Swthr

25.4 Huiswerk
a. Verbuig het deelwoord van de aoristus in alle naamvallen enkelvoud en meervoud,
mannelijk en vrouwelijk (onzijdig ontbreekt).
b. Vertaal de volgende zinnen:
1. kai. tau/ta para,ggelle( i[na avnepi,lhmptoi w=sinÅ
2. e;stw de. o` lo,goj u`mw/n nai. nai,( ou' ou;\ to. de. perisso.n tou,twn evk tou/ ponhrou/

evstinÅ
3. kai. au[th evsti.n h` ni,kh h` nikh,sasa to.n ko,smon( h` pi,stij h`mw/nÅ
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4. o[ti h=lqen avkou/sai th.n sofi,an Solomw/noj)

5. kai. mh. eu`rou/sai to. sw/ma auvtou/ h=lqon le,gousai kai. ovptasi,an avgge,lwn
e`wrake,nai( oi] le,gousin auvto.n zh/nÅ
6. kai. evdo,qh auvtw/| poih/sai po,lemon meta. tw/n a`gi,wn kai. nikh/sai auvtou,j)
7. para,labe to. paidi,on kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. feu/ge eivj Ai;gupton kai. i;sqi evkei/
e[wj a'n ei;pw soi\
8. me,llei ga.r ~Hrw,|dhj zhtei/n to. paidi,on tou/ avpole,sai auvto,Å
9. :Esesqe ou=n u`mei/j te,leioi w`j o` path.r u`mw/n o` ouvra,nioj te,leio,j evsti)

10. ei; tij u`ma/j euvaggeli,zetai parV o] parela,bete( avna,qema e;stwÅ

paraggellw

-ik beveel

ajnepilhmpto"

-onberispelijk

to perisson

-het overtollige

perisso"

-overtollig

nikaw

-ik overwin

nikh

-overwinning

Solomwn

-Salomo

euJriskw-euJron

-(aor.)ik vind

ojptasia

-gezicht, visioen

oJraw-eJwrakenai

-(infinitief perfectum [v.t.t.])ik zie

didwmi-e*doqh

-ik geef, het werd gegeven (aor. passivum)

polemo"

-oorlog

aJgio"

-heilig

paralambanwparelabon

-ik neem mee, ik nam mee (aor.)

feugw

-ik vlucht
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Aijgupto"

-Egypte

ejkei

-daar

eJw"

-totdat (plus a*n en conjunctivus)

legw-eijpon

-ik zeg, zei (aor.)

mellw

-ik sta op het punt te (plus infinitief)

ajpollumi

-ik vernietig, dood

teleio"

-volmaakt

eujaggelizomai

-ik breng goed nieuws, ik verkondig het evangelie

par j oJ

-boven wat/ tegen wat

ajnaqema

-ver(vloek)t ding

25.5 Nieuwe Woorden
pempw, ejpemya

-ik zend, zond

ajlupo", ajlupotero"

-zonder pijn, smart, 'smartelozer'

parabath"

-overtreder

ginomai, gegona

-ik word, ben geworden

oJtan

-wanneer (ook maar)

aJplou"

-eenvoudig

swma

-lichaam

fwteino"

-helder(lichtend)

didwmi, ejdwka

-ik geef, ik gaf, heb gegeven

ajpostolo"

-Apostel, afgezand

mhketi

-niet meer, langer

nhpio"

-(hier) onervaren, kinderlijk

tuflo"

-blind
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ejcw, eijcon

-ik heb, had, heb gehad

aJmartia

-zonde

kajkeinoi

-en zij

tacu"

-snel

bradu"

-langzaam

diakono"

-knecht, diaken

eujqu"

-onmiddellijk

prospiptw, prosepeson

-ik val neer, viel neer, ben neergevallen

keleuw

-ik beveel

ajnapiptw, ajnepeson

-ik vlij me neer, vlijde me neer

uJpantaw

-ik kom tegemoet (+ 2de nv.)

pepoihkenai

-te hebben gedaan, gemaakt

ajnapesein

-zich neer te vlijen (hele werkwoord, aor)

ajgaqopoihsai

-goed te doen (hele werkwoord, aor.)

ejperwtaw

-ik verzoek, vraag

paraggellw

-ik beveel

ajnepilhmpto"

-onberispelijk

to perisson, perisso"

-het overtollige, overtollig

nikh

-overwinning

nikaw

-ik overwin

25.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Manuscripten II
De Joden kopieerden het O.T. getrouwer dan de monniken het N.T. In les 23 zeiden we al dat slechts
0,1% van het N.T. belangrijke varianten betreft; de meeste varianten betreffen verschillen in spelling,
woordvolgorde en grammatica. Deze 0,1% van de woorden van het N.T. brengen de Christelijke leer
niet in gevaar. De overlevering van het N.T. is uniek. Van geen enkel geschrift uit de oudheid (behalve dan het O.T.) zijn zoveel handschriften en vertalingen voorradig. Men kan er zeker van zijn dat
in minstens één van deze oude getuigen het juiste origineel is bewaard. Andere geschriften zijn altijd
aangetast in meerdere of mindere mate door overschrijffouten en moet de tektscriticus een gok
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wagen naar de oorspronkelijke vorm. Dit is voor het N.T. dus niet nodig!
Fouten die binnenslopen waren meestal zonder opzet, zoals het verwisselen van volgorde van
woorden, verdubbeling of omkering van letters en weglating van woorden en letters. Dit indien het
manuscript overgeschreven werd. Wanneer het manuscript gedicteerd werd, ontstonden dergelijke
fouten ook. Met opzet werd waarschijnlijk 1 Johannes 5:7 veranderd. Maar het kan ook dat dit een
theologische interpretatie was in de kantlijn, waarvan een kopiist dacht dat het in het origineel
hoorde. Dit vers is een voorbeeld van een variant dat op zich wel belangrijk is, maar die niets van de
Christelijke leer in diskrediet brengt (in dit geval de leer van de drie-eenheid).
De belangrijkste handschriften (naar chronologische volgorde) zijn de papyri uit Egypte (2de en 3de
eeuw), de uncialen [handschriften in hoofdletters geschreven] (4de tot 9de eeuw), en de minuskels
[handschriften in kleine letters] (9de tot 15de eeuw). Hiernaast worden antieke vertalingen geraadpleegd, evenals bijbelcitaten door kerkvaders en leesboeken voor godsdienstig onderwijs.
Wij raden u aan om nu toch een Grieks N.T. aan te schaffen. Naast interlineaire edities, kunt u de al
genoemde Textus Receptus, of de Majority Text, of een nieuwe editie in de lijn van Nestle-Aland kopen.

NOTITIES:
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LES XXVI

26.1 Inleiding
In deze les geven wij u voorbeelden van de aanvoegende wijs van het regelmatige werkwoord in de
o.t.t. en de aoristus. U kunt dan zien dat de aanvoegende wijs in het N.T. ook soms gebruikt wordt als
in het Nederlands (namelijk om aan te sporen), met deze uitzondering dat het Nederlands dit alleen in
de derde persoon enkelvoud doet (bijv. 'men neme').

26.2 Voorbeelden uit het N.T.

iJna eijte ejlqwn kai ijdwn

eijte. . .eijte-hetzij. . .hetzij

uJma" eijte ajpwn ajkouw ta
peri uJmwn

Opdat, hetzij nadat ik gekomen ben en jullie gezien
heb, hetzij dat ik afwezig
ben, moge horen de dingen
omtrent jullie. (Fil. 1:27b)

sumbouleuw soi ajgorasai
kollourion ejgcrisai tou"
ojfqalmou"
sou
iJna

Ik raad u aan ogenzalf te
kopen, om uw ogen te zalven, opdat u zien moge.

sumbouleuw-ik raad aan,
kollourion-ogenzalf,
ejgcriw-ik zalf, ik smeer in

bleph/"
(vgl. Op. 3:18)

aJ gar ajn ejkeino" poih/,
tauta kai oJ uiJo" oJmoiw"
poiei

Want al wat hij doet, evenzo
doet ook de zoon. (Joh.
5:19c)

oJ ajn-al wat, wat ook (maar)
oJmoiw"-evenzo
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cairwmen kai ajgalliwmen

Laten we ons verheugen en
juichen. (Op.19:7a)

ajlla tauta lelalhka
uJmin iJna oJtan ejlqh/ hJ
wJra aujtwn mnhmoneuhte
aujtwn

cairw-ik verheug me ajgalliaw-ik juich

Maar deze dingen heb ik tot
jullie gesproken, opdat
wanneer hun uur komt jullie
ze mogen herinneren.
(Joh. 16:4a)

panta oujn oJsa ejan qelhte iJna poiwsin uJmin oiJ
ajnqrwpoi, ouJtw" kai uJmei"
poieite
aujtoi":
ouJto" gar ejstin oJ nomo"
kai oiJ profhtai

Daarom, zoveel dingen als u
maar wilt dat de mensen u
doen, doet ook u hun zo;
want dit is de wet en de
profeten. (Mt. 7:12)

oJso" ejan-zoveel als maar
(onzijdig meervoud)

We herhalen deze vormen weer:

legw

legwmen

legh/"

leghte

legh/

legwsin

We gaan verder met de aanvoegende wijs van de aoristus.

JOn ajn filhsw aujto"
ejstin, krathsete aujton

Wie ik ook kus hij is het,
grijpt hem. (Mt.26:47b)

filew-(hier)
ik
kratew-ik grijp

kus,
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kai to ejlaion kai to
oijnon mh ajdikhsh/"

En beschadig de olie en de
wijn niet. (Op.6:6c)

ejlaion-(olijf)olie, oijno"wijn, ajdikew-ik doe kwaad
(aan)

legw oJti ejan mh perisseush uJmwn hJ dikaiosunh
pleion twn
Farisaiwn,
ouj mh eijselqhte eij" thn
basileian twn oujranwn

Ik zeg u dat als uw rechtvaardigheid
niet
overvloediger is meer dan die
van de farizeeërs, u nooit
het koninkrijk van de hemelen zult ingaan. (Mt.
5:20)

perisseuein-overvloedig
zijn,
dikaiosunh-rechtvaardigheid, pleiwn-groter,
meer (onzijdige vorm gebruikt als bijwoord) ouj mh(plus aor.) nooit, volstrekt
niet

(ejkeino" ajpeqanen) uJper
hJmwn, iJna eijte grhgorwmen
eijte kaqeudwmen
aJma sun aujtw/ zhswmen

(Hij stierf) voor ons, opdat

kaqeudw-ik slaap, uJpervoor, aJma-samen met (plus
3de nv.)

ejan gar ajgaphshte tou"
ajgapwnta" uJma", tina
misqon ejcete;

Want indien u liefheeft die u
liefhebben, wat voor loon
heeft u? (Mt. 5:46a)

misqo"-loon, beloning tiwat (4de nv.)

kai ejxagousin aujton iJna
staurwswsin aujton

En zij leiden hem naar
buiten om hem te kruisigen.
(Mk. 15:20c)

staurow-ik kruisig

hetzij wij waken hetzij wij
slapen, wij samen met hem
mogen leven. (vgl. 1 Th.
4:10)

We geven u weer een staatje van deze vervoegingen:

ajkousw

ajkouswmen

ajkoush/"

ajkoushte
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ajkoush/

ajkouswsin

We gaan nu verder met enkele voorbeelden van het deelwoord van de v.t.t.
J eJwrakw" ejme eJwraken
ton patera

Hij die mij gezien heeft,
heeft de vader gezien. (Joh.
14:9b)

oJraw,eJwraka, eJwrakw"ik zie, ik heb gezien, gezien
hebbende

hJ gunh mou probebhkuia
(ejstin) ejn tai" hJmerai"
aujth"

Mijn vrouw is (hoog) gevorderd in haar dagen.
(Lu.1:18c)

probainw-ik
verder

(to pneuma) oujdepw gar
hjn ejp j oujdeni aujtwn

ejpipeptwko"

Want (de geest) was nog
niet op één van hen gevallen. (vgl. Hand. 8:16a)

oujdepw-nog (steeds) niet
ejpipiptw, ejpipe-ptwka-ik
val op

ajmfoteroi probe-bhkote"
ejn tai" hJmerai" aujtwn
hjsan

Beiden waren
leeftijd
(Lu.1:7b)

ajmfoteroi-beiden

op hoge
gekomen.

26.3 Etymologie

kaqaro"

–

‘rein’; vgl. meisjesnaam ‘Catharina’, ‘katharsis’

ga

vooruit,
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kaqhghth"

–

‘meester’, ‘leraar’ (eig. ‘begeleider’); vgl. ‘cathegeet’, enz.

Kaisar

–

‘keizer’; vgl. ‘Caesar’

kako"

–

‘slecht’; vgl. ‘cacafonie’

kalo"

–

‘mooi’; vgl. ‘calligrafie’

kamhlo"

–

‘kameel’

kanwn

–

‘regel’, ‘standaard’; vgl. ‘canon’

kardia

–

‘hart’; vgl. ‘cardiologie’

kataluw

–

‘ik maak los’; vgl. ‘catalyse’, ‘catalysator’

katastrofh

–

‘vernietiging’ (lett. ‘omverwerping’); vgl. Eng. ‘catastrophe’

keno"

–

‘leeg’; vgl. ‘cenotaaf’

kenturiwn

–

‘hoofdman over honderd’; vgl. Lat. ‘centurio’, Eng. ‘centurion’

keramiko"

–

‘van klei, aarde’; vgl. ‘keramiek’

kefalh

–

‘hoofd’; vgl. ‘encefalogram’

khnso"

–

‘belasting’; vgl. Lat. ‘census’

kiqara

–

‘harp’, ‘citer’; vgl. ‘gitaar’

kinamwmon

–

‘kaneel’; vlg. Eng. ‘cinnamon’

kinew

–

‘ik beweeg’, ‘ik word bewogen’, ‘ik verplaats’; vgl. ‘kinetisch’

klei"

–

‘sleutel’; vgl. Fr. ‘clef’

kleptw

–

‘ik steel’; vgl. ‘kleptomanie’

kodranth"

–

‘1/4 as’; vgl. Lat. ‘quadrans’

koith

–

‘huwelijksbed’, ‘huwelijkse liefde’; vlg. ‘coitus’

kollaw

–

‘ik lijm’, ‘ik bevestig’; vgl. ‘collage’

kolpo"

–

‘boezem’, ‘baai’; vgl. Eng. ‘bathykolpian’

komh

–

‘(lang) haar’; vgl. ‘komeet’ (vanwege de lange staart)

kosmo"

–

‘wereld’, ‘universum’, ‘versiering’; vgl. ‘kosmos’
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koustwdia

–

‘(soldaten van de) wacht’; vgl. Lat. ‘custodia’

krabbato"

–

‘kampbed’; vgl. Lat. ‘grabatus’

krazw

–

‘ik schreeuw’; vgl. Eng. ‘to cry’

kranion

–

‘schedel’; vgl. Eng. ‘cranium’, Ned. ‘kraan’, ‘kranig’

krea"

–

‘vlees’; vgl. Lat. ‘caro’, ‘cruor’

krima

–

‘oordeel’, ‘veroordeling’, ‘rechtzaak’; vgl. Fr. ‘crime’, Eng. ‘crime’

krisi"

–

‘oordeel’, ‘straf’; vgl. ‘crisis’

krithrion

–

‘rechtzaak’, ‘rechtbank’; vgl. Eng. ‘criterion’

kritiko"

–

‘geschikt om te oordelen, beoordelen’; vgl. Eng. ‘critical’

krupto"

–

‘geheim’; vgl. ‘kryptisch’

krustallo"

–

‘kristal’

kubernhsi"

–

‘regering’, ‘het regeren’; vgl. Eng. ‘government’

kuklw/

–

‘in een cirkel’, ‘rondom’; vgl. Eng. ‘cycle’

kumbalon

–

‘cymbaal’

kuminon

–

‘komijn’; vgl. Eng. ‘cum(m)in’, D. ‘Kümmel’

kwmh

–

‘dorp’ (eig. ‘de plaats waar de veldwerkers liggen en slapen’) [ver
want aan Eng. ‘home’]

26.4 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. ka'n a`marti,aj h=| pepoihkw,j)

2. i[na pa,ntej manqa,nwsin kai. pa,ntej parakalw/ntaiÅ
3. kaqari,swmen e`autou.j avpo. panto.j molusmou/ sarko.j kai. pneu,matoj( evpitelou/ntej
a`giwsu,nhn evn fo,bw| qeou)
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4. o` Pe,troj le,gei tw/| VIhsou/( ~Rabbi,( kalo,n evstin h`ma/j w-de ei=nai( kai. poih,swmen
trei/j skhna,j(
5. {Otan ou=n poih/|j evlehmosu,nhn( mh. salpi,sh|j e;mprosqe,n sou( w[sper oi` u`pokritai.
poiou/sin)
6) ti,j soi e;dwken th.n evxousi,an tau,thn i[na tau/ta poih/|jÈ
7) kai. Îga.rÐ eva.n avgaqopoih/te tou.j avgaqopoiou/ntaj u`ma/j( poi,a u`mi/n ca,rij evsti,nÈ kai.

oi` a`martwloi. to. auvto. poiou/sinÅ
8) kai. eva.n dani,shte parV w-n evlpi,zete labei/n( poi,a u`mi/n ca,rij Îevsti,nÐÈ kai.

a`martwloi. a`martwloi/j dani,zousin i[na avpola,bwsin ta. i;saÅ
9) VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( ouv du,natai o` ui`o.j poiei/n avfV e`autou/ ouvde.n eva.n mh, ti

ble,ph| to.n pate,ra poiou/nta\ a] ga.r a'n evkei/noj poih/|( tau/ta kai. o` ui`o.j o`moi,wj poiei/Å
10) o` ga.r path.r filei/ to.n ui`o.n kai. pa,nta dei,knusin auvtw/| a] auvto.j poiei/( kai.

mei,zona tou,twn dei,xei auvtw/| e;rga( i[na u`mei/j qauma,zhteÅ

Parakalwntai

-aanvoegende wijs van de lijdende vorm

kaqarizw

-ik reinig

molusmo"

-verontreiniging

wJde

-hier

ejlehmosunh

-genade(gaven), (gaven van) barmhartigheid

salpizw

-ik blaas de trompet

ejmprosqen

-tegenover, voor (en 2de nv. van plaats) uit

danizw

-ik leen uit

ajpolambanw

-ik ontvang terug

deiknumi, deixw

-ik toon, ik zal tonen

qaumazw

-ik verwonder me

249

26.5 Nieuwe Woorden

uJper

-voor (+ 2de nv.)

eijte. . .eijte

-hetzij . . . .hetzij

sumbouleuw

-ik raad aan

kollourion

-ogenzalf

ejgcriw

-ik zalf

oJmoiw"

-evenzo

cairw

-ik verheug me

ajgalliaw

-ik juich

filew

-ik heb lief (als een vriend)

kratew

-ik grijp

ejlaion

-(olijf)olie

oijno"

-wijn

ajdikew

-ik doe kwaad aan

kaqeudw

-ik slaap

aJma

-samen met (+ 3de nv.)

misqo"

-loon

perisseuw

-ik ben overvloedig

dikaiosunh

-rechtvaardigheid

probainw, probebhkw", probebhkuia, probebhkote"-ik ga vooruit, verder
oujdepw

-nog (steeds) niet

kaqarizw

-ik reinig

wJde

-hier
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ajmfoteroi

-beiden

molusmo"

-verontreiniging

26.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Jezus’ Moedertaal
Het is een wijd verbreide misvatting dat Jezus Aramees sprak en dat de nieuwtestamentische
uitdrukking ‘Hebraisti’ Aramees zou betekenen. Sinds de wegvoering naar Babel wemelde het in het
Hebreeuws van de Aramese leenwoorden, zo zelfs dat men ze gewoon als Hebreeuws beschouwde
(bijv. ‘Rabboni’ wordt Hebreeuws genoemd).
In dit stukje kunnen wij niet op alle argumenten voor en tegen ingaan, maar neem nu bijvoorbeeld het
kruiswoord ‘Eloi, Eloi’. Men zegt dat Jezus hier duidelijk Aramees sprak. Echter in het Aramees zou
het kruiswoord ‘Elahi’ en niet ‘Eloi’ (van een uniek woord in het Hebreeuws voor God ‘Eloah’) geluid
hebben. ‘Lema’ (‘waarom’) was waarschijnlijk net zo gebruikelijk als het originele Hebreeuwse ‘lama’. ‘Effatha’ is ook gewoon Hebreeuws en niet Aramees. Want net als de Griekse schrijfwijze van
Hizkia in de Septuaginta ‘Ezekias’ werd, zo werd het Hebreeuwse ‘hiffathah’ [nifal gebiedende wijs
2de persoon enkelvoud mannelijk] ‘effatha’ (vertaling: ‘word geopend’). De woorden ‘kumi’ en ‘sebachthani’ luiden qua vervoeging in zowel het Hebreeuws als het Aramees gelijk en men kan rustig
aannemen dat het oude gebruikelijke werkwoord voor ‘verlaten’ (‘azab’) verdrongen was door ‘sebach’ dat ook in het Misjna-Hebreeuws voorkomt.
Verder kan men aanvoeren als bewijs dat een Syrische koning zijn zoons naar Jeruzalem zond om de
taal aldaar te leren. Nu in Syrië sprak men Aramees en dus in Jeruzalem Hebreeuws! Verder werd er
in het Israel van toen Koinè Grieks en Romeins (lees: Latijn) gesproken en in de tijd van het Pascha
was Jeruzalem een smeltkroes van talen van Joden die uit de gehele toen bekende wereld kwamen.
Aramees was de taal aan het hof van Babel en was zelfs min of meer een wereldtaal vergelijkbaar met
de Koinè na Alexander de Grote. Daniël schreef zijn dromen en profetieën die bestemd waren voor de
algemene (heidense) wereld dan ook in het Aramees.
In Nehemia 13:24 wordt het Hebreeuws ‘Jehudiet’ genoemd en worden Joden wiens kinderen Ammonitisch en Moabitisch spraken, ernstig berispt. Een argument voor het Aramees als Christus’
moedertaal, is dat het woord ‘talitha’ (meisje) op zich Aramees is. Men kan ook aanvoeren dat het
Aramees als de wereldtaal van het Babylonische wereldrijk, wijd verbreid was bijv. doordat er Babylonische immigranten werden geplaatst in Samaria. Echter het feit dat het Oude Testament in het Hebreeuws was geschreven, moet een enorme taalkundige invloed hebben gehad.
Men kan eventueel ook beweren dat na Alexander de Grote het Koinè Grieks de algemene voertaal
was geworden en dat daarom ook de apokriefe boeken in die taal zijn geschreven, zoals de boeken van
de Makkabeeën.
De tweede (eventueel derde) taal van Jezus moet het Koinè Grieks zijn geweest en men mag ook aannemen dat deze taal waarschijnlijk meer gesproken werd (zeker wanneer Hij de massa toesprak) dan
het Hebreeuws, dat naar de achtergrond van de huiselijke kring en de synagoge was verdrongen (zeker
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in een min of meer heidens gebied als Galilea).
NOTITIES:
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LES XXVII

27.1 Inleiding
In deze les geven wij voorbeelden van de zogenaamde optativus, of 'wensende wijs'. De optativus
drukt een wens uit in hoofdzinnen, maar wordt ook louter grammaticaal gebruikt in bijzinnen. In bijzinnen heeft deze wijs dus geen wensende betekenis, maar wordt louter grammaticaal gebruikt; bijvoorbeeld om een mogelijkheid, voorwaarde uit te drukken, of om de indirecte rede (oratio obliqua)
te gebruiken.

27.2 Voorbeelden uit het N.T.

louoimi

Moge ik wassen!

(ontbreekt in het N.T.)

louoi"

Moge jij wassen!

(ontbreekt), louw-ik was

ti ajn qeloi oJ spermologo" ouJto" legein;

Wat wil deze kletser toch
zeggen? (Hand. 17:18b)

spermologo"-kletser, zwetser

louoimen

Mogen wij wassen!

(ontbreekt)

ajll j eij kai pascoite dia
dikaiosunhn,
makarioi

Maar indien jullie ook lijden
vanwege
ge-rechtigheid,
(dan zijn jullie) gelukzalig.
(1 Pet. 3:14a)

pascw-ik lijd
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tine" de ajpo th" jAsia"
jIoudaioi, ouJ" ejdei ejpi
sou pareinai kai kathgorein eij ti ejcoien pro"
ejme

En enkele Joden uit Azië,
die hier aanwezig zouden
moeten zijn en (mij) zouden
moeten aanklagen als zij
iets tegen mij hebben.
(Hand. 24:19)

dei-het
moet,
is
noodzakelijk (plus 4de
naamval en hele ww.) pareimi-ik ben aan-wezig
kathgorew-ik klaag aan

Op een rijtje:

louoimi

louoimen

louoi"

louoite

louoi

louoien

Van het werkwoord 'zijn' komt slechts één vorm in de optativus voor en wel als volgt:

kai dielogizeto potapo"
eijh oJ ajspasmo" ouJto"

En zij vroeg zich af wat
voor soort groet dit was.
(Lu. 1:29b)

dialogizomai-ik vraag me
af, ik overleg (nog te leren
vorm) potapo"-wat voor
soort, ajspasmo" groet, eijh(lett.:zij)

We gaan nu verder met de optativus van de aoristus.

lousaimi

Moge ik wassen!

(ontbreekt)

lousai"

Moge jij wassen!

(ontbreekt)
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aujto" de oJ qeo" th"
eijrhnh" aJgiasai uJma"

En moge de God van de
vrede zelf jullie heiligen. (1
Th.5:23a)

lousaimen

Mogen wij wassen!

(ontbreekt)

lousaite

Mogen jullie wassen!

(ontbreekt)

kai dielaloun pro" ajllhlou" ti ajn poihsaien
tw/ jIhsou

En zij overlegden onder elkaar wat zij Jezus zouden
aandoen. (Lu. 6:11b)

dialalew-ik overleg, spreek
met

--zhtein ton qeon, eij ajra
ge yhlafhseian aujton
kai euJroien, kai ge ouj
makran ajpo eJno" eJkastou
hJmwn uJpar-conta

--om God te zoeken, of dan
inderdaad ze hem zouden
zoeken en zouden vinden,
ook echt niet ver van ieder
van ons zijnde.

eij-(hier)of, ajra-dan,
rom yhlafaw-(op de
zoeken ge-inderdaad,
zelfs
makran-ver
uJparcw-ik besta, ik

(Hand. 17:27)

Op een rijtje:

lousaimi

lousaimen

lousai"

lousaite

lousai

lousaien (louseian)

Merk op dat de tweede of sterke aoristus op de optativus van de o.t.t. lijkt, bijv.: euJroien.

daatast)
echt,
weg
ben
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We geven u nu een staatje van alle vormen van ti", ti (wie, wat, iemand, iets).

(enkelvoud)

(mannelijk, vrouw.)

(onzijdig)

1ste naamval:

ti"

ti

2de naamval:

tino"

tino"

3de naamval:

tini

tini

4de naamval:

tina

ti

1ste naamval:

tine"

tina

2de naamval:

tinwn

tinwn

3de naamval:

tisi(n)

tisi(n)

4de naamval:

tina"

tina

(meervoud)

27.3 Etymologie
lalew

–

‘spreken’; vgl. ‘lallen’

lampa"

–

‘lamp’

larugx

–

‘keel’; vgl. Eng. ‘larynx’

legiwn

–

‘legioen’; vgl. Lat. ‘legio’

lention

–

‘linnen schort’; vgl. Lat. ‘linteum’

lepra

–

‘melaatsheid’; vgl. Eng. ‘lepra’

leuko"

–

‘hel’, ‘licht(end)’, ‘wit’; vgl. Lat. ‘luceo’, D. ‘leuchten’, Ned. ‘leukemie’

legewn,

256
libertino"

–

‘(zoon van een) vrijgelaten [Joodse] slaaf’; vgl. Lat. ‘libertinus’, Eng.
‘libertine’

liqo"

–

‘steen’; vgl. ‘lithografie’

litra

–

‘pond’; vgl. ‘liter’

logiko"

–

‘redelijk’; vgl. ‘logisch’

magia

–

‘magie’ (mv.: magische kunsten), ‘astronoom’

mago"

–

‘magiër’, wijze

maqhteuw

–

‘(tot) een discipel/leerling zijn (maken)’, ‘onderwijzen’; vgl. Eng.

mageia,

‘mathematics’
mammh

–

‘grootmoeder’; vgl. ‘mama’

mamwna"

–

‘Mammon’ [Hebr. voor ‘wat men vertrouwt’]

mania

–

‘manie’

manna

–

‘manna’

maranaqa

–

‘maranatha’ [Aramees voor ‘onze Heer komt eraan’]

martu"

–

‘getuige’; vgl. Eng. ‘martyr’ (witness for Christ)

megaleio"

–

‘groots’, ‘prachtig’, ‘schitterend’, ‘indrukwekkend’; vgl. ‘megalomanie’

mega"

–

‘groot’; vgl. Lat. ‘magnus’, ‘magister’, Eng. ‘most’, Goth. ‘maist’, Ned.
‘meest’, enz.

meqodeia

–

‘oplichterij’, ‘bedrog’; vgl. ‘methode’

mela"

–

‘zwart’; vgl. ‘melancholie’ (‘zwartgalligheid’)

melissio"

–

‘van bijen’, ‘door bijen gemaakt’ (met khrion ‘honigraat’); vgl.
meisjesnaam ‘Melissa’

metamorfow

–

‘van vorm veranderen’, ‘van gedaante veranderen’; vgl. ‘metamor
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fose’
metrew

–

‘meten’, ‘afmeten’, ‘toemeten’; vgl. ‘meter’

mhn

–

‘nieuwe maan’, ‘maand’

miasma

–

‘vlek’, ‘bezoedeling’; vgl. Eng. ‘miasma’

migma

–

‘mengsel’; vgl. Eng. ‘mixture’

mignumi

–

‘mengen’; vgl. Eng. ‘to mix’

milion

–

‘mijl’ (duizend stappen)

mimeomai

–

‘imiteren’, ‘nadoen’; vgl. ‘mimen’

misew

–

‘ik haat’; vgl. Eng. ‘misogynist’

modio"

–

‘modius’ (korenmaat)

muqo"

–

‘mythe’

mulo"

–

‘molen(steen)’

mulwn

–

‘molen(huis)’

muria"

–

‘tien duizend’, ‘zeer grote menigte’, ‘zeer groot getal’; vgl. Eng. ‘myri ad(s)’

musthrion

–

‘geheimenis’, ‘mysterie’

27.4 Huiswerk

N.B. Het is de hoogste tijd dat u nu een klassiek Grieks-Nederlands woordenboek aanschaft.
Vanaf de volgende les geven wij na het huiswerk nog maar de vertaling van een paar woorden.

Vertaalde volgende zinnen.

1. evn tou,tw| ginw,skomen o[ti avgapw/men ta. te,kna tou/ qeou/( o[tan to.n qeo.n avgapw/men
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kai. ta.j evntola.j auvtou/ poiw/menÅ
2. o[ti trei/j eivsin oi` marturou/ntej(

to. pneu/ma kai. to. u[dwr kai. to. ai-ma( kai. oi`

trei/j eivj to. e[n eivsinÅ
3. kai. ga.r to. sw/ma ouvk e;stin e]n me,loj avlla. polla,Å eva.n ei;ph| o` pou,j( {Oti ouvk eivmi.

cei,r( ouvk eivmi. evk tou/ sw,matoj( ouv para. tou/to ouvk e;stin evk tou/ sw,matojÈ
4.:Elegen de. kai. tw/| keklhko,ti auvto,n( {Otan poih/|j a;riston h' dei/pnon( mh. fw,nei

tou.j fi,louj sou mhde. tou.j avdelfou,j sou mhde. tou.j suggenei/j sou mhde. gei,tonaj
plousi,ouj( mh,pote kai. auvtoi. avntikale,swsi,n se kai. ge,nhtai avntapo,doma, soiÅ
5. ou-toi de. h=san euvgene,steroi tw/n evn Qessaloni,kh|( oi[tinej evde,xanto to.n lo,gon meta.

pa,shj proqumi,aj kaqV h`me,ran avnakri,nontej ta.j grafa.j eiv e;coi tau/ta ou[twjÅ
6. pro.j ou]j avpekri,qhn o[ti ouvk e;stin e;qoj ~Rwmai,oij cari,zesqai, tina a;nqrwpon pri.n

h' o` kathgorou,menoj kata. pro,swpon e;coi tou.j kathgo,rouj to,pon te avpologi,aj la,boi
peri. tou/ evgklh,matojÅ
7. o` de. Pau/loj( Euvxai,mhn a'n tw/| qew/| kai. evn ovli,gw| kai. evn mega,lw| ouv mo,non se. avlla.

kai. pa,ntaj tou.j avkou,onta,j mou sh,meron gene,sqai toiou,touj o`poi/oj kai. evgw, eivmi
parekto.j tw/n desmw/n tou,twnÅ
8. kekri,kei ga.r o` Pau/loj parapleu/sai th.n :Efeson( o[pwj mh. ge,nhtai auvtw/ | crono-

tribh/sai evn th/| VAsi,a|\ e;speuden ga.r eiv dunato.n ei;h auvtw/| th.n h`me,ran th/j
penthkosth/j gene,sqai eivj ~Ieroso,lumaÅ
9. Auvto.j de. o` qeo.j kai. path.r h`mw/n kai. o` ku,rioj h`mw/n VIhsou/j kateuqu,nai th.n o`do.n

h`mw/n pro.j u`ma/j)
10. u`ma/j de. o` ku,rioj pleona,sai kai. perisseu,sai th/| avga,ph| eivj avllh,louj kai. eivj

pa,ntaj kaqa,per kai. h`mei/j eivj u`ma/j(

teknon

-kind

marturew

-ik getuig

to uJdwr (uJdato")

-water

melo"

-lid

pouς

-voet

ceir

-hand
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kalew, keklhka

-ik roep, riep, heb geroepen; uitgenodigd hebbend

keklhkw"
to ajriston

-middageten

to deipnon

-avondeten

fwnew

-ik roep

filo"

-vriend

suggenei"

-verwanten (leer zelf etymologisch denken: dit woord komt natuurlijk van
sun en genomai ; dus ‘medegeborenen’)

geitwn

-buur

plousio"

-rijk (etymologisch wellicht van plou" ‘vaart’; vgl. ons ‘welvarend’. Maar
dit is een gissing.)

ajntikalew

-op z’n beurt uitnodigen

ajntapodoma

-vergelding, beloning (etymologisch: ‘tegengave’)

eujgenestero"

-rechtschapener, edeler (etymologisch: ‘beter geboren’)

proqumia

-goede wil (etymologisch: ‘emotie naar/voor’)

ajnakrinw

-onderzoeken (etymologisch: één voor één oordelen)

aiJ grafai

-de (heilige ge)schriften

ouJtw"

-zo, aldus

ejqo"

-gewoonte

carizesqai

-geven (uit genade), vergeven

prin hj

-voordat

kathgoroumeno"

-aangeklaagde (lett. ‘iemand die op de markt [ajgora, waar de rechtzaken
plaats vonden] naar ‘beneden’ gesproken wordt; vgl. Duits: ‘Verklagter’)

kathgoro"

-aanklager

ajpologia

-verweer, weerwoord (lett. ‘afrede’, ‘woord dat van een persoon
afkomstig is’)
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lambanw,

-ik ontvang, ik krijg, ik neem

aor. ejlabon
ejgklhma

-aanklacht (lett. ‘het geroepene in [een zaak])

eujcomai

-ik bid, ik wens, ik begeer (lett. ‘ik spreek een eujch [wens, gebed] uit’)

desmo"

-(hand)boei (van dew ‘ik bind’; lett. ‘het gebondene’)

paraplew

-ik vaar langs

cronotribhsai

-aor. infinitief ‘tijd door brengen’ (van crono" ‘tijd’ en tribew ‘ik wrijf’, ‘ik
slijt’)

speudw

-ik haast me, ik beijver me

kateuqunw

-ik richt, ik leid (van eujqu" ‘recht’)

pleonazw

-ik heb overvloed, ik doe toenemen (van pleo" ‘vol van’)

perisseuw

-ik maak overvloedig (van perisson ‘het overtollige’ [wellicht van peri en
ojn ‘zijnde’ ((onzijdig deelwoord)) ‘wat rondom is’ ])

27.5 Nieuwe Woorden
teknon, tekna

-kind, kinderen

to uJdwr, (uJdato")

-het water

melo"

-lid

kalew, keklhka

-ik roep, riep, heb geroepen

to ajriston

-het middageten

to deipnon

-het avondeten

fwnew

-ik roep

filo"

-vriend

louw

-ik was

spermologo"

-kletser, zwetser

pascw

-ik lijd

dei, ejdei

-het moet, het is nodig, het moest, was nodig
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pareimi

-ik ben aanwezig

kathgorew

-ik klaag aan (let. ik spreek plechtig tegen)

dialogizomai

-ik vraag me af, overleg

potapo"

-wat voor soort

ajspasmo"

-groet

dialalew

-ik overleg, spreek met

ajra

-dan, daarom

ge

-inderdaad, echt, zelfs

yhlafaw

-(op de tast) zoeken

makran

-ver weg

uJparcw

-ik besta

27.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Zeven Koningen
In Openbaring 17:10 is er sprake van zeven koningen, of bergen (de zeven koppen van het vierde beest
in Daniël). Er wordt gezegd dat vijf gevallen zijn en dat er één is, de zesde (dat is in de tijd van Johannes!); en dat de zevende een korte tijd komt. De achtste is uit de zeven. Ik geef u mijn mening wat
betreft de interpretatie van deze zeven koningen. Het zijn regeringsvormen die alle zeven tot het
‘beest’ behoren. Daniël had het over een beest dat na Alexander de Grote zou komen. Dit is het Romeinse rijk.
De vijf regeringsvormen die gevallen zijn, kunnen het best begrepen worden als respectievelijk de
Romeinse koningen (van 753 v.Chr. tot 509 v.Chr.), de twee consuls (van 509 v.Chr. tot 445 v.Chr.),
de militaire tribuni (van 445 v.Chr. tot 60 v.Chr.), het triumviraat (vanaf 60 v.Chr.) en het verschijnsel
van de absolute dictator (Julius Caesar). De zesde koning, of regeringsvorm, is de Keizer (vanaf 27
v.Chr.),. te beginnen in de persoon van Octavianus, de geadopteerde zoon van Caesar. Deze liet zich
Augustus noemen (in het Grieks sebasto" ‘de vereerde’, ‘de verhevene’, ‘de doorluchtige’ ‘de verlichte’ [Hand. 25:25]) en werd op een gegeven moment vereerd als een god.
Centraal in al deze regeringsvormen stond de zogenaamde macht imperium en het priesterdom auspicium (het bepalen van de wil der goden). Deze twee verschijnselen vormden de basis van de besturing van het rijk. Het is veelzeggend dat het Nieuwe Testament ook spreekt van het algemeen priester-
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dom van gelovigen en van hun koning(in)-zijn. Maar dit terzijde.
Augustus ontving in 23 v.Chr. de macht van tribunicia potestas voor de rest van zijn leven en in 12
v.Chr. werd hij pontifex maximus. Dit verenigde in hem zowel de koninklijke als de priesterlijke
macht.
Verdere Keizers in de tijd van het Nieuwe Testament waren: Tiberius (14-37), Caligula (37-41),
Claudius (41-54), Nero (54-68), Gelba [7 maanden], Otho [88 dagen], Vitellius (68-69), Vespasianus
(69-79), Titus (79-81), Domitianus (81-96), Nerva (96-98), Trajanus (98-117). Verreweg de beruchtsten waren Caligula en Nero. Maar Diocletianus (284-305) veroorzaakte een vervolging van tien
jaar (vergelijk de tien dagen van Openbaring 2:10) van Christenen, die gevreesd, veracht en
gewantrouwd werden als een staat binnen een staat. De toetssteen was of men gewillig was om de
keizer (of op zijn minst zijn [goede] genius) te aanbidden of te eren als een god.

NOTITIES:
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LES XXVIII
28.1 Inleiding
In deze herhalingsles geven wij u in overzichtelijke volgorde alle vormen van het regelmatige werkwoord alsmede alle vormen van 'zijn'. Leert u ze goed herkennen. Herhaal ook alle zinnen en nieuwe
woorden. Veel succes!
28.2 De Tijden van het Regelmatige Werkwoord
A. O.T.T.
(bedrijvende vorm)(aanvoegende wijs) (optativus) (gebiedende wijs) (infinitief) (deelwoord)
louw

louw

louoimi

louein

louwn,-onto"
louousa louon

louei"

louh/"

louoi"

loue

louei

louh/

louomen

louwmen

louoimen

louete

louhte

louoite

louete

louousi(n)

louwsi(n)

louoien

louetwsan

B. O.V.T.
ejlouon
ejloue"
ejloue(n)
ejlouomen
ejlouete
ejlouon

louoi

louetw

louon,-onto"
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C. O.T.T.T.
lousw

lousein

lousei"
lousei
lousomen
lousete
lousousi(n)

D. AORISTUS
ejlousa

lousw

lousaimi

lousai

lousa",-anto"

ejlousa"

loush/"

lousai"

lousasa

ejlouse(n)

loush/

lousai

lousan

ejlousamen

louswmen

lousaimen

ejlousate

loushte

lousaite

ejlousan

louswsi(n)

lousaien (louseian)

E. V.T.T.
Lelouka
lelouka"
lelouke(n)
leloukamen
leloukate
leloukasi(n)

leloukenai

leloukw"
leloukuia
lelouko"
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F. V.V.T.
(ej)leloukei
(ej)leloukei"
(ej)leloukei
(ej)leloukeimen
(ej)leloukeite
(ej)leloukeisan

28.3 De Tijden van het Werkwoord ‘zijn’
A. O.T.T.
eijmi

wj
eijnai

eij

hj/"

ejstin

hj/

ejsmen

wjmen

ejste

hjte

ejste

eijsin

wjsin

ejstwsan

B. O.V.T.
hjmhn
hj" (hjsqa)
hjn
hjmen (hjmeqa)
hjte
hjsan

eijh

wjn, ojnto"

ijsqi

oujsa, oujsh"

ejstw (hjtw)

ojn, ojnto"
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C. O.T.T.T.
ejsomai
ejsesqai ejsomeno"
ejsh/

ejsomena

ejstai

ejsomenon

ejsomeqa
ejsesqe
ejsontai

28.4 Het Griekse Woord voor ‘al(les)’
Wij herhalen voor u op de gebruikelijke wijze alle vormen van pa".

pa"

pasa

pan

panto"

pash"

panto"

panti

pash/

panti

panta

pasan

pan

pante"

pasai

panta

pantwn

paswn

pantwn

pasi(n)

pasai"

pasi(n)

panta"

pasa"

panta
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28.5 Een Voorbeeld van de Verbuiging van een Zelfstandignw. van de 1ste Declinatie
Wij geven u nu alle vormen van het 1ste declinatie zelfstandignaamwoord ejntolh.

Ejntolh

ejntolai

ejntolh"

ejntolwn

ejntolh /

ejntolai"

ejntolhn

ejntola"

28.6 Voorbeelden van de 2de Declinatie
Hier volgen de vormen van twee zelfstandignaamwoorden van de 2de declinatie.

oJ logo"

oiJ logoi

to ejrgon

ta ejrga

tou logou

twn logwn

tou ejrgou

twn ejrgwn

tw/ logw/

toi" logoi"

tw/ ejrgw/

toi" ejrgoi"

ton logon

tou" logou"

to ejrgon

ta ejrga

28.7 Een Voorbeeld van de 3de Declinatie
We besluiten met een zelfstandignaamwoord van de 3de declinatie, nam. hJ ejlpi" (de hoop).

hJ ejlpi"

aiJ ejlpide"

th" ejlpido"

twn ejlpidwn

th/ ejlpidi

tai" ejlpisi(n)

thn ejlpida

ta" ejlpida"

Als u tot hier bent gekomen, haalt u het!
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28.8 Etymologie

nardo"

–

‘nardus(plant)’(uit Oost India); Sanskriet, Hebr. ‘nerd’, Eng. ‘nard’

nekro"

–

‘dood’; vgl. ‘necrofilie’

nun

–

‘nu’; vgl. Eng. ‘now’, D. ‘nun’ Lat. ‘nunc’

xeno"

–

‘vreemd(eling)’, ‘gast(heer)’; vgl. ‘xenofobie’

oJdo"

–

‘weg’; vgl. ‘kathode’

oijkonomia

–

‘huishoudkunde’, ‘beheer’, ‘bestuur’, ‘leiding’, ‘administratie’; vgl.
‘economie’

oijkonomo"

–

‘beheerder’; vgl. ‘econoom’

ojligo"

–

‘klein’, ‘weinig’, ‘beetje’; vgl. ‘oligarch’

oJlo"

–

‘(ge)heel’; vgl. ‘hologram’

ojnoma

–

‘naam’; vgl. L. ‘nomen’, Eng. ‘name’, D. ‘Name’

ojregomai

–

‘zich zelf (uit)strekken naar’, ‘reiken naar’, ‘smachten’, ‘begeren’; vgl.
Lat. ‘rego’, Eng. ‘to reach’, D. ‘recken’, ‘strecken’, ‘reichen’

ojrfano"

–

‘ouderloos’, (vooral) ‘vaderloos’, ‘wees’; vgl. Eng. ‘orphan’

ojfqalmo"

–

‘oog’; vgl. ‘ophthalmologie’

paqo"

–

‘(zondige) hartstocht’, ‘passie’; vgl. ‘pathos’

paidagwgo"

–

‘onderwijzer’; vgl. ‘paedogagie’

palaio"

–

‘oud’; vgl. ‘palaeoklimatologie’, enz.

panoplia

–

‘volledige wapenuitrusting’; vgl. Eng. ‘panoply’

paradeiso"

–

‘paradijs’ (de derde hemel wel te verstaan; niet de hof van Eden)

paradoxo"

–

‘ongelooflijk’, ‘wonderbaarlijk’; vgl. ‘paradox’

pathr
penthkosth

–

‘vader’; vgl. Lat. ‘pater’, Eng. ‘father’, D. ‘Vater’, Fr. ‘père’, enz.
–

‘pinksteren’; vgl. Eng. ‘pentecost’
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planaw

–

‘ik bedrieg’, ‘ik misleid’; vgl. ‘planeet’ (dwalende ster)

plasma

–

‘pottebakkerswerk’; vgl. ‘plasma’

poihma

–

‘werk’, ‘het gemaakte’; vgl. Eng. ‘poem’

polemo"

–

‘oorlog’, ‘dispuut’, ‘onenigheid’; vgl. ‘polemiek’

pornoς -nh

–

‘(mannelijke)prostituut’, ‘prostituée’; vgl. ‘porno’

pragma

–

‘zaak’, ‘ding’, ‘daad’, ‘het gedane’, ‘waarmee men doende is’; vgl.
‘pragmatisch’

profhth"

–

‘profeet’ [van profhmi ‘verkondigen’]

profhtiko"

–

‘profetisch’

profhti"

–

‘profetes’

pur

–

‘vuur’[waarsch. van Sanskriet pu ‘reinigen’, ‘zuiveren’]; vgl. Eng. ‘fire’,
D. ‘Feuer’, Ned. ‘puur’

purgo"

–

‘toren’, ‘bolwerk’; vgl. ‘burcht’, D. ‘Burg’

28.9 Huiswerk

Vertaal het volgende hoofdstuk uit de bijbel. (Maak uw eigen vertaling!)

}O h=n avpV avrch/j( o] avkhko,amen( o] e`wra,kamen toi/j ovfqalmoi/j h`mw/n( o] evqeasa,meqa kai.
ai` cei/rej h`mw/n evyhla,fhsan peri. tou/ lo,gou th/j zwh/j kai. h` zwh. evfanerw,qh( kai.
e`wra,kamen kai. marturou/men kai. avpagge,llomen u`mi/n th.n zwh.n th.n aivwn, ion h[tij h=n
pro.j to.n pate,ra kai. evfanerw,qh h`mi/n) o] e`wra,kamen kai. avkhko,amen( avpagge,llomen
kai. u`mi/n( i[na kai. u`mei/j koinwni,an e;chte meqV h`mw/nÅ kai. h` koinwni,a de. h` h`mete,ra
meta. tou/ patro.j kai. meta. tou/ ui`ou/ auvtou/ VIhsou/ Cristou/Å kai. tau/ta gra,fomen
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h`mei/j( i[na h` cara. h`mw/n h=| peplhrwme,nhÅ Kai. e;stin au[th h` avggeli,a h]n avkhko,amen
avpV auvtou/ kai. avnagge,llomen u`mi/n( o[ti o` qeo.j fw/j evstin kai. skoti,a evn auvtw/| ouvk
e;stin ouvdemi,aÅ VEa.n ei;pwmen o[ti koinwni,an e;comen metV auvtou/ kai. evn tw/| sko,tei
peripatw/men( yeudo,meqa kai. ouv poiou/men th.n avlh,qeian\ eva.n de. evn tw/| fwti. peripatw/men w`j auvto,j evstin evn tw/| fwti,( koinwni,an e;comen metV avllh,lwn kai. to. ai-ma
VIhsou/ tou/ ui`ou/ auvtou/ kaqari,zei h`ma/j avpo. pa,shj a`marti,ajÅ eva.n ei;pwmen o[ti
a`marti,an ouvk e;comen( e`autou.j planw/men kai. h` avlh,qeia ouvk e;stin evn h`mi/nÅ eva.n
o`mologw/men ta.j a`marti,aj h`mw/n( pisto,j evstin kai. di,kaioj( i[na avfh/| h`mi/n ta.j
a`marti,aj kai. kaqari,sh| h`ma/j avpo. pa,shj avdiki,ajÅ eva.n ei;pwmen o[ti ouvc h`marth,kamen(
yeu,sthn poiou/men auvto.n kai. o` lo,goj auvtou/ ouvk e;stin evn h`mi/nÅ

ajkouw--ajkhkoa
oJraw- eJwraka
qeaomai

-ik zie, ik aanschouw

yhlafaw

-ik (be)tast

e*fanerwqh

-hij, het is verschenen (aor. passivum)

koinwnia

-omgang, gemeenschap

peplhrwmenh -vervolmaakt, vervuld (van plhrow ik vul)
yeudomai

-ik lieg (deponens)

planaw

-ik bedrieg, misleid

ajfh/

-(aor. van ajfihmi ‘ik vergeef’, ‘ik zend weg’)[aor. effectivus: dat Hij (voorgoed) vergeeft]

28.10 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur I
We zullen nu enkele stukjes wijden aan de Romeinse architectuur. De Romeinen hadden twee soorten
huizen, de domus en de insula. De eerste was weggelegd voor de welgestelden en de tweede was een
soort flatgebouw voor de arbeiders. De domus bestond uit een aantal kamers die om een atrium gebouwd waren. Vaak werden er kamers verder naar achteren gebouwd rondom een hof met zuilen, het
peristyle. Het atrium was een rechthoekige kamer met een opening in het dak. Het atrium met de
daaromheen liggende kamers was puur Romeins. Het peristyle was van Griekse of Midden-Oosterse
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stijl.
De algemene activiteiten van de familie vonden plaats in het atrium. De kamers rondom het atrium
waren bestemd voor conversatie en ontspanning. Men bereikte het atrium vanaf de straat via het prothyrum, een ingang met gang. Tussen het atrium en het peristyle bevond zich het tablinum, een open
huiskamer die d.m.v. een gordijn afgesloten kon worden. Een ruime gang, de fauces, bevond zich aan
een kant van het tablinum om een gemakkelijke toegang tot het peristyle te bieden.
De peristyle, zoals in de domus van Vettii te Pompeji, bevatte de privé huiskamer van de familie.
Rondom de zuilenhof bevonden zich verder de oecus (receptie), de cubicula (slaapkamers), de alae
(nissen voor privé gesprekken), de triclinia (eetkamers). In de domus van Pansa te Pompeji bevatten
de triclinia drie ligbanken voor ieder drie personen, omdat negen het geaccepteerde aantal gasten was
voor een Romeins feest. Deze laatste domus heeft ook een bovenverdieping zowel rondom het atrium
als het peristyle.

NOTITIES:
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LES XXIX

29.1 Inleiding
In deze les trakteren wij u op de o.v.t. van de lijdende vorm. Deze wordt gevormd door het augment
ej- voor het werkwoord plus de werkwoordsvervoegingen die karakteristiek zijn voor verleden tijden
van de lijdende vorm (ook wel het passivum).

29.2 Voorbeelden uit het N.T.

Dio kai ejnekoptomhn ta

Daarom werd ik ook vaak
verhinderd om naar jullie te
gaan. (Rom. 15: 22)

ejgkoptw-ik verhinder, ta
polla-bijvoeglijk gebruik
van polu"(veel, lett. vele
dingen) vaak

ejlouou

--jij werd gewassen

ontbreekt als zuiver lijdende
vorm

diesth ajp j aujtwn kai
ajnefereto eij" ton oujranon

Hij vertrok van hen en werd
de hemel ingedragen. (Lu.
24: 51)

diisthmi-ik vertrek, sta
apart, ajnaferw- ik draag,
breng naar boven

ajpoqanonte" ejn wJ/ kate-

--gestorven zijnde aan dat
waardoor wij gebonden
waren. (Rom. 7: 6)

ejn-in, door; katecomai-ik
ben gebonden, word (naar
beneden) gehouden

Jullie weten dat, toen jullie
heidenen
waren,
jullie
weggeleid werden tot de
stomme afgoden, hoe julllie
ook geleid werden. (1 Kor.
12: 2)

to eqno"-het volk, ta
ejqnh-de heidenen, eijdwlon-afgod, ajfwno"-

polla tou ejlqein pro"
uJma"

icomeqa

Oijdate oJti oJte ejqnh hjte
pro" ta eijdwla ta ajfwna
wJ" ajn hjgesqe ajpagomenoi

stom,
zonder
stem,
hjgesqe<ajgw,
ajpagw-ik
leid weg
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hjsqion, ejpinon, ejgamoun,
ejgamizonto,
ajcri
hJ"
hJmera" eijselqe Nwe eij"
thn kibwton

Zij aten, zij dronken, zij
trouwden, zij werden ten
huwelijk gegeven, tot op de
dag dat Noach de ark binnenging (Lu. 17: 27)

ejsqiw-ik eet, gamew-ik
trouw gamizw-ik geef ten
huwelijk eijs-ercomai- ik
ga binnen (let wel: dit lijkt
op een lijdende vorm, maar
is een zgn. deponens--later
te behandelen), hJ kibwto"de ark

Wij herhalen de vervoegingen van de o.v.t. van de lijdende vorm voor u.

ejlouomhn

ejlouomeqa

ejlouou

ejlouesqe

ejloueto

ejlouonto

29.3 Voorbeelden uit het N.T. van het adjectivum (bijv. nw.) ajlhqh" (waar[achtig])
We vervolgen met verbuigingen van een bijvoeglijk naamwoord van de derde declinatie.
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Didaskale, oijdamen oJti
ajlhqh" eij

Leraar, wij weten dat u
waarachtig bent. (Matt. 22:
16)

didaskalo"-leraar

sumbebhken aujtoi" to
th" ajlhqou" paroimia"

Hun is overkomen wat het
ware spreekwoord zegt (lett.
het van het ware spreekw.).
(2 Petr. 2: 22)

sumbainein-overkomen
(plus 3de nv.), paroimiaspreekwoord

ajlhqei

aan/voor (de) ware

3de nv., ontbreekt in het
N.T.

(ejpimarturw)
tauthn
eijnai ajlhqh carin tou
qeou

(Ik getuig) dat dit de ware

ejpimarturw-ik getuig

kai oujk hj/dei oJti ajlhqe"

En hij realiseerde zich niet

ejstin to ginomenon dia
tou ajggelou

dat wat er gebeurde door de
engel echt waar was. (Hand.
12: 9)

touto ajlhqe" eijrhka"

Wat je gezegd hebt, is waar.
(Joh. 4:18b)

eijrhka"-v.t.t. van legw

panta de oJsa eijpen jIwannh" peri toutou ajlhqh
hjn

Alles wat Johannes over
hem zei was waar. (Verg.
Joh. 10:41)

(Merk op dat onzijdig mv.
gevolgd wordt door een ww.
in het enkelvoud)

wJ" planoi kai ajlhqei"

Als bedriegers en waarachtigen. (2 Kor. 6: 8c)

plano"-bedrieger

genade van God is. (1 Pet.
5: 12)
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ajlhqwn

van (de) waren

2de nv. mv. mn. en vr.
(ontbreekt)

ajlhqesi(n)

voor/aan (de) waren

3de nv. mv.
(ontbreekt)

mn.

vr.

ajlhqei"

waren

4de nv. mv.
(ontbreekt)

mn.

vr.

Wij herhalen deze vormen voor u op de gebruikelijke wijze.
man./vrouw.
1ste naamv. enkelv.

ajlhqh"

onzijd.
ajlhqe"

2de

,,

,,

ajlhqou"

ajlhqou"

3de

,,

,,

ajlhqei

ajlhqei

4de

,,

,,

ajlhqh

ajlhqe"

1ste naamv. meerv.

ajlhqei"

ajlhqh

2de

,,

,,

ajlhqwn

ajlhqwn

3de

,,

,,

ajlhqesi(n)

ajlhqesi(n)

4de

,,

,,

ajlhqei"

ajlhqh

29.4 Etymologie

rJabbi

–

‘rabbi’, ‘leraar’; van Hebr. ‘rav’, dat is ‘groot’, ‘veel’

rJedh

–

‘wagen’; vgl. Eng. ‘to ride’, Ned. ‘rijden’

rJiza

–

‘wortel’; vgl. Lat. ‘radix’, Eng. ‘root’, D. ‘Reis’

sabbaton

–

‘sabbat’, ‘zaterdag’; van Hebr. ‘shabbaat’, dat is ‘rustdag’
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sakko"

–

‘zak’; vgl. Hebr. ‘sak’, Lat. ‘saccus’, Eng. ‘sack’

sindwn

–

‘linnen (kleed)’; vgl. Heb. ‘sadien’, Skr. ‘sindhu’, Egypt. ‘schenti’, Ned.
‘satijn’

smurna

–

‘mirre’; vgl. Heb. ‘moor’, Eng. ‘myrrh’

spoggo"

–

‘spons’; vgl. Eng. ‘sponge’

stadion

–

‘renbaan’, ‘stadion’, ‘stadium (185 m.)’

stegw

–

‘bedekken’, ‘verhullen’, ‘verdragen’; vgl. Lat. ‘tego’, Eng. ‘to deck’, ‘to
thatch’, Ned. ‘dekken’

stellw

–

‘zetten’, ‘(op)stellen’, ‘uitrusten’; vgl. D. ‘stellen’, Eng. ‘stall’, Ned.
‘stellen’

stenazw

–

‘zuchten’; vgl. D. ‘stöhnen’, Eng. ‘stentorian’, Ned. ‘steunen’

stigma

–

‘merkteken’; vgl. Lat. ‘stimulus’, Eng. ‘to stick’, ‘to sting’, D. ‘stechen’,
Ned. ‘steken’

stomaco"

–

‘buik’; vgl. Eng. ‘stomach’

sumpaqew

–

‘meelijden’, ‘medelijden hebben’; vgl. ‘sympathie’

sumposion

–

‘(gasten van een) drinkpartij’, ‘groep’, ‘rij’ [lett. ‘samendronk’]; vgl.
‘symposium’

sumfwnia

–

‘muziek’, [lett. ‘samenklank’]; vgl. ‘symphonie’

sunagwgh

–

‘(samenkomst in een) synagoge’

sunedrion

–

‘Joodse raad’, ‘sanhedrin’; vgl. Eng. ‘Sanhedrin’

scisma

–

‘scheur’, ‘religieuze scheuring’; vgl. Eng. ‘schism’

scolh

–

‘school’

29.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.
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1. o[ti kaqw.j evkei/no,j evstin kai. h`mei/j evsmen evn tw/| ko,smw| tou,tw|Å
2. eva.n ei;ph| o` pou,j( {Oti ouvk eivmi. cei,r( ouvk eivmi. evk tou/ sw,matoj( ouv para. tou/to ouvk
e;stin evk tou/ sw,matojÈ
3. tau/ta, evstin ta. koinou/nta to.n a;nqrwpon( to. de. avni,ptoij cersi.n fagei/n ouv koinoi/
to.n a;nqrwponÅ
4. kai. avne,bh o` kapno.j tw/n qumiama,twn tai/j proseucai/j tw/n a`gi,wn evk ceiro.j tou/
avgge,lou evnw,pion tou/ qeou/Å
5) VIhsou/j de. plh,rhj pneu,matoj a`gi,ou u`pe,streyen avpo. tou/ VIorda,nou kai. h;geto evn tw/|
pneu,mati evn th/| evrh,mw|)
6) :Hgonto de. kai. e[teroi kakou/rgoi du,o su.n auvtw/)|
7) h` de. pru,mna evlu,eto u`po. th/j bi,aj Îtw/n kuma,twnÐÅ
8) diefe,reto de. o` lo,goj tou/ kuri,ou diV o[lhj th/j cw,raj)
9) cala,santej to. skeu/oj( ou[twj evfe,rontoÅ
10) VEn de. tai/j h`me,raij tau,taij plhquno,ntwn tw/n maqhtw/n evge,neto goggusmo.j tw/n
~Ellhnistw/n pro.j tou.j ~Ebrai,ouj( o[ti pareqewrou/nto evn th/| diakoni,a| th/| kaqhmerinh/|
ai` ch/rai auvtw/nÅ

kaqw"

-evenals

ceir, ceiro", cersin

-hand, van (de) hand, (met de) handen

koinow

-ik verontreinig

ajnipto"

-ongewassen

fagein

-eten

ajnabainw, (ajnebh)

-op (omhoog)gaan,(aor.)

kapno"

-rook

qumiama

-wierook
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proseuch

-gebed

uJpostreptw

-ik vertrek, ik trek me terug

gignetai, ejgeneto

-het gebeurt, gebeurde

paraqewrew

-ik zie voorbij, ik zie over het hoofd

29.6 Nieuwe Woorden

ejgkoptw

-ik verhinder

ta polla

-vaak, dikwijls

diisthmi

-ik vertrek, ga apart staan

ajnaferw

-ik draag omhoog

katecomai

-ik ben gebonden, word teruggehouden

ta ejqnh

-de heidenen, de volkeren

eijdwlon

-afgod

ajfwno"

-stom

ajpagw

-ik leid weg

ejsqiw

-ik eet

gamew

-ik trouw

gamizw

-ik geef ten huwelijk

eijsercomai (eijselqen)

-ik ga naar binnen (ging naar binnen)

hJ kibwto"

-de ark

didaskalo"

-leraar

ajlhqh"

-waar(achtig)

sumbainw

-overkomen

paroimia

-spreekwoord

279
ejpimarturw

-ik getuig

plano"

-bedrieger

kaqw"

-evenals

ceir

-hand

koinow

-ik verontreinig

ajnipto"

-ongewassen

fagein

-eten (hele ww)

ajnabainw

-op (omhoog) gaan

kapno"

-rook

qumiama

-wierook

proseuch

-gebed

29.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur II
De tweede vorm van huizenbouw, de insula (lett. ‘eiland’), was het flatgebouw. De insula verschafte
goedkope behuizing voor de arbeiders op plekken waar de grond duur was en de bevolking talrijk. De
insula werd gebouwd van stenen en bedekt met beton en was vaak vijf of meer verdiepingen hoog,
ondanks wetten die bepaalden dat zulke gebouwen niet hoger dan 21 meter mochten zijn en in de tijd
van Trajanus zelfs maar 18 meter. De begane grond van zulke gebouwen werd meestal gebruikt door
ambachtslieden en verschillende soorten winkels.
Veelal hadden de insulae ook balkons van hout of beton. Pompen konden het water alleen maar
omhoog brengen naar de lagere appartementen. Huurders van de hoger gelegen appartementen waren
aangewezen op openbare water en sanitaire voorzieningen. De insulae werden gebouwd met nauwgezette aandacht voor een zo goed mogelijke verdeling van ruimte. Licht kwam zowel van de buitenkant als van een centrale binnenplaats.
Goedkope constructie en een beperkte voorraad water
waren de oorzaak van talrijke instortingen en grote branden. Opgravingen in Ostia, praktisch een
buitenwijk van Rome, hebben deze dingen aangetoond. Bovendien werd er melding gemaakt van deze
gebouwen door Romeinse schrijvers.

NOTITIES:

280

281
LES XXX

30.1 Inleiding
In deze les geven wij u de vervoegingen van de voltooid tegenwoordige tijd van de lijdende vorm van
het regelmatige werkwoord. Deze wordt gevormd door de medeklinker te herhalen plus het gebruikelijke augment. Bijv. louw - leloumai (ik ben gewassen).

30.2 Voorbeelden uit het N.T.

gegen-

Hiertoe ben ik geboren.
(Joh. 18: 37)

geg.-(lett.) ik ben verwekt <
gennaw

dedesai gunaiki; mh zhtei

Bent u gebonden aan een
vrouw? Zoek geen losma-

dew-ik bind (vast), lusi"losmaking

ejgw

eij"

touto

nhmai

lusin

king. (1 Kor. 7: 27)

ouJtw" gar gegraptai dia
tou profhtou

Want zo is het geschreven
door de profeet. (Mat.2:5)

geg. < grafw de f wordt p
voor de uitgang tai

touto
parakeklhmeqa. jEpi de th/
paraklhsei hJmwn perissoterw" mallon ejcarhmen
ejpi th/ cara/ Titou

Daarom zijn wij vertroost.

Dia touto-(lett.) van-wege
dat <parakalew paraklhsi"-troost
perissoterw"-overvloediger mallon-meer, <cairw carablijdschap

dia

En boven onze troost hebben wij ons nog veel overvloediger verheugd over de
blijdschap van Titus. (2
Kor. 7: 13)
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Mh

kai

uJmei"

Jullie zijn toch ook niet
misleid? (Joh. 7: 47b)

mh-toch niet (in vragen);
<planaw

ajlla kai aiJ trice" th"
kefalh"
uJmwn
pasai

Maar ook de haren van jullie hoofd zijn alle geteld.
(Lu. 12: 7)

qrix
(trico")-haar,
kefalh- hoofd, ajriqmew-ik
tel

peplanhsqe;

hjriqmhntai

Wij herhalen de geleerde vormen voor u.

leloumai

leloumeqa

lelousai

lelousqe

leloutai

lelountai

30.3 Wij geven u nu voorbeelden uit het N.T. van het adjectivum mega" (groot).
Dit woord is een bijvoeglijk naamwoord van de derde declinatie.

ouJto" mega" (ejstai) ejn th/
basileia/ twn oujranwn

Deze (zal) groot (zijn) in het
koninkrijk van de hemelen.
(Matt. 5: 19)

mega"-groot

kai hjn hJ ptwsi" aujth"

En haar val was groot.
(Matt. 7: 27b)

ptwsi"-val

megalh
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kai ejgeneto to rJhgma th"
oijkia" ejkeinh" mega

En de ruïne van dat huis
werd groot. (Lu. 6: 49)

<ginomai-worden, rJhgma ruïne, instorting

hJ

En terwijl er een grote wind
woei werd de zee opgezweept. (Joh. 6: 18)

ajnemo" -wind, pnew-ik
blaas, (deze 2de nv. is een
gen. abs.; zie les 24), diegeirw-ik wek op

te

megalou
geireto

qalassa ajnemou
pneonto" die-
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kai ajpostelei tou" ajggelou" meta salpiggo"

En hij zal de engelen zenden
met een grote trompet.
(Matt. 24: 31)

ajpostellw-ik zend,
postelw- ik zal zenden

oJti fobw/ megalw/ suneiconto

Want zij waren gegrepen
door een grote angst. (Lu.
8: 37)

sunecw-ik
onderdruk

ta pneumata ajkaqarta
bownta megalh/ fwnh/ ejxerceto

De onreine geesten gingen
uit schreeuwend met een
luide stem. (Hand. 8: 7)

ajkaqarto"-onrein boaw-ik
roep, schreeuw, (merk op
dat onzijdig mv. een ww. in
het enkelvoud heeft)

kai proskulisa" liqon
megan th/ qura/ tou
mnhmeiou ajpelqen

En nadat hij een grote steen
voor de ingang van het graf
had gewenteld, ging hij
weg. (Matt. 27: 60)

proskuliw-ik rol tegen aan
qura-deur, ingang mnhmeion-graf

ijdonte" de ton ajstera
ejcarhsan caran megalhn
sfodra

En nadat zij de ster gezien

ajsthr-ster, (merk op dat
hier de 4de naamv. bijvoeglijk wordt ge-bruikt,
caran
meg.)
sfodrabuitengewoon

kai

planhsai, eij dunaton, kai
tou" ejklektou"

En zij zullen grote tekenen
en wonderen doen om, zo
mogelijk, ook de uitverkorenen te misleiden. (Matt.
24: 24)

dwsw-ik zal geven, tera"wonder,
ejklek-to"uitverkoren, ge-kozen

oiJ de ejpekeinto fwnai"
megalai" aijtoumenoi

Maar zij hielden vol, met
luide stemmen ver zoekende

ejpikeimai-ik houd vol
aijtew-ik vraag (deze nog te

megalh"

dwsousin shmeia
megala kai terata wJste

hadden, verheugden zij zich
met een buiten-gewoon
grote vreugde. (Matt. 2:
10)

houd

aj-

vast,
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kai poiei kladou" mega-

voor zichzelf. (Lu. 23: 23)

leren vorm lijkt op een lijdende vorm)

En hij vormt grote takken.

klado"-tak

lou"
(Mar. 4: 32)

Wij geven u nu een staatje van de diverse vormen van mega".

(mannelijk)

(vrouwelijk)

(onzijdig)

1ste nv. enkelv.

mega"

megalh

mega

2de

,,

megalou

megalh"

megalou

3de

,,

megalw/

megalh /

megalw/

4de

,,

megan

megalhn

mega

1ste nv. meerv.

megaloi

megalai

megala

2de

,,

megalwn

megalwn

megalwn

3de

,,

megaloi"

megalai"

megaloi"

4de

,,

megalou"

megala"

megala

30.4 Etymologie

tabernai

–

‘stopplaats’; vgl. Lat. ‘taberna’, Eng. ‘tavern’, Ned. ‘taverne’

takto"

–

‘bepaald’, ‘(op)gesteld’; vgl. Eng. ‘tactic(al)’, Ned. ‘taktisch’

talanton

–

‘talent(gewicht/geldsom)[ong. EUR 230]’

taxi"

–

‘(rang)orde’; vgl. ‘taxi’
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tauro"

–

‘stier’; vgl. Lat. ‘taurus’, Sp. ‘toro’

tecnh

–

‘kunst(vaardigheid)’, ‘vakmanschap’, ‘beroep’; vgl. ‘techniek’

tecnith"

–

‘handwerksman’, ‘vakman’; vgl. ‘techneut’, ‘technicus’

titlo"

–

‘opschrift’; vgl. Lat. ‘titulus’, Eng. ‘title’, Ned. ‘titel’

topo"

–

‘plaats’, ‘gelegenheid’; vgl. Eng. ‘topic(al)’

tremw

–

‘trillen’, ‘beven’, ‘bang zijn’; vgl. Lat. ‘tremor’

trito"

–

‘derde’; vgl. Eng. ‘third’, D. ‘dritte’

tupo"

–

‘merkteken’, ‘indruk’, ‘beeld’, ‘figuur’, ‘model’, ‘voorbeeld’, ‘strekking’; vgl. Ned. ‘type’

tupikw"

–

‘bij wijze van voorbeeld’; vgl. Eng. ‘typical’, Ned. ‘typisch’

uJakinqino"

–

‘(zeer) donkerrood’; vgl. Eng. ‘hyacinth’

uJbri"

–

‘overmoed’, ‘misdadigheid’, ‘belediging’, ‘misdaad’; vgl. Eng. ‘hubris’

uJgiainw

–

‘gezond zijn’; vgl. Eng. Ned. ‘hygiene’

uJdrwpiko"

–

‘waterzuchtig’; vgl. Eng. ‘dropsical’

uJdwr

–

‘water’; vgl. Ned. ‘hydrolisch’

uJmno"

–

‘lied’; vgl. Eng. ‘hymn’

uJperbolh

–

‘buitengewoonheid’, ‘superioriteit’; vgl. Eng. ‘hyperbole’, Ned. ‘hyperbool’

uJpno"

–

‘slaap’; vgl. Eng. Ned. ‘hypnotic’, ‘hypnotisch’

30.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. Kai. para,gwn ei=den a;nqrwpon tuflo.n evk geneth/jÅ
2. oi` de. avrcierei/j kai. o[lon to. sune,drion evzh,toun kata. tou/ VIhsou/ marturi,an eivj to.
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qanatw/sai auvto,n( kai. ouvc hu[riskon)
3. :Eti auvtou/ lalou/ntoj e;rcontai avpo. tou/ avrcisunagw,gou le,gontej o[ti ~H quga,thr
sou avpe,qanen\ ti, e;ti sku,lleij to.n dida,skalonÈ
4. Tau/ta e;graya u`mi/n i[na eivdh/te o[ti zwh.n e;cete aivwn, ion( toi/j pisteu,ousin eivj to.
o;noma tou/ ui`ou/ tou/ qeou/Å
5) ivdw.n de. auvth.n o` VIhsou/j prosefw,nhsen kai. ei=pen auvth/|( Gu,nai( avpole,lusai th/j
avsqenei,aj sou(
6) u`mei/j poiei/te ta. e;rga tou/ patro.j u`mw/nÅ ei=pan Îou=nÐ auvtw/|( ~Hmei/j evk pornei,aj ouv
gegennh,meqa\ e[na pate,ra e;comen to.n qeo,nÅ
7) avllV o` me.n evk th/j paidi,skhj kata. sa,rka gege,nnhtai( o` de. evk th/j evleuqe,raj diV
evpaggeli,ajÅ
8) Pa/j o` pisteu,wn o[ti VIhsou/j evstin o` Cristo.j( evk tou/ qeou/ gege,nnhtai( kai. pa/j o`
avgapw/n to.n gennh,santa avgapa/| Îkai.Ð to.n gegennhme,non evx auvtou/Å
9) plh.n evn tou,tw| mh. cai,rete o[ti ta. pneu,mata u`mi/n u`pota,ssetai( cai,rete de. o[ti ta.
ovno,mata u`mw/n evgge,graptai evn toi/j ouvranoi/jÅ
10) o` de. avpokriqei.j ei=pen( Ge,graptai( Ouvk evpV a;rtw| mo,nw| zh,setai o` a;nqrwpoj( avllV
evpi. panti. r`h,mati evkporeuome,nw| dia. sto,matoj qeou/Å

paragw

-ik ga voorbij

geneth

-geboorte

qanatow

-ik dood

sunedrion

(spreek uit als sun-he-dri-jon)-sanhedrin, raad

ajrcisunagwgo"

-hoofd van de synagoge

skullw

-ik val lastig

qugathr

-dochter

aijwnio"

-eeuwig

zwh

-leven
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eijdhte

-(aanvoegende wijs van oijda)

gunai

-vocativus (aansprekende naamval) van gunh

gennhsanta

-4de nv. mannelijk aor. deelwoord van gennaw

gegennhmenon

-4de nv. o.v.t mannelijk deelwoord passivum

ejggegraptai

-3de persoon enkelvoud o.v.t. passivum van ejggrafw

ajpokriqei"

- mannelijk aor. deelwoord van ajpokrinw ‘ik antwoord’ (vertaal door: ‘antwoordende’

30.6 Nieuwe Woorden

dew

-ik bind vast

lusi"

-losmaking

paraklhsi"

-troost

perissoterw"

-overvloediger

cara

-blijdschap

ajriqmew

-ik tel

mega"

-groot

ptwsi"

-val

ajnemo"

-wind

pnew

-ik blaas

ajpostelw

-ik zal zenden

sunecw

-ik houd vast, ik onderdruk

ajkaqarto"

-onrein

boaw

-ik schreeuw, roep

proskuliw

-ik rol tegen aan
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qura

-deur, ingang

mnhmeion

-graf

ajsthr

-ster

sfodra

-buitengewoon

tera"(ato")

-wonder

ejklekto"

-uitverkoren, gekozen

ejpikeimai

-ik houd vol

aijtew

-ik vraag

klado"

-tak

paragw

-ik ga voorbij

geneth

-geboorte

qanatow

-ik dood

sunedrion

-sanhedrin, raad

ajrcisunagwgo"

-hoofd van de synagoge

qugathr

-dochter

aijwnio"

-eeuwig

zwh

-leven

eijdhte

-(aanvoegende wijs van oijda)

30.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur III
De Romeinen hadden een grondige basiskennis van hoe men de bouw van een stad moest plannen.
Wanneer een nieuwe stad werd gebouwd hield men rekening met haar functie, klimaat en de geografische omgeving.
Karakteristiek voor een Romeinse stad (waarschijnlijk ontwikkeld uit eerdere Italische steden in combinatie met het vak van legerkampbouw) was dat men haar vierkant plande. De wegen en straten liepen evenwijdig aan elkaar en sneden elkaar in het centrum, vergelijkbaar met New York.
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In, of dichtbij, het centrum bevond zich het zogenaamde forum, het middelpunt van de Romeinse cultuur. Langzamerhand werden hieromheen gebouwen geplaatst voor specifieke burger-, handels-, en
religieuze activiteiten. In keizerlijke tijden was het gebruikelijk om de forums zo groot te maken dat
ze ruimte genoeg boden voor allerlei activiteiten. In een grote en oude stad als Rome zelf, waren er
verschillende forums; ieder met zijn eigen doel, zoals administratief, justitieel, financieel en ook waren
er forums voor de verkoop van vlees en groenten. Voor vlees en groenten ontwikkelde men de macellum, een marktgebouw met winkels rondom een hof met zuilen.
Lang gevestigde gemeenten, die meer door aanwas dan planmatig ontwikkeld waren, werden door de
tijd heen onder de Romeinse invloed gebracht van het hierboven beschreven plan. Vaak, echter, ook
te Rome, verhinderde de ligging en de schaal van grootte een volledig logische uitwerking. In het
algemeen werden er zuilenrijen gemaakt aan de zijden van belangrijke straten. Water werd geleid naar
spectaculaire fonteinen en naar bassins voor praktisch gebruik. Het water werd via aquaducten naar
grote reservoirs geleid (als het klimaat geen putten voorschreef). Rioolsystemen verzamelden het
overtollige water van de straten en van privé verblijven. Beroemd is de uitspraak van een keizer die
belasting hief op het rioolsysteem: pecunia non olet (geld riekt niet). Wetten voor het bouwen werden
uitgedacht en vervolgens gehandhaafd.
Het ontwerp van een hele stad kan duidelijk gezien worden in sommige steden in Noord Afrika, zoals
bij voorbeeld in Timgad, Tébessa en Thuburbo Majus. In deze steden werd maar weinig of helemaal
niet bijgebouwd en de originele planning is nog steeds intact.

NOTITIES:
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LES XXXI
31.1 Inleiding
Deze les gaat over de voltooid verleden tijd van de lijdende vorm. Deze word gevormd door
het augment voor de verdubbelde klinker te plaatsen, als dat mogelijk is. Bijv. louwejleloumhn (ik was gewassen).

31.2 Voorbeelden uit het N.T.
In het Nieuwe Testament komt alleen de derde persoon v.v.t. voor van het passivum.

ejleloumhn

Ik was gewassen.

(ontbreekt
N.T.)

ejlelouso

Jij was gewassen.

(ontbreekt)

ptwco" de ti" ojnomati
Lazaro"
ejbeblhto
pro"ton pulwna aujtou

En een zeker iemand met
de naam Lazarus was
gelegd (lag) bij zijn poort.

ptwco"-(een) arm(e),
ejbeblhto<
ballw,
(lett, was geworpen)
oJ pulwn-de poort,
ingang

(Lu.16:20)

ejleloumeqa

Wij waren gewassen.

(ontbreekt)

in

het
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ejlelousqe

Jullie waren gewassen.

(ontbreekt)

ejlelounto

Zij waren gewassen.

(ontbreekt)

Wij herhalen deze vormen weer voor u.
ejleloumhn

ejleloumeqa

ejlelouso

ejlelousqe

ejlelouto

ejlelounto

31.3 Voorbeelden uit het N.T. van de vervoegingen van het adjectivum poluς (veel)
Dit is wederom een bijvoeglijknaamwoord van de derde declinatie.

oJti oJ misqo" uJmwn polu"ejn toi" oujranoi"

Want jullie loon is groot
in de hemelen. (Mat.
5:12)

polu"-hier te vertalen met 'groot'

pollh

Ik heb veel vertrouwen in
jullie, en mijn roem over
jullie is groot. (2 Kor. 7:
4)

parrhsiavrijmoedigheid (in het
spreken),
vertrouwen, kauchsi"roem, trots

moi parrhsia
pro" uJma", pollh moi
kauchsi" uJper uJmwn
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kai polu plhqo" ajpo
th"
Galilaia"
hjkolouqhsen

En een grote menigte
volgde vanaf Galilea.
(Mar. 3: 7)

meta tauta hjkousa wJJ"
fwnhn ojclou pollou ejn
tw/ oujranw/ legontwn:
JAlljhlouia, hJ swthria
kai hJ doxa kai hJ dunami" tou
qeou hJmwn

En na deze dingen
hoorde ik als een stem
van een grote schare van
mensen die zeiden in de
hemel: Halleluja, de redding en de glorie en de
kracht van onze God.
(Op. 19: 1)

dunami"-kracht

legwn, Pollh" eijrhnh"

Zeggende:
ver-

tugcaneinverkrijgen, gebeuren
+ 2de nv.

tugcanonte"--

Veel

vrede

krijgende– (Hand. 24: 2)

jEgw pollou kefalaiou
thn politeian tauthn
ejkthsamhn

Ik heb dit burgerrecht
voor
een
grote
som
gekocht.(Hand. 22: 28)

kefalaion-som
(geld); zgn. 2de nv.
van prijs, politeiaburgerrecht,
ktaomai-ik koop, schaf aan
(zgn. deponens; lijkt
op lijdende vorm)
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kai
parakalesa"
aujtou" logw/ pollw/
hjlqen eij"thn JEllada

En na hen vermaand te
hebben
met
veel
woorden, ging hij naar
Griekenland. (Hand. 20:
2)

ejn uJpomonh/ pollh/--

--met grote verdraagzaamheid– (2 Kor. 6: 4)

oJ de pollw/
ejkrazen UiJe
ejlehson me

mallon
Dauid,

Maar hij schreeuwde des
te harder: Zoon van David,heb erbarmen met
mij. (Mar. 10: 48)

pollw/-3de nv.(lett.
d.m.v. veel) UiJe-5de
nv. van aanroep
ejleew-ik heb erbarmen

meta de polun cronon
ejrcetai oJ kurio"

En na een lange tijd komt
de Heer. (Matt. 25: 19)

crono"-tijd

ajlla de ejpesen ejpi ta
petrwdh
oJpou
oujk
eijcen ghn pollhn

En
andere
(zaadjes)
vielen op rotsachtige
plaatsen waar ze niet
veel
aarde
hadden.
(Matt. 13: 5)

piptw, ejpeson-ik val,
viel (2de aor.) (Merk
op dat onz. mv. een
ww. in het enkelvoud
heeft),
petrwdhonzijdig mv. van
petrwdh"-rotsachtig

logo"
polu"-hier
'veel woorden', of
'een
lange
rede'
JElla"-Griekenland
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oJti hjgaphsen polu--

Want zij heeft veel
liefgehad– (Lu. 7: 47)

polu-4de nv. gebruikt
als bijwoord

polloi ajpo ajnatolwn

Velen zullen komen van
oost en west. (Matt. 8:
11)

ajnatolh-'t
oosten
(even-tueel:
oostelijke streken), zo
dusmh-het
westen
(westelijke streken,
want mv.) hJxw-ik zal
komen<eJkw-ik
ben
gekomen

hjsan de ejkei gunaike"
pollai ajpo makroqen
qewrousai

En er waren vele
vrouwen daar die van
verre
toeschouwden.
(Matt. 27: 55)

ejkei-daar, makroqenvan verre qewrw-ik
aanschouw, bekijk

kai ajlla polla ejstin
aJparelabon
kratein

En er zijn vele andere
dingen die zij ontvangen
hebben om te onderhouden. (Mar. 7: 4)

paralambanw-ik ontvang kratew-ik grijp,
onder-houd

kai dusmwn hJxousin
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hjn de makran ajp j aujtwn
ajgelh coirwn pollwn
boskomenh

En ver van hen was een
troep van veel varkens
die men liet grazen.
(Matt. 8: 30)

ajgelh-troep, kudde
coiro"-zwijn, varken
boskw-ik weid, laat
grazen (tegenwoordig
deelw. v. d. lijdende
vorm; dus eigenlijk
‘die daar geweid
werd’)

oJti dia pollwn qliyewndei hJma" eijselqein
eij"thn basileian tou
qeou

Want
door
vele
verdrukkingen
heen
moeten wij het koninkrijkvan God binnengaan. (Hand. 14: 22)

hJ
qliyi"de
verdrukking
eijselqein-aor.
inf.
<
eijsercomai

mh

oujn
fobeisqe:
pollwn strouqiwn diaferete uJmei"

Weest dus niet bevreesd;
jullie zijn meer waard
dan veel musjes. (Matt.
10: 31)

fobeomai-ik
vrees
(deponens)
strouqionmusje
<strouqo"-mus diaferw-ik verschil, ga
te boven, ben beter
of van meer waarde

polloi" gar cronoi"

Want vele malen had hij
hem aangegrepen.(Lu. 8:
29b)

crono"-hier: ‘keer’,
‘maal’ sunarpazw(aan)grijpen

sunhrpakei aujton
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kai toiautai" parabolai" pollai" ejlalei
aujtoi"

En met vele van zulke
gelijkenissen sprak hij tot
hen. (Mar. 4: 33)

toiouto"-[toi-hoetos]
<toi+ouJto"
dergelijk, zo'n, parabolh-gelijkenis <para+ballein

oiJ" kai paresthsen
eJauton zwnta meta to
paqein aujton ejn polloi" tekmhrioi"

En aan dezen toonde hij
zichzelf levend na zijn
lijden met vele duidelijke
bewijzen. (Hand 1: 3)

paristhmi ejmauton[par-hie-stè-mie]ik
toon mezelf, pascwik lijd ejpaqon-ik leed
(sterke aor.) tekmhrion-duidelijk
bewijs

proshnegkan aujtw/ daimonizomenou" pollou"

En zij brachten tot hem
vele mensen die gekweld
werden door demonen.
(Matt. 8: 16)

prosferw-ik breng,
draag tot (2de aor.),
daimonizomai- (lijd.
vorm)
gekweld
worden, bezeten zijn
door demonen

kai oujk ejpoihsen ejkei
dunamei" polla" dia
thn ajpistian aujtwn

En hij deed daar niet vele
wonderen vanwege hun
ongeloof. (Matt. 13: 58)

ajpistia-ongeloof
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hjn gar ejcwn kthmata

polla

Want hij had vele bezittingen. (Matt 19: 22b)

kthma-bezitting,
(verwant aan ktaomai) lett. aangeschaft
ding

Wij ordenen deze vormen weer voor uw gemak:

mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

1ste naamval enkelvoud

polu"

pollh

pollu

2de

,,

,,

pollou

pollh"

pollou

3de

,,

,,

pollw/

pollh/

pollw/

4de

,,

,,

polun

pollhn

polu

polloi

pollai

polla

1ste ,,

meervoud

2de ,,

,,

pollwn

pollwn

pollwn

3de ,,

,,

polloi"

pollai"

polloi"

4de ,,

,,

pollou"

polla"

polla

31.4 Etymologie

fantasia

–

‘praal’, ‘statie’; vgl. ‘fantasie’

Faraw

–

‘farao’; vgl. Eng. ‘Pharao’

Farisaio"

–

‘Farizeeër’ [lett. ‘iemand die zich afzondert’ van Heb. ‘farad’ ‘hij
zondert zich af’]

farmakeia

–

‘magie [waarschijnlijk onder invloed van drugs]’; vgl. Eng. ‘pharmacy’, Ned. ‘farmaceutisch’
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faulo"

–

‘waardeloos’, ‘slecht’; vgl. D. ‘faul’, ‘flau’, Ned. ‘vuil’, ‘flauw’

fhmh

–

‘faam’, ‘roep’; vgl. Eng. ‘fame’

fialh

–

‘[platte] schaal’, ‘fiool’; vgl. Eng. ‘vial’

filew

–

‘ik heb lief [als vriend]’; vgl. ‘bibliofiel’, enz.

filosofia

–

‘filosofie’ [lett. ‘liefde voor wijsheid’]

fobo"

–

‘vrees’, ‘angst’, ‘bangheid’; vgl. Eng. ‘fobic’, Ned. ‘fobie’

fragellion

–

‘zweepje’; vgl. Eng. ‘flagellate’

frhn

–

‘verstand’, ‘gedachten’ [oorspr. ‘longen’, ‘middenrif’, ‘begeerten’];
vgl. ‘frenologie’

fugh

–

‘vlucht’, ‘ontsnapping’; vgl. ‘fuga’

fulakthrion –

‘gebedsriem’ [oorspr. ‘wachtpost’, ‘voorbehoedsmiddel’]; vgl. Eng.
‘phylactery’

fusiko"

–

‘natuurlijk’, ‘geleid door de [instincten] van de natuur’; vgl. Eng.
‘physical’, Ned. ‘fysiek’

fwnh

–

‘geluid’, ‘stem’; vgl. ‘telefoon’ [‘verre stem’]

fw"

–

‘licht’; vgl. Ned. ‘foto [van genitivus fotos]

fwsforo"

–

‘morgenster’; vgl. ‘fosfor’

31.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. Maka,rioj ei=( Si,mwn Bariwna/( o[ti sa.rx kai. ai-ma ouvk avpeka,luye,n soi avllV o`
path,r mou o` evn toi/j ouvranoi/jÅ
2. o] kai. u`ma/j avnti,tupon nu/n sw,z| ei ba,ptisma( ouv sarko.j avpo,qesij r`u,pou avlla.
suneidh,sewj avgaqh/j evperw,thma eivj qeo,n( diV avnasta,sewj VIhsou/ Cristou/)
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3. ovyi,aj de. genome,nhj prosh/lqon auvtw/| oi` maqhtai. le,gontej( :Erhmo,j evstin o` to,poj
kai. h` w[ra h;dh parh/lqen\ avpo,luson tou.j o;clouj( i[na avpelqo,ntej eivj ta.j kw,maj avgora,swsin e`autoi/j brw,mataÅ
4. kai. kate,bh h` broch. kai. h=lqon oi` potamoi. kai. e;pneusan oi` a;nemoi kai. prose,pesan
th/| oivki,a| evkei,nh|( kai. ouvk e;pesen( teqemeli,wto ga.r evpi. th.n pe,tranÅ
5. dierco,menoj ga.r kai. avnaqewrw/n ta. seba,smata u`mw/n eu-ron kai. bwmo.n evn w-|
evpege,grapto( VAgnw,stw| qew/Å| o] ou=n avgnoou/ntej euvsebei/te( tou/to evgw. katagge,llw
u`mi/nÅ
6. evxh/lqen o` teqnhkw.j dedeme,noj tou.j po,daj kai. ta.j cei/raj keiri,aij( kai. h` o;yij
auvtou/ soudari,w| periede,detoÅ le,gei auvtoi/j o` VIhsou/j( Lu,sate auvto.n kai. a;fete auvto.n
u`pa,geinÅ
7. kai. avnasta,ntej evxe,balon auvto.n e;xw th/j po,lewj kai. h;gagon auvto.n e[wj ovfru,oj tou/
o;rouj evfV ou- h` po,lij wvk| odo,mhto auvtw/n w[ste katakrhmni,sai auvto,n)
8) Meta. tou/to kate,bh eivj Kafarnaou.m auvto.j kai. h` mh,thr auvtou/ kai. oi` avdelfoi.

Îauvtou/Ð kai. oi` maqhtai. auvtou/( kai. evkei/ e;meinan ouv polla.j h`me,rajÅ
9) polla,j te evpiqe,ntej auvtoi/j plhga.j e;balon eivj fulakh,n paraggei,lantej tw/| desmo-

fu,laki avsfalw/j threi/n auvtou,jÅ
10) Diako,nouj w`sau,twj semnou,j( mh. dilo,gouj( mh. oi;nw| pollw/| prose,contaj( mh.

aivscrokerdei/j(

Nieuwe Woorden (in bovenstaande zinnen; leer deze ook)

sarx (ko")

-vlees

ajpokaluptw

-ik openbaar, onthul

ajntitupo"

-corresponderende afdruk, vorm; 4de nv. als bijwoord: op gelijke,
corresponderende manier

sw/zw

-ik red

to baptisma

-de doop

hJ ajpoqesi"

-het afzetten, wegleggen, afleggen, opzij zetten
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oJ rJupo"

-vuiligheid

suneidhsi"

-geweten (lett. 'weten met' <sun+oijda, vgl. het Latijnse conscientia)

ejperwthma

-lett. 'het gevraagde', vraag; anderen: vurig verlangen

ojyia

-avond

ejrhmo"

-woest, verlaten; hJ ejrhmo"-de woestijn

topo"

-plaats, plek

parhlqon

-sterke aor.<parercomai (zgn. deponens)ik ga voorbij

ajpoluw

-ik laat gaan, stuur weg, maak los

ajphlqon

-aor. <ajpercomai-ik ga weg

kwmh

-dorp

brwma

-voedsel<brow-ik eet (lett. het gegetene)

katebh

-<katabainw

proepesan

-<prospiptw

teqemeliwto

-<qemeliow

ejpegegrapto

-<ejpigrafw

teqnhkw"

-<qnhskw

dedemeno"

-<dew

periededeto

-<peridew

hjgagon

-aor. <ajgw

w/jkodomhto

-<oijkodomew

ejpiqente"

-aor. <ejpiqithmi

paraggeilante"

-aor. <paraggellw

31.6 Nieuwe Woorden
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ptwco"

-(een) arm(e)

ballw, ejbeblhmhn

-ik gooi, ik werd, was gelegd

pulwn

-poort, ingang

polu", pollh, polu -veel, groot
parrhsia

-vrijmoedigheid, vertrouwen

kauchsi"

-roem, trots

dunami"

-kracht (verg. dynamiet)

tugcanein

-verkrijgen, gebeuren

kefalaion

-som (geld)

politeia

-burgerrecht

ktaomai

-ik koop, schaf aan

JElla"

-Griekenland

ejleew

-ik heb erbarmen, medelijden

crono"

-tijd, keer

piptw, ejpeson

-ik val, viel

petrwdh"

-rotsachtig

ajnatolh

-'t oosten

dusmh

-'t westen

eJxw

-ik zal komen

ejkei

-daar(ginds)

makroqen

-(van) verre; het aanvoegsel -qen betekent 'van de kant van[daan]'

qewrw

-ik aanschouw, bekijk

kratew

-ik grijp, onderhoud

paralambanw

-ik ontvang
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ajgelh

-kudde, troep

coiro"

-zwijn, varken

boskw

-ik weid, laat grazen

qliyi"

-verdrukking

eijshlqen

-aor. < eijsercomai-ik ga binnen

fobeomai

-ik vrees

strouqion

-musje

diaferw

-ik verschil, ga te boven, ben beter of ben van meer waarde + 2de nv.

sunarpazw

-[suun-har-pa-zoo] ik grijp aan

sunhrpakh

-v.v.t. van sunarpazw

toiouto"

-dergelijk, zo'n

parabolh

-gelijkenis

paristhmi

-ik zet, stel

pascw, ejpaqon

-ik lijd, leed

tekmhrion

-duidelijk bewijs

prosferw

-ik breng, draag tot

daimonizomai

-ik word gekweld door, ben bezeten van demonen

ajpistia

-ongeloof (zgn. alpha privans)

kthma

-bezitting

31.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur IV
Van ongeveer 200 v.Chr. tot 50 n. C. zorgden de veelvuldige contacten met Griekenland, als
ook de ontwikkeling van Rome als een republiek ervoor dat qua stijl tempels naar het Griekse
voorbeeld werden gemaakt. Zowel de sculptuur als ruimtelijke effecten werden geschoeid op
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Griekse leest. De Griekse invloed op de Romeinse cultuur was zo groot dat er een
spreekwoord gebezigd werd: Graeca capta Romam cepit (Het veroverde Griekenland heeft
Rome veroverd).
Echter in de tijd van keizer Augustus werden tempels gebouwd met een
meer eigen, dat is Italisch, ruimtelijk arrangement. Ook werden nieuwe vormen, voornamelijk bloemversieringen, en zeer gedetailleerde friezen ontworpen. In deze tijd werd
voornamelijk in seculiere gebouwen een architectonische stijl ontwikkeld die geheel eigen
was aan Romeinse begrippen. Ook was het in deze periode dat de Romeinen hun geheel eigen invloed begonnen uit te oefenen in het buitenland, bijv. in de bouw van theaters en amfitheaters.
De Romeinen hadden een voorliefde voor ruimtelijke composities die uitgeleefd werd in het
organiseren van lijnen, oppervlakten, massa en volume partijen. Hierin verschilden zij van
hun voorgangers in die tijden rondom de Middellandse Zee. Hoezeer zij ook de elementen
van voorgaande stijlen overnamen, zij deden dit op hun eigen manier.
Er bestonden vijf Romeinse bouwstijlen, afgekeken van de Grieken, maar gebruikt op eigen
wijze. Deze waren de Dorische, Ionische, Corinthische, Toscaanse en gemengde bouwstijlen.
In het algemeen waren de verhoudingen in de Romeinse stijlen matiger, maar er was een
neiging tot meer detail. Kolommen waren vaak glad, maar de architraaf, fries en kroonlijst
daarentegen werden versierd.
NOTITIES:
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LES XXXII

32.1 Inleiding
In deze les vervolgen wij met de aoristus van de lijdende vorm. Deze wordt gevormd door het algemene augment aan het begin en aan het einde -qh-plus uitgang. Bijv.: louw-ejlouqhn >ik werd gewassen=. Het gebruik van de passieve aoristus is dezelfde als van de actieve, dat wil zeggen dat ook hier
het een handeling als tijdstip aanduidt en niet als een voortgaande lijn.

32.2 Voorbeelden uit het N.T.

* saia" de ajpotolma/ kai
H
legei :euJreqhn [ejn] toi"
ejme mh zhtousin.

Maar Jesaja waagt het te
zeggen :"Ik ben gevonden
door hen die Mij niet zochten". (Rom. 10: 20)

tolmaw- ik ben moedig,
ajpotolmaw- ik ben moedig
vanaf (mijzelf), ik waag,
euJreqhn- ik werd gevonden
(1ste p. lijd. vorm aor.)

doulo" ejklhqh", mh soi
meletw.

Bent u als slaaf geroepen,
bekommer u daarover niet.
(1 Kor. 7: 21)

ejklhqh"- jij/u bent geroepen (2de p. v. lijd. vorm
aor.), meletw (+ 3de nv.)laat het tot zorg zijn (geb.
wijs v. melei- het is tot zorg)

hjkousate oJti ejrreqh toi"
ajrcaioi": ouj foneusei":
oJ" d jajn foneush/ ejnoco"
ejstai th/ krisei

Jullie hebben gehoord dat
gezegd is tot de ouden: "Gij
zult niet doden" en "Wie
doodt, zal vervallen aan het
gerecht". (Matt. 5: 21)

ejrreqh-het werd/is gezegd
(3de p. v. lijd. vorm aor.v.
legw), ajrcaio"- van vroeger (zelfst. gebruikt: oi& ajrcaioi- de ouden, de voorvaderen), ejnoco" (+ 3de
nv.)- schuldig, vervallend
aan het gerecht, krisi"gericht (zowel 'oordeel' als
'rechtbank')
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kai ejbalen oJ kaqhmeno"
ejpi th" nefelh" to drepanon aujtou ejpi thn ghn
kai ejqerisqh hJ gh

En Hij die op de wolk zat,
wierp zijn sikkel op de aarde
en de aarde werd geoogst
(Op. 14: 16)

oJ kaqhmeno"-lett. de zittende v. kaqhmai- ik zit,
nefelh- wolk, drepanonsikkel, ejqerisqh-het werd
geoogst (3de p.v. lijd. vorm
aor. v. qerizw- ik oogst)

ouJ

ajdelfou"
par' auejpimeinai hJmera"

...alwaar wij broeders vonden en ons verzocht werd
bij hen te verblijven zeven
dagen. (Hand. 28: 14)

ouJ- alwaar (bijwoord, sluit
aan bij Potiolou":'Potioli, alwaar...'),euJronte"dlw van de tweede aor. v
euJriskw- ik vind, pareklhqhmen-wij
werden
aangespoord (1ste p. mv.
lijd. vorm aor. v. parakalew- ik spoor aan, verzoek, bemoedig, ejpimeinaihele werk- woord aor. v.
ejpimenw-ik verblijf, eJptamerk op dat het hoofdtelwoord niet verbogen wordt
(zie les 14)

ejvn wJ/ kai perietmhqhte
peritomh/ ajceiropoihtw/

In Wie jullie ook besneden
zijn met een besnijdenis die
niet met de hand is verricht.
(Kol. 2: 11)

wJ-/ 3de nv. v. betr. vnw. oJ",
perietmhqhte-2de p. mv.
lijd. vorm aor. v. peritemnw- ik besnijd, ajceiropoihto"- zonder hand verricht (aj-ontkennend element, ceir-hand, poiewdoen)

euJronte"

pareklhqhmen
jtou"
eJpta
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paragenomenoi de eij"
*Ierousalhm
paredecqhsan ajpo th" ejkklhsia"

En te Jeruzalem aangekomen werden zij door de
gemeente
ontvangen.
(Hand. 15: 4)

paragenomenoi- dlw. v.
aor. v. paragignomai- ik
arriveer, paredecqhsan3de p. v. lijd vorm aor. v.
paradecomai- ik ontvang,
ejkklhsia- gemeente

Wij geven nu de uitgangen van de lijdende vorm van de aoristus in een overzicht weer:

ej--qhn

ej--qhmen

ej--qh"

ej--qhte

ej--qh

ej--qhsan

32.3 De Trappen van Vergelijking
Wij geven u nu voorbeelden van de zogenaamde trappen van vergelijking.

oJ ajgaqo" ajnqrwpo" ejk
tou ajgaqou qhsaurou
ejkballei ajgaqa

De goede mens brengt uit
zijn goede schat goede dingen voort. (Matt. 12: 35)

ajgaqo"- goed, qhsauro"schat

tosoutw/ kreittwn genomeno" twn ajggelwn oJsw/
diaforwteron par aujtou" keklhro nomhken
ojnoma

Zoveel beter geworden dan
de engelen als Hij uitnemender naam heeft geerfd.
(Hebr. 1: 4)

tosoutw/..oJsw/- zoveel..als,
kreittwn (ook wel kreisswn)- beter, diaforo"uitnemend, diaforwtero"verg.trap

kai oJsa ejn *Efesw/ dihkonhsen,
beltion
su
ginwskei"

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

oJsa- hoevele dingen (onz.
mv v oJso", zelfst. gebruikt),
dihkonhsen- 3de p. v. aor.
v. diakonew- ik dien (denk
aan het Nederlandse diaken), beltion-onz. v. beltiwn- beter (de 2de trap
kan hier ook ´behoorlijk
goed´ betekenen)
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oJ de Paulo": ouj mainomai,
fhsin, kratiste Fhste...

Maar Paulus zei:"Ik spreek
geen wartaal, hoogedele
Festus" (Hand. 26: 25)

mainomai- ik raas, spreek
wartaal, kratisto"- lett.
beste, sterkste, Fhsto"Festus, stadhouder, voor
wie Paulus zich moest verdedigen.

U hebt nu de trappen van vergelijking gezien van ajgaqo". Eigenlijk heeft ajgaqo" drie betekenissen en
dus ook drie verschillende rijtjes voor de trappen van vergelijking.

ajgaqo"- beltiwn- beltisto"

goed: zedelijk goed

ajgaqo"- kreittwn- kratisto"

goed: sterk, krachtig

ajgaqo"- ajmeinwn- ajristo"

goed: dapper

In de voorbeelden hebt u niet met al deze vormen kennis gemaakt. Dit komt doordat sommige vormen
in het Nieuwe Testament niet voorkomen. Dit is ook bij andere trappen van vergelijking het geval. In
het vervolg geven wij u na voorbeelden telkens een volledig rijtje. De vorm die u niet in een voorbeeld
hebt gezien komt in het Nieuwe Testament niet voor.

yuch, ejcei" polla ajgaqa
keimena eij" ejth polla

Ziel, je hebt vele goederen
klaar liggen voor vele jaren.
(Luc.12: 19)

keimena- tegenw. dlw onz.
mv. v. keimai- ik lig (sluit
aan bij ajgaqa), polla- onz.
mv. v. polu" (zie les 31),
ejth-mv. v. ejto"- jaar

kai ijdou pleion Solomwno" wJde

..en zie, meer dan Salomo is
hier. (Luc. 11: 31)

ijdou- geb. wijs v. o&rawzien, pleon- onz. mv. v.
pleiwn- meer, wJde- hier
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kai sunagetai pro" aujton ojclo" pleisto"

En er verzamelde zich bij
Hem een zeer grote menigte (Marc. 4: 1)

sunagetai- er werd verzameld, er verzamelde zich,
ojclo"- menigte, schare,
pleisto"- grootste, (de 3de
trap kan hier ook ‘zeer
groot’ betekenen; dit werkt
anders dan in het Nederlands)

We geven even een rijtje:
polu"- pleiwn- pleisto"

veel

ejgeneto de kata ton kairon ejkeinon taraco" oujk
ojligo" peri tou oJdou

En er ontstond omstreeks
die tijd geen geringe opschudding aangaande de
weg (des Heeren). (Hand.
19: 23)

kairo"- tijd(stip), taraco"opschudding, ojligo"- gering, weinig, oJdo"- weg

cwri" de pash" ajntilogia" to ejlatton uJpo
tou kreittono" eujlogeitai

Zonder enige tegenspraak
nu wordt het mindere gezegend door het meerdere.
(Hebr. 7: 7)

cwri"- zonder, ajvntilogiategenspraak (ajnti tegen,
logia v. legw), ejlattononz. v. ejlattwn- minder
(zelfst. gebruikt), eujlogeomai- ik word gezegend

eij oujn oujde ejlaciston
dunasqe, ti peri twn
loipwn merimnate;

Als jullie dan het geringste
niet kunnen, wat bekommeren jullie je om de
overige dingen? (Luc. 12:
26)

ejlaciston- onz. v. ejlacisto"-geringste
(zelfst.
gebruikt), dunamai- kunnen, loipo"- overig (ta
loipa- de overige dingen),
merimnaw- ik bekommer mij
om, ik maak mij zorgen
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We geven weer even een overzicht:

ojligo"- ejlattwn- ejlacisto"

weinig, gering

Het is aan te bevelen een goede grammatica aan te schaffen. U hebt dan alles overzichtelijk bij de
hand. Voortaan zal worden verwezen naar paragrafen van:
Nuchelmans, J. Kleine Griekse Grammatica Uitgeverij Paul Brand 1987

32.4 Etymologie
calkhdwn

–

‘chalcedon’

carakthr

–

‘exacte gelijkenis’; vgl. Eng. ‘character’, Ned. ‘karakter’

carth"

–

‘papier’; vgl. Eng. Ned. ‘charta’

cilia"

–

‘(het getal)duizend’; vgl. Ned. ‘chiliast’

colh

–

‘gal’; vgl. Eng. ‘gall’

coro"

–

‘(groep) dansers’, ‘dans’; vgl. Eng. ‘choir’, Ned. ‘koor’

cristo"

–

‘Christus’ [lett. ‘gezalfde’ van criw ‘ik zalf’]

yalmo"

–

‘psalm’

yeudo-

–

‘valse’, ‘leugenachtig’, bijv. yeudodidaskaloς ‘dwaalleraar’

yuch

–

‘ziel’, vgl. ‘psychologie’

w/jdh

–

‘lied’ (ter ere van God); vgl. Eng. Ned. ‘ode’

wjon

–

‘ei’; vgl. Lat. ‘ovum’

wJra

–

‘uur’, ‘stonde’; vgl. Lat. ‘hora’, Eng. ‘hour’, Fr. ‘heure’

wJsanna

–

‘hosanna’ [Hebr. lett.‘red dan’, anderen ‘red ons’], ‘wees gunstig’, ‘wees
genadig’ [voor Davids Zoon]
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32.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen

1. o` avgaqo.j a;nqrwpoj evk tou/ avgaqou/ qhsaurou/ evkba,llei avgaqa,( kai. o` ponhro.j
a;nqrwpoj evk tou/ ponhrou/ qhsaurou/ evkba,llei ponhra,Å
2. die,tribon de. cro,non ouvk ovli,gon su.n toi/j maqhtai/jÅ
3. Peri. ou- polu.j h`mi/n o` lo,goj kai. dusermh,neutoj le,gein( evpei. nwqroi. gego,nate tai/j
avkoai/jÅ
4. oi] ouvk evx ai`ma,twn ouvde. evk qelh,matoj sarko.j ouvde. evk qelh,matoj avndro.j avllV evk
qeou/ evgennh,qhsanÅ
5. kai. Îeuvqe,wjÐ hvnoi,ghsan auvtou/ ai` avkoai,( kai. evlu,qh o` desmo.j th/j glw,sshj auvtou/
kai. evla,lei ovrqw/jÅ
6. poih,santej de. cro,non avpelu,qhsan metV eivrh,nhj avpo. tw/n avdelfw/n pro.j tou.j
avpostei,lantaj auvtou,jÅ
7. ouv qe,lw de. u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( o[ti polla,kij proeqe,mhn evlqei/n pro.j u`ma/j( kai.
evkwlu,qhn a;cri tou/ deu/ro( i[na tina. karpo.n scw/ kai. evn u`mi/n kaqw.j kai. evn toi/j loipoi/j e;qnesinÅ
8. Fwnh. evn ~Rama. hvkou,sqh( klauqmo.j kai. ovdurmo.j polu,j\ ~Rach.l klai,ousa ta. te,kna
auvth/j( kai. ouvk h;qelen paraklhqh/nai( o[ti ouvk eivsi,n
9. kai. fhsi,n( Kornh,lie( eivshkou,sqh sou h` proseuch. kai. ai` evlehmosu,nai sou
evmnh,sqhsan evnw,pion tou/ qeou/Å
10. o` de. e;fh( :Andrej avdelfoi. kai. pate,rej( avkou,sateÅ ~O qeo.j th/j do,xhj w;fqh tw/|
patri. h`mw/n VAbraa.m o;nti evn th/| Mesopotami,a| pri.n h' katoikh/sai auvto.n evn Carra,n)

ponhro"

- slecht,

diatribw

- ik breng tijd door,

peri ouJ

- daarover,
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logo"

- woord, betoog

dusermhneutoς

-spreek uit als duus-her-mè-nui-tos, anderen als
duus-her-mie-neeuw-tos.

gegonate

-perfectum 2 van ginomai

ejgennhqhsan -gennaw
hjnoighsan

-aoristus 2 passivum van ajnoigw

proeqemhn

-zogenaamd deponens, aor. 2 van protiqhmi

ejkwluqhn

-kwluw

scw

-ejcw - eJxw - ejscon - ejschka

hjkousqh

-ajkouw

paraklhqhnai

-aor. passivum infinitivus (hele werkwoord) van parakalew

eijshkousqh

-eijsakouw

ejmnhsqhsan

-mimnhskw

32.6 Nieuwe Woorden
ajpotolmaw

-wagen

ajrcaio"

-van vroeger

foneuw

-ik vermoord

ejnoco"

-schuldig, vervallend aan

krisi"

-gericht

kaqhmai

-ik lig

nefelh

-wolk

drepanon

-sikkel

qerizw

-ik oogst
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parakalew

-ik spoor aan, ik verzoek

ejpimenw

-ik verblijf

peritemnw

-ik besnijd

peritomh

-besnijdenis

ajceiropoihto"

-niet met de hand verricht

paradecomai

-ik ontvang

ejkklhsia

-gemeente

qhsauro"

-schat

tosoutw/..oJsw/

-zoveel..als

diaforo"

-verschillend

mainomai

-ik raas, ik spreek wartaal

keimai

-ik lig

ejto"

-jaar

ijdou

-zie (geb. wijs ev aor. v oJraw)

wJde

-hier

sunagetai

-er verzamelt zich

kairo"

-tijd(stip)

taraco"

-opschudding

cwri"

-zonder

ajntilogia

-tegenspraak

eujlogeomai

-ik word gezegend

dunamai

-kunnen

loipo"

-overig

merimnaw

-ik bekommer mij om, ik maak mij zorgen

diatribw

-ik breng tijd door
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peri ouJ

-daarover

logo"

-woord, betoog

32.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur V
Tegen het einde van de republiek waren de zogenaamde balneae (baden) een erkend kenmerk van het
Romeinse leven geworden. Vooral tijdens het keizerrijk waren ze enorm populair. De Stabianische
Baden te Pompeji zijn het best bewaard gebleven.
Keizerlijke thermae waren meer dan alleen baden. Het waren bijzonder grote faciliteiten voor allerlei
soorten van lichamelijke oefening en herbergden hallen waar filosofen, dichters en sprekers publiek
trokken.
Romeinse theaters verschilden in diverse opzichten van die van de Grieken. Het auditorium werd niet
gegraven en de muren die zowel het podium als de zitplaatsen omgaven, waren doorlopend. De ingang tot het danspodium werd gevormd door gewelfde gangen. Het koor speelde geen rol in het Romeinse theater, zodat het dansgedeelte deel uitmaakte van het auditorium. De wand achter het podium
werd uitgebreid versierd.
Amfitheaters waren arena=s waar schouwspelen en allerlei vertoningen werden opgevoerd. De belangrijkste was het Colosseum te Rome, gebouwd van ongeveer 70-82 v.Chr. Het besloeg tweeëneenhalf
hectare en bood plaats aan vijftigduizend toeschouwers. Tachtig ingangen zorgden ervoor dat het snel
ontruimd kon worden. Het geheel was gebouwd van beton, de buitenkant was bedekt met een soort
kalksinter en de binnenkant met kostbaar marmer.
Het circus was voornamelijk een renbaan met aan de zijkanten zitplaatsen. Aan het ene uiteinde was
het rond en aan het andere recht om toegang te verschaffen aan de wagens. In het midden liep een
scheidslijn waar arbiters hun functies konden uitoefenen. Aangezien het de grootste faciliteit was voor
het bekijken van een plechtigheid, werd het circus ook bestemd voor andere activiteiten. Zij zijn
vooral berucht geworden door het verbranden van christenen in de tijd van en door Nero.
Triomfbogen werden soms opgericht om een belangrijke gebeurtenis of militaire campagne te herdenken. Meestal stonden ze apart en dienden niet om een weg door te laten. Ze werden versierd met reliefs en men bouwde er standbeelden op.

NOTITIES:
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LES XXXIII

33.1 Inleiding
Wij geven u nu vormen van de lijdende vorm van de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd. Deze
wordt gevormd door -qhs-plus de uitgang van de persoon achter het werkwoord. Bijv. louwlouqhsomai, ‘ik zal worden gewassen’.

33.2 Voorbeelden uit het N.T.

ejan monon aJywmai tou
iJmatiou aujtou swqhsomai

Als ik alleen Zijn mantel aan
zal raken, zal ik gered worden. (Matt. 9: 21)

ejan- ei*+ajn, ajn hoort bij de
aanvoegende wijs aJywmai,
mononalleen,
slechts,
aJywmai- 1ste p.v. lijd. vorm
o.t.t.t. v. aJptomai- ik raak
aan,
iJmationmantel,
swqhsomai- 1ste p. v. lijd.
vorm o.t.t.t. v. sw/zw- ik red

swqhsei

jij zult gered worden

komt niet voor in het Nieuwe Testament

..ejlacisto" klhqhsetai ejn
th/ basileia/ twn oujranwn

..hij zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. (Matt.
5: 19)

klhqhsetai- 3de p. v. lijd.
vorm o.t.t.t. v kalew- ik
noem, basileia- koninkrijk, oujrano"- hemel

pollw/ oujn mallon dikaiwqente" nun ejn tw/ aiJmati
aujtou swqhsomeqa di
jaujtou ajpo th" ojrgh"

Veel meer dan, nu gerechtvaardigd zijnde in Zijn
bloed, zullen wij door Hem
gered worden van de toorn.
(Rom. 5: 9)

pollw/ mallon- veel meer,
dikaiwqente"-tegenw. dlw.
lijd. vorm v. dikaiow- ik
recht-vaardig,
swqhsomeqa- 1ste p. mv. lijd.
vorm o.t.t.t. v. sw/zw- ik red,
ojrgh- toorn
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ajpoluqh-

Laat los en jullie zullen losgelaten worden. (Luc. 6: 37)

ajpoluete- geb. wijs mv.
tegenw. tijd v. ajpoluw- ik
laat los, ajpolu-qhsesqe2de p. mv. lijd. vorm o.t.t.t.
v. ajpoluw- ik laat los

makarioi oiJ eijrhno-poioi,
oJti aujtoi uiJoi qeou

Zalig de vredestichters, omdat zij zonen van God genoemd
zullen
worden.
(Matt. 5: 9)

eijrhnopoio"-vredestichter
(eijrhnh- vrede, poiewdoen, maken), oJti- dat,
omdat, uiJo"- zoon, klhqhsontai-3de p. mv.lijd.vorm

ajpoluete

kai

sesqe

klhqhsontai

In een rijtje zien de uitgangen van de lijdende vorm van de o.t.t.t. er zo uit:

- qhsomai

- qhsomeqa

- qhsei

- qhsesqe

- qhsetai

- qhsontai

33.3 Wederom de trappen van vergelijking
Wij willen nu opnieuw tijd besteden aan de trappen van vergelijking:

kai ijdou, seismo" mega"
ejgeneto ejn th/ qalassh/

En zie, een grote beweging
ontstond op de zee..(Matt. 8:
24)

seismo"- lett. aardbeving
(denk aan een seismograaf),
heftige beweging: (op zee)
storm,

ti" ajra meizwn ejn th/ basileia/ twn oujranwn;

Wie is dan de grotere in het
koninkrijk der hemelen?
(Matt. 18: 1)

ajra- dan, dus (vraagwoord),
meizwn- groter
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di j wJn ta timia kai megista hJmin ejpaggelmata
dedwrhtai

Door dewelke Hij ons de
kostbare en grootste beloften
geschonken heeft. (2 Petr. 1:
4)

di j wJn- door dewelke (slaat
op doxh en ajreth uit het
vorige vers), timio"- kostbaar, megista- onz. mv.v.
megisto", ejpaggelma- belofte, dedwrhtai- 3de p. v.
volt. tijd v. dwreomai- ik
geef

De trappen van vergelijking van mega" zijn dus:
mega"- meizwn- megisto"

groot- groter- grootst

Er is echter ook een tekst waar dit staat:

meizoteran toutwn oujk
ejcw caran..

Ik heb geen grotere vreugde
dan deze... (3 Joh. 1: 4)

meizoteran- groter, caravreugde

De vorm meizotero" (of afgeleide vormen) komt alleen hier voor in het Nieuwe Testament. De correcte (klassieke) vorm meizwn heeft de uitgang -tero" gekregen. Deze uitgang hoort bij de regelmatige vormen van de vergelijkende trap. Tot nu toe hebben wij namelijk alleen uitzonderingen behandeld.
De regelmatige vormen ontstaan door achter het bijvoeglijk naamwoord -tero" (voor de vergelijkende trap) of -tato" (voor de overtreffende trap) te plaatsen. Bijvoorbeeld:
ponhro"- ponhrotero"- ponhrotato"
De overtreffende trap op -tato" komt in het Nieuwe Testament niet voor. U hoeft dus alleen te letten
op vormen op -tero". Denkt u er daarbij aan dat de uitgang verbogen wordt (bijvoorbeeld 1 Tim. 5:
19 presbuterou: 2e nv). In het huiswerk treft u een aantal regelmatige vormen van de vergelijkende
trap aan.

320
33.4 Etymologie

Nadat we de meeste woorden die aan het bijbels Grieks verwant zijn, gegeven hebben, willen wij nu
enkele woorden behandelen en u laten zien hoe ze in de Griekse taal zelf zijn opgebouwd.

pote;

-wanneer?

tote

pote

-eens, ooit

pw";

-hoe?

oJte

-wanneer, toen

pw"

-op een of andere wijze, misschien

oJpw" -hoe (ook), zoals

pou;

-waar?

ouJ

oJpote -wanneer (ook)

ouJtw"

poso"; -hoe groot? hoeveel?

-toen, dan

-zo

wJ"

toso"-zo groot

-hoe, zoals

-waar

oJso" -(zo groot, zoveel) als
hoe (groot), hoe (veel)

poio"

-hoe(danig)?

toio" -zo(danig)

oiJo"

-(zodanig) als
-hoe(danig), wat een

Nomina Agentis (handelende persoon):
-th" oJ

baptizw

baptisth"

doper

-o" oJ

legw

spermologo"

kletser, praatjesverkoper

-thr (-twr oJ

ejrew

rJhtwr

redenaar

-eu" oJ

basileuw

basileu"

koning

Nomina Actionis (handeling of toestand):
-ti" (-si" hJ

tassw

taxi"

orde, gelid

-sih (-sia hJ

ejkkalew

ejkklhsia

vergadering
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Nomina Rei Actae (gevolg van de handeling):
-ma to

prassw

pragma

zaak

-o" to

eijpon

ejpo"

woord

Nomina Loci (plaats van de handeling):
-thrion to

desmo"

desmwthrion

gevangenis

Nomina Qualitatis (eigenschap of toestand):
-sunh hJ

dikaio"

dikaiosunh

rechtvaardigheid

-ia hJ

ajlhqh"

ajlhqeia

waarheid

crhstoth"

goedheid, integriteit

pai"

paidiskh

meisje, (jonge) dienstmaagd

neania"

neanisko"

jongeling

pai"

paidion

jongetje

*Israhlith"

Israeliet

-th",-thto" hJ crhsto"

Diminutiva (verkleinwoorden):
-isko", ( -h

-ion to

Gentilis (‘volksnaam’):
-th" oJ

*Israhl

33.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. o` de. ovpi,sw mou evrco,menoj ivscuro,tero,j mou, evstin)
2. o` de. mikro,teroj evn th/| basilei,a| tou/ qeou/ mei,zwn auvtou/ evstinÅ
3. kai. ei=pen o` new,teroj auvtw/n tw/| patri,( Pa,ter( do,j moi to. evpiba,llon me,roj th/j
ouvsi,ajÅ
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4. evmoi. tw/| evlacistote,rw| pa,ntwn a`gi,wn evdo,qh h` ca,rij au[th
5. Pa,nta moi e;xestin avllV ouv pa,nta sumfe,reiÅ pa,nta moi e;xestin avllV ouvk evgw. evxousiasqh,somai u`po, tinojÅ
6. mh. battalogh,shte w[sper oi` evqnikoi,( dokou/sin ga.r o[ti evn th/| polulogi,a| auvtw/n
eivsakousqh,sontaiÅ
7. avnqV w-n o[sa evn th/| skoti,a| ei;pate evn tw/| fwti. avkousqh,setai( kai. o] pro. j to. ou=j
evlalh,sate evn toi/j tamei,oij khrucqh,setai evpi. tw/n dwma,twnÅ
8) maka,rioi oi` penqou/ntej( o[ti auvtoi. paraklhqh,sontaiÅ
9) Kai. su. de,( paidi,on( profh,thj u`yi,stou klhqh,sh|\ proporeu,sh| ga.r evnw,pion kuri,ou
e`toima,sai o`dou.j auvtou/(
10) w[sper ga.r evn tw/| VAda.m pa,ntej avpoqnh,|skousin( ou[twj kai. evn tw/| Cristw/| pa,ntej
zw|opoihqh,sontaiÅ

ojpisw- achter, na, ijscu"- sterk, krachtig, mikro"- klein, neo"- jong, oJ aJgio"- de heilige, cari"genade,

ejdoqh-didwmi
ejxousiasqhsomai-ejxousiazw
paraklhqhsontai-parakalew
zw/opoihqhsontai-zw/opoiew
ajnq j wJn-daarom, vanwege deze dingen [lett. ‘in plaats van welke dingen’]
proporeush/-proporeuomai-deponens (ik ga vooruit)

Vraag: Welke naamval komt na de vergelijkende trap? (antwoord in herhalingsles 35)
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33.6 Nieuwe Woorden
monon

-alleen, slechts

aJptomai

-ik raak aan

oujrano"

-hemel

pollw/ mallon

-veel meer

dikaiow

-ik rechtvaardig

ojrgh

-toorn

eijrhnopoio"

-vredestichter

oJti

-dat, omdat

uiJo"

-zoon

seismo"

-aardbeving, storm

ajra

-dan, dus (vraagwoord)

timio"

-kostbaar

ejpaggelma

-belofte

dwreomai

-ik geef

cara

-vreugde

presbu"

-oud

ojpisw

-achter, na

ijscu"

-sterk, krachtig

mikro"

-klein

neo"

-jong

oJ aJgio"
cari"

-de heilige
-genade
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33.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur VI
Romeinse tempels verschilden in vele belangrijke details van hun Griekse voorgangers. Zo hadden de
Grieken drie treden rondom hun tempels, maar de Romeinen hadden een hoog platvorm, of podium,
met een trap die als ingang diende. Griekse tempels keken bijna altijd uit op het Oosten of Westen,
maar de ligging van de Romeinse tempels hing af van de relatie met de omliggende gebouwen.
De Romeinen bouwden veelal ronde tempels, waarvan de belangrijkste tot op de dag van vandaag het
Pantheon te Rome is. Het bestaat uit een rotonde met een diameter van bijna vijftig meter en omgeven
door betonnen muren met een dikte van zeven meter. Een centrale opening met een spanwijdte van
wel negen meter laat het licht door. Deze opening, ook wel oculus genaamd, bevindt zich boven in de
koepel. De rotonde en het koepelgewelf behoren tot de beste voorbeelden van Romeins betonwerk.
De Romeinse graftombe bestond uit een heuvel van aarde, de tumulus, en was omgeven door een
cementen ring meestal van behoorlijke hoogte. Er zijn slechts weinig van dit soort tombes overgebleven; voornamelijk de graftombe van Hadrianus die nu Castel Sant’Angelo heet.
De basilica was een grote overdekte hal die gebruikt werd door justitie en die ook diende voor bankzaken en handel. De grootste basilica werd in ongeveer zeven jaar gebouwd, begonnen door Maxentius en voltooid door Constantijn in omtrent 313 n.Chr. Gewelven die zich nog steeds over de uitspringende ruimtes aan de noordzijde bevinden, zijn een frappant bewijs van de samenstelling en bestendigheid van Romeins gewapend beton. Want na al deze jaren hangen ze daar nog steeds en dat zonder
ondersteuning.
Het construeren van bruggen en aquaducten behoorden ook tot de grootste vaardigheden van de Romeinen. De beroemdste voorbeelden van aquaducten die de tand des tijds tot nu hebben doorstaan,
zijn de Pont du Gard bij Nîmes en bij Segovia in Spanje. Het beste voorbeeld van een brug vind je bij
Rimini. Deze werd gebouwd door Augustus en Tiberius. De mooiste is misschien wel die bij Alcántara in Spanje.
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LES XXXIV

34.1 Inleiding
In deze les laten wij u kennis maken met de gebiedende wijs en het hele werkwoord van de lijdende
vorm. Wij beginnen met de o.t.t.

34.2 Voorbeelden uit het N.T.

ajnapauou, fage, pie, eujfrainou

Neem rust, eet, drink, word
verheugd. (Luc. 12: 19)

ajnapauou- 2de p.v. geb.
wijs lijd. vorm o.t.t. v. ajnapauw- ik geef rust, (lijd.
vorm) ik neem rust, fage2de p. v. geb. wijs aor. v
ejsqiw- ik eet, pie- 2de p. v.
geb. wijs lijd. vorm aor. v.
pinw- ik drink, eujfrainou2de p. v. geb. wijs lijd. vorm
o.t.t. v. eujfrainw- ik geef
vreugde, (lijd. vorm) ik
word verheugd

mh tarassesqw uJmwn hJ
kardia

Laat jullie hart niet in opschudding raken. (Joh. 14:
1)

tarassesqw- 3de .p v. geb.
wijs lijd. vorm o.t.t. v. tarassw- ik breng in opschudding, (lijd. vorm) ik
raak in opschudding, kardia- hart

cor-

..wordt warm en verzadigd..
(Jak. 2: 16)

qermainesqe- 2de p. mv.
geb. wijs o.t.t. v. qermainomai- ik word warm, cortazesqe- 2de p. mv. geb.
wijs lijd. vorm o.t.t. v. cortazw- ik verzadig

..qermainesqe
tazesqe..

kai
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luesqwn

Laten zij losgemaakt worden!

luesqwn- 3de p. mv. geb.
wijs lijd. vorm o.t.t. v. luwik maak los. Deze vorm
komt in het Nieuwe Testament niet voor!

hjlqen de hJ hJmera twn
ajzumwn ejn hJ/ ejdei quesqai
to pasca

En de dag van de ongezuurde broden brak aan,
waarop het paaslam geslacht
moest worden. (Luc. 22: 7)

hJmera- dag, ajzumo"- zonder gist (aj- zonder, zumhgist), ta ajzuma- het feest
van de ongezuurde broden=
pascha, lijd. vorm o.t.t. v
quw- ik offer, pasca- pascha, zowel ter aanduiding
van het feest als van het
paaslam quesqai- hele
werk-woord

De uitgangen van de gebiedende wijs en het hele werkwoord lijdende vorm o.t.t. zijn dus:

2de p. ev.

-ou

3de p. ev.

-esqw

2de p. mv.

-esqe

3de p. mv.

-esqwn

hele werkwoord

-esqai

Wij vervolgen met gebiedende wijs en hele werkwoord van de lijdende vorm van de aoristus.

qelw, kaqarisqhti

Ik wil, word
(Matt. 8: 3)

gereinigd.

qelw- ik wil, kaqarisqhti- 2de p. ev. geb. wijs
lijd. vorm aor. v. kaqarizwik reinig
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Pater hJmwn oJ ejn toi"
oujranoi" aJgiasqhtw to
ojnoma sou

Onze Vader Die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw
Naam.. (Matt. 6: 9)

aJgiasqhtw- 3de p. ev. geb.
wijs lijd. vorm aor. v.
aJgiazw- ik heilig

swqhte ajpo th" genea"

Wordt behouden van dit
verkeerde geslacht. (Hand.
2: 40)

swqhte- 2de p. mv. geb.
wijs lijd. vorm aor. v. sw/zwik red, genea- geslacht,
generatie, tijd, skolio"verkeerd

luqentwn

Laten zij losgemaakt worden.

luqentwn- 3de p. mv. geb.
wijs lijd. vorm aor. v. luwik maak los. Komt niet voor!

wJsper oJ uiJo" tou ajnqrwpou oujk hjlqen diakonhqhnai ajlla diakonhsai..

Zoals de Zoon des mensen
niet gekomen is om gediend
te worden maar om te dienen.. (Matt. 20: 28)

wJsperzoals,
diakonhqhnai-hele
werkwoord lijd. vorm aor. v.
diakonew- ik dien, diakonhsai-hele ww aor.

th" skolia" tauth"

De uitgangen van de gebiedende wijs en het hele werkwoord lijdende vorm van de aoristus zijn dus:
2de p. ev.

-qhti

3de p. ev.

-qhtw

2de p mv.

-qhte

3de p. mv.

-qentwn

hele ww

-qhnai

328

Wij vervolgen met gebiedende wijs en hele werkwoord lijdende vorm van de v.t.t.

siwpa, pefimwso

Zwijg, wees stil. (Marc. 4:
39)

siwpa- 2de p. ev. geb. wijs
o.t.t. v. siwpaw-ik zwijg,
pefimwso- 2de p. ev. geb.
wijs lijd. vorm v.t.t. v fimow- ik maak stil, (lijd.
vorm) ik word stil

lelusqw

Laat hij losgemaakt zijn!

lelusqw- 3de p. ev. geb.
wijs lijd. vorm v.t.t. v. luwik maak los. Deze vorm
komt niet in het Nieuwe
Testament voor!

lelusqe

Laten jullie losgemaakt zijn!

lelusqe- 2de p. mv. geb.
wijs lijd. vorm v.t.t. v. luwik maak los. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament!

lelusqwn

Laten zij losgemaakt zijn!

lelusqwn- 3de p. mv. geb.
wijs lijd. vorm v.t.t.

ejlpizw de kai ejn tai"
suneidhsesin uJmwn pefa-

En ik hoop ook in jullie
gewetens bekend te zijn
geworden. (2 Kor. 5: 11)

ejlpizw- 1ste p. ev .o.t.t. ik
hoop, suneidhsi"- geweten, pefanerwsqai- hele
werkwoord lijd. vorm v.t.t.
v. fanerow

nerwsqai
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De uitgangen van de gebiedende wijs en het hele werkwoord van de lijdende vorm v.t.t. zijn dus:

2de p. ev.

-so

3de p. ev..

-sqw

2de p. mv.

-sqe

3de p. mv.

-sqwn

hele werkwoord

-sqai

Wij vervolgen opnieuw, ditmaal met de gebiedende wijs en het hele werkwoord lijdende vorm o.t.t.t.

De gebiedende wijs van de o.t.t.t. komt niet voor in het Grieks. Wij hoeven dus alleen te letten op het
hele werkwoord.

luqhsesqai

te zullen worden losgemaakt

luqhsesqai- hele werkwoord lijdende vorm o.t.t.t.
v. luw- ik maak los. Deze
vorm komt in het Nieuwe
Testament niet voor!

U kunt de o.t.t.t. bij het bestuderen van de lijdende vorm dus voortaan buiten beschouwing laten.

34.3 Het Griekse Adverbum (bijwoord)

Wij willen u nog even wat vertellen over het bijwoord. Bijwoorden worden in het Grieks gewoonlijk
afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden. Dit gebeurt door de uitgang -w" toe te voegen.

kai kalw" legete..

En jullie zeggen het terecht..
(Joh. 13: 13)

kalw"- bijwoord v. kalo"mooi, juist, passend
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oJmoiw" kai pante" oiJ maqhtai eijpan

ojrqw" ejkrina"

En evenzo spraken ook alle
discipelen. (Matt. 26: 35)

oJmoiw"bijwoord
oJmoio"- gelijk

U hebt juist geoordeeld.
(Luc. 7: 36)

ojrqw"- bijwoord v. ojrqo"recht, ejkrina"- 2de p. ev.
aor. v.krinw- ik oordeel

v.

Er is echter nog een manier om het bijwoord te vormen, namelijk door van het bijvoeglijk naamwoord
de 4e naamval enkelvoud van het onzijdig te nemen.

ejrcomai tacu

Ik kom spoedig. (Op. 3: 11)

tacu- 4de nv. onz. v. tacu"- snel

polu planasqe

Jullie dwalen zeer. (Marc.
12: 27)

polu- 4de nv. onz. v.
polu"- veel, planasqe-

mh fobou, monon pisteue

Wees niet bang, geloof alleen. (Marc. 5: 36)

2e p mv o.t.t. v planaw- ik
dwaal fobou- 2de p. ev.
geb. wijs o.t.t. v. fobeomaiik vrees, monon- 4de nv.
onz. v. mono"- alleen, pisteue- 2de p. ev. geb. wijs
o.t.t. v pisteuw- ik geloof
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Bijwoorden komen in les 36 opnieuw aan de orde. Het is dus belangrijk dat u het bovenstaande goed
beheerst.

34.4. Etymologie

Na de verschillende uiteinden van zelfstandig naamwoorden, geven wij u nu de verschillende uiteinden van bijvoeglijk naamwoorden.

Adiectiva:

Mogelijk, geschikt:
-o"

logo"

ajlogo"

onredelijk

-ro"

lampw

lampro"

schitterend

-h", -eo"

lhqw

ajlhqh"

waarachtig

-mwn, mono"

ejpistamai

ejpisthmwn

kundig

peiqw

pisto"

trouw

timh

timio"

geëerd

basileu"

basiliko"

koninklijk

Voorzien van:
-to"

Vol van:
-io"

Behorend tot:
-iko"

332

Afkomstig van, behorende tot:
-io"

Korinqo"

Korinqio"

Korinthisch

-ino"

JAlexandria

jAlexandrino"

Alexandrijns

-iko"

jIouda

jIoudai>ko"

joods

Bij stofnamen:
-eo", -eio"

cruso"

cruse(i)o"

gouden

-ino"

mulo"

mulino"

(gemaakt) van een molensteen

34.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. Ti,j a;ra du,natai swqh/naiÈ
2. VEge,neto de. evn tai/j h`me,raij evkei,naij evxh/lqen do,gma para. Kai,saroj Auvgou,stou

avpogra,fesqai pa/san th.n oivkoume,nhnÅ
3. Fimw,qhti kai. e;xelqe evx auvtou/Å
4. mhde.n merimna/te( avllV evn panti. th/| proseuch/| kai. th/| deh,sei meta. euvcaristi,aj ta.

aivth,mata u`mw/n gnwrize,sqw pro.j to.n qeo,nÅ
5. Eivrh,nhn avfi,hmi u`mi/n( eivrh,nhn th.n evmh.n di,dwmi u`mi/n \ ouv kaqw.j o` ko,smoj di,dwsin

evgw. di,dwmi u`mi/nÅ mh. tarasse,sqw u`mw/n h` kardi,a mhde. deilia,twÅ
6. o` avdikw/n avdikhsa,tw e;ti kai. o` r`uparo.j r`upanqh,tw e;ti kai. o` di,k aioj dikaiosu,nhn

poihsa,tw e;ti( kai. o` a[gioj a`giasqh,tw e;tiÅ
7. ei=pen de. auvtoi/j( {Otan proseu,chsqe le,gete( Pa,ter( a`giasqh,tw to. o;noma, sou\

evlqe,tw h` basilei,a sou)
8) tau,thn de. qugate,ra VAbraa.m ou=san( h]n e;dhsen o` Satana/j ivdou. de,ka kai. ovktw. e;th(

ouvk e;dei luqh/nai avpo. tou/ desmou/ tou,tou th/| h`me,ra| tou/ sabba,tou
9) kai. e;balen auvto.n eivj th.n a;busson kai. e;kleisen kai. evsfra,gisen evpa,nw auvtou/( i[na

mh. planh,sh| e;ti ta. e;qnh a;cri telesqh/| ta. ci,lia e; thÅ meta. tau/ta dei/ luqh/nai auvto.n
mikro.n cro,nonÅ
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10) i;sqi euvnow/n tw/| avntidi,kw| sou tacu.( e[wj o[tou ei= metV auvtou/ evn th/| o`dw/|( mh,pote, se

paradw/| o` avnti,dikoj tw/| krith/| kai. o` krith.j tw/| u`phre,th| kai. eivj fulakh.n blhqh,sh|)

ejxhlqen- 3de p. ev. aor. v. ejxercomai- ik ga uit, dogma- bevel, Aujgousto"- Augustus, keizer te Rome (27 v Chr.- 14 n Chr.), ajpografw- ik schrijf in, ik beschrijf, oijkoumenh- lett. hetgeen bewoond
wordt (v. oijkew- ik bewoon), de bewoonde wereld, ejxelqe- 2de p. ev. geb. wijs aor. v. ejxercomai- ik
ga uit, dehsi"- smeking, eujcaristia- dankzegging, ai*thma- verzoek, wens, verlangen, gnwrizw- ik
maak bekend, (lijd. vorm) ik word bekend

34.6 Nieuwe Woorden:
ajnapauw

- ik geef rust, (lijd. vorm) ik neem rust

eujfrainw

- ik geef vreugde, (lijd. vorm) ik word verheugd

tarassw

- ik breng in opschudding, (lijd. vorm) ik raak in opschudding

qermainw

- ik word warm

cortazw

- ik verzadig

ajzumo"

- zonder gist

ta ajzuma

- (het feest van) de ongezuurde broden

quw

- ik offer

pasca

- pascha: feest, lam

kaqarizw

- ik reinig

genea

- geslacht

skolio"

- slecht, verkeerd

wJsper

- zoals

siwpaw

- ik zwijg

fimow

- ik maak stil, (lijd. vorm) ik word stil

fanerow

- ik maak bekend, (lijd. vorm) ik word bekend

kalo"

- mooi, goed, juist

oJmoio"

- gelijk
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ojrqo"

- juist

tacu"

- snel

ajpografw

- ik schrijf in, ik beschrijf

oijkoumenh

- de bewoonde wereld

dehsi"

- smeking

eujcaristia

- dankzegging

aijthma

- verzoek, wens, verlangen

gnwrizw

- ik maak bekend, (lijd. vorm) ik word bekend

34.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Architectuur VII
Privé huizen en zelfs paleizen hadden meestal een stijl die binnenhoven en tuinen benadrukte in plaats
van het aanzien van buiten. Deze traditie werd zelfs gehandhaafd, voorzover mogelijk, in de Romeinse nederzettingen in het noorden van Europa en in Engeland. Daar moesten ook uitgebreide voorzieningen getroffen worden voor verwarming. In het eigen klimaat van de Middellandse Zee, echter, was
er een tendens voor een lichte en open constructie in plaats van een compacte en imposante.
Ook bij de paleizen van de keizers in Rome viel de grootste nadruk op de bouw van tuinen. De gebouwen zelf, wat betreft op hun functie, waren niet zeer monumentaal en als het ware uit de losse hand
verspreid over de Palatijnse heuvel. Augustus zelf kocht en vergrootte het huis dat bekend staat als het
Huis van Livia, dat nog steeds bestaat. Zeer weinig is overgebleven van Nero’s beroemde Gouden
Paleis, dat oorspronkelijk een gebied besloeg van meer dan 120 hectare. Daar bevinden zich nu de
Baden van Titus, het Colosseum en de Basiliek van Maxentius.
De Villa van Hadrianus te Tivoli, begonnen in ongeveer 123 n.Chr., was een weelderige residentie met
parken en tuinen op grote schaal. De oneffenheid van het gebied maakte de bouw van grote terrassen
en trappen noodzakelijk. Er bestaan nog overblijfselen van enorme stenen en betonnen constructies.
Al de gebouwen zijn in Romeinse stijl, maar met Griekse namen.
Het Latijnse woord villa had betrekking op een landgoed, compleet met huis, terreinen en ondergeschikte bouwsels. Relatief eenvoudige villa’s werden gevonden rondom Pompeji. Beschrijvingen in
de literatuur, zoals van Plinius de Jonge die zijn villa te Laurentum beschrijft, en overblijfselen van de
paleisachtige residentie van de vierde eeuw te Piazza Armerina in Sicilië, vertegenwoordigen meer de
rijke klasse. De villa van Hadrianus is te uitgebreid en gedetailleerd om een typische villa genoemd te
worden.
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LES XXXV

35.1 Inleiding
Deze les is een herhalingsles. Door middel van een aantal opdrachten kunt u de stof uit de laatste lessen (vanaf 29) oefenen.
N.B. Deze opdrachten doen een beroep op uw actieve kennis van de inhoud van les 29-34. Het is belangrijk dat u betreffende lessen goed hebt bestudeerd voor u de opdrachten gaat maken.
N.B. Het is zeer raadzaam dat u zoveel mogelijk probeert te lezen in een Grieks Nieuw Testament!

35.2 Oefeningen
Het bijvoeglijk naamwoord van de derde declinatie (KGG par. 15):
a) mega"
Vul de juiste vorm van mega" in en vertaal. Voorbeeld: ..... eujcaristia/ U moet megalh/ invullen,
want eujcaristia is een vrouwelijk woord en staat hier in de derde naamval.
Vertaling: met grote dankzegging.
1. ..... ojclo"
2. ..... basileian
3. ..... cara"
4. ..... mero"
5. ..... maqhtai
6. ..... oujranwn
7. ..... krisei
8. ..... kosmon

b) polu"
Vul de juiste vorm van polu" in en vertaal.
1. ..... filoi
2. ..... dunamei
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3. ..... melwn
4. ..... kapnw/
5. ..... proseucai
6. ..... kladoi"
7. ..... qurai"
8. ..... ajnqrwpwn

De trappen van vergelijking (KGG par. 21,22):

a) Geef de trappen van vergelijking van de volgende woorden.
1. polu"
2. ijscu"
3. ojligo"
4. ajgaqo" (geef in elk geval twee van de drie mogelijkheden)
5. neo"
6. mega"

b) Na een vergelijkende trap komt de tweede naamval. Geef na de volgende vormen het woord tussen
haakjes , met het lidwoord, in de tweede naamval en vertaal. Om het makkelijker te maken geven we
de declinatie erbij.
1. ojxutero" (hJ salpix, derde declinatie)
2. qattwn (oJ ajnemo", tweede declinatie)
3. meizwn (hJ basileia, eerste declinatie)
4. protero" (oJ filo", tweede declinatie)
5. ijscutero" (oJ lewn, derde declinatie)
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De lijdende vorm (KGG par. 47, 58-63, 75-76, 82-85):

a) Vertaal de volgende zinnen.
1. baptisqhtw eJkasto" uJmwn ejpi tw/ ojnomati jIhsou Cpistou.
2. ejbaptizonto ajndre" te kai gunaike".
3. qew/ de pefanerwmeqa.
4. ti kwluei me baptisqhnai;
5. to ejpieikh" uJmwn gnwsqhtw pasin ajnqrwpoi".
6. aijteite kai doqhsetai uJmin.

kwluw- ik verhinder, ejpieikh"- inschikkelijkheid, vriendelijkheid

b) Benoem de volgende vormen als in het voorbeeld:
swqhsetai- 3de p. ev. lijd. vorm o.t.t.t. v sw/zw- ik red
1. ejbeblhto2. a*jnefereto3. hjgesqe4. klhqhsetai5. pareklhqhmen-

35.3 Etymologie
Wij geven u nu enkele Griekse woorden en laten u zien hoe zij verwant zijn aan elkaar.

nhpio"

-

jong, kinderlijk, onmondig < nh [on–, –loos] + ejpo" [woord], vgl. eijpon [ik zei,
zij zeiden]

hjpio"

-

vriendelijk, zacht [met woorden]

nhsteuw

-

vasten < nh + ejsqiw [eten]
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proskunew

-

aanbidden, vereren, huldigen [van het Oosterse gebaar dat men zich voor iemand op de knieën werpt en zijn hand, knie of zoom van zijn kleed kust] <
pro" + kunew [kussen]

iJlew"

-

genadig, vriendelijk; vgl. met volgende

ejleo"

-

genade, barmhartigheid [verwant aan: ejleew, ejleeino"

ejmew

-

braken, overgeven; vgl. Sanskr. ‘vam’, Lat. ‘vomere’, Eng. ‘vomit’ [herinner u
dat van India tot en met Engeland alle talen (behalve het Baskisch) tot de IndoGermaanse taalfamilie behoren]

eiJ"

-

één; vgl. met eJnoth" [éénheid]

ojclo"

-

(onrust, last)(van een)(grote menigte); vgl. ejnoclew [lastig vallen]

enz.]

,

eijdw, ijdw, oijda

verwant aan Ned. ‘weten’, ‘vinden’; oijda [ik weet], een v.v.t. van ‘zien’

35.4 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon
Wij willen nu enkele aspecten van de canon van het Nieuwe Testament behandelen. Het woord canon
komt oorspronkelijk uit het Hebreeuws van qaneh wat (meet)riet betekent (vgl. Ezek. 40:3) en is via
het Grieks (bijv. Gal. 6:16; kanwn ‘regel’) in het Latijn en vervolgens in de moderne talen gekomen.
De vroegere kerkvaders gebruikten het woord in de zin van het N.T. ‘regel’. Origenes (184-254)
noemde de Schriften de canon en bedoelde daarmee de ‘regel voor geloof en leven’. In de tijd van
Athanasius (296-373) bezigde men het woord in de betekenis van ‘de lijst van boeken met goddelijk
gezag’. Zo wordt het woord nog steeds gebruikt.
Men maakt wel onderscheid tussen actief en passief canoniek zijn. Volgens de eerste betekenis is een
(bijbel)boek canoniek, omdat het met gezag de maatstaf voor ons leven geeft. In de tweede betekenis
is een boek canoniek omdat het aan de maatstaf voldoet, volgens welke een boek geaccepteerd wordt
als geïnspireerd door God.
In het verleden is nooit, door welke kerkelijke leiders of concilies dan ook, gezag verleend aan welk
bijbelboek dan ook! Alles wat zij deden was het accepteren van het gezag waarmee de diverse bijbelboeken spreken. Straalde een boek zo’n gezag uit, dan werd het als canoniek aangenomen. Er is nooit
een boek canoniek verklaard louter en alleen omdat mensen het in de canon hebben opgenomen. Dat
is een verwarring van de actieve en passieve betekenis van het woord canon. Wat God in Zijn voorzienigheid aan ons heeft overgelaten, is of wij een boek als goddelijk zouden herkennen. Zo zijn bijvoorbeeld het Boek van de Oprechte (Joz. 10:13) en het Boek van de Oorlogen van de Heere (Num.
21:14) nooit in de canon opgenomen. Om maar te zwijgen over de vele spreuken en liederen van Salomo die nooit zijn erkend door mensen als Ezra en Nehemia.
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LES XXXVI

36.1 Inleiding
In deze les kunt u kennis maken met de aanvoegende wijs lijdende vorm van de o.t.t., aoristus en v.t.t.
Wij beginnen met de aanvoegende wijs lijdende vorm van de o.t.t.

36.2 Voorbeelden uit het N.T.
eij perissoterw" uJma"
ajgapw, hJsson ajgapw- mai;

Als ik jullie overvloediger
liefheb, zou ik minder geliefd worden? (2 Kor. 12:
15)

perissoterw"- over-vloediger (bijwoord), ajgapw[v]ik heb lief, hJsson- bijwoord
v. hJsswn-minder, ajgapwmai- 1ste p. ev. aanv. wijs
lijd. vorm o.t.t. v. ajgapawik heb lief

luh/

Laat jij losgemaakt worden

luh/- 2de p. ev. aanv. wijs
lijd. vorm o.t.t. v. luw- ik
maak los. Deze vorm komt
in het Nieuwe Testament
niet voor! N.B. Er is wel een
vorm van de aanv. wijs op h/ en wel de 3e p ev actief
(zie les 26)

..hJnika ajn ajnaginwskh-

..telkens wanneer Mozes
gelezen wordt..(2 Kor. 3:
15)

hJnika- wanneer, (+ ajn)
telkens
wanneer,
ajnaginwskhtai- 3de p. ev.
aanv. wijs lijd. vorm o.t.t. v.
ajnaginwskw- ik lees

..laten wij tot de volledigheid gebracht worden..
(Hebr. 6: 1)

teleioth"-volledigheid,
volwassenheid, ferw-meqa1ste p. mv. aanv. wijs lijd.
vorm o.t.t. v. ferw- ik breng

tai Mwush"..

..ejpi

thn

ferwmeqa..

teleiothta
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..iJna mh luphsqe..

..opdat jullie niet bedroefd
worden.. (1 Th. 4: 13)

iJna- (+ aanv. wijs) opdat,
luphsqe- 2de p. mv. aanv.
wijs lijd. vorm o.t.t. v. lupew- ik veroorzaak smart,
(lijd. vorm) ik word bedroefd

.iJna pante" manqanwsin
kai
pante"
parakalwntai..

..opdat allen leren en bemoedigd worden.. (1 Kor.
14: 31)

manqanwsin- 3de p mv
aanv. wijs o.t.t. v. manqanwik leer, para-kalwntai- 3e
p mv aanv. wijs lijd. vorm
o.t.t. v. parakalew- ik bemoedig

Wij zetten de uitgangen van de aanvoegende wijs lijdende vorm o.t.t. even voor u op een rijtje:

-wmai

-wmeqa

-h/

-hsqe

-htai

-wntai

Wij vervolgen nu met de aanvoegende wijs lijdende vorm van de aoristus.

kai ejmoi oujdepote ejdwka"
ejrifon iJna meta twn
filwn mou eujfranqw

En mij hebt u nooit een bokje gegeven om met mijn
vrienden verheugd te zijn.
(Luc. 15: 29)

oujdepote- nooit, ejrifo"bokje, eujfranqw- 1ste p.
ev. aanv. wijs lijd. vorm aor.
v. eujfrainw- ik geef vreugde, (lijd. vorm) ik word verheugd
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oJpw" ajn dikaiwqh/" ejn
toi" logoi" sou..

..opdat Gij gerechtvaardigd
zijt in Uw woorden.. (Rom.
3: 4)

oJpw"- (+ aanv. wijs) opdat,
dikaiwqh/"- 2de p. ev. aanv.
wijs lijd. vorm aor. v.
dikaiow- ik rechtvaardig

kai oJtan ajnagnwsqh/ par
uJmwn hJ ejpistolh..

En wanneer de brief bij jullie gelezen wordt... (Kol. 4:
16)

oJtan- oJte + ajn, oJte- wanneer, ajnagnwsqh/- 3de p.
ev.aanv. wijs lijd. vorm aor.
v. ajnaginwskw- ik lees,
ejpistolh-brief

kai ferete ton moscon
ton siteuton, qusate kai
fagonte" eujfranqwmen

En brengt het gemeste kalf,
slacht het en laten wij etende
vrolijk zijn. (Luc. 15: 23)

ferete- 2de p. mv. geb.
wijs o.t.t. v. ferw- ik breng,
mosco"- kalf, siteuto"gemest, qusate- 2de p. mv.
geb. wijs aor. v. quw- ik
offer, fagonte"- 1ste nv.
mv. dlw aor. v. ejsqiw- ik
eet, eu*frantwmen- 1ste p.
mv. aanv. wijs lijd. vorm
aor. v..eujfrainw- ik geef
vreugde, (lijd. vorm) ik
word verheugd

blepete mh planhqhte

Ziet toe dat jullie niet verleid worden. (Luc. 21: 8)

oJpw" doxasqwsin uJpo twn
ajnqrwpwn

..opdat zij geprezen worden
door de mensen. (Matt. 6: 2)

planhthte- 2de p. mv.
aanv. wijs lijd. vorm v. planaw- ik dwaal
doxasqwsin- 3e p mv aanv.
wijs lijd. vorm aor. v
doxazw- ik prijs
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Wij zetten de betreffende uitgangen weer even op een rijtje:

-qw

-qwmen

-qh/"

-qhte

-qh/

-qwsin

Wij vervolgen opnieuw, nu met de aanv. wijs lijd. vorm van de v.t.t.

lelumeno" wj

Laat ik losgemaakt zijn.

lelumeno" wj- 1ste p. ev.
aanv. wijs lijd. vorm v.t.t. v.
luw- ik maak los. Deze
vorm komt in het Nieuwe
Testament niet voor!

lelumeno" h/j"

Laat jij losgemaakt zijn.

lelumeno" hj/"- 2de p. ev.
aanv. wijs lijd. vorm v.t.t. v.
luw- ik maak los

..mhpote ejntimotero" sou
h/j keklhmeno"..

..opdat niet misschien iemand, voornamer dan u,
genodigd is.. (Luc. 14: 8)

mhpote- (+ aanv. wijs) opdat niet misschien, ejntimotero"- vergelijkende trap
van ejntimo"- voornaam, hj/
keklhmeno"- 3de p. ev.
aanv.wijs lijd. vorm v.t.t. v.
kalew- ik noem, ik nodig
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..iJna mh pepoiqote" wjmen
ejf * eJautoi"..

..opdat wij geen vertrouwen
zouden hebben op onszelf..
(2 Kor. 1: 9)

pepoiqote" wjmen- 1ste p.
mv. aanv. wijs lijd. vorm
v.t.t. v. peiqw- ik geef vertrouwen, ik overtuig, (lijd.
vorm) ik heb vertrouwen, ik
word overtuigd, eJautou(van) zichzelf ( Dit woord
heeft geen eerste naamval.).

..iJna kaqw" ejlegon pa-

reskeuasmenoi hjte..

..opdat jullie, zoals ik gezegd heb, bereid zouden
zijn.. (2 Kor. 9: 3)

ejlegon- 1ste p. ev. o.v.t. v.
legw- ik zeg, pareskeuasmenoi hjte- 2de p. mv. aanv.
wijs lijd. vorm v.t.t. v. paraskeuazw- ik maak gereed

wjsin kai aujtoi
hJgiasmenoi ejn ajlhteia/

..opdat ook zij geheiligd zijn
door waarheid. (Joh. 17: 19)

wjsin hJgiasmenoi- 3de p.
mv. aanv. wijs lijd. vorm
v.t.t. v. aJgiazw- ik heilig

..iJna

De aanvoegende wijs lijdende vorm van de v.t.t. bestaat dus uit het voltooid deelwoord lijdende vorm
van de v.t.t. plus een vorm van de aanvoegende wijs van eijmi (zie les 25). Wij geven u als voorbeeld
even een rijtje van het werkwoord luw:

lelumeno" wj

lelumenoi wjmen

lelumeno" hj/"

lelumenoi hjte

lelumeno" h/j

lelumenoi wjsin

36.3 Nogmaals het Adverbum
In les 34 hebt u gezien hoe van een bijvoeglijk naamwoord een bijwoord wordt afgeleid. Ook van de
trappen van vergelijking worden bijwoorden afgeleid. In het geval van de vergelijkende trap gebeurt
dit door de 4e naamval enkelvoud van het onzijdig te nemen. Bekijkt u de volgende voorbeelden maar
eens.

oiJ de meizon ejkraxan...

Maar zij schreeuwden des te
meer.. (Matt. 20: 31)

meizon- 4de nv. ev onz. v.
meizwn- meer, ejkraxan3de p. mv. aor. v. krazw- ik
schreeuw

ajgapa/" me pleion toutwn;

Heb je Mij meer lief dan
dezen? (Joh. 21: 15)

ajgapa/"- 2de p. ev. o.t.t. v.
ajgapaw- ik heb lief, pleion- 4de nv. ev. onz. v.
pleiwn- meer

Sommige bijvoeglijke naamwoorden met de bijbehorende vergelijkende en overtreffende trap zijn
altijd bijwoord. Dit is ook het geval met het woord mala. Dit woord komt zelf niet in het Nieuwe Testament voor, maar de vergelijkende en overtreffende trap wel. Bekijkt u de volgende voorbeelden
maar.

mallon

Maar hij schreeuwde des te
meer.. (Marc. 10: 48)

pollw/ mallon- des te meer,
mallon- vergelijkende trap
van mala- zeer, ejkraxen3de p. ev. aor. v. krazw-ik
roep

ajspazontai uJma" pante"
oiJ aJgioi, malista de oiJ ejk
th" Kaisaro" oijkia"

Alle heiligen groeten jullie,
vooral zij die uit het huis
van de keizer zijn.

ajspazontai- 3de p. mv.
o.t.t.v. ajspazomai- ik groet,
malistaovertreffende
trap van mala- zeer, Kaisar- keizer (te Rome)

oJ de pollw/
ejkraxen..

(Fil. 4: 22)
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Wij geven u nog even het rijtje van het bijwoord mala. De vergelijkende en overtreffende trap komen
veel voor. Onthoudt u deze vormen dus goed!!

mala- mallon- malista

zeer

36.4 Etymologie
Één van de kenmerken van de wijsheid van boven (ejpieikeia= mildheid, zachtheid): komt onder
meer van het woord eijko" (dat op zijn beurt komt van 'e*oika'= 'lijkend', of 'gelijkend' en vandaar
'betamelijk';[lett. ‘ik lijk’, enz.]); en betekent 'waarschijnlijk' (vgl. Eng. 'likely'), 'natuurlijk', 'betamelijk'
en 'redelijk'. Daarom wordt het ook wel als 'milde of zoete redelijkheid' omschreven! Deze woorden
zijn ook weer taalhistorisch verwant aan het Nederlandse 'ijken' en het Latijnse 'aequare'.

Met behulp van de diverse voorzetsels woorden heel vaak nieuwe woorden en werkwoorden gemaakt, bijv. grafw-ejggrafw, vgl. Eng. ‘to engrave’. Verwant aan een werkwoord zijn vaak allerlei
zelfstandig naamwoorden, bijv. ejntellw-ejntalma-ejntolh. De zogenaamde alfa privans (lett. ‘rovende a’) heeft de betekenis van ons on-, bijv. meleomai-ajmeleomai. Du" heeft de betekenis van en
is verwant aan ons dis-.

Een woord als suneidhsi" ‘geweten’ is wellicht door een filosoof vertaald naar het Latijn door ‘conscientia’ en betekent letterlijk ‘een weten met (zichzelf)’. Voorzetsels worden even als in bijv. het
Duits en Nederlands soms gebruikt om een woord een negatieve zin te geven, bijv. ajra ‘gebed’,
‘wens’ en katara < kata + ajra en wordt zo ‘verwensing’, ‘vervloeking’ (D. ‘Verwünschung’,
Verfluchung’).

Hiermee komen wij aan het einde van ons onderwerp etymologie voor deze cursus.

36.5 Huiswerk

Vertaal de volgende zinnen.

1. au[th de, evstin h` kri,sij o[ti to. fw/j evlh,luqen eivj to.n ko,smon kai. hvga,phsan oi`

a;nqrwpoi ma/llon to. sko,toj h' to. fw/j\ h=n ga.r auvtw/n ponhra. ta. e;rgaÅ
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2. . . . o[pwj a'n avpokalufqw/sin evk pollw/n kardiw/n dialogismoi,Å
3. . . To. loipo.n proseu,cesqe( avdelfoi,( peri. h`mw/n( i[na o` lo,goj tou/ kuri,ou tre,ch| kai.

doxa,zhtai kaqw.j kai. pro.j u`ma/j(
avph,ggeilen de. o` desmofu,lax tou.j lo,gouj Îtou,toujÐ pro.j to.n Pau/lon o[ti
VApe,stalkan oi` strathgoi. i[na avpoluqh/te\ nu/n ou=n evxelqo,ntej poreu,esqe evn eivrh,nh|Å
4)

Splagcni,zomai evpi. to.n o;clon( o[ti h;dh h`me,rai trei/j prosme,nousi,n moi kai. ouvk
e;cousin ti, fa,gwsin\ kai. avpolu/sai auvtou.j nh,steij ouv qe,lw( mh,pote evkluqw/sin evn th/|
o`dw/|
5)

6) kai. o` VIhsou/j ei=pen auvtw/(| Ble,peij tau,taj ta.j mega,laj oivkodoma,jÈ ouv mh. avfeqh/| wde li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. kataluqh/|Å
7) kai. fwnh. kiqarw|dw/n kai. mousikw/n kai. auvlhtw/n kai. salpistw/n ouv mh. avkousqh/|

evn soi. e;ti( kai. pa/j tecni,thj pa,shj te,cnhj ouv mh. eu`reqh/| evn soi. e;ti( kai. fwnh. mu,lou
ouv mh. avkousqh/| evn soi. e;ti(
8) u`mei/j de. mh. klhqh/te( ~Rabbi,\ ei-j ga,r evstin u`mw/n o` dida,skaloj( pa,ntej de. u`mei/j

avdelfoi, evsteÅ
9) ) ) ) i[na paraklhqw/sin ai` kardi,ai auvtw/n(
10) ouv ga,r evstin krupto.n o] ouv fanero.n genh,setai ouvde. avpo,krufon o] ouv mh. gnwsqh/|

kai. eivj fanero.n e;lqh)

skoto"- duisternis, fw"- licht, a*pokaluptw- ik maak bekend, dialogismo"- overweging, redenering
( v dialogizomai- ik overweeg, ik beredeneer), trecw- ik loop, ik ga voorwaarts, ik boek vooruitgang

De aoristus (zoals in zin 7) voorafgegaan door de dubbele ontkenning ouj mh wordt in het Nederlands
vertaald door een sterke o.t.t.t. ‘zal geenszins’.

36.6 Nieuwe Woorden
hJsson

-minder (bijwoord v hJsswn)

ajnaginwskw

-ik lees

teleioth"

-volledigheid, volwassenheid

ferw

-ik breng
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lupew

-ik veroorzaak smart, (lijd. vorm) ik word bedroefd

oujdepote

-nooit

ejrifo"

-bokje

oJpw"

-(+ aanv. wijs) opdat

oJte

-wanneer

ejpistolh

-brief

mosco"

-kalf

siteuo"

-gemest

blepw

-ik zie

planaw

-ik dwaal, (lijd. vorm) ik word tot dwaling gebracht, ik word
misleid

mhpote

-opdat niet misschien

ejntimo"

-voornaam

peiqw

-ik geef vertrouwen, ik overtuig, (lijd. vorm) ik krijg vertrouwen, ik
word overtuigd

eJautou

-(van) zichzelf

paraskeuazw

-ik maak gereed

meizon

-meer (bijwoord van meizwn)

pleion

-meer (bijwoord van pleiwn)

ajspazomai

-ik groet

malista

-het meest, in het bijzonder (bijwoord, overtreffende trap van malazeer)

Kaisar

-keizer (te Rome)

skoto"

-duisternis

fw"

-licht

dialogismo"
trecw

-overweging, redenering
-ik loop, ik ga voorwaarts, ik boek vooruitgang
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36.7 En dan nu lezen!:

Wij hopen dat u zo nu en dan eens het Nieuwe Testament ter hand neemt om een stukje te lezen. Misschien leest u al wel regelmatig. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u alles wel leert, maar toch moeite hebt met zelf lezen. Om u bij het zelf gaan lezen te helpen bieden wij u voortaan na de woorden een
extra oefening. Deze oefening geeft telkens wat verzen Grieks uit het Nieuwe Testament. Nog onbekende woorden geven wij u in een lijstje en door middel van vragen kunt u testen of u de grammatica
beheerst.De antwoorden op deze vragen vindt u aan het eind van de les na de notities. U kunt er zo
achter komen wat u nog niet optimaal beheerst. De afsluitende inhoudelijke vraag plaatst het stuk in
een groter kader. Wij hopen dat u door middel van deze oefeningen sneller zelf kunt gaan lezen.
Het eerste stuk dat wij willen behandelen, is het begin van het evangelie naar Johannes. Dit gedeelte
is waar het de inhoud betreft zeker niet makkelijk. Maar het Grieks valt best mee, omdat Johannes veel
met herhalingen werkt.

Joh. 1: 1-5
1. *En ajrch/ hjn oJ logo", kai oJ logo" hjn pro" ton qeon, kai qeo" hjn oJ logo".
2. ouJto" hjn ejn ajrch/ pro" ton qeon.
3. panta di j aujtou ejgeneto, kai cwri" aujtou ejgeneto oujde eJn oJ gegonen.
4. ejn aujtw/ zwh hjn, kai hJ zwh hjn to fw" twn ajnqrwpwn.
5. kai to fw" ejn th/ skotia/ fainei, kai hJ skotia aujto ouj katelaben.

ajrch- begin, logo"- woord, hier in de bijzondere betekenis: Woord (van God), oujde eJn- niet een
ding, variant op oujden met meer nadruk, skotia- duisternis, katalambanw- ik grijp, ik vat, ik begrijp
(N.B. Om de dubbele betekenis in het Grieks 'grijpen' en 'begrijpen' vast te houden kunt u katelaben
goed vertalen met 'kreeg er geen vat op')

Vragen:
1. Wat voor vorm is hjn?
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2. Met welke twee andere woorden duidt Johannes het Woord aan?
3. Van welke declinatie is het woord logo"?
4. Welke naamvallen van het woord skotia treft u in dit stukje aan?
5. Van welke tijd is de vorm fainei en van welke katelaben?
6. Het gebruik van de term logo" om Christus aan te duiden komt in het Nieuwe Testament maar een
paar keer voor, namelijk Joh. 1: 1, 14, 1 Joh. 1: 1 en Op. 19: 13. In dit laatste gedeelte wordt het
Woord van God uitvoerig beschreven. Leest u dit gedeelte eens in vertaling!

36.8 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon II
De boeken en brieven van het N.T. zijn geschreven door mannen met een bijzondere roeping en gave,
voornamelijk de apostelen; waarvan voornamelijk Paulus. Zij werden allemaal door Christus zelf
geroepen. Ook de schrijver Jacobus, de broer van Christus, werd volgens Galaten 1:19 tot de apostelen gerekend. De broer van Jacobus, Judas, werd ook onder de apostelen gerekend (vgl. Hand. 15:27).
Men kon destijds dus ook apostel zijn, terwijl men niet tot de twaalf behoorde (vgl. Op. 2:2). Voorwaarde was dat men tijdens of na het (aardse) leven van Jezus, door Hem geroepen was en dat de tekenen van een apostel je vergezelden (2 Kor. 12:12). Wat de profeten voor het O.T. waren, waren de
apostelen voor het N.T. De evangelisten Marcus en Lucas kan men rekenen tot de nieuwtestamentische profeten (vgl. Ef. 2:20; 3:5).
Dat de vroege christenen twijfel hadden over verschillende brieven of boeken, is geen bewijs van onkunde of iets dergelijks, maar toont juist aan hoe zorgvuldig zij te werk gingen. Een boek werd verworpen indien men niet overtuigd was dat het van God Zelf afkomstig was. Dit onderscheidingsvermogen werd gegeven door de Heilige Geest, die Zelf ook de Geschriften had ingegeven (niet als een
dictee overigens). Niet-canonieke boeken of brieven hadden op zijn best de status van vrome lectuur,
die naast de bijbel gelezen konden worden. Christus Zelf stelde de Farizeeën op de proef toen Hij hun
vroeg of het gezag van Johannes de doper van God of van de mensen kwam. Maar zij herkenden dat
gezag niet en erkenden het ook niet. Dit is de test voor ieder mens–het herkennen en erkennen van
Gods gezag. Doet en kan en wil men dat niet, dan zal geen enkel wonder of argument helpen.

NOTITIES:
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Antwoorden bij het onderdeel En dan nu...lezen! :
1. hjn is de 3e p ev o.v.t. v eijmi- ik ben
2. zwh, fw"
3. logo" is een woord van de tweede declinatie.
4. skotia komt voor in de derde en in de eerste naamval (vs 5).
5. fainei- o.t.t., katelaben- aor.
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LES XXXVII

37.1 Inleiding
Wij moeten alleen nog de optativus en het deelwoord van de lijdende vorm met u doornemen. In les
27 hebben wij u verteld wat de optativus (of wensende wijs) is. In de lijdende vorm komt de optativus
niet voor. Voor de volledigheid laten wij u de vormen wel zien. Uiteraard hoeft u alleen vormen die in
het Nieuwe Testament wel voorkomen te onthouden!! Wij beginnen met de optativus lijdende vorm
van de o.t.t.

37.2 Geen Voorbeelden in het N.T. Aanwezig

luoimhn

Moge ik losgemaakt worden!

luoimhn- 1e p ev opt. lijd.
vorm o.t.t. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt niet in
het Nieuwe Testament
voor.

luoio

Moge jij losgemaakt worden!

luoio- 2e p ev opt. lijd.
vorm o.t.t. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt niet in
het Nieuwe Testament
voor.

luoito

Moge hij/zij/het losgemaakt
worden!

luoito- 3e p ev opt. lijd.
vorm o.t.t. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt niet in
het Nieuwe Testament
voor.

luoimeqa

Mogen wij losgemaakt worden!

luoimeqa- 1e p mv opt. lijd.
vorm o.t.t. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt in het
Nieuwe Testament niet
voor.

luoisqe

Mogen jullie
worden!

luoisqe- 2e p mv opt. lijd.
vorm o.t.t. v luw- ik maak
los. Komt niet voor.

losgemaakt
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luointo

Mogen zij losgemaakt worden!

luointo- 3e p mv opt. lijd.
vorm o.t.t. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt in het
Nieuwe Testament niet
voor.

Wij vervolgen met de optativus lijdende vorm van de aoristus.

luqeihn

Moge ik losgemaakt worden!

luqeihn- 1e p ev opt. lijd.
vorm aor. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt in het
Nieuwe Testament niet
voor.

luqeih"

Moge jij losgemaakt worden!

luqeih"- 2e p ev opt. lijd.
vorm aor. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt in het
Nieuwe Testament niet
voor.

luqeih

Moge hij/zij/het losgemaakt
worden!

luqeih- 3e p ev opt. lijd.
vorm aor. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt in het
Nieuwe Testament niet
voor.

luqeimen

Mogen wij losgemaakt worden!

luqeimen- 1e p mv opt. lijd.
vorm aor. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe Testament.

luqeite

Mogen jullie
worden!

losgemaakt

luqeite- 2e p mv opt. lijd.
vorm aor. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt niet in
het Nieuwe Testament
voor.

luqeien

Mogen zij losgemaakt worden!

luqeien- 3e p mv opt. lijd.
vorm aor. v luw- ik maak
los. Komt niet voor in het
Nieuwe Testament.
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Wij vervolgen nu met de optativus lijdende vorm van de v.t.t.

lelumeno" eijhn

Moge ik losgemaakt zijn!

lelumeno" eijhn- 1e p ev
opt. lijd. vorm v.t.t. v luwik maak los. Deze vorm
komt in het Nieuwe Testament niet voor.

lelumeno" eijh"

Moge jij losgemaakt zijn!

lelumeno" eijh"- 2e p ev
opt. lijd. vorm v.t.t. v luw- ik
maak los. Deze vorm komt
in het Nieuwe Testament
niet voor.

lelumeno" eijh

Moge hij/zij/het losgemaakt
zijn!

lelumeno" eijh- 3e p ev
opt. lijd. vorm v.t.t. v luwik maak los. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

lelumenoi eijmen

Mogen wij losgemaakt zijn!

lelumenoi eijmen- 1e p mv
opt. lijd. vorm v.t.t. v luwik maak los. Deze vorm
komt in het Nieuwe Testament niet voor.

lelumenoi eijte

Mogen
zijn!

losgemaakt

lelumenoi eijte- 2e p mv
opt. lijd. vorm v.t.t. v luwik maak los. Deze vorm
komt in het Nieuwe Testament niet voor.

lelumenoi eijen

Mogen zij losgemaakt worden!

lelumenoi eijen- 3e p mv
opt. lijd. vorm v.t.t. v luwik maak los. Deze vorm
komt niet in het Nieuwe
Testament voor.

jullie
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Wij vervolgen met de optativus lijdende vorm van de o.t.t.t. N.B. Deze vorm komt alleen voor in
bijzinnen na een werkwoord van zeggen (zogenaamde optativus obliquus). Wij vertalen daarom als
bijzin.

luqhsoimhn

..dat ik losgemaakt zal worden.

luqhsoimhn- 1e p ev opt.
lijd. vorm o.t.t.t. v luw- ik
maak los. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe
Testament.

luqhsoio

..dat jij losgemaakt zult
worden.

luqhsoio- 2e p ev opt. lijd.
vorm o.t.t.t. v luw- ik maak
los. Deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe Testament.

luqhsoito

..dat hij/zij/het losgemaakt
zal worden.

luqhsoito- 3e p ev opt.
lijd. vorm o.t.t.t. v luw- ik
maak los. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe
Testament.

luqhsoimeqa

..dat wij losgemaakt zullen
worden.

luqhsoimeqa- 1e p mv opt.
lijd. vorm o.t.t.t. v luw- ik
maak los. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe
Testament.

luqhsoisqe

..dat jullie losgemaakt zullen
worden.

luqhsoisqe- 2e p mv opt.
lijd. vorm o.t.t.t. v luw- ik
maak los. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe
Testament.

luqhsointo

..dat zij losgemaakt zullen
worden.

luqhsointo- 3e p mv opt.
lijd. vorm o.t.t.t. v luw- ik
maak los. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe
Testament.
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Wij wijzen u er nogmaals op dat de optativus van de lijdende vorm in het Nieuwe Testament niet
voorkomt. Bovenstaande vormen worden u slechts volledigheidshalve aangeboden.

37.3 Twee Nieuwtestamentische Voorbeelden van Deponentia
Er zijn echter twee vormen van de optativus die een lijdende vorm lijken, maar een actieve betekenis
hebben. Deze vormen komen van werkwoorden die altijd de lijdende vorm hebben, maar wel actief
vertaald moeten worden. Zulke werkwoorden noemen wij deponentia. Voorbeelden zijn ginomai ('ik
word') en boulomai ('ik wil'). Wij zullen later nader op de deponentia ingaan. Wij laten u nu alleen de
twee betreffende vormen zien.

genoito moi kata to rJhma
sou

Moge met mij gebeuren
naar uw woord. (Luc. 1: 38)

genoito- 3de p. ev. opt.
aor. v ginomai- ik word,
kata- (+ 4de nv.) volgens,
rJhma- woord

..eij bouloito poreuesqai
eij" &Ierosoluma..

..of hij naar Jeruzalem wilde
gaan.. (Hand. 25: 20)

bouloito- 3de p. ev. opt.
o.t.t. v boulomai- ik wil,
poreuesqai- hele werkwoord o.t.t. v poreuomaiik ga

De vorm genoito komt zeventien keer voor in het Nieuwe Testament, vooral in de brieven van Paulus
(veertien keer!). In deze brieven komt de vorm meestal voor in de uitdrukking mh genoito. Dit betekent zoveel als ' moge dit niet geschieden' (Statenvertaling: ' Dat zij verre'). De uitdrukking wordt gebruikt om een gedachte uit het betoog krachtig te verwerpen. Wij geven u een voorbeeld.

..ajra Cristo" aJmartia"
diakono"; mh genoito

..is dan Christus een dienaar
der zonde? Dat zij verre!
(Gal. 2: 17)

De gedachte dat Christus
een dienaar der zonde zou
zijn wordt nadrukkelijk afgewezen.

Het is dus van belang dat u deze uitdrukking onthoudt. De vorm bouloito komt alleen op de aangegeven plaats voor. Het is dus voldoende wanneer u betreffend voorbeeld onthoudt.
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37.4 Voorbeelden uit het N.T. van het Deelwoord in de Lijdende Vorm
Wij vervolgen nu met het deelwoord van de lijdende vorm. Aangezien u het deelwoord van de lijdende
vorm o.t.t. al in les 22 bent tegengekomen, gaan wij direct door naar de aoristus.

ejperwthqei" de uJpo twn

Toen Hem nu gevraagd
werd door de Farizeeen..
(Luc. 17: 20)

ejperwthqei"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. lijd. vorm aor. v
ejperwtaw- ik vraag, uJpo(+ 2de nv.) door

pasa poli" hj oijkia merisqeisa kaq * eJauth" ou*
staqhsetai

Elke stad die of elk huis dat
tegen zichzelf ver deeld is,
zal niet bestaan. (Matt. 12:
25)

poli"- stad, merisqeisa1ste nv. ev. vrl. dlw. lijd.
vorm aor. v merizw- ik verdeel, kata-(+ 2de nv.) tegen, staqhsetai- 3de p.
ev. lijd. vorm o.t.t.t. v
iJsthmi- ik doe staan

.. to eujaggelion to eujaggelisqen uJp j ejmou..

.. het evangelie dat verkondigd is door mij.. (Gal. 1:
11)

eujaggelisqen- 1ste nv. ev.
onz. dlw. lijd. vorm aor. v.
eujaggelizw- ik verkondig
(het evangelie) N.B. Het
deelwoord is hier zelfstandig gebruikt. U kunt dit zien
aan de herhaling van het
lidwoord to, uJpo-(+ 2de
nv.) door

Farisaiwn...

Wij hebben u nu telkens de eerste naamval enkelvoud laten zien. Maar deelwoorden worden ook verbogen! Het mannelijk wordt verbogen als een zelfstandig naamwoord van de derde declinatie met
stam op -nt ( oJ ajrcwn, les 24). Het vrouwelijk wordt verbogen als een zelfstandig naamwoord van de
eerste declinatie, namelijk doxa (zie les 12). Het onzijdig wordt verbogen als het mannelijk met als
uitzonderingen de 4de nv. ev. en de 1ste en 4de nv. mv. De 4de nv. ev. is namelijk gelijk aan de 1ste
nv. ev. (zoals bij de zelfstandige naamwoorden). De 1ste en 4de naamval mv. zijn aan elkaar gelijk
(zoals bij de zelfstandige naamwoorden) en gaan beide uit op -qenta. Dit is dezelfde uitgang als de
4de nv. ev. van het mannelijk!! In het huiswerk testen wij uw kennis op dit gebied!
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In het laatste voorbeeld treft u een geval aan van zelfstandig gebruik van een deelwoord. Dit gebeurt
vaak met de onzijdige vormen van het deelwoord. Bepaalde deelwoorden zijn zo bijna een zelfstandig
naamwoord geworden. Wij geven een voorbeeld:

tote ejplhrwqh to rJhqen
dia *Ieremiou tou profhtou..

Toen werd vervuld hetgeen
gezegd is door de profeet
Jeremia.. (Matt. 2: 17)

tote- toen, ejplhrwqh- 3de
p. ev. lijd. vorm aor. v
plhrow- ik vul, rJhqen- 1ste
nv. ev. onz. dlw lijd.vorm
aor. v. legw- ik zeg, dia- (+
2de nv.) door, profhth"profeet

De vorm rJhqen komt twaalf keer voor in het Nieuwe Testament, altijd zelfstandig gebruikt in combinatie met het lidwoord: to rJhqen- hetgeen gezegd is.
Wij vervolgen nu met het deelwoord lijdende vorm van de v.t.t.

kai eij ti" oujc euJreqh ejn
tw/ biblw/ th" zwh" gegrammeno"..

En indien iemand gevonden
werd, niet geschreven zijnde in het boek des levens..
(Op. 20: 15)

biblo"- boek, gegrammeno"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. lijd. vorm v.t.t. v.
grafw- ik schrijf

..kai kecruswmenh
crusiw/..

[ejn]

..en versierd met goud..
(Op. 18: 16)

kecruswmenh- 1ste nv. ev.
vrl. dlw lijd. vorm v.t.t. v.
crusow- ik overdek met
goud, crusion- goud

..kaqw" ejstin gegrammenon..

..zoals is geschreven.. (Joh.
6: 31)

gegrammenon- 1ste nv. ev.
onz. dlw. lijd. vorm v.t.t.v.
grafw- ik schrijf

Opnieuw gaven wij alleen de eerste naamval enkelvoud van het deelwoord lijdende vorm v.t.t. De
verbuiging gaat als volgt: mannelijk als een mannelijk zelfstandig naamwoord van de tweede declinatie, vrouwelijk als een zelfstandig naamwoord van de eerste declinatie op -h en onzijdig als een onzijdig zelfstandig naamwoord van de tweede declinatie (zie les 28: logo", ejntolh, ejrgon).
Wij geven u nu nog de vormen (eerste naamval enkelvoud mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) van het
deelwoord lijdende vorm van de o.t.t.t.
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luqhsomeno"

zullende
maakt

worden

losge-

luqhsomeno"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. lijd. vorm o.t.t.t. v.
luw- ik maak los. Deze
vorm komt niet voor in het
Nieuwe Testament.

luqhsomenh

zullende
maakt

worden

losge-

luqhsomenh- 1ste nv. ev.
vrl. dlw. lijd. vorm o.t.t.t. v.
luw- ik maak los. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

..eij" marturion twn lalhqhsomenwn..

..tot getuigenis van de dingen die gezegd zullen worden.. (Hebr. 3: 5)

marturion- getuigenis (v.
marturew- ik getuig), lalhqhsomenwn- 2de nv. mv.
onz. dlw. lijd. vorm o.t.t.t. v.
lalew- ik spreek

Er komen ook geen verbogen vormen van mannelijk of vrouwelijk voor. Het voorbeeld van het onzijdig is de enige plaats waar een deelwoord van de lijdende vorm o.t.t.t. voorkomt in het Nieuwe Testament!

37.5 Drie Voorbeelden van de Derde Declinatie (Vervoeging)
Wij willen drie zelfstandige naamwoorden van de derde declinatie met u doornemen. Wij geven van
elk woord eerst voorbeelden en dan een rijtje. Wij beginnen met het woord pai". Dit woord betekent
kind (zowel jongen als meisje, let op het lidwoord!!) en dienstknecht.

..ejqerapeuqh oJ pai" ajpo
th" wJra" ejkeinh"

..het kind was genezen vanaf dat uur. (Matt. 17: 18)

ejqerapeuqh- 3de p. ev. lijd.
vorm aor. v. qerapeuw- ik
genees, ajpo- (+ 2de nv.)
vanaf

..kai ton patera th" paido"..

.. en de vader van het meisje.. (Luc. 8: 51)

patera- 4de nv. ev. v
pathr- vader, paido"- 2de
nv. ev. v. pai"
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paidi

aan/voor
het
dienstknecht

kind/de

paidi- 3de nv. ev. v.
pai".Deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe Testament.

..kai ijasato ton paida..

..en Hij genas het kind..
(Luc. 9: 42)

ijasato- 3de p. ev. aor. v.
ijaomai- ik genees, paida4de nv. ev. v. pai"

paide"

kinderen/dienstknechten

paide"- 1ste nv. mv. v
pai". Deze vorm komt niet
voor in het N.T.

kai proskalesameno" eJna
twn paidwn...

En nadat hij een van de
dienaren geroepen had...
(Luc. 15: 26)

proskalesameno"- 1ste nv.
ev. mnl. dlw. aor. v. proskaleomai- ik roep erbij, ik
laat komen, eJna- 4de nv. v.
eiJ"(zie les 14), paidwn- 2de
nv. mv. v pai". Deze vorm
komt alleen hier voor!

..kai eijpen toi" paisin
aujtou..

..en hij zei tot zijn dienaren..
(Matt. 14: 2)

eijpen- 3de p. ev. aor. v.
legw- ik zeg, paisin- 3de
nv. mv. v. pai". Deze vorm
komt alleen hier voor!

..kai tou" paida" tou"
krazonta"..

..en de kinderen die riepen..
(Matt. 21: 15)

paida"- 4de nv. mv. v pai",
krazonta"- 4de nv. mv.
mnl. dlw. o.t.t. v. krazw- ik
roep

Wij geven u even een rijtje.
ev.

mv.

1ste nv. pai"

paide"

2de nv. paido"

paidwn

3de nv. paidi

paisi(n)

4de nv. paida

paida"
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Wij vervolgen met het woord ojdou" ('tand').

ojdou"

tand

ojdou"- 1ste nv. ev. Deze
vorm komt in het Nieuwe
Testament niet voor. N.B.
De vorm ojdou" is de 4de
nv. mv. v. oJdo"- weg.

ojfqalmon ajnti ojfqalmou
kai ojdonta ajnti ojdonto"

Oog om oog en tand om
tand. (Matt. 5: 38)

ojfqalmon- 4de nv. ev. v.
ojfqalmo"- oog, ajnti-(+ 2de
nv.) in plaats van, in ruil
voor, ojfqalmou- 2de nv. ev.
v. ojfqalmo"- oog, ojdonta4de nv. ev. v ojdou", ojdonto"- 2de nv. ev. v. ojdou"

ojdonti

aan/voor de tand

ojdonti- 3de nv. ev. v.
ojdou"

..kai ojdonta ajnti ojdonto"

..en tand om tand. (Matt. 5:
38)

ojdonta- 4de nv. ev. v.
ojdou"

..kai oiJ ojdonte" aujtwn wJ"
leontwn hjsan..

..en hun tanden waren als
van leeuwen.. (Op. 9: 8)

ojdonte"- 1ste nv. mv. v.
ojdou", wJ"- zoals, leontwn2de nv. mv. v. lewn- leeuw,
hjsan- 3de p. mv. o.v.t. v.
eijmi- ik ben
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ejkei ejstai o&J klauqmo" kai
oJ brugmo" twn ojdontwn

Daar zal zijn het geween en
het geknars van tanden.
(Matt. 8: 12)

ejstai- 3de p. ev. o.t.t.t. v.
ei*mi- ik ben, klauqmo"geween (klaw- ik ween),
brugmo"- geknars (brucwik knars), ojdontwn- 2de nv.
mv. v. ojdou". De vorm
ojdontwn komt in het Nieuwe Testament zeven keer
voor, alle keren in deze
formulering!!

ojdousin

voor de tanden

ojdousin- 3de nv. mv. v.
ojdou"

..kai ejbrucon tou" ojdonta"..

..en zij knarsten hun tanden.. (Hand. 7: 54)

ejbrucon- 3de p. mv. o.v.t.
v. brucw- ik knars, ojdonta"- 4de nv. mv. v. ojdou"

Wij geven u weer een staatje.

ev.

mv.

1ste nv.

ojdou"

ojdonte"

2de nv.

ojdonto"

ojdontwn

3de nv.

ojdonti

ojdousi(n)

4de nv.

ojdonta

ojdonta"
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Wij geven u tot besluit voorbeelden van het woord ceir ('hand').

kai hjn ajnqrwpo" ejkei kai
hJ ceir aujtou hJ dexia hjn
xhra

En er was aldaar een mens
en zijn rechterhand was
verdord. (Luc. 6: 6)

ceir- 1ste nv. ev. , dexiarechter (vrl. vorm v. dexio"), xhra- lett. droog, dor,
(van ledematen) verdroogd,
verlamd; vrl. vorm v. xhro"

kai hJyato th" ceiro"
aujth"..

En Hij raakte haar hand
aan.. (Matt. 8: 15)

hJyato- 3de p. ev. aor. v.
aJptomai- (+ 2de nv.) ikraak
aan, ceiro"- 2de nv. ev. v.
ceir

oJ pathr ajgapa/ ton uiJon
kai panta dedwken ejn th/
ceiri aujtou

De Vader heeft de Zoon lief
en heeft alle dingen in Zijn
hand gegeven. (Joh. 3: 35)

dedwken- 3de p. ev. v.t.t. v.
didwmi- ik geef, ceiri- 3de
nv. ev. v. ceir

kai ejkteina" thn ceira
hJyato aujtou..

En Zijn hand uitstrekkend
raakte Hij hem aan.. (Luc. 5:
13)

ejkteina"- 1ste nv. ev. dlw.
aor. v. ejkteinw- ik strek uit,
ceira- 4de nv. ev. v. ceir,
hJyato- 3de p. ev. aor. v.
aJptomai-(+ 2de nv.) ik raak
aan

aujtoi ginwskete oJti tai"
creiai" mou kai toi" oujsin met j ejmou uJphrethsan
aiJ ceire" auJtai

Jullie weten zelf dat deze
handen voor mijn eigen
behoeften en die van hen
die met mij zijn hebben
gediend. (Hand. 20: 34)

creiai"- 3de nv. mv. v.
creia- behoefte, toi" oujsin- 3de nv. mv. dlw. o.t.t.
v. eijmi- ik ben (N.B. Het
lidwoord geeft aan dat het
dlw. hier zelfstandig gebruikt is), uJphrethsan- 3de
p. mv.
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aor. v. uJphretew- ik dien (+
3de nv.: ik dien tot), ceire"1ste nv. mv. v. ceir, auJtai1ste nv. mv. vrl. v. ouJto"die, dat (aanw. vnw., zie les
18)

En de overige mensen...
bekeerden zich niet van de
werken van hun handen..
(Op. 9: 20)
kai
oiJ
loipoi
twn
ajnqrwpwn ... oujde metenohsan ejk twn ejrgwn twn
ceirwn aujtwn..

..werkende met zijn eigen
handen het goede.. (Ef. 4:
28)
ejrgazomeno" tai" [ijdiai"]
cersin to ajgaqon..

kai touto eijpwn ejdeixen
ta" ceira" kai thn
pleuran aujtoi"

En nadat Hij dat gezegd
had, toonde Hij hun Zijn
handen en Zijn zijde. (Joh.
20: 20)

metenohsan- 3de p. mv.
aor. v. metanoew- ik ver
ander van gedachten, ik
bekeer mij, ejrgon- werk,
daad, ceirwn- 2de nv. mv.
v.

ejrgazomeno"- 1ste nv. ev.
dlw. o.t.t. v. ejrgazomai- ik
(be)werk, cersin- 3de nv.
mv. v. ceir, to ajgaqon- het
goede (4de nv. ev. onz. v.
ajgaqo", door toevoeging
van het lidwoord geworden
tot zelfstandig naamwoord)

eijpwn- 1ste nv. ev. dlw. aor.
v. legw- ik zeg, ejdeixen3de p. ev. aor. v. deiknumiik toon, ceira"- 4de nv.
mv. v. ceir, pleuran- 4de
nv. ev. v. pleura- zijde
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Wij geven u nog even een overzicht van de verbuiging van het woord ceir.

ev.

mv.

1ste nv.

ceir

ceire"

2de nv.

ceiro"

ceirwn

3de nv.

ceiri

cersin

4de nv.

ceira

ceira"

Dit was dan echt het laatste van deze les. Wij hopen dat u nog wel even naar het huiswerk kijkt. De
volgende lessen worden weer wat korter!!

37.6 Huiswerk
a) Van welk geslacht is het woord ceir?

b) Geef van de volgende vormen aan of het een 4de nv. ev. mnl. of een 1ste/4de nv. mv. onz. betreft.
Beiden gaan uit op -qenta, u moet dus op de context letten! Daarom geven wij u ook wat woorden
erbij. Vertaal de zinnen eerst en probeer dan vast te stellen om welke vorm het gaat.
1. ..iJna eijdwmen ta uJpo tou qeou carisqenta hJmin.
2. pistei ta teich *Iericw ejpesan kuklwqenta ejpi eJpta hJmera".
3. ..sumparalabonte" *Iwannhn ton ejpiklhqenta Markon.
4. ..oJti ejpoihsen ta diatacqenta;

carizomai- ik geef gul, pistei- 3de nv. ev. v. pisti"- geloof (vertaal als: 'door het geloof'), ejpesan3de p. mv. aor. v. piptw- ik val, kuklow- ik omsingel, sumparalabonte"- 1ste nv. mv. mnl. dlw. aor.
v. sumparalambanw- ik neem met mij mee, ejpikalew- ik noem erbij, ik geef als bijnaam, ejpoihsen3de p. ev. aor. v. poiew- ik doe, diatassw- ik geef opdrachten
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c) Geef aan welke naamval het vetgedrukte woord heeft en waarom. Bijvoorbeeld: dia ceiro"- 2de
nv. ev. v. ceir, dia gaat met de tweede naamval.
1. ejkteinon sou thn ceira
2. ..kai ejcwn ejn th/ dexia/ ceiri aujtou ajstera" eJpta..
3. ouj gar niptontai ta" ceira"..
4. ..kai trizei tou" ojdonta"..
5. ..dia tou ojnomato" tou aJgiou paido" sou *Ihsou.

d) Vertaal de zinnen onder c). Wij geven u weer wat woorden.

ejkteinon- 2de p. ev. geb. wijs o.t.t. aor. v. ejkteinw- ik strek uit, ajsthr- ster, niptomaiik was, trizw- ik knars

37.7 Nieuwe Woorden
kata

- (+ 2de nv.) tegen, (+ 4de nv.) volgens

rJhma

- woord

boulomai

- ik wil

poreuomai

- ik ga

mh genoito

- moge dat niet gebeuren, dat zij verre

poli"

- stad

merizw

- ik verdeel

iJsthmi

- ik doe staan

eu*aggelizw

- ik verkondig (het evangelie)

tote

- toen

plhrow

- ik vul

dia

- (+ 2de nv.) door
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profhth"

- profeet

biblo"

- boek

marturion

- getuigenis

crusow

- ik overdek met goud

crusion

- goud

qerapeuw

- ik dien

ajpo

- (+ 2de nv.) vanaf

ijaomai

- ik genees

proskaleomai

- ik roep erbij

legw

- ik zeg

ajnti

- (+ 2de nv.) in plaats van, in ruil voor

wJ"

- zoals

lewn

- leeuw

klauqmo"

- geween

klaiw

- ik ween

brugmo"

- geknars

xhro"

- droog, dor, (van ledematen) verdroogd, verlamd

didwmi

- ik geef

ejkteinw

- ik strek uit

creia

- behoefte

ouJto"

- die, dat (zie les 18)

uJphretew

- ik dien, (+ 3de nv.) ik dien tot

metanoew

- ik verander van gedachten, ik bekeer mij

ejrgon

- werk, daad

ejrgazomai

- ik (be)werk
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deiknumi

- ik toon

pleura

- zijde

carizomai

- ik geef gul

pistei

- door het geloof

teico"

- muur

kuklow

- ik omsingel

sumparalambanw

- ik neem met mij mee

ejpikalew

- ik noem erbij, ik geef als bijnaam

diatassw

- ik geef opdrachten

niptomai

- ik was

trizw

- ik knars

37.8 En dan nu ... lezen!
Wij vervolgen de nieuwe oefening. Deze keer behandelen wij Joh. 1: 6-10.

6. ejgeneto ajnqrwpo", ajpestalmeno" para qeou, ojnoma aujtw/ jIwannh"
7. ouJto" hjlqen eij" marturion iJna marturhsh/ peri tou fwto", iJna pante" pisteuswsin dia j
aujtou
8. oujk hjn ejkeino" to fw", a*ll * iJna marturhsh/ peri tou fwto"
9. hjn to fw" to ajlhqinon, oJ fwtizei panta ajnqrwpon, ejrcomenon eij" ton kosmon
10. ejn tw/ kosmw/ hjn, kai oJ kosmo" di j aujtou ejgeneto, kai oJ kosmo" aujton oujk ejgnw

ajpostellw- ik zend uit, marturew- ik getuig, fwtizw- ik geef licht, ik schijn, kosmo"- wereld, ejgnw3de p. ev. aor. v. ginwskw- ik weet, ik ken
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Vragen:
1. Van welke tijd is de vorm ajpestalmeno"?
2. Van welke tijd is de vorm pisteuswsin?
3. De vorm ejrcomenon kan bij twee zelfstandige naamwoorden in de vorige zin horen. Welke zelfstandige naamwoorden zijn dit en wat is dan geslacht en naamval van ejrcomenon?
4. Welke naamvallen van het woord kosmo" treft u in dit gedeelte aan?
5. U kunt in dit gedeelte duidelijk zien dat er een relatie is tussen zelfstandige naamwoorden en
werkwoorden. Geef twee gevallen van een werkwoord en een zelfstandig naamwoord die veel op
elkaar lijken en ook in betekenis overeenstemmen.
6. Dit is weer de inhoudelijke vraag. In de eerste brief van Johannes komen veel van de woorden uit
dit stuk terug (fw", ajlhqino", kosmo"). Leest u eens een stuk uit deze brief! Of leest u die eens helemaal. Het is echt geen lange brief! En u zult veel overeenkomsten zien met het gedachtengoed uit
het evangelie naar Johannes.

37.9 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon III
Er werden nog andere toetsstenen gehandhaafd om te bepalen of een boek al dan niet canoniek was,
naast dat ze profetisch en goddelijk gezaghebbend moesten zijn. En wel of een boek of brief geestelijke kracht bezat (vgl. Hebr. 4:12; 2 Tim. 3:15-17; 1 Pet. 1:23 en 2:2). Een vierde criterium was of het
boek qua feitelijkheden en leer congruent was met voorgaande geschriften. Omdat Gods woord niet
inconsequent kan zijn, werd een boek zondermeer verworpen op onjuistheden. Daarom gingen de
Bereeërs na of de leer van Paulus wel strookte met de hun bekende en door hen geaccepteerde geschriften (Hand. 17:11). De vijfde toetssteen was of en hoe een boek of brief oorspronkelijk aanvaard
was. Indien een boek was verworpen door de eerst geadresseerden, dan werd het als niet-canoniek
beschouwd. Omdat het trage transport over lange afstanden de communicatie belemmerde, duurde het
lang voor er een algemene aanvaarde canon tot stand kwam.
Om de éénheid onder christenen te bevorderen was het noodzakelijk om tot een algemeen erkende
canon te komen. Bovendien werden door de gnostici allerlei belangrijke boeken en brieven verworpen
en kwam in de eerste helft van de tweede eeuw de dwaalleraar en gnosticus Marcion met zijn eigen
canon. De kerkvaders stonden toen voor de opgaaf niet om een alternatieve canon vast te stellen, maar
om te bepalen wat eigenlijk vanaf het begin de juiste canon was geweest. Iedere christen moest op de
hoogte zijn op welke boeken en brieven hij of zij zich kon beroepen, zodat wat betreft leerstellige
vraagstukken de juiste bronnen bekend waren. Er was ook een kerkelijke reden. In veel gemeenten
werden ook niet-canonieke boeken als opbouwend beschouwd en voorgelezen. Bovendien moesten
vertalers weten welke boeken en brieven authentiek waren. Er was tijdens de vervolgingen onder
keizer Diocletianus een wereldlijke reden om de juiste canon te bepalen. Men probeerde namelijk de
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politie voor de gek te houden door niet-canonieke boeken en brieven in te leveren. Want de overheid
had bevolen dat alle christelijke, dat is nieuwtestamentische, geschriften verbrand moesten worden.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. ajpestalmeno"- dlw. lijd. vorm v.t.t.
2. pisteuswsin- aanv. wijs aor.
3. fw"- onz., 1ste nv. ev. en a*nqrwpon- mnl., 4de nv. ev.
4. 4de nv. ev. (vs. 9), 3de nv. ev. (vs. 10), 1ste nv. ev. (2x, vs. 10)
5. marturew- marturion, fwtizw- fw"
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LES XXXVIII

38.1 Inleiding
Wij willen in deze les aandacht besteden aan de o.t.t. en de o.v.t. van het werkwoord zaw- ik leef. Dit
werkwoord wordt ook wel gegeven als zhw. Dat laatste doen wij hier.

38.2 Voorbeelden uit het N.T.

..oJti ejgw zw kai uJmei"
zhsete

..omdat Ik leef, zullen ook
jullie leven. (Joh. 14: 19)

zw- 1ste p. ev. o.t.t. v. zhwik leef, zhsete- 2de p. mv.
o.t.t.t. v. zhw- ik leef

oijda sou ta ejrga oJti
ojnoma ejcei" oJti zh/" kai
nekro" eij

Ik weet uw werken dat u de
naam hebt dat u leeft en u
bent dood. (Op. 3: 1)

zh/"-2de p. ev. o.t.t. v. zhwik leef, nekro"- dood, ei*2de p. ev. o.t.t. v. ei*mi- ik
ben

oJ uiJo" sou zh/..

Uw zoon leeft.. (Joh. 4: 53)

zh/- 3de p. ev. o.t.t. v. zhwik leef

..oJti nun zwmen..

..omdat wij nu leven.. (1 Th.
3: 8)

zwmen- 1e p. mv. o.t.t. v.
zhw- ik leef

eij gar kata sarka zhte..

Want indien jullie naar het
vlees leven.. (Rom. 8: 13)

sarka- 4de nv. ev. v. sarxvlees, zhte- 2de p. mv.
o.t.t. v. zhw- ik leef

..iJna oiJ zwnte" mhketi
eJautoi" zwsin..

..opdat de levenden niet
meer voor zichzelf leven.. (2
Kor. 5: 15)

zwnte"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. o.t.t. v. zhw- ik leef,
mhketi- niet meer, zwsin3de p. mv. o.t.t. v. zhw- ik
leef

Het werkwoord zhw is een van de zeldzame werkwoorden die uitgaan op -hw. Om de o.t.t. te vormen worden de uitgangen van de o.t.t. achter de stam zh- gezet. Daarna trekt de h samen met de
klinker(s) van de uitgang. Regels voor samentrekking zijn:
h+ e-klank > h

374

h+ o-klank > w
Zo krijgen we dus de volgende vormen:
zh- + w

> zw

zh- + ei"

> zh/"

zh- + ei

> zh/

zh- + omen

> zwmen

zh- + ete

> zhte

zh- + ousi(n)

> zwsi(n)

Wij vervolgen met de o.v.t. van zhw.

ejgw de ejzwn cwri" nomou
pote..

Ik nu leefde eens zonder de
wet.. (Rom. 7: 9)

ejzwn- 1ste p. ev. o.v.t. v.
zhw- ik leef, pote- eens

ejzh"

jij leefde

ejzh"- 2de p. ev. o.v.t. v.
zhw- ik leef. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

ejzh

hij/zij/het leefde

e*zh- 3de p. ev. o.v.t. v.
zhw- ik leef. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

ejzwmen

wij leefden

ejzwmen- 1ste p. mv. o.v.t. v.
zhw- ik leef. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

..oJte ejzhte ejn toutoi"

..toen u daarin leefde. (Kol.
3: 7)

ejzhte- 2de p. mv. o.v.t.
v.zhw- ik leef, toutoi"- 3de
nv. mv. onz. v. ou&to"- die,
dat
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ejzwn

zij leefden

ejzwn- 3de p. mv. o.v.t. v.
zhw- ik leef. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

Deze vormen worden gevormd door voor de stam zh- een e- te plaatsen (zogen. augment, duidt aan
dat het om een verleden tijd gaat) en na de stam de uitgangen van de o.v.t. Er vindt weer samentrekking plaats. Wij geven u even een overzicht.

ej- zh- + on

> ejzwn

ej- zh- + e"

> ejzh"

ej- zh- + e

> ejzh

ej- zh- + omen

> ejzwmen

ej- zh- + ete

>

ej- zh- + on

> ejzwn

ejzhte

Aangezien alleen de vormen ejzwn (N.B. Gegeven plaats is de enige met deze vorm in het Nieuwe
Testament!) en ejzhte voorkomen dient u van de andere vormen alleen te bestuderen hoe augment,
stam en uitgang van de o.v.t. samengaan tot de benodigde vorm. Wij gaan namelijk in de volgende
lessen verder met de o.t.t. en o.v.t. van andere werkwoorden met samentrekking!

38.3 Twee Voorbeelden van de Derde Declinatie
Wij willen nu uw aandacht vragen voor twee woorden van de derde declinatie: i&ma" ('riem') en
fulax ('bewaker, wachter').

iJma"

riem

iJma"- 1ste nv. ev. Deze
vorm komt niet voor in het
Nieuwe Testament.

iJmanto"

van de riem

iJmanto"- 2de nv. ev. v.
iJma"- riem. Deze vorm
komt niet voor.
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iJmanti

aan/ voor de riem

iJmanti- 3de nv. ev. v. iJma"riem. Deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe Testament.

..ouJ oujk eijmi iJkano" lusai
ton iJmanta twn uJpodhmatwn aujtou

..van Wie ik niet waardig
ben de riem van Zijn schoenen te ontbinden. (Luc. 3:
16)

ouJ- 2de nv. ev. v. oJ"- die
(betrekkelijk vnw.), iJkano"waardig, voldoende, lusaihele werkwoord aor. v.
luw- ik maak los, iJmanta4de nv. ev. v. iJma", uJpodhma- schoeisel, schoen

iJmante"

riemen

iJmante"- 1ste nv. mv.
v.iJma". Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe
Testament.

iJmantwn

van de riemen

iJmantwn- 2de nv. mv. v.
iJma". Deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe Testament.

wJ" de proeteinan aujton
toi" iJmasin..

En toen zij hem met de riemen vastbonden.. (Hand.
22: 25)

wJ"- (voegwoord) toen, op
het moment dat, proeteinan- 3de p. mv. aor. v.
proteinw- ik bind vast (lett.
uitstrekken), iJmasin- 3de
nv. mv.

iJmanta"

riemen

iJmanta"- 4de nv. mv.
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Wij geven u even een overzicht.
ev.

mv.

1ste nv.

iJma"

iJmante"

2de nv.

iJmanto"

iJmantwn

3de nv.

iJmanti

iJmasi(n)

4de nv.

iJmanta

iJmanta"

Wij vervolgen met de vormen van fulax.

fulax

bewaker

fulax-1ste nv. ev. Deze
vorm komt niet voor in het
Nieuwe Testament.

fulako"

van de bewaker

fulax- 2de nv. ev. v. fulax.
Deze vorm komt niet voor
in het Nieuwe Testament.

fulaki

aan/ voor de bewaker

fulaki- 3de nv. ev. v.
fulax. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe
Testament.

fulaka

bewaker

fulax- 4de nv. ev. v.
fulax. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe
Testament.

..en de bewakers hielden
voor de deur de wacht.
(Hand. 12: 6)

fulake"- 1ste nv. mv. v.
fulax, ejthroun- 3de p.
mv. o.v.t. v. threw- ik bewaak, fulakh- gevangenis

van de bewakers

fulakwn- 2de nv. mv. v.
fulax. Deze vorm komt
niet voor in het N. T.

..fulake" te pro
qura"
ejthroun
fulakhn

fulakwn

th"
thn
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fulaxi(n)

aan/ voor de bewakers

fulaxi(n)- 3de nv. mv. v.
fulax. Deze vorm komt
niet voor in het N. T.

..en nadat hij de bewakers
ondervraagd had, gaf hij
bevel hen weg te leiden.
(Hand. 12: 19)

ajnakrina"- 1ste nv. ev.
mnl. aor. v. ajnakrinw- ik
ondervraag, ik roep ter verantwoording, fulaka"- 4de
nv. mv. v. fulax, ejkeleusen- 3de p. ev. aor. v. keleuw- ik geef bevel, ajpacqhnai- hele werkwoord lijd.
vorm aor. v. ajpagw- ik voer
weg (met geweld). Waarschijnlijk betekent het hier
dat de bewakers ter dood
gebracht werden!

.

.ajnakrina" tou" fulaka"
ejkeleusen ajpacqhnai..

Wij geven u weer een overzicht van de verbuiging van het woord.
ev.

mv.

1ste nv.

fulax

fulakeς

2de nv.

fulako"

fulakwn

3de nv.

fulaki

fulaxi(n)

4de nv.

fulaka

fulaka"

Wij moeten u nog ergens op attenderen. De vorm fulaka" is ook 4de nv. mv. van een ander woord,
namelijk fulakh- gevangenis. Afhankelijk van de contekst moet u deze vorm dus als 'bewakers' of
'gevangenissen' vertalen. Er is nog een betekenis van het woord fulakh, te weten 'nachtwake' (een
van de drie of vier periodes waarin de nacht was verdeeld). Deze betekenis vindt u in de volgende
tekst:
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kai poimene" hjsan ejn th/
cwra/ th/ aujth/ ajgraulounte"
kai
fulassonte"
fulaka" th" nukto" ejpi
thn poimnhn aujtwn

En er waren herders in die
streek die in het open veld
verkeerden en de nachtwake hielden bij hun kudde.
(Luc. 2: 8)

poimene"- 1ste nv. mv. v.
poimhn- herder, cwralandstreek, gebied, ajgraulounte"- 1ste nv. mv. mnl.
dlw. o.t.t. v. ajgraulew- ik
leef in de wildernis (ajgro"veld, platteland), fulassonte"- 1ste nv. mv. dlw.
o.t.t. v. fulassw- ik
(be)waak, nukto"- 2de nv.
ev. v. nux- nacht, poimnhn4de nv. ev.

U ziet de combinatie van een werkwoord en zelfstandig naamwoord met dezelfde betekenis: 'nachtwaken waken'. Dit verschijnsel komt uit het Hebreeuws. Denkt u maar aan Joel 2: 28: 'dromen dromen' en 'gezichten zien'. Deze passage wordt aangehaald in de preek van Petrus op de pinksterdag
(Hand. 2: 17):

kai oiJ neaniskoi uJmwn

oJrasei" ojyontai kai oiJ
presbuteroi uJmwn ejnupnioi" ejnupniasqhsontai

Uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden
zullen dromen dromen.

neaniskoi- 1ste nv. mv v.
neanisko"jongeman,
oJrasei"- 1ste nv. mv. v.
oJrasi"- gezicht, verschijning, ojyontai- 3de p. mv.
o.t.t.t. v. oJraw- ik zie,
presbuteroi- 1ste nv. mv.
v. presbutero"- lett. oudere (vergelijkende trap v.
presbu"- oud), oude man,
ejnupnion- droom, ejnupniasqhsontai- 3de p. mv.
o.t.t.t. v. ejnup-niazomai- ik
droom
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38.4 De Woorden tiς, ti (wie, wat)
Wij willen u nog een paar voorbeelden geven van het woord ti"- wie, ti- wat. U kunt een rijtje van
deze woorden vinden in les 27. Daar ziet u ook dat de woorden ook 'iemand' en 'iets' kunnen betekenen. Dit is afhankelijk van het accent op het woord. Wij hebben u verteld dat de accenten dienden
om aan te geven hoe een woord moest worden uitgesproken. Het komt voor dat een woord met
accent een andere betekenis heeft dan zonder accent. Dat is ook hier het geval. De vormen met accent zijn de vraagwoorden 'wie' en 'wat', de vormen zonder accent zijn de onbepaalde voornaamwoorden 'iemand' en 'iets'. De verbuiging is in beide gevallen precies hetzelfde!! U kunt dus het rijtje
uit les 27 leren en letten op het accent om te bepalen hoe u precies moet vertalen. Probeert u dat
maar eens met de volgende voorbeelden!

tiv" ajra meizwn ejstin ejn
th/ basileia/ twn oujranwn;

Wie is dan de grotere in het
koninkrijk der hemelen?
(Matt. 18: 1)

tiv"- 1ste nv. ev. mnl., accent dus vraagwoord

eij ti" qelei ojpisw mou
ejlqein..

Indien iemand achter Mij
wil komen.. (Matt. 16: 24)

ti"- 1ste nv. ev. mnl., zonder accent dus onbep. vnw.,
e*lqein- hele werkwoord
aor. v. e*rcomai- ik ga

tivno" uiJo" ejstin;

Wiens Zoon is Hij? (Matt.
22: 42)

tivno"- 2de nv. ev. mnl.,
accent dus vraagwoord!

kai ijdou tine" twn grammatewn eijpan..

En zie enigen uit de Schriftgeleerden zeiden.. (Matt. 9:
2)

tine"- 1ste nv. mv. mnl.,
zonder accent dus onbep.
vnw., eijpan- 3de p. mv.
aor. v. legw- ik zeg

tinwn ajnqrwpwn aiJ aJmar-

Van sommige mensen zijn
de zonden tevoren openbaar.. (1 Tim. 5: 24)

.tinwn- 2de nv. mv. mnl.,
zonder accent dus onbep.
vnw., prodhlo"- tevoren
openbaar (pro-voor (van
tijd of plaats), dhlow- ik
toon, ik maak openbaar).

tiai prodhloi eijsin..
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kaqw" ejqo" tisin..

ejgw oijda
lexamhn

tivna"

ejxe-

.. zoals de gewoonte is voor
sommigen.. (Hebr. 10: 25)

tisin- 3de nv. mv. mnl.
zonder accent dus onbep.
vnw.

Ik weet wie Ik heb uitverkoren. (Joh. 13: 18)

tivna"- 4de nv. mv. mnl.,
accent dus vragend (zogenaamde indirecte vraag)
N.B. Er zijn maar twee
plaatsen waar tina" een
accent heeft en dus vragend
is, namelijk hier en in 1 Th.
4: 2 (in dit laatste geval
bijvoeglijk gebruikt, zie verderop in deze les), ejxelexamhn- 1ste p. ev. aor. v.
ejklegomai- ik kies uit

Wij hebben u voorbeelden laten zien van het woord ti" met en zonder accent. Wij wijzen u er voor
de goede orde op dat het gaat om een accent op de eerste lettergreep. Eventuele accenten op de
tweede lettergreep hebben niets te maken met het onderscheid tussen tiv" en ti". Vond u het moeilijk om een onderscheid te maken bij het bestuderen van de voorbeelden? Wij kunnen u ervan verzekeren dat het in de context een stuk vaak makkelijker is. U weet dan bijvoorbeeld al dat er een vraag
gaat komen ( met een vorm van tiv" dus). Wij vragen nu uw aandacht voor een paar voorbeelden
met tiv/ ti.

tivni de oJmoiwsw thn genean tauthn;

gunai, tiv klaiei";

Waarmee zal Ik dit geslacht
vergelijken? (Matt. 11: 16)

tivni- 3de nv. ev. onz., accent dus vragend, oJmoiwsw1ste p. ev. o.t.t.t. v. oJmoiow(+ 3de nv.) ik maak gelijk
aan, ik vergelijk met

Vrouw, wat ween je? (Joh.
20: 15)

gunai- 5de nv. ev. v. gunhvrouw (zogenaamde aanspreekvorm of vocativus),
tiv- 4de nv. ev. onz., accent
dus vragend.
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xenizonta gar tina eijsferei" eij" ta" ajkoa"
hJmwn

Want u brengt ons enige
dingen, die vreemd zijn, ter
ore. (Hand. 17: 20)

xenizonta- 4de nv. mv.
onz. dlw. o.t.t. v. xenizw- ik
doe versteld staan, garwant, tina- 4de nv. mv.
onz., zonder accent dus
onbep. vnw., eijsferei"2de p. ev. o.t.t. v. eijsferwik breng naar, ajkoa"- 4de
nv. mv. v. ajkoh- oor, boodschap, bericht

De vorm tisi(n) met of zonder accent is altijd mannelijk en heeft dus altijd betrekking op personen,
nooit op dingen. De vorm tina met of zonder accent kan zowel 4de nv. ev. mnl. als 1ste/4de nv. mv.
onz. zijn. De 4de nv. ev. mnl. komt echter veel vaker voor dan de vormen van het onzijdig!!
Wij toonden u tot nu toe voorbeelden van het zelfstandig gebruik van deze woorden. Zij komen echter ook bijvoeglijk voor met de betekenis ' welk(e)?' (met accent) en 'een zekere' (zonder accent).
Ook hiervan geven wij u enkele voorbeelden.

krith" ti" hjn ejn tini
polei..

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

krith"- rechter, ti"- 1ste
nv. ev. mnl., onbep. bijvoegl., tini- 3de nv. ev. vrl.
(hoort bij het vrl. polei!),
onbep. bijvoegl., polei- 3de
nv. ev. v. poli"- stad
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..eijshlqen eij" kwmhn tina: gunh de ti" ojnomati
Marqa uJpedexato aujton

..en Hij kwam naar een zeker dorp. En een zekere
vrouw, genaamd Martha,
ontving Hem. (Luc. 10: 38)

eijshlqen- 3de p. ev. aor. v.
eijsercomai- ik ga naar,
kwmhn- 4de nv. ev. v. kwmhdorp, tina- 4de nv. ev.
vrl.(hoort bij het vrl.
kwmhn), onbep. bijvoegl.,
ojnomati- 3de nv. ev. v.
ojnoma- naam, letterlijk vertaald: met de naam, uJpedexato- 3de p. ev. aor. v.
uJpodecomai- ik ontvang

..wat loon heb je? (Matt. 5:
46)

tivna- 4de nv. ev. mnl., vragend bijvoegl., misqon- 4de
nv. ev. v. misqo"- loon,
ejcei"- 2de p. ev. o.t.t. v.
ejcw- ik heb

.
tivna misqon ejcei";

U ziet dat ti" (met en zonder accent) bijvoeglijk gebruikt wordt zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke woorden. Het zelfstandige ti" (met en zonder accent) kan ook zowel mannelijke als vrouwelijke
personen aanduiden. In de praktijk gaat het echter vaak om mannelijke personen. Wij geven u nog
even een samenvatting van de hoofdzaken.

1.a) tiv"; - wie?/ (bijvoeglijk gebruik) welke? Dit woord duidt zowel mannelijke als vrouwelijk personen aan. U vindt de verbuiging in les 27. Alleen accenten op de eerste lettergreep zijn van belang.
b) tiv; - wat?/ (bijvoeglijk gebruik) welke? Dit woord duidt dingen aan. U vindt de verbuiging in les
27. Alleen accenten op de eerste lettergreep zijn van belang.
2. a) ti" - iemand/ (bijvoeglijk gebruik) een zekere. Dit woord duidt zowel mannelijke als vrouwelijke
personen aan. De verbuiging is gelijk aan die van tiv", zie les 27. Vormen hebben nooit een accent op
de eerste lettergreep!
b) ti - iets/ (bijvoeglijk gebruik) een zekere. Dit woorde duidt dingen aan. De verbuiging is gelijk
aan die van tiv, zie les 27. Vormen hebben nooit een accent op de eerste lettergreep!
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38.5 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen:

1. zw/ de. ouvke,ti evgw,( zh/| de. evn evmoi. Cristo,j\ o] de. nu/n zw/ evn sarki,( evn pi,stei zw/ th/|
tou/ ui`ou/ tou/ qeou/ tou/ avgaph,santo,j me kai. parado,ntoj e`auto.n u`pe.r evmou/Å
2. peri. teta,rthn fulakh.n th/j nukto.j e;rcetai pro.j auvtou.j peripatw/n evpi. th/j qa-

la,sshj\ kai. h;qelen parelqei/n auvtou,jÅ
3. Meta. de. pe,nte h`me,raj kate,bh o` avrciereu.j ~Anani,aj meta. presbute,rwn tinw/n kai.
r`h,toroj Tertu,llou tino,j(
4. VIhsou/j ou=n eivdw.j pa,nta ta. evrco,mena evpV auvto.n evxh/lqen kai. le,gei auvtoi/j( Ti,na
zhtei/te;
5. oi` loipoi. tw/n nekrw/n ouvk e;zhsan a;cri telesqh/| ta. ci,lia e;thÅ au[th h` avna,stasij h`
prw,thÅ
6) eivj tou/to ga.r kai. nekroi/j euvhggeli,sqh( i[na kriqw/si me.n kata. avnqrw,pouj sarki.
zw/si de. kata. qeo.n pneu,mati
7) paideu,ousa h`ma/j( i[na avrnhsa,menoi th.n avse,beian kai. ta.j kosmika.j evpiqumi,aj
swfro,nwj kai. dikai,wj kai. euvsebw/j zh,swmen evn tw/| nu/n aivwn/ i(
8) o` de. di,kaio,j mou evk pi,stewj zh,setai( kai. eva.n u`postei,lhtai( ouvk euvdokei/ h` yuch,
mou evn auvtw/Å|
9) kai. u`pe.r pa,ntwn avpe,qanen( i[na oi` zw/ntej mhke,ti e`autoi/j zw/sin avlla. tw/| u`pe.r
auvtw/n avpoqano,nti kai. evgerqe,ntiÅ
10) eivj tou/to ga.r Cristo.j avpe,qanen kai. e;zhsen( i[na kai. nekrw/n kai. zw,ntwn kurieu,sh|Å
oujketi- niet meer, tetarto"- vierde (zie les 14), katebh- 3de p. ev. aor. v. katabainw- lett. ik ga
naar beneden, ik kom (van een hoger gelegen plaats naar een lager gelegen plaats), ajrciereu"- hogepriester (ajrch-macht + iJereu"- priester)
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b) Vul de juiste vorm van ti" (' een zekere', onbep. bijvoegl.) in. Let op de naamval en enkel- of
meervoud!
1. ... misqou
2. ... poimene"
3. ... basileia
4. ... paidi
5. ... fulaka" (twee mogelijkheden!!)
6. ... maqhth"
7. ... a*nqrwpwn
8. ... poimnhn

38.6 Nieuwe Woorden
pote

- eens

iJma"

- riem

oJ"

- die (betrekkelijk voornaamwoord)

iJkano"

- waardig, voldoende

uJpodhma

- schoeisel, schoen

wJ"

- toen (voegwoord)

proteinw

- ik bind vast

fulax

- bewaker, wachter

threw

- ik bewaak

fulakh

- gevangenis, nachtwake

poimhn

- herder

cwra

- gebied

ajgraulew

- ik leef in de wildernis
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ajgro"

- veld, platteland

fulassw

- ik (be)waak

nux

- nacht

poimnh

- kudde

neanisko"

- jongeman

oJrasi"

- gezicht, verschijning

ejnupnion

- droom

ejnupniazomai

- ik droom

grammateu"

- Schriftgeleerde

prodhlo"

- tevoren duidelijk

ejklegomai

- ik kies uit

oJmoiow

- ik vergelijk

xenizw

- ik doe versteld staan

eijsferw

- ik breng naar

ajkoh

- oor, boodschap, bericht

krith"

- rechter

uJpodecomai

- ik ontvang

oujketi

- niet meer

tetarto"

- vierde (zie les 14)

katabainw

- ik ga naar beneden, ik kom (van een hoger gelegen plaats naar
een lager gelegen plaats)

ajrciereu"

- hogepriester
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38.7 En dan nu ... lezen!:
Wij willen deze keer Joh. 1: 11-13 met u behandelen.

11. eij" ta ijdia hjlqen, kai oiJ ijdioi aujton ouj parelabon.
12. oJsoi de ejlabon aujton, ejdwken aujtoi" ejxousian tekna qeou genesqai, toi" pisteuousin
eij" to ojnoma aujtou,
13. oiJ oujk ejx aiJmatwn oujde ejk qelhmato" sarko" oujde ejk qelhmato" ajndro" ajll j ejk qeou
ejgennhqhsan.

ta ijdia- 4de nv. mv. onz. v. ijdio"- eigen, zelfstandig gebruikt (let op het lidwoord!): ' de eigen dingen, het eigen bezit', paralambanw- ik neem aan (vaak in de zin van 'ik neem ergens kennis van'),
lambanw- ik neem aan (in de zin van: ik verwerf, ik krijg in mijn bezit), ejxousia- macht (in het evangelie naar Johannes altijd van macht, die aan God toebehoort), toi" pisteuousin- 3de nv. mv. mnl.
dlw. o.t.t. v. pisteuw- ik geloof, pisteuw eij"- ik geloof in, oujde- en ook niet, noch, qelhma- wil,
ejgennhqhsan- 3de p. mv. aor. v. ginomai- ik word

Vragen:
1. Wie is het onderwerp van hjlqen?
2. Van welke tijd is ejdwken?
3. Hoe worden de mensen die worden aangeduid met oJsoi later aangeduid? Geef de betreffende
woordgroepen en leg uit hoe ze in verband staan met de hoofdzin ejdwken...genesqai.
4. Aan welk werkwoord is het woord qelhma gerelateerd? Let op de betekenis!
5. Tot slot een inhoudelijke vraag. Afgezien van deze plaats komt het woord ejxousia nog vijf keer
voor in het evangelie naar Johannes, te weten Joh. 5: 27; 10: 18; 17: 2; 19: 10,11. Bekijkt u deze
plaatsen eens en let erop wie de gever/ bezitter is van ejxousia. Met name Joh. 19: 10 en 11 is dan
heel interessant!!
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38.8 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon IV
Hoewel de uiteindelijke vaststelling van de nieuwtestamentische canon lang op zich liet wachten, omdat de christenen van de eerste eeuwen van ons tijdperk wijdverspreid woonden en omdat de communicatie moeizaam verliep; kunnen we aannemen dat vanaf het begin er maar weinig onderling geschil
was over welke boeken en brieven als authentiek moesten worden beschouwd. Dit blijkt uit de kerkgeschiedenis en uit de manuscripten.
De allervroegste kerkvaders, waarvan de geschriften getrouw zijn overgeleverdBzoals Ignatius, Clemens, Justinus Martyr en Irenaeus (eind tweede eeuw; bisschop van Lyon)Bgeven ons een behoorlijk
goed inzicht in het alom geaccepteerd zijn van het N.T. Ook maakten zij een duidelijk onderscheid
tussen zichzelf en de schrijvers van de bijbel. Zij gaven zichzelf minder gezag. Over o.a. Jacokus en
Hebreeën bestond kennelijk verschil van mening. Tertullianus (omstreeks 200 n.Chr.) noemt de vier
Evangeliën, de Handelingen, 13 brieven van Paulus, 1 Petrus, 1 Johannes, Judas en Openbaringen.
Vanaf het prille begin moet het een soort absoluut gegeven zijn geweest dat er maar vier Evangeliën
zijn.
Frappant is de Canon Muratori (genoemd naar de ontdekker in 1740) die waarschijnlijk als een soort
orthodox protest tegen ketters als Marcion, was opgesteld. Hierin worden de al genoemde boeken
genoemd en nog een brief van Johannes. De AOpenbaring van Petrus@ wordt hier betwijfeld en de
APastor@ van Hermas wordt als niet-canoniek verworpen. Opvallend is echter de ontbreking van Hebreeën en 1 Petrus. Men heeft de theorie geopperd dat het manuscript dat deze canon bevat, niet compleet is.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. Het Woord, het Licht oftewel Christus
2. ejdwken- aor. v. didwmi
3. toi" pisteuousin eij" to ojnoma aujtou- nadere uitwerking van au*toi"- 3de nv. mv.; meewerkend voorwerp bij ejdwken / oiJ...ejgennhqhsan- bijzin ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord. Let erop dat Johannes begint met een constructie in de 1ste nv. (oJsoi..aujton), dan overgaat
op een 3de nv. mv. (au*toi", toi"...au*tou) en dan weer eindigt in de 1ste nv. (oiJ ... ejgennhqhsan).
4. qelhma gerelateerd aan qelw- ik wil
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LES XXXIX
39.1 Inleiding
In deze les behandelen wij de o.t.t. en de o.v.t. van werkwoorden die uitgaan op -aw. Voor deze
werkwoorden geldt dat de klinkers van de uitgangen van de o.t.t. en de o.v.t. samentrekken met de a.
Bekijkt u de volgende voorbeelden van de o.t.t. eens en probeert u de samentrekkingsregels voor uzelf
op te stellen. U kunt de uitgangen van de o.t.t. vinden in de vorige les!

39.2 Voorbeelden uit het N.T.
..oJti ajgapw ton patera..

..omdat Ik de Vader liefheb..
(Joh. 14: 31)

ajgapw- 1ste p. ev. o.t.t. v.
ajgapaw- ik heb lief, patera- 4de nv. ev. v. pathrvader

..ajgapa/" me pleon toutwn;

..heb je Mij meer lief dan
dezen? (Joh. 21: 15)

ajgapa/"- 2de p. ev. o.t.t. v.
ajgapaw- ik heb lief, pleonmeer (vergelijkende trap v.
polu"- veel)

oJ pathr ajgapa/ ton uiJon
kai panta ejdwken ejn th/
ceiri aujtou

De Vader heeft de Zoon lief
en heeft alle dingen in Zijn
hand gegeven. (Joh. 3: 35)

ajgapa/- 3de p. ev. o.t.t. v.
ajgapaw- ik heb lief

hJmei" ajgapwmen, oJti aujto" prwto" hjgaphsen
hJma"

Wij hebben (Hem) lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. (1 Joh. 4: 19)

ajgapwmen- 1ste p. mv. o.t.t.
v. ajgapaw- ik heb lief,
hjgaphsen- 3de p. ev. aor.
v. ajgapaw- ik heb lief

oJn oujk ijdonte" ajgapate..

Hem hebben jullie lief, Die
jullie niet gezien hebben..
(1Petr. 1: 8)

ijdonte"- 1ste nv. mv. mnl.
dlw. aor. v. oJraw- ik zie,
ajgapate- 2de p. mv. o.t.t.
v. ajgapaw- ik heb lief

kai gar oiJ aJmartwloi
tou" ajgapwnta" aujtou"

Want ook de zondaren hebben lief degenen die hen
liefhebben. (Luc. 6: 32)

ajgapwnta"- 4de nv. mv.
mnl. dlw. o.t.t. v. ajgapawik heb lief, zelfstandig gebruikt (let op het lidw.),
aujtou"- lijd. vw. bij ajgapwnta", ajgapwsin-3de p.
mv. o.t.t. v. ajgapaw - ik heb
lief

ajgapwsin
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Wij geven u een overzicht van de vorming van de o.t.t. van werkwoorden op -aw.

ajgapa- + w

> ajgapw

ajgapa- + ei"

> ajgapa/"

ajgapa- + ei

> ajgapa/

ajgapa- + omen

> ajgapwmen

ajgapa- + ete

> ajgapate

ajgapa- + ousi(n)

> ajgapwsi(n)

De regels voor samentrekking zijn dus:
a + e-klank > a~ (lange a)
a + o-klank > w

Deze regels gelden ook bij de vorming van de o.v.t. Wij geven weer enkele voorbeelden.

ejsiwpwn

ik zweeg

ejsiwpwn- 1ste p. ev. o.v.t.
v. siwpaw-ik zwijg. Deze
vorm komt niet voor in het
Nieuwe Testament. N.B. De
3de p. mv. is in de o.v.t.
gelijk aan de 1ste p. ev. De
vorm ejsiwpwn- zij zwegen
komt wel voor!! Ook van de
andere werkwoorden op aw geldt dat de vorm van
de o.v.t. op -wn altijd de
3de p. mv. is en nooit de
1ste p.ev. Voor deze persoon wordt de aoristus gebruikt!
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ejsiwpa"

jij zweeg

ejsiwpa"- 2de p. ev. o.v.t. v.
siwpaw- ik zwijg. Deze
vorm komt niet voor in het
Nieuwe Testament.

oJ de ejsiwpa..

Maar Hij zweeg.. (Marc. 14:
61)

ejsiwpa- 3de p. ev. o.t.t. v.
siwpaw- ik zwijg

ejsiwpwmen

wij zwegen

ejsiwpwmen- 1ste p. mv.
o.v.t. v. siwpaw- ik zwijg.
Deze vorm komt niet voor
in het Nieuwe Testament.

eij hjgapate me ejcarhte
ajn..

Indien jullie Mij lief hadden,
zouden jullie verheugd zijn
geweest.. (Joh. 14: 28)

hjgapate- 2de p. mv. o.v.t.
v. ajgapaw- ik heb lief (N.B.
Wanneer een werkwoord
met een klinker begint,
trekt het augment samen
met deze klinker. Voor dit
voorbeeld geldt e- + a > h), ejcarhte- 2de p. mv. aor.
v. cairw- ik verheug mij.
Een constructie bestaande
uit een bijzin met eij + o.v.t.
en een hoofdzin met een
verleden tijd (o.v.t. of aor.)
met ajn noemen we een
irrealis. De gedachte die in
de zin wordt uitgesproken is
geen feit. Deze plaats is de
enige in het Nieuwe Testament waar de 2de p. mv.
o.v.t. van een werkwoord
op -aw voorkomt!!

oiJ de ejsiwpwn

Maar zij zwegen. (Marc. 3:
4)

ejsiwpwn- 3de p. mv. o.v.t.
v. siwpaw- ik zwijg.
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Wij geven u een overzicht van de vorming van de o.v.t. van werkwoorden op -aw.

ej- siwpa- + on >

ejsiwpwn

ej- siwpa- + e" >

ejsiwpa"

ej- siwpa- + e >

ejsiwpa

ej- siwpa- + omen>

ejsiwpwmen

ej- siwpa- + ete>

ejsiwpate

ej- siwpa- + on >

ejsiwpwn

De vorming van de o.t.t. en o.v.t. van andere werkwoorden op -aw gaat op dezelfde manier.

39.3 Opnieuw de Derde Declinatie
Wij willen opnieuw een aantal woorden van de derde declinatie met u behandelen, te weten
poimhn- herder, hJgemwn- stadhouder, heerser, &Ellhn- Griek (vaak ter aanduiding van heidenen of
heidense volkeren) en aijwn- eeuw.

JEgw eijmi oJ poimhn oJ kalo"

Ik ben de goede Herder.
(Joh. 10: 11)

poimhn- 1ste nv. ev., kalo"- goed, mooi

poimeno"

van de herder

poimeno"- 2de nv. ev.

poimeni

aan/ voor de herder

poimeni- 3de nv. ev. v.
poimhn- herder. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

..oJti hjsan wJ" probata mh
ejconta poimena..

..omdat zij waren als schapen die geen herder hebben.. (Marc. 6: 34)

probata- 1ste nv. mv. v.
probaton- schaap, ejconta1ste nv. mv. onz. dlw. o.t.t.
v. ejcw- ik heb, hoort bij
probata, poimena- 4de nv.
ev.
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kai poimene" hjsan ejn th/
cwra/ th/ aujth/..

En er waren herders in die
streek... (Luc. 2: 8)

poimene"- 1ste nv. mv. v.
poimhn- herder

kai pante" oiJ ajkousante"
ejqaumasan peri twn lalhqentwn
uJpo
twn
poimenwn pro" aujtou"

En allen die het hoorden
verwonderden zich over de
dingen die door de herders
tot hen gezegd werden.
(Luc. 2: 18)

ajkousante"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. aor. v. ajkouw- ik
hoor, ejqaumasan- 3de p.
mv. aor. v. qaumazw- ik
verbaas mij, lalhqentwn2de nv. mv. onz. dlw. lijd.
vorm aor. v. lalew- ik zeg,
poimenwn- 2de nv. mv. v.
poimhn- herder

poimesi(n)

aan/ voor de herders

poimesi- 3de nv. mv. v.
poimhn- herder. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

kai aujto" ejdwken tou"
men ajpostolou", tou" de
profhta", tou" de eujaggelista",
tou"
de
poimena" kai didaskalou"

En Hij heeft gegeven sommigen (als) apostelen, anderen profeten, anderen
evangelisten, anderen herders en leraars. (Ef. 4: 11)

tou" men...tou" de- 4de nv.
mv. v. oJ men.. oJ de- de een..
de ander, (mv.) sommigen..
anderen, ajpostolou"- 4de
nv. mv. v. ajpostolo"- lett.
gezondene (v. ajpostellwik zend uit), apostel, eujaggelista"- 4de nv. mv. v.
eujaggelisth"- evangelist,
poimena"- 4de nv. mv. v.
poimhn- herder, didaskalou"- 4de nv. mv. v. didaskalo"- leraar

Wij geven u een overzicht van de verbuiging van het woord poimhn.
ev.

mv.

1ste nv.

poimhn

poimene"

2de nv.

poimeno"

poimenwn

3de nv.

poimeni

poimesi(n)

4de nv.

poimena

poimena"
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Wij vervolgen met voorbeelden van vormen van het woord hJgemwn.

..oJ

basileu"

kai

oJ

..de koning en de stadhouder.. (Hand. 27: 30)

hJgemwn- 1ste nv. ev.

..wJste paradounai aujton
th/ ajrch/ kai th/ ejxousia/
tou hJgemono"

.. met het doel Hem uit te
leveren aan het gezag en de
macht van de stadhouder.
(Luc. 20: 20)

wJste- zodat, met het doel
dat, paradounai- hele
werkwoord aor. v. didwmiik geef, ajrch- gezag, ejxousia- macht, hJgemono"- 2de
nv. ev. v. hJgemwn- stadhouder

..kai paredwkan Pilatw/
tw/ hJgemoni

..en zij leverden (Hem) over
aan Pilatus de stadhouder.
(Matt. 27: 2)

paredwkan- 3de p. mv. aor.
v. paradidwmi- ik lever
over, hJgemoni- 3de nv. ev.
v. hJgemwn- stadhouder

hJgemone"

stadhouders

hJgemone"- 1ste nv. mv. v.
hJgemwn- stadhouder

..kai ejpi hJgemonwn kai
basilewn staqhsesqe..

..en jullie zullen voor stadhouders en koningen geplaatst worden.. (Marc. 13:
9)

hJgemonwn- 2de nv. mv. v.
hJgemwn- stadhouder, basilewn- 2de nv. mv. v. basileu"- koning, staqhsesqe2de p. mv. lijd. vorm o.t.t.t.
v. iJsthmi- ik ga staan

..oujdamw" ejlacisth eij ejn
toi" hJgemosin jIouda

..je bent zeker niet de geringste onder de heersers
van Juda. (Matt. 2: 6)

oujdamw"- zeker niet, in
geen geval, ejlacisth- 1ste
nv. ev. vrl. v. ejlacisto"geringste, minste (overtreffende trap v. ojligo"),
hJgemosin- 3de nv. mv. v.
hJgemwn- stadhouder, heerser,
jIouda- namen van
personen uit het Oude Testament en plaatsnamen
worden niet verbogen!

hJgemwn..
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kai ejpi hJgemona" de kai
basilei" ajcqhsesqe..

ev.

..en jullie zullen voor stadhouders en koningen gebracht worden.. (Matt. 10:
18)

ejpi- (+ 4de nv.) voor, naar,
hJgemona"- 4de nv. mv. v.
hJgemwn- stadhouder, basilei"- 4de nv. mv. v. basileu"- koning, ajcqhsesqe2de p. mv. lijd. vorm o.t.t.t.
v. ajgw- ik breng

mv.

1ste nv.

hJgemwn

hJgemone"

2de nv.

hJgemono"

hJgemonwn

3de nv.

hJgemoni

hJgemosi(n)

4de nv.

hJgemona

hJgemona"

Wij vervolgen met voorbeelden van het woord &Ellhn.

..Tito" oJ sun ejmoi, *Ellhn
wjn, ...

..Titus die bij mij was, een
Griek zijnde.. (Gal. 2: 3)

oJ sun ejmoi- lett. die met
mij, &Ellhn- 1ste nv. ev.

..*Ioudaiou te prwton kai
&Ellhno"..

..eerst van de Jood en dan
van de Griek.. (Rom. 2: 9)

I* oudaiou- 2de nv. ev. v.
*Ioudaio"- Jood, Joods, tena een woord is kai ervoor,
prwton- eerst (bijwoord),
&Ellhno"- 2de nv. ev. v.
&Ellhn- Griek, heiden

.*Ioudaiw/ te prwton kai
&Ellhni..

..eerst voor de Jood en dan
voor de Griek.. (Rom. 2: 10)

jIoudaiw/- 3de nv. ev. v.
*Ioudaio"- Jood, Joods,
&Ellhni- 3de nv. ev. v.
&Ellhn- Griek, heiden
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&Ellhna

Griek, heiden

&Ellhna- 4de nv. ev. v.
&Ellhn- Griek, heiden. Deze
vorm komt niet voor in het
Nieuwe Testament.

hjsan de &Ellhne" tine"...

En er waren enige Grieken..
(Joh. 12: 20)

&Ellhne"- 1ste nv. mv. v.
&Ellhn- Griek, heiden, tine"- 1ste nv. mv. mnl. v.
ti"- iemand, iets, (bijvoegl.)
een zekere

..&Ellhnwn plhqo" polu..

..een grote menigte van
Grieken.. (Hand. 17: 4)

&Ellhnwn- 2de nv. mv. v.
&Ellhn- Griek, heiden, polu1ste nv. ev. onz. v. polu"veel (onz.,omdat het bij
plhqo",
een
onzijdig
woord, hoort)

ajproskopoi kai
daioi"
ginesqe
E
& llhsin ...

*Ioukai

Weest zonder aanstoot
zowel voor Joden als voor
Grieken.. (1 Kor. 10: 32)

ajproskopoi- 1ste nv. mv.
v. ajproskopo"- schuldloos, niet aanstootgevend
(a- ontkennend element,
proskoph- reden voor
aanstoot,
struikelblok),
*Ioudaioi"- 3de nv. mv. v.
*Ioudaio"-Jood, Joods, ginesqe- 2de p. mv. geb. wijs
o.t.t. v. ginomai- ik word,
&Ellhsin- 3de nv. mv.
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...ejpeiqen te
kai &Ellhna"

*Ioudaiou"

..en overtuigde Joden en
Grieken. (Hand. 18: 4)

ejpeiqen- 3de p. ev. o.v.t. v.
peiqwik
overtuig,
*Ioudaiou"- 4de nv. mv. v.
*Ioudaio"- Jood, Joods,
&Ellhna"- 4de nv. mv. v.
&Ellhn- Griek, heiden

Wij geven u een overzicht van de verbuiging van het woord &Ellhn.

ev.

mv.

1ste nv.

&Ellhn

&Ellhne"

2de nv.

&Ellhno"

&Ellhnwn

3de nv.

&Ellhni

&Ellhsi(n)

4de nv.

&Ellhna

&Ellhna"

Het woord mhn (' maand') wordt op dezelfde manier verbogen als &Ellhn.

Wij willen nu nog aandacht besteden aan het woord aijwn. Dit woord heeft als eerste betekenis
'eeuw'. Vaak wordt deze betekenis tot 'de huidige eeuw, deze wereld'. Maar aijwn kan ook 'eeuw'
betekenen in de letterlijke zin en verwijst dan naar de eeuwigheid. Dit is voornamelijk het geval in
een aantal vaste uitdrukkingen. Bekijkt u de voorbeelden maar!

aijwn

eeuw

aijwn- 1ste nv. ev. Deze
vorm komt niet voor in het
Nieuwe Testament.

..hJ merimna tou aijwno"..

.. de zorg van het leven..
(Matt. 13: 22)

merimna- zorg, aijwno"- 2de
nv. ev. v. ai*wn- de wereld,
het leven van alledag
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..oujte ejn toutw/ tw/ aijwni
oujte ejn tw/ mellonti

..niet in deze eeuw noch in
de toekomende. (Matt. 12:
32)

oujte- ook niet, noch, aijwni- 3de nv. ev. v. aijwneeuw, leven, mellonti- 3de
nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v.
mellw- ik sta op het punt
te..., ik ga.. (duidt op iets
dat in de toekomst zal gebeuren)

mhketi ejk sou karpo"
genhtai eij" ton aijwna

Laat geen vrucht meer uit je
voortkomen tot in eeuwigheid. (Matt. 21: 19)

genhtai- 3de p. ev. aanv.
wijs aor. v. ginomai- ik
word, aijwna- 4de nv. ev. v.
aijwn- eeuw, ei*" ton aijwna- lett. tot de eeuw, tot
in eeuwigheid

aijwne"

eeuwen

aijwne"- 1ste nv. mv. v.
aijwn- eeuw. Deze vorm
komt niet voor in het Nieuwe Testament.

..hJn prowrisen oJ qeo"
pro twn aijwnwn eij"
doxan hjmwn

..die God heeft voorbestemd van voor de eeuwen
tot onze heerlijkheid. (1 Kor.
2: 7)

hJn- 4de nv. ev. vrl. v. oJ"die, dat (betrekkelijk vnw.),
prowrisen- 3de p.ev. aor.
v. proorizw- ik bestem van
tevoren, aijwnwn- 2de nv.
mv. v. aijwn- eeuw, pro
twn aijwnwn- voor de eeuwen, voor het begin van de
tijd, voor het begin van de
wereld

..iJna ejndeixhtai ejn toi"

..opdat Hij toonde in de
toekomende eeuwen.. (Ef.
2: 7)

ejndeixhtai- 3de p.ev.
aanv. wijs aor. v. ejndeiknumai- ik toon, ai*wsin3de nv. mv. v. ai*wn- eeuw
ejrcomenoi"- 3de nv. mv.
mnl. dlw. o.t.t. v. ejrcomaiik ga

aijwsin toi" ejrcomenoi"..
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..wJ/ hJ doxa eij" tou" aijwna" twn aijwnwn, ajmhn

..aan Wie de heerlijkheid tot
in eeuwigheid, amen. (Gal.
1: 5)

wJ-/ 3de nv. ev. mnl. v. oJ"die, dat (betrekkelijk vnw.),
aijwna"- 4de nv. mv. v.
aijwn- eeuw, aijwnwn- 2de
nv. mv. v. aijwn- eeuw, eij"
tou" aijwna" twn aijwnwnlett. tot in de eeuwen der
eeuwen, in eeuwigheid.
Deze uitdrukking komt vaak
voor in de brieven van Paulus en in Openbaringen.

Wij geven u nog even de verbuiging in een overzicht.

ev.

mv.

1ste nv.

aijwn

aijwne"

2de nv.

aijwno"

aijwnwn

3de nv.

aijwni

aijwsi(n)

4de nv.

aijwna

aijwna"

De woorden oJ ampelwn (' wijngaard', Matt. 21:28), oJ ceimwn ('winter', 'storm', Matt. 24: 20) en oJ
citwn (' onderkleed', mv. 'kleding', Matt. 10: 10) worden verbogen als aijwn.
Wij geven de belangrijkste uitdrukkingen met het woord aijwn ook in de woordenlijst.

39.4 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen.

1. kai. mh. suschmati,zesqe tw/| aivw/ni tou,tw|( avlla. metamorfou/sqe th/| avnakainw,sei tou/

noo,j eivj to. dokima,zein u`ma/j ti, to. qe,lhma tou/ qeou/( to. avgaqo.n kai. euvar, eston kai.
te,leion
2. kai. ga.r evn e`ni. pneu,mati h`mei/j pa,ntej eivj e]n sw/ma evbapti,sqhmen( ei;te VIoudai/oi

ei;te {Ellhnej ei;te dou/loi ei;te evleu,qeroi( kai. pa,ntej e]n pneu/ma evpoti,sqhmenÅ
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3. kai. sunacqh,sontai e;mprosqen auvtou/ pa,nta ta. e;qnh( kai. avfori,sei auvtou.j avpV

avllh,lwn( w[sper o` poimh.n avfori,zei ta. pro,bata avpo. tw/n evri,fwn(
4. kaqw.j hvga,phse,n me o` path,r( kavgw. u`ma/j hvga,phsa\ mei,nate evn th/| avga,ph| th/| evmh/|Å

5. o` de. o;cloj evpeti,mhsen auvtoi/j i[na siwph,swsin\ oi` de. mei/zon e;kraxan le,gontej(
VEle,hson h`ma/j( ku,rie( ui`o.j Daui,dÅ
6. ei=pen de. o` ku,rioj evn nukti. diV o`ra,matoj tw/| Pau,lw|( Mh. fobou/( avlla. la,lei kai. mh.
siwph,sh|j(
7.o` de. evsiw,pa kai. ouvk avpekri,nato ouvde,nÅ pa,lin o` avrciereu.j evphrw,ta auv to.n kai.
le,gei auvtw/(| Su. ei= o` Cristo.j o` ui`o.j tou/ euvloghtou/È
8. kai. auvtoi. evni,khsan auvto.n dia. to. ai-ma tou/ avrni,ou kai. dia. to.n lo,gon th/j marturi,aj auvtw/n kai. ouvk hvga,phsan th.n yuch.n auvtw/n a;cri qana,tou)Å
9. kai. fanerwqe,ntoj tou/ avrcipoi,menoj komiei/sqe to.n avmara,ntinon th/j do,xhj
ste,fanonÅ
10) O de. qeo.j th/j eivrh,nhj( o` avnagagw.n evk nekrw/n to.n poime,na tw/n proba,twn to.n

me,gan evn ai[mati diaqh,khj aivwni,ou( to.n ku,rion h`mw/n VIhsou/n(
suschmatizomai- ik word gelijk aan, pneuma- Geest, ajforizw- ik scheid, ik maak onderscheid, ejrifo"- bok, kajgw- kai + ejgw

b) Geef de juiste vorm van &Ellhn.
1. ... polloi
2. ... sebomenou
3. ... plhqo"

c) Geef de juiste vorm van ai*wn.
1. ... ejrcomenoi"
2. ... toutou"
3. ... mellonti
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d) Geef de juiste vorm van mhn (verbuiging als &Ellhn).
1. ... eJktw/ (eJkto"- zesde, zie les 14)
2. ... pollou"
3. ... tinwn

39.5 Nieuwe Woorden
prwton

- (bijwoord) eerst

aJmartwlo"

- zondaar

eij + o.v.t., verleden tijd + a*n

- irrealis (bijvoorbeeld Joh.14: 28)

probaton (onz.)

- schaap

ajkouw

- ik hoor

qaumazw

- ik verbaas mij

eujaggelisth" (mnl.)

- evangelist

ajrch

- begin, oorsprong; gezag, heersend principe

ejxousia (vrl.)

- macht

oujdamw"

- zeker niet

*Iouda

- Juda

&Ellhn

- Griek

te

- na een woord is kai ervoor

*Ioudaio"

- Jood (zelfstandig), Joods (bijvoeglijk)

ajproskopo"

- zonder aanstoot te geven

proskoph

- struikelblok

mhn (mnl.)

- maand (verbogen als &Ellhn)

ajp * aijwno"

- vanaf het begin van de wereld, van oudsher
(Luc. 1: 70)
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pro twn aijwnwn

- van voor de eeuwen, van voor de grondlegging van de
wereld (1 Kor. 2: 7)

eij" ton aijwna (tou aijwno")

- lett. tot de eeuw (van de eeuw), tot in eeuwigheid
(Hebr. 5: 6)

eij" tou" aijwna" twn aijwnwn

- lett. tot de eeuwen der eeuwen, tot in eeuwigheid
(vaak in de brieven van Paulus en in Openbaringen)

oJ aijwn mellwn

- de toekomende eeuw

oJ aijwn ejrcomeno"

- de toekomende eeuw

hJ sunteleia tou aijwno"/

- de voleinding van de wereld (Matt. 28: 20)

twn aijwnwn
merimna

- zorg

mellw

- ik sta op het punt te..., ik ga... (van iets dat in de
toekomst zal plaatsvinden), dlw. o.t.t. in alle naamvallen en van alle drie geslachten: toekomende (bijv.
skia twn mellontwn- een schaduw van de toekomende dingen (Kol. 2: 17)

proorizw

- ik bestem van tevoren

ejndeiknumai

- ik toon

mpelwn (mnl.)

- wijngaard (verbogen als aijwn)

ceimwn (mnl.)

- winter, storm (verbogen als aijwn)

citwn (mnl.)

- onderkleed, (mv.) kleding (verbogen als aijwn)

suschmatizomai

- ik word gelijk aan

pneuma (onz.)

- Geest

ajforizw

- ik scheid, ik maak onderscheid

404
oJ sebomeno"

- zelfstandig gebruikt dlw. o.t.t. v. sebomai-ik vereer,
gebruikt ter aanduiding van personen die zelf geen
Joden waren maar wel naar de synagoge kwamen en
bepaalde Joodse gebruiken in ere hielden

eJkto"

- zesde

39.6 En dan nu... lezen!:
Wij behandelen deze keer het laatste deel van het begin van het evangelie naar Johannes, te weten
Joh. 1: 14- 18.

14. kai oJ logo" sarx ejgeneto kai ejskhnwsen ejn hJmin, kai ejqeasameqa thn doxan aujtou,
doxan wJ" monogenou" para patro", plhrh" carito" kai ajlhqeia".
15. *Iwannh" marturei peri aujtou kai kekragen legwn: ouJto" hjn oJn eijpon: oJ ojpisw mou ejrcomeno" ejmprosqen mou gegonen, oJti prwto" mou hjn.
16. oJti ejk tou plhrwmato" aujtou hJmei" pante" ejlabomen kai carin ajnti carito":
17. oJti oJ nomo" dia Mwusew" ejdoqh, hJ cari" kai hJ ajlhqeia dia *Ihsou Cristou ejgeneto:
18. Qeon oujdei" eJwraken pwpote: monogenh" qeo" oJ wjn eij" ton kolpon tou patro" ejkeino"
ejxhghsato.
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ejskhnwsen- 3de p. ev. aor. v. skhnow- ik vertoef (verwant aan skhnh- tent, Christus heeft onder
ons in het vlees als in een tent gewoond), qeaomai- ik aanschouw, monogenou"- 2de nv. ev. v. monogenh"- eniggeboren (mono"- alleen, enig, ginomai- ik word), para -(+ 2de nv.) van(af), plhrh"- (+
2de nv.) vol van, kekragen- 3de p. ev. v.t.t. v. krazw- ik roep, ejmprosqen- (+ 2de nv.) eerder,
plhrwma- volheid, eJwraken- 3de p. ev. v.t.t. v. oJraw- ik zie, pwpote- ooit, kolpo"- boezem,
ejxhghsato- 3de p. ev. aor. v. ejxhgeomai- ik vertel, ik maak bekend, ik toon (het Griekse woord
ejxhghsi" werd gebruikt ter aanduiding van alle soorten van tekstverklaring, vandaar ook het Nederlandse 'exegese')

Vragen:
1. Met welke naamval gaat het woord ojpisw?
2. Wat voor vorm is ejdoqh? (Geef persoon en tijd)
3. Hoe wordt Christus in dit gedeelte aangeduid? (vier aanduidingen)
4. Hoe kunt u zien dat het deelwoord wjn in vs. 18 zelfstandig is gebruikt?
5. De inhoudelijke vraag: Wat symboliseert het 'aan de boezem zijn'? Zie ook Joh. 13: 23.

39.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon V
De allervroegste vertalingen van het N.T. tonen hoe gebrekkig de communicatie was tussen het Griekse oosten en het Latijnse westen. In de oud-Syrische vertaling ontbreken 2 en 3 Johannes, Judas en
Openbaringen; echter in de oud-Latijnse vertaling ontbreken Hebreeën, Jacobus en 1 Petrus. De boeken die het oosten miste waren wijdverbreid in het westen en omgekeerd. Desalniettemin bevatten
deze twee oudste bijbels samen de nieuwtestamentische canon, op 2 Petrus na.
Origenes die in de eerste helft van de derde eeuw n.Chr. leefde en wel op de rand van Oost en West, in
Egypte, geeft de canon zoals wij die vandaag hebben. Hij zegt dat al deze boeken alom door christenen worden erkend en dat slechts Hebreeën, 2 Petrus, 2 en 3 Johannes, Judas en Openbaringen door
sommigen betwist worden. Echter hijzelf geloofde dat Hebreeën door de Apostel Paulus geschreven
was. In de eerste helft van de vierde eeuw geeft Eusebius dezelfde canon en vermeldt dezelfde betwijfelde boeken (op Hebreeën na).
Athanasius, bisschop van Alexandrië, geeft ons de oudst bekende lijst van alle 27 nieuwtestamentische
boeken en brieven. Hij deed dat in zijn paasbrief in het jaar 367. Enkele decennia later vermelden
Hieronymus en Augustinus dezelfde canon.
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De concilies van Hippo (393) en Carthago (397 en 419) bevestigen deze canon. U wordt er nogmaals
op gewezen dat deze concilies niet uitmaakten welke boeken in de canon thuis hoorden, maar zij ratificeerden slechts het feit dat deze boeken en brieven altijd al als canoniek beschouwd waren.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. 2de nv.
2. 3de p. ev. lijd. vorm aor. v. didwmi- ik geef
3. oJ logo" (vs. 14), oJ ojpisw mou ejrcomeno" (vs. 15), *Ihsou" Cristo" (vs. 17), monogenh"
qeo" oJ wjn eij" ton kolpon tou patro" (vs. 18) N.B. Mocht u monogenou" para patro" (vs. 14) en
prwto" mou (vs. 15) hebben meegerekend, dan komt u op zes uit. Het is in ieder geval de bedoeling
dat u de gedachtengang van het stuk en de plaats van Christus daarin ontrafelt.
4. Het deelwoord heeft een lidwoord bij zich.
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LES XL

40.1 Inleiding
In deze les willen wij u vormen laten zien van de o.t.t. en de o.v.t. van werkwoorden op -ew. Ook bij
deze werkwoorden geldt dat er samentrekking plaats vindt tussen de klinkers van de uitgangen en de
klinker van de stam ( in dit geval -e). Probeert u weer bij het bestuderen van de voorbeelden vast te
stellen wat de samentrekkingsregels zijn.

40.2 Voorbeelden uit het N.T.
..aujta ta ejrga aJ poiw
marturei peri ejmou oJti oJ
pathr me ajpestalken

..die werken zelf die Ik doe,
getuigen aangaande Mij dat
de Vader Mij gezonden
heeft. (Joh. 5: 36)

aujta- 1ste nv. mv. onz. v.
ouJto"- hij (zelf), aj- 4de nv.
mv. v. oJ"- die, dat (betrekkelijk vnw.), poiw- 1ste p.
ev. o.t.t. v. poiew- ik doe,
marturei- 3de p. ev.(!)
o.t.t. v. marturew, na een
onderwerp onz. mv. volgt
een pv. in het ev.!!, peri- (+
2de nv.) aangaande, omtrent, ajpestalken- 3de p.
ev. v.t.t. v. ajpostellw- ik
zend uit

su pisteuei" oJti eiJ" ejstin oJ qeo", kalw" poiei"

U gelooft dat God Eevn is,
daar doet u goed aan. (Jak.
2: 19)

eiJ"- evevn, zie les 14, kalw"bijwoord v. kalo"- mooi,
goed, poiei"- 2de p. ev.
o.t.t. v. poiew- ik doe

pa" oujn oJsti" ajkouei mou
tou" logou" toutou" kai
poiei aujtou"..

Een ieder die deze woorden
van Mij hoort en die doet..
(Matt. 7: 24)

oJsti"- 1ste p. ev. mnl.,
onbepaald betrekkelijk vnw.
'wie ook maar' (combinatie
v. oJ" en ti"), poiei- 3de
p.ev. o.t.t.v. poiew- ik doe
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..oJti ta" ejntola" aujtou
throumen kai ta ajresta
ejnwpion aujtou poioumen

..omdat wij Zijn geboden
houden en doen wat aangenaam is voor Hem... (1
Joh. 3: 22)

throumen- 1ste p. mv. o.t.t.
v. threw- ik houd, ta
ajresta- 4de nv. mv. onz. v.
ajresto"- aangenaam, zelfstandig gebruikt (let op het
lidwoord), ejnwpion- (+2de
nv.) voor (het aan-gezicht
van), poioumen- 1ste p. mv.
o.t.t. v. poiew- ik doe

oJ oijko" mou oijko" proseuch" klhqhsetai, uJmei"
de
aujton
poieite
sphlaion lh/stwn

Mijn huis zal een huis van
gebed genoemd worden,
maar jullie maken het tot
een rovershol. (Matt. 21:
13)

oijko"- huis, klh-qhsetai3de p. ev. lijd. vorm o.t.t.t.
v. kalew- ik noem, poieite2de p. mv. o.t.t. v. poiew- ik
doe, ik maak, sphlaionhol, schuilplaats, lh/stwn2de nv. mv. v. lh/sth"rover

oujci kai oiJ telwnai to
aujto poiousin;

Doen niet ook de tollenaars
hetzelfde? (Matt. 5: 46)

oujci- nadrukkelijk oujk,
gebruikt in vragen wanneer
men een bevestigend antwoord verwacht, telwnai1ste nv. mv. v. telwnh"tollenaar, to aujto- 4de nv.
ev. onz. v. oJ aujto"- dezelfde, poiousin- 3de p. mv.
o.t.t. v. poiew- ik doe

Is het u gelukt de regels voor samentrekking op te stellen? Kijkt u dan maar in ons overzicht of het
klopt.

poie- + w

>

poiw

poie- + ei"

>

poiei"

poie- + ei

>

poiei
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poie- + omen

>

poioumen

poie- + ete

>

poieite

poie- + ousi(n)

>

poiousi(n)

Regels voor samentrekking:
e + e > ei
e + o > ou
e + lange klinker of klinkercombinatie ('tweeklank') > e gaat op in lange klinker/ tweeklank

Probeert u met deze regels bij de hand eens op te schrijven hoe de o.v.t. van werkwoorden op -ew
gevormd wordt. U kunt de uitgangen van de o.v.t. vinden in de vorige les.
Denkt u te weten hoe de vormen eruit komen te zien? Bekijkt u dan de volgende voorbeelden maar!

ejqewroun ton satanan wJ"
ajstraphn ejk tou oujranou
pesonta

Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
(Luc. 10: 18)

ejqewroun- 1ste p. ev. o.v.t.
v. qewrew- ik zie, satanan4de nv. ev. v. satana"satan, duivel, ajstraphbliksem,
bliksemschicht,
pesonta-4de nv. ev. mnl.
dlw. aor. v. piptw- ik val

..kai periepatei"
hjqele"

..en je wandelde waar je
wilde. (Joh. 21: 18)

periepatei"- 2de p. ev.
o.v.t. v. peripatew- ik
wandel rond, oJpou- waar,
hjqele"- 2de p. ev. o.v.t. v.
qelw- ik wil

oJpou
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ejpoiei

Een zeker mens bereidde
een grote maaltijd.. (Luc.
14: 16)

ejpoiei- 3de p.ev. o.v.t. v.
poiew- ik doe, ik maak,
deipnon- maaltijd, mega4de nv. ev. onz. v. mega"groot, zie les 30

wJ" de hjkousamen tauta,

Toen wij dat gehoord hadden, drongen wij erop aan..
(Hand. 21: 12)

hjkousamen- 1ste p. mv.
aor. v. ajkouw- ik hoor,
parekaloumen- 1ste p. mv.
o.v.t. v. parakalew- ik
spoor aan

ejpoieite

Indien jullie kinderen van
Abraham waren, deden
jullie de werken van Abraham. (Joh. 8: 39)

ejpoieite- 2de p. mv. o.v.t.
v. poiew- ik doe N.B. Namen van personen uit het
Oude Testament worden
niet verbogen!

..kai ejpoioun caran megalhn
pasin
toi"
ajdelfoi"

..en zij bereidden alle broeders grote vreugde. (Hand.
15: 3)

ejpoioun- 3de p. mv. o.v.t.
v. poiew- ik doe, ik maak

ajnqrwpo"
ti"
deipnon mega..

parekaloumen hJmei"..

eij tekna tou jAbraam
ejste, ta ejrga tou jAbraam

Wij geven u een overzicht van de vorming van de o.v.t., uitgaande van het werkwoord poiew.
ej- poie- + on

>

ejpoioun

ej- poie- + e"

>

ejpoiei"

ej- poie- + e

>

ejpoiei

ej- poie- + omen

>

ejpoioumen

ej- poie- + ete

>

ejpoieite

ej- poie- + on

>

ejpoioun

Alle andere werkwoorden op -ew worden op dezelfde wijze verbogen in o.t.t. en o.v.t.
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40.3 Opnieuw de Derde Declinatie
Dan gaan wij nu weer een paar zelfstandige naamwoorden van de derde declinatie behandelen. Dit
maal besteden wij aandacht aan de woorden pathr ('vader'), ajnhr ('man') en martu" ('getuige').
Wij beginnen met voorbeelden van de verbuiging van pathr. Dit woord komt veel voor, in sommige
naamvallen over de honderd keer! Vaak duidt dit woord God aan, de hemelse Vader.

oijden gar oJ pathr uJmwn
wJn creian ejcete pro tou
uJma" aijthsai aujton

Want jullie Vader weet
waaraan jullie gebrek hebben voor jullie Hem (erom)
vragen. (Matt. 6: 8)

pathr- Vader, wJn- 2de nv.
mv. onz. v. oJ"- die, dat (betrekkelijk vnw.), pro-(+ 2de
nv.) voor, hier met een zelfstandig gebruikt heel werkwoord. Het werkwoord
wordt van een lidwoord
voorzien dat de naamval
aanneemt van het voorzetsel waar de hele woordgroep bij hoort (hier 2de nv.
bij pro). Bij het werkwoord
horen twee 4de naamvallen: uJma" is het onderwerp
en aujton het lijdende voorwerp van aijthsai- hele
werkwoord aor. v. aijtew- ik
vraag om

..ejn tw/ ploiw/ meta Zebedaiou tou patro" aujtwn..

..in het schip met Zebedeus,
hun vader.. (Matt. 4: 21)

ploiw/-3de nv. ev. v. ploion- schip, meta- (+ 2de nv.)
met, in gezelschap van,
patro"- 2de nv. ev. v.
pathr- vader
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eij de mh ge, misqon oujk
ejcete para tw/ patri uJmwn
tw/ ejn toi" oujranoi"

Indien niet, dan hebben
jullie geen loon bij jullie
Vader Die in de hemelen is.
(Matt. 6: 1)

ge- geeft nadruk aan het
voorafgaande woord, is niet
afzonderlijk te vertalen,
para- (+ 3de nv.) bij, patri- 3de nv. ev. v. pathrvader, N.B. U ziet dat het
lidwoord tw/ wordt herhaald. Dit wijst erop dat de
woordgroep die na het 2de
tw/ komt hoort bij patri:
'jullie Vader, Die in de hemelen (is)'.

..ouJto" eJwraken ton pa-

.. Hij heeft de Vader gezien.
(Joh. 6: 46)

eJwraken- 3de p. ev. v.t.t. v.
oJraw- ik zie, patera- 4de
nv. ev. v. pathr- Vader

oiJ patere" hJmwn to manna
ejfagon ejn tw/ ejrhmw/..

Onze vaderen hebben het
manna gegeten in de woestijn.. (Joh. 6: 31)

patere"- 1ste nv. mv. v.
pathrvader, mannamanna, ejfagon- 3e p. mv.
aor. v. ejsqiw- ik eet,
ejrhmw/- 3de nv. ev. v.
ejrhmo"- woestijn

oJ qeo" *Abraam kai oJ qeo"
*Isaak kai oJ qeo" *Iakwb, oJ
qeo" twn paterwn hJmwn..

De God van Abraham en de
God van Izaa>k en de God
van Jakob, de God van onze
vaderen.. (Hand. 3: 13)

paterwn- 2de nv. mv. v.
pathr- vader. U ziet weer
dat namen uit het Oude
Testament niet verbogen
worden!

..ouj kata thn diaqhkhn
hJn ejpoihsa toi" patrasin aujtwn..

..niet volgens het verbond
dat Ik met hun vaderen
gemaakt heb.. (Hebr. 8: 9)

kata- (+ 4de nv.) volgens,
overeenkomstig, diaqhkhn4de nv. ev. v. diaqhkhverbond, h&n- 4de nv. ev. vrl.
v. o&"- die, dat (betrekkelijk
vnw.), ejpoihsa- 1ste p. ev.
aor. v. poiew- ik doe, ik
maak, patrasin- 3de nv.
mv. v. pathr- vader

tera
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..ejp jejlpidi th" eij" tou"
patera" hJmwn ejpaggelia"
genomenh" uJpo tou qeou..

.. vanwege de hoop van de
belofte, door God gedaan
aan onze vaderen.. (Hand.
26: 6)

ejpi- (+ 3de nv.) vanwege,
ejlpidi- 3de nv. ev. v. ejlpi"- hoop, patera"- 4de
nv. mv. v. pathr- vader,
ejpaggelia"- 2de nv. ev. v.
ejpaggelia- belofte, genomenh"- 2de nv. ev. vrl. dlw.
aor. v. ginomai- ik word

De betekenis van het woord pathr is dus 'vader', vaak gebruikt met betrekking tot God 'Vader'. In
het meervoud betekent het 'vaderen, voorvaderen'. Ook in het enkelvoud kan pathr 'voorvader'
betekenen bijvoorbeeld in Matt. 3: 9:

patera ejcomen ton jA-

Wij hebben Abraham als
vader.

braam

patera- 4de nv. ev. v.
pathr

Wij geven u een overzicht van de vormen. Het is belangrijk dat u deze verbuiging goed kent. Het
woord komt immers heel vaak voor!

ev.

mv.

1ste nv.

pathr

patere"

2de nv.

patro"

paterwn

3de nv.

patri

patrasi(n)

4de nv.

patera

patera"

Andere woorden die net als pathr verbogen worden, zijn hJ mhthr ('moeder'), hJ gasthr ('baarmoeder', hJ ejn gastri ejcousa- een zwangere vrouw, zie Matt. 1: 18, 24: 19; ook 'buik', zie Tit. 1: 12)
en hJ qugathr ('dochter', vaak letterlijk maar zie bijvoorbeeld ook Luc. 1: 5, 23: 28).
Wij vervolgen met de verbuiging van het woord ajnhr. Dit woord betekent 'man', soms 'echtgenoot'.
Bekijkt u de voorbeelden maar!

415

ojpisw mou ejrcetai ajnhr
oJ" ejmprosqen mou gegonen
oJti prwto" mou hjn

Na mij komt een man die
voor mij was, omdat Hij
eerder was dan ik. (Joh. 1:
30)

ajnhr- 1ste nv. ev., ejmprosqen- (+ 2de nv.) voor
(v. tijd), gegonen- 3de p. ev.
v.t.t. v. ginomai- ik word

..,oiJ..oujde ejk qelhmato"
ajndro" ajll j ejk qeou
ejgennhqhsan

..,die..noch uit de wil van de
man maar uit God geboren
zijn. (Joh. 1: 13)

oujde- ook niet, noch, qelhma- wil, ajndro"- 2de nv.
ev. v. ajnhr- man, ejgennhqhsan- 3de p. mv. lijd.
vorm aor. v. ginomai- ik
word

pa" oujn oJsti" ajkouei mou
tou" logou" toutou" kai
poiei aujtou", oJmoiwqhsetai ajndri fronimw/..

Een ieder dan die deze
woorden van Mij hoort en
die doet, zal vergeleken
worden met een verstandig
man.. (Matt. 7: 24)

oJmoiwqhsetai- 3de p. ev.
lijd. vorm o.t.t.t. v. oJmoiow(+ 3de nv.) ik vergelijk met,
ajndri- 3de nv. ev. v. ajnhr,
fronimw/- 3de nv. ev. v.
fronimo"verstandig
(fronew- ik denk)

legei aujth/ oJ jIhsou":
kalw" eijpa" oJti ajndra
oujk ejcw

Jezus zei tot haar: 'U zei
terecht:" Ik heb geen man"
'. (Joh. 4: 17)

legei- 3de p.ev. o.t.t. v.
legw- ik zeg N.B. Er staat
o.t.t. zoals heel vaak in de
evangelie>n, maar men kiest
in vertalingen meest- al
voor de verleden tijd,
eijpa"- 2de p. ev. aor. v.
legw- ik zeg, o&ti- dat, omdat. Soms is dit woord het
best weer te geven met een
dubbele punt zoals ook hier
(het leidt een direct citaat in
van de woorden van de
vrouw uit hetzelfde vers),
a*ndra- 4de nv. ev. v. a*nhrman, in de zin van 'eigen
man, echtgenoot'
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oiJ

de

ejsqionte" hjsan
ajndre" wJsei pentakiscilioi cwri" gunaikwn
kai paidwn

En degenen die gegeten
hadden waren ongeveer
vijfduizend mannen, de
vrouwen en kinderen niet
meegeteld. (Matt. 14: 21)

ejsqionte"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. o.t.t. v. ejsqiw- ik
eet, ajndre"- 1ste nv. mv. v.
ajnhr, wJsei- zoals, (bij getallen) ongeveer, pentakiscilioi- vijfduizend (zie
les 14), cwri"- (+ 2de nv.)
zonder, niet meegerekend

polloi de twn ajkousantwn ton logon ejpisteusan kai ejgenhqh [oJ]&
ajriqmo" twn ajndrwn [wJ"]
ciliade" pente

Velen echter van degenen
die het woord gehoord
hadden, geloofden en het
getal van de mannen werd
ongeveer
vijfduizend.
(Hand. 4: 4)

ajkousantwn- 2de nv. mv.
mnl. dlw. aor. v. ajkouw- ik
hoor, ejgenhqh-3de p. ev.
lijd. vorm aor. v. ginomai- ik
word, wJ"- (voor een getal)
ongeveer, ciliade" pentelett. vijf duizendtallen (zie
les 14)

ajlla wJ" hJ ejkklhsia
uJpotassetai tw/ Cristw/,
ouJtw" kai aiJ gunaike"
toi" ajndrasin ejn panti

Maar zoals de gemeente
aan Christus onderdanig is,
zo ook de vrouwen aan de
mannen in alles. (Ef. 5: 24)

uJpotassetai- 3de p. ev.
lijd. vorm o.t.t. v. uJpotassw- ik onderwerp, ajndrasin- 3de nv. mv. v.
ajnhr- man, echtgenoot,
panti- 3de nv. ev. onz. v.
pa"- ieder, elk, vul in gedachten aan 'ding': 'in ieder
ding'= 'in alles' N.B. De vorm
ajndrasin komt in het
Nieuwe Testament zeven
keer voor, waarvan zes keer
in een vorm als in dit voorbeeld: 'vrouwen, (weest)
onderdanig aan jullie mannen'
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kataba" de Petro" pro"
tou" ajndra" eijpen..

En nadat Petrus afgedaald
was naar de mannen, zei
hij.. (Hand. 10: 21)

kataba"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. aor. v. katabainw- ik
daal af, ajndra"- 4de nv.
mv. v. ajnhr- man, ei*pen3de p. ev. aor. v. legw- ik
zeg

Wij geven de verbuiging weer in een overzicht. Ook dit woord komt vaak voor. Let u dus goed op de
diverse vormen.

ev.

mv.

1ste nv.

ajnhr

ajndre"

2de nv.

ajndro"

ajndrwn

3de nv.

ajndri

ajndrasi(n)

4de nv.

ajndra

ajndra"

Geen enkel ander woord wordt verbogen als ajnhr.
Wij vervolgen met voorbeelden van de verbuiging van het woord martu" ('getuige').

tade legei oJ ajmhn, oJ martu" oJ pisto" kai ajlhqino"..

Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige
getuige.. (Op. 3: 14)

tade- 4de nv. mv. onz. v.
oJde- deze, dit (aanwijzend
voornaamwoord, verwijst
naar iets bij de spreker: 'dit
hier bij mij'), ajmhn- amen,
hier zelfstandig gebruikt als
aanduiding voor Christus,
martu"- 1ste nv. ev., pisto"- geloofwaardig, betrouwbaar

..to aiJma Stefanou tou
marturo" sou..

..het bloed van Stefanus,
Uw getuige.. (Hand. 22: 20)

marturo"- 2de nv. ev. v.
martu"- getuige, deze vorm
alleen hier!
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marturi

aan/ voor de getuige

marturi- 3de nv. ev. v.
martu"- getuige. Deze
vorm komt niet voor in het
Nieuwe Testament.

ejgw de martura ton qeon
ejpikaloumai..

Maar ik roep God aan als
getuige.. (2 Kor. 1: 23)

martura- 4de nv. ev. v.
martu"- getuige, ejpikaloumai- 1ste p. ev. o.t.t. v.
ejpikaleomai- ik doe een
beroep op N.B. Het woord
martu" komt in de brieven
van Paulus vaak voor in een
dergelijke formulering (God
als getuige), ook in andere
naamvallen, bijvoorbeeld
martu" gar mou ejstin oJ
qeo"-God is mijn getuige
(Rom. 1: 9)

..kai ejsesqe mou marture"..

..en jullie zullen Mijn getuigen zijn.. (Hand. 1: 8)

ejsesqe- 2de p. mv. o.t.t.t.
v. ei*mi- ik ben, N.B. De
o.t.t.t. van eijmi heeft altijd
de lijdende vorm, marture"- 1ste nv. mv. v. martu"- getuige

tiv ejti creian ejcomen marturwn;

Waarvoor hebben wij nog
getuigen nodig? (Matt. 26:
65)

tiv- 4de nv. ev. onz. v. tiv"wie, marturwn- 2de nv. mv.
v. martu"- getuige., hoort
bij creian

kai dwsw toi" dusin martusin mou..

En Ik zal aan Mijn twee getuigen geven.. (Op. 11: 3)

dwsw- 1ste p.ev. o.t.t.t. v.
didwmi- ik geef, martusin3de nv. mv. v. martu"- getuige

ejsthsan te martura"
yeudei" legonta"...

En zij lieten leugenachtige
getuigen komen, die zeiden.. (Hand. 6: 13)

ejsthsan- 3de p.mv. aor. v.
iJsthmi- ik doe staan, martura"- 4de nv. mv. v. martu"- getuige, deze vorm
komt alleen hier voor, yeudei"- 4de nv.
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Wij geven een overzicht van de verbuiging van het woord martu".

ev.

mv.

1ste nv.

martu"

marture"

2de nv.

marturo"

marturwn

3de nv.

marturi

martusi(n)

4de nv.

martura

martura"

Misschien deed het woord martu" u wel denken aan het Nederlandse woord martelaar. Er is een
plaats in het Nieuwe Testament waar martu" deze (bij)betekenis heeft, namelijk Op. 17: 6.

..kai ejk tou aiJmato" twn
marturwn jIhsou

..en van het bloed van de
getuigen van Jezus.

'getuigen' duidt hier op
mensen die vanwege hun
getuigenis gedood zijn, in
die zin zijn zij dus martelaren vanwege hun geloof.

40.4 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen.
1. oujdei" gar dunatai tauta ta shmeia poiein aJ su poiei".
2. kai oiJ ajggeloi dihkonoun aujtw/.
3. eijpen de tw/ ajndri tw/ xhran ejconti thn ceiran..
4. oJ martu", oJ pisto", oJ prwtotoko" twn nekrwn kai oJ ajrcwn twn basilewn th" gh".
5. kai ijdou ajndre" feronte" ejpi klinh" ajnqrwpon oJ" hjn paralelumeno" kai ejzhtoun aujton
eijsenegkein.

shmeia- mv. v. shmeion, prwtotoko"- eerstgeboren, nekro"- dood, (zelfstandig gebruikt, let op het
lidwoord!) dode, a*rcwn- heerser, feronte"- 1ste nv. mv. mnl. dlw. o.t.t. v. ferw- ik draag, klinh"2de nv. ev. v. klinh- bed, paralelumeno"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. paraluomai- ik ben verlamd, deelwoord fungeert hier als bijvoeglijk naamwoord 'verlamd', eijsenegkein- gehele werkwoord
aor. v. eijsferw- ik breng binnen
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b) Geef de juiste vorm van martu" (let op naamval en enkel- of meervoud).
1. ... pollwn
2. ... pistw/
3. ... yeudei"

c) Geef de juiste vorm van pathr.
1. ... tw/ ejn toi" oujranoi"
2. ... ejcomen ton jAbraam
3. oJ qeo" twn ... hJmwn

d) Geef de juiste vorm van ajnhr.
1. pentakiscilioi ...
2. ... polloi"
3. ... ferw ejpi klinhn

40.5 Nieuwe Woorden
ajresto"

- aangenaam

sphlaion (onz.)

- hol, schuilplaats

lh/sth" (mnl.)

- rover

telwnh" (mnl.)

- tollenaar

to aujto

- hetzelfde

satana"

- satan, duivel

ajstraph (vrl.)

- bliksem, bliksemschicht

pathr

- vader, Vader, (mv.) vaderen, voorvaderen

pro (+ 2de nv.)

- voor (van tijd)

manna (onz.)

- manna
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diaqhkh (vrl.)

- verbond

ejpaggelia (vrl.)

- belofte

ejmprosqen

- voor (van tijd)

oujde

- ook niet, noch

qelhma

- wil

fronimo"

- verstandig, wijs

wJsei

- zoals, (bij een getal) ongeveer

pentakiscilioi

- vijfduizend

ajriqmo" (mnl.)

- getal

wJ"

- zoals, (bij een getal) ongeveer

ciliade" pente

- vijfduizend

cilia" (vrl.)

- duizendtal

uJpotassw

- ik onderwerp

pro"

- (+ 4de nv.) naar

ajmhn

- amen, (zelfstandig gebruikt) de Amen (titel van Christus)

pisto"

- betrouwbaar, geloofwaardig

ejpikaleomai

- ik roep aan

yeudh"

- leugenachtig

prwtotoko" (mnl.)

- eerstgeboren

oJ nekro"

- de dode (zelfstandig gebruik van het bijvoeglijk naamwoord)

klinh (vrl.)

- bed

paralelumeno"

- verlamd

eijsferw

- ik breng naar (binnen)
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40.6 En dan nu ... lezen!:
Wij willen een begin maken met de behandeling van het Onze Vader (Matt. 6: 9- 13).
Wij kijken deze keer naar de verzen negen en tien.

9. Pater hJmwn oJ ejn toi" oujranoi":
aJgiasqhtw to ojnoma sou:
10. ejlqetw hJ basileia sou:
genhqhtw to qelhma sou,
wJ" ejn oujranw/ kai ejpi gh":

Vragen:
1. U ziet in dit stukje drie keer een gebiedende wijs van de aoristus. Schrijf de drie vormen op en geef
aan van welke werkwoorden ze komen.
2. Onderstreep alle zelfstandige naamwoorden, geef aan in welke naamval ze staan en waarom.
3. Verbuig het woord basileia in het enkelvoud.
4. In welke twee delen kunt u de laatste zin verdelen? N.B. kai betekent hier geen 'en'!!
5. Dan nog een vraag over de inhoud: U ziet dat drie dingen van belang zijn: Gods Naam, Zijn Koninkrijk en Zijn wil. Wij geven u drie teksten die over deze drie dingen gaan. Vertaal ze.

Joh. 1: 12 oJsoi de ejlabon aujton, ejdwken aujtoi" ejxousian tekna qeou genesqai, toi" pisteuousin eij" to ojnoma aujtou.

Matt. 6: 33 zhteite de prwton thn basileian tou qeou kai thn dikaiosunhn aujtou, kai tauta
panta prosteqhsetai uJmin.

Joh. 5: 30 .. oJti ouj zhtw to qelhma to ejmon ajlla to qelhma tou pemyanto" me.
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prosteqhsetai- 3de p. ev. lijd. vorm o.t.t.t. v. prostiqhmi- ik voeg toe, pemyanto"- 2de nv. ev.
mnl. dlw. aor. v. pempw- ik zend

40.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Canon VI
Gebaseerd op de Griekse taal hebben theologen enkele geleerde woorden bedacht om de vroege strijd
om de canon in kaart te brengen. De homologoumena [van oJmo" >gelijk=, >overeenkomend= en logo"
>redenering= (oJmologew-ik ben het eens, ik kom overeen met); dus >de boeken en brieven waar iedereen het mee eens is=] waren de geschriften waarover vanaf het begin geen twist bestond; uitgezonderd
natuurlijk de ketters die ieder zijn eigen canon verzon. De pseudepigrapha [van yeudh" >leugen= en
ejpigrafa >(op)schriften=] waren de boeken en brieven waar niemand vanaf het begin serieus in geloofde. De antilegomena waren de geschriften waar twijfel over bestond.
Zo betwijfelden serieuze christenen de brief aan de Hebreeën, omdat het een anonieme brief was en
omdat ketters sommige van hun leugens erop baseerden. Uiteindelijk was men het erover eens dat
Paulus de schrijver moest zijn geweest en ketters gebruikten nu eenmaal van alles en nog wat om hun
ideeën te staven.
In het Latijnse westen aarzelde men over de brief van Jacobus, omdat men niet zeker was of de schrijver wel de bekende apostel in Jeruzalem was geweest. De grootste moeite had men met de idee dat
geloof werken moet voortbrengen. Zelfs Luther had moeite dit te begrijpen. Sommige christenen
hadden de indruk dat deze brief in strijd was met de leer van Paulus en dat het rechtvaardiging op
grond van werken leerde. Echter de gemoederen bedaarden toen men begreep dat Jacobus bedoelde
dat zonder werken het geloof niet echt is; net als een lichaam zonder ziel of geest dood is. De twee
horen bij elkaar. Paulus leerde dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd werd en Jacobus legde
uit dat zijn handelingen een gevolg van dat geloof waren.
Over 2 Petrus is er het meest gediscussieerd tot op voor kort. Dit kwam vooral omdat de stijl nogal
verschilt van de 1ste brief. Vele geleerden beweerden dat het een vervalsing uit de tweede eeuw was.
Echter Clemens van Rome haalde het boek al in de eerste eeuw aan. Bovendien weten we nu dat bijvoorbeeld Koptische christenen deze brief hoog waardeerden.
Van 2 en 3 Johannes vond men klaarblijkelijk dat deze brieven niet zo veel te zeggen hadden; vandaar
de geringe belangstelling en circulatie. Echter niemand zou het in zijn hoofd gehaald hebben de geadresseerden onder de naam van >oudste= aan te schrijven dan alleen Johannes zelf.
Van Judas begreep men naderhand dat hij niet geloofde in de pseudepigrapha, maar wel in bepaalde
informatie die daarin werd gevonden, evenals Paulus verwees naar buitencanonieke feiten over de
tovenaars Jannes en Jambres. Hoe dit kan, blijft voor ons een zaak van het geloof, waarnaar men
alleen kan gissen.
Ook het boek Openbaringen zorgde voor veel opschudding. Ook omdat ketters het gebruikten voor
hun dwaalleringen. Nadat deze leugens weerlegd waren, werd dit boek alom geaccepteerd.
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NOTITIES:
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Antwoorden:
1. aJgiasqhtw- aJgiazw, ejlqetw- ejrcomai, genhqhtw- ginomai
2. Pater- 5e nv. ev., aanspreekvorm; oujranoi"- 3de nv. mv., ejn (in de betekenis 'in')gaat met de
derde naamval; ojnoma- 1ste nv. ev., onderwerp v. aJgiasqhtw; basileia- 1ste nv. ev., onderwerp v.
ejlqetw; qelhma- 1ste nv. ev., onderwerp v. genhqhtw; oujranw/- 3de nv. ev., ejn (in de betekenis 'in')
gaat met de derde naamval; gh"- 2de nv. ev., ejpi (in de betekenis 'op') gaat met de tweede naamval
3. basileia, basileia", basileia/, basileian
4. wJ" ejn oujranw/ en kai ejpi gh", ' zoals in de hemel, ook op aarde'
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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 negatieve 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- eenmaal,
dhloi- 3de p. ev. o.t.t. v.
dhlow- verduidelijk. Paulus
verklaart hier een tekst uit
het O. T. Hij neemt een
stukje (ejti aJpax) en licht
dat toe. to geeft aan dat
het stukje tekst zelfstandig
gebruikt wordt als onderwerp van dhloi: 'dit (stukje
tekst) ejti aJpax beduidt..'

427

ajxioumen de para sou

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, ajkousaihele 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. fronewik denk

..oJti ajpodekatoute to
hJduosmon kai to ajnhqon
kai to kuminon..

..omdat jullie de tienden
geven van de munt en de
dille en de komijn.. (Matt.
23: 23)

ajpodekatoute- 2de p. mv.
o.t.t. v. ajpodekatow- ik
deel in tienen (om de tienden te kunnen geven), ik
geef de tienden, hJduosmonmunt,
ajnhqondille,
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

ajkousai aJ fronei"..

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)
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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.

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 Cristou..

.. welk of wat voor een tijdstip de Geest van Christus in
hen aanduidde.. ( 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.
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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, 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.
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meta de pente hJmera"
katebh oJ ajrciereu" jAnania" meta presbuterwn
tinwn kai rJhtoro" Tertullou tino"..

En na vijf dagen kwam de
hogepriester Ananias af met
zekere oudsten en een redenaar, 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
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?
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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

..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., polei3de nv. ev. v. poli"- stad
(zie later in deze les!)

jIhsou..

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

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

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

..en mijn geest verheugt
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 mensen), ejpi- (+
3de nv.) vanwege

swthr oJ" ejstin cristo"
kurio" ejn polei Dauid

..dia th" ejpifaneia" tou

swthro" hJmwn Cristou

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

..en wij getuigen dat de
Vader de Zoon gezonden
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 declinatie achter de stam te zetten!!

..mhte eij" *Ierusoluma, oJti
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

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

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

En ook Jozef ging op van uit
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.!, ejqnwn2de nv. mv. v. ejqno"- volk,
natie, ejpesan- 3de p. mv.
aor. v. piptw- ik val

..kai pezh/ ajpo paswn twn

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

pezh/- (bijwoord) te voet,
ajpo- (+ 2de nv.) vanaf, vanuit, polewn- 2de nv. mv. v.
poli"- stad, sunedramon3de p. mv. aor. v.
suntrecw- ik loop samen
met (sun- samen met, in
gezelschap van, trecw- ik
loop, ik ren)

polewn sunedramon ejkei..
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..kai tai" eJterai" polesin eujaggelisasqai me
dei thn basileian 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, van een
ander (hoort bij polesin),
eujaggelisasqaihele
werkwoord aor. v. eujaggelizw- ik verkondig (het
evangelie), dei- (+ 4de nv. +
heel werkwoord) het is nodig (meer over deze constructie in het huiswerk!)

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 betekent el. De el is
een lengtemaat. Een el bedraagt 46 of 55 centimeter. Andere lengtematen 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.
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tiv" de ejx uJmwn merimnwn
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. merimnaw- ik
maak mij zorgen, prosqeinai- hele werkwoord aor. v.
prostiqhmi- ik voeg toe,
hJlikian- 4de nv. ev. v.
hJlikia- lengte (zowel van
lichaamslengte 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 merimnwn
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.

..ouj gar hjsan makran ajpo
th" gh" ajlla wJ" ajpo
phcwn diakosiwn..

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

makran- (bijwoord) ver, wJ"(bij getallen) ongeveer,
phcwn- 2de nv. mv. v.
phcu"- el, diakosiwn- 2de
nv. mv. mnl. v. diakosioitweehonderd

kai ejmetrhsen to teico"
aujth" eJkaton tesserakonta tessarwn phcwn
metron..

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

ejmetrhsen- 3de p. ev. aor.
v. metrew- ik meet, teico"muur, eJkaton- honderd
(wordt niet verbogen), tesserakonta veertig (wordt
niet verbo gen), tessarwn2de 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.
Bij klein naar groot is (dus
bijvoorbeeld 4, 40, 100),
staat er wel kai tussen de
elementen.
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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 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 ėėn 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 beheerst, 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"/
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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 tautalett. na die dingen; geworden tot bijwoord: daarna, luqhnai- hele werkwoord lijd. vorm aor. v. luwik 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!
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
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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)
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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

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
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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 9de eeuw, waren er toen al zo=n 280. Tientallen zogenaamde evangeliën (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 tekenen=); 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 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 (1ste en 2de 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 handelingen 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.
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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"- megalou", aijwnwn- megalwn
3. hJmei" (vs. 12), hJmwn (vs. 11, 12), hJmin (vs. 11, 12), hJma" (vs. 13)
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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.

O.T.T.

O.V.T.

bedr.

aanv.

wijs

wijs

luomai

luwmai

luei

opt.

geb.

hele

dlw.

wijs

ww.

luoimhn

luou

luesqai

luh/

luoio

luesqw

luomenh

luetai

luhtai

luoito

luesqe

luomenon

luomeqa

luwmeqa

luoimeqa

luesqwn

luesqe

luhsqe

luoisqe

luontai

luwntai

luointo

ejluqhn

luqw

luqeihn

luqhti

ejluqh"

luqh/"

luqeih"

luqhtw

luqeisa

ejluqh

luqh/

luqeih

luqhte

luqen

ejluqhmen

luqwmen

luqeimen

luqentwn

ejluqhte

luqhte

luqeite

luomeno"

ejluomhn
ejluou
ejlueto
ejluomeqa
ejluesqe
ejluonto

AOR.

ejluqhsan luqwsin

luqeien

luqhnai

luqei"
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V.T.T.

V.V.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

ejlelumhn
ejleluso
ejleluto
ejlelumeqa
ejlelusqe
ejlelunto

O.T.T.T luqhsomai

luqhsoimhn

luqh-

luqhsomeno"

luqhsei

luqhsoio

sesqai

luqhsomenh

luqhsetai

luqhsoito

luqhsomeqa

luqhsoimeqa

luqhsesqe

luqhsoisqe

luqhsontai

luqhsointo

luqhsomenon
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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.

1ste nv.

ev.
pai"

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.
paide"

1ste nv.

ev.
ojdou"

mv.
ojdonte"

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"
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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"

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"
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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. Hieronder 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.
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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 volgende 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) -

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 menselijke kant is dat de schrijver daar voor openstond.
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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 gebruikte 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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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. behandelen van het werkwoord ejrcomai.

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

oijdate

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), ejrcetai3de 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,
eigenaar; Heere (van
God of Christus)
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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.

uJsteron de ejrcontai
kai aiJ loipai parqenoi..

Daarna echter kwamen
ook de andere maagden..
(Matt. 25: 11)

uJsteron- (bijwoord)
daarna, later, tenslotte, ejrcontai- 3de p.
mv. o.t.t. v. ejrcomaiik 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
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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 (betrekkelijk vnw.), de derde nv.
functioneert 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

hjrcomeqa

wij kwamen

hjrcomeqa- 1ste p. mv.
o.v.t. v. ejrcomai- ik
kom. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe Testament.
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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.
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krith" ejgw toutwn ouj
boulomai eijnai

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

krith"- (+ 2de nv.)
rechter over, boulomai- 1ste p. ev.
o.t.t. v. boulomai- ik
wil, eijnai- hele werkwoord o.t.t. v. eijmi- ik
ben

pater, eij boulei parenegke
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

..kaqw" bouletai

..zoals Hij wil. (1 Kor. 12:
11)

bouletai- 3de p. ev.
o.t.t. v. boulomai- ik
wil

boulomeqa oujn gnwnai

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

boulomeqa- 1ste p.
mv. o.t.t. v. boulomaiik wil, oujn- dan, dus,
gnwnai- hele werkwoord
aor.
v.
ginwskw- ik weet,
tivna- 1ste nv. mv.
onz. v. tiv- wat

tivna qelei tauta eijnai
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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. ajpoluwik laat los, basilea4de nv. ev. v. basileu"- koning. N.B.
Lees oJti- 'dat' na oujn.

boulontai

zij willen

boulontai- 3de p.
mv. o.t.t. v. boulomaiik 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. boulomaiik 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 parakaloumenon 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, sumparalabeinhele werkwoord aor.
v. sumparalambanwerbij
meenemen,
parakalou-menon4de 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. boulomaiik wil. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe Testament.

ejboulesqe

jullie wilden

ejboulesqe- 2de p.
mv. o.v.t. v. boulomaiik wil. Deze vorm komt
niet voor in het Nieuwe Testament.
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..oiJtine" ajnakrinante"
me ejboulonto ajpolusai..

..die mij wilden loslaten,
nadat zij mij ondervraagd
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 ondervraag, ejboulonto3de p. mv. o.v.t. v.
boulomai- ik wil, ajpolusai- hele werkwoord aor. v. ajpoluwik 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.
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43.3 Enkele Adverba (Bijwoorden)
Wij vervolgen nu met een aantal bijwoorden.

.. ajrante" ajsson parelegonto 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. aijrwik hef op, ajsson- vergelijkende trap v. ajgci- dichtbij (komt zelf
in het Nieuwe Testament niet voor). Dit is
de enige tekst met
ajsson!, parelegonto- 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

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
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file, prosanabhqi ajn-

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

file- 5de nv. ev. v.
filo"- vriend (aanspreekvorm),
prosanabhqi- 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- (vergelijkende 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 dichtbij
Jeruzalem.. (Joh. 11: 18)

ejggu"- (+ plaatsnaam
in de tweede nv.)
dichtbij

wteron
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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- (vergelijkende trap v. ejggu")
dichterbij, swthriaredding,
behoud,
ejpisteusamen- 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. dunamaiik kan, euj- goed (bijwoord bij poihsai),
poihsai- hele werkwoord aor. v. poiewik doe
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..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 uithuwelijkende,
hij die niet ten huwelijk geeft, kreisson(vergelijkende trap v.
euj) beter, poihsei3de p. ev. o.t.t.t. v.
poiew- ik doe

oJsa kai ejn jEfesw/ dihkonhsen, beltion su
ginwskei"

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

beltion- (vergelijkende trap v. euj) beter

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

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

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

hJdista

oujn
mallon
kauchsomai ejn tai"
ajsqeneiai" mou..

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

U vindt deze bijwoorden terug in de woordenlijst.

hJdista- (overtreffende trap v. hJdew") heel
graag, het liefst, mallon- (bijwoord, vergelijkende trap v. mala)
meer,
kauchsomai1ste p. ev. o.t.t.t. v.
kaucaomai- ik roem,
ajsqeneia- zwakheid
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43.4 Huiswerk
a) Wij geven u een aantal zinnen ter vertaling met de vormen o.t.t. en o.v.t. v. dunamai- 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".
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kaqhmeno"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. kaqhmai- ik zit

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
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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".

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, rijk-
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dom, 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, dieskorpisen- 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 aoristus 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 hoogtepunt 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 waar-
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schijnlijk, 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!
De Romeinse publieke transport service bestond uit de snelle dienst en de vrachtdienst. 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):

4. makran

o.t.t., geeft een duur aan ('door losbandig te leven', 'door zich een
losbandige levensstijl eigen te maken')

- 'ver', plaatsbepaling bij cwran

ejkei

- 'daar', plaatsbepaling

ajswtw"

- 'losbandig', bepaling bij zwn
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LES XLIV
44.1 Inleiding
Wij beginnen deze les met een paar voorbeelden van vormen o.t.t. van de werkwoorden
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 gebruik.
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.
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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. ejcwik heb, toiauthn- 4de
nv. ev. vrl. v. toiouto"- zodanig, ejlpida4de nv. ev. v. ejlpi"hoop, parrhsia/- 3de
nv. ev. v. parrhsiavrijmoedigheid,
crwmeqa- 1ste nv. mv.
o.t.t. v. craomai- ik
gebruik. Deze vorm
komt alleen hier voor.

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.
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oijda gar thn proqumian
uJmwn hJn uJper uJmwn
kaucwmai..

Want ik ken uw bereidwilligheid 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.

.. 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. kaucaomai- ik roem, ejlpidi3de nv. ev. v. ejlpi"hoop
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nun de kaucasqe..

Maar nu roemen jullie..
(Jak. 4: 16)

kaucasqe- 2de p. mv.
o.t.t. v. kaucaomai- 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. kaucaomai- ik roem, kajgwkai+ ejgw, kauchsomai- 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.
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..teqeamai to pneuma
katabainon
wJ"
peristeran ejx oujranou..

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

teqeamai- 1ste p. ev.
v.t.t. v. qeaomai- ik
aanschouw,
peristeran- 4de nv. ev.
v. peristera- duif

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 te-

qeatai

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

pwpote- ooit, teqeatai- 3de p. ev. v.t.t. v.
qeaomaiik
aanschouw

kai hJmei" teqeameqa kai
marturoumen
oJti
oJ
pathr ajpestalken ton
uiJon swthra tou kosmou

En wij hebben aanschouwd 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. qeaomaiik aanschouw
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teqeasqe

jullie hebben aanschouwd

teqeasqe- 2de p. mv.
v.t.t. v. qeaomai- ik
aanschouw. De 2de p.
mv. v.t.t. van deponentia komt in het
Nieuwe
Testament
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
Testament
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 uitgangen -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.

Wij vervolgen nu met de vormen v.v.t. van deponentia.
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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
Testament niet voor.

477

ejteqeaso

jij had aanschouwd

ejteqeato

hij/zij/het
schouwd

ejteqeameqa

had

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

aan-

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
Testament niet voor.

ejteqeameqa- 1ste p.
mv. v.v.t. v. qeaomaiik aanschouw. De 1ste
p. mv. v.v.t. van deponentia komt in het
Nieuwe
Testament
niet voor.
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ejteqeasqe

jullie hadden aanschouwd

ejteqeasqe- 2de p. mv.
v.v.t. v. qeaomai- ik
aanschouw. De 2de p.
mv. v.v.t. van deponentia komt in het
Nieuwe
Testament
niet voor.

hjdh gar suneteqeinto
oiJ Ij oudaioi..

Want de Joden waren al
met elkaar overeengekomen.. (Joh. 9: 22)

hjdhal,
reeds,
suneteqeinto- 3de p.
mv. v.v.t. v. suntiqemai- ik kom overeen

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 afzonderlijke 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 Stuttgart 1993
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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 heelmeester 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,
zelfstandig
gebruikt
(let op het lidwoord),
oiJ kakw" ejconte"lett. de op slechte wijze hebbende, zij die
zich slecht voelen, de
zieken. In combinatie
met een vorm van ejcw
komt kakw" veel voor.

..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. ajrcwnleider,
ejrei"- 2de p. ev.
o.t.t.t. v. legw- ik
spreek, kakw"- op een
slechte manier. Dit
gebruik van kakw" in
de letterlijke betekenis
komt minder voor.
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eij perissoterw" uJma"
ajgapw[n], hJsson ajgapwmai;

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

perissoterw"- (bijwoord) overvloediger,
hJsson- (vergelijkende
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
Testament
niet voor. Let er wel
op dat de onz. vorm
van de vergelijkende
trap van het bijvoeglijk
naamwoord
kako"
ook ceiron is! Zo
komt de vorm wel
voor.

wJste
ejxestin
toi"
sabbasin kalw" poiein

Daarom is het geoorloofd
op de sabbat goed te
doen. (Matt. 12: 12)

wJstedaarom,
ejxestin- het is gepast,
het is toegestaan,
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,
kallion(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 neerbukkend
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.
instrumentalis!), 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
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..ajpo dietou" kai katwterw..

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

dietou"- 4de nv. mv.
v. dieth"- twee jaar
oud, katwterw- (bijwoord, vergelijkende
trap v. katw) lager

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

oiJ
to

..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, vergelijkende
trap v. mala- veel)
meer (zie ook voorbeeld in les 36)

..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"geloofwaardig, gelovend; vaak ter aanduiding van gelovigen
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kai proelqwn mikron
ejpesen ejpi proswpon
aujtou proseucomeno"..

En een weinig voortgegaan 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,
proseucomeno"- 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
mikron(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-

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

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

schreven worden, niet
minder dan zestig jaar
oud..(1 Tim. 5: 9)

katalegesqw- 3de p.
ev. geb. wijs lijd. vorm
o.t.t. v. katalegw- ik
schrijf in, ejlatton(bijwoord,
vergelijkende trap v. mikron)
minder,
eJxhkontazestig (wordt niet verbogen),
gegonuia1ste nv. ev. vrl. dlw.
v.t.t. v. ginomai- ik
word

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
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eij de ti peraiterw
ejpizhteite..

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

peraiterw(bijwoord, vergelijkende
trap v. peran) verder,
ejpizhteite- 2de p.
mv. o.t.t. v. ejpizhtewik zoek, ik verlang, ik
wil

Wij lieten u kennis maken met een aantal bijwoorden. U vindt ze weer in de woordenlijst
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!

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 genetivus 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)
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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 bovengenoemde 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.
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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"- wonderteken,
shmeia- 4de nv. mv. v. shmeion- teken, Gerashnwn- 2de nv. mv. mnl. v. Gerashno"- 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 meervoud.
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
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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
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dieth"

- twee jaar oud

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.
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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 voorvoegsel
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.

Let op: dapanhsanto" de aujtou- speciale constructie, genaamd genitivus absolutus: 'losse
tweede naamval'. Deze constructie bestaat uit een deelwoord en een zelfstandig 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
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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 werkwoord 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 gelijkenis 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!!)

492

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 omvangrijke ladingen werd bijna altijd per
eenvoudig schip uitgevoerd, omdat vervoer over land te duur en te lastig was.
De strijdwagen was snel genoeg om een relatief snelle communicatie te waarborgen, indien
tenminste een redelijk aflopend oppervlak kon worden gemaakt. De Romeinen 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 (ajrcomai, 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 handeling 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 volgende 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.!!
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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 po-

reusomai

Kaisara ejpikeklhsai,
ejpi Kaisara poreush/

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

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), ejpikeklhsai2de 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. poreuomaiik ga; deze vorm komt
alleen op deze plaats
voor, mesonuktiou2de
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, thnde4de nv. ev. vrl. v. oJdedeze (zie later in deze
les voor meer informatie over de aanwijzende
voornaamwoorden)

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.
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..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.

-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:
kaucaontai
>
kaucwntai),
kajgw=
kai + ejgw, kauchsomai- 1ste p. ev. o.t.t.t.
v. kaucaomai- ik roem;
deze vorm komt vijf
keer voor.
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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. dunamaiik kan. Deze vorm
komt niet voor in het
Nieuwe Testament.

499

..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'),
ejpignwnaihele
werkwoord aor. v.
ejpiginwskw- ik verneem

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, ejrhmiawoestijn, verlaten gebied

..poqen
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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. dunamaiik kan; deze vorm
komt alleen op deze
plaats voor, ajpodounai- hele werkwoord 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. dunamaiik kan; deze vorm
komt twee keer voor,
katalusaihele
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)

Wij geven u een overzicht van de vormen o.t.t.t. van dunamai.

dunhsomai

dunhsomeqa

dunhsh/

dunhsesqe

dunhsetai

dunhsontai

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,
ajnqisthnaihele werkwoord aor.
v. ajntisthmi- ik bied
weerstand, ajnteipeinhele 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)
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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

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

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

ejleusomeqa- 1ste p.
mv. o.t.t.t. v. ejrcomaiik kom, deze vorm
komt alleen op deze
plaats voor.

pro"
ejleusomeqa..

aujton
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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. ejrcomaiik kom, planhsousin3de 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

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.
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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
ev.

vrouwelijk
mv.

ev.

onzijdig
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
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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!

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
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..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.
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..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, liqina4de nv. mv. onz. v.
liqino"- van steen
(liqo"-steen), xulina4de nv. mv. onz. v.
xulino"- van hout
(xulon- hout)

509

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'.
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..periezwsmenon
pro"
toi" mastoi" zwnhn

crusan

.eijdon

crusa"

eJpta

lucnia"

..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!).

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

eijdon- 1ste p.ev. aor.
v. o&raw- ik zie, lucnia"- 4de nv. mv. v.
lucniakandelaar,
crusa"- 4de nv. mv.
vrl. (hoort bij lucnia")
v. crusou"
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..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. qumiathrionwierookvat,
reukwerkaltaar, kibwton4de 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, qwraxborstwapen (derde declinatie!), hjlqan= hjlqon, 3de p. mv. aor. v. ejrcomai- ik kom, pulhpoort, 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 R
J wmaioi..
2. oujte uJywma oujte baqo" oujte ti" ktisi" eJtera dunhsetai hJma" cwrisai ajpo th"
ajgaph" tou qeou th" ejn Cristw/ jIhsou tw/ kuriou hJmwn.
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3. uJper de ejmautou ouj kauchsomai..
4. eijseleusomai pro" aujton kai deipnhsw met j aujtou..

JRwmaioi- Romeinen, uJywma- hoogte, baqo"- diepte, ktisi"- schepping, schepsel, cwrisaihele 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).
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.
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-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
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peri

- (+ 2de nv.) over, aangaande

sustrofh (vrl.)

- oproer

kataluw

- ik maak los, ik vernietig, (met persoon als lijdend voor

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

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
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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
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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

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, ajpecwik 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-
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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 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.
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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.
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LES XLVI
46.1 Inleiding
Wij willen u in deze les kennis laten maken met de aoristus van deponentia. Sommige deponentia hebben een aoristus die lijkt op de aoristus van de lijdende vorm (uitgang op -qhn, qh", enz.). Vaak echter hebben de deponentia een afwijkende aoristus. De uitgangen zijn
opgeboud uit -sa- (aoristuskenmerk) en de uitgangen -mhn, -o, -to, -meqa, -sqe, -nto.

Wij geven u nu voorbeelden, waar mogelijk aan de hand van het werkwoord qeaomai. Waar
geen aoristusvorm van de betreffende persoon van qeaomai voorkomt, hebben wij gekozen
voor een ander werkwoord.

46.2 Voorbeelden uit het N.T.
.. oJti trietian nukta
kai hJmeran oujk ejpausamhn meta dakruwn
nouqetwn eJna eJkaston

..dat ik niet heb opgehouden gedurende drie jaar
nacht en dag onder tranen een iedereen terecht
te wijzen. (Hand. 20: 31)

trietian- 4de nv. v.
trietia- periode van
drie jaar, nukta- 4de
nv. ev. v. nux- nacht,
ejpausamhn- 1ste p.
ev. aor. v. pauomai- ik
houd op, meta- (+ 2de
nv.) met, dakruwn2de nv. mv. v. dakruon- traan, nouqetwn1ste nv. ev. mnl. dlw.
o.t.t. v. nouqetew- ik
vermaan

oujk ejyeusw ajnqrwpoi"
ajlla tw/ qew/

U hebt niet tegen mensen
gelogen, maar tegen God.
(Hand. 5: 4)

ejyeusw- 2de p. ev.
aor. v. yeudomai- ik
lieg
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..kai ejqeasato telwnhn
ojnomati Leuin kaqhmenon ejpi to telwnion..

..en Hij zag een tollenaar,
genaamd Levi, zittend bij
het tolhuis.. (Luc. 5: 27)

ejqeasato- 3de p. ev.
aor. v. qeaomai- ik zie,
telwnhn- 4de nv. ev.
v. telwnh"- tollenaar,
ejpi- (+ 4de nv.) bij,
telwnion- tolhuis

..kai ejqeasamen
doxan aujtou..

thn

..en wij hebben Zijn heerlijkheid
aanschouwd..
(Joh. 1: 14)

ejqeasamen- 1ste p.
mv. aor. v. qeaomai- ik
aanschouw

..ouJtw" ejleusetai oJn
tropon ejqeasasqe aujton poreuomenon eij"
ton oujranon

..zo zal Hij komen op de
wijze waarop jullie Hem
hebben
aanschouwd,
gaande naar de hemel.
(Hand. 1: 11)

oJn- 4de nv. ev. mnl. v.
oJ"- die, dat (betrekkelijk vnw.), hier bij een
zelfstandig
naamwoord tropon (4de
nv. v. tropo"- manier,
wijze) : 'de wijze
waarop..'; ejqeasasqe2de p. mv. aor. v.
qeaomaiik
aanschouw

oiJ de sun ejmoi ojnte" to
men fw" ejqeasanto thn
de fwnhn oujk hjkousan..

Zij nu die met mij waren,
zagen het licht wel, maar
de stem hoorden zij niet..
(Hand. 22: 9)

men..de- plaatst twee
elementen tegenover
elkaar (hier het licht
en
de
stem),
ejqeasanto- 3de p.
mv. aor. v. qeaomai- ik
zie

Wij geven u nog even de uitgangen in een overzicht.
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ej--samhn

ej--sameqa

ej--sw (sa-o > sw)

ej--sasqe

ej--sato

ej--santo

Zoals wij al even aangaven, zijn er ook deponentia met een aoristus die lijkt op de aoristus
van de lijdende vorm. Wij laten u nu twee voorbeelden zien met vormen van de aoristus van
boulomai. De andere personen komen in het Nieuwe Testament niet voor.

polla ejcwn uJmin grafein oujk ejboulhqhn..

Hoewel ik jullie veel te
schrijven heb, wilde ik dit
niet (doen).. (2 Joh. 1: 12)

ejboulhqhn- 1ste p.
ev. aor. v. boulomaiik wil. Deze vorm komt
alleen op deze plaats
voor.

JIwshf de oJ ajnhr aujth"
... ejboulhqh laqra/ ajpolusai aujthn

Jozef, haar man, .. wilde
haar heimelijk verlaten.
(Matt. 1: 19)

ejboulhqh- 3de p. ev.
aor. v. boulomai- ik
wil, laqra/- (bijwoord)
heimelijk

Het is belangrijk dat u goed weet wat voor aoristus een deponens heeft ( op -samhn of op
-qhn). Kijkt u maar eens naar het volgende voorbeeld.

..ajkousante" oJti zh/ kai
ejqeaqh uJp jaujth"..

..horende dat Hij leefde
en door haar gezien was..
(Marc. 16: 11)

Vaak kunt u echter wel uit de context opmaken hoe u moet vertalen!

ejqeaqh- 3de p. ev. lijd.
vorm aor. v. qeaomaiik aanschouw
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In het huiswerk geven wij u zinnen te vertalen met de aoristusvormen van het werkwoord
dunamai.

46.3 Weer Enige Adjectiva (Bijvoeglijknaamwoorden)
Wij vragen nu uw aandacht voor de bijvoeglijke naamwoorden van twee uitgangen. 'Van
twee uitgangen' wil zeggen dat er geen aparte vrouwelijke vormen zijn. Bij vrouwelijke zelfstandige naamwoorden worden de vormen van het mannelijk gebruikt. Wij geven u voorbeelden van een aantal bijvoeglijke naamwoorden van twee uitgangen: aijwnio"- eeuwig,
ajkaqarto"- onrein, aJmartwlo"- zondig, ajpisto"- ongelovig, ejpigeio"- aards en ejrhmo"woest. Van deze woorden wordt het mannelijk verbogen als logo" (zie les 28) en het onzijdig als ejrgon (zie les 28).

kai oijda oJti hJ ejntolh
aujtou zwh aijwnio" ejstin

En Ik weet dat Zijn gebod
eeuwig leven is. (Joh. 12:
50)

aijwnio"- 1ste nv. ev.
mnl., hoort bij het
vrouwelijke zwh

..rJhmata zwh" aijwniou
ejcei"..

..U hebt woorden van
eeuwig leven.. (Joh. 6: 68)

rJhmata- 4de nv. mv.
v.
rJhmawoord,
ai*wniou- 2de nv. ev.
mnl., hoort bij zwh"

kai ajpeleusontai ouJtoi
eij" kolasin aijwnion, oiJ
de dikaioi eij" zwhn aij-

En die zullen gaan naar de
eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen naar het
eeuwige leven. (Matt. 25:
46)

aijwnion- 4de nv. ev.
mnl.; hoort bij het
vrouwelijke kolasin
en hoort bij het vrouwelijke zwhn

wnion
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..ejdwken aujtoi" ejxousian
pneumatwn
ajkaqartwn..

..Hij gaf hun macht over
de onreine geesten..
(Matt. 10: 1)

ajkaqartwn- 2de nv.
mv. onz.; hoort bij
pneumatwn

ejpetimhsen de oJ jIhsou"
tw/
pneumati
tw/
ajkaqartw/..

Maar Jezus bestrafte de
onreine geest.. (Luc. 9:
42)

ejpetimhsen- 3de p.
ev. aor. v. ejpitimawik bestraf, ajkaqartw/3de nv. ev. onz.; hoort
bij pneumati. Er is
geen voorbeeld van
ajkaqarto" bij een
vrouwelijk woord in
het Nieuwe Testament.

pw" dunatai ajnqrwpo"
aJmartwlo"
toiauta
shmeia poiein ;

Hoe kan een zondig mens
dergelijke tekenen doen?
(Joh. 9: 16)

aJmartwlo"- 1ste nv.
ev. mnl.; hoort bij
ajnqrwpo", toiauta4de nv. mv. onz. v.
toiouto"dergelijk
(verbuiging van toiouto": KGG par. 34)

kai ijdou gunh hJti" hjn
ejn th/ polei aJmartwlo"
...

En zie een vrouw, die in
de stad een zondares
was... (Luc. 7: 37)

hJti"- 1ste nv. ev. vrl.
v. oJsti"- die (betrekkelijk vnw.), aJmartwlo"- 1ste nv. ev.
mnl.; hoort bij gunh. U
ziet hier dat aJmartwlo" als een zelfstandig naamwoord wordt
vertaald. Dat gebeurt
vaak bij dit woord.
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eij ti" ajdelfo" gunaika
ejcei ajpiston...

Indien een broeder een
ongelovige vrouw heeft...
(1 Kor. 7: 12)

gunaika- 4de nv. ev.
v. gunh- vrouw, ajpiston- 4de nv. ev. mnl.
v. ajpisto"- ongelovig

... hJ ti" meri" pistw/
meta ajpistou ;

... welk deel voor een gelovige met een ongelovige? (2 Kor. 6: 15)

meri"- deel (in de zin
van iets gemeenschappelijk hebben),
pistw/- 3de nv. ev.
mnl. v. pisto"- gelovig, hier zelfstandig
gebruikt,
ajpistou2de nv. ev. mnl. v.
ajpisto"- on- gelovig,
hier zelfstandig gebruikt

..ejan hJ ejpigeio" hJmwn
oijkia
tou
skhnou"
kataluqh/..

.. wanneer ons aardse
tabernakelhuis wordt losgemaakt.. (2 Kor. 5: 1)

ejpigeio"- 1ste nv. ev.
mnl.; hoort bij oijkia
(vrouwelijk),
oijkia
tou skhnou"- lett.
huis van de tent, tabernakelhuis,
kataluqh/- 3de p. ev.
aanvoegende wijs lijd.
vorm aor. v. kataluwik maak los

ejpigeia

.. zij die de aardse dingen
bedenken. (Fil. 3: 19)

ejpigeia- 4de nv. mv.
onz.; zelfstandig gebruikt (let op het lidwoord)

..oiJ
ta
fronounte"

527

ejrhmo" ejstin oJ topo"...

De plaats is woest.. (Matt.
14: 15)

ejrhmo"- 1ste nv. ev.
mnl.; hoort bij topo"plaats (denk aan het
Nederlandse topografie)

..ejpi thn oJdon thn katabainousan
ajpo
*Ierousalhm eij" Gazan,
auJth ejstin ejrhmo"

... naar de weg die afdaalt
van Jeruzalem naar Gaza,
die is woest. (Hand. 8: 26)

katabainousan- 4de
nv. ev. vrl. dlw. o.t.t. v.
katabainw- ik ga af,
auJth- 1ste nv. ev. vrl.
v. ouJto"- die, dat
(aanwijzend
vnw.,
verwijst naar oJdon),
ejrhmo"- 1ste nv. ev.
mnl.; hoort bij au&th
(vrouwelijk)

Let u erop dat ejrhmo" ook een zelfstandig naamwoord is: hJ ejrhmo"- de woestijn.

kai eujqu" to pneuma
aujton ejkballei eij" thn

ejrhmon

En dadelijk dreef de Geest
Hem uit naar de woestijn.
(Marc. 1: 12)

eujqu"- dadelijk, onmiddellijk,
ejrhmon4de nv. ev.; 4de nv. na
eij"- naar

Wij willen u nog even wijzen op plaatsen waar een uitzondering voorkomt. Eerst geven wij u
twee plaatsen waar een vrouwelijke vorm van het woord aijwnio" voorkomt.
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.. oJ qeo" oJ pathr hJmwn
oJ ajgaphsa" hJma" kai
dou" paraklhsin aijwnian ...

... God onze Vader, Die
ons lief heeft gehad en
gegeven heeft eeuwige
vertroosting.. (2 Thess. 2:
16)

dou"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. aor. v. didwmi- ik
geef,
paraklhsin4de nv. ev. v. paraklhsi"- vertroosting,
steun
(vrouwelijk),
aijwnian- 4de nv. ev.
vrl. (!) v. aijwnio", een
bijvoeglijk naamwoord
dat geen apart vrouwelijk heeft

... aijwnian
euJrameno"

... een eeuwige bevrijding
verworven
hebbende.
(Hebr. 9: 12)

aijwnian- 4de nv. ev.
vrl.,
hoort
bij
lutrwsin (vrouwelijk)

lutrwsin

Er doet zich echter nog een ander verschijnsel voor. Soms vindt men van een bijvoeglijk
naamwoord van drie uitgangen toch een mannelijke vorm bij een vrouwelijk zelfstandig
naamwoord. Dit is ook het geval bij het woord eJtoimo"- bereid, gereed. Wij geven u eerst
een voorbeeld van de vrouwelijke vorm en daarna een voorbeeld van de mannelijke vorm bij
een vrouwelijk zelfstandig naamwoord.

..dia
pistew"
eij"
swthrian eJtoimhn..

... door geloof tot een
zaligheid die toebereid
is... (1 Petr. 1: 5)

pistew"- 2de nv. ev.
v. pisti"- geloof,
eJtoimhn- 4de nv. ev.
vrl. v. eJtoimo"- bereid,
gereed;
hoort
bij
swthrian (vrouwelijk)
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... kai aiJ eJtoimoi
eijshlqon met j aujtou ...

... en zij die gereed waren,
gingen met hem.. (Matt.
25: 10)

eJtoimoi- 1ste nv. mv.
mnl. (!) v. eJtoimo". Er
zijn twee mogelijkheden om aiJ eJtoimoi te
lezen: 1) zelfstandig
gebruik van een bijvoeglijk naamwoord
door toevoeging van
het lidwoord of 2) men
moet er parqenoi
('maagden') bijdenken.
In elk geval moet de
vorm van eJtoimo"
vrouwelijk zijn. Dit is
niet het geval!

De laatste tekst komt uit de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Hierin komt nog
een bijvoeglijk naamwoord voor van twee uitgangen. Kijkt u maar naar het volgende voorbeeld.

pente de ejx aujtwn hjsan
mwrai kai pente froni-

moi

Vijf van hen waren dwaas
en vijf wijs. (Matt. 25: 2)

mwrai- 1ste nv. mv.
vrl. v. mwro"- dwaas,
fronimoi- 1ste nv. mv.
mnl. v. fronimo"- wijs.
Beide woorden zouden vrouwelijk moeten zijn. Men moet er
immers telkens parqenoi bijdenken.

U kunt in een woordenboek meestal wel zien of het om een bijvoeglijk naamwoord van twee
uitgangen gaat. Wij geven u aan hoe dit wordt aangegeven in het bovengenoemde woordenboek van Newman.
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fronimo", on wise, sensible, thoughtful; comp. shrewder (Lk. 16.8)

U ziet dat na de mannelijke vorm wordt aangegeven dat er nog evevn andere vorm is: op on
(onzijdig). Bij een woord van drie uitgangen ziet de weergave er zo uit:

eJtoimo", h, on ready, prepared (...)

U ziet dat hier twee andere vormen worden gegeven: het vrouwelijk op h en het onzijdig op
on. U kunt dus in het woordenboek ook vinden of het vrouwelijk op a of op h uitgaat.
Uit het bovenstaande blijkt nog een voordeel van het woordenboek van Newman: bij afwijkende betekenissen (fronimo" : wijs, comp. slimmer, geslepener) wordt de tekstplaats gegeven waar deze afwijkende betekenis van toepassing is (Luc. 16: 8).

Wij zullen in het vervolg in de woordenlijst bij een bijvoeglijk naamwoord aangeven of het
een woord van twee of drie uitgangen is, op bovenstaande wijze.

46.4 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen met de vormen van de aoristus van dunamai- ik kan (deponens). De tweede persoon enkelvoud komt niet voor in het Nieuwe Testament.

1. kajgw, ajdelfoi, oujk hjdunhqhn lalhsai uJmin wJ" pneumatikoi" ajll jwJ" sarkinoi", wJ"
nhpioi" ejn Cristw/.
2. kai oujk hjdunhqh laqein.
3. dia tiv hJmei" oujk hjdunhqhmen ejkbalein aujto;
4. ajpo pantwn wJn oujk hjdunhqhte ejn nomw/ Mwusew" dikaiwqhnai, ejn toutw/ pa" oJ
pisteuwn dikaioutai.
5. kai oujk hjdunhqhsan aujton qerapeusai.
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lalhsai- hele werkwoord aor. v. lalew- ik zeg, pneumatiko"- geestelijk, sarkino"- vleselijk, nhpio"- onvolwassen, laqein- hele werkwoord aor. v. lanqanw- ik ben verborgen,
ejkbalein- hele werkwoord aor. v. ejkballw- ik werp uit, dikaiow- ik rechtvaardig, (lijd.
vorm) ik word gerechtvaardigd, toutw/- verwijst naar Christus: ejn toutw/- in Hem

b) Vertaal de volgende zinnen met lijdende vormen en vormen van deponentia door elkaar.
De vormen kunnen ook van een andere tijd zijn dan van de aoristus!
1. kai ejgeneto ejn ejkeinai" tai" hJmerai" hjlqen jIhsou" ajpo Nazaret th" Galilaia"
kai ejbaptisqh eij" ton jIordanhn uJpo jIwannou.
2. jIhsou" de ejporeuqh eij" to ojro" twn ejlaiwn.
3. ajlla ejdikaiwqhte ejn tw/ ojnomati tou kuriou jIhsou Cristou kai ejn tw/ pneumati tou
qeou hJmwn.
4. kai oujdei" ejdunato ajpokriqhnai aujtw/ logon.
5. ajlla dia th" carito" tou kuriou jIhsou pisteuomen swqhnai.

ojro" twn ejlaiwn- de Olijfberg (to ojro"- berg, ejlaia- olijf, olijfboom)
46.5 Nieuwe Woorden:
trietia (vrl.)

- periode van drie jaar

pauomai

- ik houd op (deponens)

dakruon (onz.)

- traan

nouqetew

- ik vermaan

yeudomai

- ik lieg (deponens)

ejpi

- (+ 4de nv.) bij

telwnion (onz.)

- tolhuis

tropo" (mnl.)

- manier, wijze

laqra/

- (bijwoord) heimelijk

aijwnio", on

- eeuwig
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kolasi" (vrl.)

- straf

oJ dikaio"

- rechtvaardige

ajkaqarto", on

- onrein

ejpitimaw

- ik bestraf

ajmartwlo", on

- zondig

ajpisto", on

- ongelovig

meri" (vrl.)

- deel

ejpigeio", on

- aards

ta ejpigeia

- aardse dingen

ejrhmo", on

- woest

ejrhmo" (vrl.)

- woestijn

eujqu"

- dadelijk, onmiddellijk

lutrwsi" (vrl.)

- bevrijding

eJtoimo", h, on

- bereid, gereed

mwro", a, on

- dwaas

pneumatiko", h, on

- geestelijk

sarkino", h, on

- vleselijk

lanqanw

- ik ben verborgen

ojro" (onz.)

- berg

ejlaia (vrl.)

- olijfboom, olijf

ojro" twn ejlaiwn

- de Olijfberg

oJro" (mnl.)

- grens

46.6 En dan nu ... lezen!:
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Wij zijn toe aan het vierde deel van de gelijkenis van de verloren zoon: Luc. 15: 22- 24.
Wij gaven dit deel als titel mee: ' Een vader en een zoon (I)'

22. eijpen de oJ pathr pro" tou" doulou" aujtou: tacu ejxenegkate stolhn thn prwthn
kai ejndusate aujton, kai dote daktulion eij" thn ceira aujtou kai uJpodhmata eij" tou"
poda",
23. kai ferete ton moscon ton siteuton, qusate kai fagonte" eujfranqwmen,
24. oJti ouJto" oJ uiJo" mou nekro" hjn kai ajnezhsen, hjn ajpolwlw" kai euJreqh. kai
hjrxanto eujfrainesqai.

ejxenegkate- 2de p. mv. geb. wijs aor. v. ejkferw- ik breng naar buiten, stolh- kleed,
prwto"- eerste, voornaamste, beste, ejndusate- 2de p. mv. geb. wijs aor. v. ejnduw- ik trek
aan, dote- 2de p. mv. geb. wijs aor. v. didwmi- ik geef, daktulion- ring, poda"- 4de nv. mv.
v. pou"- voet, ajnezhsen- 3de p. ev. aor. v. ajnazaw- ik kom weer tot leven (vaak na een leven in zonde), ajpolwlw"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. (v. ajpollumi- ik richt te gronde), speciale betekenis:' verloren '

Vragen:
1. Schrijf alle zelfstandige naamwoorden op uit vers 22 en geef aan waarom juist de betreffende naamval is gebruikt.
2. In vers 23 staan drie vormen van de gebiedende wijs. Van welke tijd zijn deze vormen?
3. Van welk werkword komt de vorm euJreqh?
4. Is hjrxanto een lijdende vorm?
5. Over de inhoud: Hoe reageert de vader op de schuldbekentenis van de zoon?
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46.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeins Vervoer II
Transport werd in het algemeen uitgevoerd volgens oude gebruiken. Het zeilschip kreeg een
gladde scheepshuid in plaats van klinkwerk en een volledig ontwikkelde kiel met voor- en
achtersteven. De oude Grieken gebruikten een vierkant of rechthoekig zeil om de wind op
te vangen en indien de wind tegen was, waren er twee (of één) rijen roeiers om het schip
voort te bewegen. De Grieken maakten een begin om een speciaal soort vechtschip te maken met een rammei aan de voorsteven. Ook kwamen er vrachtschepen zonder roeiers en
was men volledig afhankelijk van de wind. Deze ontwikkelingen waren volledig in de tijd van
klassiek Griekenland. De Romeinen namen beide vormen over zonder bijzondere vernieuwingen.

De Romeinen besteden veel meer aandacht aan hun wegennet dan aan transport over zee.
Zo ontwikkelden zij een opmerkelijk wegennet met aandachtig geplande wegen zowel wat
de ligging als de constructie betreft. Het wegennet strekte zich wijd en zijd uit door alle provincies van het keizerrijk. Over deze wegen marcheerden de legioenen naar waar er ook
maar een crisis was. De wegen dienden ook voor de ontwikkeling van handel, maar hun
primaire functie was toch altijd om het uitgestrekte keizerrijk in bedwang te houden.

Op het hoogtepunt van de Romeinse macht verbond de handel over land zich met de culturen van Europa, Noord Afrika, Klein Azië, China en India. Maar het systeem van transport
over de weg was afhankelijk van de Romeinse, Chinese en Mauriaanse rijken. Toen deze
grote rijken vervielen, werden de handelswegen invasieroutes voor vijandelijke legers. Bijna
overal kwamen de wegennetten tot eeuwenlang verval. Vracht transporten werden vervangen door troepen lastdieren die over de slecht begaanbare wegen konden gaan en voldoende waren om de verminderde stroom goederen te verplaatsen. Het zou tot de twaalfde
eeuw duren voordat de situatie verbeterde.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. pathr

- 1ste nv.; onderwerp van eijpen

doulou"

- 4de nv.; na pro" (een voorzetsel gevolgd door een 4de nv.

stolhn

- 4de nv.; lijdend voorwerp bij ejxenegkate

daktulion

- 4de nv.; lijdend voorwerp bij dote

uJpodhmata

- 4de nv.; lijdend voorwerp bij dote

poda"

- 4de nv.; na eij" (een voorzetsel gevolgd door een 4de nv. geeft

2. ferete- o.t.t.; qusate- aor.; eujfranqwmen- aor. (lijd. vorm)
3. euJreqh- euJriskw
4. Nee, de uitgang -nto wijst daar wel op, maar het werkwoord (ajrcomai) is een deponens.
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LES XLVII
47.1 Inleiding
In deze les willen wij de aanvoegende wijs, de optativus en de gebiedende wijs o.t.t. en v.t.t.
van deponentia behandelen. Wij beginnen met de aanvoegende wijs van de o.t.t.
47.2 Voorbeelden uit het N.T.
kurie, do" moi touto to
uJdwr, iJna mh diyw mhde
diercwmai
ejnqade
ajntlein

Heere, geef mij dat water,
opdat ik geen dorst heb
en ik niet meer hier kom
om te putten. (Joh. 4: 15)

mh- niet (zie voor
meer informatie over
het
gebruik
van
oujk/mh de opmerking
aan het einde van deze les, voor het huiswerk), diyw- 1ste p.
ev. aanv. wijs o.t.t. v.
diyaw- ik heb dorst,
diercwmai- 1ste p. ev.
aanv. wijs o.t.t. v.
diercomai- ik kom
naar,
ejnqadehier(heen), ajntleinhele werkwoord o.t.t.
v. ajntlew- ik put

su de oJtan proseuch/,
eijselqe eij" to tameion
sou...

Maar u, wanneer u bidt,
gaat naar uw binnen-

proseuch/- 2de p. ev.
aanv.
wijs
o.t.t.
v.proseucomai- ik bid
(deponens), eijselqe2de p. ev. geb. wijs
aor. v. eijsercomai- ik
ga naar, ik ga binnen,
tameion (onz.) - binnenkamer

kamer... (Matt. 6: 6)
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proseferon de aujtw/ kai
ta brefh iJna aujtwn

aJpthtai

prosercwmeqa oujn meta
parrhsia" tw/
th" carito"...

qronw/

oJtan proseuchsqe, legete: ...

En zij brachten de kleine
kinderen tot Hem opdat
Hij hen aanraakte. (Luc.
18: 15)

proseferon- 3de p.
mv. o.v.t. v. prosferw- ik breng naar,
brefh- 4de nv. mv. v.
brefo" (onz.)- klein
kind,
zuigeling,
aJpthtai- 3de p. ev.
aanv. wijs o.t.t. v.
aJptomai- (+ 2de nv.) ik
raak aan

Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot
de troon van de genade...
(Hebr. 4: 16)

prosercwmeqa- 1ste
p. mv. aanv. wijs o.t.t.
v. prosercomai- ik ga
naar, qronw/- 3de nv.
ev. v. qrono"- troon

En wanneer jullie bidden,
zegt: ... (Luc. 11: 2)

proseuchsqe- 2de p.
mv. aanv. wijs o.t.t. v.
proseucomai- ik bid,
legete- 2de p. mv.
geb. wijs o.t.t. v. legwik zeg

..oJpw" oiJ qelonte"
diabhnai ejnqen pro"
uJma" mh dunwntai...

... zodat zij die willen
oversteken van hier naar
jullie (dat) niet kunnen...
(Luc. 16: 26)

diabhnai- hele werkwoord aor. v. diabainw- ik steek over,
ejnqen- van hier, hiervandaan, dunwntai3de p. mv. aanv. wijs
o.t.t. v. dunamai- ik
kan
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Wij geven u nog even de uitgangen van de aanvoegende wijs o.t.t. in een overzicht.
-wmai

-wmeqa

-h/

-hsqe

-h/tai

-wntai

U ziet dat de aanvoegende wijs o.t.t. van deponentia gevormd wordt als de aanvoegende
wijs o.t.t. van de lijdende vorm.

Dit is ook het geval met de optativus ('wensende wijs'). Deze wordt gevormd door de uitgangen -oimhn, -oio, -oito, -oimeqa, -oisqe en -ointo toe te voegen. Wij vertelden u in les
37 al dat desbetreffende vormen niet voorkomen in het Nieuwe Testament met uitzondering
van de derde persoon enkelvoud. Deze komt wel voor: zeventien keer genoito (v. ginomai,
een deponens) en een keer bouloito (v. boulomai, een deponens). Wij bespraken in les 37
al een voorbeeld van beide vormen. Kijkt u deze passage nog eens na!
Wij vervolgen met de gebiedende wijs o.t.t. van deponentia.
kai to pneuma kai hJ
numfh legousin: ejrcou

En de Geest en de bruid
zeggen: Kom! (Op. 22: 17)

numfh (vrl.)- bruid
(symbool voor de gemeente van Christus),
ejrcou- 2de p. ev. geb.
wijs o.t.t. v. ejrcomaiik kom

kai oJ diywn ejrcesqw...

En laat hij die dorst heeft
komen.. (Op. 22: 17)

diywn- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. o.t.t. v. diyaw- ik heb dorst; zelfstandig gebruikt (let
op het lidwoord),
ejrcesqw- 3de p. ev.
geb. wijs o.t.t. v. ejrcomai- ik kom
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ijdou oJ numfio", ejxercesqe eij" ajpanthsin
[aujtou]

Zie de bruidegom, gaat uit
[Hem] tegemoet! (Matt.
25: 6)

numfio" (mnl.) - bruidegom (symbool voor
Christus), ejxercesqe2de p. mv. geb. wijs
o.t.t. v. ejxercomai- ik
ga uit, ajpanthsin4de nv. ev. v. ajpanthsi" (vrl.) - ontmoeting

ejrcesqwn

laten zij komen!

ejrcesqwn- 3de p. mv.
geb. wijs o.t.t. v. ejrcomai- ik kom. Deze
vorm komt in het
Nieuwe
Testament
niet voor.

Wij geven u de uitgangen in een overzicht.

-ou
-esqw
-esqe
-esqwn

Wij vervolgen nu met de behandeling van de aanvoegende wijs, de optativus en de gebiedende wijs v.t.t. van deponentia.

Zoals u weet uit les 37 wordt de aanvoegende wijs van de lijdende vorm gevormd door een
vorm van het deelwoord van de v.t.t. (1ste nv. ev. mnl. of 1ste nv. mv. mnl.) plus een vorm
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van de aanvoegende wijs van eijmi- ik ben. Voor deponentia geldt hetzelfde. In het geval van
ejrcomai zou dit het volgende rijtje opleveren (N.B. ejrcomai is een onregelmatig werkwoord.
Het deelwoord v.t.t. wordt dus niet gevormd zoals u dat gewend bent. Een dergelijk afwijkende vorm kunt u meestal wel vinden in het woordenboek.)

ejlhluqw" wj

ejlhluqote" wjmen

ejlhluqw" hj/"

ejlhluqote" hjte

ejlhluqw" hj/

ejlhluqote" wjsin

Er komen geen vormen van de aanvoegende wijs v.t.t. van deponentia voor in het Nieuwe
Testament.

De vormen van de optativus v.t.t. van deponentia worden gevormd als de vormen van de
optativus v.t.t. van de lijdende vorm, dat wil zeggen een vorm van het deelwoord v.t.t. plus
een vorm van de optativus van eijmi- ik ben. In het geval van ejrcomai ziet het rijtje er zo uit.

ejlhluqw" eijhn

ejlhluqote" eijmen

ejlhluqw" eijh"

ejlhluqote" eijte

ejlhluqw" eijh

ejlhluqote" eijen

De vormen van de optativus v.t.t. van deponentia komen niet voor in het Nieuwe Testament.

De gebiedende wijs van deponentia wordt in de v.t.t. net zo gevormd als de gebiedende wijs
v.t.t. van de lijdende vorm. Wij geven u de vormen van het deponens kaucaomai. Denkt u
eraan dat bij werkwoorden op a, e en o deze klinker voor de uitgangen tot h worden.
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kekauchso
kekauchsqw
kekauchsqe
kekauchsqwn

De vormen van de gebiedende wijs v.t.t. van deponentia komen niet voor in het Nieuwe Testament.

47.3 Het zogeheten Crasis
Wij willen nu een heel ander onderwerp aan de orde stellen. In een voorbeeld kwam soms
dit woord voor: ka*gw, een samenstelling van kai en ejgw. Ook zag u aleens woorden als oJtan (oJte + ajn), ejan (eij + ajn) enzovoorts. Dergelijke woorden zijn ontstaan uit het samentrekken van twee woorden, waarbij de eindklinker(s) van het ene woord zich vermengen
met de beginklinker(s) van het andere woord. Wij noemen dit verschijnsel 'crasis'. Juist bij
veel voorkomende woorden doet zich dit verschijnsel voor. Zo trekt het woord kai, dat meer
dan negenduizend keer voorkomt in het Nieuwe Testament, vaak samen met woorden die er
direct opvolgen. Meestal blijft de betekenis onveranderd. Soms heeft de samengetrokken
vorm een iets sterkere waarde dan de twee losse woorden. Zo betekent kajgw soms ' ik ook,
ik persoonlijk '. Wij geven u nu een aantal voorbeelden met gevallen van crasis van kai met
een ander woord.

kaqw" ginwskei me oJ
pathr kajgw ginwskw
ton patera...

Zoals de Vader Mij kent,
ken ik ook de Vader...
(Joh. 10: 15)

kajgw- kai + ejgw, ' ik
ook'

dote kajmoi thn ejxousian tauthn...

Geeft mij ook die macht...
(Hand. 8: 19)

kajmoi- kai + ejmoi
(3de nv. ev. v. e*gw- ik)
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kajme oijdate kai oijdate

Jullie kennen Mij en weten vanwaar Ik ben. (Joh.
7: 28)

kajme- kai + ejme (4de
nv. ev. v. ejgw- ik)

meta

... en daar bleef Hij met
de discipelen. (Joh. 11:
54)

kajkei- kai+ ejkei,
ejmeinen- 3de p. ev.
aor. v. menw- ik blijf

ejxelqonte"
pareporeuonto dia th"
Galilaia"...

En van daar uitgaande
trokken zij door Galilea...
(Marc. 9: 30)

kajkeiqenkai
+
ejkeiqen
('daarvandaan'), ejxelqonte"1ste nv. mv. mnl. dlw.
aor. v. ejxercomai- ik
ga uit

kajn ejn th/ deutera/ kajn

En als hij in de tweede en
als hij in de derde nachtwake komt... (Luc. 12: 38)

kajn- kai + ejan (eij +
ajn!), ' en als, zelfs als',
deutera/- 3de nv. ev.
vrl. (hoort bij fulakh/)
v. deutero"- tweede,
trith/- 3de nv. ev. vrl.
(hoort bij fulakh/) v.
trito"- derde, ejlqh/ 3de p. ev. aanv. wijs
aor. v. ejrcomai- ik
kom

poqen eijmi

...kajkei ejmeinen
twn maqhtwn

kajkeiqen

ejn th/
ejlqh/...

trith/

fulakh/
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ejgw oijda aujton oJti
par jaujtou eijmi kajkeino" me ajpesteilen

Ik ken Hem omdat Ik van
Hem ben en Hij Mij heeft
gezonden. (Joh. 7: 29)

para- (+ 2de nv.) van
(de kant van), kajkeino"- kai + ejkeino",
ajpesteilen- 3de p. ev.
aor. v. ajpostellw- ik
zend uit

Wij geven u nu voorbeelden van crasis van ajn met een woord dat eraan voorafgaat.Het
woord ajn komt meestal voor in bijzinnen waarin ook een aanvoegende wijs staat. Een dergelijke bijzin wijst op een gebeurtenis die in de toekomst zal plaats vinden of op een algemeen/ herhaald feit. Het woord ajn trekt dan samen met het voegwoord dat de bijzin inleidt.

kurie, ejan qelh/" dunasai me kaqarisai

Heere, indien U wilt, kunt
U mij reinigen. (Matt. 8: 2)

ejan- eij + ajn

oJtan de diwkwsin uJma"

En wanneer zij jullie vervolgen in die stad, vlucht
naar de andere. (Matt. 10:
23)

oJtan- oJte + ajn; diwkwsin- 3de p. mv.
aanv. wijs o.t.t. v. diwkwik
vervolg,
feugete- 2de p. mv.
geb. wijs o.t.t. v.
feugw- ik vlucht

ejn th/ polei tauth/,
feugete eij" thn eJteran

Let u dus goed op de bovenstaande gevallen van crasis. Wij geven ze u nog een keer op een
rijtje in de woordenlijst.

Dan vragen wij nu nog even uw aandacht voor woordcombinaties met een bepaalde betekenis en functie. Wij beginnen met de combinatie te ... kai. Zoals wij al eerder uitlegden, heeft
te na een woord dezelfde waarde als kai ervoor. De combinatie te ... kai komt vaak voor in
opsommingen. Wij geven u een paar voorbeelden.
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... panta" ejxebalen ejk
tou iJerou ta te probata kai tou" boa"...

... allen dreef Hij uit de
tempel en de schapen en
de koeien.. (Joh. 2: 15)

te... kai- verbindt
twee lijdende voorwerpen (ta probata,
tou" boa") met het
als eerste genoemde
lijdend voorwerp panta", boa"- 4de nv. mv.
v. bou"- rund, koe

..polla te terata kai
shmeia
dia
twn
ajpostolwn ejgineto

...en vele wonderen en
tekenen gebeurden door
de apostelen. (Hand. 2:
43)

te ... kai- verbindt de
twee
onderwerpen
van ejgineto; de lezer
wordt er door te al
opgeattendeerd dat er
wellicht
nog
een
tweede element (met
kai) zal volgen

In een langere opsomming wordt soms een van de leden of de hele combinatie herhaald.

... ejnwpion ejqnwn te kai
basilewn uiJwn te jIsrahl

... voor het aangezicht van
heidenen en koningen en
de zonen van Israe>l.
(Hand. 9: 15)

te... kai... te- verbindt drie elementen
bij ejnwpion (drie keer
een 2de nv. mv.)

546

... kai ajneuran thn te
Mariam kai ton jIwshf
kai to brefo" keimenon
ejn th/ fatnh/

... en vonden Maria en
Jozef en het kindje liggend
in de voerbak. (Luc. 2: 16)

ajneuran- 3de p. mv.
aor. v. ajneuriskw- ik
vind (door te zoeken),
te... kai... kai- verbindt drie elementen
bij ajneuran (drie keer
lijdend
voorwerp),
fatnh/ -3de nv. ev. v.
fatnh- voerbak

ajnesth te oJ basileu"
kai oJ hJgemwn hJ te Bernikh
kai oiJ sugkaqhmenoi aujtoi"...

De koning stond op en de
stadhouder en Bernice en
die met hen zaten...
(Hand. 26: 30)

ajnesth- 3de p. ev.
aor. v. ajnisthmi- ik
sta op, te... kai...te ...
kai- verbindt vier
elementen (vier keer
onderwerp
van
ajnesth),
sugkaqhmenoi- 1ste nv.
mv. mnl. dlw. o.t.t. v.
sugkaqhmai- (+ 3de
nv.) ik zit samen met

47.4 ‘niet alleen . . . . maar ook’
Wij vervolgen met voorbeelden van de combinatie ouj monon... ajlla kai...- niet alleen ...
maar ook...

ejti aJpax ejgw seisw ouj
monon thn ghn ajlla kai
ton oujranon

Nog eenmaal zal Ik doen
beven niet alleen de aarde maar ook de hemel.
(Hebr. 12: 26)

seisw- 1ste p. ev.
o.t.t.t. v. seiw- ik
schud, ou* monon...
ajlla kai...- verbindt
twee elementen bij
seisw (twee keer lijdend voorwerp)
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... kai kaucwmeqa ejp j
ejlpidi th" doxh" tou
qeou ouj monon de ajlla
kai kaucwmeqa ejn tai"
qliyesin...

... en wij roemen in de
hoop op de heerlijkheid
van God.
En dat niet alleen, maar
ook roemen wij in de verdrukkingen... (Rom. 5: 2,
3)

ouj monon... ajlla kaiverbindt hier de inhoud van de vorige zin
met de inhoud van het
nieuwe vers. Dit komt
vaak voor in de brieven
van
Paulus;
qliyesin- 3de nv. mv.
v. qliyi" (vrl.)- verdrukking, moeite

In de volgende les willen wij nog wat van dit soort combinaties met u bekijken.
47.5 Verschil tussen OU en MH
Dan volgt nu nog een korte beschouwing over het verschil tussen oujk en mh. Beide woorden
betekenen 'niet'. Het gebruik van de woorden verschilt. Het woord oujk wordt gebruikt in
zinnen die een feit/ realiteit uitdrukken. Het woord mh wordt gebruikt in zinnen die iets
aanduiden dat geen feit is, bijvoorbeeld zinnen die een wens, verwachting of doel uitdrukken.
In de praktijk betekent dit dat mh gebruikt wordt bij de aanvoegende en de gebiedende wijs,
in voorwaardelijke zinnen (zinnen ingeleid door eij) en bij een heel werkwoord. Het is voldoende wanneer u onthoudt dat de woorden oujk en mh beide 'niet' betekenen.
47.6 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen met vormen van de aanvoegende en gebiedende wijs o.t.t.
van deponentia.
1. pa" logo" sapro" ejk tou stomato" uJmwn mh ejkporeuesqw.
2. oJ de cristo" oJtan ejrchtai oujdei" ginwskei poqen ejstin.
3. kai oJtan proseuchsqe, oujk ejsesqe wJ" oiJ uJpokritai.
4. kai poreuou eij" ghn jIsrahl.
5. ouJtw" proseucesqe uJmei": Pater hJmwn oJ ejn toi" oujranoi".

sapro"- slecht, schadelijk, uJpokrith" (mnl.)- huichelaar
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b) Vertaal de volgende zinnen met vormen van deponentia en lijdende vormen.
1. kai eijsporeuontai eij" Kafarnaoum.
2. dia touto ouj dunamai ejlqein.
3. eujloghmeno" oJ ejrcomeno" ejn ojnomati kuriou.
4. pw" dunameqa thn oJdon eijdenai;
5. kai ejporeuonto pante" ajpografesqai, eJkasto" eij" thn eJautou polin.

dia touto- lett. door dat; daarom, eujlogew- ik zegen, eijdenai- hele werkwoord o.t.t. v.
oijda- ik weet

c) Geef aan welke elementen te ... kai met elkaar verbindt.
1. ...wJn hjrxato oJ jIhsou" poiein te kai didaskein.
2. wJ" de hjkousan tou" logou" toutou" oJ te strathgo" tou iJerou kai oiJ ajrcierei",
dihporoun peri aujtwn.
3. sunekinhsan te ton laon kai tou" presbuterou" kai tou" grammatei".
4. kai katebhsan ajmfoteroi eij" to uJdwr, oJ te Filippo" kai oJ eujnouco".
5. ejpeiqen te jIoudaiou" kai JEllhna".

strathgo" (mnl.)- hoofdman, diaporew- ik ben in verwarring, sugkinew- ik breng in opschudding (Let op: de n van het voorvoegsel sun- wordt voor een g, k of c tot een g. Wij
noemen dit assimilatie. Wanneer een augment het voorvoegsel scheidt van de stam, neemt
het voorvoegsel de oorspronkelijke vorm weer aan. Zie KGG par. 7.3 en 39.3), eujnouco"
(mnl.)- eunuch
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47.7 Nieuwe Woorden:
diyaw

- ik heb dorst

ejnqade

- hier(heen)

ajntlew

- ik put

proseucomai

- ik bid (deponens)

tameion (onz.)

- binnenkamer

brefo" (onz.)

- klein kind, zuigeling

qrono" (mnl.)

- troon

diabainw

- ik stek over

ejnqen

- van hier, hiervandaan

numfh (vrl.)

- bruid

numfio" (mnl.)

- bruidegom

ajpanthsi" (vrl.)

- ontmoeting

ejlhluqw"

- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. ejrcomai- ik kom

kajgw

- kai + ejgw

kajmoi

- kai + ejmoi

kajme

- kai + ejme

kajkei

- kai + ejkei

kajkeiqen

- kai + ejkeiqen

deutero"

- tweede

trito"

- derde

para

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

kajkeino"

- kai + ejkeino"

feugw

- ik vlucht
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ejan

- eij + ajn

oJtan

- oJte + ajn

te ... kai

- en ... en, zowel ... als

bou" (mnl.)

- rund, koe

ajneuriskw

- ik vind

fatnh (vrl.)

- voerbak

ajnisthmi

- ik sta op

sugkaqhmai

- (+ 3de nv.) ik zit samen met

ouj monon ... ajlla kai

- niet alleen ... maar ook

seiw

- ik schud

sapro"

- slecht, schadelijk

uJpokrith" (mnl.)

- huichelaar

dia touto

- lett. door dat; daarom

eujlogew

- ik zegen

eijdenai

- hele werkwoord v.t.t. v. oijda- ik weet

strathgo" (mnl.)

- hoofdman

diaporew

- ik ben in verwarring

sugkinew

- ik breng in opschudding

eujnouco" (mnl.)

- eunuch

47.8 En dan nu ... lezen!:
Wij zijn toe aan het vijfde deel van de gelijkenis van de verloren zoon: Luc. 15: 25- 28 (eerste
helft van het vers) : ' wat heeft dit te betekenen?'
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25. hjn de oJ uiJo" aujtou oJ presbutero" ejn ajgrw/: kai wJ" ercomeno" hjggisen th/ oijkia/,
hjkousen sumfwnia" kai corwn,
26. kai proskalesameno" eJna twn paidwn ejpunqaneto tiv ajn eijh tauta.
27. oJ de eijpen aujtw/ oJti oJ ajdelfo" sou hJkei, kai ejqusen oJ pathr sou ton moscon ton
siteuton, oJti uJgiainonta aujton ajpelaben.
28. wjrgisqh de kai oujk hjqelen eijselqein ...

ejggizw- (+ 3de nv.) ik nader, sumfwnia (vrl.)- muziek, coro" (mnl.)- dans, punqanomai- ik
informeer (deponens), tiv ajn eijh tauta- ' wat die dingen waren' (Let op: tiv leidt een indirecte vraag in, eijh is optativus van eijmi- ik ben, tauta is onderwerp bij eijh, een onz. mv. kan
een werkwoord in het enkelvoud bij zich hebben), oJti- lees als dubbele punt (leidt een directe rede in), uJgiainonta- 4de nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. uJgiainw- ik ben goed gezond, hoort
hier bij aujton (lijdend voorwerp bij ajpelaben), u kunt vertalen als een bijwoordelijke bepaling ' gezond en wel', ajpolambanw- ik krijg terug, ojrgizomai- ik ben boos (deponens met
aoristus als lijdende vorm!)

Vragen:
1. Geef van de volgende werkwoordsvormen aan of zij van de o.t.t. of van de aoristus komen:
ejrcomeno", proskalesameno", uJgiainonta, wjrgisqh
2. Geef van bovenstaande werkwoordsvormen aan waarom juist die tijd is gebruikt. Hoe
kunt u dit uitdrukken in een vertaling?
3. Hoe komt de oudste zoon erachter dat er iets bijzonders aan de hand is? Hoe reageert hij?
4. De inhoudelijke vraag is dit keer een beetje grammaticaal. Het gaat om het woordje de. U
ziet dit woordje drie keer in dit stuk. U weet dat de 'maar' betekent. Past deze betekenis hier
echt? (Is er sprake van een tegenstelling?) Zo niet, wat is dan de functie van de ? In de volgende les gaan wij op het woordje de (en het sterkere ajlla) in. U kunt dan zien of u de
waarde van de juist hebt ingeschat.
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47.9 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Hoger Onderwijs I
Omdat de redenaarskunst verreweg het belangrijkste onderwerp van hoger onderwijs was,
voelden de Romeinen niet dezelfde drang om de andere rivaliserende takken van kennis te
latiniseren. Slechts een beperkt aantal specialisten met ongewone beroepen waren betrokken bij die takken en zij gebruikten de Griekse taal. Cicero was wel net zo ambitieus wat
betreft filosofie als de redenaarskunst en hij bewees dat het mogelijk was om te filosoferen
in het Latijn, maar filosofie vond geen opvolgers voor Cicero zoals de redenaarskunst die
had. Er bestond nooit een Latijnse school voor filosofie. De Romeinse filosofen gebruikten
de Griekse taal. Zelfs keizer Marcus Aurelius deed dat. Zij die, evenals Cicero, in het Latijn
schreven, zoals Seneca, hadden de studie filosofie in het Grieks gevolgd. Zo was het ook in
de andere takken van kennis, vooral in de geneeskunde. Zeer lang bestonden er geen medische boeken in het Latijn, behalve encyclopedieën op een populair niveau.

Maar aan de andere kant schiepen de Romeinen een andere vorm van hoger onderwijs, namelijk met de juridische school. Dit was de enige school zonder equivalent in de Hellenistische wereld. Misschien zelfs meer dan de redenaarskunst, gaf de juridische studie jonge
mannen de gelegenheid om winstgevende carrières op te bouwen. In het begin bestond
juridisch onderwijs alleen voor de ‘loopjongen’ in de praktijk. De professor in de rechtsgeleerdheid was voornamelijk een advocaat of rechter met zijn ‘discipelen’ die erbij waren
wanneer hij zijn pleidooi voerde of recht sprak.

In de tijd van Cicero en zeer zeker onder zijn invloed werd juridisch onderwijs geëvenaard
door een systematische en theoretische uitleg. Zo werden de Romeinse wetten opgenomen
in de rangorde van de wetenschappen. Echte scholen werden opgericht en namen een officieel karakter aan. Dat zulke scholen echt bestonden is duidelijk uit de geschiedenis van de
tweede eeuw n.Chr.

Het was in die tijd dat de juridische studie zijn eigen bepalende gereedschappen kreeg in de
vorm van verhandelingen zoals de Institutiones Gaii, procedurele verhandelingen, commentaren op wetten en systematische verzamelingen van rechtsspraak.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. ejrcomeno"

o.t.t.

proskalesameno"

aor.

uJgiainonta

o.t.t.

wjrgisqh

aor.

2. ejrcomeno"

geeft een duur aan, ' toen hij op de terugweg dichtbij het huis
kwam...'

proskalesameno"

eenmalige gebeurtenis, ' nadat hij een van de dienaren
geroepen had

uJgiainonta
wjrgisqh

geeft toestand aan, ' in goede gezondheid, gezond en wel'
geeft een begin aan (ingressief gebruik), ' hij werd boos'

3. Hij hoort muziek en dans. Hij gaat niet naar het huis toe, maar wil eerst weten wat er aan
de hand is. Hij blijft dus buiten. Dit blijkt uit vers 28: ' hij wilde niet naar binnen gaan'.
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LES XLVIII
48.1 Inleiding
Wij willen in deze les aandacht besteden aan verschillende onderwerpen. Wij geven u opnieuw voorbeelden van combinaties van woorden, bespreken het verschil tussen de en ajlla
en vertellen u het een en ander over partikels. Maar eerst willen wij de bespreking van de
deponentia voortzetten door aandacht te besteden aan de aanvoegende, wensende en gebiedende wijs van de o.t.t.t. en de aoristus.
De o.t.t.t. heeft geen vormen van aanvoegende of gebiedende wijs. De vormen van de wensende wijs van deponentia worden gevormd door achter de stam de volgende uitgangen te
plaatsen: -soimhn, -soio, -soito, -soimeqa, -soisqe, -sointo.
Soms worden de vormen van de wensende wijs o.t.t.t. van deponentia gevormd als de vormen van de wensende wijs o.t.t.t. van de lijdende vorm (zie les 37).
Vormen van de wensende wijs o.t.t.t. van deponentia komen in het Nieuwe Testament niet
voor!
48.2 Voorbeelden uit het N.T.
Wij vervolgen nu met voorbeelden van vormen van de aanvoegende wijs aoristus van deponentia.

... iJna kajgw mikron ti

kauchswmai

... opdat ik ook een weinig
roemen mag. (2 Kor. 11:
16)

mikron ti- het bijwoord mikron 'een
beetje' wordt nog wat
afgezwakt door de
toevoeging van het
onbepaalde
ti,
kauchswmai- 1ste p.
ev. aanv. wijs aor. v.
kaucaomai- ik roem
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mh aJyh/ mhde geush/ mhde
qigh/"

Raak niet aan en proef
niet en roer niet aan. (Kol.
2: 21)

aJyh/- 2de p. ev. aanv.
wijs aor. v. aJptomaiik raak aan, geush/2de p. ev. aanv. wijs
aor. v. geuomai- ik
proef, qigh/"- 2de p.
ev. aanv. wijs aor. v.
qigganw- ik roer aan.
Merk op dat de aanvoegende wijs hier
gebruikt wordt als
gebiedende wijs.

...

uiJon...

... opdat Hij afkwam en
zijn zoon genas... (Joh. 4:
47)

ijashtai- 3de p. ev.
aanv. wijs aor. v. ijaomai- ik genees

aJywmeqa

dat wij aanraken

aJywmeqa- 1ste p. mv.
aanv. wijs aor. v.
aJptomai- ik raak aan.
Deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe
Testament.

... kai mhdena kata thn
oJdon ajspashsqe

... en groet niemand op de
weg. (Luc. 10: 4)

mhdena- 4de nv. ev. v.
mhdei"niemand
(wordt gebruikt naast
oujdei"; hier gebruikt
vanwege de aanvoegende wijs, zie les 47
over ouj en mh),
a*spashsqe- 2de p.
mv. aanv. wijs aor. v.
ajspazomai- ik groet. U
ziet opnieuw het gebruik als gebiedende
wijs!

iJna

ijashtai

katabh/
aujtou

kai
ton
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... iJna ejn th/ uJmetera/
sarki kauchswntai

... opdat zij in jullie vlees
roemen mogen. (Gal. 6:
13)

sarki- 3de nv. ev. v.
sarxvlees,
kauchswntai- 3de p.
mv. aanv. wijs aor. v.
kaucaomai- ik roem

Wij geven u de uitgangen in een overzicht.

-swmai

-swmeqa

-sh/

-shsqe

-shtai

-swntai

Soms worden de vormen van de aanvoegende wijs aoristus gevormd als die van de aanvoegende wijs aoristus van de lijdende vorm (zie voor overzicht van de uitgangen les 36). Wij
geven u een voorbeeld met een vorm van het deponens poreuomai.

... oJpw" poreuqwsin eJw"
Kaisareia"...

... opdat zij trokken naar
Caesarea... (Hand. 23: 23)

poreuqwsin- 3de p.
mv. aanv. wijs aor. v.
poreuomai- ik ga, eJw"(+ 2de nv.) naar, tot,
Kaisareia- U herkent hier het woord
Kaisar in!

Het deponens ejrcomai heeft zoals u weet een onregelmatige vorm van de aoristus, namelijk
hjlqon. Voor de vorming van de aanvoegende wijs wordt het augment (opgesloten in h-)
verwijderd. Na de stam (ejlq-) volgen dan de uitgangen van de aanvoegende wijs actief (-w,
-h/", -h/, -wmen, -hte, -wsin).
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In de volgende voorbeelden hebben wij ook samengestelde vormen gebruikt, dat wil zeggen
vormen van een werkwoord dat bestaat uit ejrcomai met een voorvoegsel.

... sumferei uJmin iJna
ejgw ajpelqw

... het is jullie tot nut dat
Ik wegga. (Joh. 16: 7)

sumferei- (+ 3de nv.)
onpersoonlijke
uitdrukking: ' het is tot
nut voor', ajpelqw1ste p. ev. aanv. wijs
aor. v. ajpercomai- ik
ga weg

kurie, oujk eijmi iJkano"
iJna mou uJpo thn steghn
eijselqh/"...

Heere, ik ben niet waardig
dat U onder mijn dak inkomt... (Matt. 8: 8)

steghn- 4de nv. ev. v.
stegh- dak, eijselqh/"2de p. ev. aanv. wijs
aor. v. eijsercomai- ik
ga binnen

ejgw eijmi hJ qura: di j
ejmou ejan ti" eijselqh/
swqhsetai...

Ik ben de deur. Wanneer
iemand door Mij binnengaat, zal hij gered worden... (Joh. 10: 9)

eijselqh/- 3de p. ev.
aanv. wijs aor. v.
eijsercomai- ik ga binnen

dielqwmen eij" to peran

Laten wij oversteken naar
de andere zijde van het
meer. (Luc. 8: 22)

dielqwmen- 1ste p.
mv. aanv. wijs aor. v.
diercomai- ik steek
over, limnh"- 2de nv.
ev. v. limnh- meer

th" limnh"
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... iJna mh ejlqhte eij"
peirasmon

... opdat jullie niet in verzoeking komen. (Marc.
14: 38)

ejlqhte- 2de p. mv.
aanv. wijs aor. v. ejrcomai- ik kom

... iJna ajpelqwsin eij"
thn Galilaian...

... opdat zij heengaan naar
Galilea... (Matt. 28: 10)

ajpelqwsin- 3de p.
mv. aanv. wijs aor. v.
ajpercomai- ik ga heen

Vormen van het werkwoord ejrcomai (en samenstellingen ervan) komen vaak voor. Leert u
vormen van dit werkwoord dus goed herkennen!

Wij vervolgen nu met de wensende wijs van de aoristus van deponentia. Vormen hiervan
worden gevormd door achter de stam de volgende uitgangen te zetten:
-saimhn, -saio, -saito, -saimeqa, -saisqe, -sainto. U herkent hierin weer het aoristuskenmerk -sa-. Een andere mogelijkheid is vorming als de vormen van de wensende wijs aoristus van de lijdende vorm (zie les 37). Er komen echter geen vormen van de wensende wijs
aoristus van deponentia voor in het Nieuwe Testament.

Wij willen tot slot de gebiedende wijs aoristus van deponentia met u bespreken. Kijkt u eerst
naar de volgende voorbeelden.

ajspasai Priskan kai
jAkulan kai ton jOnhsiforou oijkon.

Groet Prisca en Aquila en
het huis van Onesiforus.
(2 Tim. 4: 19)

ajspasai- 2de p. ev.
geb. wijs aor. v.
ajspazomai- ik groet,
oijko"- huis, huishouding, gezin
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eij ti" qelei ojpisw mou
ejlqein,
ajparnhsasqw
eJauton...

Indien iemand achter Mij
wil komen, laat hij zichzelf
verloochenen... (Matt. 16:
24)

ajparnhsasqw- 3de p.
ev. geb. wijs aor. v.
ajparneomai- ik verloochen. Merk op dat
de e voor een uitgang
van de aoristus tot h
wordt!

ajspasasqe Priskan kai

Groet Prisca en Aquila
mijn medewerkers in
Christus Jezus. (Rom. 16:
3)

ajspasasqe- 2de p.
mv. geb. wijs aor. v.
ajspazomai- ik groet,

Laten zij groeten!

ajspasasqwn- 3de p.
mv. geb. wijs aor. v.
ajspazomai- ik groet.
Deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe
Testament.

jAkulan tou" sunergou"
mou ejn Cristw/ jIhsou

ajspasasqwn

sunergou"- 4de nv.
mv. v. sunergo"- medewerker. Merk op dat
jIhsou een 3de nv. is!

De uitgangen van de gebiedende wijs aoristus van deponentia zijn dus:

- sai
- sasqw
- sasqe
- sasqwn
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Er zijn echter ook deponentia waarvan de gebiedende wijs aoristus gevormd wordt als de
gebiedende wijs aoristus van de lijdende vorm (zie les 34). Wij geven u een paar voorbeelden.

poreuqhti

kai

po-

reuetai...

Ga, en hij gaat... (Matt. 8:
9)

poreuqhti- 2de p. ev.
geb. wijs aor. v. poreuomai- ik ga

... genhqhtw to qelhma
sou ...

... Uw wil geschiede ...
(Matt. 6: 10)

genhqhtw- 3de p. ev.
geb. wijs aor. v. ginomai- ik word (deponens) , qelhma- wil

... kai ajpokriqhte moi...

... en antwoordt Mij ...
(Marc. 11: 29)

ajpokriqhte- 2de p.
mv. geb. wijs aor. v.
ajpokrinomai- ik antwoord (deponens)

ajpokriqentwn

Laten zij antwoorden!

ajpokriqentwn- 3de p.
mv. geb. wijs aor. v.
ajpokrinomai- ik antwoord
(deponens).
Deze vorm komt niet
voor in het Nieuwe
Testament.

48.3 Partikels
Wij willen het nu met u hebben over partikels. Partikels zijn woorden die niet echt evevn betekenis hebben maar hun betekenis ontlenen aan de contekst waarin ze staan. Het zijn woorden die een bepaalde gevoelswaarde geven aan de mededelingen. Partikels geven in geschreven taal dezelfde informatie als gezichtsuitdrukking, gebaren en intonatie van de stem
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in gesproken taal. Misschien vindt u dit wel erg vaag. Wij zullen proberen aan de hand van
de volgende voorbeelden duidelijk te maken hoe partikels functioneren.
Wij beginnen met het partikel oujn. Dit woord betekent ' dan, dus '. In een zin met oujn wordt
vaak een gevolgtrekking gepresenteerd die logisch uit het voorafgaande volgt.
proseucomenoi de mh
battaloghshte wJsper
oiJ ejqnikoi, dokousin
gar oJti ejn th/ polulogia/
aujtwn
eijsakousqhsontai. mh oujn
oJmoiwqhte aujtoi"...

En wanneer jullie bidden,
gebruikt dan geen omhaal
van woorden zoals de
heidenen, want zij menen
dat zij door hun veelheid
van woorden zullen worden verhoord.
Wordt hun dan niet gelijk... (Matt. 6: 7, 8)

battaloghshte- 2de
p. mv. aanv. wijs aor.
v. battalogew- ik gebruik een omhaal van
woorden,
ejqniko"
(mnl.)- heiden, dokousin- 3de p. mv. o.t.t. v.
dokewik
meen,
polulogia- veelheid
van woorden (polu +
logia),
eijsakousqhsontai- 3de p.
mv. lijdende vorm
o.t.t.t. v. eijsakouw- ik
verhoor, oJmoiwqhte2de p. mv. aanv. wijs
lijdende vorm aor. v.
oJmoiow- (+ 3de nv.) ik
maak gelijk aan, (lijd.
vorm) ik word gelijk
aan

In vers zeven wordt verteld over de praktijken van heidenen: zij gebruiken veel woorden
wanneer zij bidden, omdat zij menen dat zij op die manier verhoord zullen worden. Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar de lange formules die heidense volkeren gebruikten om
de goden aan te spreken. Het was erg belangrijk precies de juiste bewoordingen te keizen
wanneer men iets vroeg. Anders werd het gebed zeker niet verhoord. De heidenen hebben
een onjuiste opvatting over bidden. Daarom maant Jezus de mensen niet te bidden zoals zij
doen. Het woord oujn leidt dus een zin in die logisch volgt op de vorige: 'aangezien de heidenen verkeerde opvattingen hebben over bidden, moeten jullie hun daarin niet navolgen'.
Vers zeven geeft de reden voor de opdracht in vers acht. Dit gebruik van oujn kunnen wij
'sterk' noemen: het woord heeft zijn eigen betekenis.
Wij laten u nu nog een voorbeeld zien van 'zwak' gebruik van oujn.
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ajmhn gar legw uJmin oJti
polloi profhtai kai
dikaioi
ejpequmhsan
ijdein aJ blepete kai oujk
eijdan, kai ajkousai aJ
ajkouete kai ouk hjkousan. uJmei" oujn ajkousate thn parabolhn
tou speiranto"

Want voorwaar, Ik zeg
jullie dat veel profeten en
rechtvaardigen begeerd
hebben te zien wat jullie
zien en zij hebben het niet
gezien, en te horen wat
jullie horen en zij hebben
het niet gehoord.
Jullie dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. (Matt.
13: 17, 18)

ajmhnvoorwaar,
dikaio"- rechtvaardig
(hier zelfstandig gebruikt als onderwerp
van
ejpequmhsan),
ejpequmhsan- 3de p.
mv. aor. v. ejpiqumewik begeer, ijdein- hele
werkwoord aor. v.
oJraw- ik zie, eijdan3de p. mv. aor. v.
oJraw- ik zie (vaker:
eijdon), ajkousai- hele
werkwoord aor. v.
ajkouw- ik hoor, hjkousan- 3de p. mv. aor. v.
ajkouw- ik hoor, ajkousate- 2de p. mv. geb.
wijs aor. v. ajkouw- ik
hoor, parabolh- gelijkenis,
speiranto"2de nv. ev. dlw. aor. v.
speirw- ik zaai, hier
zelfstandig
gebruikt
(let op het lidwoord)

Het woord oujn geeft hier meer de overgang aan naar een nieuw punt in het betoog, er is
geen sprake van een logisch gevolg uit het voorafgaande. Hooguit kunnen wij zeggen dat
oujn bij uJmei" hoort en de tegenstelling uit het vorige vers oppakt: ' Er is een verschil tussen
de profeten vroeger en jullie nu. Zij wilden horen maar zij hebben het niet gehoord. Maar
jullie, hoort..'. U ziet dat de betekenis van het woord wat begint af te zwakken.

Er is een groot verschil per schrijver in het Nieuwe Testament waar het het gebruik van partikels betreft. Zo komt het woord oujn in het evangelie naar Marcus maar zes keer voor (van
de vierhonderdnegenennegentig keer in het hele Nieuwe Testament). Daarentegen komt
oujn in het evangelie naar Johannes tweehonderd (!) keer voor.
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Probeert u in elk geval van een partikel een basisbetekenis bij de hand te houden en kijkt u
zelf waar deze past. Het is niet altijd nodig het partikel sterk te vertalen. Daarom hadden wij
het al eerder over 'gevoelswaarde'. Een partikel geeft de lezer een aanwijzing over de bedoeling van de auteur zonder die bedoeling heel expliciet te maken.

Wij vervolgen met een korte beschouwing over het partikel gar. Dit woord betekent in principe 'want' en geeft een causale relatie aan (oorzaak- gevolg).

kai hjkousen oJ basileu"
JHrw/dh", faneron gar
ejgeneto to ojnoma aujtou
...

En koning Herodes hoorde (het), want Zijn naam
was openbaar geworden... (Marc. 6: 14)

faneron- 1ste nv. ev.
onz. (hoort bij ojnoma)
v. fanero"- duidelijk,
bekend, openbaar

De zin met gar (een soort tussenzin) geeft aan hoe het kwam dat Herodes van Jezus hoorde:
'want Zijn naam was openbaar geworden'. Dit is het sterke gebruik van gar: er is een causale
relatie tussen de gar-zin en het voorafgaande (het bekend worden van Jezus' naam is er de
oorzaak van dat ook koning Herodes van Hem hoort).

Het gebruik per schrijver verschilt weer: in het evangelie naar Mattheu>s komt gar honderdvierentwintig keer voor, in het evangelie naar Marcus zesenzestig keer. In het evangelie naar
Marcus wijkt het gebruik van gar soms ook af van het gebruik elders. Wij willen u in het
huiswerk een voorbeeld daarvan laten zien.

Er zijn ook partikelcombinaties. Zo'n combinatie is oJ men ... oJ de- de een ... de ander. Het
woord oJ is het lidwoord gecombineerd met de partikels men en de. Door deze partikels krijgt
de combinatie de bovengenoemde betekenis. Het partikel men vestigt er de aandacht op dat
er nog een lid volgt, de verplaatst de aandacht van de lezer naar het nieuwe lid. Deze partikels worden dus gebruikt om de aandacht van de lezer te richten. Vaak is daarom een vertaling met ' de een ... de ander' te sterk. In het Nederlands wordt dan bijna een tegenstelling
uitgedrukt, die in het Grieks niet aanwezig is. Soms kunt u dus het beste voor uzelf vaststel-
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len dat er een verschuiving van aandachtspunt plaatsvindt zonder dat u dit expliciet in een
vertaling uitdrukt. Bekijkt u de volgende voorbeelden maar.

ejgw men uJma" baptizw
ejn uJdati eij" metanoian,
oJ de ojpisw mou ejrcomeno" ... aujto" uJma" baptisei ejn pneumati aJgiw/
kai puri

Ik doop jullie met water
tot bekering, maar Hij Die
na mij komt ... Hij zal jullie
dopen met de Heilige
Geest en vuur. (Matt. 3:
11)

uJdati- 3de nv. ev. v.
uJdwr
(onz.)-water,
metanoia (vrl.)- bekering, baptisei- 3de p.
ev. o.t.t.t. v. baptizwik doop, puri- 3de nv.
ev. v. pur (onz.)- vuur

kai oiJ men ejpeiqonto
toi" legomenoi", oiJ de
hjpistoun

En sommigen werden
overtuigd door hetgeen
gezegd werd, maar anderen geloofden niet. (Hand.
28: 24)

ejpeiqonto- 3de p. mv.
o.v.t. v. peiqw- ik overtuig, hjpistoun- 3de p.
mv. o.v.t. v. ajpistewik geloof niet (aj voor
een woord geeft vaak
een ontkenning aan).
U ziet hier dat er ook
een meervoud voorkomt: oiJ men ... oiJ desommigen ... anderen.
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oJ men qerismo" polu",
oiJ de ejrgatai ojligoi

De oogst is groot, maar de
arbeiders zijn weinig.
(Matt. 9: 37)

qerismo"- oogst, ejrgatai- 1ste nv. mv. v.
ejrgath"- arbeider. U
ziet hier dat er ook
combinaties mogelijk
zijn van een enkel- en
een meervoud. In dit
geval is er sprake van
een
tegenstelling,
maar die zit meer in de
tegenstelling polu"ojligoi dan in de aanwezigheid van men ...
de!

to men pneuma proqumon
hJ de sarx ajsqenh"

De geest is wel gewillig,
maar het vlees is zwak.
(Matt. 26: 41)

proqumon- 1ste nv.
ev. onz. (hoort bij
pneuma) v. proqumo"gewillig,
ajsqenh"1ste nv. ev. mnl.
(ajsqenh"
is
een
woord van twee uitgangen!). U ziet hier
dat men ... de ook
woorden van een verschillend geslacht kan
verbinden.
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... oJ" dh karpoforei kai
poiei oJ men eJkaton, oJ de
eJxhkonta, oJ de triakonta

...die dus vrucht draagt en
voortbrengt, de een honderd, de ander zestig, de
ander dertig. (Matt. 13:
23)

dh- (partikel) dan, dus,
karpoforew- ik draag
vrucht,
triakontadertig (wordt niet verbogen). U ziet hier een
voorbeeld van uitbreiding van de combinatie met een derde lid.
Het tweede de verplaatst de aandacht
van de lezer naar het
derde lid.

Wij willen nu nog aandacht besteden aan het verschil tussen ajlla en de (zonder men). Beide
woorden worden met 'maar' vertaald. Probleem is vaak dat de vertaling van de met 'maar'
te sterk is. Men heeft wel gesuggereerd dat de twee betekenissen heeft: 'en' (neutraal) en
'maar' (adversatief). Een goed begrip van de herkomst van het woordje de kan het probleem
oplossen zonder aan de twee betekenissen toe te kennen. Maar laten wij eerst kijken naar
het gebruik van ajlla.

ouj gar hjlqon kalesai
dikaiou" ajlla aJmartwlou"

Want Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te
roepen maar zondaars.
(Matt. 9: 13)

kalesai- hele werkwoord aor. v. kalewik roep. U ziet dat ajlla hier twee woorden
verbindt die fungeren
als lijdend voorwerp
bij kalesai. Het eerste woord wordt als
lijdend voorwerp afgewezen, het tweede
woord komt er voor in
de plaats (door ajlla).
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ouj gar iJkano" eijmi iJna
uJpo thn steghn mou
eijselqh/": ... ajlla eijpe
logw/, kai ijaqhtw oJ pai"
mou

Want ik ben het niet
waard dat U onder mijn
dak binnenkomt ... Maar
spreek door een woord en
laat mijn knecht gezond
worden. (Luc. 7: 6, 7)

logw/- door, met een
woord (instrumentalis), ijaqhtw- 3de p. ev.
geb. wijs lijd. vorm
aor. v.ijaomai- ik genees (deponens). U
ziet hier dat ajlla zinnen verbindt.

Het woord ajlla heeft dus een sterke adversatieve ('tegenstellende') waarde.
Dit is niet altijd het geval bij het woord de. Dit is te verklaren door te kijken nar het gebruik
van de in de combinatie men ... de. Hier richt de de aandacht van de lezer op een nieuwe
element. Wanneer dit nieuwe element contrasteert met het voorgaande kunnen wij de adversatief vertalen ('maar'). Vaak echter verbindt de elementen in een opsomming. Kijkt u
maar naar het laatste voorbeeld op bladzijde acht. In de combinatie men ... de heeft de dus
vaak geen adversatieve waarde.
De zonder men kan soms met 'maar' vertaald worden. Vaak echter is dat te sterk. De verplaatst alleen de aandacht van de lezer zonder de elementen tegenover elkaar te plaatsen.
Dit is te verklaren door aan te nemen dat er in zinnen met de aanvankelijk een verzwegen
men gelezen moest worden. Dit gebruik leidde ertoe dat de helemaal zonder men ging functioneren, ook waar eigenlijk geen sprake meer is van elementen. Zo komt de ook tussen zinnen voor om aan te geven dat er een overgang is naar een nieuwe geschiedenis. Binnen een
geschiedenis worden de zinnen vaak met kai verbonden.

ejgw ejbaptisa uJma" uJdati, aujto" de baptisei
uJma" ejn pneumati aJgiw/

Ik heb jullie met water
gedoopt, maar Hij zal jullie dopen met de Heilige
Geest. (Marc. 1: 8)

ejgw en aujto" worden
tegenover elkaar geplaatst. De grote overeenkomst met Matt. 3:
11 (zie boven, bladzijde 7) kan wijzen op
een verzwegen men na
ejgw.
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kai ejxelqousa eijpen th/
matri
aujth":
tiv
aijthswmai; hJ de eijpen:
thn kefalhn jIwannou
tou baptizonto"

En zij uitgaande zei tot
haar moeder: Wat moet ik
vragen? Zij nu zei: Het
hoofd van Johannes de
Doper. (Marc. 6: 24)

de geeft een overgang
aan naar een persoon
die nog niet eerder
handelend optrad in
de geschiedenis, namelijk Herodias. Dit is
de enige keer dat de
voorkomt in dit stuk
(van negen verzen).
Alle verbindingen tussen zinnen worden
gelegd door kai. De
vestigt hier de aandacht op de hoofdpersoon van de geschiedenis: Herodias' inbreng is doorslaggevend.

U ziet aan dit laatste voorbeeld dat het belangrijk is goed op partikels te letten. Zij geven
vaak een boodschap door die in geen vertaling is uit te drukken.

Wij geven u nu nog voorbeelden van de diverse gebruikswijzen van het woord oJti- dat, omdat
pisteuete oJti dunamai
touto poihsai;

Geloven jullie dat Ik dat
kan doen? (Matt. 9: 28)

oJti- dat. De zin met
oJti fungeert hier als
lijdend voorwerp bij
pisteuete.
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makarioi oiJ eijrhnopoioi, oJti aujtoi uiJoi
qeou klhqhsontai

Zalig de vredestichters,
omdat zij zonen van God
genoemd zullen worden.
(Matt. 5: 9)

oJti- omdat. De zin
met oJti geeft aan
waarom de vredestichters zalig worden
genoemd.

... legonte" oJti to desmwthrion euJromen...

... zeggende: Wij vonden
de kerker... (Hand. 5: 23)

Dit is een geval van
het gebruik van oJti op
een punt waar een
overgang is naar de
directe rede. Eigenlijk
geeft oJti aan dat de
tekst van de schrijver
(die beschrijft: 'zeggende dat') overlapt
met de inhoud van de
directe rede. Op zo'n
punt kunt u oJti het
best weergeven met
een dubbele punt.

U zag drie heel verschillende gebruikswijzen van het woord oJti. In alle gevallen geldt dat de
contekst doorslaggevend is bij het bepalen van de juiste weergave van dit woord.

48.4 Huiswerk
Wij geven u een stuk tekst waarin een aantal malen het woord gar voorkomt. Probeert u de
tekst te vertalen en kijkt u dan hoe gar hier functioneert.

... ajkousa" de oJ &Hrw/dh" ejlegen: oJn ejgw ajpekefalisa jIwannhn, ouJto" hjgerqh.
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aujto" gar oJ &Hrw/dh" ajposteila" ejkrathsen ton j*Iwannhn kai ejdhsen aujton ejn
fulakh/ dia &Hrw/diada thn gunaika Filippou tou ajdelfou aujtou, oJti aujthn ejgamhsen:
ejlegen gar oJ
fou sou.

jIwannh" tw/ &Hrw/dh/ oJti oujk ejxestin soi ejcein thn gunaika tou ajdel-

hJ de &Hrw/dia" ejneicen aujtw/ kai hjqelen aujton ajpokteinai, kai oujk hjdunato:
oJ gar &Hrw/dh" ejfobeito ton jIwannhn, eijdw" aujton ajndra dikaion kai aJgion...

ajpokefalizw- ik onthoofd, hjgerqh- 3de p. ev. aor. lijd. vorm v. ejgeirw- ik wek op, kratewik neem gevangen, ejdhsen- 3de p. ev. aor. v. dew- ik bind, ejxestin- (onpersoonlijke uitdrukking) het is toegestaan, het is behoorlijk, ejneicen- 3de p. ev. o.v.t. v. ejnecw- (+ 3de nv.) ik
ben vijandig jegens, ajpokteinai- hele werkwoord aor. v. ajpokteinw- ik dood, fobeomai- ik
vrees (deponens), eijdw"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v. oijda- ik weet

48.5 Nieuwe Woorden
geuomai

- ik proef (deponens)

qigganw

- ik roer aan

eJw"

- (+ 2de nv.) naar, tot

sumferei

- (+ 3de nv.) het is tot nut voor

stegh (vrl.)

- dak

limnh (vrl.)

- meer

oijko" (mnl.)

- huis, huishouding, gezin

ajparneomai

- ik verloochen (deponens)

sunergo" (mnl.)

- medewerker

battalogew

- ik gebruik een omhaal van woorden

ejqniko" (mnl.)

- heiden

dokew

- ik meen
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polulogia (vrl.)

- veelheid van woorden

eijsakouw

- ik verhoor

ajmhn

- voorwaar

ejpiqumew

- ik begeer

speirw

- ik zaai

fanero", a, on

- duidelijk, bekend, openbaar

oJ men ... oJ de

- de een ... de ander

metanoia (vrl.)

- bekering

pur (onz.)

- vuur

ajpistew

- ik geloof niet

qerismo" (mnl.)

- oogst

ejrgath" (mnl.)

- arbeider

karpoforew

- ik draag vrucht

triakonta

- dertig (wordt niet verbogen)

desmwthrion (onz.)

- gevangenis, kerker

ajpokefalizw

- ik onthoofd

ejnecw

- (+ 3de nv.) ik ben vijandig jegens

ajpokteinw

- ik dood

eijdw"

- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v. oijda- ik weet
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48.6 En dan nu ... lezen!:
Wij behandelen met u het laatste deel van de gelijkenis van de verloren zoon: Luc. 15: 28
(tweede helft) - 32: ' Een vader en een zoon (II) '.

28. ... oJ de pathr aujtou ejxelqwn parekalei aujton.
29. oJ de ajpokriqei" eijpen tw/ patri aujtou: ijdou tosauta ejth douleuw soi kai oujdepote ejntolhn sou parhlqon, kai ejmoi oujdepote ejdwka" ejrifon iJna meta twn filwn
mou eujfranqw:
30. oJte de oJ uiJo" sou ouJto" oJ katafagwn sou ton bion meta pornwn hjlqen, ejqusa"
aujtw/ ton siteuton moscon.
31. oJ de eijpen aujtw/: teknon, su pantote met j ejmou eij, kai panta ta ejma sa ejstin:
32. eujfranqhnai de kai carhnai ejdei, oJti oJ ajdelfo" sou ouJto" nekro" hjn kai ejzhsen,
kai ajpolwlw" kai euJreqh.
tosauta- 4de nv. mv. onz. v. tosouto"- zoveel, douleuw- ik dien (als slaaf), katafagw- ik
eet op, ik verbras, pornh- hoer, pantote- altijd, ejma- 1ste nv. mv. onz. v. ejmo"- van mij (hier
zelfstandig gebruikt, let op het lidwoord), sa- 1ste nv. mv. onz. v. so"- van jou, carhnaihele werkwoord lijdende vorm aoristus v. cairw- ik ben blij

Vragen:
1. Elk vers in dit stuk begint met de. Wat is de functie van dit de : sterk adversatief of meer
om de aandacht van de lezer te richten?
2. Uit welke woorden spreekt in vers 30 de woede van de oudste zoon?
3. Welke elementen in vers 29 en vers 30 staan tegenover elkaar?
4. De vader gaat ernstig op het verwijt van de oudste zoon in. Wat is zijn argumentatie? Wat
zegt hij over zijn beide zonen?
5. De inhoudelijke vraag: Wij spraken eerder over de centrale figuur in deze gelijkenis. Wij
vroegen u toen wie centraal staat, wanneer men deze gelijkenis met de twee voorgaande
vergelijkt. In die twee staat degene die zoekt centraal. In de gelijkenis van de verloren zoon
zou dat op de vader kunnen wijzen. Hij staat ook op een andere manier centraal: hij staat
tussen zijn zoons in. Er is namelijk evenzeer een rol weggelegd voor de oudste zoon als voor
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de jongste. De klacht van de oudste zoon en de reactie van de vader doen denken aan een
andere gelijkenis, een gelijkenis waarin ook iemand anders centraal staat dan de titel doet
vermoeden. Wij bedoelen de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matt. 20: 1- 16).
Wie staat in die gelijkenis centraal? Wat is de relatie met de gelijkenis van de verloren zoon?
Probeert u eens een vergelijking te maken door dit schema in te vullen. Wij hebben een regel al vast ingevuld.

Gelijkenis van de verloren zoon
vader

Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
heer van de wijngaard

oudste zoon
jongste zoon
klacht van de oudste zoon
reactie op de klacht door de vader

48.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Hoger Onderwijs II
Rome als de hoofdstad van het keizerrijk bleef het centrum voor hoger onderwijs wat betreft
juridische studies. Echter aan het begin van de derde eeuw n.Chr. verscheen er in het oosten de school van Beiroet. Men gaf les daar in het Latijn en ondanks de taalbarrière schreven er zich vele Grieken in. Dit omdat het de weg opende naar een hoge administratieve
functie of juridische carrière. Praktisch alleen een carrière als jurist kon een Griek overtuigen om Latijn te leren. Want alle talen behalve het Grieks waren in hun ogen ‘barbaars’.

Hand in hand met de romanisering van de provincies werd het keizerrijk bedekt met een
netwerk van scholen. De lagere school bleef altijd privé, maar taalscholen en scholen voor
de redenaarskunst kregen steeds meer het karakter van openbare instituten. Evenals in de
Hellenistische wereld werden deze ondersteund door privé fondsen of door een stadsfonds.
Het kwam er altijd op neer dat de stad verantwoordelijk was voor hoger onderwijs.

De liberale centrale regering van het vroege keizerrijk, ook wel hoog keizerrijk genoemd (tegenover het latere ‘lage’ keizerrijk), was er op gebrand om de kosten van het administratieve
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apparaat tot een minimum te beperken. Het vergenoegde zich ermee om hoger onderwijs
aan te moedigen en om een carrière als leraar te stimuleren door fiscale ontheffingen.

Het was maar zelden dat een keizer stoelen voor hoger onderwijs schiep en dan ook nog ze
voorzag met een regelmatig honorarium. In 69-79 n.Chr. schiep Vespasianus twee stoelen in
Rome voor welbespraaktheid in Grieks en Latijn. Marcus Aurelius, de keizer die zozeer in
filosofie was geïnteresseerd, schonk Athene, 161-180 n.Chr., een stoel voor de redenaarskunst en vier stoelen voor de filosofieën van de vier grote gangbare bewegingen–
Platonisme, Aristotelianisme, Epicureanisme en Stoicisme.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. vs. 28de aandacht wordt op de vader gericht
vs. 29de aandacht wordt gericht op de zoon
vs. 30adversatief: nooit een bokje voor mij, maar toen hij kwam...
vs. 31de aandacht gaat weer naar de vader
vs. 32overgang van reactie op de klacht van de oudste zoon over zijn eigen
zoon
positie naar de reden van vreugde om de terugkeer van de jongste
2. katafagwn- sterk woord 'verteren' (wordt ook gebruikt van hevige emoties en van
vuur), pornwn- hoeren (dit wordt in de geschiedenis nergens gezegd!)
3. douleuw soi ... parhlqon tegenover oJ katafagwn ... pornwn
ejrifon tegenover ton siteuton moscon (Let op: ejrifon heeft geen lidwoord: ' een
bokje',
ton situeton moscon- 'het gemeste kalf' Dit kalf werd bewaard voor speciale gelegen
heden. Het contrast is zo des te groter.)
4. De vader bevestigt eerst de positie van de oudste zoon. Pas daarna geeft hij aan waarom
er reden is tot vreugde: de jongste zoon was verloren en is gevonden.
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LES XLIX

49.1 Inleiding
In deze herhalingsles geven wij u de volledige vervoeging van deponentia in een overzicht.
Wij gebruiken hiervoor het werkwoord geuomai, omdat dit werkwoord regelmatig is.
bedr.

aanv.

wijs

wijs

opt.

geb. wijs

hele

dlw.

ww.

49.2 Vervoeging van een Regelmatig Deponens
O.T.T.

geuomai

geuwmai

geuoimhn

geuou

geuei

geuh/

geuoio

geuesqw

geuomenh

geuetai

geuhtai

geuoito

geuesqe

geuomenon

geuomeqa geuwmeqa geuoimeqa
geuesqe

geuhsqe

geuoisqe

geuontai geuwntai geuointo

O.V.T

e*geuomhn
e*geuou
e*geueto
e*geuomeqa
e*geuesqe
e*geuonto

geuesqwn

geuesqai geuomeno"
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AOR.

e*geusamhn geuswmai geusaimhn

geusai

e*geusw

geusasqw

geusameno"

e*geusato geushtai geusaito

geusasqe

geusamenh

e*geusameqageuswmeqa geusaimeqa

geusasqwn

geusamenon

geush/

geusaio

geusasqai

e*geusasqe geushsqe geusaisqe
e*geusanto geuswntaigeusainto

V.T.T.

gegeumai gegeumeno" w*

gegeumeno" ei*hn gegeuso gegeusqai

gegeusai gegeumeno" h*/" gegeumeno" ei*h" gegeusqw

gegeusmeno"

gegeutai gegeumeno" h&/

gegeusmenh

gegeumeno" ei*h

gegeusqe

gegeumeqa gegeumenoi w*mengegeumenoi ei*men gegeusqwn
gegeusqe gegeumenoi h*te gegeumenoi ei*te
gegeuntai gegeumenoi w*singegeumenoi ei*en

V.V.T.

e*gegeumhn
e*gegeuso
e*gegeuto
e*gegeumeqa
e*gegeusqe
e*gegeunto

gegeusmenon
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geusoimhn

O.T.T.T.geusomai

geusesqai

geusomeno"

geusei

geusoio

geusomenh

geusetai

geusoito

geusomenon

geusomeqa

geusoimeqa

geuseqe

geusoisqe

geusontai

geusointo

Let u vooral goed op de uitgangen. U kunt het schema van de lijdende vorm (les 42) gebruiken om vormen van deponentia die als de lijdende vorm gevormd worden op te zoeken.

49.3 Bijwoorden
In les 43 en 44 behandelden wij een aantal bijwoorden en hun overtreffende trap. Wij willen
deze ook herhalen. Wij geven u een volledig schema. Een (0) achter een woord betekent dat
dit woord niet in het Nieuwe Testament voorkomt.

stellende trap

vergelijkende trap

overtreffende trap

betekenis

a*gci (0)

a*sson

---

dichtbij

a*nw

a*nwteron

---

boven, omhoog

e&ggu"

e*gguteron

e*ggista (0)

dichtbij

eu*

kreisson

kratista (0)

goed

beltion

beltista (0)

h&dew"

---

h&dista

zoet, aangenaam

kakw"

h&sson/h&tton

---

slecht

ceiron (0)

---
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kalw"

kallion

---

mooi

katw

katwterw

---

beneden, omlaag

mala (0)

mallon

malista

zeer

mikron

e*lasson/e*latton

e*lacista (0)

weinig

peran

peraiterw

---

over

49.4 Bijvoeglijke Naamwoorden
Wij besteden in les 45 aandacht aan bijvoeglijke naamwoorden op -ou".

mannelijk
ev.

vrouwelijk
mv.

onzijdig

ev.

mv.

ev.

mv.

1ste nv. a&plou"

a&ploi

a&plh

a&plai

a&ploun

a&pla

2de nv. a&plou

a&plwn

a&plh"

a&plwn

a&plou

a&plwn

3de nv. a&plw/

a&ploi"

a&plh//

a&plai"

a&plw /

a&ploi"

4de nv. a&ploun

a&plou"

a&plhn

a&pla"

a&ploun

a&pla

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.
1ste nv. a*rgura
2de nv. a*rgura"
3de nv. a*rgura/
4de nv. a*rguran

In les 46 wezen wij u op bijvoeglijke naamwoorden van twee uitgangen. In onze woordenlijst
geven wij dergelijke bijvoeglijk naamwoorden als volgt aan:
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ai*wnio", on
Bijvoeglijke naamwoorden van drie uitgangen hebben de volgende aanduiding:
fanero", a, on

49.5 Crasis
In les 47 behandelden wij het verschijnsel crasis.
Het woord kai kan samentrekken met een volgend woord wanneer dit woord met een klinker begint. Voorbeeld: kai + e*gw > ka*gw. Zie verder de woordenlijst van les 47.
Het woord a*n kan samentrekken met een woord dat voorafgaat, wanneer dat woord op een
klinker eindigt. Voorbeeld: ei* + a*n > e*an. Zie verder de woordenlijst van les 47.
In les 47 vond u ook informatie over combinaties van woorden. Wij zetten deze combinaties
nog even op een rijtje.
te ... kai

- zowel ... als

ou* monon ... a*lla kai

- niet alleen ... maar ook

49.6 Partikels
In les 48 tot slot bespraken wij een aantal partikels en een partikelcombinatie.

ou*n

- dus, dan

gar

- want

o& men ... o& de

- de een ... de ander

a*lla

- maar

de

- maar ( vaak zwak, richt de aandacht van de

Het kan nuttig zijn af en toe de voorbeelden bij een bepaald onderwerp nog eens door te
nemen!
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49.7 Onregelmatige Werkwoorden
Wij geven u de belangrijkste vormen van het onregelmatige werkwoord e*rcomai.

h*lqon- 1ste p. ev. aor. (e*lqw- 1ste p. ev. aanv. wijs aor.)
e*lhluqa- 1ste p. ev. v.t.t. (e*lhluqw"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v.t.t.)
e*leusomai- 1ste p. ev. o.t.t.t.

Wij geven u ook de belangrijkste vormen van het onregelmatige werkwoord ginomai.

e*genomhn- 1ste p. ev. aor.
gegona

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

gegenhmai- 1ste p. ev. v.t.t. (gegennhmeno"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v.t.t.)
genhsomai- 1ste p. ev. o.t.t.t.

Let u er dus op dat ginomai twee vormen heeft voor de v.t.t.!
49.8 Huiswerk
Wij geven u een aantal zinnen ter vertaling met vormen van deponentia en vormen van de
lijdende vorm. Alle tijden zijn mogelijk!

1. e*rcou, kai e*rcetai.
2. e*lpizw gar diaporeuomeno" qeasasqai u&ma".
3. kai tiv" dunatai swqhnai;
4. ... i&na dikaiwqwmen e*k pistew" Cristou kai ou*k e*x e*rgwn nomou.
5. ou* dunasqe qew/ douleuein kai mamwna/.

584

6. kaucasai e*n qew/.
7. kai a*pokriqeisa h& mhthr au*tou ei*pen: ou*ci, a*lla klhqhsetai *Iwannh".
8. a*lla dia th" carito" tou kuriou *Ihsou pisteuomen swqhnai kaq * o&n tropon
ka*keinoi.
9. e*gw fw" ei*" ton kosmon e*lhluqa, i&na pa" o& pisteuwn ei*" e*me e*n th/ skotia/ mh
meinh/.
10. ... i&na kaqw" gegraptai: o& kaucwmeno" e*n kuriw/ kaucasqw.

diaporeuomai- ik trek door, ik ben op doorreis, douleuw- ik dien (als slaaf), mamwna"
(mnl.)- mammon, geld, rijkdom, ou*ci- nee, kaq * o&n tropon- net als, skotia (vrl.)- duisternis

49.9 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Jurisprudentie I
Als wettelijk systeem heeft de Romeinse vorm van jurisprudentie de ontwikkeling van wetgeving in de meeste westerse landen beïnvloed en ook in delen van het oosten. Het vormt
de basis van de wetboeken in de meeste landen van Europa en van afgeleide systemen elders.

De Romeinse justitie werd voor het eerst waargemaakt toen de zogeheten twaalf tafels werden opgesteld als een soort wetboek (451-450 v. Chr.). Voorheen waren procedures en regelgeving het privilége van de opperpriesters (pontifices). Zij behoorden tot de regerende
patristische klasse. Dit wetboek werd opgesteld in het forum in Rome d.m.v. houten of
bronzen tabletten. Hierin werden wetten betreffende publieke en religieuze, privé en criminele zaken vastgelegd. Zo werden zij publiek gemeengoed en kon iedere burger zich erop
beroepen. De ‘twaalf tafels’ waren zo belangrijk dat zelfs verouderde wetten niet herroepen
werden totdat onder keizer Justinianus in de zesde eeuw n.Chr. er een algehele reorganisatie van het wetssysteem plaatsvond.

De Romeinse justitie regelde zaken van erfgoed, verplichtingen (ook contracten voor leningen), eigendomsrecht en persoonsgebonden zaken (familiezaken, slavenzaken en burgerschap). In de vroegste tijden had de paterfamilias (oude tweede naamval voor ‘vader van de
familie’) bijna absolute macht over zijn familie (slaven incluis) en zijn bezittingen. Dit werd
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de patria potestas genoemd. Hij bezat alle rechten over personen en goederen. Een dochter bleef onder de patria postestas totdat zij huwde of uitgehuwelijkt werd. Daarna viel zij
onder de potestas van haar echtgenoot. In de loop der tijden werden vele van de hardvochtige aspecten van deze macht verzacht, maar in zijn geheel bleef zij overeind tot het einde.

NOTITIES:
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LES L

50.1 Inleiding
Wij naderen het einde van de cursus. Over een aantal moeilijke onderwerpen moet nog het
een en ander gezegd worden. Zorgt u er dus voor dat u de voorgaande lessen volledig beheerst voor u aan les 50- 63 begint.

In deze les willen wij werkwoorden op -mi behandelen. Deze werkwoorden behoren tot de
zogenaamde athematische praesentia (KGG 49). Deze werkwoorden hebben een afwijkende
vervoeging. Vaak komen maar een paar vormen o.t.t. van een werkwoord voor in het Nieuwe Testament. Wij laten u dan alleen die vormen zien.

Wij beginnen met het werkwoord deiknumi- ik toon. Vaak staat bij dit werkwoord in een 3de
naamval degene aan wie wordt getoond.

50.2 Voorbeelden uit het N.T.
kai e*ti kaq * u&perbolhn
o&don u&min deiknumi

En ik wijs jullie een nog
uitnemender weg. (1 Kor.
12: 31)

kaq * u&perbolhn(bijwoordelijke bepaling) uitermate, hier
gebruikt als bepaling
bij o&don, deiknumi1ste p. ev. o.t.t. v.
deiknumi- ik toon

tiv shmeion deiknuei"
h&min o&ti tauta poiei";

Welk teken toont U ons
dat U deze dingen doet?
(Joh. 2: 18)

deiknuei"- 2de p. ev.
o.t.t. v. deiknumi- ik
toon
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... kai deiknusin au*tw/
pasa" ta" basileia"
tou kosmou kai thn
doxan au*twn

... en hij toonde Hem alle
koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid.
(Matt. 4: 8)

deiknusin- 3de p. ev.
o.t.t. v. deiknumi- ik
toon

a*po tote h*rxato o&
*Ihsou" deiknuein toi"
maqhtai" au*tou...

Van toen af begon Jezus
Zijn discipelen te tonen ...
(Matt. 16: 21)

a*po tote- (bijwoordelijke bepaling) lett.
vanaf toen, deiknueinheel werkwoord o.t.t.
v. deiknumi- ik toon

... e*mprosqen twn podwn
tou
a*ggelou
tou
deiknuonto" moi tauta

... voor de voeten van de
engel die mij deze dingen
toonde. (Op. 22: 8)

deiknuonto"- 2de nv.
ev. mnl. dlw. o.t.t. v.
deiknumi- ik toon

Wij vervolgen met het werkwoord tiqhmi- ik plaats, ik stel, ik leg.

kai thn yuchn mou tiqhmi u&per twn probatwn

En Ik stel Mijn leven voor
de schapen. (Joh. 10: 15)

tiqhmi- 1ste p. ev.
o.t.t. v. tiqhmi- ik
plaats

pas a*nqrwpo" prwton
ton kalon oi*non tiqhsin ...

Iedereen zet eerst de
goede wijn voor ... (Joh. 2:
10)

tiqhsin- 3de p. ev.
o.t.t. v. tiqhmi- ik
plaats
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ou*de kaiousin lucnon
kai tiqeasin au*ton u&po
ton modion

Men steekt geen kaars
aan en zet hem onder de
korenmaat. (Matt. 5: 15)

kaiousin- 3de p. mv.
o.t.t. v. kaiw- ik steek
aan, lucno" (mnl.)kaars, tiqeasin- 3de
p. mv. o.t.t. v. tiqhmiik
plaats,
modio"
(mnl.)korenmaat
(een groot vat waar
ongeveer 8,75 liter
inpaste)
N.B. De 3de p. mv.
wordt vaak generaliserend gebruikt, vertaal
met 'men'.

... e&kasto" u&mwn par *
e&autw/ tiqetw ...

... elk van jullie moet bij
zichzelf (iets) wegleggen
... (1 Kor. 16: 2)

tiqetw- 3de p. ev.
geb. wijs o.t.t. v. tiqhmi- ik plaats

... to mh tiqenai proskomma tw/ a*delfw/ ...

... het niet plaatsen van
een struikelblok voor de
broeder ... (Rom. 14: 13)

tiqenai- heel werkwoord o.t.t. v. tiqhmiik plaats, hier zelfstandig gebruikt (let op het
lidwoord), proskomma
(onz.)- struikelblok
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kateulogei tiqei" ta"
ceira" e*p * au*ta

Hij zegent (hen), leggende
de handen op hen. (Marc.
10: 16)

kateulogei- 3de p. ev.
o.t.t. v. kateulogewik zegen, tiqei"- 1ste
p. ev. mnl. dlw. o.t.t. v.
tiqhmi- ik plaats,
au*ta- 4de nv. ev. onz.
v. au*to"- hij, N.B. onz.
omdat het terugslaat
op het meervoud van
een onzijdig woord
(paidia van to paidion, zie vers 13)

... kai tiqente" ta gonata prosekunoun au*tw/

... en vallende op de
knieen aanbaden zij Hem.

tiqente"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. o.t.t. v. tiqhmi- ik plaats, gonata- 4de nv. mv. v.
gonu (onz.)- knie, tiqhmi ta gonata- ik
kniel

(Marc. 15: 19)

...

kaqaper Mwu>sh"
e*tiqei kalumma e*pi to
proswpon au*tou ...

... zoals Mozes een bedekking deed voor zijn
gezicht ... (2 Kor. 3: 13)

e*tiqei- 3de p. ev.
o.v.t. v. tiqhmi- ik
plaats, kalumma- 4de
nv. ev. v. kalumma
(onz.)- bedekking, sluier

590

...

e*n

tai"

e*tiqesan

a*gorai"
tou"

a*sqenounta" ...

... op de markten legden
zij de zieken ... (Marc. 6:
56)

a*gorai"- 3de nv. mv.
v. a*gora (vrl.)- markt,
e*tiqesan- 3de p. mv.
o.v.t. v. tiqhmi- ik
plaats, a*sqenounta"4de nv. mv. mnl. dlw.
o.t.t. v. a*sqenew- ik
ben ziek, hier zelfstandig gebruikt (let op het
lidwoord)

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord didwmi- ik geef. Van dit werkwoord komen
ook vormen van het deelwoord voor. Deze willen wij in het huiswerk behandelen na een
uitgebreid overzicht van het gebruik van het deelwoord in het Grieks.

Wij geven u nu andere vormen.
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ka*gw didwmi au*toi"
zwhn ai*wnion ...

En Ik geef hun het eeuwige leven ... (Joh. 10: 28)

didwmi- 1ste p. ev.
o.t.t. v. didwmi- ik geef

... didw e*k th" sunagwgh" tou satana ...

... Ik geef uit de synagoge
van de satan ... (Op. 3: 9)

didw- alleen op deze
plaats in het Nieuwe
Testament
geattesteerd als nevenvorm
van didwmi (dus 1ste
p. ev. o.t.t.), in sommige handschriften is
didw ook vervangen
door het gebruikelijke
didwmi of de 1ste p.
ev. v.t.t. dedwka, sunagwgh"- 2de nv. ev.
v. sunagwgh (vrl.)synagoge,
satana2de nv. ev. v. satana"
(mnl.) - satan

... kai thn dunamin kai
e*xousian au*twn tw/
qhriw/ didoasin

... en hun macht en gezag
geven zij aan het beest.
(Op. 17: 13)

qhriw/- 3de nv. ev. v.
qhrion (onz.)- beest,
didoasin- 3de p. mv.
o.t.t. v. didwmi- ik geef

... kai e*didou toi" maqhtai", oi& de maqhtai
toi" o*cloi"

... en Hij gaf (ze) aan de
discipelen, en de discipelen aan de scharen. (Matt.
15: 36)

e*didou- 3de p. ev.
o.v.t. v. didwmi- ik geef
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... oi& Farisaioi eu*qu"
meta twn &Hrw/dianwn
sumboulion edidoun ...

... de Farizeee>n hielden
dadelijk met de Herodianen raad ... (Marc. 3: 6)

&Hrw/dianwn- 2de nv.
mv. v. &Hrw/dianoiHerodianen (politieke
volgelingen van de
familie van Herodes),
sumboulion- 4de nv.
ev. v. sumboulion
(onz.)- raad, e*didoun3de p. mv. o.v.t. v.
didwmi- ik geef, N.B. In
klassiek
Grieks
is
e*didoun 1ste p. ev.
o.v.t. v. didwmi

kai
edidosan
r&apismata

En zij gaven Hem slagen.
(Joh. 19: 3)

e*didosan- 3de p. mv.
o.v.t. v. didwmi- ik geef
(dit is de klassiekGriekse vorm voor de
3de p. mv. o.v.t. v.
didwmi), r&apismata4de nv. mv. v.
r&apisma (onz.)- slag
(met een stok of met
de hand)

au*tw/
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ton a*rton h&mwn ton
e*piousion didou h&min to
kaq * h&meran

Geef ons het benodigde
brood dagelijks. (Luc. 11:
3)

e*piousion- 4de nv. ev.
mnl. (bij a*rton) v.
e*piousio"(bijv.
nmw.) nodig voor het
bestaan (de betekenis
van dit woord is niet
helemaal
duidelijk,
waarschijnlijk
komt
het van e*pi + ou*sia),
didou- 2de p. ev. geb.
wijs o.t.t. v. didwmi- ik
geef, to kaq * h&meran(bijw. bep.) dagelijks

didote kai doqhsetai

Geeft en jullie zal gegeven
worden. (Luc. 6: 38)

didote- 2de p. mv.
geb. wijs o.t.t. v.
didwmi- ik geef, doqhsetai- 3de p. ev. o.t.t.
lijdende
vorm
v.
didwmi- ik geef : 'het
zal gegeven worden'

Het is zaliger te geven dan
te ontvangen. (Hand. 20:
35)

mallon- maakt makarion tot een vergelijkende trap: meer zalig
= zaliger, lambaneinheel werkwoord o.t.t.
v. lambanw- ik neem

u&min

makarion e*stin mallon
didonai h* lambanein

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord fhmi- ik zeg.
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touto de fhmi ...

Dit zeg ik ... (1 Kor. 7: 29)

fhmi- 1ste p. ev. o.t.t.
v. fhmi- ik zeg

o& de fhsin ...

Hij echter zegt ... (Matt.
13: 29)

fhsin- 3de p. ev. o.t.t.
v. fhmi- ik zeg

... kai kaqw" fasin tine" ...

... en zoals sommigen
zeggen ... (Rom. 3: 8)

fasin- 3de p. mv.
o.t.t. v. fhmi- ik zeg

e*fh au*tw/ o& *Ihsou": ...

Jezus zeide tot hem: ...
(Matt. 4: 7)

e*fh- 3de p. ev. o.v.t.
v. fhmi- ik zeg

Ook twee werkwoorden op -mai behoren tot de athematische praesentia: keimai en kaqhmai. Eerst volgen vormen van het werkwoord keimai- lett. ik lig; ik ben gesteld.

... o&ti ei*" a*pologian
tou eu*aggeliou keimai
...

... dat ik ter verdediging
van het evangelie ben
gesteld ... (Fil. 1: 16)

a*pologian- 4de nv.
ev. v. a*pologia (vrl.)verdediging, keimai1ste p. ev. o.t.t. v.
keimai- ik ben gesteld
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h*dh de h& a*xinh pro"
thn r&izan twn dendrwn

Reeds ligt de bijl aan de
wortel van de bomen.
(Matt. 3: 10)

a*xinh
(vrl.)bijl,
r&izan- 4de nv. ev. v.
r&iza (vrl.)- wortel,
dendrwn- 2de nv. mv.
v. dendron (onz.)boom, keitai- 3de p.
ev. o.t.t. v. keimai- ik
lig, ik ben gesteld

... o&ti ei*" touto keimeqa

... dat wij daartoe gesteld
zijn. (1 Thess. 3: 3)

ei*" touto- lett. naar
dat; daartoe, keimeqa1ste p. mv. o.t.t. v.
keimai- ik lig, ik ben
gesteld

... o&pou e*keito to swma
tou *Ihsou

... waar het lichaam van
Jezus gelegen had. (Joh.
20: 12)

e*keito- 3de p. ev.
o.v.t. v. keimai- ik lig,
ik ben gesteld

keitai

Tot slot geven wij u vormen van het werkwoord kaqhmai- ik zit.

kaqhmai basilissa ...

Ik zit als koningin ... (Op.
18: 7)

kaqhmai- 1ste p. ev.
o.t.t. v. kaqhmai- ik zit,
basilissa (vrl.)- koningin

... o&pou h& gunh kaqhtai
...

... waar de vrouw zit ...
(Op. 17: 9)

kaqhtai- 3de p. ev.
o.t.t. v. kaqhmai- ik zit
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... w&ste au*ton ei*" ploion e*mbanta kaqhsqai ...

... zodat Hij in het schip
gegaan zijnde zat ...
(Matt. 13: 2)

w&ste- zodat, au*ton ...
kaqhsqai- 4de nv.
met heel werkwoord,
e*mbanta- 4de nv. ev.
mnl. dlw. aor. v.
e*mbainw- ik ga in (deze
aoristus heet stamaoristus en komt nog aan
de orde), kaqhsqaiheel werkwoord o.t.t.
v. kaqhmai- ik zit

Tot zover de athematische praesentia.
50.3 Het Deelwoord.
Wij vervolgen met een uitgebreid overzicht van het gebruik van het deelwoord in het Grieks.
Daar het Grieks zeer veel gebruik maakt van deelwoorden, is het van groot belang dat u dit
overzicht goed bestudeert. Eerst willen wij u vertellen over de drie gebruikswijzen van het
deelwoord: attributief, gesubstantiveerd en praedictief. Voor alle gebruikswijzen geldt dat
het deelwoord in geslacht, getal en naamval overeen komt met het woord of de persoon
waar het bijhoort.

Een deelwoord kan attributief gebruikt worden en fungeert dan als een bijvoeglijk naamwoord bij een zelfstandig naamwoord. Het deelwoord kan dan tussen het lidwoord en het
zelfstandig naamwoord in staan. Maar vaker komt het erna met herhaling van het lidwoord.
Het voordeel van het gebruik van een deelwoord boven een gewoon bijvoeglijk naamwoord
is dat bij een deelwoord weer andere bepalingen aan kunnen sluiten. Een deelwoord kan
een lijdend voorwerp bij zich hebben of een bijwoordelijke bepaling. Bekijkt u het volgende
voorbeeld maar eens.
tw/ de qew/ cari" tw/ didonti h&min to niko" dia
tou kuriou h^mwn *Ihsou
Cristou

Maar eer aan God Die ons
geeft de overwinning
door onze Heere Jezus
Christus. (1 Kor. 15: 57)

didonti- 3de nv. ev.
mnl. (hoort bij qew/)
dlw. o.t.t. v. didwmi- ik
geef , niko" (onz.)overwinning
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Door de herhaling van het lidwoord tw/ wordt aangegeven dat didonti bij qew/ hoort en dat
het deelwoord attributief is gebruikt. Bij het deelwoord horen een lijdend voorwerp (to niko"), een meewerkend voorwerp (h&min) en een bijwoordelijke bepaling (dia ... Cristou).
Het deelwoord is dan ook het best te vertalen door een betrekkelijke bijzin: God Die ...

Het gebruik van het deelwoord biedt de mogelijkheid aan te geven wat gegeven wordt, aan
wie en op welke manier. Dit was met een bijvoeglijk naamwoord onmogelijk geweest. U ziet
tevens dat het deelwoord de schrijver de mogelijkheid geeft aan te geven dat het geven niet
is afgesloten (deelwoord van de o.t.t.).

Het deelwoord kan ook gesubstantiveerd worden gebruikt. Het deelwoord krijgt dan een
lidwoord bij zich en gaat fungeren als zelfstandig naamwoord. Meestal kan het ook zo vertaald worden: tou" a*sqenounta"- de zieken (lett. de ziek zijnden). Wij geven u weer een
voorbeeld:

kai

ei*don ... tou"
nikwnta" e*k tou qhriou
...

En ik zag ... de overwinnaars over het beest ...

ei*don- 1ste p. ev. aor.
v. o&raw- ik zie (deze
vorm komt nog aan de
orde), nikwnta"- 4de
nv. mv. mnl. dlw. o.t.t.
v. nikaw- ik overwin

Het derde gebruik van het deelwoord is praedikatief. Wanneer een deelwoord niet door een
lidwoord duidelijk met een zelfstandig naamwoord is verbonden, moet het deelwoord vertaald worden als een begeleidende bijzin bij het zelfstandig naamwoord. Het deelwoord
geeft dan vaak een nevenhandeling aan. De tijd van het deelwoord bepaalt of de nevenhandeling voortijdig, gelijktijdig of natijdig is (respectievelijk deelwoord aor./v.t.t., o.t.t. en
o.t.t.t.). Aan de hand hiervan kiest u het voegwoord dat de bijzin moet inleiden, bijvoorbeeld
'nadat' of 'terwijl'. Wij geven u enkele voorbeelden ter verduidelijking.
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kai polloi twn Korinqiwn
a*kouonte"
e*pisteuon
kai
e*baptizonto

En vele van de Korinthie>rs
horende geloofden en
werden gedoopt. (Hand.
18: 8)

Korinqiwn- 2de nv.
mv. v. Korinqio"
(mnl.)Korinthie>r,
a*kouonte"- 1ste nv.
mv. mnl. (hoort bij
polloi) dlw. o.t.t. v.
a*kouw- ik hoor

Het deelwoord van de o.t.t. geeft een gelijktijdige handeling aan. Het horen leidt direct tot
geloof. Tevens geeft een o.t.t. aan dat de handeling niet afgerond is. Ze horen dus gedurende een langere periode telkens het evangelie en zo neemt hun geloof toe. Een deelwoord
van de aoristus had aangegeven dat ze het evangelie eerst evevn keer hoorden en daarna tot
geloof kwamen.

kai e*lqonte" ei*" thn
oi*kian ei*don ton paidion meta Maria" th"
mhtro" au*tou

En nadat zij bij het huis
gekomen waren, zagen zij
het Kindje met Maria, Zijn
moeder. (Matt. 2: 11)

e*lqonte"- 1ste nv.
mv. mnl. dlw. aor. v.
e*rcomai- ik ga (deze
aoristusvorm
komt
nog aan de orde),
ei*don- 3de p. mv. aor.
v. o&raw- ik zie (N.B.
Merk op dat deze
vorm gelijk is aan de
1ste p. ev. aor. v.
o&raw- ik zie)

Eerst komen de wijzen aan bij het huis en daarna zien ze het Kind en Zijn moeder. Het deelwoord van de aoristus geeft dus voortijdigheid aan. Tevens geeft het aan dat de handeling is
afgerond voor de handeling van de hoofdzin begint.
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... i*dwmen ei* e*rcetai
*Hlia" swswn au*ton

... laten wij zien of Elias
komt om Hem te redden.
(Matt. 27: 49)

i*dwmen- 1ste p. mv.
aanv. wijs aor. v.
o*raw- ik zie, swswn1ste nv. ev. mnl. dlw.
o.t.t.t. v. sw/zw- ik red

Het deelwoord van de o.t.t.t. geeft natijdigheid aan. De handeling van het deelwoord zal
plaats vinden na de handeling uitgedrukt in het hoofdwerkwoord. Vaak is het deelwoord
o.t.t.t. te vertalen met 'om te ...'. Het geeft het doel aan van de hoofdhandeling. Zo moet in
het voorbeeld Elias komen om te redden (zijn komst heeft als doel het redden).
Wij geven u de gebruikswijzen in een overzicht.

gebruikswijze

functie

vertaling

attributief

door lidwoord aan znw. gerelateerd als

als betrekkelijke bijzin

gesubstantiveerd

door lidwoord tot znw. gemaakt

als zelfstandig

praedikatief

zonder lidwoord, geeft een nevenhandeling aan

als bijzin, voeg-

Er is nog een apart gebruik van het deelwoord, nl. in de 'losse tweede naamval' (genitivus
absolutus). Een losse tweede naamval is een constructie bestaande uit een zelfstandig
naamwoord/ persoonlijk voornaamwoord en een deelwoord, beide in de tweede naamval.
De constructie moet vertaald worden als een bijzin, waarin het zelfstandig naamwoord/ persoonlijk voornaamwoord fungeert als onderwerp en het deelwoord als persoonsvorm. De
tijd van het deelwoord bepaalt of de handeling in de losse tweede naamval voortijdig, gelijktijdig of natijdig is. Soms bevat de constructie ook andere bepalingen die in de bijzin moeten
worden vertaald. Wij geven u twee voorbeelden.
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kai o*nto" tou Petrou
katw e*n th/ au*lh/
e*rcetai mia twn paidiskwn tou a*rcierew"

Terwijl Petrus beneden in
de voorhof is, komt een
van de dienaressen van
de hogepriester. (Marc.
14: 66)

o*nto" tou Petroulosse tweede naamval
bestaande uit 2de nv.
ev. mnl. dlw. o.t.t. v.
ei*mi- ik ben en 2de nv.
ev. v. Petro"- Petrus,
au*lh/- 3de nv. ev. v.
au*lh (vrl.)- voorhof,
paidiskwn- 2de nv.
mv. v. paidiskh (vrl.)dienares, a*rcierew"2de
nv.
ev.
v.
a*rciereu"
(mnl.)hogepriester

kai o*nto" au*tou e*n th/
Bhqania/ e*n th/ oi*kia/
Simwno" tou leprou ...

En terwijl Hij in Bethanie>
was in het huis van Simon
de melaatse ... (Marc. 14:
3)

De
losse
tweede
naamval bestaat hier
uit een deelwoord en
pers. vnw. in de 2de
nv., aangevuld met
een
bijwoordelijke
bepaling van plaats,
leprou- 2de nv. ev. v.
lepro" (mnl.)- melaatse

In het huiswerk treft u zinnen aan met deelwoorden. Let u goed op de tijd en gebruikswijze
bij het vertalen.
50.4 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.
1. kai e*lqonte" pro" tou" maqhta" ei*don o*clon polun ...
2. touto e*stin to swma mou to u&per u&mwn didomenon.
3. tauta au*tou lalounto" polloi e*pisteusan ei*" au*ton.
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4. ou*k a*nqrwpon a*qetei a*lla ton qeon ton didonta to pneuma au*tou to a&gion ei*"
u&ma"
5. ai*teitw para tou didonto" qeou pasin a&plw" ...
6. kai e*lqonto" au*tou ei*" to i&eron proshlqon au*tw/ didaskonti oi& a*rcierei" ...
7. e*feron pro" au*ton panta" tou" kakw" e*conta" ...
8. o& te i&ereu" tou Dio" tou o*nto" pro th" polew" ... h*qelen quein.
9. tauta au*tou lalounto" au*toi" i*dou a*rcwn ei&" e*lqwn prosekunei au*tw/ legwn: ...
10. ti" e*stin o& dou" soi thn e*xousian tauthn;

didomenon- 1ste nv. ev. onz. dlw. o.t.t. lijdende vorm v. didwmi- ik geef, lalounto"- 2de nv.
ev. mnl. dlw. o.t.t. v. lalew- ik spreek, a*qetew- ik wijs af, ik negeer, ai*teitw- 3de p. ev. geb.
wijs o.t.t. v. ai*tew- ik begeer, a*plw"- (bijwoord) lett. eenvoudigweg, mild, e*lqonto"- 2de
nv. ev. mnl. dlw. aor. v. e*rcomai- ik kom, proshlqon- 3de p. mv. aor. v. prosercomai- (+
3de nv.) ik kom tot, didaskonti- 3de nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. didaskw- ik onderwijs, kakw"
e*cw- ik ben ziek, polew"- 2de nv. ev. v. poli"- stad, dou"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. aor. v.
didwmi- ik geef

50.5 Nieuwe woorden
kaq * u&perbolhn

- uitermate

deiknumi

- ik toon

a*po tote

- van toen af

kaiw

- ik steek aan

lucno" (mnl.)

- kaars

modio" (mnl.)

- korenmaat

kateulogew

- ik zegen

au*to"

- hij (ook bijvoeglijk: zelf, versterkt het pers. vnw.
of znw)
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gonu (onz.)

- knie

tiqhmi ta gonata

- ik kniel

kalumma (onz.)

- bedekking, sluier

a*sqenew

- ik ben ziek

sunagwgh (vrl.)

- synagoge

qhrion (onz.)

- beest

&Hrw/dianoi

- Herodianen (politieke volgelingen van Herodes)

sumboulion (onz.)

- raad

r&apisma (onz.)

- slag (met een stok of met de hand)

e*piousio", on

- (bijvoeglijk naamwoord) nodig voor het bestaan

to kaq & h&meran

- (bijwoordelijke bepaling) dagelijks

fhmi

- ik zeg

a*xinh (vrl.)

- bijl

r&iza (vrl.)

- wortel

dendron (onz.)

- boom

basilissa (vrl.)

- koningin

w&ste

- zodat

e*mbainw

- ik ga in

niko" (onz.)

- overwinning

Korinqio" (mnl.)

- Korinthie>r

au*lh (vrl.)

- voorhof

lepro" (mnl.)

- melaatse

a*qetew

- ik wijs af, ik negeer

a*plw"

- (bijwoord) lett. eenvoudigweg, mild
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50.6 En dan nu ... lezen!:
Wij willen in deze les Joh. 2: 1- 10 behandelen: de bruiloft te Kana. Wij geven u zo min mogelijk aanwijzingen. In ieder geval wordt alle stof uit de voorgaande lessen bekend verondersteld!

1. Kai th/ h&mera/ trith/ gamo" e*geneto e*n Kana th" Galilaia", kai h*n h& mhthr tou
*Ihsou e*kei.
2. e*klhqh de kai o& *Ihsou" kai oi& maqhtai au*tou ei*" ton gamon.
3. kai u&sterhsanto" oi*nou legei h& mhthr tou *Ihsou pro" au*ton: oi*non ou*k e*cousin.
4. kai legei au*th/ o& *Ihsou": tiv e*moi kai soi, gunai; ou*pw h&kei h& w&ra mou.
5. legei h& mhthr au*tou toi" diakonoi": o& ti a*n legh/ u&min poihsate.
6. h*san de e*kei liqhnai u&driai e&x kata ton kaqarismon twn *Ioudaiwn keimenai,
cwrousai a*na metrhta" duo h* trei".
7. legei au*toi" o& *Ihsou": gemisate ta" u&dria" u&dato". kai e*gemisan au*ta" e&w" a*nw.
8. kai legei au*toi": a*ntlhsate nun kai ferete tw/ a*rcitriklinw/: oi& de h*negkan.
9. w&" de e*geusato o* a*rcitriklino" to u&dwr oi*non gegenhmenon kai ou*k h*/dei poqen
e*stin, oi& de diakonoi h*/deisan oi& h*ntlhkote" to u&dwr, fwnei ton numfion o&
a*rcitriklino".
10. kai legei au*tw/: pa" a*nqrwpo" prwton ton kalon oi*non tiqhsin kai o&tan mequsqwsin ton e*lassw: su tethrhka" ton kalon oi*non e&w" a*rti.

gamo" (mnl.)- bruiloft, u&sterhsanto"- 2de nv. ev. mnl. dlw. aor. v. u&sterew, tiv e*moi kai
soi, gunai;- lett. wat voor Mij en u, vrouw?, wat heb Ik met u te maken, vrouw?, diakono"
(mnl.)- dienaar, o& ti a*n legh/- a*n met de aanv. wijs geeft aan dat de handeling in de toekomst verwacht wordt 'wat Hij jullie maar zal zeggen', poihsate- 2de p. mv. geb. wijs aor. v.
poiew, u*dria (vrl.)- watervat, kaqarismo" (mnl.)- reiniging, reiningsvoorschrift, cwrousai1ste nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. v. cwrew- ik heb plaats voor, vertaal: 'bevattende', a*na- (+ 4de
nv.) elk, metrhth" (mnl.)- metreet (inhoudsmaat van bijna 40 liter), gemisate- 2de p. mv.
geb. wijs aor. v. gemizw- ik vul, a*ntlhsate- 2de p. mv. geb. wijs aor. v. a*ntlew,
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a*rcitriklino" (mnl.)- hoofd van de bedienden, ceremoniemeester, gegenhmenon- 4de nv.
ev. onz. dlw. v.t.t. v. ginomai, h*/dei- 3de p. ev. v.t. v. oi*da, h*ntlhkote"- 1ste nv. mv. mnl.
dlw. v.t.t. v. a*ntlew, mequsqwsin- 3de p. mv. aanv. wijs aor. v. mequw- ik drink veel, e*lassw
= e*lassona

Vragen:
1. Benoem de volgende vormen (persoon, enkel- of meervoud, wijs, tijd en werkwoord):
e*geneto, e*klhqh, h&kei, legh/, keimenai, e*gemisan, ferete, h*negkan, e*geusato, h*/deisan,
tethrhka"
2. Geef de naamval van de volgende woorden:
h&mera/, Galilaia", oi*non, liqhnai, metrhta", u&dato", a*rcitriklinw/, numfion, e*lassw
3. Waarom staan er zes grote watervaten klaar? Geef het zinsdeel in het Grieks waarin de
reden hiervoor wordt uitgelegd.
4. Waar wordt het wonder dat in deze passage gebeurt vermeld? Geef de Griekse woorden.
5. Zoals gebruikelijk is dit een vraag om zelf over na te denken. Hoe reageert Maria op de
afwijzing van Jezus in vers 4?

50.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Jurisprudentie II
In het begin, toen Rome nog een onbelangrijke stad was, betroffen de wetten alleen haar
burgers (cives) en regelden deze wetten (leges) hun onderling gedrag. Deze wetten waren in
de eerste plaats persoonlijk bedoeld, meer dan territoriaal. Een buitenlander (peregrinus)
die in Rome vertoefde, bezat geen rechten. Tenzij zijn staat een formeel verdrag met Rome
had getekend. Dit soort wetgeving werd burgerrecht (jus civile) genoemd en het ontwikkelde zich deels door de promotie van ongeschreven gewoonten tot het niveau van geschreven
wetten en deels door de behoefte naar nieuwe wetgeving omdat Rome steeds rijker werd.

Vooral na de eerste Punische oorlog werd Rome een regionale macht die door allerlei peregrini (buitenlanders) werd bezocht. Deze mensen gevoelden allen de noodzaak van wettelijke bescherming in hun omgang met de Romeinen. Daarom, hoewel de reikwijdte van de jus
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civile zich steeds meer verspreidde, naarmate meer peregrini het Romeinse burgerschap
kregen; ontwikkelde zich nu het zogeheten jus gentium (‘de wet van de volkeren’). Deze wet
regelde aanvankelijk commerciële activiteiten tussen burgers en buitenlanders, maar later
werd zij bindend voor alle onderdanen. Uiteindelijk schonk Rome het burgerschap aan allen
onder haar macht (vgl. Hand. 22: 25-28).

Wetten werden op verschillende manieren bekrachtigd. De jus civile ontstond door wetgeving, de jus gentium door de regels (edicta) van de verschillende magistraten–meestal een
praetor. De eerste keizers gebruikten het zogeheten senatusconsultum (besluit van de Senaat), maar later keizers omzeilden alle bestaande wetten door de constitutiones principium
(decreten van de keizers). Dit alles maakte de verzameling van Romeinse wetten zo ingewikkeld dat geleerde juristen beroepen werden om de wet de interpreteren d.m.v. zogeheten responsa prudentium (‘antwoorden van wijze mannen’). Deze antwoorden maakten de
situatie nog complexer omdat ze zelf ook rechtsgeldig waren en omdat de verschillende decreten, wetten, antwoorden, enz. meestal niet op dezelfde plek te vinden waren.

Verschillende pogingen werden ondernomen om alle wetten te verzamelen en ze te vereenvoudigen. Dit lukte pas goed en wel in de zesde eeuw n.Chr. onder de Byzantijnse keizer
Justinianus die zijn Codex Constitutionum uitgaf in 529. Alle wetten die niet hierin voorkwamen, waren automatisch verouderd. Deze codex, tezamen met zijn latere digest (samenvatting), instituten en novellen–of nieuwe besluiten–vormen het Romeinse erfgoed van
de wetsgeschiedenis.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. e*geneto

- 3de p. ev. o.v.t. v. ginomai (deponens)- ik word

e*klhqh

- 3de p. ev. aor. lijd. vorm v. kalew- ik roep

h&kei

- 3de p. ev. o.t.t. v. h&kw- ik kom, ik ben gekomen

legh/

- 3de p. ev. aanv. wijs o.t.t. v. legw- ik zeg

keimenai

- 1ste nv. mv. vrl. dlw. o.t.t. v. keimai- ik ben gesteld

e*gemisan

- 3de p. mv. aor. v. gemizw- ik vul

ferete

- 2de p. mv. geb. wijs o.t.t. v. ferw- ik draag, ik breng

h*negkan

- 3de p. mv. aor. v. ferw- ik draag, ik breng

e*geusato

- 3de p. ev. aor. v. geuomai- ik proef

h*/deisan

- 3de p. mv. v.t. v. oi*da- ik weet

tethrhka"

- 2de p. ev. v.t.t. v. threw- ik bewaak, ik bewaar

2. h&mera/

- 3de nv. ev.

Galilaia"

- 2de nv. ev.

oi*non

- 4de nv. ev.

liqhnai

- 1ste nv. mv. vrl.

metrhta"

- 4de nv. mv.

u&dato"

- 2de nv. ev. (u&dwr is een woord van de derde declinatie)

a*rcitriklinw/- 3de nv. ev.
numfion

- 4de nv. ev.

e*lassw

- 4de nv. ev. mnl. (u moet oi*non aanvullen: ton e*lassw (= e*lassona)

3. Vanwege de reinigingswetten van de Joden (kata ton kaqarismon twn *Ioudaiwn). Zie
hierover bijvoorbeeld Marc. 7: 3, 4.
4. Vers 9: to u&dwr oi*non gegenhmenon
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LES LI

51.1 Inleiding
Wij willen in deze les met u woorden van de tweede en derde declinatie behandelen die een
afwijkende verbuiging hebben. Wij beginnen met woorden van de tweede declinatie op -ou"
en -oun. Het woord nou" (verstand, denken, zin) is een samengetrokken vorm van noo". De
vormen bestaan uit no- en de gebruikelijke uitgangen van het mannelijk van de tweede declinatie (no-ou, no-w/ etc.). Volgens de regels van de samentrekking valt de o weg voor een
lange klinker of tweeklank (de uitgangen -ou, -w/, -oi, -wn, -oi" en -ou"). Wanneer een korte
klinker volgt trekt de vorm samen (de uitgangen -o" en -on). Het rijtje van nou" dat zo gevormd wordt, vindt u in KGG 10.
Het Grieks van het Nieuwe Testament wijkt soms af van het klassiek Grieks. Dit is ook het
geval bij zulke woorden waar samentrekking optreedt. Aan de hand van voorbeelden laten
wij u zien hoe de vormen van nou" in het Nieuwe Testament eruit zien.
51.2 Voorbeelden uit het N.T.

... o& de nou"
a*karpo" e*stin

mou

... maar mijn verstand is
vruchteloos. (1 Kor. 14:
14)

nou"- 1ste nv. ev.,
a*karpo"- (bijv. nmw.)
zonder vrucht (ontkennende a*- + karpo" (mnl.)- vrucht,
resultaat)

... metamorfousqe th/
a*nakainwsei tou noo"
...

.. wordt veranderd door
de vernieuwing van het
denken ... (Rom. 12: 2)

metamorfousqe- 2de
p. mv. geb. wijs o.t.t.
v. metamorfoomai- ik
word veranderd, a*nakainwsei- 3de nv. ev.
v. a*nakainwsi" (vrl.)vernieuwing (kaino"nieuw), noo"- 2de nv.
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proseuxomai tw/ pneumati, proseuxomai de
kai tw/ noi> ...

Ik zal bidden met de
geest, maar ik zal ook
bidden met het verstand.
(1 Kor. 14: 15)

noi>- 3de nv. ev. v.
nou"- verstand (de >
op de i geven aan dat
de oi geen tweeklank
is, maar uit twee letters bestaat die afzonderlijk moeten worden
uitgesproken)

h&mei" de noun Cristou
e*comen

Wij echter hebben de zin
van Christus. (1 Kor. 2: 16)

noun- 4de nv. ev. v.
nou"- hier in de betekenis 'intentie, zin'

Het meervoud komt niet voor.
Wij geven u het rijtje van nou".

nou"
noo"
noi>
noun

Wij vervolgen met vormen van het woord o*stoun- bot. Dit woord vertoont in het klassiek
Grieks samentrekking. In het Nieuwe Testament echter komen ook niet-samengetrokken
vormen voor. Bekijkt u de voorbeelden maar.
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o*stoun ou* suntribhsetai au*tou

Geen bot van Hem zal
gebroken worden. (Joh.
19: 36)

e*swqen

de gemousin
o*stewn nekrwn kai
pash" a*kaqarsia"

Maar van binnen zijn ze
vol van doodsbeenderen
en alle onreinheid. (Matt.
23: 27)

... pneuma sarka kai
o*stea ou*k e*cei ...

... een geest heeft geen
vlees en beenderen ...
(Luc. 24: 39)

o*stoun- 1ste nv. ev.,
suntribhsetai- 3de
p. ev. o.t.t.t. lijdende
vorm v. suntribw- ik
breek, ik verbrijzel

e*swqen(bijwoord)
van binnen, gemw- ik
ben vol van, o*stewn2de nv. mv. v. o*stounbot, a*kaqarsia"- 2de
nv. ev. v. a*kaqarsia
(vrl.)- onreinheid

sarka- 4de nv. ev. v.
sarx- vlees, o*stea4de nv. mv. v. o*stounbot

De andere naamvallen van o*stoun komen niet voor.
Wij vervolgen met een aantal woorden van de derde declinatie die een afwijkende verbuiging hebben. Wij beginnen met geno" (onz.)- geslacht.

u&mei"
de
geno"
e*klekton,
basileion
i&erateuma ...

Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterdom ...
(1 Petr. 2: 9)

geno"- 1ste nv. ev.,
e*klekton- 1ste nv. ev.
onz. v. e*klekto"- (bijv.
nw.) uitverkoren, basileion- 1ste nv. ev.
onz. v. basileio"(bijv. nw.) koninklijk,
i&erateuma
(onz.)priesterdom
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a*ndre"

a*delfoi, ui&oi
genou" *Abraam ...

Mannen broeders, zonen
van het geslacht van
Abraham ... (Hand. 13: 26)

genou"- 2de nv. ev. v.
geno"geslacht,
*Abraam- let erop dat
namen uit het Oude
Testament vaak niet
worden verbogen!

h& de gunh h*n &Ellhni",
Surofoinikissa tw/

De vrouw nu was een
Griekse,
een
SyroFenicische van geboorte
... (Marc. 7: 26)

&Ellhni" (vrl.)- Griekse
of heidense vrouw,
Surofoinikissa
(vrl.)- SyroFenicische
vrouw, genei- 3de nv.
ev. v. geno"- geslacht,
tw/ genei- (vaste uitdrukking) van geboorte. De uitdrukking
wordt vaak bij een
landstreek of plaats
gebruikt om aan te
geven waar iemand
oorspronkelijk
vandaan kwam.

Deze, listig handelend
tegen ons geslacht, deed
onze vaderen kwaad ...
(Hand. 7: 19)

katasofisameno"1ste nv. ev. mnl. dlw.
aor. v. katasofizomai- ik handel listig,
geno"- 4de nv. ev. v.
geno"- geslacht, e*kakwsen- 3de p. ev. aor.
v. kakow- ik doe schade, ik behandel slecht

genei ...

ou&to" katasofisameno"
to
geno"
h&mwn
e*kakwsen tou" patera"
h&mwn ...
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... genh glwsswn ...

... menigte van talen ... (1
Kor. 12: 10)

genh- 1ste nv. mv. (en
dus ook 4de!) v. geno"- geslacht, glwsswn- 2de nv. mv. v.
glwssa (vrl.)- lett.
tong; taal

De andere naamvallen meervoud van geno" komen niet voor. Let u erop dat er ook een
woord genea voorkomt (vrouwelijk, van de eerste declinatie).

Wij vervolgen met vormen van het woord i*cqu". Dit woord betekent vis. De eerste christenen gebruikten het symbool van de vis als herkenningsteken. De letters ICQUS staan dan
voor *Ihsou" Cristo" Qeou Uio" Swthr, Jezus Christus Zoon van God Redder. Het maken
van het i*cqu"- teken was een geloofsbelijdenis!

i*cqu"

vis

i*cqu"- 1ste nv. ev.,
komt niet voor in het
nieuwe Testament

oi& de e*pedwkan au*tw/
i*cquo" o*ptou mero"

En zij gaven Hem een stuk
van een gebakken vis.
(Luc. 24: 42)

e*pedwkan- 3de p. mv.
aor. v. e*pididwmi- ik
geef, i*cquo"- 2de nv.
ev. v. i*cqu"- vis,
o*ptou- 2de nv. ev.
mnl. v. o*pto"- (bijv.
nw.) gebakken

613

i*cqui>

aan/voor de vis

i*cqui>- 3de nv. ev. v.
i*cqu"- vis, deze vorm
komt niet voor in het
Nieuwe Testament

h* kai i*cqun ai*thsei , mh
o*fin e*pidwsei

Of (wanneer) hij om een
vis zal vragen, zal hij hem
een slang geven? (Matt. 7:
10)

icqun- 4de nv. ev. v.
i*cqu"- vis, mh- geeft
hier aan dat er een
ontkenning
wordt
verwacht, o*fin- 4de
nv. ev. v. o*fi" (mnl.)slang, e*pidwsei- 3de
p. ev. o.t.t.t. v.
e*pididwmi- ik geef

ou*k ei*sin h&min pleion h*
a*rtoi pente kai i*cque"
duo

Wij hebben niet meer dan
vijf broden en twee vissen. (Luc. 9: 13)

ou*k ei*sin h&min pleion h*- lett. er zijn er
voor ons niet meer
dan, i*cque"- 1ste nv.
mv. v. i*cqu"- vis

kai touto poihsante"
sunekleisan
plhqo"
i*cquwn polu ...

En nadat zij dat gedaan
hadden, omsloten zij een
grote menigte vissen ...
(Luc. 5: 6)

poihsante"- 1ste nv.
mv. mnl. dlw. aor. v.
poiew, sunekleisan3de p. mv. aor. v. sugkleiw- ik sluit in,
i*cquwn- 2de nv. mv. v.
i*cqu"- vis, polu- 4de
nv. ev. onz. v. polu",
hoort bij plhqo"

au*tw/;
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i*cqusin

e*laben
tou"
a*rtou" kai tou"

e&pta

i*cqua"

aan/voor de vissen

i*cqusin- 3de nv. mv.
v. i*cqu"- vis, deze
vorm komt niet voor in
het Nieuwe Testament

Hij nam de zeven broden
en de vissen ... (Matt. 15:
36)

i*cqua"- 4de nv. mv. v.
i*cqu"- vis

Wij geven u de rijtjes van het woord i*cqu".

i*cqu"

i*cque"

i*cquo"

i*cquwn

i*cqui>

i*cqusin

i*cqun

i*cqua"

Een aantal woorden eindigt op -eu". Ook komen namen op -eu" voor. Wij behandelen de
woorden op -eu" aan de hand van het woord basileu" (koning).

i*dou o& basileu" sou
e*rcetai ...

Zie uw Koning komt ...
(Matt. 21: 5)

basileu"- 1ste nv. ev.

... e*n h&merai" &Hrw/dou
tou basilew" ...

... in de dagen van koning
Herodes ... (Matt. 2: 1)

&Hrw/dou- 2de nv. v.
&Hrw/dh"Herodes,
basilew"- 2de nv. ev.
v. basileu"- koning
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tw/ de basilei twn
ai*wnwn,
a*fqartw/
a*oratw/ monw/ qew/, timh
kai doxa ei*" tou"
ai*wna" twn ai*wnwn,
a*mhn

Aan de Koning der eeuwen, de onvergankelijke
onzienlijke enige God, zij
eer en heerlijkheid tot in
de eeuwen der eeuwen,
amen. (1 Tim. 1: 17)

basilei- 3de nv. ev. v.
basileu"koning,
a*fqartw/- 3de nv. ev.
mnl. v. a*fqarto"onvergankelijk,
a*oratw/- 3de nv. ev.
mnl. v. a*orato"- onzienlijk

e*cousin e*p * au*twn

Zij hebben tot koning over
hen de engel van de afgrond ... (Op. 9:11)

basilea- 4de nv. ev. v.
basileu"koning,
a*bussou- 2de nv. ev.
v. a*busso" (vrl.)- afgrond

oi& basilei" twn e*qnwn
kurieuousin au*twn ...

De koningen van de volken heersen over hen ...
(Luc. 22: 25)

basilei"- 1ste nv. mv.
v. basileu"- koning,
kurieuw- ik heers (vgl.
kurio"- heer, Heere)

... o* prwtotoko" twn
nekrwn kai o& a*rcwn twn
basilewn th" gh"

... de Eerstgeborene uit de
doden en de Heerser van
de koningen der aarde.
(Op. 1: 5)

prwtotoko" (mnl.)eerstgeborene, basilewn- 2de nv. mv. v.
basileu"- koning

basilea

ton a*ggelon
th" a*bussou ...
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dei se palin profhteusai e*pi laoi" kai
e*qnesin kai glwssai"
kai basileusin polloi"

Het is nodig dat je profeteert over volken en naties en tongen en vele
koningen. (Op. 10: 11)

dei- (+ 4de nv. met
heel ww.) het is nodig
dat,
profhteusaiheel werkwoord aor.
v. profhteuw- ik profeteer, basileusin3de nv. mv. v. basileu"- koning

kai ei*don to qhrion kai
tou" basilei" th" gh"
...

En ik zag het beest en de
koningen der aarde ...
(Op. 19: 19)

basilei"- 4de nv. mv.
v. basileu"- koning
(N.B. De 1ste en 4de
nv. mv. zijn aan elkaar
gelijk!)

pisteuei",
basileu
*Agrippa, toi" profhtai";

Gelooft u de profeten,
koning Agrippa? (Hand.
26: 27)

basileu- 5de nv. ev. v.
basileu"koning,
aanspreekvorm

Wij geven u een overzicht van de vormen van basileu". Andere woorden op -eu" worden
net zo verbogen.

basileu"

basilei"

basilew"

basilewn

basilei

basileusin

basilea

basilei"

basileu
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Twee woorden met een zeer onregelmatige verbuiging zijn nau" (schip) en bou" (os). U
vindt volledige rijtjes van deze woorden in KGG 11D. Wij geven u hier alleen de vormen te
zien die in het Nieuwe Testament voorkomen.

... e*pekeilan thn naun ...

... zij lieten het schip vastlopen ... (Hand. 27: 41)

e*pekeilan- 3de p. mv.
aor. v. e*pikellw- ik
laat vastlopen, naun4de nv. ev. v. nau"schip

tivno" u&mwn ui&o" h* bou"
ei*" frear peseitai ...

Van wie van jullie zal een
zoon of een os in een put
vallen ... (Luc. 14: 5)

bou"- 1ste nv. ev.,
frear- 4de nv. ev. v.
frear (onz.)- put,
peseitai- 3de p. ev.
o.t.t.t. v. piptw- ik val
(dit werkwoord heeft
een
onregelmatige
o.t.t.t.)

u&pokritai,
e&kasto"
u&mwn tw/ sabbatw/ ou*
luei ton boun au*tou h*
ton o*non a*po th"
fatnh" kai a*pagagwn
potizei;

Huichelaars, maakt niet
elk van jullie op de sabbat
zijn os of ezel los van de
ruif, voert hem mee en
laat hem drinken? (Luc.
13: 15)

boun- 4de nv. ev. v.
bou"- os, o*non- 4de
nv. ev. v. o*no" (mnl.)ezel, a*pagagwn- 1ste
nv. ev. mnl. dlw. aor.
v. a*pagw- ik breng
mee, potizw- ik laat
drinken
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zeugh bown
pente ...

h*gorasa

Ik heb vijf span ossen gekocht ... (Luc. 14: 19)

zeugh- 4de nv. mv. v.
zeugo" (onz.)- span
(wordt verbogen als
geno"), bown- 2de nv.
mv. v. bou"- os,
h*gorasa- 1ste p. ev.
aor. v. a*gorazw- ik
koop

... panta" e*xebalen e*k
tou i&erou ta te probata kai tou" boa" ...

... Hij dreef allen uit de
tempel, ook de schapen
en de ossen ... (Joh. 2: 15)

e*kballw- ik drijf uit,
i&erou- 2de nv. ev. v.
i&eron (onz.)- tempel,
boa"- 4de nv. mv. v.
bou"- os

Wij geven u nu nog de verbuiging van woorden op -y. Daar deze woorden zeldzaam zijn, was
het niet mogelijk de verbuiging te illustreren aan de hand van evevn woord.

kai ginetai lailay megalh a*nemou ...

En er ontstaat een grote
storm van wind ... (Marc.
4: 37)

lailay (vrl.)- storm,
a*nemou- 2de nv. ev. v.
a*nemo" (mnl.)- wind
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ou&toi
ei*sin
phgai
a*nudroi kai o*miclai
u&po
lailapo"
e*launomenai ...

Deze zijn bronnen zonder
water en nevels door
storm voortgedreven ... (2
Petr. 2: 17)

phgai- 1ste nv. mv. v.
phgh (vrl.)- bron,
a*nudroi- 1ste nv. mv.
vrl. v. a*nudro"- zonder water (bijv. nw.
van twee uitgangen),
o*miclai- 1ste nv. mv.
v. o*miclh (vrl.)- nevel,
lailapo"- 2de nv. ev.
v. lailay (vrl.)- storm,
e*launomenai- 1ste nv.
mv. vrl. dlw. lijd. vorm
o.t.t. v. e*launw- ik
drijf

tw/ mwlwpi i*aqhte

Door de wond zijn jullie
genezen. (1 Petr. 2: 24)

mwlwpi- 3de nv. ev. v.
mwlwy (mnl.)- wond,
striem

o&dhgoi
tufloi,
oi&
diu>lizonte" ton kwnwpa
...

Blinde leidslieden, die de
mug uitzift ... (Matt. 23:
24)

o&dhgoi- 1ste nv. mv.
v. o&dhgo" (mnl.)leidsman,
diu>lizonte"- 1ste nv.
mv. mnl. dlw. o.t.t. v.
diu>lizwik
zift,
kwnwpa- 4de nv. ev. v.
kwnwy (mnl.)- mug
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kai i*dou a*nhr Ai*qioy
eu*nouco"
dunasth"
Kandakh" basilissh"
Ai*qiopwn ...

En zie, een man, een Ethiopie>r, een eunuch, een
machthebber
van
Candacev de koningin der
Ethiopie>rs ... (Hand. 8: 27)

Ai*qioy (mnl.)- Ethiopie>r, eu*nouco" (mnl.)eunuch,
dunasth"
(mnl.)- machthebber,
heerser, Kandakh"2de nv. ev. v. KandakhCandacev,
Ai*qiopwn- 2de nv.
mv. v. Ai*qioy

De andere naamvallen meervoud komen niet voor. Wij geven u een overzicht van de uitgangen van woorden op -y.

-y

-pe"

-po"

-pwn

-pi

-yi(n)

-pa

-pa"

51.3 Huiswerk
a) Geef de volledige verbuiging van de volgende woorden:
Ai*qioy, zeugo", a*rciereu"

b) Er is een grote groep woorden op -i". Vertaalt u de volgende zinnen met alle naamvallen
van het woord dunami".
1. ou* gar e*paiscunomai to eu*aggelion, dunami" gar qeou e*stin ei*" swthrian panti
tw/ pisteuonti, *Ioudaiw/ te prwton kai &Ellhni.
2. kai tote o&yontai ton ui&on tou a*nqrwpou e*rcomenon e*n nefelai" meta dunamew"
pollh" kai doxh".
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3. kai dunamei megalh/ a*pedidoun to marturion oi& a*postoloi th" a*nastasew" tou
kuriou *Ihsou.
4. a*xio" ei*, o& kurio" kai o& qeo" h&mwn, labein thn doxan kai thn timhn kai thn dunamin ...
5. kai ai& dunamei" twn ou*ranwn saleuqhsontai.
6. ... di * a*nastasew" *Ihsou Cristou, o&" e*stin e*n dexia/ tou qeou poreuqei" ei*"
ou*ranon u&potagentwn au*tw/ a*ggelwn kai e*xousiwn kai dunamewn.

7. ... a*ndra a*podedeigmenon a*po tou qeou ei*" u&ma" dunamesi kai terasi kai shmeioi"
...
8. kai ou*k e*poihsen e*kei dunamei" polla" dia thn a*pistian au*twn.

N.B. Zin 7 is geen volledige zin! Het deelwoord leidt een bepaling bij a*ndra. U kunt vertalen
met 'een Man, ....'
e*paiscunomai- ik schaam mij, o*yontai- 3de p. mv. o.t.t.t. v. o&raw- ik zie (o&raw heeft een
o.t.t.t. die eruit ziet als lijdende vorm maar actief vertaald moet worden!), a*podidwmi- ik
geef, a*xio"- (bijv. nmw.) waardig, saleuqhsontai- 3de p. mv. o.t.t.t. lijdende vorm v. saleuw- ik schud, e*n decia/ - vul aan: ceiri, u&potagentwn- 2de nv. mv. mnl. dlw. aor. lijd.
vorm v. u&potassw- ik onderwerp, a*podedeigmenon- 4de nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v.
a*podeiknumi- ik bevestig, a*podedeigmenon a*po tou qeou ei*" u&ma" (+ 3de nv.)- bevestigd
aan jullie door God in ...

c) Schrijf voor uzelf op hoe een woord op -i" verbogen wordt.

51.4 Nieuwe woorden:
nou" (mnl.)

- verstand, denken

a*karpo", on

- (bijv. nw.) vruchteloos

metamorfoomai

- ik word veranderd

a*nakainwsi" (vrl.)

- vernieuwing
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o*stoun (onz.)

- bot

suntribw

- ik breek, ik verbrijzel

e*swqen

- (bijwoord) van binnen

gemw

- ik ben vol van

a*kaqarsia (vrl.)

- onreinheid

basileio", on

- (bijv. nw.) koninklijk

i&erateuma (onz.)

- priesterdom

&Ellhni" (vrl.)

- Griekse of heidense vrouw

Surofoinikissa (vrl.)

- Syro- Fenicische vrouw

katasofizomai

- ik handel listig

kakow

- ik doe schade, ik behandel slecht

glwssa (vrl.)

- tong, taal

e*pididwmi

- ik geef

o*pto", h, on

- (bijv. nw.) gebakken

o*fi" (mnl.)

- slang

a*fqarto", on

- (bijv. nw.) onvergankelijk

a*orato", on

- (bijv. nw.) onzienlijk

a*busso" (vrl.)

- afgrond, bodenloze put

kurieuw

- ik heers

prwtotoko" (mnl.)

- eerstgeborene

profhteuw

- ik profeteer

e*pikellw

- ik laat vastlopen

frear (onz.)

- put

o*no" (mnl.)

- ezel
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potizw

- ik laat drinken

zeugo" (onz.)

- span

i&eron (onz.)

- tempel

lailay (vrl.)

- storm

phgh (vrl.)

- bron

a*nudro", on

- (bijv. nw.) zonder water

o*miclh (vrl.)

- nevel

e*launw

- ik drijf

mwlwy (mnl.)

- wond, striem

o&dhgo" (mnl.)

- leidsman

diu>lizw

- ik zift

kwnwy (mnl.)

- mug

Ai*qioy (mnl.)

- Ethiopie>r

dunasth" (mnl.)

- machthebber, heerser

Kandakh

- Candacev

e*paiscunomai

- ik schaam mij

a*xio", a, on

- (bijv. nw.) waardig

saleuw

- ik schud

a*podeiknumi

- ik bevestig

51.5 En dan nu ... lezen!:
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Wij willen deze keer de geschiedenis van de storm op het meer met u lezen, uit het evangelie naar Marcus: Marc. 4: 35- 41

35. Kai legei au*toi" e*n e*keinh/ th/ h&mera/ o*yia" genomenh": dielqwmen ei*" to peran.
36. kai a*fente" ton o*clon paralambanousin au*ton w&" h*n e*n tw/ ploiw/, kai a*lla
ploia h*n met * au*tou.
37. kai ginetai lailay megalh a*nemou kai ta kumata e*peballen ei*" to ploion, w&ste
h*dh gemizesqai to ploion.
38. kai au*to" h*n e*n th/ prumnh/ e*pi to proskefalaion kaqeudwn. kai e*geirousin
au*ton kai legousin au*tw/: didaskale, ou* melei soi o&ti a*pollumeqa;
39. kai diegerqei" e*petimhsen tw/ a*nemw/ kai ei*pen th/ qalassh/: siwpa, pefimwso. kai
e*kopasen o* a*nemo" kai e*geneto galhnh megalh.
40. kai ei*pen au*toi": tiv deiloi e*ste; ou*pw e*cete pistin;
41. kai e*fobhqhsan fobon megan kai e*legon pro" a*llhlou": tiv" a*ra ou&to" e*stin o&ti
kai o& a*nemo" kai h& qalassa u&pakouei au*tw/;

o*yia" genomenh"- losse tweede naamval, bestaande uit 2de nv. ev. v. o*yia (vrl.)- avond en
2de nv. ev. vrl. dlw. aor. v. ginomai- ik word, a*fente"- 1ste nv. mv. mnl. dlw. aor. v. a*fihmiik laat gaan, w&"- (temporeel voegwoord) toen, a*lla- 1ste nv. mv. onz. v. a*llo"- ander, kumata- 1ste nv. mv. v. kuma (onz.)- golf, e*piballw- ik werp op, (van golven) ik sla tegen,
prumnh/ -3de nv. ev. v. prumna (vrl.)- achterschip, proskefalaion (onz.)- hoofdkussen,
kaqeudw- ik slaap, e*geirw- ik maak wakker, a*pollumai- ik kom om, diegerqei"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. aor. lijd. vorm v. diegeirw- ik wek op, kopazw- ik stop, galhnh (vrl.)- kalmte, stilte, deilo"- laf, bang, fobew- ik ben bang (lijd. vorm. ik word bang), a*llhlou"- 4de nv. mv.
v. a*llhlwn- (wederkerig vnw.) elkaar, u&pakouw- (+ 3de nv.) ik gehoorzaam aan
Vragen:
1. Geef de tijd van de volgende werkwoordsvormen
dielqwmen, paralambanousin, e*peballen, gemizesqai, melei, e*petimhsen, e*fobhqhsan,
u&pakouei
2. Geef de naamval van de volgende woorden
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h&mera/, ploia, megalh, proskefalaion, didaskale, au*toi", a*llhlou"
3. Geef de volledige verbuiging van pisti".
4. U ziet in dit gedeelte een afwisseling van o.t.t. en aoristus. De o.t.t. geeft een duur aan.
Ook wordt de o.t.t. vaak gebruikt op belangrijke momenten om de lezer extra bij het beschrevene te betrekken. De aoristus kan het begin aangeven van een handeling. Wat is de
functie van het gebruik van de tijden? Probeer dit in een vertaling te laten blijken.
e*peballen, gemizesqai, melei, e*petimhsen, u&pakouei
5. In vers 36 wijken vertalingen vaak van elkaar af door de vertaling van het woordje w&". U
weet dat w&" 'zoals' kan betekenen. Een vertaling is dus 'zij nemen Hem zoals Hij was in het
schip'. Echter, wat is de zin van de toevoeging 'zoals Hij was'? w&" kan ook als voegwoord
fungeren. Een goede optie is om w&" met 'aangezien' te vertalen: 'ze nemen Hem mee, aangezien Hij in het schip was'. Er zijn immers ook gelegenheden bekend waarbij Jezus aan land
bleef terwijl de discipelen de zee opgingen (Matt. 14: 22, Marc. 6: 45). Hoe zou u w&" willen
vertalen? En welke argumenten pleiten voor en tegen deze vertaling?

51.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Jurisprudentie III
Evenals de Romeinse wet ontwikkelde zich ook de Romeinse wetsprocedure over eeuwen.
In haar laatste vorm werd zij de basis voor moderne procedures in landen met burgerrecht.
Er waren in totaal drie stadia van ontwikkeling die in elkaar over gingen, namelijk de legis
actiones, die in de vorm van de Twaalf Tafels duurden van de 5 de eeuw v.Chr. tot de 2de
eeuw v.Chr.; het formulaire systeem van de 2de eeuw v.Chr. tot de 3de eeuw n.Chr.; en de
cognitio extraordinaria, die gangbaar waren in het postklassieke tijdperk.

Evenals in vroege tijden was het de gewoonte in het formulaire systeem dat de aanklager de
gedaagde opriep om voor het gerecht te verschijnen. Maar nu moest de kwestie eerst omschreven worden omdat rechtsgevallen complexer waren geworden. De magistraat besliste
of de zaak voor de rechter verscheen. De rechter, judex, was vaak een prominente leek en
het was de magistraat die erop toe moest zien of een uitspraak nageleefd werd. In het geval
van de Apostel Paulus in Hand. 16: 35-39 waren de hoofdlieden waarschijnlijk bang voor
rechtsvervolging door Paulus. Hij wees hun wel op hun fout, maar vervolgde hen niet. Het
feit dat zij en plein public hem uitgeleide deden, vond hij genoeg voldoening.
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In het derde en laatste systeem werd nog meer macht gegeven aan de magistraat en aan het
gerechtshof. De oproep tot verschijning werd uitgevaardigd door het gerechtshof, de
rechtszaak werd in zijn totaliteit voor de magistraat gehouden en het gerechtshof was verantwoordelijk voor de naleving. Verder ontwikkelde zich er een systeem van beroep. Op
deze manier werd de staat betrokken bij zowel de administratie van rechtsspraak als de
handhaving van de wetsregels; vergelijkbaar met de procedure in moderne Europese staten.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. dielqwmen

aoristus

paralambanousin

o.t.t.

e*peballen

aor.

gemizesqai

o.t.t.

melei

o.t.t.

e*petimhsen

aor.

e*fobhqhsan

aor.

u&pakouei

o.t.t.

2. h&mera/

3de nv. ev.
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ploia

1ste nv. mv. (ploion is een onzijdig woord, na het meervoud volgt
dus een persoonsvorm in het enkelvoud)

megalh

1ste nv. ev.

proskefalaion

4de nv. ev.

didaskale

5de nv. ev. (aanspreekvorm)

au*toi"

3de nv. mv.

a*llhlou"

4de nv. mv.

3. pisti"

pistei"

pistew"

pistewn

pistei

pistesi(n)

pistin

pistei"

4. e*peballen

aor.

'de golven begonnen tegen het schip te slaan'

gemizesqai

o.t.t.

'zodat het schip geleidelijk volliep'

melei

o.t.t.

'bekommert het U niet (op dit moment)'

e*petimhsen

aor.

'Hij begon te bestraffen'

u&pakouei

o.t.t.

'dat de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn'

629

LES LII
52.1 Inleiding
In deze les willen wij een werkwoord op -mi bespreken dat veel voorkomt in het Nieuwe Testament: a*fihmi. Dit werkwoord betekent 'ik laat gaan'. Van deze betekenis zijn veel subbetekenissen afgeleid, waarvan de belangrijkste is 'ik vergeef'. Een schuld vergeven betekent
dat de schuldeiser de schuld laat gaan, annuleert. Wij geven telkens achter de hoofdbetekenis de subbetekenis voor de betreffende plaats.

Daar de vormen van dit werkwoord onregelmatig zijn en in sommige gevallen ook afwijken
van de klassiek-Griekse vormen, geven wij u alle voorkomende vormen in een voorbeeld.

52.2 Voorbeelden uit het N.T.
ei*rhnhn a&fihmi
ei*rhnhn
thn
didwmi u&min

u&min,
e*mhn

a*lla e*cw kata sou o&ti
a*fei"
thn
gunaika
*Iezabel ...

Vrede laat Ik jullie, Mijn
vrede geef Ik jullie. (Joh.
14: 27)

a*fihmi- 1ste p. ev.
o.t.t. v. a*fihmi- ik laat
gaan, ik laat (achter)

Maar Ik heb tegen u dat u
de vrouw Izebel laat begaan (Op. 2: 20)

a*fei"- 2de p. ev. o.t.t.
v. a*fihmi- ik laat gaan,
ik laat begaan
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tiv" ou*to" e*stin o&" kai
a&martia" a*fihsin ;

Wie is Deze Die ook de
zonden vergeeft? (Luc. 7:
49)

a*fihsin- 3de p. ev.
o.t.t. v. a*fihmi- ik laat
gaan, ik vergeef

kai gar au*toi a*fiomen
panti o*feilonti h&min

Want zelf vergeven wij
ook een ieder die ons iets
schuldig is. (Luc. 11: 5

a*fiomen- 1ste p. mv.
o.t.t. v. a*fihmi- ik laat
gaan,
ik
vergeef,
o*feilonti- 3de nv. ev.
mnl. dlw. o.t.t. v.
o*feilw- ik ben schuldig

... ou*keti a*fiete au*ton
ou*ken poihsai tw/ patri
h* th/ mhtri ...

... jullie laten niet toe dat
hij nog iets doet voor zijn
vader of moeder ... (Marc.
7: 12)

a*fiete- 2de p. mv.
o.t.t. v. a*fihmi- ik laat
gaan, ik sta toe

... kai ta ptwmata
au*twn ou*k a*fiousin
teqhnai ei*" mnhma

... en ze staan niet toe dat
hun dode lichamen geplaatst worden in een
graf. (Op. 11: 9)

ptwmata- 4de nv. mv.
v. ptwma (onz.)- dood
lichaam,
lijk,
a*fiousin- 3de p. mv.
o.t.t. v. a*fihmi- ik laat
gaan, ik sta toe, teqhnai- heel werkwoord aor. lijd. vorm
v. tiqhmi- ik plaats,
mnhma - 4de nv. ev. v.
mnhma (onz.)- graf
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... kai ou*k h*fien lalein
ta
daimonia,
o&ti
h*/deisan au*ton

... en Hij stond de demonen niet toe te spreken
omdat zij Hem kenden.
(Marc. 1: 34)

h*fien- 3de p. ev. o.v.t.
v. a*fihmi- ik laat gaan,
ik sta toe

tiv" dunatia a*fienai
a&martia" ei* mh ei&" o&
qeo";

Wie kan zonden vergeven
dan Eevn, God? (Marc. 2:
7)

a*fienai- heel werkwoord o.t.t. v. a*fihmiik laat gaan, ik vergeef,
ei* mh ei&" o& qeo"- als
(het) niet Eevn (is), God

doule ponhre, pasan
thn o*feilhn e*keinhn
a*fhka soi ...

Slechte slaaf, die hele
schuld heb ik je vergeven
... (Matt. 18: 32)

ofeilhn- 4de nv. ev. v.
o*feilh (vrl.)- schuld,
a*fhka- 1ste p. ev. aor.
v. a*fihmi- ik laat gaan,
ik vergeef

a*lla e*cw kata sou o&ti
thn a*gaphn sou thn
prwthn a*fhke"

Maar Ik heb tegen u dat u
uw eerste liefde verlaten
hebt. (Op. 2: 4)

a*fhke"- 2de p. ev.
aor. v. a*fihmi- ik laat
gaan, ik verlaat

... kai a*fhken au*thn o&
pureto" ...

... en de koorts verliet
haar ... (Matt. 8: 15)

a*fhken- 3de p. ev.
aor. v. a*fihmi- ik laat
gaan, ik verlaat, pureto" (mnl.)- koorts
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...

w&"

kai

h&mei"
toi"

... zoals ook wij vergeven
onze schuldenaren. (Matt.
6: 12)

a*fhkamen- 1ste p. mv.
aor. v. a*fihmi- ik laat
gaan, ik vergeef, ofeiletai"- 3de nv. mv. v.
o*feileth"
(mnl.)schuldenaar

... kai a*fhkate ta barutera tou nomou ...

... en de zwaardere dingen van de wet laten jullie
na ... (Matt. 23: 23)

a*fhkate- 2de p. mv.
aor. v. a*fihmi- ik laat
gaan, ik laat na, barutera- 4de nv. mv. onz.
v. barutero"- zwaarder (zelfstandig gebruikt, let op het lidwoord)

oi& de ei*pan au*toi"
kaqw" ei*pen o& *Ihsou"
kai a*fhkan au*tou"

Maar zij spraken tot hen
zoals Jezus had gezegd en
zij lieten hen gaan. (Marc.
11: 6)

ei*pan- 3de p. mv. aor.
v. legw- ik zeg, ei*pen3de p. ev. aor. v.
legw- ik zeg, a*fhkan3de p. mv. aor. v.
a*fihmi- ik laat gaan

... i&na a*fh/ h&min ta"
a&martia" ...

... opdat Hij ons de zonden vergeeft ... (1 Joh. 1:
9)

a*fh/- 3de p. ev. aanv.
wijs aor. v. a*fihmi- ik
laat gaan, ik vergeef

a*fhkamen
o*feiletai" h&mwn
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e*an gar a*fhte toi"
a*nqrwpoi" ta paraptwmata au*twn ...

Want wanneer jullie de
mensen hun zonden vergeven, ... (Matt. 6: 14)

a*fhte- 2de p. mv.
aanv. wijs aor. v.
a*fihmi- ik laat gaan, ik
vergeef, paraptwmata- 4de nv. mv. v. paraptwma (onz.)- zonde

kai a*fe" h&min
o*feilhmata h&mwn ...

En vergeef ons onze
schulden ... (Matt. 6: 12)

a*fe"- 2de p. ev. geb.
wijs aor. v. a*fihmi- ik
laat gaan, ik vergeef,
o*feilhmata- 4de nv.
mv.
v.
o*feilhma
(onz.)- zonde, schuld

a*fete au*tou"

Laat hen begaan. (Matt.
15: 14)

a*fete- 2de p. mv. geb.
wijs aor. v. a*fihmi- ik
laat gaan, ik laat begaan

tote a*fei" tou" o*clou"
h*lqen ei*" thn oi*kian

Nadat Hij de scharen had
laten gaan, toen kwam Hij
naar het huis. (Matt. 13:
36)

a*fei"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. aor. v.
a*fihmi- ik laat gaan,
h*lqen- 3de p. ev. aor.
v. e*rcomai- ik kom

ta
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tote oi& maqhtai pante"
a*fente" au*ton e*fugon

Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende.
(Matt. 26: 56)

a*fente"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. aor. v.
a*fihmi- ik laat gaan

i*dou a*fietai u&min
oi*ko" u&mwn e*rhmo"

Zie, jullie huis wordt jullie
woest gelaten. (Matt. 23:
38)

a*fietai- 3de p. ev.
o.t.t. lijd. vorm v.
a*fihmi- ik laat gaan,
(lijd. vorm) ik word
gelaten

a*fientai

sou

o&

ta

a&martiai

Uw zonden zijn vergeven.
(Matt. 9: 5)

a*fientai- 3de p. mv.
o.t.t. lijd. vorm v.
a*fihmi- ik laat gaan, ik
vergeef

ou* mh a*feqh/ w&de liqo"
e*pi liqon ...

Dat er geen steen hier op
een steen gelaten zal
worden. (Marc. 13: 2)

ou* mh + aanv. wijs- vul
iets aan als 'Ik zeg dat
...', a*feqh/- 3de p. ev.
aanv. wijs aor. lijd.
vorm v. a*fihmi- ik laat
gaan

... a*feqhsetai au*tw/

... het zal hem vergeven
worden. (Jak. 5: 15)

a*feqhsetai- 3de p.
ev. o.t.t.t. lijd. vorm v.
a*fihmi- ik laat gaan, ik
vergeef

635

a*nqrwpe, a*fewntai soi
ai& a&martiai sou

Mens, uw zonden zijn u
vergeven. (Luc. 5: 20)

a*fewntai- 3de p. mv.
v.t.t. lijd. vorm v.
a*fihmi- ik laat gaan, ik
vergeef

De vormen die voorkomen van de o.t.t.t. laten wij u zien in het huiswerk.

52.3 Het Persoonlijk Voornaamwoord
Wij willen u nu een overzicht geven van de voornaamwoorden. De persoonlijke voornaamwoorden zijn e*gw, su, h&mei" en u&mei". Deze woorden worden verbogen. De naamvallen
hebben de gebruikelijke functies (1ste nv. onderwerp, 3de nv. meewerkend voorwerp en
4de nv. lijdend voorwerp). De tweede naamval wordt vaak gebruikt als een bezittelijk voornaamwoord.

o* pathr mou o& e*n toi" ou*ranoi"- Mijn Vader Die in de hemelen (is) (Matt. 16: 17)
ai* a&martiai sou- jouw zonden (Luc. 5: 20)

Het determinatief voornaamwoord au*to", au*th, au*ton wordt als volgt verbogen:
mannelijk: als een woord van de tweede declinatie op -o"
vrouwelijk: als een woord van de eerste declinatie op -h
onzijdig: als een woord van de tweede declinatie op -on.
Wanneer het woord onmiddellijk wordt voorafgegaan door het lidwoord betekent au*to"
'dezelfde'.

*Ihsou" Cristo" e*cqe" kai shmeron o& au*to" kai ei*" tou" ai*wna"- Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
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Wanneer het woord niet onmiddellijk wordt voorafgegaan door het lidwoord, fungeert
au*to" als het persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon (hij, zij, het).

au*to" gar swsei ton laon au*tou- Want Hij zal Zijn volk redden (Matt. 1: 21)

Wanneer au*to" hoort bij een zelfstandig naamwoord, benadrukt het het zelfstandig naamwoord.

au*to" de o& *Iwannh" ei*cen to e*nduma au*tou- Dezelve Johannes had zijn mantel ... (Matt.
3: 4)
De wederkerende voornaamwoorden zijn e*mautou, seautou, e&autou. Ze worden verbogen
als een woord van de tweede declinatie op -o". De eerste naamval komt niet voor.

e*an e*gw marturw peri e*mautou, h& marturia mou ou*k e*stin a*lhqh"- Indien Ik aangaande
Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waarachtig (Joh. 5: 31)

seauton katakrinei"- Je veroordeelt jezelf (Rom. 2: 1)

Het wederkerig voornaamwoord is a*llhlwn- elkaar. Van dit woord komt geen eerste naamval voor.
mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

a*llhlwn

a*llhlwn

a*llhlwn

a*llhloi"

a*llhlai"

a*llhloi"

a*llhlou"

a*llhla"

a*llhla

... o&ti e*smen a*llhlwn melh- ... omdat wij elkanders leden zijn. (Ef. 4: 25)
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De bezittelijke voornaamwoorden e*mo", so", h&metero", u&metero"- mijn, jouw, ons, jullie
worden als volgt verbogen:
mannelijk: als een woord van de tweede declinatie op -o"
vrouwelijk: als een woord van de eerste declinatie op -h (e*mo", so") resp. -a (h&metero",
u&metero")
onzijdig: als een woord van de tweede declinatie op -on.
Net als bijvoeglijke naamwoorden nemen de persoonlijke voornaamwoorden altijd geslacht,
getal en naamval aan van het woord waar ze bijhoren.

... a*kouomen lalountwn au*twn tai" h&meterai" glwssai"- ... wij horen hen spreken in
onze talen (Hand. 2: 11)
Aanwijzende voornaamwoorden zijn o&de (dit), ou&to" (die, dat) en e*keino" (die gindse).
o&de wordt verbogen als het lidwoord met de erachter.
ou&to", zie les 18

e*keino" wordt als volgt verbogen:
mannelijk: als een woord van de tweede declinatie op -o"
vrouwelijk: als een woord van de eerste declinatie op -h
onzijdig: als een woord van de tweede declinatie op -on.
o&de wordt gebruikt voor iets bij de spreker. Tevens wijst het vooruit naar iets dat direct
volgt.
ou&to" wordt gebruikt voor iets bij de aangesprokene. Tevens wijst het op wat direct voorafgaat.
e*keino" wijst op wat noch bij de spreker noch bij de aangesprokene is.
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Het vragend voornaamwoord (tiv", tiv) heeft altijd het accent op de eerste lettergreep. Eventuele accenten op de tweede lettergreep staan los van de betekenis. Het woord kan zelfstandig gebruikt worden (wie?, wat?). Het woord heeft de naamval die de functie in de zin
vereist.

tivna seauton poiei";- Wie maakt U Uzelf? (Joh. 8: 53)
tivna- 4de nv. lijdend voorwerp bij poiei"

tivni e*stai;- Voor wie zal het zijn? (Luc. 12: 20)
tivni- 3de nv. meewerkend voorwerp

Het woord kan ook bijvoeglijk worden gebruikt. Het betekent dan 'welke?'. In dat geval heeft
het geslacht, getal en naamval van het woord waar het bijhoort.

tivna misqon e*cete;- Welke loon hebben jullie? (Matt. 5: 46)
tivna- 4de nv. ev. mnl. bij misqon- 4de nv. ev. v. misqo" (mnl.)- loon

Het onbepaalde voornaamwoord (ti", ti) kan eveneens zelfstandig en bijvoeglijk gebruikt
worden. Zelfstandig gebruikt betekent ti" iemand en ti iets. Het woord heeft dan de naamval die de functie in de zin vereist.

a*fiete ei ti e*cete kata tino"- Vergeeft indien jullie iets hebben tegen iemand. (Marc. 11:
25)
ti- 4de nv. ev. v. ti- iets, lijdend voorwerp
tino"- 2de nv. ev. v. ti"- iemand, 2de nv. na kata

Bijvoeglijk gebruikt komt het woord in geslacht, getal en naamval overeen met het woord
waar het bijhoort.
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meta ... r&htoro" Tertullou tino"- met een zekere Tertullus, een redenaar (Hand. 24: 1)
tino"- 2de nv. ev. bij r&htoro" Tertullou in 2de nv. ev.

Er zijn twee soorten betrekkelijke voornaamwoorden: bepaald (o&", h&, o&) en onbepaald
(o&sti", h&ti", o&ti).

enkelvoud

meervoud

enkelvoud

meervoud

mnl.

vrl.

onz.

o&"

h&

o&

ou&

h&"

ou&

w&/

h&/

w/&

o&n

h&n

o&

oi&

a&i

a&

w&n

w&n

w&n

oi&"

ai&"

oi&"

ou&"

a&"

a&

mnl.

vrl.

onz.

o&sti"

h&ti"

o&ti

ou&tino"

h&stino"

ou&tino"

w/&tini

h&/tini

w&/tini

o&ntina

h&ntina

o*ti

oi&tine"

ai&tine"

a&tina

w&ntinwn

w&ntinwn

w&ntinwn
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oi&stisi(n)

ai&stisi(n)

oi&stisi(n)

ou&stina"

a&stina"

a&tina

Voor beide woorden geldt dat het woord een betrekkelijke bijzin inleidt. Het woord heeft de
naamval die de functie in de bijzin vereist! Wel stemmen getal en geslacht overeen met het
woord waar het bijhoort.

i*dou o& a*sthr, o&n ei*don e*n th/ a*natolh/ - Zie de ster, die zij hadden gezien in het oosten
(Matt. 2: 9)
o&n- 4de nv. ev. mnl., 4de nv. omdat het lijdend voorwerp (van ei*don) is in de bijzin, ev. en
mnl. omdat het terug slaat op a*sthr (mnl.)- ster
ou&to" e*stin o& ui&o" mou o& a*gaphto" e*n w/& eu*dokhsa- Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in
Dewelke Ik een welbehagen heb (Matt. 3: 17)
w&/- 3de nv. ev. mnl., 3de nv. bij e*n, ev. en mnl. omdat het terugslaat op ui*o"

o&sti" gar e*cei, doqhsetai au*tw/- Want wie heeft, hem zal gegeven worden. (Matt. 13: 12)
o&sti"- 1ste nv. ev. mnl., 1ste nv. omdat het onderwerp is in de bijzin, ev. en. mnl. omdat het
staat voor een algemeen 'men' (vgl. au*tw/- ook ev. en. mnl.)
... e&w" o&tou e*fwnhsan tou" gonei"- ... totdat zij geroepen hadden de ouders (Joh. 9: 18)
e&w" o&tou- vaste uitdrukking: lett. tot waarop; totdat, o&tou- 2de nv. ev. onz.

Nog twee woorden moeten wij aan de orde stellen. Deze vallen onder de adiectiva pronominalia (voornaamwoorden met bijvoeglijk gebruik).
toiouto", toiauth, toiouto(n) betekent 'zodanig', de verbuiging lijkt erg op die van ou&to"
tosouto", tosauth, tosouto(n) betekent 'zo groot, zoveel', de verbuiging lijkt erg op die
van ou&to"

mnl.

vrl.

onz.
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enkelvoud

meervoud

enkelvoud

meervoud

toiouto"

toiauth

toiouto(n)

toioutou

toiauth"

toioutou

toioutw/

toiauth/

toioutw/

toiouton

toiauthn

toiouto(n)

toioutoi

toiautai

toiauta

toioutwn

toioutwn

toioutwn

toioutoi"

toiautai"

toioutoi"

toioutou"

toiauta"

toiauta

mnl.

vrl.

onz.

tosouto"

tosauth

tosouto(n)

tosoutou

tosauth"

tosoutou

tosoutw/

tosauth/

tosoutw/

tosouton

tosauthn

tosouto(n)

tosoutoi

tosautai

tosauta

tosoutwn

tosoutwn

tosoutwn

tosoutoi"

tosautai"

tosoutoi"

tosoutou"

tosauta"

tosauta

toiouto" w*n- zodanig zijnde (Fil. 1: 9)
toiouto"- 1ste nv. ev. mnl., net als het deelwoord waar mee het evevn bepaling vormt
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tosouton dote au*th/ basanismon kai penqo"- Geeft haar zoveel kwelling en leed (Op. 18:
7)
tosouton- 4de nv. ev. mnl./ onz., bijvoeglijk bij basanismon- 4de nv. ev. v. basanismo"
(mnl.)- kwelling en bij penqo"- 4de nv. ev. v. penqo" (onz.)- leed
Vaak wordt vormen van toiouto" zelfstandig gebruikt. Let u op het lidwoord!

toi" de toioutoi" paraggellomen kai parakaloumen e*n kuriw/ *Ihsou Cristw/- Maar
zodanigen bevelen wij en vermanen wij in de Heere Jezus Christus (2 Thess. 3: 12)
toioutoi"- 3de nv. mv. mnl., 3de nv. bij paraggellw (ik beveel) en parakalew (ik vermaan), zelfstandig gebruikt door toevoeging van het lidwoord toi"
oi& ta toiauta prassonte"- degenen die zodanige dingen doen (Rom. 1: 32)
toiauta- 4de nv. mv. onz., 4de nv. bij prassw (ik doe), zelfstandig gebruikt door toevoeging
van het lidwoord ta ('zodanige dingen')

Wij verwijzen u voor een overzicht van adverbia pronomalia (voornaamwoorden als bijwoorden) naar KGG 35.

52.4 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen met vormen o.t.t.t. van a*fihmi
N.B. Er komen maar vier vormen voor. Let u dus op om welke personen het gaat.
1. ou*k a*fhsw u&ma" o*rfanou", e*rcomai pro" u*ma".
2. kai e*an e&ptaki" th" h&mera" a&marthsh/ ei*" se kai e&ptaki" e*pistreyh/ pro" se
legwn: metanow, a*fhsei" au*tw/.
3. ... a*fhsei kai u&min o& pathr u&mwn o& ou*ranio".
4. kai ou*k a*fhsousin liqon e*pi liqon.
o*rfanou"- 4de nv. mv. v. o*rfano" (mnl.)- wees, e&taki" th" h&mera"- zevenmaal op een
dag, a&marthsh/- 3de p. ev. aanv. wijs aor. v. a&martanw, e*pistreyh/- 3de p. ev. aanv. wijs
aor. v. e*pistrefw
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b) Vertaal de volgende zinnen met allerlei voornaamwoorden.
1. tade legei o& a&gio", o& a*lhqino", o& e*cwn thn klein Dauid, o& anoigwn kai ou*dei"
kleisei kai kleiwn kai ou*dei" a*noigei.
2. o& logo" o& so" a*lhqeia e*stin.
3. legei ou*n au*toi" o& *Ihsou": o& kairo" o& e*mo" ou*pw parestin, o& de kairo" o& u&metero" pantote e*stin e&toimo".
4. legw u&min, ou*de e*n tw/ *Israhl tosauthn pistin eu&ron.
5. ou&tw" lamyatw to fw" u&mwn e*mprosqen twn a*nqrwpwn, o&pw" i*dwsin u&mwn ta kala
e*rga kai doxaswsin ton patera u&mwn ton e*n toi" ou*ranoi".
6. e*keinoi de oi& gewrgoi pro" e&autou" ei*pan o&ti ou&to" e*stin o& klhronomo".
7. kai au*to" i&lasmo" e*stin peri twn a&martiwn h&mwn, ou* peri twn h&meterwn de monon
a*lla kai peri o&lou tou kosmou.
8. gumnaze de seauton pro" eu*sebeian.
9. i*dou tosauta e*th douleuw soi kai oudepote e*ntolhn sou parhlqon.
10. ou*ci kai oi& telwnai to au*to poiousin;
11. toiouton e*comen a*rcierea, o&" e*kaqisen e*n dexia/ tou qronou th" megalwsunh" e*n
toi" ou*ranoi".
12. tiv u&min dokei peri tou cristou; tivno" ui&o" e*stin;

klein- 4de nv. ev. v. klei" (vrl.)- sleutel, a*noigw- ik open, kleiw- ik sluit, eu&ron- 1ste p. ev.
aor. v. eu&riskw- ik vind, lamyatw- 3de p ev. geb. wijs aor. v. lampw, i*dwsin- 3de p. mv.
aanv. wijs aor. v. o&raw- ik zie, gewrgoi- 1ste nv. mv. v. gewrgo" (mnl.)- landman, klhronomo" (mnl.)- erfgenaam, i&lasmo" (mnl.)- verzoening, gumnazw- ik oefen mij, eu*sebeian- 4de
nv. ev. v. eu*sebeia (vrl.)- godzaligheid, godsvrucht, e*kaqisen- 3de p. ev. aor. v. kaqizw- ik
zit, e*n dexia/- vul aan: ceiri, megalwsunh"- 2de nv. ev. v. megalwsunh (vrl.)- majesteit,
dokei u&min- (onpersoonlijke uitdrukking) het dunkt jullie

52.5 Nieuwe woorden
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a*fihmi

- ik laat gaan (ik vergeef, ik sta toe, ik verlaat, ik laat be-

o*feilw

- ik ben schuldig

ptwma (onz.)

- dood lichaam, lijk

mnhma (onz.)

- graf

o*feilh (vrl.)

- schuld

pureto" (mnl.)

- koorts

o*feileth" (mnl.)

- schuldenaar

paraptwma (onz.)

- zonde

o*feilhma (onz.)

- zonde, schuld

e*cqe"

- (bijwoord) gisteren

o& au*to"

- dezelfde

e*nduma (onz.)

- mantel, kleed

marturia (vrl.)

- getuigenis

h&metero", a, on

- ons

u&metero", a, on

- jullie

goneu" (mnl.)

- ouder

gonei"

- ouders

toiouto"

- zodanig

tosouto"

- zo groot, zoveel

basanismo" (mnl.)

- kwelling

penqo" (onz.)

- leed

prassw

- ik doe

o*rfano" (mnl.)

- wees

klei" (vrl.)

- sleutel
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a*noigw

- ik open

kleiw

- ik sluit

eu&riskw

- ik vind

gewrgo" (mnl.)

- landman

klhronomo" (mnl.)

- erfgenaam

i&lasmo" (mnl.)

- verzoening

gumnazw

- ik oefen

eu*sebeia (vrl.)

- godzaligheid, godsvrucht

kaqizw

- ik zit

megalwsunh (vrl.)

- majesteit

dokei moi

- (onpersoonlijke uitdrukking) het dunkt mij

52.6 En dan nu ... lezen!:
Deze keer bestuderen wij de gelijkenis van de tien maagden (Matt. 25: 1- 13)

1. Tote o&moiwqhsetai h& basileia twn ou*ranwn deka parqenoi", ai&tine" labousai ta"
lampada" e&autwn e*xhlqon ei*" u&panthsin tou numfiou.
2. pente de e*x au*twn h*san mwrai kai pente fronimoi.
3. ai& gar mwrai labousai ta" lampada" au*twn ou*k e*labon meq * e&autwn e*laion.
4. ai& de fronimoi e*labon e*laion e*n toi" a*ggeioi" meta twn lampadwn e&autwn.
5. cronizonto" de tou numfiou e*nustaxan pasai kai e*kaqeudon.
6. mesh" de nukto" kraugh gegonen: i*dou o& numfio", e*xercesqe ei*" a*panthsin au*tou.
7. tote h*gerqhsan pasai ai* parqenoi e*keinai kai e*kosmhsan ta" lampada" e&autwn.
8. ai& de mwrai tai" fronimoi" ei*pan: dote h&min e*k tou e*laiou u&mwn, o&ti ai& lampade"
h&mwn sbennuntai.

646

9. a*pekriqhsan de ai& fronimoi legousai: mhpote ou mh a*rkesh/ h&min kai u&min: poreuesqe mallon pro" tou" pwlounta" kai a*gorasate e&autai".
10. a*percomenwn de au*twn a*gorasai h*lqen o& numfio", kai ai* e*toimoi ei*shlqon met *
au*tou ei*" tou" gamou" kai e*kleisqh h& qura.
11. u&steron de e*rcontai kai ai& loipai parqenoi legousai: kurie, kurie, a*noixon
h&min.
12. o& de a*pokriqei" ei*pen: a*mhn legw u&min, ou*k oi*da u&ma".
13. grhgoreite ou*n, o&ti ou*k oi*date thn h&meran ou*de thn w&ran.

labousai- 1ste nv. mv. vrl. dlw. aor. v. lambanw- ik neem mee, lampada"- 4de nv. mv. v.
lampa" (vrl.)- lamp, u&panthsin- 4de nv. ev. v. u&panthsi" (vrl.)- ontmoeting, a*ggeioi"- 3de
nv. mv. v. a*ggeion (onz.)- vat, kruikje, cronizw- ik blijf lang weg, e*nustaxan- 3de p. mv. aor.
v. nustazw- ik word slaperig, mesh" nukto"- 2de nv. v. tijd (temporis), vertaal als een bijwoordelijke bepaling, kraugh (vrl.)- geschreeuw, a*panthsin- 4de nv. ev. v. a*panthsi"
(vrl.)- ontmoeting, h*gerqhsan- 3de p. mv. aor. lijd. vorm v. e*geirw- ik maak wakker, kosmew- ik maak gereed, sbennumi- ik doof, (lijd. vorm) ik word gedoofd, ik ga uit, a*rkesh/- 3de
p. ev. aanv. wijs aor. v. a*rkew- ik ben voldoende, pwlounta"- 4de nv. mv. mnl. dlw. o.t.t. v.
pwlew- ik verkoop (zelfstandig gebruikt, vertaal als zelfstandig naamwoord),
a*gorasai- heel werkwoord aor. v. a*gorazw, vertaal met 'om te ...', gamou"- vertaal alsof er
stond gamon, u&steron- later, a*noixon- 2de p. ev. geb. wijs aor. v. a*noigw

Vragen:
1. Waaraan kunt u zien dat fronimo" een bijvoeglijk naamwoord is van twee uitgangen?
2. Geef van de volgende werkwoordsvormen persoon, getal, wijs en tijd. Geef ook aan van
welk werkwoord de vorm afkomstig is.
o&moiwqhsetai, e*xhlqon, e*labon, gegonen, sbennuntai, a*gorasate, e*kleisqh,
grhgoreite
3. cronizonto" de tou numfiou: Hoe heet deze constructie? Hoe gaat u te werk bij het vertalen?
4. Welke voornaamwoorden herkent u in dit gedeelte? Schrijf ze op en benoem ze.
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5. De inhoudelijke vraag: De les van de gelijkenis lijkt te zijn dat men moet waken. Is echter
de fout van de dwaze maagden dat ze in slaap vallen? Of is het iets anders? Let op vers 7.

52.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Romeinse Krijgskunst
Soms was de Romeinse krijgskunst inventief, zoals in het geval van de grote belegeringskatapulten die afhankelijk waren van zowel torsie als spanning; maar de standaard uitrusting
van de Romeinse soldaat was eenvoudig en behoudend. Een legionair werd beschermd door
een ijzeren helm en borstharnas en een eenvoudig schild en viel aan met een vrij kort
zwaard en een speer met een ijzeren punt. Aangezien de meeste vijanden ook uitgerust
waren met ijzeren wapens en soms met superieure middelen zoals de Keltische strijdwagens, moesten de Romeinen het voornamelijk van organisatorische plannen en van keiharde
discipline hebben.
In de late oudheid, dus in het vroege Rome, verveelvoudigde zich de hoeveelheid aan ijzeren
wapens. Er veranderde verder weinig. Het ontwerp van wapens bleef vrijwel onveranderd
en middelen van transport bleven op zich eenvoudig. Zware infanterie moest bijna altijd de
doorslag geven.

Waar in de Middeleeuwen het paard tot de overwinning moest voeren, moesten de Romeinen door pure lichamelijke inspanning de vijand bedwingen. Zware infanterie domineerde
de krijgskunst totdat in de vierde eeuw n.Chr. er een systeem kwam waarin men de cavalerie
stootaanvallen deed plegen.

Echter de Romeinen waren meesters in het bewerken van hout en brons voor de krijgskunst.
De standaard voor het timmerwerk van Romeinse schepen was ook veel hoger dan van de
daaropvolgende tijden. Patronen van de legerlaars geven blijk van het feit dat ook de kunst
om leder te bewerken bijzonder hoog was.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. Vergelijk: ai& mwrai (parqenoi) en ai& fronimoi (parqenoi). mwrai is een vorm van het
vrouwelijk. fronimoi echter is een vorm van het mannelijk. Beiden worden gebruikt bij een
vrouwelijk woord (ai& parqenoi). fronimo" moet dus een woord van twee uitgangen zijn.
2. o&moiwqhsetai

- 3de p. ev. o.t.t.t. lijd. vorm v. o&moiow- ik vergelijk

e*xhlqon

- 3de p. mv. aor. v. e*xercomai- ik ga uit

e*labon

- 3de p. mv. aor. v. lambanw- ik neem mee

gegonen

- 3de p. ev. v.t.t. v. ginomai- ik word

sbennuntai

- 3de p. mv. o.t.t. lijd. vorm v. sbennumi- ik doof uit

a*gorasate

- 2de p. mv. geb. wijs aor. v. a*gorazw- ik koop

e*kleisqh

- 3de p. ev. aor. lijd. vorm v. kleiw- ik sluit

grhgoreite

- 2de p. mv. geb. wijs o.t.t. v. grhgorew- ik waak

3. losse tweede naamval. cronizonto"- 2de nv. ev. mnl. dlw. o.t.t. v. corizw- ik blijf lang
weg, numfiou- 2de nv. ev. v. numfio" (mnl.)- bruidegom. Het zelfstandig naamwoord wordt
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onderwerp in de bijzin, het deelwoord persoonsvorm. De tijd van het deelwoord bepaalt de
keus van het voegwoord: o.t.t. dus 'terwijl, toen'. Resultaat: 'toen de bruidegom lang wegbleef'
4. ai&tine"

- 1ste nv. mv. vrl. v. o&sti": onbepaald betrekkelijk voornaamwoord

e&autwn (4 maal)

- 2de nv. mv. vrl. v. e&autou: wederkerend voornaamwoord

au*twn (3 maal)

- 2de nv. mv. vrl. v. au*to"- determinatief voornaamwoord

au*tou (2 maal)

- 2de nv. ev. mnl. v. au*to"- determinatief voornaamwoord

e*keinai

- 1ste nv. mv. vrl. v. e*keino"- aanwijzend voornaamwoord

u&mwn

- 2de nv. mv. v. u&mei"- persoonlijk voornaamwoord

h&mwn

- 2de nv. mv. v. h&mei"- persoonlijk voornaamwoord

h&min (3 maal)

- 3de nv. mv. v. h&mei"- persoonlijk voornaamwoord

u&min (2 maal)

- 3de nv. mv. v. u&mei"- persoonlijk voornaamwoord

e&autai"

- 3de nv. mv. vrl. v. e&autou- wederkerend voornaamwoord

u&ma"

- 4de nv. mv. v. u&mei"- persoonlijk voornaamwoord
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LES LIII
53.1 Inleiding
In deze les willen wij u wijzen op een derde type aoristus. Eerder stelden wij al de aoristus op
-sa (sigmatisch genoemd) en de sterke aoristus (athematisch genoemd) aan de orde. De
derde aoristus is de stamaoristus. Een aantal werkwoorden heeft zo'n stamaoristus. Wij willen u zinnen laten zien met stamaoristi erin.

Het werkwoord i&sthmi betekent 'ik stel'. De aoristus hiervan is e*sthsa. Er is echter ook een
stamaoristus: e*sthn. Deze betekent 'ik ging staan'.

Wij willen u zinnen laten zien met vormen van de stamaoristus van i&sthmi en samenstellingen van i&sthmi. Zulke samenstellingen zijn opgebouwd uit een voorzetsel en i&sthmi. De
slotklinker van het voorzetsel valt weg voor de i. De medeklinker voor de i wordt dan geaspireerd. Bijvoorbeeld:
a*po- i&sthmi > a*p- i&sthmi > a*fisthmi
a*nti- i&sthmi > a*nt- i&sthmi > a*nqisthmi

Het zal u wellicht opvallen dat de stamaoristus niet altijd met een verleden tijd wordt vertaald. Vaak ligt de nadruk op het aspect van de aoristus (ingressief of afgerond) ten opzicht
van het aspect van de o.t.t. (duratief).

53.2 Voorbeelden uit het N.T.
... kata proswpon au*tw/
a*ntesthn ...

... ik weerstond hem in
het aangezicht ... (Gal. 2:
11)

a*ntesthn- 1ste p. ev.
stamaor. v. a*nqisthmi
-ik sta tegen
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e*sth"

jij stond op

e*sth"- 2de p. ev.
stamaor. v. i&sthmi -ik
ga staan. De 2de p. ev.
stamaor. van i&sthmi
of
samenstellingen
komt in het Nieuwe
Testament niet voor.

... lian gar a*ntesth
toi" h&meteroi" logoi"

... want hij stond zeer op
tegen onze woorden. (2
Tim. 4: 15)

lian- (bijwoord) zeer,
a*ntesth- 3de p. ev.
stamaor. v. a*nqisthmi
-ik sta tegen

ei*te gar e*xesthmen,
qew/. ei*te swfronoumen,
u&min

Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, (wij zijn het) voor
God, hetzij dat wij gematigd zijn, (wij zijn het) voor
jullie. (2 Kor. 5: 13)

ei*tehetzij,
e*xesthmen- 1ste p.
mv.
stamaor.
v.
e*xisthmi- ik ben buiten
zinnen,
swfronoumen- 1ste p.
mv. o.t.t. v. swfronew- ik ben gematigd
van zinnen

ou*pw

Jullie hebben nog niet tot
bloedens toe tegenstand
geboden ... (Hebr. 12: 4)

mecri"- (+ 2de nv.) tot
... toe, ai&mato"- 2de
nv. ev. v. ai&ma (onz.)bloed,
a*ntikatesthte- 2de
p. mv. stamaor. v.
a*ntikaqisthmiik
bied weerstand tegen

mecri"

ai&mato"

a*ntikatesthte ...
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eu*qew" ou*n a*pesthsan
a*p * au*tou ...

Terstond dan lieten zij af
van hem ... (Hand. 22: 29)

eu*qew"(bijwoord)
terstond, onmiddellijk,
a*pesthsan- 3de p.
mv.
stamaor.
v.
a*fisthmi- ik laat af, ik
verlaat

De vormen van de stamaoristus van i&sthmi zijn dus:

e*sthn
e*sth"
e*sth
e*sthmen
e*sthte
e*sthsan

Wanneer een werkwoord is samengesteld uit een voorzetsel en i&sthmi, komt het voorzetsel
vovovr de bovenstaande vormen. De slotklinker van het voorzetsel valt weg onder invloed van
het augment. N.B. Daar de vormen met augment niet geaspireerd zijn, treden er geen wijzigingen op in de medeklinker van het voorvoegsel.
a*nqisthmi- stamaoristus: a*nti- e*sthn > a*ntesthn
a*fisthmi- stamaoristus: a*po- e*sthn > a*pesthn
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Wij vervolgen met voorbeelden van de aanvoegende wijs van de stamaoristus. Wij geven
alleen de vormen die voorkomen in het Nieuwe Testament.

... ou*d * e*an ti" e*k twn
nekrwn
a*nasth/
peisqhsontai

... ze zullen niet geloven,
wanneer iemand uit de
doden zou opstaan. (Luc.
16: 31)

ou*d *- hoort bij
peisqhsontai,
a*nasth/- 3de p. ev.
aanv. wijs stamaor. v.
a*nisthmi- ik sta op,
peisqhsontai- 3de p.
mv. o.t.t.t. lijd. vorm v.
peiqw- ik overtuig,
(lijd. vorm) ik word
overtuigd, ik hecht
geloof aan

... i&na au*thn prosdexhsqe e*n kuriw/ a*xiw"
twn a&giwn kai parasthte au*th/...

... opdat jullie haar ontvangen in de Heere op
een wijze die de heiligen
waardig is en haar bijstaan ... (Rom. 16: 2)

prosdexhsqe- 2de p.
mv. aanv. wijs aor. v.
prosdecomai- ik ontvang, a*xiw"- (bijwoord) op waardige
wijze, parasthte- 2de
p. mv. aanv. wijs
stamaor. v. paristhmi
-ik sta bij

o&tan gar e*k nekrwn
a*nastwsin ...

Want wanneer ze uit de
doden opstaan ... (Marc.
12: 25)

a*nastwsin- 3de p.
mv. aanv. wijs stamaor. v. a*nisthmi- ik sta
op

De aanvoegende wijs van de stamaoristus van samenstellingen van i&sthmi wordt gevormd
door achter het voorzetsel de uitgangen -sth/, -sthte, -stwsin te plaatsen.
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De wensende wijs stamaoristus van i&sthmi en samenstellingen komt niet voor in het Nieuwe
Testament. Wij vervolgen dus met de gebiedende wijs. Hiervan komen alleen de tweede
persoon enkel- en meervoud voor.

a*nasthqi kai poreuou
e*pi

Sta op en ga tegen de
middag naar de weg ...
(Hand. 8: 26)

a*nasthqi- 2de p. ev.
geb. wijs stamaor. v.
a*nisthmi- ik sta op,
meshmbrian- 4de nv.
ev. v. meshmbria (vrl.)middag

... a*ntisthte de tw/ diabolw/ kai feuxetai a*f *
u&mwn

... wederstaat de duivel
en hij zal van jullie wegvluchten. (Jak. 4: 7)

a*ntisthte- 2de p. mv.
geb. wijs stamaor. v.
a*nqisthmi- ik wedersta, diabolw/- 3de nv.
ev. v. diabolo" (mnl.)lett.
uiteenwerper;
duivel, feuxetai- 3de
p. ev. o.t.t.t. v. feugwik vlucht (N.B. De
o.t.t.t. v. feugw is altijd lijd. vorm. Deze
moet actief vertaald
worden!)

kata meshmbrian
thn o&don ...

De gebiedende wijs van i&sthmi ziet er dus zo uit:

sthqi
sthte

De samengestelde vormen ontstaan door de voorzetsels voor deze vormen te plaatsen.
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Vervolgens tonen wij u het hele werkwoord.

kai ei* o& satana"
a*nesth e*f * e&auton kai
e*merisqh, ou* dunatai
sthnai a*lla telo" e*cei

Indien de satan tegen
zichzelf opstond en verdeeld was, kan hij niet
staande blijven, maar
heeft een einde. (Marc. 3:
26)

sthnai- heel werkwoord stamaor. v.
i&sthmi- ik ga staan, ik
blijf staan

De samengestelde vormen bestaan uit deze vorm sthnai met het voorzetsel ervoor.

kai

ou*k

i*scuon
a*ntisthnai th/ sofia/
kai tw/ pneumati ...

En ze konden geen weerstand bieden aan de wijsheid en de Geest ...
(Hand. 6: 10)

a*ntisthnaiheel
werkwoord stamaor.
v. a*nqisthmi -ik bied
weerstand

Tot slot vragen wij uw aandacht voor het deelwoord van i&sthmi en samenstellingen.

kai sta" o*
*Ihsou"
e*fwnhsen au*tou" ...

En Jezus, staan blijvende,
riep hen ... (Matt. 20: 32)

sta"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw.
stamaor.
v.
i&sthmi - ik ga staan, ik
blijf staan
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Het mannelijk van het deelwoord wordt verbogen als een zelfstandig naamwoord van de
derde declinatie.

kai stasa o&pisw para
tou" poda" au*tou ...

sta"

stante"

stanto"

stantwn

stanti

stasi(n)

stanta

stanta"

En staande achter, bij Zijn
voeten, ... (Luc. 7: 38)

stasa- 1ste nv. ev. vrl.
dlw.
stamaor.
v.
i&sthmi - ik ga staan

Het vrouwelijk van het deelwoord wordt verbogen als een zelfstandig naamwoord van de
eerste declinatie op -a (doxa)

kai a*nastan a&pan to
plhqo" au*twn h*gagon
au*ton e*pi ton Pilaton

En de gehele menigte van
hen opstaande, leidden ze
Hem tot Pilatus. (Luc. 23:
1)

a*nastan- 1ste nv. ev.
onz. dlw. stamaor. v.
a*nisthmi- ik sta op,
h*gagon- 3de p. mv.
aor. v. a*gw- ik leid, ik
breng

Het onzijdig van het deelwoord wordt verbogen als een zelfstandig naamwoord van de derde declinatie. Let er wel op dat 1ste en 4de nv. altijd aan elkaar gelijk zijn!

stan

stanta

stanto"

stantwn

stanti

stasi(n)

stan

stanta
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Ook het werkwoord bainw en samenstellingen hebben een stamaoristus op -hn. U kunt allerlei vormen van de stamaoristus van bainw en samenstellingen aantreffen in het huiswerk

Wij vervolgen nu met de stamaoristus van ginwskw- ik weet. In tegenstelling tot de stamaoristus op -hn (zoals van i&sthmi en bainw) heeft ginwskw een stamaoristus op -wn. Dit wil
zeggen dat de letter h in de stamaoristus van i&sthmi een letter w of o is. Bekijkt u maar eens
in de voorbeelden of u overeenkomsten ziet.

... ou*depote e*gnwn u&ma"

... Ik heb jullie nooit gekend. (Matt. 7: 23)

e*gnwn- 1ste p. ev.
stamaor. v. ginwskwik weet, ik ken

su mono" paroikei"
*Ierousalhm kai ou*k
e*gnw" ta genomena e*n
au*th/ e*n tai" h&merai"
tautai";

Bent U alleen een vreemdeling in Jeruzalem en
weet U niet hetgeen gebeurd is in haar in deze
dagen? (Luc. 24: 18)

paroikei"- 1ste nv.
ev. mnl. dlw. o.t.t. v.
paroikew- lett. ik
woon bij, ik verkeer als
vreemdeling, e*gnw"2de p. ev. stam- aor.
v. ginwskw- ik weet,
genomena- 4de nv. mv.
onz. dlw. o.t.t. v.
ginomai (zelfstandig
gebruikt, let op het
lidwoord)

... kai o& kosmo" au*ton
ou*k e*gnw

... en de wereld heeft
Hem niet gekend. (Joh. 1:
10)

e*gnw- 3de p. ev. stamaor. v. ginwskw- ik
weet, ik ken

659

... tote e*pegnwmen o&ti
Melith h& nhso" kaleitai

... toen kwamen wij te
weten dat het eiland
Melite heette. (Hand. 28:
1)

e*pegnwmen- 1ste p.
mv.
stamaor.
v.
e*piginwskw- ik kom te
weten, Melith (vrl.)Melite = Malta, nhso"
(vrl.)- eiland

... kai e*pegnwte thn
carin tou qeou e*n
a*lhqeia/

... en jullie hebben de genade van God in waarheid
leren kennen. (Kol. 1: 6)

e*pegnwte- 2de p. mv.
stamaor.
v.
e*piginwskw- ik kom
te weten, ik leer kennen

... e*gnwsan gar o&ti
pro" au*tou" thn parabolhn ei*pen

... want zij wisten dat Hij
de gelijkenis met het oog
op hen sprak. (Marc. 12:
12)

e*gnwsan- 3de p. mv.
stamaor. v. ginwskwik weet

Wij zetten de vormen voor u in een overzicht.

e*gnwn
e*gnw"
e*gnw
e*gnwmen
e*gnwte
e*gnwsan
In het geval van samenstellingen komt het voorzetsel voor de vorm. Door het augment valt
de slotklinker van het voorzetsel weg.
a*naginwskw: stamaoristus a*na- e*gnwn > a*negnwn
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Wij vervolgen met de aanvoegende wijs van de stamaoristus van ginwskw.

ei*" touto gar kai
e*graya, i&na gnw thn
dokimhn u&mwn ...

Want ik heb ook hiertoe
geschreven, opdat ik jullie
beproefdheid zou leren
kennen ... (2 Kor. 2: 9)

e*graya- 1ste p. ev.
aor. v. grafw- ik
schrijf, gnw- 1ste p. ev.
aanv. wijs stamaor. v.
ginwskw- ik weet, ik
ken, dokimhn- 4de nv.
ev. v. dokimh (vrl.)beproefdheid

... kai ou* mh gnw/" poian
w&ran h&xw e*pi se

... en u zult niet weten in
welk uur Ik tot u zal komen. (Op. 3: 3)

gnw/"- 2de p. ev. aanv.
wijs
stamaor.
v.
ginwskw- ik weet,
poian- 4de nv. ev. vrl.
v. poio"- hoedanig
(leidt een indirecte
vraagzin in), h&xw- 1ste
p. ev. o.t.t.t. v. h&kw- ik
kom

a*lla i&na o& kosmo" gnw/
o&ti a*gapw ton patera,

Maar opdat de wereld
weet dat Ik de Vader liefheb en zo doe als mij de
Vader geboden heeft.
(Joh. 14: 31)

gnw/- 3de p. ev. aanv.
wijs
stamaor.
v.
ginwskw- ik weet,
e*neteilato- 3de p. ev.
aor. v. e*ntellomai- ik
draag op, ik beveel,
kaqw" ... ou&tw"- zoals
... zo

kai kaqw" e*neteilato
moi o& pathr, ou&tw"
poiw
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gnwmen

wij weten

gnwmen- 1ste p. mv.
aanv. wijs aor. v.
ginwskw- ik weet,
deze vorm komt in het
Nieuwe
Testament
niet voor.

...
i&na
gnwte kai
ginwskhte o&ti e*n e*moi o&
pathr ka*gw e*n tw/

... opdat jullie onderkennen en in gedachten houden dat de Vader in Mij
(is) en Ik in de vader
(ben). (Joh. 10: 38)

gnwte- 2de p. mv.
aanv. wijs stamaor. v.
ginwskw- ik weet (hier
ingressief: tot kennis
komen), ginwskhte2de p. mv. aanv. wijs
o.t.t. v. ginwskw- ik
weet (hier duratief:
blijven weten, in gedachten houden)

... opdat ... zij weten dat Ik
u lief heb gekregen. (Op.
3: 9)

gnwsin- 3de p. mv.
aanv. wijs stamaor. v.
ginwskw- ik weet,
h*gaphsa- 1ste p. ev.
aor. v. a*gapaw- ik heb
lief (hier heel goed
ingressief te vertalen)

patri

... i&na ... gnwsin o&ti e*gw
h*gaphsa se

Let u goed op de kenmerken van de stamaoristus zodat u deze kunt herkennen!
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Het rijtje van de vormen van de aanvoegende wijs van ginwskw treft u hieronder aan.
gnw
gnw/"
gnw/
gnwmen
gnwte
gnwsin

De wensende wijs van de stamaoristus met als klinker -o/w komt in het Nieuwe Testament
niet voor.
Wij vervolgen dan ook met de gebiedende wijs. Hiervan komt de 3de p. mv. niet voor.

gnwqi ton kurion

Ken de Heere. (Hebr. 8:
11)

gnwqi- 2de p. ev. geb.
wijs
stamaor.
v.
ginwskw- ik weet, ik
ken

663

sou
de
poiounto"
e*lehmosunhn mh gnwtw
h& a*ristera sou tiv
poiei h& dexia sou ...

... tote gnwte o&ti
h*ggiken h& e*rhmwsi"
au*th"

En wanneer u weldadigheid bewijst, laat uw linkerhand niet weten wat
uw rechter doet ... (Matt.
6: 3)

sou de poiounto"
e*lehmosunhn- losse
tweede naamval met
lijdende
voorwerp,
e*lehmosunhn- 4de nv.
ev. v. e*lehmosunh
(vrl.)- weldadigheid,
barmhartigheid,
gnwtw- 3de p. ev. geb.
wijs
stamaor.
v.
ginwskw- ik weet, h&
a*ristera- vul aan:
ceir, a*ristera- 1ste
nv.
ev.
vrl.
v.
a*ristero"- linker

... weet dan dat haar verwoesting nabij gekomen
is. (Luc. 21: 20)

gnwte- 2de p. mv. geb.
wijs
stamaor.
v.
ginwskw- ik weet,
h*ggiken- 3d ep. ev.
v.t.t. v. e*ggizw- ik kom
dichterbij, e*rhmwsi"
(vrl.)- verwoesting

De gebiedende wijs van de stamaoristus van ginwskw heeft dus de volgende vormen:

gnwqi
gnwtw
gnwte

Wij vervolgen met een voorbeeld van het hele werkwoord stamaoristus van ginwskw.
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u&min dedotai gnwnai ta
musthria th" basileia"
tou qeou

Het is jullie gegeven te
weten de geheimenissen
van het Koninkrijk van
God. (Luc. 8: 10)

dedotai- 3d ep. ev.
v.t.t. lijd. vorm v.
didwmiik
geef,
gnwnai- heel werkwoord stamaor. v.
ginwskw- ik weet, ik
ken, musthria- 4de
nv. mv. v. musthrion
(onz.)- geheimenis

Het hele werkwoord stamaoristus van ginwskw is dus:

gnwnai

Rest ons nog u het deelwoord te laten zien. Van het deelwoord stamaoristus van ginwskw
(en samenstellingen) komen geen vormen van het onzijdig voor. Van het vrouwelijk komt
alleen de 1ste nv. ev. twee keer voor. Wij laten u dus de vormen van het mannelijk die
voorkomen zien en de 1ste nv. ev. vrouwelijk.
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jIhsou" ou*n gnou" o&ti
mellousin e*rcesqai ...

Jezus dan wetende dat zij
zouden komen ... (Joh. 6:
15)

gnou"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. stamaor. v.
ginwskw- ik weet

ton mh gnonta a&martian
u&per u&mwn a&martian
e*poihsen ...

Degene Die geen zonde
gekend heeft, heeft Hij
zonde gemaakt terwille
van ons ... (2 Kor. 5: 21)

gnonta- 4de nv. ev.
mnl. dlw. stamaor. v.
ginwskw- ik weet, ik
ken

Omdat zij God kennende
(Hem) niet als God ge-

gnonte"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. stamaor. v.
ginwskw- ik weet, ik
ken, ou*c = ou*k (de k
wordt
geaspireerd
onder invloed van de
h-klank van w&")

dioti gnonte" ton qeon
ou*c w&" qeon e*doxasan
...

kreitton gar h*n au*toi"
mh e*pegnwkenai thn
o&don th" dikaiosunh" h*
e*pignousin u&postreyai
...

eerd hebben ... (Rom. 1:
21)

Want het was beter voor
hen de weg van de gerechtigheid niet gekend te
hebben dan na kennis
genomen te hebben af te
wijken ... (2 Petr. 2: 21)

e*pegnwkenaiheel
werkwoord v.t.t. v.
e*piginwskwik
(her)ken, e*pignousin3de nv. mv. mnl. dlw.
stamaor. v. ginwskwik weet, ik ken (3de nv.
omdat het deelwoord
aansluit bij au*toi"),
u&postreyai- hele ww
aor. v. u&postrefw- ik
keer om, ik wijk af
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kai
e*pignousa
thn
fwnhn tou Petrou a*po
th" cara" ou*k h*noixen
ton pulwna ...

En herkennende de stem
van Petrus deed zij van
blijdschap de poort niet
open ... (Hand. 12: 14)

e*pignousa- 1ste nv.
ev. vrl. dlw. stamaor.
v. e*piginwskw- ik herken, h*noixen- 3de p.
ev. aor. v. a*noigw,
pulwna- 4de nv. ev. v.
pulwn (mnl.)- poort

Merkt u vooral op hoe het deelwoord verbogen wordt:
mannelijk als een zelfstandig naamwoord van de derde declinatie
vrouwelijk als een woord van de eerste declinatie op -a (doxa)
Wij willen u in de volgende les kennis laten maken met de stamaoristus op -ka.

53.3 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen met vormen van de stamaoristus van bainw en samenstellingen.
Let op: e*mbainw bestaat uit het voorzetsel e*n en bainw. Voor de b wordt de n een m. Vormen met augment hebben weer het voorzetsel e*n doordat het augment dan de n en de b
van elkaar scheidt.

1. e*peita dia dekatessarwn e*twn palin a*nebhn ei*" &Ierosoluma.
2. meta touto katebh ei*" Kafarnaoum au*to" kai h& mhthr au*tou kai oi& a*delfoi au*tou
kai oi& maqhtai au*tou.
3. a*nebhmen ei*" ton ploion, e*keinoi de u&pestreyan ei*" ta i*dia.
4. o&te ou*n ei*den o& o*clo" o&ti o& *Ihsou" ou*k e*stin e*kei ou*de oi& maqhtai au*tou,
e*nebhsan au*toi ei*" ta ploiaria kai h*lqon ei*" Kafarnaoum zhtounte" ton *Ihsoun.
5. o&tan Lusia" o& ciliarco" katabh/, diagnwsomai ta kaq * u&ma".
6. kai eu*qu" e*mba" ei*" to ploion meta twn maqhtwn au*tou h*lqen ei*" ta merh Dalmanouqa.
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7. kai sunagetai pro" au*ton o*clo" pleisto" w&ste au*ton ei*" ploion e*mbanta
kaqhsqai e*n th/ qalassh/ kai pa" o* o*clo" pro" thn qalassan e*pi th" gh" h*san.
8. kai oi& grammatei" oi& a*po *Ierosolumwn katabante" e*legon: ...
9. kai a*nabainontwn au*twn ei*" to ploion e*kopasen o& a*nemo".
10. kai eu*qu" h*nagkasen tou" maqhta" au*tou e*mbhnai ei*" to ploion kai proagein ei*"
to peran pro" Bhqsai>dan.

ta i*dia- hun eigen dingen, het hunne, ploiaria- 4de nv. mv. v. ploiarion (onz.)- scheepje,
zhtounte" = zhte-onte", ciliarco" (mnl.)- overste, diagnwsomai- 1ste p. ev. o.t.t.t. v.
diaginwskw- ik onderzoek, ik beslis over (De o.t.t.t. is altijd lijdende vorm. Vertaal wel actief!), ta kaq * u&ma"- lett. de dingen met betrekking tot jullie, jullie zaak, Dalmanouqa (vrl.)Dalmanutha (vermoedelijk gelegen aan het meer van Galilea), sunagomai- (deponens) ik
verzamel mij, a*nabainontwn au*twn- losse tweede naamval, e*kopasen- 3de p.ev. aor. v.
kopazw- ik stop, h*nagkasen- 3de p. ev. aor. v. a*nagkazw- ik dwing, proagw- ik ga vooruit,
Bhqsai>dan- 4de nv. ev. v. Bhqsai>da (vrl.)- Bethsaida

53.4 Nieuwe woorden
lian

- zeer

ei*te

- hetzij

e*xisthmi

- ik ben buiten zinnen

swfronew

- ik ben gematigd van zinnen

mecri"

- (+ 2de nv.) tot ... toe

a*ntikaqisthmi

- ik bied weerstand

eu*qew"

- (bijwoord) terstond, onmiddellijk

prosdecomai

- ik ontvang

a*xiw"

- (bijwoord) op een waardige wijze

meshmbria (vrl.)

- middag

diabolo" (mnl.)

- lett. uiteenwerper; duivel
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paroikew

- ik woon bij, ik verkeer als vreemdeling

Melith (vrl.)

- Malta

nhso" (vrl.)

- eiland

dokimh (vrl.)

- beproefdheid

e*ntellomai

- ik draag op, ik beveel

kaqw" ... ou&tw"

- zoals ... zo

e*lehmosunh (vrl.)

- weldadigheid, barmhartigheid

a*ristero", a, on

- (bijv. nw.) linker

e*ggizw

- ik kom dichterbij

e*rhmwsi" (vrl.)

- verwoesting

musthrion (onz.)

- geheimenis

u&postrefw

- ik keer om, ik wijk af

ploiarion (onz.)

- scheepje

diaginwskw

- ik onderzoek, ik beslis over

Dalmanouqa (vrl.)

- Dalmanutha

sunagomai

- ik verzamel mij

kopazw

- ik stop

a*nagkazw

- ik dwing

proagw

- ik ga vooruit

Bhqsai>da (vrl.)

- Bethsaida
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53.5 En dan nu ... lezen!:
Wij leggen u een stukje voor uit het evangelie naar Johannes: Joh. 10: 1- 5

1. *Amhn, a*mhn legw u&min, o& mh ei*sercomeno" dia th" qura" ei*" thn au*lhn twn probatwn a*lla a*nabainwn a*llacoqen klepth" e*stin kai lh/sth".
2. o& de ei*sercomeno" dia th" qura" poimhn e*stin twn probatwn.
3. toutw/ o& qurwro" a*noigei kai ta probata th" fonh" au*tou a*kouei kai ta i*dia
probata fwnei kat * o*noma kai e*xagei au*ta.
4. o&tan ta i*dia panta e*kbalh/, e*mprosqen au*twn poreuetai kai ta probata au*tw/
a*kolouqei, o&ti oi*dasin thn fwnhn au*tou.
5. a*llotriw/ de ou* mh a*kolouqhsousin, a*lla feuxontai a*p * au*tou, o&ti ou*k oi*dasin
twn a*llotriwn thn fwnhn.

a*llacoqen- van elders, klepth" (mnl.)- dief, qurwro" (mnl.)- deurwachter, a*llotrio"vreemd, vreemde

Vragen:
1. Geef de naamval van de volgende woorden
poimhn, au*ta, a*llotriw/
2. Wie wordt/worden aangeduid met de volgende voornaamwoorden?
toutw/ (vs. 3), au*twn (vs. 4), au*tou (vs. 5)
3. Wat betekent de uitdrukking kat * o*noma?
4. De inhoudelijke vraag: Hoe wordt duidelijk wie de herder van de schapen is? Kijk zowel
naar vers 1 als vers 5.
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53.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Centurion
De centurion (van centum ‘honderd’) was de voornaamste beroepsofficier in het Romeinse
leger. Hij was de bevelhebber over een centuria, een groep van honderd soldaten en de
kleinste eenheid in een legioen. Een legioen bestond uit 6000 soldaten en was onderverdeeld in 10 cohorten. Iedere cohorte bevatte 6 centuriae. Er waren dus 60 centurions in een
legioen.

De centurions in een legioen werden gerangschikt volgens een ingewikkelde constructie met
verschillen in autoriteit en verantwoordelijkheid van de hoogste tot de laagste rang. In werkelijkheid bestond er weinig verschil in status tussen de meeste centurion rangordes. Echter
de eerste centurion van het eerste cohort, die de primus pilus genoemd werd, nam de voornaamste plaats in. Deze officier nam deel aan de oorlogsbesprekingen samen met de aanvoerder van het legioen en de zogeheten militaire tribunen. Van de hoofdman over honderd die in het N.T. genoemd wordt, wordt verder in dit verband niets gezegd.

De meeste centurions waren plebejers (verg. ‘plebs’). Zij werden gerekruteerd onder de gewone soldaten en vormden de ruggengraat van het legioen. Het waren de centurions die
verantwoordelijk waren voor het handhaven van de discipline. Zij ontvingen aanzienlijk
meer soldij en een groter aandeel in de oorlogsbuit dan gewone soldaten.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. poimhn

- 1ste nv. (onderwerp)

au*ta

- 4de nv. (lijdend voorwerp, slaat op probata)

a*llotriw/

- 3de nv. (bij a*kolouqhsousin)

2. toutw/

- de herder

au*twn

- de schapen

au*tou

- de vreemde indringer

3. kat * o*noma betekent 'bij de naam'
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LES LIV

54.1 Inleiding
In deze les vragen wij uw aandacht voor de stamaoristus op -ka. Werkwoorden met een
stamaoristus op -ka krijgen na de aoristusstam de uitgangen van de v.t.t. Voor de stam komt
een augment. In tegenstelling tot de v.t.t. vindt er geen reduplicatie plaats.
Voorbeeld: didwmi > aorstam dw- > stamaoristus e*dwka
luw > stam lu- > v.t.t. leluka

Bekijkt u de volgende voorbeelden met stamaoristi van twee werkwoorden die veel voorkomen: didwmi en tiqhmi.

54.2 Voorbeelden uit het N.T.

e*dwka

Want Ik heb jullie een
voorbeeld gegeven. (Joh.
13: 15)

u&podeigma
(onz.)voorbeeld, e*dwka- 1ste
p. ev. stamaor. v.
didwmi- ik geef

... w&" sofo" a*rcitektwn
qemelion e*qhka ...

... als een wijs bouwmeester heb ik een fundament gelegd ... (1 Kor.
3: 10)

sofo"- (bijv. nmw.)
wijs,
a*rcitektwn
(mnl.)- bouwmeester,
qemelio" (mnl.)- fundament, e*qhka- 1ste p.
ev. stam-aor. v. tiqhmi- ik stel, ik leg
(stam qh-)

u&podeigma
u&min

gar

674

U vindt de andere vormen door de uitgang -ka te vervangen door de andere uitgangen v.t.t. te
weten -ka", -ken, -kamen, -kate, -kasin. U ziet deze vormen terug in de huiswerkzinnen.

Wij vervolgen met de vorming van de aanvoegende wijs stamaoristus. Achter de stam komen
de uitgangen van de aanvoegende wijs o.t.t., te weten -w, -h/", -h/, -wmen, -hte, -wsin De
klinkers van deze uitgangen trekken samen met de klinker van de stam.
tiv" ei*; i&na a*pokrisin
dwmen toi" pemyasin
h&ma"

... i&na ti" thn yuchn
au*tou qh/ u&per twn
filwn au*tou

Wie bent U? Opdat wij
antwoord geven aan hen
die ons gezonden hebben.
(Joh. 1: 22)

... dat iemand zijn leven
inzet voor zijn vrienden ...
(Joh. 15: 13)

a*pokrisi" (vrl.)- antwoord, dwmen- 1ste p.
mv. aanv. wijs stamaor. v. didwmi- ik geef,
pemyasin- 3de nv.
mv. mnl. dlw. aor. v.
pempw (merk op dat de
p van de stam pempsamentrekt met de s
van de uitgang tot y)

qh/- 3de p. ev. aanv.
wijs stamaor. v. tiqhmi- ik leg, ik zet

De wensende wijs van deze stamaoristus wordt gevormd door achter de stam de uitgangen
-eihn, -eih", -eih, -eimen, -eite, -eien of -oihn, -oih", -oih, -oimen, -oite, -oien te plaatsen. Deze vormen komen weinig voor. De vormen die voorkomen wijken vaak af. Zo is de
derde persoon enkelvoud niet doih, maar dw/h (bijvoorbeeld Ef. 1: 17). In het eerder door ons
aanbevolen woordenboek van Newman kunt u deze afwijkende vormen gewoon opzoeken. Zo
geeft Newman onder dw/h 3de p. ev. aanv. wijs aor. v. didwmi.

675

Dan volgen nu voorbeelden van de gebiedende wijs van deze werkwoorden.

tw/ ai*tounti se do"

Geef degene die iets van u
vraagt. (Matt. 5:42)

do"- 2de p. ev. geb.
wijs
stamaor.
v.
didwmi- ik geef

De andere personen worden gevormd door de s te vervangen door -tw, -te of -ntwn.

qete ou*n e*n tai" kardiai" u&mwn ..

Neemt dan voor in jullie
harten ... (Luc. 21: 14)

qete- 2de p. mv. geb.
wijs stamaor. v. tiqhmi- ik stel, ik leg

De andere personen komen niet voor in het Nieuwe Testament.

Het hele werkwoord wordt gevormd door de aoristusstam met de uitgang -enai. Er vindt samentrekking plaats tussen de klinkers van stam en uitgang.

e*xestin dounai khnson
Kaisari h* ou*;

Is het toegestaan de keizer
schatting te betalen of
niet? (Matt. 22: 17)

dounai- hele werkwoord stamaor. v.
didwmi- ik geef (dw- +
-enai > dounai),
khnso" (mnl.)- schatting,
belasting,
Kaisari- 3de nv. ev.
v. Kaisar
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... e*xousian e*cw qeinai
au*thn ...

... Ik heb macht het af te
leggen ... (Joh. 10: 18)

qeinai- hele werkwoord
stamaoristus
van tiqhmi- ik stel, ik
leg (qe- + -enai qeinai), au*thn = thn
yuchn mou (zie vers
17)

Wij laten u tot slot vormen zien van het deelwoord van de stamaoristus van didwmi en tiqhmi. Daar er maar enkele vormen voorkomen, laten wij u die allemaal zien.

... tiv" e*stin o& dou" soi
thn e*xousian tauthn;

Wie is het Die U deze
macht heeft gegeven?
(Luc. 20: 2)

dou"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw.
stamaor.
v.
didwmi- ik geef (zelfstandig gebruikt)

ta de panta e*k tou qeou
... donto" h&min thn diakonian th" katallagh"

En alle dingen (zijn) uit
God ... Die ons gegeven
heeft de bediening van de
verzoening. (2 Kor. 5: 18)

donto"- 2de nv. ev.
mnl. dlw. stamaor. v.
didwmi- ik geef (sluit
aan bij qeou) diakonia (vrl.)- bediening,
katallagh (vrl.)- verzoening

cari" de tw/ qew/ tw/
donti
thn
au*thn
spoudhn u&per u&mwn e*n
th/ kardia/ Titou

Gode zij dank Die deze
ijver over jullie in het hart
van Titus gegeven heeft.
(2 Kor. 8: 16)

donti- 3de nv. ev.
mnl. dlw. stamaor. v.
didwmi- ik geef (sluit
aan bij qew/), spoudh
(vrl.)- ijver, Titou2de nv. v. Tito"- Titus
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... kai e*doxasan ton
qeon
ton
donta
e*xousian toiauthn toi"
a*nqrwpoi"

... en zij verheerlijkten
God Die dergelijke macht
aan de mensen had gegeven. (Matt 9: 8)

donta- 4de nv. ev.
mnl. dlw. stamaor. v.
didwmi-ik geef (sluit
aan bij qeon)

De vormen meervoud mannelijk, de vormen van het vrouwelijk en de vormen van het onzijdig komen niet voor!

... kai qei" ta gonata
proshuceto

... en neervallend op Zijn
kniee>n bad Hij. (Luc. 22:
41)

qei"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. stamaor. v. tiqhmi- ik stel, ik leg

...
qento"
qemelion ...

au*tou

... wanneer hij het fundament gelegd heeft ... (Luc.
14: 29)

qento"- 2de nv. ev.
mnl. dlw. stamaor. v.
tiqhmi- ik stel, ik leg
(maakt deel uit van een
'losse tweede naamval'
[genetivus absolutus],
au*tou vormt het onderwerp van qento",
qemelion is het lijdend
voorwerp)

... kai qente" ta gonata

... en neerknielend op de
oever ... (Hand. 21: 5)

qente"- 1ste nv. mv.
mnl.dlw. stamaor. v.
tiqhmi-ik stel, ik leg,
ai*gialo"(mnl.)-oever

e*pi ton ai*gialon ...

De andere vormen mannelijk, de vormen vrouwelijk en onzijdig komen niet voor!
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54.3 Bijzinnen en Voegwoorden
Het tweede onderwerp in deze les betreft bijzinnen en voegwoorden. Aangezien er acht belangrijke typen bijzinnen (met bijbehorende voegwoorden) zijn, behandelen wij er in de komende lessen telkens twee.

1) temporele bijzinnen (bijzinnen van tijd)
Temporele bijzinnen betreffen een handeling die in tijdsrelatie wordt gesteld tot de handeling
in de hoofdzin. In de praktijk komt het erop neer dat temporele bijzinnen voortijdigheid, gelijktijdigheid of natijdigheid aangeven.
Aan de hand van voorbeelden laten wij u de belangrijkste voegwoorden zien, die een temporele bijzin inleiden. Voor een overzicht van alle voegwoorden in temporele bijzinnen (met
vertaling) verwijzen wij u naar KGG 110, onder 3.

In het opkomen van de tarwe wordt het onkruid openbaar. Er is sprake van gelijktijdigheid.

o&te de e*blasthsen o&
corto"
kai
karpon
e*poihsen, tote e*fanh
kai ta zizania

En toen het kruid opschoot en vrucht begon
voort te brengen, toen
openbaarde zich ook het
onkruid. (Matt. 13: 26)

e*blasthsen- 3de p.
ev. aor. v. blastawik groei op, corto"
(mnl.)- kruid,e*fanh3de p. ev. aor.lijdende
vorm v. fainw- ik
toon, zizanion (onz.)onkruid (soort die sterk
lijkt op tarwe)

Het voegwoord o&te is dan ook meestal te vertalen met 'toen'.
Het voegwoord o&te in combinatie met een werkwoordsvorm met a*n geeft een herhaling aan:
'telkens wanneer' (! Vaak trekt o&te samen met a*n tot o&tan)
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De combinatie e*n w&/ kan (behalve gewoon voorzetsel met een relativum, zie bijvoorbeeld
Matt. 17: 5) ook als voegwoord functioneren en betekent dan 'terwijl'

mh dunantai oi& ui&oi tou
numfwno" e*n w&/ o& numfio" met * au*twn e*stin
nhsteuein;

Kunnen de bruiloftskinderen dan vasten, terwijl
de bruidegom met hen is?
(Marc. 2: 19)

numfwno"- 2de nv. ev.
v. numfwn (mnl.)bruiloft, ui&o" tou
numfwno"bruiloftskind,
bruilofts- gast,
nhsteuw- ik vast

De voegwoorden e*pei en e*peidh kunnen voortijdigheid uitdrukken ('nadat'). In het Nieuwe
Testament echter worden ze vaker in een causale betekenis gebruikt ('omdat', 'aangezien').
Een enkele keer wordt voortijdigheid uitgedrukt door a*f * ou& 'vanaf dat, sinds, nadat'.

... kai seismo" e*geneto
mega" oi&o" ou*k e*geneto
a*f * ou& a*nqrwpo" e*geneto e*pi th" gh" ...

... en een grote aardbeving geschiedde, zodanig als niet geschied is
sinds er mensen zijn op
aarde ... (Op. 16: 18)

Natijdigheid wordt meestal uitgedrukt met e&w" 'totdat'.

... kai i*dou o& a*sthr ...
prohgen au*tou" e&w"
e*lqwn e*staqh

... en zie de ster ... ging
hen voor totdat zij gekomen zijnde stil bleef staan.
(Matt. 2: 9)

proagw- ik ga voor, ik
leid, e*staqh- 3de p.
ev. aor. lijdende vorm
v. i&sthmi- ik sta
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Het voegwoord prin ('voordat') geeft ook natijdigheid aan, mits er in de hoofdzin geen ontkenning staat. Prin wordt gewoonlijk gevolgd door een vierde naamval met heel werkwoord.
Het hele werkwoord is de persoonsvorm, de vierde naamval het onderwerp van de bijzin.

... prin
*Abraam genesqai e*gw ei*mi

... voordat Abraham geboren werd, ben Ik. (Joh. 8:
58)

*Abraam- namen uit
het Oude Testament
worden meestal niet
verbogen; e*gw ei*mi
het IK BEN, een van
de namen van God.

kai h*n au*tw/ kecrhmatismenon u&po tou pneumato" tou a&giou mh
i*dein qanaton prin a*n
i*dh/ ton Criston kuriou

En hem was geopenbaard
door de Heilige Geest dat
hij de dood niet zou zien
totdat hij de Christus des
Heeren zou zien. (Luc. 2:
26)

kecrhmatismenon1ste nv. ev. onz. dlw.
v.t.t. v. crhmatizw- ik
openbaar, i*dein- hele
werkwoord aor. v.
o&raw- ik zie, qanato"
(mnl.)- dood, i*dh/- 3de
p. ev. aanv. wijs aor. v.
o*raw- ik zie (a*n geeft
toekomstwaarde)

In het tweede voorbeeld gaat de handeling van de bijzin (het zien van de Christus) vooraf aan
het sterven. Dit komt door de ontkenning in de hoofdzin.

2) causale bijzinnen (bijzinnen van oorzaak, reden)
De belangrijkste voegwoorden die causale bijzinnen inleiden zijn o&ti, e*pei(dh) en o*te.
Zoals u ziet zijn dit voegwoorden die ook een andere betekenis kunnen hebben:
o&ti- dat, e*pei(dh)- nadat en o&te- toen, terwijl.
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Vaak moet de kontekst uitwijzen welk verband er tussen de zinnen gelegd moet worden. Dit
is hetzelfde met de vertaling van het deelwoord. Ook daar zijn vertalingen die verschillende
relaties leggen mogelijk en moet de kontekst uitwijzen welke vertaling u het beste kunt kiezen.

Wij geven u een voorbeeld van een causale bijzin.

... e*fobhqhsan tou"
o*clou" e*pei ei*" profhthn au*ton ei*con

... zij vreesden de scharen
aangezien deze Hem voor
een profeet hielden. (Matt.
21: 46)

e*fobhqhsan- 3de p.
mv.aor. lijd. vorm v.
fobeomai

54.4 Huiswerk

a) Vertaal de volgende zinnen.
1. oi*date gar tivna" paraggelia" e*dwkamen u&min dia tou kuriou *Ihsou.
2. o& qeo" th" doxh" w*fqh tw/ patri h&mwn *Abraam o*nti e*n th/ Mesopotamia/ prin h*
katoikhsai au*ton e*n Carran.
3. e*peidh e*plhrwsen panta ta r&hmata au*tou ei*" ta" a*koa" tou laou, ei*shlqen ei*"
Kafarnaoum.
4. e*n poia/ e*xousia/ tauta poiei"; kai tiv" soi e*dwken thn e*xousian tauthn;
5. e*peidh kai *Ioudaioi shmeia ai*tousin kai &Ellhne" sofian zhtousin, h&mei" de
khrussomen Criston e*staurwmenon, *Ioudaioi" men skandalon, e*qnesin de mwrian,
au*toi" de toi" klhtoi", *Ioudaioi" kai &Ellhsin, Criston qeou dunamin kai qeou sofian.
6. kai nux ou*k e*stai e*ti kai ou*k e*cousin creian fwto" lucnou kai fwto" h&liou o&ti
kurio" o& qeo" fwtisei e*p * au*tou"
7. ta r&hmata a& e*dwka" moi dedwka au*toi"
8. kai th/ prwth/ h&mera/ twn a*zumwn, o&te to pasca e*quon, legousin au*tw/ oi& maqhtai
au*tou ...
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9. e*n toutw/ e*gnwkamen thn a*gaphn, o&ti e*keino" u&per h&mwn thn yuchn au*tou e*qhken.
10. grayon o&ti oi& logoi pistoi kai a*lhqinoi ei*sin.

paraggelia (vrl.)- opdracht, w*fqh- 3de p. ev. aor. lijd. vorm v. o&raw- ik zie, prin h* = prin,
katoikhsai- heel werkwoord aor. v. katoikew- ik woon, Kafarnaoum- Kapernau>m,
e*stauromenon- 4de nv. ev. mnl. dlw. lijd. vorm v.t.t. v. staurow- ik kruisig (merk op dat
een v.t.t. vorm van een werkwoord dat met een sigma begint geen reduplicatie krijgt!),
skandalon (onz.)- aanstoot, struikelblok, mwria (vrl.)- dwaasheid, klhto"- (bijv. nmw.) geroepen, h&liou- 2de nv. ev. v. h&lio" (mnl.)- zon

b) Geef van alle werkwoordsvormen uit de vertaalzinnen aan van welk werkwoord ze afkomstig zijn.

54.5 Nieuwe woorden
u&podeigma

- voorbeeld

sofo"

- (bijv. nw.) wijs

a*rcitektwn (mnl.)

- bouwmeester

qemelio" (mnl.)

- fundament

a*pokrisi" (vrl.)

- antwoord

diakonia (vrl.)

- bediening

katallagh (vrl.)

- verzoening

spoudh (vrl.)

- ijver

Tito"

- Titus

ai*gialo" (mnl.)

- oever

blastaw

- ik groei op

corto" (mnl.)

- kruid

fainw

- ik toon
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zizanion (onz.)

- onkruid

e*n w&/

- (voegwoord) terwijl

numfwn (mnl.)

- bruiloft

ui&o" tou numfwno"

- bruiloftskind, bruiloftsgast

nhsteuw

- ik vast

a*f * ou&

- (voegwoord) vanaf het moment dat, sinds

proagw

- ik ga voor, ik leid

e&w"

- (voegwoord) totdat

prin

- (voegwoord) voordat

crhmatizw

- ik openbaar

paraggelia (vrl.)

- opdracht

prin h*

- = prin

katoikew

- ik woon

Kafarnaoum

- Kapernau>m

skandalon (onz.)

- aanstoot, struikelblok

mwria (vrl.)

- dwaasheid

klhto"

- (bijv. nw.) geroepen

h&lio" (mnl.)

- zon
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54.6 En dan nu ... lezen!:
Wij willen met u de verheerlijking op de berg lezen: Marc. 9: 2- 8.

2. Kai meta h&mera" e&x paralambanei o& *Ihsou" ton Petron kai ton *Iakwbon kai ton
*Iwannhn kai a*naferei au*tou" ei*" o*ro" u&yhlon kat * i*dian monou". kai metemorfwqh
e*mprosqen au*twn,

LES LIV
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3. kai ta i&matia au*tou e*geneto stilbonta leuka lian, oi&a gnafeu" e*pi th" gh" ou*
dunatai ou&tw" leukanai.
4. kai w*fqh au*toi" *Hlia" sun Mwu>sei kai h*san sullalounte" tw/ *Ihsou.
5. kai a*pokriqei" o& Petro" legei tw/ *Ihsou: r&abbi, kalon e*stin h&ma" w&de ei*nai, kai
poihswmen trei" skhna", soi mian kai Mwu>sei mian kai *Hlia/ mian.
6. ou* gar h*/dei tiv a*pokriqh/, e*kfoboi gar e*genonto.
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7. kai e*geneto nefelh e*piskiazousa au*toi" kai e*geneto fwnh e*k th" nefelh": ou&to"
e*stin o& ui&o" mou o& a*gaphto", a*kouete au*tou.
8. kai e*xapina peribleyamenoi ou*keti ou*dena ei*don a*lla ton *Ihsoun monon meq *
e&autwn.

u&yhlo"- (bijv. nw.) hoog, kat * idian- apart, afzonderlijk, metemorfwqh- 3de p. ev. aor. lijd.
vorm v. metamorfoomai, stilbw- ik glans, ik straal, leuko"- wit, gnafeu" (mnl.)- voller
(iemand die kleding bleekt), leukanai- heel werkwoord aor. v. leukainw- ik maak wit, ik
bleek, sullalew- (+ 3de nv.) ik spreek met, a*pokriqei"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. lijd. vorm
aor. v. a*pokrinomai (deponens!), a*pokriqh/- 3de p. ev. aanv. wijs lijd. vorm aor. v.
a*pokrinomai, e*kfobo"- (bijv. nmw.) buiten zichzelf van vrees, e*piskiazw- (+ 3de nv.) ik
overschaduw, e*xapina- (bijwoord) plotseling, periblepw- ik kijk rond

Vragen:
1. Geef de naamval van de volgende woorden en leg uit waarom juist deze naamval is gebruikt.
u&yhlon, monou", stilbonta, oi&a, Mwu>sei, mian, e*kfoboi, e*piskiazousa, au*tou, ou*dena
2. Hoe wordt de constructie h&ma" w&de ei*nai (vers 5) genoemd en hoe moet deze vertaald
worden?
3. Benoem alle voornaamwoorden. Voorbeeld: au*tou"- 4de nv. mv. mnl. v. au*to"- (pers.
vnw.) hij
4. De inhoudelijke vraag: Mozes en Elia zijn twee personen uit het Oude Testament. Waarom
verschijnen juist zij?

54.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Vroege Gemeenten
Van Pergamus, de derde geloofsgemeente genoemd in Openbaring 2, wordt gezegd dat ze
woonde waar satan zijn verblijf heeft. Men denkt hierbij wel aan de tempel van Asklepios
(Aesculapius in het Latijn). Hij was de heidense god van de genezing en werd ook ‘heiland’
genoemd. Anderen denken aan het grote altaar van Zeus. Weer anderen wijzen erop dat Pergamus het centrum van de keizerverering was in Asia. De Romeinen hadden er een tempel
voor de god Augustus gebouwd en de godin Rome. Later werd er ook een tempel voor Trajanus gebouwd. Zo kreeg deze stad de titel van ‘dubbele tempelwachter’.
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De schutsengel van Thyatira was Tyrimnos vereenzelvigd met de zonnegod Apollo, de zoon
van Zeus (voor de Romeinen ‘Jupiter’). Christus als de morgenster met zijn voeten als van
blinkend koper, wordt hier tegenover gesteld. In die vroege gemeente was er een vrouw die
de bijbel naar de vrouw van koning Achab noemtBIzebel. Deze vrouw wierp zich op als leidster en profetes en net als de vrouw in het Oude Testament liet ze de vroege christenen daar
aan de afgodendienst meedoen. Dit betekende een dubbele afval van het geloof. Geestelijke
ontucht wordt dit in de bijbel genoemd. En meestal ging het samen met letterlijke gewijde
ontucht. De stad was rijk aan handelsgilden en een christen die trouw de waarachtige God
wilde dienen deed dat ten koste van grote schade. De verwijzing naar de ‘diepten of diepe
dingen van satan’ zou erop kunnen duiden dat deze vrouw de gnostische idee leerde dat gelovigen zich gewoon konden mengen in occulte dingen, omdat ze daar toch boven konden
staan.

Van Loadicea wordt gezegd dat ze noch koud noch heet is. Sommigen zien hier een verwijzing in naar de hete en geneeskrachtige waterbronnen van Hierapolis die, aangekomen bij
Kolosse wel koel en verfrissend waren, maar bij Laodicea waren ze lauw en daarom vies. In
de brief aan Laodicea wordt gewag gemaakt van ogenzalf. Nu wilt het dat Laodicea beroemd
was vanwege de zogeheten tephra Phrygia een ogenpoeder dat in de vorm van tabletten werd
verkocht. Deze tabletten werden vermalen en als pasta op een zeer oog aangebracht. Dit
wordt allemaal geestelijk toegepast.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. u&yhlon- 4de nv., hoort bij o*ro"
monou"- 4de nv., hoort bij ton Petron ... *Iwannhn
stilbonta- 1ste nv., hoort bij i&matia
oi&a- 4de nv., lijdend voorwerp van leukanai
Mwu>sei- 3de nv., sun + 3de nv. = samen met
mian- 4de nv., lijdend voorwerp bij poihswmen (denk bij elk mian: skhnhn)
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e*kfoboi- 1ste nv., hoort bij het onderwerp van e*genonto
e*piskiazousa- 1ste nv., hoort bij nefelh
au*tou- 2de nv., a*kouw gaat met de tweede naamval
ou*dena- 4de nv., lijdend voorwerp bij ei*don
2. h&ma" w&de ei*nai wordt een vierde naamval met heel werkwoord genoemd. De constructie
is het best weer te geven met een bijzin. De vierde naamval fungeert in de bijzin als onderwerp, het hele werkwoord als persoonsvorm. In dit geval wordt h&ma" het onderwerp, ei*nai de
persoonsvorm. w&de is een bijwoordelijke bepaling bij ei*nai. De vertaling wordt dus: 'dat wij
hier zijn'.
3. au*twn- 2de nv. mv. mnl. v. au*to"- (pers. vnw.) hij
au*tou- 2de nv. ev. mnl. v. au*to"- (pers. vnw.) hij
au*toi"- 3de nv. mv. mnl. v. au*to"- (pers. vnw.) hij
h&ma"- 4de nv. v. h&mei"- (pers. vnw.) wij
soi- 3de nv. v. su- (pers. vnw.) jij, u
tiv- 4de nv. ev. onz. v. tiv", tiv- (vragend vnw.) wie, wat
au*toi"- 3de nv. mv. mnl. v. au*to"- (pers. vnw.) hij
ou&to"- 1ste nv. ev. mnl. v. ou&to"- (aanw. vnw.) deze, die
mou- 2de nv. v. e*gw- (pers. vnw.) ik
au*tou- 2de nv. ev. mnl. v. au*to"- (pers. vnw.) hij
ou*dena- 4de nv. ev. mnl. v. ou*dei"- (pers. vnw.) niemand
e&autwn- 2de nv. mv. mnl. v. e&auto"- (wederkerend vnw.) zichzelf
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LES LV
55.1 Inleiding
In deze les willen wij ter afsluiting van de reeks over de aoristus met u kijken naar de thematische
aoristus. Al in les 20 kwam deze aoristus even aan de orde. U zag daar dit rijtje.

e*balon
e*bale"
e*balen
e*balomen
e*balete
e*balon

De uitgangen zijn die van de o.v.t. achter een stam die afwijkt van de o.t.t.stam. De overige uitgangen zijn ook aan de o.t.t. ontleend.

aanvoegende wijs: uitgangen aanvoegende wijs o.t.t., te weten -w, -h/", -h/, -wmen, -hte,
-wsin
wensende wijs: uitgangen wensende wijs o.t.t., te weten -oimi, -oi", -oi, -oimen, -oite, oien
gebiedende wijs: uitgangen gebiedende wijs o.t.t., te weten -e, -etw, -ete, -ontwn
deelwoord: uitgangen deelwoord o.t.t., te weten -wn, -ousa, -on

(Verbuiging van deze deelwoorden: mannelijk: als een woord van de derde declinatie, vrouwelijk als
een woord op -a van de eerste declinatie, onzijdig als een woord op -on van de tweede declinatie)
heel werkwoord: uitgang heel werkwoord o.t.t., te weten -ein
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N.B. Een overzicht van de verbuiging van e*balon in alle vormen vindt u in de herhalingsles (les 56).
Merkt u op dat de vormen van de thematische aoristus dus erg lijken op vormen o.t.t.
Voorbeeld:
ballwmen: 1ste p. mv. aanv. wijs o.t.t. v. ballw- ik werp
balwmen: 1ste p. mv. aanv. wijs. aor. v. ballw- ik werp

55.2 Voorbeelden uit het N.T.
Wij geven u nu eerst een overzicht van de stam o.t.t. en aoristus van een reeks werkwoorden die
voorkomen in het Nieuwe Testament.

werkwoord

stam o.t.t.

stam aor.

betekenis

a*gw

a*g-

a*gag-

ik leid

a&martanw

a&martan-

a&mart-

ik zondig

ballw

ball-

bal-

ik werp

e*rcomai

e*rc-

e*lq-

ik kom

e*sqiw

e*sqi-

fag-

ik eet

eu&riskw

eu&risk-

eu&r-

ik vind

e*cw

e*c-

sc-

ik heb

lambanw

lamban-

lab-

ik neem

lanqanw

lanqan-

laq-

ik ben verborgen

legw

leg-

ei*p-

ik zeg

manqanw

manqan-

maq-

ik leer

o&raw

o&ra-

i*d-

ik zie

pinw

pin-

pi-

ik drink

tiktw

tikt-

tek-

ik baar

trecw

trec-

dram-

ik ren
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ferw

fer-

e*gk-

ik draag

feugw

feug-

fug-

ik vlucht

Wij geven u nu voorbeelden met vormen van de thematische aoristus van deze werkwoorden. Het is
de bedoeling dat u van de vorm persoon, enkel- of meervoud, wijs, tijd en werkwoord geeft. Doet u
dit in de lege ruimtes in de derde kolom. Na de voorbeelden kunt u uw antwoorden controleren.

h*gagon thn o*non kai ton
pwlon kai e*peqhkan e*p *
au*twn ta i&matia ...

Zij brachten de ezelin en het
veulen en spreidden hun
klederen op hen uit ...
(Matt. 21: 7)

e*laben de fobo" panta"
kai e*doxazon ton qeon
legonte" ...

e*fagomen e*nwpion sou kai
e*piomen ...

h*gagon-

e*pitiqhmi- ik leg op

e!labenEn vrees greep allen aan en
zij loofden God zeggende ... (Luc. 7: 16)

Wij hebben gegeten in Uw
tegenwoordigheid
en
gedronken ... (Luc. 13: 26)

e*favgomen-

e*pivomen-

touto monon qelw maqein a*f * u&mwn
Dit...alleen wil ik van jullie te
weten komen ... (Gal. 3: 2)

maqein-
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i*dousa de h& gunh o&ti ou*k

h*lqen... kai dou" toi"
maqhtai" ei*pen: Lab-ete,
fagete, touto e*s-tin to
swma mou

Maar nadat de vrouw gezien had dat zij niet verborgen was kwam ze bevende
... (Luc. 8: 47)

i*dousa-

En aan de discipelen gegeven hebbende, zei Hij:
Neemt, eet, dit is Mijn lichaam. (Matt. 26: 26)

ei*pen-

e*laqen-

labete-

fagete-

kai e*teken ton ui&on
au*th" ton prwtotokon ...

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon ... (Luc. 2: 7)

e*teken-

dramwn e*pepesen e*pi ton

Toelopend viel hij hem om
de hals en kuste hem. (Luc.
15: 20)

dramwn-

trachlon au*tou kai katefilhsen au*ton

e*pepesentrachlo" (mnl.)katafilew- ik kus

didaskale, tiv a*gaqon
poihsw i&na scw zwhn
ai*wnion;

Meester, wat voor goeds
moet ik doen om eeuwig
leven te hebben? (Matt. 19:
16)

scw-

kai e*lqonte" ei*" thn
oi*kian ei*don to paidion
meta Maria" th" matro"

En nadat ze tot het huis
gekomen waren zagen zij

e*lqonte"-

hals,

693
au*tou kai pesonte" prosekunh- san au*tw/

het Kind met Maria Zijn
moeder en nedervallende
aanbaden zij Hem ... (Matt.
2: 11)

ei*don-

pesonte"-

h*gagon

1ste p. ev. aor. v. a*gw- ik leid

e*laben

3de p. ev. aor. v. lambanw- ik neem

e*fagomen

1ste p. mv. aor. v. e*sqiw- ik eet

e*piomen

1ste p. mv. aor. v. pinw- ik drink

maqein

heel werkwoord aor. v. manqanw- ik leer

i*dousa

1ste nv. ev. vrl. dlw. aor. v. o&raw- ik zie

e*laqen

3de p. ev. aor. v. lanqanw- ik ben verborgen

h*lqen

3de p. ev. aor. v. e*rcomai- ik kom

ei*pen

3de p. ev. aor. v. legw- ik zeg

labete

2de p. mv. geb. wijs aor. v. lambanw- ik neem

fagete

2de p. mv. geb. wijs aor. v. e*sqiw- ik eet

e*teken

3de p. ev. aor. v. tiktw- ik baar

dramwn

1ste nv. ev. mnl. dlw. aor. v. trecw- ik ren

e*pepesen

3de p. ev. aor. v. e*pipiptw- ik val op

scw

1ste p. ev. aanv. wijs aor. v. e*cw- ik heb

e*lqonte"

1ste nv. mv. mnl. dlw. aor. v. e*rcomai- ik kom

ei*don

3de p. mv. aor. v. o&raw- ik zie

pesonte"

1ste nv. mv. mnl. dlw. aor. v. piptw- ik val
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55.3 Het Deponens
U hebt in het overzicht op pagina 1 kunnen zien dat het deponens e*rcomai een actieve thematische
aoristus heeft (h*lqon). Andere deponentia echter hebben vormen met uitgangen van de lijdende
vorm. De betekenis is zoals u dat gewend bent bij deponentia wel actief!

Wij geven u eerst een overzicht van een aantal deponentia met hun o.t.t.stam en hun aoristusstam.
Daarna bespreken wij de vorming en geven voorbeelden.

werkwoord

stam o.t.t.

stam aor.

betekenis

a*p-ollumai

a*p-ollu-

a*p-ol-

ik kom om

a*f-ikneomai

a*f-ikne-

a*f-ik-

ik nader

ginomai

gin-

gen-

ik word

punqanomai

punqan-

puq-

ik informeer

N.B. Het streepje tussen a*p-ollumai betekent dat a*p- een voorvoegsel is. Het augment komt dus
tussen a*p- en ol- in (trekt samen met ol-). Voor a*f-ikneomai geldt hetzelfde: a*f- is een voorvoegsel, het augment trekt samen met de i van ik-

Deze deponentia krijgen voor de vorming van de thematische aoristus de volgende uitgangen:
bedrijvende wijs: uitgangen van de o.v.t. lijdende vorm, te weten -omhn, -ou, -eto, -omeqa,
-esqe, -onto (N.B. Er komt voor de stam een augment. Bijvoorbeeld: ginomai > e*genomhn)
aanvoegende wijs: uitgangen aanvoegende wijs o.t.t. lijdende vorm, te weten -wmai, -h/,
-htai, -wmeqa, -hsqe, -wntai
wensende wijs: uitgangen wensende wijs o.t.t. lijdende vorm, te weten -oimhn, -oio, -oito,
-oimeqa, -oisqe, -ointo
gebiedende wijs: uitgangen gebiedende wijs o.t.t. lijdende vorm, te weten -ou, -esqw, -esqe,
-esqwn
deelwoord: uitgangen deelwoord o.t.t. lijdende vorm, te weten -omeno", -omenh, -omenon
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(verbuiging van deze deelwoorden: op -o" als een mannelijk woord op -o" van de tweede declinatie,
op -h als een vrouwelijk woord op -h van de eerste declinatie, op -on als een onzijdig woord op -on
van de tweede declinatie)
heel werkwoord: uitgang heel werkwoord o.t.t. lijdende vorm, te weten -esqai

In les 56 treft u ook een volledige verbuiging aan van de thematische aoristus lijdende vorm
(e*balomhn).

Bij de voorbeelden vragen wij u weer in de derde kolom van de vormen van de thematische aoristus
aan te geven: persoon, enkel- of meervoud, wijs, tijd, werkwoord

e*genonto de filoi o& te
&Hrw/dh" kai o& Pilato" e*n
au*th/ th/
h&mera/ met *
a*llhlwn

mhde gogguzete kaqa- per
tine" au*twn e*gog- gusan
kai a*pwlonto u&po tou
o*loqreutou

En Herodes en Pilatus werden vrienden met elkaar op
diezelfde dag. (Luc. 23: 12)

e*genonto-

En murmureert niet zoals
sommigen van hen murmureerden en omkwamen
door de verderver. (1 Kor.
10: 10)

gogguzw- ik murmureer,
a*pwlontoo*loqreutou- 2de nv. ev.
o*loqreuth" (mnl.)- verdervende engel
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kai h&mei" u&ma" eu*aggelizomeqa thn pro" tou"
patera" e*pag-gelian genomenhn ...

En wij verkondigen jullie de
belofte die tot de vaderen
geschied is ... (Hand. 13:
32)

genomenhn-

h& gar u&mwn u&pakoh ei*"
panta" a*fiketo

Want jullie gehoor-zaamheid is tot (kennis van) allen
gekomen. (Rom. 16: 19)

u&pakoh (vrl.)- gehoorzaamheid, a*fiketo-

i*dou h& doulh kuriou. genoito moi kata to r&hma
sou

Zie de dienstmaagd van de
Here. Mij geschiedde naar
uw woord. (Luc. 1: 38)

genoito-

neuei ou*n toutw/ Simwn
Petro" puqesqai ...

Hem gaf Simon Petrus een
wenk om te infor-meren ...
(Joh. 13: 24)

neuw- ik geef een wenk,
puqesqai-

... o&pw" genhsqe ui&oi tou
patro" u&mwn tou e*n oujranoi" ...

... opdat jullie zonen mogen
zijn van jullie Vader Die in
de hemelen (is) ... (Matt. 5:
45)

genhsqe-

e*genonto

- 3de p. mv. aor. v. ginomai- (deponens) ik word

a*pwlonto

- 3de p. mv. aor. v. a*pollumai- (deponens) ik kom om

genomenhn

- 4de nv. ev. vrl. dlw. aor. v. ginomai- (deponens) ik word

a*fiketo

- 3de p. ev. aor. v. a*fikneomai- (deponens) ik nader

genoito

- 3de p. ev. wensende wijs aor. v. ginomai- (deponens) ik word
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puqesqai

- heel werkwoord aor. v. punqanomai- (deponens) ik informeer

genhsqe - 2de p. mv. aanv. wijs aor. v. ginomai- (deponens) ik word

Wanneer u, in plaats van de toevoeging '(deponens)' bij de betekenis, tussen wijs en tijd hebt aangegeven 'lijdende vorm', is dit ook goed.

55.4 Bijzinnen en Voegwoorden

Wij vervolgen nu met de bestudering van bijzinnen en voegwoorden. In deze les willen wij kijken
naar consecutieve en conditionele bijzinnen.

1) consecutieve bijzinnen (bijzinnen van gevolg)

Deze bijzinnen worden altijd ingeleid door het voegwoord w&ste (zodat).
w&ste wordt meestal gevolgd door een vierde naamval met heel werkwoord. Zoals u weet moet in
een dergelijke constructie de vierde naamval vertaald worden als onderwerp, het hele werkwoord als
persoonsvorm van de bijzin. De tijd van het hele werkwoord bepaalt welke tijd u voor de persoonsvorm moet kiezen. Ook kunnen er bijwoordelijke bepalingen bijstaan die ook in de bijzin vertaald
moeten worden. Let u erop dat het woord w&ste ook wordt gebruikt ter inleiding van een hoofdzin.
Het betekent dan 'daarom, zo dus'.
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o& de *Ihsou" ou*keti ou*den
a*pekriqh, w&ste qaumazein
ton Pilaton

Maar Jezus antwoordde
niets meer, zodat Pilatus
zich verwonderde. (Marc.
15: 5)

... e*didasken au*tou" e*n th/
sunagwgh/ au*twn w&ste
e*kplhssesqai au*tou" kai
legein ...

... Hij onderwees in hun
synagoge zodat zij zich verbaasden en zeiden ... (Matt.
13: 54)

e*kplhssomai- (depo- nens)
ik verbaas mij

2) conditionele bijzinnen (bijzinnen van voorwaarde)

Conditionele bijzinnen geven een voorwaarde weer voor het tot stand komen van de hoofdhandeling. Een conditionele bijzin wordt gewoonlijk ingeleid door ei* (als, indien).
Afhankelijk van de gebruikte wijs in hoofd- en bijzin kan de zin als geheel een realis, een irrealis of
een potentialis weergeven.

Een realis is een zin waarin voorwaarde en hoofdhandeling als vervulbaar worden geacht.
Voorbeeld: als Evert morgen tijd heeft, komt hij even langs.

De voorwaarde 'tijd hebben' is vervulbaar, waardoor ook de hoofdhandeling een feit kan worden.

In het Grieks staat dan in hoofd- en bijzin de bedrijvende wijs.
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pater, ei* boulei parenegke touto to pothrion
a*p * e*mou

Vader, indien Gij wilt, laat
deze drinkbeker aan mij
voorbij gaan. (Luc. 22: 42)

De hoofdhandeling kan een
feit worden, mits aan de
voorwaarde wordt voldaan.

Ook kan in de bijzin ei* + a*n (= e*an) staan met een aanvoegende wijs. In de hoofdzin staat de bedrijvende wijs.

e*an a*fwmen au*ton ou&tw",
pante" pisteu-sousin ei*"
au*ton

Indien wij Hem laten geworden, zullen allen in Hem
geloven. (Joh. 11: 48)

De hoofdhandeling kan een
feit worden, mits aan de
voorwaarde wordt voldaan.

Een irrealis is een zin waarin de voorwaarde als niet vervulbaar wordt geacht. Dientengevolge kan
ook de hoofdhandeling geen feit worden.

Voorbeeld: als Evert gisteren tijd gehad had, was hij even langs gekomen.

De voorwaarde is op zich onvervulbaar (Evert had gisteren geen tijd). Daarom is de hoofdhandeling
niet gerealiseerd. In het Grieks staat in de bijzin de bedrijvende wijs, in de hoofdzin a*n met de bedrijvende wijs.

ei* gar e*pisteuete Mwu>sei
e*pisteuete a*n e*moi

Indien jullie Mozes geloofden, zouden jullie Mij geloven. (Joh. 5: 46)

Aan de voorwaarde wordt
niet voldaan, de hoofdhandeling kan dus geen feit
worden.

Een potentialis is een zin waarin wordt aangegeven dat aan de voorwaarde voldaan zou kunnen worden. Dientengevolge kan de hoofdhandeling ook feit worden.
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Voorbeeld: als Evert morgen vrij zou hebben van zijn werk, zou hij even langs kunnen komen.

Aan de voorwaarde (een vrije dag) kan worden voldaan. In dat geval kan ook de hoofdhandeling
worden gerealiseerd. In het Grieks staat in de bijzin een wensende wijs, in de hoofdzin a*n met de
wensende wijs.

a*ll * ei* kai pascoite dia
dikaiosunhn, maka-rioi

Indien jullie lijden om de
gerechtigheid, (zijn jullie)gelukkig. (1 Petr. 3: 14)

dia- (+ 4de nv.) om, terwille
van, in de hoofdzin moet a*n
h*te in gedachten worden
aan-gevuld

Wij geven de mogelijkheden in een schema weer.

soort zin

bijzin

hoofdzin

realis

ei* + bedr. wijs

bedr. wijs

e*an + aanv. wijs

bedr. wijs

irrealis

ei* + bedr. wijs

a*n + bedr. wijs

potentialis

ei* + wensende wijs

a*n + wensende wijs

55.5 Huiswerk
1. kai h*san oi& fagonte" tou" a*rtou" pentakiscilioi a*ndre"
2. ou*te ei*" ton nomon twn *Ioudaiwn ou*te ei*" to i&eron ou*te ei*" Kaisara ti h*marton
3. o*te ou*n e*niyen tou" poda" au*twn kai elaben ta i&matia au*tou kai a*nepesen palin, ei*pen
au*toi": ginwskete tiv pepoihka u&min;
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4. ei*domen gar au*tou ton a*stera e*n th/ a*natolh/ kai h*lqomen proskunhsai au*tw/
5. a*mhn a*mhn legw u&min, zhteite me ou*c o&ti ei*dete shmeia a*ll * o&ti e*fagete e*k twn a*rtwn
6. ei* e*k tou kosmou toutou h*n h& basileia h& e*mh, oi& u&phretai oi& e*moi h*gwnizonto a*n
7. kai e*kbalonte" e*xw th" polew" e*liqoboloun
8. kai i*dwn ton *Ihsoun a*po makroqen e*dramen kai prosekunhsen au*tw/
9. kai e*labon to biblaridion e*k th" ceiro" tou a*ggelou kai katefagon au*to
10. ei*shlqe" pro" a*ndra" a*krobustian e*conta" kai sunefage" au*toi"
a*rto" (mnl.)- brood, niptw- ik was, a*stera- 4de nv. ev. v. a*sthr, a*gwnizomai- ik strijd,
liqobolew- ik stenig, a*po makroqen- (bijwoordelijke bepaling) van een afstand, biblaridion (onz.)boekje, katesqiw- ik eet op, sunesqiw- (+ 3de nv.) ik eet samen met
55.6 Nieuwe woorden
lanqanw

- ik ben verborgen

e*pitiqhmi

- ik leg erop

trachlo" (mnl.)

- hals

katafilew

- ik kus innig

a*pollumai

- (deponens) ik kom om

a*fikneomai

- (deponens) ik nader

punqanomai

- (deponens) ik informeer

gogguzw

- ik murmureer

o*loqreuth" (mnl.)

- verdervende engel

u&pakoh (vrl.)

- gehoorzaamheid

neuw

- ik knik

e*kplhssomai

- (deponens) ik verwonder mij

dia

- (+ 4de nv.) om, terwille van

a*gwnizomai

- (deponens) ik strijd

liqobolew

- ik stenig
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55.7 En dan nu ... lezen!:

Wij lezen met u de geschiedenis van de vraag naar de keizerlijke belastingen (Matt. 22: 15- 22)

15. Tote poreuqente" oi& Farisaioi sumboulion e*labon o&pw" au*ton pagideuswsin e*n logw/.
16. kai a*postellousin au*tw/ tou" maqhta" au*twn meta twn &Hrw/dianwn legonte": didaskale,
oi*damen o&ti a*lhqh" ei* kai thn o&don tou qeou e*n a*lhqeia/ didaskei" kai ou* melei soi peri
ou*deno": ou* gar blepei" ei*" proswpon a*nqrwpwn,
17. ei*pe ou*n h&min tiv soi dokei; e*xestin dounai khnson Kaisari h* ou*;
18. gnou" de o& *Ihsou" thn ponhrian au*twn ei*pen: tiv me peirazete, u&pokritai;
19. e*pideixate moi to nomisma tou khnsou. oi& de proshnegkan au*tw/ dhnarion.
20. kai legei au*toi": tivno" h& ei*kwn au&th kai h& e*pigrafh;
21 legousin au*tw/: Kaisaro". tote legei au*toi": a*podote ou*n ta Kaisaro" Kaisari kai ta
tou qeou tw/ qew/.
22. kai a*kousante" e*qaumasan, kai a*fente" au*ton a*phlqan

sumboulion lambanw- ik houd raad, pagideuw- ik verstrik, melei moi peri tino"- ik trek mij iets van
iemand aan, ponhria (vrl.)- boosheid, e*pideiknumi- ik toon, nomisma (onz.)- munt, dhnarion (onz.)munt ter waarde van zestien penningen, ei*kwn (vrl.)- beeld, afbeelding, e*pigrafh (vrl.)- opschrift

Vragen:
1. Van welke wijs zijn de volgende werkwoordsvormen?
pagideuswsin, ei*pe, peirazete, a*podote
2. Welke vormen van de thematische aoristus ziet u in dit gedeelte?
3. Welke andere soorten aoristus komen in dit gedeelte voor? Geef van elke soort een voorbeeld.
4. De inhoudelijke vraag: Waarom lieten de Farizeee>n juist deze vraag stellen?
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55.8 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Keizercultus I

De cultus van de keizer was een politiek instrument om het keizerrijk emotioneel en religieus te verenigen en om plaatselijke verschillen te vereffenen. Al in het oude Egypte werden de farao=s aanbeden. En Alexander de Grote had al titels, symbolen en aanspreekvormen ontvangen die hem vereerden als een bovenmenselijk wezen. In het oosten was het de gewoonte om de koning als een
soort god te vereren. De opvolgers van Antiochius droegen de titel >epifanes= (de geopenbaarde
god).

In Rome geloofde men dat hun grondlegger, Romulus, na zijn dood de god Quirinus was geworden.
Enkele maanden na de moord op Julius Caesar richtte een bewonderaar van hem een pilaar op over
de as van zijn gecremeerde lichaam en vereerde hem als een god. Toen in juli van dat jaar, 44 v.
Chr., ook nog eens plotseling een komeet verscheen tijdens herdenkingen van Caesars overwinningen, was de vergoddelijking nog slechts een formaliteit; vooral door het toedoen van Octavianus
de geadopteerde zoon van Caesar, beter bekend als Augustus.

In 12 v. Chr. zorgde Augustus ervoor dat zijn genius (geleidegeest) goddelijke eer ontving. Maar in
het westen werd de keizer tijdens zijn leven overigens nooit als god aanbeden. In het oosten daarentegen werd hijzelf zonder meer als god vereerd. En keizers als Gajus, Nero en Domitianus namen hun
goddelijkheid zeer ernstig. Op deze manier werden politieke banden gesmeden en werd trouw aan
de staat in een bepaalde richting gestuurd.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. pagideuswsin- aanvoegende wijs
ei*pe- gebiedende wijs
peirazete- bedrijvende wijs
a*podote- gebiedende wijs
2. e*labon, ei*pe, ei*pen, proshnegkan, a*phlqan
3. N.B. Wij geven u alle mogelijke antwoorden.
sigmatische aoristus pagideuswsin, e*pideixate, a*kousante", e*qaumasan
stamaoristus dounai, gnou", a*podote, a*fente"
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LES LVI
56.1 Inleiding
In deze herhalingsles zetten wij zoals gebruikelijk de behandelde onderwerpen voor u op
een rijtje. In les 50 hebben wij aandacht besteed aan de athematische praesentia, werkwoorden op -mi. Deze werkwoorden hebben een afwijkende verbuiging. Het voert hier te
ver van al deze werkwoorden een volledig overzicht te geven, te meer daar vaak maar enkele vormen in het Nieuwe Testament voorkomen. Wij raden u dan ook aan voor dit onderwerp paragraaf 49 van de Kleine Griekse Grammatica te raadplegen. Het is raadzaam de
voorbeelden met deze werkwoorden in les 50 nog eens na te zien.
56.2 Het Deelwoord
Overzicht van het gebruik van het deelwoord (les 50)
gebruikswijze

functie

vertaling

attributief

door lidwoord aan znw. gerelateerd als
bijvoeglijke bepaling

als betrekkelijke
bijzin

gesubstantiveerd

door lidwoord tot znw. gemaakt

als zelfstandig
naamwoord

praedikatief

zonder lidwoord, geeft een
nevenhandeling aan

als bijzin, voegwoord afhankelijk
van tijd deelwoord

losse tweede

deelwoord in tweede naamval met

als bijzin,

naamval

een znw. of een pers. vnw. in tweede
naamval

deelwoord fungeert als
persoonsvorm,
het znw./ pers. vnw.
als het onderwerp
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56.3 Enige Zelfstandignaamwoorden (les 51)
Alleen vormen die voorkomen in het Nieuwe Testament worden gegeven
a) van de tweede declinatie

nou" (verstand)
1ste nv. ev.

nou"

2de nv. ev.

noo"

3de nv. ev.

noi>

4de nv. ev.

noun

o*stoun (bot)
1ste/ 4de nv. ev.

o*stoun

1ste/ 4de nv. mv.

o*stea

2de nv. mv.

o*stewn

b) van de derde declinatie

geno" (geslacht)
1ste/ 4de nv. ev.

geno"

2de nv. ev.

genou"

3de nv. ev.

genei

1ste/ 4de nv. mv.

genh
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i*cqu" (vis)
2de nv. ev.

i*cquo"

3de nv. ev.

i*cqui>

4de nv. ev.

i*cqun

1ste nv. mv.

i*cque"

2de nv. mv.

i*cquwn

4de nv. mv.

i*cqua"

basileu" (koning)
1ste nv. ev.

basileu"

2de nv. ev.

basilew"

3de nv. ev.

basilei

4de nv. ev.

basilea

5de nv. ev.

basileu

1ste nv. mv.

basilei"

2de nv. mv.

basilewn

3de nv. mv.

basileusin

4de nv. mv.

basilei"

nau" (schip)
4de nv. ev.

naun
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bou" (rund)
1ste nv. ev.

bou"

4de nv. ev.

boun

1ste nv. mv.

boe"

2de nv. mv.

bown

4de nv. mv.

boa"

Verbuiging van woorden op -y

ev.

mv.

1ste nv.

-y

-pe"

2de nv.

-po"

-pwn

3de nv.

-pi

-yi(n)

4de nv.

-pa

-pa"
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56.4 Een Werkwoord op -mi
Wij geven u een overzicht van de vormen van het werkwoord a*fihmi (les 52)
Vormen die niet zijn ingevuld komen niet voor.
bedr. wijs
o.t.t.

aanv. wijs

geb. wijs

deelwoord

a*fihmi

a*fienai

a*fei"
a*fihsin
a*fiomen
a*fiete
a*fiousin

o.v.t.

h*fien

aor.

a*fhka

a*fei"

a*fhke"
a*fhken

a*fe"
a*fh/

a*fhkamen
a*fhkate
a*fhkan

o.t.t.t.

a*fhsw
a*fhsei"
a*fhsei
a*fhsousin

heel ww.

a*fhte

a*fete
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lijdende vorm

bedr. wijs
o.t.t.

aanv. wijs

a*fietai (3de p. ev.)
a*fientai (3de p. mv.)

a*feqh/ (3de p. ev.)

aor.

o.t.t.t.

a*feqhsetai (3de p. ev.)

v.v.t

a*fewntai (3de p. mv.)

56.5 Het Voornaamwoord
Overzicht van de voornaamwoorden met verbuiging voor zover nog niet eerder gegeven (les
52)

De persoonlijke voornaamwoorden zijn e*gw, su, h&mei" en u&mei". Deze woorden worden verbogen. De naamvallen hebben de gebruikelijke functies (1ste nv. onderwerp, 3de nv. meewerkend voorwerp en 4de nv. lijdend voorwerp). De tweede naamval wordt vaak gebruikt als
een bezittelijk voornaamwoord.

Het determinatief voornaamwoord au*to", au*th, au*ton wordt als volgt verbogen:
mannelijk: als een woord van de tweede declinatie op -o"
vrouwelijk: als een woord van de eerste declinatie op -h
onzijdig: als een woord van de tweede declinatie op -on.
a) Wanneer het woord onmiddellijk wordt voorafgegaan door het lidwoord betekent au*to"
'dezelfde'.
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b) Wanneer het woord niet onmiddellijk wordt voorafgegaan door het lidwoord, fungeert
au*to" als het persoonlijk voornaamwoord vande derde persoon (hij, zij, het).
c) Wanneer au*to" hoort bij een zelfstandig naamwoord, benadrukt het het zelfstandig naamwoord.

De wederkerende voornaamwoorden zijn e*mautou, seautou, e&autou. Ze worden verbogen
als een woord van de tweede declinatie op -o". De eerste naamval komt niet voor.

Het wederkerig voornaamwoord is a*llhlwn- elkaar. Van dit woord komt geen eerste naamval voor.
mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

a*llhlwn

a*llhlwn

a*llhlwn

a*llhloi"

a*llhlai"

a*llhloi"

a*llhlou"

a*llhla"

a*llhla

De persoonlijke voornaamwoorden e*mo", so", h&metero", u&metero"- mijn, jouw, ons, jullie
worden als volgt verbogen:
mannelijk: als een woord van de tweede declinatie op -o"
vrouwelijk: als een woord van de eerste declinatie op -h (e*mo", so") resp. -a (h&metero",
u&metero")
onzijdig: als een woord van de tweede declinatie op -on.
Net als bijvoeglijke naamwoorden nemen de persoonlijke voornaamwoorden altijd geslacht,
getal en naamval aan van het woord waar ze bijhoren.

Aanwijzende voornaamwoorden zijn o&de (dit), ou&to" (die, dat) en e*keino" (die gindse).
o&de wordt verbogen als het lidwoord met de erachter.
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ou&to", zie les 18
e*keino" wordt als volgt verbogen:
mannelijk: als een woord van de tweede declinatie op -o"
vrouwelijk: als een woord van de eerste declinatie op -h
onzijdig: als een woord van de tweede declinatie op -on.
o&de wordt gebruikt voor iets bij de spreker. Tevens wijst het vooruit naar iets dat direct volgt.
ou&to" wordt gebruikt voor iets bij de aangesprokene. Tevens wijst het op wat direct voorafgaat.
e*keino" wijst op wat noch bij de spreker noch bij de aangesprokene is.

Het vragend voornaamwoord (tiv", tiv) heeft altijd het accent op de eerste lettergreep. Eventuele accenten op de tweede lettergreep staan los van de betekenis.
a) Het woord kan zelfstandig gebruikt worden (wie?, wat?). Het woord heeft dan de naamval
die de functie in de zin vereist.
b) Het woord kan ook bijvoeglijk worden gebruikt. Het betekent dan 'welke?'. In dat geval
heeft het geslacht, getal en naamval van het woord waar het bijhoort.

Het onbepaalde voornaamwoord (ti", ti) kan eveneens zelfstandig en bijvoeglijk gebruikt
worden.
a) Zelfstandig gebruikt betekent ti" iemand en ti iets. Het woord heeft dan de naamval die
de functie in de zin vereist.
b) Bijvoeglijk gebruikt komt het woord in geslacht, getal en naamval overeen met het woord
waar het bijhoort.
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Er zijn twee soorten betrekkelijke voornaamwoorden: bepaald (o&", h&, o&) en onbepaald
(o&sti", h&ti", o&ti).

enkelvoud

meervoud

enkelvoud

meervoud

mnl.

vrl.

onz.

o&"

h&

o&

ou&

h&"

ou&

w&/

h&/

w/&

o&n

h&n

o&

oi&

a&i

a&

w&n

w&n

w&n

oi&"

ai&"

oi&"

ou&"

a&"

a&

mnl.

vrl.

onz.

o&sti"

h&ti"

o&ti

ou&tino"

h&stino"

ou&tino"

w/&tini

h&/tini

w&/tini

o&ntina

h&ntina

o*ti

oi&tine"

ai&tine"

a&tina

w&ntinwn

w&ntinwn

w&ntinwn

oi&stisi(n)

ai&stisi(n)

oi&stisi(n)

ou&stina"

a&stina"

a&tina
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Voor beide woorden geldt dat het woord een betrekkelijke bijzin inleidt. Het woord heeft de
naamval die de functie in de bijzin vereist! Wel stemmen getal en geslacht overeen met het
woord waar het bijhoort.

Overzicht van de adiectiva pronominalia (voornaamwoorden met bijvoeglijk gebruik).
toiouto", toiauth, toiouto(n) betekent 'zodanig', de verbuiging lijkt erg op die van ou&to"
tosouto", tosauth, tosouto(n) betekent 'zo groot, zoveel', de verbuiging lijkt erg op die
van ou&to"

enkelvoud

meervoud

enkelvoud

mnl.

vrl.

onz.

toiouto"

toiauth

toiouto(n)

toioutou

toiauth"

toioutou

toioutw/

toiauth/

toioutw/

toiouton

toiauthn

toiouto(n)

toioutoi

toiautai

toiauta

toioutwn

toioutwn

toioutwn

toioutoi"

toiautai"

toioutoi"

toioutou"

toiauta"

toiauta

mnl.

vrl.

onz.

tosouto"

tosauth

tosouto(n)

tosoutou

tosauth"

tosoutou

tosoutw/

tosauth/

tosoutw/

tosouton

tosauthn

tosouto(n)
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meervoud

tosoutoi

tosautai

tosauta

tosoutwn

tosoutwn

tosoutwn

tosoutoi"

tosautai"

tosoutoi"

tosoutou"

tosauta"

tosauta

Een overzicht van adverbia pronomalia (voornaamwoorden als bijwoorden) vindt u in KGG
35.

56.6 De Stamaoristus
Overzicht van de stamaoristus van i&sthmi en ginwskw (les 53)

bedr. wijs
aor.

aanv. wijs

geb. wijs

e*sthn
e*sth"
e*sth

sthqi
sth/

deelwoord

heel ww.

sta"

sthnai

stasa
stan

e*sthmen

aor.

e*sthte

sthte

sthte

e*sthsan

stwsin

e*gnwn

gnw

e*gnw"

gnw/"

gnwqi

e*gnw

gnw/

gnwtw

e*gnwmen

gnwmen

e*gnwte

gnwte

e*gnwsan

gnwsin

gnou"

gnwte

gnousa

gnwnai
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Verbuiging van het deelwoord mannelijk en onzijdig

mnl.

onz.

mnl.

ev.

mv.

sta"

stante"

stanto"

stantwn

stanti

stasi(n)

stanta

stanta"

stan

stanta

stanto"

stantwn

stanti

stasi(n)

stan

stanta

gnou"

gnonte"

gnonto"

gnontwn

gnonti

gnousin

gnonta

gnonta"
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Overzicht van de stamaoristus op -ka (les 54)

aor.

bedr. wijs aanv.wijs wens. wijs geb. wijs

dlw.

heel ww.

e*dwka

dou"

dounai

e*dwka"

dw/"

e*dwken

dw/

do"
doi

dousa

dotw

e*dwkamen dwmen

aor.

e*dwkate

dwte

dote

e*dwkan

dwsin

e*qhka

qw

qei"

qeinai

e*qhka"
e*qhken

qh/
qwmen
qete

e*qhkan

Een overzicht van alle bijzinnen en voegwoorden vindt u in les 60.

56.7 De Thematische Aoristus (les 55)
a) overzicht van werkwoorden met een thematische aoristus

werkwoord

stam o.t.t.

stam aor.

betekenis

a*gw

a*g-

a*gag-

ik leid

a&martanw

a&martan-

a&mart-

ik zondig
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a*p-ollumai

a*p-ollu-

a*p-ol-

ik kom om

a*f-ikneomai

a*f-ikne-

a*f-ik-

ik nader

ballw

ball-

bal-

ik werp

ginomai

gin-

gen-

ik word

e*rcomai

e*rc-

e*lq-

ik kom

e*sqiw

e*sqi-

fag-

ik eet

eu&riskw

eu&risk-

eu&r-

ik vind

e*cw

e*c-

sc-

ik heb

lambanw

lamban-

lab-

ik neem

lanqanw

lanqan-

laq-

ik ben verborgen

legw

leg-

ei*p-

ik zeg

manqanw

manqan-

maq-

ik leer

o&raw

o&ra-

i*d-

ik zie

pinw

pin-

pi-

ik drink

punqanomai

punqan-

puq-

ik informeer

tiktw

tikt-

tek-

ik baar

trecw

trec-

dram-

ik ren

ferw

fer-

e*gn-

ik draag

feugw

feug-

fug-

ik vlucht
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b) overzicht van de vervoeging van werkwoorden met een thematische aoristus

aor.

bedr. wijs aanv. wijs wens. wijs geb. wijs

dlw.

heel ww.

e*balon

balw

baloimi

balwn

balein

e*bale"

balh/"

baloi"

bale

balousa

e*balen

balh/

baloi

baletw

balon

e*balomen balwmen

baloimen

e*balete

balhte

baloite

balete

e*balon

balwsin

baloien

balontwn

lijdende vorm

aor.

bedr. wijs aanv. wijs wens. wijs geb. wijs

dlw.

heel ww.

e*balomhn balwmai

baloimhn

balomeno" balesqai

e*balou

balh/

baloio

balou

balomenh

e*baleto

balhtai

baloito

balesqw

balomenon

e*balomeqa balwmeqa baloimeqa
e*balesqe balhsqe

baloisqe balesqe

e*balonto balwntai balointo balesqwn

56.8 Huiswerk

Lees voor uzelf in het Nieuwe Testament. Een niet te moeilijke brief is die van Johannes.
Maak er een gewoonte van om in het Griekse Nieuwe Testament te lezen.
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56.9 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Keizercultus II

Christenen namen geen deel aan het geven van een gelofte aan de staat en aan de keizer en
werden daarom als zeer gevaarlijke lieden beschouwd. Vooral onder de drie reeds genoemde
keizers konden de gevolgen zeer ernstig zijn. Hun ‘keizergod’ was Christus die in het geval
van de belastingmunt een duidelijk onderscheid had gemaakt tussen het rijk van de wereld en
het rijk van God. Zijn volgelingen hielden zich zo goed mogelijk aan dit belangrijke onderscheid.

De keizer mochten zij wel eren, maar niet aanbidden. Daarom bogen zij niet hun knieën voor
de keizer en offerden ook geen wierook voor hem op. De keizerlijke titels van divi filius (godenzoon) en pontifex maximus (opperpriester) golden wat hen betreft alleen maar voor Jezus
Christus. ‘Jezus is Heer’ ging niet samen met ‘de keizer is heer’. Dit werd opgevat als een
belediging tegen de staat, tegen de keizer en tegen de goden en als ontrouw.

Plinius, een vrij goed bekende administrateur, schreef aan keizer Trajanus dat wanneer iemand hardnekkig bleef weigeren om de gebruikelijke eerbetoning te geven aan de goden en
aan de keizer, zo iemand zich schuldig maakte aan contumacia (hooghartige weerspannigheid). Volgens hem was de juiste straf de doodstraf.

NOTITIES:
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LES LVII

57.1 Inleiding
We benaderen nu zo langzamerhand het einde van deze cursus. Dit betekent dat een aantal
zaken uit voorgaande lessen wordt afgerond. Hieronder valt de bespreking van de bijzinnen
en voegwoorden. Ook zult u nog een aantal afwijkende bijvoeglijke naamwoorden te zien
krijgen en afwijkende vormen van de v.t.t. In deze les behandelen wij een aantal bijvoeglijke naamwoorden. Wat weet u al van deze woorden? Een bijvoeglijk naamwoord
heeft doorgaans drie vormen: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. De verbuiging gaat als een
zelfstandig naamwoord op (respectievelijk) -o", -h/-a en -on.

De groep die eindigt op -h" is behandeld in les 29.
De groep die eindigt op -ou" is behandeld in les 45.

Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben geen aparte vorm voor het vrouwelijk. Deze
zogenaamde bijvoeglijke naamwoorden van twee uitgangen zijn behandeld in les 46.
pa", mega" en polu" hebben afwijkende verbuigingen (zie respectievelijk les 5, 30 en 31).

57.2 Het Bijvoeglijk Naamwoord
Wij kijken nu naar het bijvoeglijk naamwoord mela"- zwart. Hiervan komen maar een paar
vormen voor.

kai ei*don, kai
i&ppo" mela" ...

i*dou

En ik zag en zie, een
zwart paard ... (Op. 6: 5)

i&ppo"- 1ste nv. ev. v.
i&ppo"- paard, mela"1ste nv. ev. mnl. v. mela"- zwart
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polla ei*con grayai soi
a*ll * ou* qelw dia melano" kai kalamou soi
grafein ...

Veel had ik u te schrijven,
maar ik wil u niet
schrijven met inkt en pen
...
(3 Joh. vs. 13)

... o&ti e*ste e*pistolh
Cristou diakonhqeisa

melano"- 2de nv. ev. onz.
v. mela"- zwart, hier zelfstandig gebruikt ‘het
zwarte’,
d.i.
inkt,
kalamo"- pen (lett. rietstengel)

u&f * h&mwn, e*ggegrammenh
ou*
melani
a*lla
pneumati qeou zwnto"
...

... dat jullie een brief van
Christus zijn, verzorgd
door ons, geschreven niet
met inkt, maar met de
Geest van de levende
God ... (2 Kor. 3: 3)

e*pistolh- brief, diakonew- ik dien, ik zorg voor,
ik
zie
toe
op,
e*ggegrammenh- 1ste nv.
ev. vrl. dlw. v.t.t. v.
grafw- ik schrijf, melani3de nv. ev. onz. v. mela"zwart,
zelfstandig
gebruikt:
‘inkt’

... o&ti ou* dunasai mian
trica leukhn poihsai h*

... omdat u niet evevn haar
wit of zwart kunt maken.

trica- 4de nv. ev. v.
qrix- haar (Merk op dat
de 1ste nv. een q heeft,
de andere naamvallen
een t!), leuko"- wit,
melainan- 4de nv. ev. vrl.
v.
mela"zwart

melainan

(Matt. 5: 36)

De volledige verbuiging van mela" ziet er als volgt uit:

mela"

melaina

melan

melano"

melainh"

melano"

melani

melainh/

melani

melana

melainan

melan
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melane"

melainai

melana

melanwn

melainwn

melanwn

melasi(n)

melainai"

melasi(n)

melana"

melaina"

melana

Wij vervolgen met de bespreking van de woorden e&kwn- vrijwillig en a*kwn- onvrijwillig.

ei* gar e&kwn touto
prassomai, misqon e*cw:
ei* de a*kwn, oi*konomian
pepisteumai

Want indien ik dit
vrijwillig doe, heb ik loon,
maar indien onvrijwillig,
ik heb een verantwoordelijkheid
toevertrouwd gekregen. (1 Kor.
9: 17)

e&kwn- 1ste nv. ev. mnl. v.
e&kwn- vrijwillig, a*kwn1ste nv. ev. mnl. v. a*kwnonvrijwillig, oi*konomiatoezicht
over
een
huishouden, taak, verantwoordelijkheid, pepisteumai- 1ste p. ev. v.t.t.
v. pisteuw- ik geloof, ik
vertrouw
toe;
hier
lijdende vorm: ik heb
toevertrouwd gekregen

th/ gar mataiothti h&
ktisi" u&petagh, ou*c
e&kousa ...

Want de schepping is aan
de
vruchteloosheid
onderworpen,
niet
vrijwillig ... (Rom. 8: 20)

mataiothti- 3de nv. ev.
v.
mataioth"
(vrl.)zinloosheid,
vruchteloosheid, ktisi" (vrl.)schepping, u&petagh- 3de
p. ev. aor. lijd. vorm v.
u&potassw- ik onderwerp
(N.B. De klassiek-Griekse
vorm is u&petacqhn,
direct herkenbaar als
lijdende
vorm.)
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e&kwn en a*kwn worden verbogen als het deelwoord o.t.t. van het regelmatig werkwoord.

e&kwn

e&kousa

e&kon

e&konto"

e&koush"

e&konto"

e&konti

e&koush/

e&konti

e&konta

e&kousan

e&kon

e&konte"

e&kousai

e&konta

e&kontwn

e&kouswn

e&kontwn

e&kousi(n)

e&kousai"

e&kousi(n)

e&konta"

e&kousa"

e&konta

Als voorbeeld van een bijvoeglijk naamwoord op -u" geven wij u vormen van het bijvoeglijk
naamwoord o*xu"- scherp.

... o*xei" oi& pode" au*twn
e*kceai ai&ma ...

... hun voeten zijn snel
om bloed te vergieten ...
(Rom. 3: 15)

o*xei"- 1ste nv. mv. mnl.
v. o*xu"- scherp, hier in de
betekenis: snel, pode"1ste nv. mv. v. pou"voet,
e*kceaihele
werkwoord aor. v. e*kcewik
giet
uit
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kai e*k tou stomato"
au*tou
poreuetai
r&omfaia o*xeia ...

En uit Zijn mond komt
een scherp zwaard ...
(Op. 19: 15)

r&omfaia (vrl.)- zwaard,
o*xeia- 1ste nv. ev. vrl. v.
o*xu"scherp

tade legei o& e*cwn thn
r&omfaian thn distomon
thn o*xeian

Dit zegt Hij Die het
tweesnijdende, scherpe
zwaard heeft. (Op. 2: 12)

distomon- 4de nv. ev. v.
distomo"- tweesnijdend
(bijv. nmw. van twee
uitgangen!), o*xeian- 4de
nv. ev. vrl. v. o*xu"scherp. Merk op dat het
lidwoord herhaald wordt,
wanneer het bijv. nmw.
achter het znw. komt!

... kai e*fwnhsen fwnh/
megalh/ tw/ e*conti to
drepanon to o*xu ...

... en hij riep met grote
stem tot hem die de
scherpe sikkel had ... (Op.
14: 18)

drepanon- 4de nv. ev. v.
drepanon (onz.)- sikkel,
o*xu- 4de nv. ev. onz. v.
o*xu"scherp.

De volledige verbuiging van o*xu" luidt als volgt:

o*xu"

o*xeia

o*xu

o*xeo"

o*xeia"

o*xeo"

o*xei

o*xeia/

o*xei

o*xun

o*xeian

o*xu
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o*xei"

o*xeiai

o*xea

o*xewn

o*xeiwn

o*xewn

o*xesi(n)

o*ceiai"

o*xesi(n)

o*xei"

o*xeia"

o*xea

Voor de verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden op -wn verwijzen wij u naar de verbuiging
van zelfstandige naamwoorden op -wn (h&gemwn) in les 39 en herhalingsles 42.

57.3 Adverbia Pronominalia
Wij vragen nu uw aandacht voor de zogenaamde adverbia pronominalia. Dit zijn bijwoorden
die worden ingedeeld als de voornaamwoorden (vragend, onbepaald, aanwijzend enz.). Een
bijwoord met betekenis ‘waar?’ wordt dan een adverbium interrogativum genoemd. Dit
soort grammaticale termen zijn voor u niet belangrijk. In principe hebben de adverbia
prono-minalia een vaste betekenis. Het is voldoende wanneer u deze betekenis kent.
Bestudeert u hiertoe de voorbeelden en leert u de betekenissen aan de hand van de
woordenlijst.

pou' e*stin to kataluma
mou o&pou to pasca meta
twn maqhtwn mou fagw;

Waar is Mijn gastverblijf
waar Ik het Pascha met
Mijn discipelen kan eten?
(Marc. 14: 14)

pou'- waar?, N.B. Let op
het accent, pou (zonder
accent)
en
pouv
betekenen
beide
‘ergens’!,
kataluma
(onz.)(gast)verblijf,
o&pou- waar (betrekkelijk),
N.B. In plaats van o*pou
kan ter inleiding van een
betrekkelijke bijzin ook
gewoon
pou' worden
gebruikt!, fagw- 1ste p.
ev. aanv. wijs aor. v.
e*sqiwik
eet
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e*cete

ti

brwsimon

Hebben jullie hier iets te
eten? (Luc. 24: 41)

brwsimo"- eetbaar (N.B.
hier zelfstandig gebruikt,
samen met ti- iets: iets
eetbaars), e*nqade- hier

kai h*n e*kei e&w" th"
teleuth" &Hrw/dou

En Hij was daar tot de
dood van Herodes. (Matt.
2: 15)

e*kei- daar, teleuth (vrl.)dood

e*keise gar to ploion

... want daar zou het
schip de lading lossen.
(Hand. 21: 3)

e*keise- daar (N.B. In
klassiek Grieks betekent
e*keise ‘daarheen’, In het
Nieuwe Testament altijd
‘daar’), a*pofortizomaiik los, gomo" (mnl.)lading. Merk op dat de
constructie van de o.v.t.
van ei*mi met een
deelwoord de zin een
irrealiswaarde geeft, dat
wil zeggen: de handeling
is niet gerealiseerd. In het
Nederlands is dit weer te
geven
met
‘zou’.

De doop van Johannes,
vanwaar
was
(die)?
(Matt. 21: 25)

povqenwaarvandaan?
Merk op dat povqen
bestaat uit pou- waar? en
een achtervoegsel -qen
dat scheiding aangeeft
(‘vandaan’)

e*nqade;

h*n
a*pofortizomenon
ton gomon

to
baptisma
*Iwannou povqen h*n;

to
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ou*k oi*da u&ma" povqen
e*ste

Ik weet niet vanwaar
jullie zijn. (Luc. 13: 25)

povqen- leidt hier een
indirecte
vraag
in

ponhre
doule
kai
o*knhre,
h*/dei"
o&ti
qerizw
o&pou
ou*k
e*speira kai sunagw
o&qen ou* dieskorpisa;

Slechte en luie dienstknecht, wist je dat ik
oogst waar ik niet gezaaid
heb en bijeen breng
vanwaar ik niet heb
uitgestrooid? (Matt. 25:
26)

e*speira- 1ste p. ev. aor.
v. speirw- ik zaai, o&qenvanwaar (let weer op het
achtervoegsel
-qen!),
dieskorpisa- 1ste p. ev.
aor. v. diaskorpizw- ik
strooi
uit

kai paragwn o& *Ihsou"
e*keiqen
ei*den
a*nqrwpon ...

En voortgaande van daar
zag Jezus een man ...
(Matt. 9: 9)

e*keiqendaarvandaan
Merk op dat dit woord is
samengesteld uit e*kei
(‘daar’) en het achtervoegsel
-qen
dat
scheiding
aangeeft
(‘vandaan’)

kai e*n pasi toutoi"
metaxu h&mwn kai u&mwn
casma mega e*sthriktai,
o&pw"
oi&
qelonte"
diabhnai e*nqen pro"
u&ma" mh dunwntai ...

En bij dat alles is er een
grote kloof tussen ons en
jullie gevestigd, zodat zij
die willen oversteken van
hier naar jullie niet
zouden kunnen ... (Luc.
16: 26)

metaxu (+ 2de nv.)tussen, casma (onz.)kloof, e*sthriktai- 3de p.
ev. o.v.t. lijd. vorm v.
sthrizw- ik breng tot
stand, ik maak vast,
diabhnaiheel
werkwoord stamaor. v.
diabainw- ik steek over,
e*nqen- hiervandaan (let
op het achtervoegsel qen
dat
scheiding
aangeeft!)
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Wij geven u een overzicht.

bep. van plaats

pou'/o&pou

waar?

bep. van richting waaruit

povqen/o&qen waarvandaan

e*kei/e*keise daar

e*keiqen

daarvandaan

e*nqade

e*nqen

hiervandaan

hier

57.4 Bijzinnen
Wij vervolgen de behandeling van de bijzinnen met opnieuw twee soorten bijzinnen:
concessief en comparatief.

1) concessieve bijzinnen
Dit zijn bijzinnen waarin een concessie wordt gedaan. Ze worden ingeleid door ei* kai of kai
ei*: ‘hoewel, ook al, zelfs indien’. Let erop dat kai ei* ook gewoon ‘en als’ kan betekenen!

ei*

kai

pante"
skandalisqhsontai,
a*ll * ou*k e*gw

Ook al zullen allen ten val
komen, ik daaren- tegen
niet. (Marc. 14: 29)

skandalisqhsontai3de p. mv. o.t.t.t. lijd.
vorm v. skandalizw- ik
breng ten val, ik breng
van het geloof af, (lijd.
vorm) ik kom ten val, ik
val van het geloof af
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ei* kai ton qeon ou*
fobeomai
a*nqrwpon
...

ou*de
e*ntrepomai

Hoewel ik God niet vrees
en voor geen mens
ontzag heb ... (Luc. 18: 4)
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e*ntrepomai- 1ste p. ev.
o.t.t. l. vorm v. e*ntrepwik maak beschaamd, (lijd.
vorm)
ik
ben
beschaamd, ik heb ontzag
voor

2) comparatieve bijzinnen
Deze zinnen geven een vergelijking aan. Zij worden ingeleid door w&" of w&sper: ‘zoals’

e*sesqe
ou*n
u&mei"
teleioi w&" o& pathr
u&mwn
o&
ou*ranio"
teleio" e*stin

Weest u dan volmaakt,
zoals uw hemelse Vader
volmaakt is. (Matt. 5: 48)

teleio"volkomen

w&sper gar h*n *Iwna" e*n

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten was
in de buik van de vis, zo
zal de Zoon des mensen
drie dagen en drie nachten zijn in het binnenste
van de aarde. (Matt. 12:
40)

koilia
(vrl.)buik,
ingewand, khtou"- 2de
nv. ev. v. khto"- groot
zeedier, trei" h&mera"
kai trei" nukta"- 4de
nv.; zogenaamde 4de nv.
v. uitgebreidheid (in tijd
of ruimte), kardia (vrl.)hart,
binnenste

Want zoals de dagen van
Noach (waren), zo zal de
komst van de Zoon des
mensen zijn. (Matt. 24:
37)

parousia (vrl.)- komst

th/ koilia/ tou khtou"
trei" h&mera" kai trei"
nukta", ou&tw" e*stai o&
ui&o" tou a*nqrwpou e*n
th/ kardia/ th" gh"
trei" h&mera" kai trei"
nukta"

w&sper gar ai& h&merai
tou Nwe, ou&tw" e*stai h&
parousia tou ui&ou tou
a*nqrwpou

volmaakt,
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57.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.
1. w&sper gar h& a*straph e*xercetai a*po a*natolwn kai fainetai e&w" dusmwn, ou&tw"
e*stai h& parousia tou ui&ou tou a*nqrwpou.
2. kai ei*shlqen ei*" to praitwrion palin kai legei tw/ *Ihsou: poqen ei* su; o& de
*Ihsou" a*pokrisin ou*k e*dwken au*tw/.
3. w&sper ou*n sullegetai ta zizania kai puri katakaietai, ou&tw" e*stai e*n th/ telei
tou ai*wno"
4. e*kei e*stai o& klauqmo" kai o& brugmo" twn o*dontwn
5. legei pro" au*ton h& gunh: kurie, do" moi touto to u&dwr, i&na mh diyw mhde
diercwmai e*nqade a*ntlein
6. kai seismo" mega" e*geneto kai o& h&lio" e*geneto mela" w&" sakko" tricino" kai h&
selhnh o&lh e*geneto w&" ai&ma
7. kai ei*don kai i*dou nefelh leukh, kai e*pi thn nefelhn kaqhmenon o&moion ui&on
a*nqrwpou, e*cwn e*pi th" kefalh" au*tou stefanon crusoun kai e*n th/ ceiri au*tou
drepanon o*xu
8. a*ll * ei* kai pascoite dia dikaiosunhn, makarioi
9. o& a*ntidiko" u&mwn diabolo" w&" lewn w*ruomeno" peripatei zhtwn [tina] katapiein
10. u&postreyw ei" ton oi*kon mou o&qen e*xhlqon

a*natolwn- 2de nv. mv. v. a*natolh(vrl.)- opgang, dageraad, (meervoud) oosten, dusmwn2de nv. v. dusmai- westen (komt niet in het enkelvoud voor), praitwrion (onz.)- pretorium,
de residentie van de Romeinse stadhouder, a*pokrisi" (vrl.)- antwoord, sullegw- ik
verzamel, (lijd. vorm) ik word verzameld (Let erop dat een onderwerp onz. mv. een
persoonsvorm in het enkelvoud bij zich heeft!), zizanion (onz.)- onkruid (dat op tarwe lijkt),
katakaiw- ik verbrand, (lijd. vorm) ik word verbrand, sunteleia (vrl.)- voleinding, diyaw- ik
heb dorst, a*ntlew- ik put (water), seismo" (mnl.)- aardbeving, sakko" (mnl.)- zak (werd
gedragen door mensen in de rouw), tricino"- (bijv. nmw.) van haar, o&lo"- (bijv. nmw.)
geheel, leuko"- (bijv. nmw.) wit, o&moio"- gelijkend op, hier zelfstandig gebruikt: iemand
gelijkend op, stefano" (mnl.)- krans, a*ntidiko" (mnl.)- tegenstander, diabolo" (mnl.)-
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duivel (lett. uiteenwerper), w*ruomai- (deponens) ik brul, katapiein- heel werkwoord aor.
v. katapinw- ik verslind, u&postrefw- ik keer terug

57.6 Nieuwe woorden:
i&ppo" (mnl.)

- paard

mela", melaina, melan

- (bijv. nmw.) zwart, onz. zelfstandig gebruikt: inkt

kalamo" (mnl.)

- pen

qrix, trico" (vrl.)

- haar

leuko", h, on

- (bijv. nmw.) wit

e&kwn, e&kousa, e&kon

- (bijv. nmw.) vrijwillig

a*kwn, a*kousa, a*kon

- (bijv. nmw.) onvrijwillig

oi*konomia (vrl.)

- toezicht over een huishouden, taak,
verantwoordelijkheid

mataioth" (vrl.)

- vruchteloosheid, zinloosheid

o*xu", o*xeia, o*xun

- (bijv. nmw.) scherp

e*kcew

- ik giet

r&omfaia (vrl.)

- zwaard

distomo", on

- (bijv. nmw. van twee uitgangen) tweesnijdend

drepanon (onz.)

- sikkel

kataluma (onz.)

- gastverblijf

pou'

- waar? (ook ter inleiding van een betrekkelijke bijzin)

pou

- ergens

pouv

- ergens

o&pou

- waar (betrekkelijk)

brwsimo", on

- (bijv. nmw. van twee uitgangen) eetbaar
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e*nqade

- hier

e*kei

- daar

teleuth (vrl.)

- dood

e*keise

- daar

a*pofortizomai

- (deponens) ik los

gomo" (mnl.)

- lading

povqen

- waarvandaan?, vanwaar (betrekkelijk)

o&qen

- vanwaaruit

diaskorpizw

- ik strooi uit

e*keiqen

- daarvandaan

meqaxu

- (+ 2de nv.) tussen

casma (onz.)

- kloof

sthrizw

- ik vestig, ik maak vast

e*nqen

- hiervandaan

skandalizw

- ik breng ten val, ik breng van het geloof af, (lijd.
vorm) ik kom ten val, ik val van het geloof af

e*ntrepw

- ik maak beschaamd, (lijd. vorm) ik ben beschaamd, ik
heb ontzag voor

teleio", a, on

- (bijv. nmw.) volmaakt

koilia (vrl.)

- buik, ingewand

khto" (mnl.)

- groot zeedier

parousia (vrl.)

- komst

a*natolai

- (meervoud) oosten, (in het enkelvoud: a*natolhopgang, dageraad)

dusmai

- westen (komt niet in het enkelvoud voor)
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praitwrion (onz.)

- pretorium, de residentie van de Romeinse stadhouder

a*pokrisi" (vrl.)

- antwoord

sullegw

- ik verzamel, (lijd. vorm) ik word verzameld

zizanion (onz.)

- onkruid (dat op tarwe lijkt)

katakaiw

- ik verbrand, (lijd. vorm) ik word verbrand

sunteleia (vrl.)

- voleinding

a*ntlew

- ik put (water)

sakko" (mnl.)

- zak (werd gedragen door mensen in de rouw)

tricino", h, on

- (bijv. nmw.) van haar

stefano" (mnl.)

- krans

a*ntidiko" (mnl.)

- tegenstander

w*ruomai

- (deponens) ik brul

katapinw

- ik verslind

57.7 En dan nu ... lezen!
Wij lezen nu met u de gelijkenis van de onrechtvaardige wijngaardeniers (Marc. 12: 1- 9).

1. kai h*rxato au*toi" e*n parabolai" lalein: a*mpelwna a*nqrwpo" e*futeusen kai
perieqhken fragmon kai w*ruxen u&polhnion kai w*/kodomhsen purgon kai e*xedeto
au*ton gewrgoi" kai a*pedhmhsen.
2. kai a*pesteilen pro" tou" gewrgou" tw/ kairw/ doulon i&na para twn gewrgwn labh/
a*po twn karpwn tou a*mpelwno":
3. kai labonte" au*ton e*deiran kai a*pesteilan kenon.
4. kai palin a*pesteilen pro" au*tou" a*llon doulon: kakeinon e*kefaliwsan kai
h*timhsan.
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5. kai a*llon a*pesteilen: kakeinon a*pekteinan, kai pollou" a*llou", ou&" men
deronte", ou&" de a*poktennonte".
6. e*ti e&na ei*cen ui&on a*gaphton: a*pesteilen au*ton e*scaton pro" au*tou" legwn o&ti
e*ntraphsontai ton ui&on mou.
7. e*keinoi de oi& gewrgoi pro" e&autou" ei*pan o&ti ou&to" estin o& klhronomo": deute
a*pokteinwmen au*ton, kai h&mwn e*stai h& klhronomia.
8. kai labonte" a*pekteinan au*ton kai e*xebalon au*ton e&xw tou a*mpelwno".
9. tiv ou*n poihsei o& kurio" tou a*mpelwno"; e*leusetai kai a*polesei tou" gewrgou"
kai dwsei ton a*mpelwna a*lloi".

U bent gewend dat wij u woorden geven bij deze oefening. Dat doen we echter deze keer
(en in de lessen hierna) niet meer. Het is namelijk de bedoeling dat u de woorden die u niet
kent zelf gaat opzoeken in een woordenboek. Sommige woorden kunt u direct vinden
(bijwoorden en voegwoorden bijvoorbeeld).

In het geval van de zelfstandige naamwoorden moet u letten op de naamval. In een
woordenboek wordt de eerste naamval enkelvoud gegeven. Wanneer u bijvoorbeeld
parabolai" wilt opzoeken, moet u bedenken dat een uitgang -ai" van de 3de naamval
meervoud vrouwelijk is en dat het woord dus in de eerste naamval enkelvoud uit zal gaan
op -h. U zoekt dus parabolh op.

N.B. Een woord op -on zonder lidwoord erbij kan zowel een 4de nv. mnl. als een 1ste of 4de
nv. onz. zijn! U moet dus ofwel onder de vorm op -on of onder de vorm op -o" zoeken. Daar
het aantal woorden in het Nieuwe Testament beperkt is, zal dit meestal geen moeilijkheden
opleveren.

In het geval van een werkwoord is het belangrijk dat u denkt aan de eventuele aanwezigheid
van een augment. U moet de vorm e*futeusen dus niet onder de e, maar onder de f
opzoeken. Denkt u eraan dat bij samengestelde werkwoorden het augment tussen het
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voorzetsel en het werkwoord komt (e*xebalon komt van e*kballw!). Let u er ook op dat het
augment samentrekt met de eerste letter van het werkwoord wanneer dit een klinker is.
h*rxato komt van a*rcw!

Verder geldt bij het opzoeken van werkwoorden dat het deponens vaak onder de gewone
actieve vorm wordt aangegeven. U zoekt dus de vorm op -w op en vindt daaronder ook de
betekenis(sen) van het deponens. (N.B. Deponens wordt ook wel medium genoemd. In
Engelse woordenboeken wordt het deponens aangeduid met de afkorting midd.). De
lijdende vorm kunt u ook onder het actief vinden. Deze wordt vaak aangeduid met de
afkorting pass.

Eigenlijk brengt u door het zelf opzoeken van woorden in het woordenboek de verworven
kennis het best in de praktijk. U moet immers eerst bepalen van welk woord de vorm nu
eigenlijk komt. U moet werkwoordstijden en -wijzen kennen, naamvallen enzovoorts.

Probeert u nu eens de bovenstaande gelijkenis te vertalen door de woorden op te zoeken.
Op de volgende pagina worden een aantal moeilijke vormen toegelicht. Raadpleegt u dit
overzicht alleen wanneer u er echt niet uitkomt!

57.8 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Religio en Superstitio I
De Romeinen onderscheidden tussen religio en superstitio. Het eerste duidde in zonderheid
op de staatsreligie. Het was de uitwendige band tussen de mensen en de goden, volgens een
legende teruggaande op een verdrag tussen de eerste Romeinse priesterkoning en Jupiter, de
oppergod. Op grond van dit verdrag zagen de goden om naar Rome en de staat moest de
goden tevreden houden. Het bleef privé zaak of men werkelijk in de goden geloofde, maar
men werd geacht aan de staatscultus mee te doen. Zelfs atheïstische Romeinen prezen deze
cultus; een houding die ook bij een man als Plato gevonden werd.
De Romeinse staat bevocht nooit iemands goden, maar gaf die dezelfde status als haar eigen,
vergelijkbare goden. Was er geen vergelijkbare god of godin, dan werd een aparte plaats
voor de vreemde god ingeruimd in het pantheon.
Dit ging goed tot de Joden werden
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ingelijfd. Dezen dulden het niet dat Jahweh vergeleken werd met Jupiter, of op gelijke
hoogte met de andere goden werd voorgesteld. De Romeinen vonden een praktische
oplossing: de Joden mochten hun enghartige godsdienst beoefenen, als ze maar voor de
Romeinse staat baden. Na de verwoesting van Jeruzalem moesten de Joden zelfs een
geloofsbelasting betalen als enigen, maar in het algemeen werden zij niet vervolgd.

(Overzicht moeilijke vormen. Raadpleeg alleen wanneer u er echt niet uitkomt).

h*rxato

- aor. v. a*rcomai (! zoek op onder a*rcw)

perieqhken

- aor. v. peritiqhmi

w*ruxen

- aor. v. o*russw

e*xedeto

- aor. v. e*kdidomai

a*pesteilen

- aor. v. a*postellw

tw/ kairw/

- ‘op de bestemde tijd’ (zogenaamde dativus van tijd)

e*deiran

- aor. v. derw

h*timasan

- aor. v. a*timaw

e*ntraphsontai

- o.t.t.t. lijd. vorm v. e*ntrepw (! lijd. vorm aangegeven met pass.)
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e*leusetai

- o.t.t.t. v. e*rcomai

a*polesei

- o.t.t.t. v. a*pollumi

dwsei

- o.t.t.t. v. didwmi

Vragen:
1. Geef alle mannelijke woorden uit dit gedeelte.
2. Geef alle werkwoordsvormen die in de aoristus staan.
3. Geef de wijs van de volgende werkwoordsvormen:
h*rxato, labh/, a*pokteinwmen, e*stai
4. De inhoudelijke vraag: Wat leert deze geschiedenis over de manier waarop men een
wijngaard aanlegde en beheerde?

NOTITIES:
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Antwoorden:
1.

a*mpelwn, fragmo", purgo", gewrgo", kairo", doulo", karpo", ui&o",
klhronomo", kurio"

2.

vers 1: h*rxato, e*futeusen, perieqhken, w*ruxen, w/*kodomhsen, e*xedeto,
a*pedhmhsen
vers 2: a*pesteilen, labh/
vers 3: labonte", e*deiran, a*pesteilan
vers 4: a*pesteilen, e*kefaliwsan, h*timasan
vers 5: a*pesteilen, a*pekteinan, deronte", a*poktennonte"
vers 6: ei*cen, a*pesteilen
vers 7: ei*pan, a*pokteinwmen
vers 8: labonte", a*pekteinan, e*xebalon

3.

h*rxato

bedrijvende wijs

labh/

aanvoegende wijs

a*pokteinwmen

aanvoegende wijs

e*stai

bedrijvende wijs
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58.1 Inleiding
In deze les willen wij kijken naar afwijkende vormingen van de v.t.t. (ook wel perfectum genoemd).
Zoals u weet, wordt de v.t.t. van het regelmatig werkwoord gevormd door een element van reduplicatie voor de stam te plaatsen en uitgangen erachter.
Wij geven u ter herinnering het rijtje van de v.t.t. van pisteuw- ik geloof.

pepisteuka
pepisteuka"
pepisteuke(n)
pepisteukamen
pepisteukate
pepisteukasi(n)

Denkt u eraan dat bij stammen die eindigen op een klinker de klinker voor de uitgang verlengd wordt.
Dus:

timaw

tetimhka

poiew

pepoihka

dhlow

dedhlwka

Er zijn echter ook andere manieren waarop de v.t.t. kan worden gevormd. In deze les besteden we
aandacht aan het geaspireerde perfectum en het gemengde perfectum. Het geaspireerde perfectum
treedt op bij werkwoorden die een stam hebben op een p, b, k of g. Algemeen geldt dat bij deze
werkwoorden de k van de uitgangen wegvalt en de slotletter van de stam wordt geaspireerd. Aspiratie
betekent dat er een h-klank inkomt. De p en de b worden tot een f, de k en de g tot een c. Ook
werkwoorden waarvan de stam al op een f of een c eindigt, hebben uitgangen zonder k erin.
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58.2 Voorbeelden uit het N.T.
o& gegrafa, gegrafa

Wat ik heb geschreven, heb
ik geschreven. (Joh. 19: 22)

gegrafa- 1ste p. ev. v.t.t. v.
grafw- ik schrijf

ei* men ou*n a*dikw kai
a*xion qanatou pepraca
ti ...

Als ik dan onrecht doe en
iets gedaan heb dat de dood
waardig is ... (Hand. 25:
11a)

qanatou- 2de nv. ev. v.
qanato"- dood (2de nv. bij
a*xion!), pepraca- 1ste p.
ev. v.t.t. v. prassw- ik doe
(stam prag- !)

kai eu&rwn tina *Ioudaion
o*nomati *Akulan, Pontikon
tw/
genei
prosfatw"
e*lhluqota
a*po th" *Italia" kai
Priskillan
gunaika
au*tou, dia to diatetacenai Klaudion cwrizesqai
panta"
tou"
*Ioudaiou" a*po th" &Rwmh"
proshlqen au*toi"

En hij vond een Jood
genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, onlangs
aangekomen uit Italie en
Priscilla, zijn vrouw, vanwege het bevel van Claudius
dat alle Joden uit Rome
zouden vertrekken en hij
kwam tot hen. (Hand. 18: 2)

tw/ genei- zogenaamde 3de
naamval van beperking ‘wat
betreft
geboorte’,
prosfatw"- (bijw.) onlangs, e*lhluqota- 4de nv.
ev. mnl. dlw. v.t.t. v.
e*rcomai- ik ga, diatetacenai- heel werkwoord
v.t.t. v. diatassw- ik geef
opdracht (!stam diatag-),
cwrizw- ik deel, (lijd.
vorm) ik ga weg, &Rwmh
(vrl.) - Rome

e*gw
de
katelabomhn
mhden
a*xion
au*ton
qanatou pepracenai ...

Maar ik heb begrepen dat
hij niets heeft gedaan dat de
dood waardig is ... (Hand.
25: 25)

katalambanw- ik grijp, ik
neem in bezit, (lijd. vorm)
ik kom te weten, ik begrijp,
pepracenai- heel werkwoord v.t.t. v. prassw- ik
doe N.B. Hier ziet u de
bekende 4de nv. met heel
werkwoord. Denkt u eraan
dat u moet vertalen met een
bijzin waarin de 4de nv.
onderwerp is en het hele
werkoord persoonsvorm. U
ziet hier dat er ook een lijd.
voorwerp bij kan staan,
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uiteraard in de 4de nv. Het
is zaak te bepalen welke 4de
nv. onderwerp en welke lijd.
voorwerp is van het hele
werkwoord. Hier is au*ton
onderwerp en mhden a*xion
qanatou lijdend voorwerp.

Het geaspireerde perfectum komt weinig voor. Het is van belang dat u de vormen als perfectum kunt
herkennen. De reduplicatie is vaak een goed herkenningsteken. Het gemengde perfectum komt maar
bij twee werkwoorden in het Nieuwe Testament voor:

e&sthka

- ik sta

teqnhka

- ik ben gestorven

Wij geven u voorbeelden van de voorkomende vormen van e&sthka. Let er op dat deze vorm, hoewel
v.t.t., gewoonlijk als een o.t.t. wordt vertaald.
kai nun e*p * e*lpidi th" ei*"
patera"
h&mwn
tou"
e*paggelia"
genomenh"
u&po tou qeou e&sthka
krinomeno"

En nu sta ik terecht vanwege
(de) hoop van de belofte die
van Godswege tot de vaderen is gekomen. (Hand.
26: 6)

e*paggelia (vrl.)- belofte,
e&sthka- 1ste p. ev. v.t.t. v.
i&sthmi- ik stel, ik plaats,
krinomeno"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. lijd. vorm v.
krinw- ik oordeel

luson to u&podhma twn
podwn sou, o& gar topo"
e*f * w&/ e&sthka" gh a&gia
e*stin

Maak het schoeisel van uw
voeten los, want de plaats
waar u op staat, is heilige
grond.

luson- 2de p. ev. geb. wijs
aor. v. luw- ik maak los,
u&podhma (onz.)- sandaal,
schoeisel, topo" (mnl.)plaats, e&sthka"- 2de p. ev.
v.t.t. v. i&sthmi- ik stel, ik
plaats

(Hand. 7: 33)

e*gw baptizw e*n u&dati:

meso" u&mwn e&sthken o&n

u&mei" ou*k oi*date ...
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Ik doop met water. Midden
onder u staat Hij Die u niet
kent ... (Joh. 1: 26a)

meso"- (+ 2de nv.) midden
onder, e&sthken- 3de p. ev.
v.t.t. v. i&sthmi- ik stel, ik
plaats

... ei*" thn carin tauthn
e*n h&/ e&sthkamen ...

... tot deze genade waarin
wij staan ... (Rom. 5: 2b)

e&sthkamen- 1ste p. mv.
v.t.t. v. i&sthmi- ik stel, ik
plaats (N.B. De klassiek
Griekse vorm is e&stamen,
deze komt in het Nieuwe
Testament niet voor!)

tiv w&de e&sthkate o&lhn thn
h&meran a*rgoi;

Wat staan jullie hier de hele
dag werkeloos? (Matt. 20:
6b)

w&de(bijw.)
hier,
e&sthkate- 2de p. mv. v.t.t.
v. i&sthmi- ik stel, ik plaats
(N.B. De klassiek Griekse
vorm is e&state, deze komt
in het Nieuwe Testament
niet voor!), a*rgo"- ledig,
werkeloos, zonder iets te
doen (soms ook: lui)

i*dou h& mhthr sou kai oi&
a*delfoi
sou
e&xw
e&sthkasin zhtounte" soi
lalhsai

Zie Uw moeder en Uw
broers
staan
buiten,
zoekende U te spreken.
(Matt. 12: 47b)

e&xw(bijw.)
buiten,
e&sthkasin- 3de p. mv. v.t.t.
v. i&sthmi- ik stel, ik plaats
(N.B. De klassiek Griekse
vorm is e&stasi(n), deze
komt in het Nieuwe Testament niet voor!), lalhsaiheel werkwoord aor. v.
lalew- ik spreek
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... kai pa" o& o*clo" e*pi
ton ai*gialon ei&sthkei

... en de gehele menigte
stond op de oever. (Matt.
13: 2b)

ai*gialo" (mnl.)- oever,
ei&sthkei- 3de p. ev. v.v.t.
v. i&sthmi- ik stel, ik plaats

oi& de a*ndre" oi& sunodeuonte" au*tw/ ei*sthkeisan
e*neoi, a*kouonte" men th"
fwnh"
mhdena
de
qewrounte"

En de mannen die met hem
reisden, stonden sprakeloos,
omdat zij wel de stem
hoorden maar niemand
zagen. (Hand. 9: 7)

sunodeuw- ik reis mee,
ei*sthkeisan- 3de p. mv.
v.v.t. v. i&sthmi- ik stel, ik
plaats (N.B. De klassiek
Griekse vorm is e&stasan,
deze komt in het Nieuwe
Testament
niet
voor.),
e*neo"- sprakeloos, qewrewik zie

h*n

En Simon Petrus stond en
warmde zich. (Joh. 18: 25a)

e&stw"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats, qermai-nomai- ik
warm mijzelf

de Simwn Petro"
e&stw" kai qermai-nomeno"

Merk op hoe hier het gebruik van de verleden tijd
van ei*mi aangeeft dat het om
een duur gaat. Letterlijk
staat er: ‘Simon Petrus was
staande en warmende zichzelf.’

u&page labe to biblion to
h*new/gmenon e*n th/ ceiri
tou a*ggelou tou e&stwto"
e*pi th" qalassh" kai e*pi
th" gh"

Ga, neem het boek dat geopend is in de hand van de
engel, die staat op de zee en
op de aarde. (Op. 10: 8)

u&pagw- ik ga, h*new/gmenon4de nv. ev. onz. dlw. v.t.t.
lijd. vorm v. a*noigw- ik
open, e&stwto"- 2de nv. ev.
mnl. dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik
stel, ik plaats
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kai o& a*ggelo", o&n ei*don
e&stwta e*pi th" qalassh"
kai e*pi th" gh", h*ren
thn ceira au*tou thn dexian ei*" ton ou*ranon

En de engel die ik zag
staande op de zee en op de
aarde, hief zijn rechterhand
naar de hemel. (Op. 10: 5)

e&stwta- 4de nv. ev. mnl.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats, h*ren- 3de p. ev.
aor. v. ai*rw- ik hef op

i*dou oi& a*ndre" ou*"
e*qesqe e*n th/ fulakh/
ei*sin e*n tw/ i&erw/ e&stwte"
kai didaskonte" ton laon

Zie, de mannen die u in de
gevangenis hebt gezet staan
in de tempel en onderwijzen
het volk. (Hand. 5: 25b)

e&stwte"- 1ste nv. mv. mnl.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats

a*mhn legw u&min o&ti ei*sin
tine" twn w&de e&stwtwn
oi&tine" ou* mh geuswntai
qanatou e&w" a*n i*dwsin
ton ui&on tou a*nqrwpou
e*rcomenon e*n th/ basileia/
au*tou

Voorwaar, Ik zeg jullie dat
sommigen van hen die hier
staan de dood niet zullen
smaken totdat zij de Zoon
des mensen gezien zullen
hebben komende in Zijn
Koninkrijk. (Matt. 16: 28)

e&stwtwn- 2de nv. mv. mnl.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats, hier zelfstandig
gebruikt, Let op het gebruik
van de aanvoegende wijs
om een handeling aan te
duiden die in de toekomst
plaats
zal
vinden
(zogenaamde aanvoegende
wijs van de toekomst).

meta touto ei*don tessara" a*ggelou" e&stwta"
e*pi ta" tessara" gwnia"
th" gh" ...

Daarna zag ik vier engelen
staande op de vier hoeken
van de aarde ... (Op. 7: 1a)

e&stwta"- 4de nv. mv. mnl.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats, gwnia (vrl.)- hoek

kai

En Hij zag twee schepen,
liggend aan het meer ...

e&stwta- 4de nv. mv. onz.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats, limnh (vrl.)- meer
(N.B. Dit is de enige plek in
het Nieuwe Testament waar
e&stwta de 4de nv. mv. onz.
is. Verder is het altijd de 4de
nv. ev. mnl.)

ei*den duo ploia
e&stwta para thn limnhn
...

(Luc. 5: 2a)
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...
eijsdramousa
de
a*phggeilen e&stanai ton
Petron pro twn pulwno"

... en zij rende naar binnen
en boodschapte dat Petrus
voor de poort stond. (Hand.
12: 14b)

eijsdramousa- 1ste nv. ev.
vrl. dlw. aor. v. eistrecwik ren naar binnen,
e&stanai- heel werkwoord
v.t.t. v. i&sthmi- ik stel, ik
plaats, pulwn (mnl.)poort

Er komen ook afwijkende vormen van het deelwoord voor. Dit zijn vormen die eigen zijn aan het
koine en dus niet voorkomen in het klassiek Grieks.

o& de filo" tou numfiou o&
e&sthkw" kai a*kouwn
au*tou cara/ cairei dia
thn fwnhn tou numfiou

Maar de vriend van de
bruidegom die (erbij) staat
en hem hoort, verheugt zich
met vreugde over de stem
van de bruidegom. (Joh. 3:
29b)

numfio" (mnl.)- bruidegom,
e&sthkw"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats, cara (vrl.)vreugde, cairw- ik verheug
mij

e*zhtoun ou*n ton *Ihsoun
kai e*legon met * a*llhlwn
e*n tw/ i&erw/ e&sthkote": ...

Zij zochten dan Jezus en
zeiden tot elkaar staande in
het heiligdom: ... (Joh. 11:
56a)

e&sthkote"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik
stel, ik plaats

tine"

En sommigen van degenen
die daar stonden hoorden
(het) en zeiden: Hij roept
Elia. (Matt. 27: 47)

e&sthkotwn- 2de nv. mv.
mnl. dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik
stel, ik plaats, hier zelfstandig gebruikt, denk eraan dat
o&ti ook kan staan voor een
dubbele punt!

de

twn
e*kei
e&sthkotwn
a*kousante"
e*legon o&ti *Hlian fwnei
ou&to"

kai ei*don e*n mesw/ tou
qronou kai twn tessarwn

zw/wn kai e*n mesw/ twn
presbuterwn
a*rnion
e&sthko" w&" e*sfagmenon ...
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En ik zag in het midden van
de troon en de vier dieren en
in het midden van de ouderlingen een Lam staande
als geslacht ... (Op. 5: 6a)

qrono" (mnl.)- troon, zw/on
(onz.)- dier (lett. levend
wezen),
presbutero"
(mnl.)- oudere, ouderling,
a*rnion
(onz.)lam,
e&sthko"- 4de nv. ev. onz.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats, e*sfagmenon- 4de
nv. ev. onz. dlw. v.t.t. lijd.
vorm v. sfazw- ik slacht
(stam: sfag-)

Wij moeten u nog wijzen op een aantal uitzonderlijke gevallen van het gebruik van het deelwoord
v.t.t. v. i&sthmi. Er zijn namelijk een aantal teksten waarin het deelwoord niet correspondeert met het
woord waar het bij hoort, hetzij in geslacht hetzij in getal. Bekijkt u de volgende voorbeelden nauwkeurig.
o&tan de i*dhte to bdelugma
th"
e&rhmwsew"
e&sthkota o&pou ou* dei ..

Wanneer jullie zullen zien
de gruwel van de verwoesting staande waar het niet
behoort ... (Marc. 13: 14a)

bdelugma (onz.)- gruwel,
e&rhmwsi" (vrl.)- verwoesting, e&sthkota- 4de nv. ev.
mnl. dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik
stel, ik plaats. Het deelwoord hoort bij een onzijdig
woord, maar heeft toch een
mannelijke vorm!

meta touto ei*don, kai
i*dou o*clo" polu", o&n
a*riqmhsai au*ton ou*dei"
e*dunato,
e*k
panto"
e*qnou" kai fulwn kai
lawn
kai
glwsswn
e&stwte" e*nwpion tou
qronou ...

Daarna zag ik en zie, een
grote menigte die niemand
tellen kon, uit elke natie en
(alle) stammen en volkeren
en tongen, staande voor de
troon ... (Op. 7: 9a)

a*riqmhsai- heel werkwoord aor. v. a*riqmew- ik
tel, fulh (vrl.)- stam, natie,
glwssa (vrl.)- tong, taal,
e&stwte"- 1ste nv. mv. mnl.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats (Het deelwoord is
mnl. mv., terwijl het hoort
bij een woord dat mannelijk
enkelvoud is, namelijk
o*clo".), e*nwpion- (+ 2de
nv.) voor
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ou&toi ei*sin ai& duo e*laiai
kai ai& duo lucniai ai&
e*nwpion tou kuriou th"
gh" e&stwte"

Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heere
van de aarde staan. (Op. 11:
4)

e*laia (vrl.)- olijfboom,
lucnia (vrl.)- kandelaar,
e&stwte"- 1ste nv. mv. mnl.
dlw. v.t.t. v. i&sthmi- ik stel,
ik plaats. Het deelwoord is
mannelijk, terwijl het hoort
bij vrouwelijke woorden. In
klassiek Grieks zou het
e&stwsai moeten zijn.

Wij laten u ook de vormen die voorkomen van teqnhka zien.

teqnhken h& qugathr sou

Uw dochter is gestorven.
(Luc. 8: 49b)

teqnhken- 3de p. ev. v.t.t.
v. a*poqnh/skw- ik sterf

teqnhkasin

gar
oi&
zhtounte" thn yuchn tou
paidiou

Want zij die de ziel van het
Kind
zochten,
zijn
gestorven. (Matt. 2: 20b)

teqnhkasin- 3de p. mv.
v.t.t. v. a*poqnh/skw- ik sterf

... kai i*dou e*xekomizeto
teqnhkw" monogenh" ui&o"
th/ mhtri au*tou ...

... en zie, er werd een
gestorvene uitgedragen, een
eniggeboren zoon van zijn
moeder ... (Luc. 7: 12b)

e*xekomizetai- 3de p. ev.
o.v.t.
lijd.
vorm
v.
e*kkomizw- ik draag uit ter
begrafenis, teqnhkw"- 1ste
nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v.
a*poqnh/skw- ik sterf, hier
zelfstandig gebruikt, th/
mhtri au*tou- lett. aan zijn
moeder (hoort bij monogenh")
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... w&" ei*don h*dh au*ton
teqnhkota ...

... toen zij zagen dat Hij
reeds gestorven was ... (Joh.
19: 33b)

teqnhkota- 4de nv. ev.
mnl.
dlw.
v.t.t.
v.
a*poqnh/skw- ik sterf

zhthmata de tina peri
th" i*dia" deisi-daimonia"
ei*con pro" au*ton kai
peri tino" *Ihsou teqnhkoto" o&n e*fasken o& Paulo" zhn

Maar zij hadden enige
twistvragen over de eigen
godsdienst tegen hem en
over een zekere Jezus Die
gestorven is, van Wie Paulus zegt dat Hij leeft. (Hand.
25: 19)

zhthma (onz.)- twistvraag,
geschilpunt, deisidaimonia
(vrl.)- godsdienst, teqnhkoto"- 2de nv. ev. mnl. dlw.
v.t.t. v. a*poqnh/skw- ik
sterf, faskw- ik zeg

... kai liqasante" ton
Paulon e*suron e*xw th"
polew" nomizonte" auton

... en nadat zij Paulus gestenigd hadden, sleepten zij
hem buiten de stad, in de
mening dat hij gestorven
was. (Hand. 14: 19)

liqasante"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. aor. v. liqazw- ik
stenig (bevat het woord
liqo"- steen!), surw- ik
sleep, teqnhkenai- heel
werkwoord
v.t.t.
v.
a*poqnh/skw- ik sterf (De
klassiek Griekse vorm is
teqnanai, deze komt in het
Nieuwe Testament niet
voor.)

teqnhkenai

58.3 Adverbia Pronominalia
In de vorige les hebt u een aantal zogenaamde adverbia pronominalia gezien. Wij willen de behandeling hiervan in deze les voltooien.
ei*pe h&min
e*stai ... ;

povte tauta

Zeg ons, wanneer zullen
deze dingen zijn ... ? (Matt.
24: 3b)

ei*pe- 2de p. ev. geb. wijs
aor. v. legw- ik zeg, povtewanneer (let op het accent,
in verband met het volgende
voorbeeld!),
N.B.
Een
onderwerp in het onzijdig
meervoud heeft altijd een
persoons-vorm in het enkelvoud bij zich.
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a*gousin au*ton pro" tou"
Farisaiou" ton pote
tuflon

Zij brachten hem tot de Farizeee>n, die ooit blind
(geweest was). (Joh. 9: 13)

a*gousin- o.t.t., u mag met
o.v.t. vertalen omdat in het
hoofdstuk
overwegend
verleden tijden worden gebruikt; het gebruik van een
o.t.t. tussen verleden tijden
dient om levendigheid te
geven aan het relaas (zo’n
o.t.t. wordt een praesens
historicum genoemd), poteeens, ooit (zonder accent; in
tegenstelling tot het vragende povte!)

tote legei tw/ a*nqrwpw/
*Ekteinon sou thn ceira

Toen zei Hij tot de mens:
Strek uw hand uit. (Matt.
12: 13a)

tote- toen, legei- praesens
historicum, e*kteinon- 2de
p. ev. geb. wijs aor. v.
e*kteinw- ik strek uit

kai e*geneto o&te e*telesen
o& *Ihsou" tou" logou"
toutou" ...

En het geschiedde toen
Jezus deze woorden had
geeindigd ... (Matt. 7: 28)

o&te- toen, wanneer (leidt
een betrekkelijke bijzin in)

pw'" e*rei" tw/ a*delfw/ sou

Hoe zult u zeggen tot uw
broeder ... (Matt. 7: 4a)

pw'"- hoe? (let op het accent!), e*rei"- 2de p. ev.
o.t.t.t. v. legw- ik zeg

...
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blepete de mh pw" h&
e*xousia u&mwn au&th proskomma
genhtai
toi"
a*sqenesin

Maar ziet toe dat deze
kracht van jullie niet een
struikelblok worde voor de
zwakken. (1 Kor. 8: 9)

pw"- (zonder accent!) op de
een of andere manier,
genhtai - 3de p. ev. aanv.
wijs aor. v. ginomai- ik
word, a*sqenesin- 3de nv.
mv. mnl. v. a*sqenh"- zwak
(let op de verzelfstandi-ging
door het gebruik van het
lidwoord)

do" moi, fhsin, w&de e*pi
pinaki
thn
kefalhn
*Iwannou tou baptistou

Geef mij, sprak zij, hier in
een schaal het hoofd van
Johannes de Doper. (Matt.
14: 8b)

fhsin- praesens historicum, w&de- hier (een enkele
keer betekent het ook: in dit
geval, onder deze omstandigheden), pinax (vrl.)schaal

tou de *Ihsou Cristou h&
genesi" ou&tw" h*n

De geboorte van Jezus
Christus nu was aldus.
(Matt. 1:18a)

genesi" (vrl.)- geboorte,
wording (denk aan de
Griekse titel van het eerste
Bijbelboek!), ou&tw"- zo,
aldus

ou*
gar
w&"
u&mei"
u&polambanete ou&toi mequousin, e*stin gar w&ra
trith th" h&mera"

Want dezen zijn niet dronken, zoals jullie vermoeden,
want het is het derde uur
van de dag. (Hand. 2: 15)

w&"- (zo)als, u&polambanwik veronderstel, mequw- ik
ben dronken N.B. De Joodse
tijdrekening begon om zes
uur ‘s ochtends. Het derde
uur is dus negen uur in de
ochtend.

Naast ‘(zo)als’ kan w&" ook ‘toen’ betekenen. U ziet hier voorbeelden van in het huiswerk.
Voor het gebruik van w&" in finale bijzinnen verwijzen wij u naar pagina 12.
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Het woordje o&pw" heeft in het nieuwtestamentisch Grieks de oorspronkelijke betekenis ‘hoe’(ter
inleiding van een betrekkelijke bijzin) verloren. Het betekent doorgaans ‘opdat’ en leidt dan een finale
(d.i. doelaanduidende) bijzin in. Een voorbeeld van het gebruik van o&pw" in zo’n finale bijzin vindt u
op de volgende pagina.

kaqisate au*tou ...

Ga hier zitten ... (Matt. 26:
36b)

au*tou- hier; Let op de mogelijke verwarring met de
tweede naamval van au*to"

kai e*xhlqen h& a*koh
au*tou eu*qu" pantacou ...

En het gerucht over Hem
ging dadelijk overal uit ...
(Marc. 1: 28a)

pantacou- overal

w&sautw" kai ta e*rga ta
kala prodhla , kai ta
a*llw" e*conta krubhnai
ou* dunantai

Evenzo zijn ook de goede
werken tevoren openbaar en
die waarmee het anders is,
kunnen niet verborgen zijn.
(1 Tim. 5: 25)

w&sautw"- desgelijks, evenzo, prodhlo"- (bijv. nmw.)
tevoren bekend, a*llw"anders, a*llw" e*cei- het is
anders, hier: ta a*llw"
e*conta- de dingen waar
het anders mee is, krubhnai- heel werkwoord lijd.
vorm aor. v. kruptw- ik
verberg

kai su, Bhqleem, gh
*Iouda, ou*damw" e*lacisth
ei* ...

En gij, Bethlehem, land
Juda, zijt geenszins de geringste ... (Matt. 2: 6a)

oujdamw"- geenszins
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58.4 Bijzinnen

Wij behandelen nu de laatste twee soorten bijzinnen: finaal en relatief.

1) finale bijzinnen
Dit zijn bijzinnen die een doel aangeven. Ze worden vaak ingeleid door de voegwoorden i&na, o&pw",
w&"- opdat. De ontkenning in finale bijzinnen is meestal mh. Gewoonlijk wordt in finale bijzinnen de
aanvoegende wijs gebruikt.

kai e*dwka au*th/ cronon
i&na metanohsh/, kai ou*
qelei metanohsai e*k th"
porneia" au*th"

En Ik heb haar tijd gegeven
opdat zij zich zou bekeren
en zij wil zich niet bekeren
van haar hoererij. (Op. 2:
21)

metanohsh/- 3de p. ev.
aanv. wijs aor. v. metanoewik bekeer mij (lett. ik verander van gedachten),
metanohsai- heel werkwoord aor. v. metanoew- ik
bekeer mij, porneia (vrl.)hoererij

u&mei" de geno" e*klekton,
basileion
i&erateuma,
e*qno" a&gion, lao" ei"
peripoihsin, o&pw" ta"
a*reta" e*xaggeilhte tou
e*k
skotou"
u&ma"
kalesanto"
ei*"
to
qaumaston au*tou fw"

Maar jullie zijn een
uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterdom, een
heilige natie, een volk tot
bezit, opdat jullie de deugden zouden verkondigen
van Hem Die jullie uit de
duisternis heeft geroepen tot
Zijn wonderbaar licht. (1
Petr. 2: 9)

e*klekto"- (bijv. nmw.)
uitverkoren
(van
e*klegomai- (deponens) ik
kies uit), basileio"- (bijv.
nmw.)
koninklijk,
i&erateuma (onz.)- priesterdom, peripoihsi" (vrl.)bezit,
eigendom,
e*xaggeilhte- 2de p. mv.
aanv. wijs aor. v. a*ggellwik
verkondig,
skoto"
(mnl.)duisternis,
qaumasto"- (bijv. nmw.)
wonderbaar,
verbazingwekkend (vgl. qaumazw- ik
verbaas mij)
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a*ll * ou*deno" logou
poioumai thn yuchn timian e*mautw/ w&" teleiwsai
ton dromon mou kai thn
diakonian h&n e*labon para tou kuriou
*Ihsou,
diamarturasqai
to
eu*aggelion th" carito"
tou qeou

Maar ik acht het leven voor
mijzelf geen woord waard,
opdat ik mijn loop voltooi
en de dienst die ik gekregen
heb van de Heere Jezus, om
te getuigen van het Evangelie van de genade Gods.
(Hand. 20: 24)

ou*deno" logou- hoort bij
timian:
‘geen
woord
waard’,
timio"(bijv.
nmw.) waardevol, kostbaar,
dromo" (mnl.)- loop, diamarturasqai- heel werkwoord aor. v. diamarturomai- ik getuig plechtig

2) relatieve bijzinnen
Deze bijzinnen worden ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord, een betrekkelijk bijvoeglijk
naamwoord of een betrekkelijk bijwoord. Wij geven van elke mogelijkheid een voorbeeld.

Let u erop dat het betrekkelijk voornaamwoord meestal de naamval heeft die hoort bij de functie die
het vervult in de bijzin. Soms heeft het betrekkelijk voornaamwoord echter de naamval van het woord
waar het op terug slaat. We spreken dan van ‘attractio relativi’: aantrekking van het betrekkelijk voornaamwoord. Ook hiervan geven wij een voorbeeld.

ou*k oi*da ton a*nqrwpon
touton o&n legete

Ik ken de Mens niet over
Wie jullie spreken. (Marc.
14: 71b)

o&n- 4de nv. ev. mnl. v. het
betrekkelijk
voornaamwoord, lijd. voorwerp
van legete

kai
e*pequmei
cortasqhnai e*k twn keratiwn
w&n h*sqion oi& coiroi, kai
ou*dei" e*didou au*tw/
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En hij wilde zich verzadigen
met de schillen die de
varkens aten, en niemand
gaf (ze) hem. (Luc. 15: 16)

cortazw- ik verzadig, (lijd.
vorm) ik word verzadigd,
keration (onz.)- schil (van
de
Johannesbroodboom,
werd als veevoer gebruikt),
w&n- 2de nv. mv. onz. v.
betrekkelijk
voornaamwoord; 2de nv. vanwege
keratiwn, zou 4de nv.
moeten zijn omdat het in de
bijzin fungeert als lijd.
voorwerp bij h*sqion, coiro" (mnl.)- varken

polla e*rga kala e*deixa
u&min e*k tou patro": dia
poion au*twn e*rgon e*me
liqazete;

Ik heb u vele voortreffelijke werken van de
Vader getoond; om welk
werk daarvan stenigt u Mij?
(Joh. 10: 32b)

e*deixa- 1ste p. ev. aor. v.
deiknumi- ik toon, poio"(betrekkelijk bijv. nmw.)
welk?

... katamaqete ta krina
tou
a*grou
pw'"
au*xanousin ...

... let op de lelies van het
veld hoe zij groeien ...
(Matt. 6: 28b)

katamaqete- 2de p. mv.
geb. wijs aor. van katamanqanw- ik merk op, ik
aanschouw, krinon (onz.)lelie (een opval-lend mooie
wilde bloem), a*gro" (mnl.)veld,
pw'"- (betrekkelijk
bijwoord) hoe?, au*xanw- ik
groei
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58.5 De Naamvallen
In les 44 (pagina 9) gaven wij u een beknopt overzicht van de functies van de verschillende
naamvallen met de bedoeling u aan te sporen goed op naamvallen te letten. Wij willen met u in deze
les en de volgende de verschillende functies van de naamvallen nog eens op een rijtje zetten. U zult
dan in les 60 een overzicht te zien krijgen van het gebruik van de naamvallen bij bepaalde voorzetsels.
Wij beginnen nu met de behandeling van het gebruik van de eerste naamval, ook wel nominativus
genoemd. De eerste naamval wordt gebruikt voor het aanduiden van het onderwerp. Bepalingen bij
het onderwerp staan ook in de eerste naamval.

o*ntw" o& a*nqrwpo" ou&to"
dikaio" h*n

Waarlijk, deze Mens was
rechtvaardig. (Luc. 23: 47b)

o*ntw"- (bijw.) waarlijk

U ziet dat het onderwerp van de zin o& a*nqrwpo" ou&to" in de eerste naamval staat net als het naamwoordelijk deel van het gezegde dikaio".

De tweede naamval wordt ook wel genitivus genoemd. Deze naamval kan een aantal functies vervullen:
1) het aanduiden van een bezitsrelatie (genitivus possessivus)
Voorbeeld: o& oi*ko" u&mwn- jullie huis (Luc. 13: 35)

2) het aanduiden van datgene waarmee men vergelijkt (volgend op een vergrotende trap; genitivus
comparationis)
Voorbeeld: i*scurotero" au*tou- sterker dan hij (Luc. 11: 22)

3) het aanduiden van een tijdsaanduiding (genitivus temporis)
Voorbeeld: nukto"- ‘s nachts (o.a. in Matt. 2: 14)

4) het aanduiden van een deel van een groter geheel (genitivus partitivus)
Voorbeeld: polloi twn *Ioudaiwn - velen van de Joden (Hand. 13: 43)
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5) het aanduiden van leeftijd of omvang (genitivus quantitatis)
Voorbeeld: e*twn gar hn pleionwn tessarakonta o& a*nqrwpo"- Want de man was meer dan veertig jaar oud (Hand. 4: 22)

6) het aanduiden van waarde (genitivus pretii)
Voorbeeld:

e*dunato
gar
touto
praqhnai pollou ...

Want deze had duur
verkocht kunnen worden ...
(Matt. 26: 9a)

praqhnai- heel werkwoord
aor.
lijd.
vorm
v.
pipraskw- ik verkoop
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7) het aanduiden van verwijdering (genitivus separativus)
Voorbeeld: creian e*cw + 2de nv. = gebrek hebben aan :
kai h& poli" ou creian e*cei tou h&liou - En de stad heeft de zon niet nodig (Op. 21: 23a)

Let u er ook op dat bepaalde werkwoorden met de tweede naamval gaan, bijvoorbeeld a*kouw- ik
hoor.

Een apart gebruik van de genitivus vinden we in de zogenaamde genitivus absolutus oftewel de losse
tweede naamval. Hiervoor verwijzen wij u terug naar pagina acht van les vijftig en het overzicht van
gebruik van het deelwoord op de eerste pagina van herhalingsles zesenvijftig.

58.6 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. kai pante" oi& a*ggeloi ei*sthkeisan kuklw/ tou qronou kai twn presbuterwn kai twn zw/wn
kai e*pesan e*nwpion tou qronou e*pi ta proswpa au*twn kai prosekunhsan tw/ qew/
2. to musthrion twn e&pta a*sterwn ou&" ei*de" e*pi th" dexia" mou kai ta" e&pta lucnia" ta"
crusa": oi& e&pta a*stere" a*ggeloi twn e&pta e*kklhsiwn ei*sin kai ai& lucniai ai& e&pta e&pta
e*kklhsiai ei*sin
3. o&moia e*stin h& basileia twn ou*ranwn kokkw/ sinapew", o&n labwn a*nqrwpo" e*speiren e*n tw/
a*grw/ au*tou
4. kai o& drakwn e&sthken e*nwpion th" gunaikh" th" melloush" tekein, i&na o&tan tekh/ to
teknon au*th" katafagh/
5. a*ndre" Galilaioi, tiv e&sthkate e*mbleponte" ei*" ton ou*ranon;
6. e*gw peri au*twn e*rwtw, ou* peri tou kosmou e*rwtw a*lla peri w&n dedwka" moi, o&ti soi ei*sin
7. kai ei*don tou" e&pta a*ggelou" oi& e*nwpion tou qeou e&sthkasin kai e*doqhsan au*toi" e&pta
salpigge"
8 i*dou e&sthka e*pi thn quran kai krouw
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kuklo" (mnl.)- cirkel, e*pesan- 3de p. mv. aor. v. piptw- ik val, kokko" (mnl.)- zaadje, sinapi
(onz.)- mosterdplant, drakwn (mnl.)- draak, o&tan= o&te + a*n, katafagh/- 3de p. ev. aanv. wijs aor. v.
katesqiw- ik verslind, e*rwtaw- ik vraag, hier: ik bid, e*doqhsan- 3de p. mv. aor. lijd. vorm v. didwmi- ik geef, krouw- ik klop

58.7 Nieuwe woorden:
qanato" (mnl.)

- dood

prosfatw"

- (bijw.) onlangs

cwrizw

- (lijd. vorm) ik ga weg

&Rwmh (vrl.)

- Rome

meso"

- (+ 2de nv.) midden onder

a*rgo", h, on

- (bijv. nmw.) ledig, werkeloos, lui

e*xw

- (bijw.) buiten

ai*gialo" (mnl.)

- oever

sunodeuw

- ik reis mee

qermainomai

- (deponens) ik warm mijzelf

gwnia (vrl.)

- hoek

ei*strecw

- ik ren naar binnen (aor. ei*sdramon)

zw/on (onz.)

- levend wezen, dier

a*rnion (onz.)

- lam

sfazw

- ik slacht

bdelugma (onz.)

- gruwel

e&rhmwsi" (vrl.)

- verwoesting

a*riqmew

- ik tel

fulh (vrl.)

- stam

a*poqnh/skw

- ik sterf

e*kkomizw

- ik draag uit ter begrafenis
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zhthma (onz.)

- twistvraag, geschilpunt

deisidaimonia (vrl.)

- godsdienst

liqazw

- ik stenig

surw

- ik sleep

povte

- wanneer?

pote

- ooit, eens

tote

- toen

o&te

- toen, wanneer

pw'"

- hoe?

pw"

- op de een of andere manier

w&de

- hier; in dit geval, onder deze omstandigheden

pinax (vrl.)

- schaal

genesi" (vrl.)

- geboorte, wording

ou&tw"

- zo, aldus

w&"

- (zo)als, toen, opdat

u&polambanw

- ik veronderstel

mequw

- ik ben dronken

o&pw"

- opdat

au*tou

- hier

pantacou

- overal

w&sautw"

- evenzo

prodhlo", h, on

- (bijv. nmw.) tevoren openbaar

a*llw"

- anders

a*llw" e*cei

- het is anders

kruptw

- ik verberg

ou*damw"

- geenszins
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porneia (vrl.)

- hoererij

basileio", h, on

- koninklijk

i&erateuma (onz.)

- priesterdom

peripoihsi" (vrl.)

- bezit, eigendom

qaumasto", h, on

- wonderbaar, verbazingwekkend

dromo" (mnl.)

- loop

diamarturomai

- (deponens) ik getuig plechtig

keration (onz.)

- schil (van de Johannesbroodboom, werd als veevoer
gebruikt)

katamanqanw

- ik merk op

krinon (onz.)

- lelie

au*xanw

- ik groei

o*ntw"

- (bijw.) waarlijk

pipraskw

- ik verkoop

kuklo" (mnl.)

- cirkel

kokko" (mnl.)

- zaadje

sinapi (onz.)

- mosterdplant

drakwn (mnl.)

- draak

katesqiw

- ik verslind

e*rwtaw

- ik vraag, ik bid

krouw

- ik klop

58.8 En dan nu ... lezen!:
Wij lezen ditmaal met u de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem, zoals deze beschreven staat in
het evangelie naar Mattheus, hoofdstuk 21, vers 1-11.
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Probeert u het stuk te lezen voor uzelf zonder u te bekommeren om woorden die u niet weet. Het gaat
erom dat u vast een globaal idee hebt van de inhoud. Probeert u uit de kontekst de betekenis van de
woorden die u niet kent op te maken. Zoekt u daarna pas de woorden op in het woordenboek. U zult
zien dat u zo gaandeweg leert om grote stukken tekst te lezen zonder dat u elk woord dat u onbekend
voorkomt, moet opzoeken.
Enkele moeilijke werkwoordsvormen worden op de volgende pagina toegelicht.

1. Kai o&te h*ggisan ei*" &Ierosoluma kai h*lqon ei*" Bhqfagh ei*" to o*ro" twn e*laiwn, tote
*Ihsou" a*pesteilen duo maqhta"
2. legwn au*toi": poreuesqe ei*" thn kwmhn thn katenanti u&mwn, kai eu*qew" eu&rhsete o*non
dedemenhn kai pwlon met * au*th": lusante" a*gagete moi
3. kai e*an ti" u&min ei*ph/ ti, e*reite o&ti o& kurio" au*twn creian e*cei. eu*qu" de a*postelei
au*tou"
4. touto de gegonen i&na plhrwqh/ to r&hqen dia tou profhtou legonto"
5. ei*pate th/ qugatri Siwn: i*dou o& basileu" sou e*rcetai soi prau>" kai e*pibebhkw" e*pi o*non
kai e*pi pwlon u&ion u&pozugiou
6. poreuqente" de oi& maqhtai kai poihsante" kaqw" sunetaxen au*toi" o& *Ihsou"
7. h*gagon thn o*non kai ton pwlon kai e*peqhkan e*p * au*twn ta i&matia, kai e*pekaqisen e*panw
au*twn.
8. o& de pleisto" o*clo" e*strwsan e&autwn ta i&matia e*n tw/ o&dw/, a*lloi de e*kopton kladou" a*po
twn dendrwn kai e*strwnnuon e*n tw/ o&dw/.
9. oi& de o*cloi oi& proagonte" au*ton kai oi& a*kolouqounte" e*krazon legonte": w&sanna tw/ ui&w/
Dauid: eu*legomeno" o& e*rcomeno" e*n o*nomati kuriou: w&sanna e*n toi" u&yistoi".
10. Kai ei*selqonto" au*tou ei*" &Ierosoluma e*seisqh pasa h& poli" legousa: tiv" e*stin ou&to";
11. oi& de o*cloi e*legon: ou&to" e*stin o& profhth" *Ihsou" o& a*po Nazareq th" Galilaia".

58.9 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Religio en Superstitio II
Superstitio was voor de Romeinen wat voor ons sekten zijn en op zijn best waren het persoonlijke
geloofsovertuigingen. Uitspattingen werden meestal tegengegaan. Zo pakte keizer Tiberius de Isiskultus aan toen een vooraanstaande vrouw door een als de god Anubis verklede deelnemer verkracht
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werd. De verantwoordelijke priester werd gekruisigd, de tempel verwoest en het beeld van Isis werd
in de Tiber gegooid. Het Bacchanaal werd al in 186 v. Chr. verboden, niet alleen vanwege de orgiën,
maar ook omdat men het als staatsvijandig beschouwde. De druïden werden praktisch uitgeroeid door
keizer Claudius. Magie werd ook als gevaarlijk beschouwd, omdat er van uitgegaan werd dat men het
primair voor zijn eigen voordeel zou uitoefenen. Al deze zaken gingen echter door in het geheim.

Het Christendom bekeerde in principe ieder, rijk of arm, geleerd of eenvoudig en was daarom ook een
superstitio. In 64 n. Chr. werden de christenen van de brandstichting van Rome beschuldigd. Daarna
kon ieder die lid was van wat werd beschouwd als een ‘sekte’ die de maatschappij vijandig was,
strafrechtelijk vervolgd worden. Het lukte Rome echter niet om het christelijke geloof geheel te verbannen als wetteloos, zoals dat bij sommige superstitiones wel lukte. Toch was de vijandschap vaak
zo groot dat, als men zich bekeerde tot het christendom, men zich moest voorbereiden op het martelaarschap.

Toelichting bij enkele werkwoordsvormen:
1.

2.

3.

h*ggisan

- aor. van e*ggizw

a*pesteilen

- aor. van a*postellw

eu&rhsete

- o.t.t.t. van eu&riskw

dedemenhn

- dlw. v.t.t. lijd. vorm van dew

a*gagete

- gebiedende wijs aor. van a*gw

e*reite - o.t.t.t. van legw
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a*postelei

5.

- o.t.t.t. van a*postellw (! let op de mogelijke verwarring met de
aoristus!)

ei*pate - gebiedende wijs aor. van legw
e*pibebhkw"

- dlw. v.t.t. van epibainw

6.

sunetaxen

- aor. van suntassw

8.

e*strwsan

- aor. van strwnnumi

10.

e*seisqh

- aor. lijd. vorm van seiw

Vragen:
1. Op wie slaan de volgende voornaamwoorden? U mag in het Nederlands antwoorden. Geef zo mogelijk de Griekse woordgroep waar het voornaamwoord op terugslaat.
vers 2. au*toi"
vers 3. au*tou"
vers 8. e&autwn
vers 9. au*ton
vers 10. au*tou
2. Schrijf alle deelwoorden op.
3. Schrijf alle tweede naamvallen op. Let op: Namen uit het Oude Testament worden niet verbogen,
maar kunnen wel voor een tweede naamval staan! U moet dit uit de kontekst opmaken.
4. Schrijf alle vormen op waaraan u direct kunt zien dat ze van een onzijdig zelfstandig naamwoord
zijn afgeleid.
5. De inhoudelijke vraag: Welke profetie uit het Oude Testament werd door Jezus’ intocht in Jeruzalem vervuld? (Zie vers 5!)

NOTITIES:
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iAntwoorden:
1. vers 2. au*toi"
vers 3. au*tou"

de twee leerlingen die worden uitgezonden (vers 1: duo maqhta")
de ezelin en haar jong (vers 2: o*non dedemenhn kai pwlon)
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vers 8. e&autwn

de menigte (vers 8: o& de pleisto" o*clo")

vers 9. au*ton

Jezus (is het onderwerp van e*pekaqisen in vers 7)

vers 10. au*tou

Jezus (nog steeds afhankelijk van e*pekaqisen in vers 7)

2. legwn (2), dedemenhn (2), lusante" (2), legonto" (4), e*pibebhkw" (5), poreuqente" (6), poihsante" (6), proagonte" (9), a*kolouqounte" (9), legonte" (9), eu*legomeno" (9), e*rcomeno" (9),
ei*selqonto" (10), legousa (10)
3. twn e*laiwn (1), u&mwn (2), au*th" (2), au*twn (3), tou profhtou legonto" (4), Siwn (5), sou (5),
u&pozugiou (5), au*twn (twee keer, 7), e&autwn (8), twn dendrwn (8), Dauid (9), kuriou (9), au*tou
(10), Nazareq (11), th" Galilaia" (11)
4. to o*ro" (1), to r&hqen (4), ta i&matia (7, 8)
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LES LIX
59.1 Inleiding
In deze les behandelen wij het regelmatig en het onregelmatig stamperfectum. U zag al
eerder de v.t.t. van ginomai: gegona- ik ben geworden. Ook de werkwoorden a*kouw,
e*rcomai, pascw en peiqomai hebben een regelmatig stamperfectum. Het regelmatig stamperfectum wordt gevormd door achter de stam van het betreffende werkwoord de uitgangen van de v.t.t. te plaatsen, echter zonder de kappa. In plaats van -ka, -ka", -ke(n), -kamen,
-kate, -kasi(n) ziet u dus de uitgangen -a, -a", -e(n), -amen, -ate, -asi(n).
In de v.v.t. ziet u in plaats van -kh, -kh", -kei(n), -kemen, -kete, -kesan de uitgangen -h,
-h", -ei(n), -emen, -ete, -esan enzovoorts. Het voornaamste is dat u de uitgangen van de
v.t.t. dus ook zonder de kappa kunt herkennen. Dat is niet moeilijk aangezien de kenmerkende verdubbeling ook optreedt in het regelmatig stamperfectum. Bekijkt u de volgende
voorbeelden.
59.2 Voorbeelden uit het N.T.
au*toi gar a*khkoamen
kai oi*damen o&ti ou&to"
e*stin a*lhqw" o& swthr
tou kosmou

Want wij hebben zelf
gehoord en wij weten dat
Hij werkelijk de Redder
van de wereld is. (Joh. 4:
42)

a*khkoamen- 1ste p. mv.
v.t.t. v. a*kouw- ik hoor
(stam a*khko-), a*lhqw"(bijw.) werkelijk (denk
aan a*lhqh"- waar en
a*lhqeiawaarheid)

ou*te
fwnhn
au*tou
pwpote a*khkoate ...

Noch hebben jullie ooit
Zijn stem gehoord ... (Joh.
5: 37b)

pwpote- (bijw.) ooit,
a*khkoate- 2de p. mv.
v.t.t. v. a*kouw- ik hoor

... kai oi& ou*k a*khkoasin
sunhsousin

... en die niet hebben
gehoord, zullen begrijpen. (Rom. 15: 21b)

a*khkoasin- 3de p. mv.
v.t.t. v. a*kouw- ik hoor,
sunhsousin- 3de p. mv.
o.t.t.t. v. sunihmi- ik begrijp
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...

e*rwthson
a*khkoota" ...

tou"

... vraag hen die gehoord
hebben ... (Joh. 18: 21b)

e*rwthson- 2de p. ev.
geb. wijs aor. v. e*rwtawik vraag, a*khkoota"- 4de
nv. mv. mnl. dlw. v.t.t. v.
a*kouw- ik hoor (verzelfstandigd door het gebruik
van
het
lidwoord)

gegona a*frwn ...

Ik ben dwaas geworden
... (2 Kor. 12: 11a)

gegona- 1ste p. ev. v.t.t.
v. ginomai- ik word,
a*frwn- (bijv. nmw.)
dwaas

... gegona" parabath"
nomou

... u bent een overtreder
van de wet geworden.
(Jak.
2:
11b)

gegona"- 2de p. ev. v.t.t.
v. ginomai- ik word, parabath" (mnl.)- overtreder

touto de o&lon gegonen
i&na ...

En dit is gebeurd opdat ...
(Matt. 1: 22a)

gegonen- 3de p. ev. v.t.t.
v. ginomai- ik word

metocoi gar tou Cristou gegonamen ...

Want wij zijn deelgenoten van Christus
geworden ... (Hebr. 3:
14a)

metoco" (mnl.)- deelgenoot, metgezel, gegonamen- 1ste p. mv. v.t.t. v.
ginomaiik
word

... e*pei nwqroi gegonate tai" a*koai"

... aangezien jullie traag
zijn geworden in het horen. (Hebr. 5: 11b)

nwqro"- traag, gegonate- 2de p. mv. v.t.t. v.
ginomaiik
word
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... kai nun a*nticristoi
polloi gegonasin ...

... ook nu zijn er vele antichristen geworden ... (1
Joh. 2: 18b)

a*nticristo"- antichrist,
gegonasin- 3de p. mv.
v.t.t. v. ginomai- ik word

... oi& kai pro e*mou e*n
Cristw/ gegonan

... die ook voor mij in
Christus waren. (Rom. 16:
7b)

gegonan- 3de p. mv.
v.t.t. v. ginomai- ik word.
Deze nevenvorm van
gegonasin komt verder
alleen voor in Op. 21: 6.

...

h*dh

... en het was al donker
geworden ... (Joh. 6: 17b)

e*gegonei- 3de p. ev.
v.v.t. v. ginomai- ik word

e*twn gar h*n pleionwn
tesserakonta
o&
a*nqrwpo" e*f * gegonei
to shmeion touto th"
i*asew"

Want de mens aan wie
dit teken van de genezing
gebeurd was, was meer
dan veertig jaar oud.
(Hand. 4: 22)

pleion- meer, kan ook
bijvoeglijk bij een zelfstandig naamwoord gebruikt worden!, gegonei3de p. ev. v.v.t. v. ginomai- ik word (nevenvorm
van e*gegonei, alleen hier
gebruikt!), i*asew"- 2de
nv. ev. v. i*asi" (vrl.)genezing

kai

skotia
e*gegonei ...
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... o& meta tetrakosia
kai triakonta e*th gegonw" nomo" ...

... de wet die na vierhonderddertig jaar geworden
is ... (Gal. 3: 17b)

tetrakosiavierhonderd, triakonta- dertig,
e*th- 4de nv. mv. v. e*to"
(onz.)- jaar, gegonw"1ste nv. ev. mnl. dlw.
v.t.t. v. ginomai- ik word

... oi& men gar cwri"
o*rkomwsia"
ei*sin
i&erei" gegonote" ...

... want zij zijn zonder
een eed af te leggen
priesters geworden ...
(Hebr. 7: 20b)

o*rkomwsia (vrl.)- het
afleggen van een eed,
gegonote"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. v.t.t. v. ginomaiik
word

... katarwmeqa tou"
a*nqrwpou" tou" kaq *
o&moiwsin qeou gegono-

... wij vervloeken de
mensen die naar het
beeld van God geschapen
zijn. (Jak. 3: 9b)

kataraomai- (deponens)
ik vervloek, o&moiwsi"
(vrl.)- beeld, gelijkenis,
gegonota"- 4de nv. mv.
mnl. dlw. v.t.t. v. ginomaiik
word

chra katalegesqw mh
e*latton e*twn e&xakonta
gegonuia ...

Een weduwe moet gekozen worden niet minder
dan zestig jaren oud ... (1
Tim. 5: 9a)

katalegw- ik kies uit,
e&xakonta- zestig, gegonuia- 1ste nv. ev. vrl. dlw.
v.t.t. v. ginomai- ik word

dielqwmen
dh
e&w"
Bhqleem kai i*dwmen to
r&hma touto to gegono"
...

Laten wij naar Bethlehem
gaan en laten wij zien het
woord dat daar is geschied ... (Luc. 2: 15b)

gegono"- 1ste nv. ev.
onz. dlw. v.t.t. v. ginomaiik
word

ta"
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... o&ti pante" e*doxazon
ton qeon e*pi tw/ gego-

noti

o& ou*n o*clo" o& e&stw"
kai a*kousa" e*legen
bronthn
gegonenai,
a*lloi e*legon: a*ggelo"
au*tw/ lelalhken

... omdat allen God
verheerlijkten vanwege
hetgeen geschied was.
(Hand. 4: 21b)

gegonoti- 3de nv. ev.
onz. dlw. v.t.t. v. ginomai
ik
word

De schare dan die daar
stond en het hoorde,
zei dat het donderde,
anderen zeiden: Een
engel heeft tot Hem
gesproken. (Joh. 12:
29)

bronth (vrl.)- donder,
gegonenai- heel werkwoord v.t.t. v. ginomaiik
word

Wij vervolgen met het bestuderen van voorbeelden van de v.t.t. van e*rcomai- ik kom.

ou*k e*lhluqa kalesai
dikaiou"
a*lla
a&martwlou" ei*" metanoian

Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot
bekering. (Luc. 5: 32)

e*lhluqa- 1ste p. ev. v.t.t.
v. e*rcomai- ik kom, Let
erop dat dikaiou" hier
moet betekenen ‘rechtvaardigen’
(zelfstandig
gebruikt!) omdat het op
evevn lijn staat met een
zelfstandig naamwoord
(a&martwlou")

&Rabbi, oi*damen o&ti a*po
qeou e*lhluqa" didaskalo"

Rabbi, wij weten dat U
van God gekomen bent
als Leraar. (Joh. 3: 2b)

e*lhluqa"- 2de p. ev.
v.t.t. v. e*rcomai- ik kom
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e*lhluqen gar *Iwannh"

Want Johannes de Doper
is gekomen ... (Luc. 7:
33a)

e*lhluqen- 3de p. ev.
v.t.t. v. e*rcomai- ik kom

... kai ou*pw e*lhluqei
pro" au*tou" o& *Ihsou"

... en nog was Jezus niet
tot hen gekomen. (Joh. 6:
17b)

e*lhluqei- 3de p. ev.
v.v.t. v. e*rcomai- ik kom

polloi de e*k twn
*Ioudaiwn e*lhluqeisan
pro" thn Marqan kai
Mariam ...

En vele uit de Joden waren tot Martha en Maria
gekomen ... (Joh. 11: 19a)

e*lhluqeisan- 3de p. mv.
v.v.t. v. e*rcomai- ik kom.
N.B. Mariam is een nevenvorm van Maria, die
niet wordt verbogen!

...
pan
pneuma
o&
o&mologei *Ihsoun Criston e*n sarki e*lhluqota
e*k tou qeou estin

... elke geest die belijdt
dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is, is uit
God. (1 Joh. 4: 2b)

o&mologew- ik betuig instemming,
ik
belijd,
e*lhluqota- 4de nv. ev.
mnl. dlw. v.t.t. v.
e*rcomaiik
kom

... kai h*san kaqhmenoi
Farisaioi kai nomodidaskaloi
oi&
h*san
e*lhluqote" e*k pash"
kwmh" th" Galilaia"
kai
*Ioudaia"
kai
*Ierousalhm ...

... en er zaten Farizeee>n en wetgeleerden
die waren gekomen uit
alle dorpen van Galilea
en Judea en Jeruzalem
... (Luc. 5: 17b)

nomodidaskalo" (mnl.)wetgeleerde, e*lhluqote"- 1ste nv. mv. mnl.
dlw. v.t.t. v. e*rcomai- ik
kom

o& baptisth" ...
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..e&w" a*n i*dwsin thn
basileian tou qeou
e*lhluquian e*n dunamei

... totdat zij hebben gezien dat het Koninkrijk
Gods met kracht gekomen is. (Marc. 9: 1b)

a*n + aanv. wijs geeft aan
dat de handeling in de
toekomst plaats zal vinden, e*lhluquian- 4de
nv. ev. vrl. dlw. v.t.t. v.
e*rcomaiik
kom

Wij vervolgen met voorbeelden van het stamperfectum van pascw- ik lijd.

e*n w/& gar peponqen
au*to" peirasqei", dunatai toi" peirazomenoi" bohqhsai

Want in hetgeen waarin
Hij Zelf verzocht zijnde
geleden heeft, kan Hij
degenen die verzocht
worden te hulp komen.
(Hebr. 2: 18)

peponqen- 3de p. ev.
v.t.t. v. pascw- ik lijd,
peirasqei"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. aor. lijd. vorm
v. peirazw- ik probeer
uit, ik verzoek, peirazomenoi"- 3de nv. mv. mnl.
dlw. o.t.t. lijd. vorm v.
peirazw- ik probeer uit,
ik verzoek, hier verzelfstandigd door het gebruik
van
het
lidwoord,
bohqhsai- heel werkwoord aor. v. bohqew (+
3de nv.)- ik kom te hulp

dokeite o&ti oi& Galilaioi
ou&toi
a&martwloi para pasa"
tou"
Galilaiou"
e*genonto o&ti tauta
peponqasin;

Menen jullie dat deze
Galileee>rs zondaars waren boven alle Galileee>rs
omdat zij deze dingen
hebben ondergaan? (Luc.
13: 2)

peponqasin- 3de p. mv.
v.t.t. v. pascw- ik lijd
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Tot slot besteden wij aandacht aan het stamperfectum van het werkwoord peiqw- ik overtuig, (lijd. vorm) ik word overtuigd, ik gehoorzaam. In het perfectum actief en lijdende vorm
betekent dit werkwoord ‘ik vertrouw op’.

pepoiqa de e*n kuriw/

Maar ik vertrouw in de
Heere dat ik ook zelf
spoedig zal komen. (Filip.
2: 24)

pepoiqa- 1ste p. ev. v.t.t.
v. peiqw- ik overtuig,
tacew"- bijw. v. tacu"snel, e*leusomai- 1ste p.
ev. o.t.t.t. v. e*rcomai- ik
kom

En u vertrouwde dat uzelf
een gids was van blinden
een licht van hen die in
duisternis(zijn)(Rom.2:
19)

pepoiqa"- 2de p. ev.
v.t.t. v. peiqw- ik overtuig, o*dhgo" (mnl.)- gids

ei* ti" pepoiqen e&autw/
Cristou ei*nai ...

Als iemand voor zichzelf
verzekerd is dat hij van
Christus is ... (2 Kor. 10:
7a)

pepoiqen- 3de p. ev.
v.t.t. v. peiqw- ik overtuig

pepoiqamen de e*n kuriw/
e*f * u&ma", o&ti a& paraggellomen [kai] poieite
kai poihsete

En wij vertrouwen in de
Heere aangaande jullie,
dat jullie hetgeen wij opdragen zowel doen als
doen zullen. (2 Thess. 3:
4)

pepoiqamen- 1ste p. mv.
v.t.t. v. peiqw- ik overtuig, N.B. e*f * = e*pi, in
verband met de beginklinker van het woord dat
volgt is de i weggevallen,
de p is onder invloed van
de spiritus asper van
u&ma" een f geworden

o&ti kai au*to" tacew"
e*leusomai

pepoiqa" te seauton
o*dhgon einai tuflwn,
fw" twn e*n skotei
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*Egw e*somai pepoiqw"
e*p * au*tw/

Ik zal vertrouwen op
Hem. (Hebr. 2: 13a)

pepoiqw"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. v.t.t. v. peiqwik overtuig N.B. Een combinatie van ei*mi met een
deelwoord geeft een
duur
aan!

... i&na mh pepoiqote"
w*men e*f * e&autoi" a*lla
e*pi
tw/
qew/
tw/
e*geironti tou" nekrou"

... opdat wij niet zouden
vertrouwen op onszelf,
maar op God Die de doden opwekt. (2 Kor. 1:
9b)

i&na + aanv. wijs- opdat,
pepoiqote"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. v.t.t. v. peiqwik
overtuig

ei*pen de kai pro" tina"
tou" pepoiqota" e*f *
e*autoi"
o&ti
ei*sin
dikaioi ...

En Hij zei tot sommigen
die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren ... (Luc. 18:
9a)

pepoiqota"- 4de nv. mv.
mnl. dlw. v.t.t. v. peiqwik
overtuig

ei* ti" dokei a*llo"
pepoiqenai e*n sarki,
e*gw mallon

Als iemand anders meent
te vertrouwen op het
vlees, ik des te meer.
(Filip. 3: 4b)

pepoiqenai- heel werkwoord v.t.t. v. peiqw- ik
overtuig

Er zijn drie werkwoorden met een onregelmatig stamperfectum: oi*da- ik weet, e*oika- ik lijk,
ei*wqa- ik ben gewoon. Deze werkwoorden komen alleen in het perfectum voor! We beginnen met de vormen van het stamperfectum van oi*da die voorkomen in het Nieuwe Testament. Aangezien u de vormen van oi*da van de bedrijvende wijs al vaak hebt gezien, geven
wij hier geen voorbeelden meer van, alleen een volledig rijtje.
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oi*da
oi*sqa
oi*de(n)
oi*damen
oi*date (i*ste)
oi*dasin (i*sasin)

i*ste en i*sasin zijn de klassiek-Griekse vormen voor de tweede en derde persoon meervoud. Deze komen in verhouding tot de vormen oi*date en oi*dasin bijna niet voor. Zo komt
i*ste in het hele Nieuwe Testament maar twee keer voor, tegenover oi*date drieënzestig
keer!

ka*gw ou*k h*dein au*ton

En ik kende Hem niet ...
(Joh. 1: 31a)

h*/dein- 1ste p. ev. v.v.t. v.
oi*daik
weet

h*/dei"

o&ti
e*gw
a*nqrwpo"
au*sthro"
ei*mi

Je wist dat ik een hard
mens ben. (Luc. 19: 22b)

h*/dei"- 2de p. ev. v.v.t. v.
oi*daik
weet,
au*sthro"- hard, streng

h*/dei

gar o&ti dia
fqonon paredwkan auton

Want hij wist dat ze Hem
uit nijd hadden overgeleverd. (Matt. 27: 18)

h*/dei- 3de p. ev. v.v.t. v.
oi*daik
weet

ei* e*me h*/deite, kai ton
patera mou a*n h*/deite

Als jullie Mij kenden,
zouden jullie ook Mijn
Vader kennen. (Joh. 8:
19b)

h/*deite- 2de p. mv. v.v.t.
v.
oi*daik
weet
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... o&ti h/deisan au*ton

... omdat zij Hem kenden.
(Marc. 1: 34b)

h*/deisan -3de p. mv.
v.v.t. v. oi*da- ik weet

In het klassiek-Grieks komen andere vormen voor van de verleden tijd van oi*da. Aangezien
deze in het Nieuwe Testament ontbreken, kunt u volstaan met het leren van de vormen die
hierboven zijn gegeven.

kai e*an e*cw profhteian
kai
ei*dw
ta
musthria ...

En indien ik (de gave van
de) profetie zou hebben
en de geheimenissen zou
kennen ... (1 Kor. 13: 2a)

ei*dw- 1ste p. ev. aanv.
wijs v.t.t. v. oi*da- ik weet

... i&na ei*dh/" pw" dei e*n
oi*kw/
qeou
a*nastrefesqai ...

... opdat je zou weten
hoe je je moet gedragen
in het huis Gods ... (1
Tim. 3: 15b)

ei*dh/"- 2de p. ev. aanv.
wijs v.t.t. v. oi*da- ik
weet, a*nastrefw- ik
keer terug, (lijd. vorm) ik
gedraag
mij

... i&na ei*dwmen ta u&po
tou qeou carisqenta
h&min

... opdat wij kennen de
dingen die door God uit
genade aan ons zijn gegeven. (1 Kor. 2: 12b)

ei*dwmen- 1ste p. mv.
aanv. wijs v.t.t. v. oi*da- ik
weet, carizomai- (dep.)
ik geef vrijelijk, merk op
dat hier een lijdende
vorm staat van een deponens!

i&na de ei*dhte kai u&mei"
ta kat * e*me, tiv prassw
...

Maar opdat ook jullie
hetgeen mij betreft weten (en) wat ik doe ... (Ef.
6: 21b)

ei*dhte- 2de p. mv. aanv.
wijs v.t.t. v. oi*da- ik
weet, ta kat * e*me- letterlijk de dingen aangaande
mij
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i*ste,

a*delfoi
a*gaphtoi ...

mou

Weet,
mijn
geliefde
broeders ... (Jak. 1: 19a)

i*ste- 2de p. mv. geb. wijs
v.t.t. v. oi*da- ik weet

ta"
au*twn

En Hij, wetende hun gedachten, zei tot hen ...
(Matt. 12: 25a)

ei*dw"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. v.t.t. v. oi*da- ik
weet, e*nqumhsi" (vrl.)gedachte

ei*doti

ou*n
kalon
poiein kai mh poiounti,
a&martia au*tw/ e*stin

Hem die goed weet te
doen en het niet doet, is
het (tot) zonde. (Jak. 4:
17)

ei*doti- 3de nv. ev. mnl.
dlw. v.t.t. v. oi*da- ik weet

planasqe mh ei*dote"
ta" grafa" ...

Jullie dwalen zonder kennis van de Schriften ...
(Matt. 22: 29b)

ei*dote"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. v.t.t. v. oi*da- ik
weet, grafh (vrl.)- (passage uit de) Schrift, (mv.)
de Schriften = het Oude
Testament

dunamew" au*tou e*n
puri flogo", didonto"
e*kdikhsin
toi"
mh
ei*dosin qeon ... ... e*n
th/ a*pokaluyei tou kuriou
*Ihsou
a*p
*
ou*ranou met * a*ggelwn

... in de openbaring van
de Heere Jezus vanuit de
hemel met engelen Zijner
kracht, met vlammend
vuur, vergelding gevend
aan hen die God niet
kennen ... (2 Thess. 1: 7b,
8a)

a*pokaluyi" (vrl.)- openbaring, flogo"- 2de nv.
ev. v. flox (vrl.)- vlam,
e*kdikhsi" (vrl.)- vergelding, ei*dosin- 3de nv.
mv. mnl. dlw. v.t.t. v.
oi*daik
weet

ei*dw"

de

e*nqumhsei"
ei*pen au*toi" ...
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u&pomnhsai de u&ma"
boulomai, ei*dota" u&ma"
panta ...

Maar ik wil jullie eraan
herinneren, jullie die alles
(eens) wisten ... (Judas 1:
5a)

u&pomnhsai- heel werkwoord
aor.
v.
u&pomimnh/skw- ik breng in
herinnering,
ei*dota"4de nv. mv. mnl. dlw.
v.t.t. v. oi*da- ik weet

... kai h& gunh au*tou mh
ei*duia
to
gegono"
ei*shlqen

... en zijn vrouw, niet wetende wat er gebeurd
was,
kwam
binnen.
(Hand. 5: 7b)

ei*duia- 1ste nv. ev. vrl.
dlw. v.t.t. v. oi*da- ik weet

... kaqaper kai ta e*qna
ta mh ei*dota ton qeon
...

... zoals de heidenen die
God niet kennen ...

kaqaper- zoals, ei*dota4de nv. mv. onz. dlw.
v.t.t. v. oi*da- ik weet

(1 Thess. 4: 5b)
pw'" dunameqa thn o&don
ei*denai;

Hoe kunnen wij de weg
weten? (Joh. 14: 5b)

ei*denai- heel werkwoord
v.t.t. v. oi*da- ik weet.

De enige vorm die van het werkwoord e*oika- (ik lijk) voorkomt in het Nieuwe Testament is
e*oiken.
o&

gar

diakrinomeno"
e*oiken kludwni qalassh" a*nemizomenw/ kai
ripizomenw/

Want degene die twijfelt
lijkt op een golf van de
zee die door de wind opgedreven en heen en
weer geslingerd wordt.
(Jak. 1: 6b)

diakrinw- ik maak onderscheid, (lijd. vorm) ik
twijfel, e*oiken- 3de p. ev.
v.t.t. v. e*oika (+ 3de nv.)ik lijk, kludwn (mnl.)golf, a*nemizomai- ik word
door de wind opgedreven
(a*nemo"wind),
r&ipizomai- ik word heen
en
weer
geslingerd
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Van het werkwoord ei*wqa- ‘ik ben gewoon/gewend’ komt ook maar evevn vorm voor in het
Nieuwe Testament.

kata de e*orthn ei*wqei
o& h&gemwn a*poluein e&na
tw/ o*clw/ desmion o&n
h*qelon

En op het feest was de
stadhouder gewoon aan
het volk evevn gevangene
los te laten die zij begeerden. (Matt. 27: 15)

kata- (+ 4de nv.) tijdens,
gedurende, e*orth (vrl.)feest, ei*wqei- 3de p. ev.
v.v.t. v. ei*wqa- ik ben
gewoon, e&na- 4de nv. ev.
mnl. v. ei&"- evevn, desmio"
(mnl.)gevangene

59.3 Naamvallen
Wij vervolgen met de behandeling van de naamvallen.
De derde naamval wordt ook wel dativus genoemd. Deze heeft de volgende functies:

1) het aanduiden van degene die door de handeling begunstigd wordt (dativus commodi)
Voorbeeld:

a*nhr de ti" ... eu*sebh"
kai foboumeno" ton
qeon sun panti tw/ oi*kw/
au*tou,
poiwn
e*lehmosuna" polla" tw/
law/ ...

Maar een zeker man ...
vroom en God vrezende
met zijn hele huis, veel
aalmoes doende aan het
volk ... (Hand. 10: 1a, 2a)

eujsebh"-

vroom

2) in combinatie met een vorm van ei*mi het aangeven van een bezitsrelatie (dativus possessivus)

Voorbeeld:
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e*stin de sunhqeia u&min
...

Maar jullie hebben een
gewoonte
...
(Joh. 18: 39a)

Letterlijk staat er: ‘maar
er is aan jullie een gewoonte’, sunhqeia (vrl.)gewoonte

3) het aanduiden van het middel waarmee de handeling wordt verricht (dativus instrumentalis)

Voorbeeld:
... kai e*metrhsen thn
polin tw/ kalamw/ ...

... en hij mat de stad met
de rietstok ... (Op. 21:
16b)

metrew-

ik

meet

4) het aanduiden van degene die / datgene dat de handeling verricht, meestal in combinatie
met een lijdende vorm (dativus auctoris)
Voorbeeld: ... ou& tw/ mwlwpi i*aqhte - ... door Wiens striemen jullie genezen zijn. (1 Petr. 2:
24b)

5) het aanduiden van tijd (dativus temporis)
Voorbeeld:

... ouk e*dei luqhnai a*po
tou desmou toutou th/
h&mera/ tou sabbatou;

... moest zij niet bevrijd
worden van deze binding
op de sabbatdag? (Luc.
13: 16b)

desmo" (mnl.)- band, boei

6) het aanduiden van datgene wat de oorzaak is van de handeling (dativus causae)
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Voorbeeld: caironte" th/ e*lpidi ... - zich verblijdend vanwege de hoop ... (Rom 12: 12a)

7) het aanduiden van de mate waarin het een het ander overtreft (met een vergelijkende
trap; dativus mensurae)

Voorbeelden: tosoutw/ kreittwn genomeno" twn a*ggelwn o&sw/ diaforwteron par *
au*tou" keklhronomhken o*noma- In die mate voortreffelijker geworden dan de engelen als
(in de mate waarin) Hij een uitnemender naam heeft gee>rfd boven hen. (Hebr. 1: 4)
o& de pollw/ mallon e*krazen ... - Maar hij riep des te meer ... (Marc. 10: 48b)

8) het aanduiden van de manier waarop iets gebeurt (dativus modi)
Voorbeeld: panti tropw/ - op elke wijze (Filip. 1: 18b)
Hieronder vallen ook de vaste uitdrukkingen: i*dia/- persoonlijk, ieder voor zich, dhmosia/- in
het openbaar.

De vierde naamval wordt ook wel accusativus genoemd. Deze heeft als voornaamste functie
het aanduiden van het lijdend voorwerp.

Voorbeeld: tote paralambanei au*ton o& diabolo" ei*" thn a&gian polin - Toen nam de
duivel Hem mee naar de heilige stad (Matt. 4: 5)
Andere functies van de vierde naamval zijn:

1) het aanduiden van het inwendig object: vaak gaat het om een woord dat verband houdt
met het werkwoord
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Voorbeeld:

kai e*fobhqhsan fobon

megan

... en zij vreesden een
grote vrees (Luc. 2: 9b)

Let erop dat de lijdende
vorm van een deponens
gewoon actief moet worden vertaald!, fobo"
(mnl.)vrees

2) het aanduiden van uitgebreidheid in tijd of ruimte (heeft geen specifieke naam)
Voorbeeld: ... kai e*kei e*meinan ou* polla" h&mera"- ... en zij bleven daar niet vele dagen.
(Joh. 2: 12b)

3) het aanduiden van beperktheid (te vertalen met ‘wat betreft ...’; accusativus limitationis)
Het is belangrijk te weten dat deze functie in het Nieuwe Testament gewoonlijk vervult
wordt door de dativus! Er bestaat eigenlijk niet zoiets als een dativus limitationis, maar de
dativus wordt wel in die zin gebruikt, waar het klassiek Grieks een accusativus zou gebruiken. Voorbeeld:

*Anhr de ti" e*n Kaisareia/
ojnomati
Kornhlio" ...

En een zeker man in Caesarea, genaamd Cornelius
... (Hand. 10: 1)

KaisareiaCaesarea,
Kornhlio"- Cornelius,
o*nomati- in klassiek
Grieks zou er o*noma hebben gestaan (lett. wat
betreft
naam).
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Een aantal vierde naamvallen is verstard tot een bijwoord of een bijwoordelijke bepaling.
Hierbij valt te denken aan: tiv- waarom? (lett. wat?), ta nun- nu (lett. de dingen nu), to
loipon- overigens, van nu aan, in het vervolg (lett. wat betreft het overige; accusativus limitationis!), ou*den- in geen enkel opzicht, geenszins (lett. niets).

Een apart gebruik van de vierde naamval is dat in de zogenaamde vierde naamval met heel
werkwoord (accusativus cum infinitivo). Hiervoor verwijzen wij u naar pagina 9 van les 41.

59.4 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen:

1. oi*da se tiv" ei*, o& a&gio" tou qeou
2. a*khkoamen gar au*tou legonto" o&ti *Ihsou" o& Nazwraio" ou&to" katalusei ton
topon touton kai a*llaxei ta e*qh a& paredwken h&min Mwu>sh"
3. polloi e*rousin moi e*n e*keinh/ h&mera/, Kurie kurie, ou* tw/ sw/ o*nomati
e*profhteusamen, kai tw/ sw/ o*nomati daimonia e*xebalomen, kai tw/ sw/ o*nomati dunamei" polla" e*poihsamen;
4. dei au*ton ei*" *Ierosoluma a*pelqein kai polla paqein a*po twn presbuterwn kai
a*rcierewn kai grammatewn kai a*poktanqhnai kai th/ trith/ h&mera/ e*gerqhnai
5. *Apokaluyi" *Ihsou Cristou h&n e*dwken au*tw/ o& qeo" deixai toi" douloi" au*tou a&
dei genesqai e*n tacei
6. ou*pw de e*lhluqei o& *Ihsou" ei*" thn kwmhn a*ll * h*n e*ti e*n tw/ topw/ o&pou u&phnthsen
au*tw/ h& Marqa
7. kai nhsteusa" h&mera" tesserakonta kai nukta" tesserakonta, u&steron
e*peinasen
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a*llaxei- 3de p. ev. o.t.t.t. v. a*lassw (stam a*llag- !)- ik verander, e*qh- 4de nv. mv. v. e*qo"
(onz.)- gewoonte (Let op mogelijke verwarring met het woord e*to" (onz.)- jaar!), e*rousin3de p. mv. o.t.t.t. v. legw- ik zeg, a*poktanqhnai- heel werkwoord aor. lijdende vorm v.
a*pokteinw- ik dood, deixai- heel werkwoord aor. v. deiknumi- ik toon, e*n tacei- spoedig
(tacei- 3de nv. ev. v. taco" (onz.)- snelheid), u&steron- uiteindelijk, peinaw- ik heb honger

59.5 Nieuwe Woorden:
a*lhqw"

- (bijw.) werkelijk

pwpote

- (bijw.) ooit

sunihmi

- ik begrijp

a*frwn, on

- (bijv. nmw. van twee uitgangen) dwaas

parabath" (mnl.)

- overtreder

metoco" (mnl.)

- deelgenoot, metgezel

nwqro", a, on

- (bijv. nmw.) traag

a*nticristo" (mnl.)

- antichrist

i*asi" (vrl.)

- genezing

o*rkomwsia (vrl.)

- het afleggen van een eed

kataraomai

- (deponens) ik vervloek

o&moiwsi" (vrl.)

- beeld, gelijkenis

katalegw

- ik kies uit

bronth (vrl.)

- donder

o&mologew

- ik betuig instemming, ik belijd

nomodidaskalo" (mnl.)

- wetgeleerde

bohqew

- (+ 3de nv.) ik kom te hulp

tacew"

- (bijw.) snel
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o*dhgo" (mnl.)

- gids

i&na

- (+ aanv. wijs) opdat

au*sthro", a, on

- hard, streng

a*nastrefw

- ik keer terug, (lijd. vorm) ik gedraag mij

e*nqumhsi" (vrl.)

- gedachte

grafh (vrl.)

- (passage uit de) Schrift, (mv.) de Schriften = het Oude
Testament

a*pokaluyi" (vrl.)

- openbaring

flox (vrl.)

- vlam

e*kdikhsi" (vrl.)

- vergelding

u&pomimnh/skw

- ik breng in herinnering

kaqaper

- zoals

e*oika (+ 3de nv.)

- ik lijk

kludwn (mnl.)

- golf

a*nemizomai

- ik word door de wind opgedreven

r&ipizomai

- ik word heen en weer geslingerd

kata

- (+ 4de nv.) tijdens, gedurende

e*orth (vrl.)

- feest

ei*wqa

- ik ben gewoon

desmio" (mnl.)

- gevangene

eusebh", e"

- (bijv. nmw. van twee uitgangen) vroom

sunhqeia (vrl.)

- gewoonte

metrew

- ik meet

desmo" (mnl.)

- band, boei
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i*dia/

- persoonlijk, ieder voor zich

dhmosia/

- in het openbaar

fobo" (mnl.)

- vrees

Kaisareia (vrl.)

- Caesarea

Kornhlio"

- Cornelius

tiv

- waarom?

ta nun

- nu

to loipon

- overigens, van nu aan, in het vervolg

ou*den

- in geen enkel opzicht, geenszins

e*n tacei

- spoedig

taco" (onz.)

- snelheid

u&steron

- uiteindelijk

peinaw

- ik heb honger

59.6 En dan nu ... lezen!:
Tot nu toe hebt u veelal tekst uit de evangelie>n gezien. Langzaam namen deze teksten in
lengte en moeilijkheidsgraad toe. In deze les willen wij u een stukje uit het boek Handelingen voorleggen: Hand. 8: 26-35.
Probeert u weer eerst te lezen zonder u te bekommeren om de woorden die u niet weet.
Zoekt u die pas nadat u het hele stuk twee keer hebt doorgelezen op in het woordenboek.
Wij lichten enkele moeilijke werkwoordsvormen toe op de volgende pagina.

26. *Aggelo" de kuriou e*lalhsen pro" Filippon legwn: a*nasthqi kai poreuou kata
meshmbrian e*pi thn o&don thn katabainousan a*po *Ierousalhm ei*" Gazan, au&th e*stin
e*rhmo"
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27. kai a*nasta" e*poreuqh. kai i*dou a*nhr Ai*qioy eu*nouco" dunasth" Kandakh" basilissh" Ai*qiopwn , o&" h*n e*pi pash" th" gazh" au*th", o&" e*lhluqei proskunhswn
ei*" *Ierousalhm,
28. h*n te u&postrefwn kai kaqhmeno" e*pi tou a&rmato" au*tou kai a*neginwsken ton
profhthn *Hsaian.
29. ei*pen de to pneuma tw/ Filippw/: proselqe kai kollhqhti tw/ a*rmati toutw/.
30 prosdramwn de o& Filippo" h*kousen au*tou a*nanginwskonto" *Hsaian ton profhthn kai ei*pen: a*ra ge ginwskei" a& a*naginwskei";
31. o& de ei*pen: pw'" gar an dunaimhn e*an mh ti" o*dhghsei me; parekalesen te ton
Filippon a*nabanta kaqisai sun au*tw/.
32. h& de perioch th" grafh" h&n a*neginwsken h*n au&th:
w*" probaton e*pi sfaghn h*cqh kai w&" a*mno" e*nantion tou keiranto" au*ton a*fwno",
ou&tw" ou*k a*noigei to stoma au*tou.
33. *En th/ tapeinwsei au*tou h& krisi" au*tou h*rqh: thn genean au*tou tiv" dihghsetai;
o&ti ai*retai a*po th" gh" h& zwh au*tou
34. a*pokriqei" de o& eu*nouco" tw/ Filippw/ ei*pen: deomai sou, peri tivno" o& profhth"
legei touto; peri e&autou h* peri e&terou tino";
35. a*noixa" de o& Filippo" to stoma au*tou kai a*rxameno" a*po th" grafh" tauth"
eu*hggelisato au*tw/ ton *Ihsoun.

Toelichting moeilijke werkwoordsvormen:
e*poreuqh
kenis

- denkt u eraan dat een lijdende vorm van een deponens toch actieve beteheeft!

kollhqhti

- geb. wijs lijd. vorm v. kollaomai

prosdramwn - dlw. mnl. aor. v. prostrecw
dunaimhn

- wensende wijs aor. v. dunamai; vertaal in combinatie met a*n met ‘ik zou
kunnen’

h*cqh

- lijd. vorm aor. v. a*gw

h*rqh

- lijd. vorm aor. v. ai*rw
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Vragen:
1. Geef alle werkwoordsvormen die in de aoristus staan.
2. In dit gedeelte kunt u in evevn vers goed zien dat het accent verschil maakt bij de betekenis
van een woord. Om welk woord gaat het, in welk vers, en wat is het betekenisverschil tussen de vorm met en de vorm zonder accent?
3. Geef alle werkwoordsvormen die van een deponens komen.
4. De inhoudelijke vraag: Hoe zal Filippus uitgaande van de bedoelde passage uit Jesaja aan
de kamerling het Evangelie hebben verkondigd?

59.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Omstandigheden I
Er bestonden drie omstandigheden die de christenen in de Romeinse tijd ten gunste kwamen. Ten eerste hadden de Romeinen geen vaste wetten waarmee zij de aangelegenheden
in de provincies regelden. De proconsul of procurator die de provincie bestuurde kon zelf
zijn houding bepalen. Hij was niet verplicht zaken aan Rome te melden en was niet gebonden zich te houden aan Romeinse gewoonten. Bovendien bestond er in Rome geen vaste
handelwijze betreffende de meeste delicten. Zolang er dus geen algemene wet aangaande
de christenen vast stond, bepaalde de bestuurder zijn eigen houding. Zou kon een Plinius
zijn positie gebruiken om de christenen aan te horen en een Gallio (Hand.18:12-17) juist om
zich afzijdig te houden.

Ten tweede bezat alleen de proconsul de macht om rechtszaken uit te oefenen en uitspraken te doen. Deze Romeinse volmacht kon aan niemand anders doorgegeven worden.
Alleen in noodzakelijke gevallen kon een proconsul assistenten aanwijzen.

De derde omstandigheid die ten gunste van de christenen kwam, was dat er geen openbare
aanklager in die tijd bestond. Een privé persoon moest de aanklacht naar voren brengen en
doorvoeren. Een kleine tijd werden door Tiberius en Domitianus anonieme aanklachten
toegelaten, maar Trajanus schafte dit gebruik af, omdat men het als on-Romeins en niet
populair verachtte. Het was een zeer serieuze zaak om een aanklacht aanhangig te maken
bij de proconsul.
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NOTITIES:
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Antwoorden:
1. (26) e*lalhsen, a*nasthqi, (27) a*nasta", e*poreuqh, (29) ei*pen, proselqe, kollhqhti,
(30) prosdramwn, h*kousen, ei*pen, (31) ei*pen, dunaimhn, parekalesen, a*nabanta, (32)
h*cqh, keiranto", (33) h*rqh, (34) a*pokriqei", ei*pen, (35) a*noixa", a*rxameno",
eu*hggelisato
2. In vers 34 komt twee keer het woordje tino" voor: eerst met accent en dan zonder. Met
accent is het vragend: peri tivno"- over wie?, zonder accent is het onbepaald: peri e&terou
tino"- over iemand anders.
3. (26) poreuou, (27) e*poreuqh, e*lhluqei, (28) kaqhmeno", (29) proselqe, kollhqhti,
(31) dunaimhn, (33) dihghsetai, (34) deomai, (35) a*rxameno", eu*hggelisato
Let op de beide laatste gevallen:
a*rcomai heeft een wezenlijk andere betekenis heeft dan de actieve vorm a*rcw en mag
derhalve tot de deponentia worden gerekend, al moet a*rcomai in een woordenboek worden opgezocht onder a*rcw!
eu*aggelizomai kan de lijdende vorm zijn van eu*aggelizw. Hier heeft het echter duidelijk
een actieve betekenis, zoals op meer plaatsen in het Nieuwe Testament. Er mag dus worden
aangenomen dat eu*aggelizomai een nevenvorm was van eu*aggelizw met een actieve betekenis.
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60.1 Inleiding
In deze les willen wij u wijzen op de zogenaamde pseudo-sigmatische aoristus. U weet dat
bij de sigmatische aoristus achter de stam uitgangen volgen die gekenmerkt worden door
het element -sa-. Wanneer een werkwoordsstam echter eindigt op een l, m, n of r, ontbreekt de s van de sigmatische aoristusuitgangen. De lettergreep voorafgaand aan de stam
wordt verlengd. Deze aoristus wordt pseudo-sigmatisch genoemd. Verlenging van de klinker in de lettergreep voorafgaand aan de stam:

a wordt h (na e, i of r een lange a)
e wordt ei
i wordt lange i
u wordt lange u

Bijvoorbeeld: de eerste persoon sigmatische aoristus van luw is e*lusa. De eerste persoon
pseudo-sigmatische aoristus van derw (ik sla) is e*deira (uit e*der-sa; de s valt weg en de e
wordt tot ei verlengd).

Van geen enkel werkwoord met een pseudo-sigmatische aoristus komen alle vormen in het
Nieuwe Testament voor. Wij geven u daarom de vormen die wel voorkomen van een aantal
verschillende werkwoorden. Wij beginnen met vormen van het werkwoord ai*rw- ik pak op,
ik neem weg. Hier wordt de tweeklank ai tot a.
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60.2 Voorbeelden uit het N.T.
kai ou*k e*gnwsan e&w"
h*lqen o& kataklusmo"
kai h*ren a&pante" ...

En zij bemerkten (het)
niet tot de zondvloed
kwam en hen allen
wegnam ...
(Matt. 24: 39a)

ou*ai u&min toi" nomikoi", o&ti h*rate thn
kleida th" gnwsew"

Wee, jullie, wetgeleerden, omdat jullie de
sleutel van de kennis
hebben weggenomen.
(Luc. 11: 52a)

kai proselqonte" oi&
maqhtai au*tou h*ran to
ptwma
kai
e*qayan
au*ton kai e*lqonte"
a*phggeilan tw/ *Ihsou

En
zijn
discipelen
kwamen en namen het
lichaam weg en begroeven hem en zij gaven Jezus er kennis
van. (Matt. 14: 12)

kataklusmo"
(mnl.)zondvloed, h*ren- 3de
p. ev. ps.-sigm. aor. v.
ai*rw- ik pak op, ik
neem weg N.B. Denkt
u eraan dat het augment (e) samen met
een a als begin-klinker
samentrekt
tot
h!

nomiko" (mnl.)- wetgeleerde (nomo" - wet!),
h*rate- 2de p. mv. ps.sigm.aor. v. ai*rw- ik
pak op, ik neem weg,
kleida- 4de nv. ev. v.
klei"
(vrl.)- sleutel

h*ran- 3de p. mv. ps.sigm. aor. v. ai*rw- ik
pak op, ik neem weg,
ptwma (onz.)- lichaam,
lijk, e*qayan- 3de p. mv.
aor. v. qaptw- ik begraaf (deze aor. wordt
in de volgende les besproken), a*phggeilan3de p. mv. ps.-sigm.
aor. v. a*paggellw- ik
doe (iemand) bericht
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ou*k e*rwtw i&na a*rh/"
au*tou" e*k tou kosmou
...

Ik vraag niet dat U hen
uit de wereld wegneemt ... (Joh. 17: 15a)

a*rh/"- 2de p. ev. aanv.
wijs ps.-sigm. aor. v.
ai*rw- ik pak op, ik
neem
weg

e*xercomenoi de eu&ron
a*nqrwpon Kurhnaion
o*nomati Simwna, touton
h*ggareusan i&na a*rh/
ton stauron au*tou

En terwijl zij uitgingen,
troffen zij een man uit
Kyrene, genaamd Simon; deze dwongen zij
dat hij Zijn kruis droeg.

Kurhnaio"- van Kyrene
(een kuststad in Libie>),
a*ggareuw- ik dwing,
a&rh/- 3de p. ev. aanv.
wijs ps.-sigm. aor. v.
ai*rw- ik pak op, ik
neem weg, stauro"
(mnl.)kruis

(Matt. 27: 32)

... a*ron sou thn klinhn
...

... pak uw bed op ...
(Matt. 9: 6b)

a*ron- 2de p. ev. geb.
wijs ps.-sigm. aor. v.
ai*rw- ik pak op, ik
neem weg, klinh (vrl.)bed

ei* ti" qelei o&pisw mou
a*kolouqein,
a*parnhsasqw e&auton
kai a*ratw ton stauron
au*tou kai a*kolouqeitw
moi

Als iemand Mij wil volgen, moet hij zichzelf
verloochenen en zijn
kruis opnemen en Mij
volgen. (Marc. 8: 34)

Er staat letterlijk: als
iemand achter Mij wil
navolgen,
a*parnhsasqw- 3de p. ev.
geb. wijs aor. v. a*parneomai- (deponens) ik
verloochen, a*ratw- 3de
p. ev. geb. wijs. ps.sigm. aor. v. ai*rw- ik
pak op, ik neem weg,
a*kolou-qeitw- 3de p.
ev. geb. wijs o.t.t. v.
a*kolouqew- ik volg
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a*rate ton zugon mou e*f
*u&ma" kai maqete a*p *
e&mou o&ti prau>" ei*mi kai
tapeino" th/ kardia/ kai
eu*rhsete
a*napausin
tai" tai" yucai" u&mwn

Neemt Mijn juk op jullie
en leert van Mij dat Ik
zachtmoedig ben en
nederig van hart en
jullie zullen rust vinden
voor jullie zielen.
(Matt. 11: 29)

... kai eu*qu" a*ra" ton
krabatton
e*xhlqen
e*mprosqen pantwn ...

... en dadelijk nam hij
het bed op en ging
naar buiten ten aanschouwen van allen ...
(Marc. 2: 12b)

... a*rante" a*sson parelegonto thn Krhthn

... en nadat zij het anker gelicht hadden,
voeren zij dicht langs
Kreta.
(Hand. 27: 13b)
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a*rate- 2de p. mv. geb.
wijs ps.-sigm. aor. v.
ai*rw- ik pak op,ik neem
weg, zugo" (mnl.)- juk,
prau>"zachtmoedig,
tapeino"nederig,
a*napausi" (vrl.)- rust
(denk aan a*napauw- ik
rust)

a*ra"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw. ps.-sigm. aor. v.
ai*rw- ik pak op, ik
neem weg, krabatto"
(mnl.)bed

a*rante"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. ps.-sigm. aor.
v. ai*rw- ik pak op, ik
neem weg (hier in een
speci-fieke betekenis
gerela-teerd
aan
scheepvaart: ik licht het
anker),
paralegomai(deponens) ik vaar
langs, Krhth (vrl.)Kreta
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o& e*pi tou dwmato" mh
katabatw a*rai ta e*k
th" oi*kia" au*tou kai o&
e*n
tw/
a*grw/
mh
e*pistreyatw
o&pisw
a*rai to i&mation au*tou

Hij die op het dak is,
kome niet af om de
spullen uit zijn huis te
halen, en hij die op de
akker is, kere niet terug
om zijn kleed op te halen. (Matt. 24: 17, 18)

dwma (onz.)- dak (van
een huis), katabatw3de p. ev. geb. wijs
aor. v. katabainw- ik
daal af, a*rai- heel
werkwoord
ps.-sigm.
aor. v. ai*rw- ik pak op,
ik
neem
weg

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord menw- ik blijf. De stam is men-, in de ps.
sigm. aor. mein- (verlenging van e tot ei!). Om u zoveel mogelijk vormen te kunnen
tonen, is soms een vorm van een samengesteld werkwoord genomen: e*pimenw- ik
blijf (sterker dan gewoon menw!) en u&pomenw- ik houd vol, ik verdraag (letterlijk: ik blijf
onder!).

... kai e*pemeina pro"
au*ton h&mera" dekapente ...

... en ik bleef vijftien
dagen bij hem ...

... kai ka*kei e*meinen
meqa twn maqhtwn

... en Hij bleef daar met
de discipelen.

(Gal. 1: 18b)

(Joh. 11: 54b)

e*pemeina- 1ste p. ev.
ps.-sigm.
aor.
v.
e*pimenw- ik (ver)blijf.
Let u erop dat tijdsaanduidingen als deze (de
periode waarin iemand
blijft) staan in de 4de
naamval. Dit is de vierde namval van uitgebreidheid (besproken in
de
vorige
les).

e*meinen- 3de p. ev. ps.sigm. aor. v. menw- ik
blijf
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... e*meinamen h&meran
mian par * autou"

... wij bleven evevn dag
bij hen. (Hand. 21: 7b)

e*meinamen- 1ste p. mv.
ps.-sigm. aor. v. menwik blijf, mian- 4de nv.
ev. vrl. v. ei&"- evevn

...

u&pemeinate paqhmatwn

... jullie hebben veel
strijd van lijden verdragen. (Hebr. 10: 32b)

a*qlhsi" (vrl.)- zware
strijd, u&pemeinate- 2de
p. mv. ps.-sigm. aor. v.
u&pomenw- ik verdraag,
paqhma (onz.)- lijden

h*lqan ou*n kai ei*dan
pou menei kai par *
au*tw/
e*meinan
thn
h&meran e*keinhn

Zij dan kwamen en zagen waar Hij verbleef
en zij bleven die dag bij
Hem. (Joh. 1: 39b)

menei- o.t.t. omdat het
een algemene toestand
aangeeft: zij kwamen
en zagen de plek waar
Jezus al geruime tijd
verblijf hield, e*meinan3de p. mv. ps.-sigm.
aor. v. menw- ik blijf

e*gw fw" ei*" ton kosmon
e*lhluqa, i&na pa" o&
pisteuwn ei*" e*me e*n th/
skotia/ mh meinh/

Ik ben een Licht in de
wereld gekomen opdat
een ieder die in Mij gelooft niet in de duisternis blijft.

meinh/- 3de p. ev. aanv.
wijs ps.-sigm. aor. v.
menwik
blijf

pollhn

a*qlhsin

(Joh. 12: 46)

e*an u&mei" meinhte e*n tw/
logw/ tw/ e*mw/, a*lhqw"
maqhtai mou este

Als jullie in Mijn Woord
blijven, zijn jullie werkelijk Mijn discipelen.
(Joh. 8: 31b)

meinhte- 2de p. mv.
aanv. wijs ps.-sigm.
aor. v. menw- ik blijf
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e*an mh ou&toi meinwsin
e*n tw/ ploiw/, u&mei"
swqhnai ou* dunasqe

Als dezen niet in het
schip blijven, kunnen
jullie niet gered worden.

meinwsin- 3de p. mv.
aanv. wijs ps.-sigm.
aor. v. menw- ik blijf

(Hand. 27: 31b)

meinon meq * h&mwn, o&ti
pro" e&speran e*stin kai
kekliken h*dh h& h&mera

Blijf bij ons, want het is
nabij de avond en de
dag is al gedaald.
(Luc. 24: 29b)

meinate e*n e*moi ka*gw e*n
u&min

o& de u&pomeina" ei*" telo" ou&to" swqhsetai

meinon- 2de p. ev. geb.
wijs ps.-sigm. aor. v.
menw- ik blijf, kekliken3de p. ev. v.t.t. v.
klinw- ik buig naar beneden

Blijft in Mij en Ik in jullie. (Joh. 15: 4a)

meinate- 2de p. mv.
geb. wijs ps.-sigm. aor.
v.
menwik
blijf

Maar hij die volhardt tot
het einde, die zal gered
worden. (Matt. 10: 22b)

u&pomeina"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. ps.-sigm. aor.
v. u&pomenw- ik verdraag, ik houd vol, telo" (onz.)- einde, voltooiing
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i*dou makarizomen tou"

u&pomeinanta"

Zie, wij prijzen gelukkig
die volhard hebben.
(Jak. 5: 11a)

... shmeron gar e*n tw/
oi*kw/ sou dei me meinai

... want vandaag moet
Ik in uw huis verblijven.
(Luc. 19: 5b)
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u&pomeinanta"- 4de nv.
mv. mnl. dlw. ps.-sigm.
aor. v. u&pomenw- ik verdraag, ik houd vol
(zelfstandig
gebruik
van het deelwoord, let
op
het
lidwoord!)

meinai- heel werkwoord
ps.-sigm. aor. v. menwik blijf N.B. Let op de
zogenaamde
‘vierde
naamval
met
heel
werkwoord’-constructie
na dei (zie voor een
bespreking les 41)

Wij vervolgen met de voorkomende vormen van de pseudo-sigmatische aoristus van
derw- ik sla (klassiek Griekse betekenis: ik vil).

kai

labonte" au*ton
e*deiran kai a*pesteilan
kenon

En zij namen hem,
sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. (Marc. 12: 3)

e*deiran- 3de p. mv.
ps.-sigm. aor. v. derwik sla, a*pesteilan- 3de
p. mv. ps.-sigm. aor. v.
a*postellw- ik stuur
weg,
keno"(bijv.
nmw.)
leeg
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kai proskalesamenoi
tou" a*postolou" deirante" parhggeilan mh
lalein e*pi tw/ o*nomati
tou
*Ihsou
kai
a*pelusan

En nadat zij de apostelen bij zich geroepen
hadden, sloegen ze
En nadat zij de apostelen bij zich geroepen
hadden, sloegen ze
hen en bevalen hen
niet te spreken in de
Naam van Jezus en
zonden hen weg.

deirante"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. ps.-sigm. aor.
v. derw- ik sla, parhg
geilan- 3de p. mv. ps.sigm. aor. v. paraggellw- ik beveel

(Hand. 5: 40)

Wij vervolgen met vormen van de pseudo-sigmatische aoristus van a*pokteinw- ik
dood.

h* e*keinoi oi& dekaoktw
e*f * ou&" e*pesen o& purgo" e*n tw/ Silwam kai
a*pekteinen au*tou" ...

Of die achttien op wie
de toren in Siloam is
gevallen en hen gedood heeft ... (Luc. 13:
4a)

dekaoktwachttien,
purgo" (mnl.)- toren,
a*pekteinen- 3de p. ev.
ps.-sigm.
aor.
v.
a*pokteinw- ik dood

... ton de a*rchgon th"
zwh" a*pekteinate o&n o&
qeo"
h*geiren
e*k
nekrwn, ou& h&mei" marture" e*smen

... maar de Vorst van
het leven hebben jullie
gedood Die God heeft
opgewekt uit de doden,
van Wie wij getuigen
zijn. (Hand. 3: 15)

a*rchgo" (mnl.)- leider,
aanvoerder,
a*pekteinate- 2de p.
mv. ps.-sigm. aor. v.
a*pokteinw- ik dood

kai labonte" au*ton
e*xebalon
e*xw
tou
a*mpelwno"
kai

En nadat zij hem hadden gegrepen, gooiden
ze hem buiten de wijngaard en doodden
hem.

a*pekteinan- 3de p. mv.
ps.-sigm.
aor.
v.
a*pokteinw- ik dood

a*pekteinan

(Matt. 21: 39)
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a*ll * e*rcetai w&ra i&na
pa" o& a*pokteina" u&ma"
doxh/ latreian prosferein tw/ qew/

Maar het uur komt dat
een ieder die jullie
doodt, zal menen God
een dienst te bewijzen.
(Joh. 16: 2b)

a*pokteina"- 1ste nv.
ev. mnl. dlw. ps.-sigm.
aor. v. a*pokteinw- ik
dood, latreia (vrl.)dienst

u&mei"
gar
mimhtai
e*genhqhte,
a*delfoi,
twn e*kklhsiwn tou
qeou twn ou*swn e*n th/
*Ioudaia/ e*n Cristw/
*Ihsou, o&ti ta au*ta
e*paqete kai u&mei" u&po
twn i*diwn sumfuletwn
kaqw" kai au*toi u&po
twn *Ioudaiwn, twn kai
ton kurion a*pokteinantwn *Ihsoun kai tou"
profhta" ...

Want jullie zijn navolgers geworden, broeders, van de gemeenten van God die in
Judea zijn in Christus
Jezus, omdat ook jullie
hetzelfde van jullie eigen landgenoten hebben geleden als ook zij
van de Joden die zowel
de Heere Jezus als de
profeten hebben gedood ...

mimhtai- 1ste nv. mv. v.
mimhth" (mnl.)- navolger, sumfuleth" (mnl.)landgenoot (sun- samen met, fulh- stam,
natie, volk), a*pokteinantwn- 2de nv. mv.
mnl. dlw. ps.-sigm. aor.
v. a*pokteinw- ik dood
(2de nv. mv. omdat het
dlw. aansluit bij twn
*Ioudaiwn)

(1 Th. 2: 14, 15a)

dia touto ou*n mallon
e*zhtoun
au*ton
oi&
*Ioudaioi a*pokteinai ...

Daarom zochten de
Joden Hem des te
meer te doden ... (Joh.
5: 18a)

a*pokteinai- heel werkwoord ps.-sigm. aor. v.
a*pokteinw- ik dood

Wij vervolgen nu met vormen van de pseudo-sigmatische aoristus van krinw- ik oordeel.
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au*tou
de
toutou
e*pikalesamenou
ton
Sebaston
e*krina
pempein

Maar aangezien hij zich
op de keizer beroepen
heeft, heb ik besloten
(hem) te zenden.
(Hand. 25: 25b)
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Sebasto" (mnl.)- keizer
(het werkwoord sebazomai betekent vereren,
denkt u aan de keizercultus!), e*krina- 1ste p.
ev. ps.-sigm. aor. v.
krinwik
oordeel

o*rqw" e*krina"

Je hebt juist geoordeeld. (Luc. 7: 43b)

e*krina"- 2de p. ev. ps.sigm. aor. v. krinw- ik
oordeel

... o&ti e*krinen o& qeo"
to krima u&mwn e*x au*th"

... omdat God jullie
oordeel tegen haar
heeft geoordeeld. (Op.
18: 20b)

e*krinen- 3de p. ev. ps.sigm. aor. v. krinw- ik
oordeel

oi de pante" katekrinan au*ton e*nocon ei*nai
qanatou

En allen veroordeelden
(Hem) dat Hij de dood
schuldig was.

katekrinan- 3de p. mv.
ps.-sigm. aor. v. katakrinw- ik veroordeel

(Marc. 14: 64b)

labete au*ton u&mei" kai
kata ton nomon u&mwn
krinate auton

Neemt u Hem en oordeelt Hem naar uw wet.
(Joh. 18: 31b)

krinate- 2de p. mv.
geb. wijs ps.-sigm. aor.
v. krinw- ik oordeel
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... kai i*dou e*gw e*nwpion
u&mwn a*nakrina" ou*qen
eu&ron e*n tw/ a*nqrwpw/
toutw/ ai*tion w&n kathgoreite kat * au*tou

... en zie, ik heb Hem in
jullie
aanwezigheid
verhoord en in die
Mens geen schuld gevonden aan hetgeen
waarvan jullie Hem beschuldigen.
(Luc. 23: 14b)
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a*nakrina"- 1ste nv. ev.
mnl. dlw. ps.-sigm. aor.
v. a*nakrinw- ik onderzoek, ou*qen = ou*den,
ai*tion (onz.)- schuld,
oorzaak, reden, kathgorew kata- ik breng
een beschuldiging in
tegen

... kata proswpon Pilatou,
krinanto"
e*keinou a*poluein

... voor het aangezicht
van Pilatus, die geoordeeld heeft Hem los te
laten. (Hand. 3: 13b)

krinanto"- 2de nv. ev.
mnl. dlw. ps.-sigm. aor.
v. krinw- ik oordeel

ei*pen de to pneuma moi
sunelqein au*toi" mhden

En de Geest zei mij
hen te vergezellen
zonder te twijfelen.
(Hand. 11: 12a)

diakrinanta- 4de nv.
ev. mnl. dlw. ps.-sigm.
aor. v. diakrinw- ik
maak
onderscheid

... in de handen van de
Romeinen, die mij, nadat ze mij verhoord
hadden, los wilden laten omdat er geen enkele schuld die de dood
verdient in mij was.
(Hand. 28: 17b, 18)

a*nakrinante"- 1ste nv.
mv. mnl. dlw. ps.-sigm.
aor. v. a*nakrinw- ik
onderzoek, u&parcein =
ei*nai

diakrinanta

... ei*" tou" ceira" twn
&Rwmaiwn, oi&tine" a*nakrinante" me e*boulonto a*polusai dia to
mhdemian ai*tian qanatou u&parcein e*n e*moi
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h& gar a*gaph tou Cristou sunecei h&ma", krinanta" touto, o&ti ei&"
u&per pantwn a*peqanen,
a*ra
oi&
pante"
a*peqanon

Want de liefde van
Christus dringt ons,
omdat wij dit geoordeeld hebben dat Eevn
voor allen gestorven is,
dus dat allen gestorven
zijn.
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krinanta"- 4de nv. mv.
mnl. dlw. ps.-sigm. aor.
v. krinw- ik oordeel,
a*ra- dus, dan (geeft
een logisch gevolg
aan)

(2 Kor. 5: 14)

ou*tw" ou*k e*ni e*n u&min
ou*dei" sofo", o&" dunhsetai diakrinai a*na
meson tou adelfou
au*tou;

Is er dan onder jullie
niet evevn wijs (man), die
zal kunnen oordelen
tussen zijn broeders?
(1 Kor. 6: 5b)

e*ni = e*nestin, diakrinai- heel werkwoord
ps.-sigm. aor. v. diakrinw- ik maak onderscheid, a*na meson- te
midden
van
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In het huiswerk geven wij u vormen van de pseudo-sigmatische aoristus van speirwik zaai.
Onthoudt u goed dat de uitgangen van de pseudo-sigmatische aoristus gelijk zijn
aan de uitgangen van de sigmatische aoristus zonder de sigma. De klinker in de lettergreep voor deze uitgangen wordt verlengd.

60.3 Voorzetsels
Wij willen in deze les en de volgende het gebruik van een aantal voorzetsels behandelen. U hebt in de cursus kunnen zien dat de meeste voorzetsels met meer dan
evevn naamval kunnen gaan en dat hun betekenis afhankelijk is van de naamval die
volgt. Wij zetten de belang-rijkste voorzetsels met hun naamvallen en betekenissen
voor u op een rijtje. In les 62 treft u tevens een bespreking aan van het voorzetsel
met een verzelfstandigd heel werkwoord erachter.

In deze les behandelen wij voorzetsels die met evevn naamval gaan. Achter elk voorzetsel geven we aan met welke naamval het betreffende voorzetsel gaat en geven
we een basisbetekenis. Deze basisbetekenis ligt ten grondslag aan elke andere betekenis die het voorzetsel eventueel in een bepaalde kontekst kan hebben. Het is
dus zaak dat u de basisbetekenissen goed beheerst. Verder geven wij voorbeelden
van het gebruik van de betreffende voorzetsels, met vertaling.

Let u erop dat bepaalde voorzetsels die op een klinker eindigen, deze verliezen voor
een woord dat met een klinker begint. De letter waar het voorzetsel dan op eindigt,
wordt geaspireerd, wanneer de beginklinker van het woord dat volgt ook geaspireerd
is. Dit wordt na het voorzetsel tussen haakjes aangegeven.

a*nti (a*nq * voor een geaspireerde klinker) (+ 2de nv.): in plaats van, voor

Voorbeeld: *Arcelao" basileuei th" *Ioudaia" a*nti tou patro" au*tou &Hrw/dou- Archelaus heerst over Judea in plaats van zijn vader Herodes (Matt. 2: 22b)
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N.B. a*nt * komt niet voor.

a*po (a*p * voor een klinker, a*f * voor een geaspireerde klinker) (+ 2de nv.): vanaf, van
... vandaan

Voorbeeld: a*mhn a*mhn legw u&min, ou* dunatai o& ui&o" poiein a*f * e&autou ou*den- Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie, de Zoon kan niets van Zichzelf doen (Joh. 5: 19b)

e*k (e*x voor klinkers) (+ 2de nv.): uit

Voorbeeld: ou&to" e*stin o& a*rto" o& e*x ou*ranou kataba"- Dit is het Brood Dat uit de
hemel is neergedaald. (Joh. 6: 58a)

N.B. Let u op het verschil tussen e*x (met spiritus lenis) en e&x (met spiritus asper: de
h-klank). e*x is het voorzetsel, e&x het telwoord zes.

pro (+ 2de nv.): voor (zowel van tijd als van plaats)

Voorbeelden: pro toutwn twn h&merwn- voor deze dagen (Hand. 21: 38b)
i*dou a*postellw ton a*ggelon mou pro proswpou sou- Zie, Ik zend Mijn bode voor uw
aangezicht. (Luc. 7: 27b)

e*n (+ 3de nv.): in, op (zowel van plaats als van tijd)

Voorbeelden: e*an ti" peripath/ e*n th/ nukti, proskoptei o&ti to fw" ou*k e*stin e*n
au*tw/- Indien iemand ‘s nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is.
(Joh. 11: 10)
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sun (+ 3de nv.): samen met
Voorbeeld: *Hlia" sun Mwu>sei- Elia samen met Mozes (Marc. 9: 4b)

a*na (+ 4de nv.): Dit voorzetsel betekent in klassiek Grieks ‘verspreid over’, in het
Nieuwtestamentisch Grieks betekent het ‘elk’, in distributieve zin.

Voorbeelden: e*labon a*na dhnarion- zij ontvingen ieder een denarion (Matt. 20: 9b)
a*pesteilen au*tou" a*na duo- Hij zond hen uit, twee aan twee. (Luc. 10: 1b)

Een apart gebruik is dat van a*na meson (+ 2de nv.): te midden van, tussen

Voorbeeld: kai e*pespeiren zizania a*na meson tou sitou- En hij zaaide onkruid tussen het koren. (Matt. 13: 25b)

ei*" (+ 4de nv.): naar, (bij tijdsaanduidingen en getallen) tegen

Voorbeelden: ei*" thn oikian- naar het huis (Matt. 2: 11b)

ei*" thn h&meran tou e*n tafiasmou mou- tegen de dag van Mijn begrafenis (Joh. 12:
7b)

In de volgende les zullen wij de voorzetsels behandelen die met twee naamvallen
gaan.
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60.4 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen met vormen van de pseudo-sigmatische aoristus van
speirw- ik zaai.
1. h*/dei" o&ti qerizw o&pou ou*k e*speira kai sunagw o&qen ou* dieskorpisa;
2. kurie, ouci kalon sperma e*speira" e*n tw/ sw/ a*grw/;
3. o&moia e*stin h& basileia twn ou*ranwn kokkw/ sinapew", o&n labwn a*nqrwpo"
e*speiren e*n tw/ a*grw/ au*tou.
4. ei* h&mei" u&min ta pneumatika e*speiramen, mega ei* h&mei" u&mwn ta sarkika qerisomen;
5. o& gar e*an speirh/ a*nqrwpo", touto kai qerisei
6. u&mei" ou*n a*kousate thn parabolhn tou speiranto"
7. i*dou e*xhlqen o& speirwn speirai

sperma (onz.)- zaad, ta pneumatika- de geestelijke dingen, het geestelijke (v. pneuma- Geest), mega- lees e*stin tiv mega: is het iets groots (dit is de hoofdzin, in het
Grieks dus maar evevn woord!), ta sarkika- de vleselijke dingen, het vleselijke, het
materie>le (v. sarx- vlees)

b) Vertaal de volgende zinnen met voorzetsels.
1. o*rate mh ti" kakon a*nti kakou tini a*podw/
2. palin paralambanei au*ton o& diabolo" ei*" o*ro" u&yhlon lian
3. tiv" e*k twn duwn e*poihsen to qelhma tou patro"; legousin: o& prwto"
4. kai palin e*xelqwn e*k twn o&riwn Turou h*lqen dia Sidwno" ei*" thn qalassan th"
Galilaia" a*na meson twn o&riwn Dekapolew"
5. kai ei*don a*llon a*ggelon a*nabainonta a*po a*natolh" h&liou
6. ou&tw" gar e*diwxan tou" profhta" tou" pro u&mwn
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7. ei* ti" ou*n paraklhsi" e*n Cristw/, ei* ti paramuqion a*gaph", ei* ti" koinwnia pneumato", ei* ti" splagcna kai oi*ktirmoi, plhrwsate mou thn caran
8. a*nhr de ti" *Anania" o*nomati sun Sapfirh/ th/ gunaiki au*tou e*pwlhsen kthma

u&yhlo"- (bijv. nmw.) hoog, o&rion (onz.)- gebied, Turo"- Tyrus, Sidwn- Sidon, Dekapoli"- Dekapolis (u weet nu ook wat Dekapolis betekent!), paramuqion (onz.)- troost,
koinwnia (vrl.)- gemeenschap, splagcnon (onz.)- lett. de ingewanden (m.n. het hart,
de nieren en de lever), gebruikt als een aanduiding voor diepe emoties of innerlijke
roerselen, oi*ktirmo" (mnl.)- medelijden, kthma (onz.)- bezit

60.5 Nieuwe woorden:
kataklusmo" (mnl.)

- zondvloed

nomiko" (mnl.)

- wetgeleerde

klei" (vrl.)

- sleutel

ptwma (onz.)

- lijk

qaptw

- ik begraaf

a*paggellw

- ik doe (iemand) bericht

Kurhnaio"

- van Kyrene (een kuststad in Libie>)

a*ggareuw

- ik dwing

stauro" (mnl.)

- kruis

klinh (vrl.)

- bed

zugo" (mnl.)

- juk

prau>", praeia, prau>

- zachtmoedig

tapeino", -h, -on

- nederig

a*napausi" (vrl.)

- rust
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krabatto" (mnl.)

- bed

paralegomai

- ik vaar langs

Krhth

- Kreta

dwma (onz.)

- dak

a*qlhsi" (vrl.)

- zware strijd

u&pomenw

- ik verdraag

paqhma (onz.)

- lijden

klinw

- ik buig naar beneden

telo" (onz.)

- einde, voltooiing

derw

- ik sla

keno", -h, -on

- leeg

dekaoktw

- achttien

purgo" (mnl.)

- toren

a*rchgo" (mnl.)

- aanvoerder, leider

latreia (vrl.)

- dienst

mimhth" (mnl.)

- navolger

sumfuleth" (mnl.)

- landgenoot

Sebasto" (mnl.)

- keizer

katakrinw

- ik veroordeel

ou*qen

= ou*den

ai*tion (onz.)

- schuld, oorzaak, reden

kathgorew kata

- ik breng een beschuldiging in tegen

u&parcein

= ei*nai

e*ni

= e*nestin
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a*nti

- (+ 2de nv.) in plaats van, voor

a*po

- (+ 2de nv.) vanaf, van ... vandaan

e*k/ e*x

- (+ 2de nv.) uit

pro

- (+ 2de nv.) voor

e*n

- (+ 3de nv.) in, op

proskoptw

- ik struikel

sun

- (+ 3de nv.) samen met

a*na

- (+ 4de nv.) ieder

dhnarion (onz.)

- denarion (zilveren munt)

a*na meson

- (+ 2de nv.) te midden van, tussen

ei*"

- (+ 4de nv.) naar, tegen

e*ntafiasmo" (mnl.)

- begrafenis

sperma (onz.)

- zaad

u&yhlo", -h, -on

- hoog

o&rion (onz.)

- gebied

Turo"

- Tyrus

Sidwn

- Sidon

Dekapoli"

- Dekapolis

paramuqion (onz.)

- troost

koinwnia (vrl.)

- gemeenschap

splagcnon (onz.)

- lett. de ingewanden (m.n. het hart, de nieren
lever), gebruikt als een aanduiding voor diepe
emoties, innerlijke roerselen

oi*ktirmo" (mnl.)

- medelijden

kthma (onz.)

- bezit
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60.6 En dan nu ... lezen!:
Deze keer leggen wij u een stukje voor uit Paulus’ brief aan de gemeente te Efeze
(Ef. 3: 14-21). Leest u het stuk eens helemaal door en probeert u de structuur te ontleden door voor uzelf op papier te zetten hoe de verschillende verzen zich tot elkaar
verhouden. Op de volgende pagina geven wij een uitgebreide analyse van dit gedeelte.

14. Toutou carin kamptw ta gonata mou pro" ton patera,
15. e*x ou& pasa patria e*n ou*ranoi" kai e*pi gh" o*nomazetai,
16. i&na dw/ u&min kata to plouto" th" doxh" au*tou dunamei krataiwqhnai dia tou
pneumato" au*tou ei*" ton e*sw a*nqrwpon,
17. katoikhsai ton Criston dia th" pistew" e*n tai" kardiai" u&mwn, e*n a*gaph/
e*rrizwmenoi kai teqemeliwmenoi,
18. i&na e*xiscushte katalabesqai sun pasin toi" a&gioi" tiv to plato" kai mhko" kai
u&yo" kai baqo",
19. gnwnai te thn u&perballousan th" gnwsew" agaphn tou Cristou, i&na plhrwqhte
ei*" pan to plhrwma tou qeou.
20. Tw/ de dunamenw/ u&per panta poihsai u&perekperissou w&n ai*toumeqa h* nooumen
kata thn dunamin thn e*nergoumenhn e*n h&min,
21. au*tw/ h& doxa e*n th/ e*kklhsia/ kai e*n Cristw/ *Ihsou ei*" pasa" ta" genea" tou
ai*wno" twn ai*wnwn, a*mhn.

Vragen:
1. Geef van de volgende werkwoordsvormen aan van welke tijd ze zijn.
kamptw (14), dw/ (16), katoikisai (17), e*rrizomenoi (17), teqemeliwmenoi (17), katalabesqai (18), gnwnai (19), u&perballousan (19), e*nergoumenhn (20)
2. Geef alle woorden waaraan meteen te zien is van welke geslacht ze zijn. Geef
ook aan hoe dat te zien is.
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3. Geef van alle voorzetsels aan met welke naamval ze gaan. Bijvoorbeeld: pro" ton
patera- pro" + 4de nv.
4. De inhoudelijke vraag: Zoekt u in het Nieuwe Testament nog twee doxologiee>n en
vergelijkt u die met deze.

Analyse:
Ef. 3: 14-21 bestaat eigenlijk uit twee delen: vers 14-19 en vers 20-21.
Vers 14-19 is evevn lange zin die in een aantal delen uiteen valt, elk bestaande uit evevn
vers:
Vers 14 is de hoofdzin, die aansluit bij het voorafgaande (toutou carin).
Vers 15 is een bijzin die aansluit bij ton patera uit vers 14.
Vers 16 pakt als het ware ton patera weer op en geeft aan wat Paulus dan wel aan
de Vader vraagt (i&na dw/- opdat Hij geeft ... )
Vers 17 geeft het gevolg aan van vers 16 (zodat ..., in de vorm van een AcI).
Vers 18 geeft het doel aan van vers 17 (i&na met een aanvoegende wijs (e*xiscushte)
en heel werkwoord: opdat ...).
Vers 19 geeft een tweede doel naast dat wat in vers 18 is geschetst (tweede heel
werkwoord bij e*xiscushte; de verbinding met het voorgaande wordt gelegd door het
kleine woordje te dat twee gelijkwaardige componenten verbindt)
De verzen 20 en 21 zijn een zogenaamde doxologie (doxh- eer en logo"- woord),
een lofprijzing. Vers 21 pakt vers 20 weerop door au*tw/.

60.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Omstandigheden II
Er bestonden echter ook omstandigheden die tegenwerkten. Zo werden de vroege
christenen van diverse overtredingen verdacht. Men beschuldigde ze van atheïsme.
Van de Joden kon men nog wel verdragen dat ze de goden niet eerden. Maar dat
een groep mensen die uit alle volken en uit alle lagen van de bevolking kwam en de
goden verwaarloosden, dat kon men niet velen. Bovendien stond dit gelijk aan
staatsschennis.
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Verder werden christenen verdacht van incest en kannibalisme. Mensen als Plinius
die goed geïnformeerd waren, wisten dat deze aantijgingen onwaar waren. Maar
vele Romeinen gingen af op geruchten. Deze ontstonden zeer waarschijnlijk doordat christenen elkaar innig liefhadden en elkaar broeders en zusters noemden. Het
avondmaal was voor hen symbolisch het vlees en bloed van Christus, vandaar de
beschuldiging van kannibalisme.

Het feit dat de vroege christenen zich streng afzonderden van de wereld versterkte
dit soort geruchten alleen maar. Fantasie en roddel verergerden ze. Helaas waren
er ook vreemde sekten die deze reputatie misbruikten om inderdaad schandelijke
praktijken uit te oefenen. Al deze zaken droegen er toe bij dat de vroege christenen
van een verderfelijke vorm van superstitito beschuldigd werden.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1.

kamptw (14)- tegenwoordige tijd (1ste p. ev. o.t.t. v. kamptw- ik buig)
dw/ (16)- stamaoristus (3de p. ev. aanv. wijs stamaor. v. didwmi- ik geef)
krataiwqhnai- aoristus (heel werkwoord aor. lijd. vorm v. krataioomai(deponens) ik word sterk)

katoikhsai (17)- sigmatische aoristus (heel werkwoord sigm. aor. v. katoikew- ik
woon)

ben

e*rrizomenoi (17)- v.t.t. (1ste nv. mv. mnl. dlw. v.t.t. v. r&izoomai- (deponens) ik
stevig geworteld)
teqemeliwmenoi (17)- v.t.t. (1ste nv. mv. mnl. dlw. v.t.t. lijd. vorm v. qemeliow- ik
fundeer)
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v.

katalabesqai (18)- thematische aoristus (heel werkwoord them. aor. lijd. vorm
katalambanw- ik grijp, (lijd. vorm) ik begrijp)
gnwnai (19)- stamaoristus (heel werkwoord stamaor. v. ginwskw- ik weet, ik

ken)
u&perballousan (19)- o.t.t. (4de nv. ev. vrl. dlw. o.t.t. v. u&perballw- ik overtref)
e*nergoumenhn (20)- o.t.t. (4de nv. ev. vrl. dlw. o.t.t. lijd. vorm v. e*nergew- ik
werk (ergens) in)
2. Zichtbaar aan het lidwoord: ta gonata (onz. mv.), ton patera (mnl.), to plouto"
(onz.), th" doxh" (vrl.), ton e*sw a*nqrwpon (mnl.), ton Criston (mnl.), th" pistew"
(vrl.), tai" kardiai" (vrl. mv.), to plato" (onz.), thn ... th" gnwsew" agaphn (vrl.), to
plhrwma (onz.), thn dunamin (vrl.), h& doxa (vrl.), th/ e*kklhsia (vrl.), ta" genea" (vrl.
mv.)
Zichtbaar op een andere manier: door het woordje pa": pasa patria (vrl. ev.), pan ...
plhrwma (onz. ev.)
3.

14.

pro" ton patera- pro" + 4de nv.

15.

e*n ou*ranoi"- e*n + 3de nv.
e*pi gh"- e*pi + 2de nv.

16.

kata to plouto"- kata + 4de nv.
dia tou pneumato"- dia + 2de nv.
ei*" ton e*sw a*nqrwpon- ei*" + 4de nv.

17.

dia th" pistew"- dia + 2de nv.
e*n tai" kardiai"- e*n + 3de nv.
e*n a*gaph/- e*n + 3de nv.

18.

sun pasin toi" a&gioi"- sun + 3de nv.

19.

ei*" pan to plhrwma tou qeou- ei*" + 4de nv.

20.

u&per panta - u&per + 4de nv.
kata thn dunamin- kata + 4de nv.
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21.

e*n th/ e*kklhsia/- e*n + 3de nv.
e*n Cristw/ *Ihsou- e*n + 3de nv.
ei*" pasa" ta" genea"- ei*" + 4de nv.

Denkt u eraan dat een voorzetsel nooit met de eerste naamval kan gaan. Bijvoorbeeld bij u&per panta kan panta dus geen eerste naamval zijn!
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LES LXI
61.1 Inleiding
U weet dat de aoristus in de lijdende vorm wordt gevormd door uitgangen achter de stam te
plaatsen met het kenmerk -q-: e*luqhn, heel werkwoord luqhnai etc. Voor een overzicht van de vervoeging van de aoristus van de lijdende vorm verwijzen wij u naar
herhalingsles 42. U weet ook dat de o.t.t.t. van de lijdende vorm wordt gevormd
door het plaatsen van uitgangen achter de stam met het element -qhs- erin: luqhsomai, heel werkwoord luqhsesqai etc. Ook deze vervoeging vindt u in herhalingsles
42. Een aantal werkwoorden heeft echter een afwijkende vorming van de aoristus
en de o.t.t.t. in de lijdende vorm. Achter de stam van deze werkwoorden komen de
uitgangen die u al kent zonder de -q-. De uitgangen van de gebiedende wijs aoristus
bijvoorbeeld zijn dus niet -qhti, -qhtw, -qhte, -qentwn, maar -hqi, -htw, -hte, -entwn.
U moet er aan wennen dat de kenmerkende -q- ontbreekt. Er zijn echter niet zoveel
werkwoorden die een aoristus en o.t.t.t. lijdende vorm hebben zonder -q-. De voornaamste daarvan behandelen wij in de voorbeelden. Van elk werkwoord behandelen
we eerst de voorkomende vormen van de aoristus en dan van de o.t.t.t.

61.2 Voorbeelden uit het N.T.
We beginnen met het werkwoord fainw- ik toon.

i*dou a*ggelo" kuriou
kat * o*nar e*fanh au*tw/
legwn ...

Zie, een engel van de
Heere verscheen aan
hem in een droom
zeggende ... (Matt. 1:
20b)

o*nar (onz.)- droom,
e*fanh- 3de p. ev. aor.
lijd. vorm v. fainw- ik
toon
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kai e*fanhsan e*nwpion
au*twn w&sei lhro" ta
r&hmata
tauta,
kai
h*pistoun au*tai"

En
die
woorden
schenen voor hen als
leeg gepraat en zij
geloofden hen niet.
(Luc. 24: 11)

e*fanhsan- 3de p. mv.
aor. lijd. vorm v. fainwik toon, lhro" (onz.)leeg gepraat, nonsens,
a*pistew- ik geloof niet
(pistew- ik geloof, met
een a van ontkenning;
vergelijk bijvoorbeeld
dhlo"- duidelijk tegenover
a*dhlo"onduidelijk

... o&pw" mh fanh/" toi"
a*nqrwpoi"
nhsteuwn
a*lla tw/ patri sou e*n
tw/ krufaiw/

...
opdat
u
niet
verschijnt
voor
de
mensen, al vastende,
maar voor uw Vader in
het verborgene. (Matt.
6: 18b)

fanh/"- 2de p. ev. aanv.
wijs aor. lijd. vorm v.
fainwik
toon,
krufaio"- (bijv. nmw.)
verborgen, hier verzelfstandigd: het verborgen

a*lla h& a&martia, i&na
fanh/ a&martia, dia tou
a*gaqou moi katergazomenh qanaton, i&na
genhtai
kaq
*
u&perbolhn a&martwlo"
h& a&martia dia th"
e*ntolh"

Maar de zonde, opdat
zij zonde zou blijken te
zijn, heeft door het
goede voor mij de dood
bewerkt, opdat de zonde uitermate zondig
zou worden door het
gebod. (Rom. 7: 13b)

fanh/- 3de p. ev. aanv.
wijs aor. lijd. vorm v.
fainw- ik toon, katergazomai- ik bewerk, kaq
* u&perbo-lhn- (vaste
uitdrukking) uitermate

eu*comeqa de pro" ton
qeon mh poihsai u&ma"
kakon mhden, ouc i&na
h&mei" dokimoi fanwmen,
a*ll * i&na u&mei" to kalon
poihte, h&mei" de w&"
a*dokimoi w*men

Maar wij bidden tot
God dat jullie niets
kwaads doen, niet opdat wij beproefd blijken,
maar opdat jullie het
goede doen en wij als
het ware waardeloos
zijn. (2 Kor. 13: 7)

dokimo"waardevol,
beproefd,
fanwmen1ste p. mv. aanv. wijs
aor. lijd. vorm v. fainwik
toon,
a*dokimo"waardeloos
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kai o&tan proseuchsqe,
ou*k e*sesqe w&" oi&
u&pokritai, o&ti filousin e*n tai" sunagwgai"
kai e*n tai" gwniai"
twn plateiwn e&stwte"
proseucesqai,
o&pw"
fanwsin
toi"
a*nqrwpoi"

En wanneer jullie bidden, wees dan niet zoals de huichelaars, die
graag staande in de
synagogen en op de
straathoeken
bidden
opdat zij door de mensen worden gezien.
(Matt. 6: 5a)

gwnia (vrl.)- hoek, plateia
(vrl.)straat,
e&stwte"- 1ste nv. mv.
mnl. dlw. v.t.t. v.
i&sthmi- ik sta, fanwsin3de p. mv. aanv. wijs
aor. lijd. vorm v. fainwik
toon

kai tote fanhsetai to
shmeion tou ui&ou tou
a*nqrwpou e*n ou*ranw/ ...

En dan zal het teken
van de Zoon des mensen verschijnen aan de
hemel ... (Matt. 24:
30a)

fanhsetai- 3de p. ev.
o.t.t.t. lijd. vorm v.
fainwik
toon

Wij vervolgen met het werkwoord cairw- ik verheug mij. Deze betekenis blijft in de
lijdende vorm gehandhaafd.

e*carhn de e*n kuriw/
megalw" ...

Maar ik heb mij zeer
verheugd in de Heere
... (Fil. 4: 10a)

e*carhn- 1ste p. ev. aor.
lijd. vorm v. cairw- ik
verheug mij, megalw"(bijw.) lett. grotelijks
(mega"- groot), zeer

o& de &Hrw/dh" i*dwn ton
*Ihsoun e*carh lian, h*n
gar e*x i&kanwn cronwn
qelwn i*dein au*ton
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En toen Herodes Jezus
zag, verheugde hij zich
zeer, want hij was allang verlangend geweest Hem te zien
(Luc. 23: 8a)

e*carh- 3de p. ev. aor.
lijd. vorm v. cairw- ik
verheug mij, e*x i&kanwn
cronwn- (lett. uit voldoende tijden) allang

e*pi de th/ paraklhsei
h&mwn
perissoterw"
mallon e*carhmen e*pi th/
cara/ Titou

En bij onze troost hebben wij ons veel overvloediger
verheugd
aangaande de blijdschap van Titus

e*carhmen- 1ste p. mv.
aor. lijd. vorm v. cairwik
verheug
mij

(2 Kor. 7: 13b)

h*kousate o&ti ei*pon
u&min:
u&pagw
kai
e*rcomai pro" u&ma". ei*
h*gapate me e*carhte a*n
o&ti poreuomai pro" ton
patera, o&ti o* pathr
meizwn mou e*stin

Jullie hebben gehoord
dat Ik tot jullie heb gezegd: Ik ga heen en Ik
kom weer tot jullie. Als
jullie Mij lief hadden,
zouden jullie je verblijd
hebben omdat Ik heenga naar de Vader, want
de Vader is meer dan
Ik. (Joh. 14: 28)

e*carhte- 2de p. mv.
aor. lijd. vorm v. cairwik verheug mij (denkt u
eraan dat een verleden
tijd met het woordje a*n
een irrealis weergeeft,
het beste te vertalen
met
‘zou’)

i*donte" de ton a*stera
e*carhsan caran megalhn sfodra

En toen zij de ster hadden gezien, verheugden zij zich met zeer
grote vreugde. (Matt. 2:
10)

e*carhsan- 3de p. mv.
aor. lijd. vorm v. cairwik
verheug
mij
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carhte e*n e*keinh/ th/

Verheugt u in die dag
en springt op, want zie,
uw loon is groot in de
hemel. (Luc. 6: 23a)

carhte- 2de
geb. wijs aor.
v. cairw- ik
mij, skirtawop
(van

eu*franqhnai de kai
carhnai e*dei o&ti o&
a*delfo" sou ou&to"
nekro"h*n kai e*zhsen,
kai
a*polwlw"
kai
eu&reqh

Maar men behoort vrolijk te zijn en zich te
verheugen omdat deze
broer van jou dood was
en hij leeft, en hij was
verloren en is gevonden. (Luc. 15: 32)

carhnai- heel werkwoord aor. lijd. vorm v.
cairw- ik verheug mij

kai e*n toutw/ cairw.
a*lla kai carhsomai,
oida gar o&ti touto moi
a*pobhsetai ei*" swthrian dia th" u&mwn
dehsew"
kai
e*picorhgia" tou pneumato" *Ihsou Cristou

En daarin verblijd ik
mij. Maar ik zal mij ook
verheugen, want ik
weet dat dit mij tot redding zal strekken door
jullie gebed en de ondersteuning van de
Geest van Jezus Christus. (Fil. 1: 18b, 19)

carhsomai- 1ste p. ev.
o.t.t.t. lijd. vorm v.
cairw- ik verheug mij,
e*picorhgia (vrl.)- ondersteuning

a*mhn a*mhn legw u&min
o&ti
klausete
kai
qrhnhsete u&mei", o& de
kosmo" carhsetai

Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg jullie dat jullie zullen wenen en rouw
dragen, maar de wereld zal zich verheugen. (Joh. 16: 20a)

qrhnew- ik draag rouw,
carhsetai- 3de p. ev.
o.t.t.t. lijd. vorm v.
cairw- ik verheug mij

h&mera/ kai skirthsate,
i*dou gar o& misqo" u&mwn
polu" e*n tw/ ou*ranw/

kai e*stai cara soi kai
a*galliasi" kai polloi
e*pi th/ genesei au*tou

carhsontai

p. mv.
lijd. vorm
verheug
ik spring
vreugde)

827

En hij zal u tot vreugde
en verheuging zijn en
velen zullen zich over
zijn geboorte verheugen. (Luc. 1: 14)

a*galliasi" (vrl.)- grote
vreugde, carhsontai3de p. mv. o.t.t.t. lijd.
vorm v. cairw- ik verheug
mij

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord a*llassw- ik verander en de samengestelde vorm katallassw- ik verzoen.

ei* gar e*ctroi o*nte"
kathllaghmen tw/ qew/
dia tou qanatou tou
ui&ou au*tou, pollw/ mallon
katallagente"
swqhsomeqa e*n th/ zwh/
au*tou

Want indien wij, vijanden zijnde, verzoend
zijn met God door de
dood van Zijn Zoon,
des te meer zullen wij,
verzoend zijnde, gered
worden door Zijn leven.
(Rom. 5: 10)

kathllaghmen- 1ste p.
mv. aor. lijd. vorm v.
katallassw- ik verzoen, pollw/ mallon(vaste uitdrukking) des
te
meer,
katallagente"- 1ste nv.
mv. mnl. dlw. aor. lijd.
vorm v. katallassw- ik
verzoen

e*an de kai cwrisqh/,
menetw a*gamo" h* tw/
a*ndri katallaghtw

Indien zij ook gescheiden is, laat zij ongehuwd blijven of zich
met haar man verzoenen.

a*gamo"ongehuwd,
katallaghtw- 3de p.
ev. geb. wijs aor. lijd.
vorm v. katallassw- ik
verzoen

(1 Kor. 7: 11a)

deomeqa u&per Cristou,

katallaghte tw/ qew/

Wij smeken u namens
Christus: Laat u met
God verzoenen.
(2 Kor. 5: 20b)

katallaghte- 2de p.
mv. geb. wijs aor. lijd.
vorm v. katallassw- ik
verzoen
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i*dou musthrion u&min
legw: pante" ou* koimhqhsomeqa, pante" de

a*llaghsomeqa

kai w&sei peribolaion
e&lixei" au*tou", w&"
i&mation kai a*llag-

hsontai

Zie, ik vertel jullie een
geheimenis: wij zullen
niet allen ontslapen,
maar wij zullen allen
veranderd worden. (1
Kor. 15: 51)

koimaomai- ik ontslaap,
a*llaghsomeqa- 1ste p.
mv. o.t.t.t. lijd. vorm v.
a*llassw- ik verander

En als een mantel zult
Gij hen oprollen en als
een kleed zullen zij
veranderd
worden.
(Hebr. 1: 12a)

peribolaion
(onz.)mantel, e&lissw- ik rol
op (stam e&lig- , vandaar de x: een samentrekking van g van de
stam en s van de
o.t.t.t.-uitgang!),
a*llaghsontai- 3de p.
mv. o.t.t.t. lijd. vorm v.
a*llassw- ik verander

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord grafw- ik schrijf/prografw- ik schrijf
tevoren.
o&sa gar proegrafh, ei*
thn h&meteran didaskalian e*grafh

Want zoveel als er tevoren geschreven is, is
geschreven tot onze
lering. (Rom. 15: 4a)

proegrafh- 3de p. ev.
aor. lijd. vorm v. prografw- ik schrijf tevoren, didaskalia (vrl.)onderwijs,
lering,
e*grafh- 3de p. ev. aor.
lijd. vorm v. grafw- ik
schrijf

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord qaptw- ik begraaf. Let u erop dat dit
werkwoord in de aoristus begint met een t in plaats van een q. In de aoristus komt er
een f in de vorm. Wanneer twee opeenvolgende lettergrepen met een geaspireerde
letter beginnen, verliest de eerste lettergreep zijn aspiratie: de begin-q wordt een t.

e*qafhn > e*tafhn

829

a*peqanen de kai
plousio" kai e*tafh

o&

En ook de rijke stierf en
werd begraven.
(Luc. 16: 22b)

sunetafhmen ou*n au*tw/
dia tou baptismato"
ei*" ton qanaton

e*n w&/ kai perietmhqhte
peritomh/ a*ceiropoihtw/
e*n th/ a*pekdusei tou
swmato" th" sarko",
e*n th/ peritomh/ tou
Cristou, suntafente"
au*tw/ e*n tw/ baptismw/ ...

plousio"- (bijv. nmw.)
rijk, hier verzelfstandigd
door het gebruik van
het lidwoord, e*tafh3de p. ev. aor. lijd.
vorm v. qaptw- ik begraaf

Wij zijn dan met Hem
begraven door de doop
in de dood. (Rom. 6:
4a)

sunetafhmen- 1ste p.
mv. aor. lijd. vorm v.
sunqaptw- ik begraaf
met

In Dewelke jullie ook
besneden zijn met een
besnijdenis die niet met
handen geschiedt, in
het afleggen van het
lichaam van het vlees,
in de besnijdenis van
Christus, mede begraven zijnde met Hem in
de doop ... (Kol. 2: 11,
12a)

a*pekdusi" (vrl.)- aflegging, suntafente"- 1ste
nv. mv. mnl. dlw. aor.
lijd. vorm v. sunqaptwik begraaf met
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Wij vervolgen met een vorm van het werkwoord e*kkoptw- ik verwijder uit.

ei* gar su e*k th" kata
e*xekoph"
fusin
a*grielaiou kai para
fusin
e*nekentrisqh"
ei*" kallielaion, posw/
mallon ou&toi oi& kata
fusin
e*gkentrisqhsontai th/ i*dia/ e*laia/

Want indien u uit de
van nature wilde olijfboom verwijderd bent
en, tegen de natuur in,
gee>nt op de edele olijfboom, hoeveel temeer
zullen zij die van nature
(edele takken) zijn
gee>nt worden op hun
eigen olijfboom.
(Rom. 11: 24)

kata fusin- van nature,
e*xekoph"- 2de p. ev.
aor. lijd. vorm v.
e*kkoptw- ik verwijder
uit, a*grielaio" (vrl.!)wilde olijfboom (a*grio"wild, e*laion- olijfboom),
para fusin- tegen de
natuur
in,
e*nekentrisqh"- 2de p.
ev. aor. lijd. vorm v.
e*gkentrizw- ik ent, kallielaio" (vrl.!)- gecultiveerde
olijfboom,
e*gkentrisqhsontai3de p. mv. o.t.t.t. lijd.
vorm v. e*gkentrizw- ik
ent, e*laia (vrl.)- olijfboom
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Wij vervolgen met vormen van derw- ik sla.

e*keino" de o& doulo" o&
gnou" to qelhma tou
kuriou autou kai mh
e&toimasa" h* poihsa"
pro" to qelhma au*tou
darhsetai polla": o& de
mh gnou", poihsa" de
a*xia plhgwn, darhsetai o*liga"

Die dienstknecht die de
wil van zijn heer kende
en niet gereed was of
gedaan heeft naar zijn
wil zal veel slaag krijgen. Maar hij die (de
wil van zijn heer) niet
kende en dingen heeft
gedaan die slaag verdienen,
zal
weinig
slaag krijgen. (Luc. 12:
47, 48a)

gnou"- 1ste nv. ev. mnl.
dlw.
stamaor.
v.
ginwskw- ik ken, darhsetai- 3de p. ev. o.t.t.t.
lijd. vorm v. derw- ik
sla, polla"- soort 4de
nv. v. uitgebreidheid:
‘veel’, a*xia plhgwndingen, die slagen verdienen (a*xio"- waard,
hier 4de nv. mv. onz. +
2de nv. v. plhgh (vrl.)klap,
pak
slaag),
o*liga"- soort 4de nv. v.
uitgebreidheid: ‘weinig’

paradwsousin u&ma" ei*"
sunedria kai ei*" sunagwga" darhsesqe kai
e*pi h&gemonwn kai basilewn
staqhsesqe
e&neken e*mou ei*" marturion autoi"

Zij zullen jullie overleveren aan raadsvergaderingen en in synagogen zullen jullie geslagen worden en voor
stadhouders en koningen zullen jullie worden
gesteld om Mijnentwil,
hun tot een getuigenis.
(Marc. 13: 9b)

darhsesqe- 2de p. mv.
o.t.t.t. lijd. vorm v.
derw- ik sla, e&neken (+
2de nv.)- ter wille van

Wij vervolgen met een vorm van het werkwoord e*kplhssomai- ik sta versteld. Let
erop dat dit een deponens is met een aoristus van de lijdende vorm! De betekenis
blijft hetzelfde.
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kai

i*donte"
e*xeplaghsan ...

au*ton

En toen zij Hem zagen,
stonden ze versteld ...
(Luc. 2: 48a)

e*xeplaghsan- 3de p.
mv. aor. lijd. vorm v.
e*kplhssomai- ik sta
versteld

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord speirw- ik zaai.

pante" de diesparhsan
kata ta" cwra" th"
*Ioudaia" kai Samareia"
plhn twn a*postolwn

En allen werden verstrooid door de gebieden van Galilea en
Samaria, met uitzondering van de apostelen.
(Hand. 8: 1b)

diesparhsan- 3de p.
mv. aor. lijd. vorm v.
diaspeirw- ik verstrooi,
plhn (+ 2de nv.)- behalve

w&" kokkw/ sinapew", o&"
o&tan sparh/ e*pi th"
gh", mikroteron o*n
pantwn twn spermatwn
twn e*pi th" gh" ...

Zoals een mosterdzaadje wanneer het
wordt gezaaid in de
aarde, het kleinste is
van alle zaden op de
aarde ...

sparh/- 3de p. ev. aanv.
wijs aor. lijd. vorm v.
speirwik
zaai

(Marc. 4: 31a)

panto" a*kouonto" ton
logon th" basileia"
kai
mh
suniento"
e*rcetai o& ponhro" kai
a&rpazei to e*sparmenon
e*n th/ kardia/ au*tou,
ou&to" e*stin o& para thn
o&don sparei"

Wanneer iemand het
woord van het Konink-

rijk hoort en niet begrijpt, komt de boze en
neemt weg wat in zijn
hart gezaaid is, dit is hij
die bij de weg bezaaid
is.
(Matt. 13: 19)

e*sparmenon- 4de nv.
ev. onz. dlw. v.t.t. lijd.
vorm v. speirw- ik zaai,
sparei"- 1ste nv. ev.

mnl. dlw. aor. lijd. vorm
v. speirw- ik zaai
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oi& men ou*n diasparendihlqon
eu*agte"
gelizomenoi ton logon

Zij dan die verstrooid
waren, gingen (overal)
rond en verkondigden
het Woord. (Hand. 8: 4)

diasparente"- 1ste nv.
mv. mnl. dlw. aor. lijd.
vorm v. diaspeirw- ik
verstrooi

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord a*postellw- ik zend.

kai a*pestalhn lalhsai
pro" se

En ik ben gezonden om
tot u te spreken.
(Luc. 1: 19b)

a*pestalhn- 1ste p. ev.
aor. lijd. vorm v.
a*postellw- ik zend

e*n de tw/ mhni tw/ e&ktw/
a*pestalh o& a*ggelo"
Gabrihl a*po tou qeou

En in de zesde maand
werd de engel Gabrie>l
uitgezonden door God
(Luc. 1: 26a)

mhni -3de nv. ev. v. mhn
(mnl.)- maand, e&kto"zesde
(e&xzes),
a*pestalh- 3de p. ev.
aor. lijd. vorm v.
a*postellw- ik zend,
GabrihlGabrie>l

pw" de khruxwsin e*an
mh a*postalwsin;

Maar hoe zullen zij
prediken, indien zij niet
gezonden zijn?

a*postalwsin- 3de p.
mv. aanv. wijs aor. lijd.
vorm v. a*postellw- ik
zend

(Rom. 10: 15a)
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oi&" a*pekalufqh o&ti ou*c
e&autoi" u&min de dihkonoun au*ta, a& nun
a*nhggelh u&min dia twn
eu*aggelisamenwn u&ma"
e*n
pneumati
a&giw/
a*postalenti
a*p
*
ou*ranou,
ei*"
a&
e*piqumousin
a*ggeloi
parakuyai

Aan hen is onthuld dat
zij niet voor zichzelf
maar voor jullie deze
dingen bediend hebben, dewelke nu aan
jullie bericht zijn door
degenen die jullie het
Evangelie verkondigd
hebben in de Heilige
Geest Die uit de hemel
is gezonden; dingen
die engelen begeren in
te zien. (1 Petr. 1: 12)

a*nhggelh- 3de p. ev.
aor. lijd. vorm v.
a*naggellw- ik bericht,
eu*aggelisamenwn- 2de
nv. mv. mnl. dlw. aor. v.
eu*aggelizw- ik verkondig (het Evangelie),
hier
verzelf-standigd
door gebruik van het
lidwoord, a*postalenti3de nv. ev. onz. dlw.
aor. lijd. vorm v.
a*postellw- ik zend, a&dit pakt het eerdere a&
weer op!, parakuyaiheel werkwoord aor. v.
parakuptw- ik bezie, ik
buig
mij
over

Wij vervolgen met vormen van het werkwoord trepw- ik wend, ik keer, vertegenwoordigd in de samengestelde vorm metatrepw- ik verander en e*ktrepomai- (deponens) ik wend af.

w&n tine" a*stochsante"
e*xetraphsan ei*" mataiologian

Hiervan zijn sommigen
afgedwaald en afgewend tot ijdel gepraat.
(1 Tim. 1: 6)

a*stocew- ik dwaal af
(lett. ik mis het doel),
e*xetraphsan- 3de p.
mv. aor. lijd. vorm v.
e*ktrepomai- ik wend af
(hier dus opnieuw een
lijdende vorm van een
deponens!, dit keer ook
echt met een passieve
vertaling)
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kai trocia" o*rqa"
poieite toi" posin
u&mwn, i&na mh to cwlon
e*ktraph/, i*aqh/ de mallon

En maakt rechte wegen
voor jullie voeten, opdat het kreupele niet
wordt verdraaid, maar
veeleer
genezen.
(Hebr. 12: 13)

trocia
(vrl.)weg,
cwlo"- (bijv. nmw.) lam,
kreupel, e*ktraph/- 3de
p. ev. aanv. wijs aor.
lijd. vorm v. e*ktrepomai- ik wend af, ik
verdraai

o& gelw" u&mwn ei*" penqo" metatraphtw kai h&
cara ei*" kathfeian

Laat uw lachen in verdriet en uw vreugde in
verslagenheid veranderd worden. (Jak. 4:
9b)

gelw" (mnl.)- gelach,
penqo" (onz.)- leed,
verdriet, metatraphtw3de p. ev. geb. wijs
aor. lijd. vorm v. metatrepw- ik verander,
kathfeia (vrl.)- verslagenheid

kai a*po men th"
a*lhqeia" thn a*kohn
a*postreyousin, e*pi de
tou" muqou" e*ktrap-

En zij zullen het gehoor
van de waarheid afkeren en zij zullen zich tot
de fabels wenden.

muqo" (mnl.)- fabel (van
dit woord komt het Nederlandse
mythe!),
e*ktraphsontai- 3de p.
mv. o.t.t.t. lijd. vorm v.
e*ktrepomai- ik wend af

hsontai
(2 Tim. 4: 4)

Wij vervolgen met een vorm van het werkwoord a*natrefw- ik breng groot, ik voed
op.

e*n tw/ kairw/ e*gennhqh
Mwu>sh"
kai
h*n
a*steio" tw/ qew/: o&"
a*netrafh mhna" trei"
e*n tw/ oi*kw/ tou patro"

... in welke tijd Mozes
werd geboren en hij
was aangenaam voor
God; hij nu werd gedurende drie maanden
opgevoed in het huis
van zijn vader.
(Hand. 7: 20)

a*steio"- (bijv. nmw.)
aangenaam, a*netrafh3de p. ev. aor. lijd.
vorm v. a*natrefw- ik
breng groot, ik voed op
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Wij tonen u tot slot vormen van het werkwoord diafqeiromai- ik ga te gronde. Dit is
een deponens met een aoristus en o.t.t.t. van de lijdende vorm! De betekenis blijft
ongewijzigd.

... kai to triton twn
ploiwn diefqarhsan

... en het derde deel
van de schepen verging.
(Op. 8: 9b)

diefqarhsan- 3de p.
mv. aor. lijd. vorm v.
diafqeiromai- ik ga te
gronde

foboumai de mh pw", w&"
o& o*fi" e*xhpathsen
Eu&an e*n th/ panourgia/
au*tou,
fqarh/
ta
nohmata u&mwn a*po th"
a&plothto" kai th"
a*gnothto" th" ei*" ton
Criston

Maar ik vrees dat, zoals de slang Eva verleid heeft door zijn listigheid, uw gedachten
bedorven zijn (om af te
wijken) van de eenvoudigheid en de reinheid
jegens Christus. (2 Kor.
11: 3)

(mnl.)slang,
o*fi"
e*xapataw- ik misleid,
panourgia (vrl.)- listigheid, fqarh/- 3de p. ev.
aanv. wijs aor. lijd.
vorm v. diafqeiromaiik ga te gronde, nohma
(onz.)gedachte,
a&ploth" (vrl.)- eenvoud, a*gnoth" (vrl.)reinheid

ou&toi de w&" a*loga zw/a
gegennhmena
fusika
ei*" a&lwsin kai fqoran
e*n oi&" a*gnoousin blasfhmounte", e*n th/ fqora/
au*twn kai fqarhsontai

Maar zij zoals redeloze
dieren,
van
nature
voortgebracht om gevangen en verdorven te
worden, zo ook zullen
zij, lasterend aangaande dingen die zij niet
kennen, omkomen in
hun eigen verderf.

a*logo"- zonder rede
(let u op de ontkennende functie van de a-!),
a&lwsi" (vrl.)- vangst,
fqora (vrl.)- verderf,
a*gnoew- ik weet niet,
blasfhmew- ik laster,
fqarhsontai- 3de p.
mv. o.t.t.t. lijd. vorm v.
diafqeiromai- ik ga te
gronde

(2 Petr. 2: 12)

In het huiswerk geven wij u vormen van de aoristus en de o.t.t.t. van het werkwoord
strefw- ik draai.
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61.3 Voorzetsels
In aansluiting op de vorige les behandelen we hier voorzetsels die met twee naamvallen kunnen gaan. Wij geven bij elk voorzetsel een basisbetekenis en een voorbeeld met vertaling. Denkt u eraan dat voorzetsels die op een klinker eindigen, deze
voor een woord dat met een klinker begint, kwijt raken. Ook kan de slotmedeklinker
dan geaspireerd worden, als de beginklinker van het volgende woord geaspireerd is.
Zie de voorbeelden bij het voorzetsel meta.

dia (voor een klinker di *) (+ 2de nv.)- door
Voorbeeld:i*dwn de o& Simwn o&ti dia th" e*piqesew" twn ceirwn twn a*postolwn didotai to pneuma ... - Maar toen Simon zag dat door de oplegging van de handen van
de apostelen de Geest gegeven werd ... (Hand. 8: 18a)

dia (voor een klinker di *) (+ 4de nv.)- wegens
Voorbeeld: kai e*sesqe misoumenoi u&po pantwn dia to onoma mou - En jullie zullen gehaat worden door allen vanwege Mijn naam. (Matt. 10: 22a)

kata (voor een klinker kat *, voor een geaspireerde klinker kaq *) (+ 2de nv.)- tegen
Voorbeeld: oi& de a*rcierei" kai to sunedrion o&lon e*zhtoun yeudomarturian kata
tou *Ihsou- En de hogepriesters en de hele raad zochten een vals getuigenis tegen
Jezus. (Matt. 26: 59a)

kata (voor een klinker kat *, voor een geaspireerde klinker kaq *) (+ 4de nv.)- volgens,
overeenkomstig
Voorbeeld: dia tiv ouj peripatousin oi& maqhtai sou kata thn paradosin twn presbuterwn, a*lla koinai" cersin e*sqiousin ton a*rton;- Waarom wandelen Uw discipelen
niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen
handen? (Marc. 7: 5b)
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meta (voor een klinker met *, voor een geaspireerde klinker meq *) (+ 2de nv.)- samen
met
Voorbeeld: o& mh w*n met * e*mou kat * e*mou e*stin, kai o& mh sunagwn met * e*mou skorpizeiDie niet met Mij is, is tegen Mij en die niet met Mij bijeenbrengt, verstrooit. (Matt. 12:
30)

meta (voor een klinker met *, voor een geaspireerde klinker meq *) (+ 4de nv.)- na
Voorbeeld: kai meq * h&mera" e&x paralambanei o& *Ihsou" ton Petron kai *Iakwbon kai
*Iwannhn ton adelfou au*tou- En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer met Zich mee (Matt. 17: 1a)

peri (+ 2de nv.)- over, aangaande
Voorbeeld: o&ti ou* pepisteuken ei*" thn marturian h&n memarturhken o& qeo" peri tou
ui&ou au*tou- omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God getuigd heeft aangaande Zijn Zoon. (1 Joh. 5: 10b)

peri (+ 4de nv.)- om ... heen, omtrent
Voorbeeld: kai e*xelqwn peri trithn w&ran ei*den a*llou" e&stwta" e*n th/ a*gora/
a*rgou"- En hij ging uit omstreeks het derde uur en zag anderen werkeloos op de
markt staan. (Matt. 20: 3)

u&per (+ 2de nv.)- ter wille van
Voorbeeld: ou&to" e*stin u&per ou& e*gw ei*pon- Hij is het aangaande Wie ik gesproken
heb (Joh. 1: 30a)

u&per (+ 4de nv.)- boven
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Voorbeeld: ou*k e*stin maqhth" u&per ton didaskalon ou*de doulo" u&per ton kurion
au*tou- Een leerling is niet boven zijn leermeester noch een slaaf boven zijn heer.
(Matt. 10: 24)
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u&po (u&p * voor een klinker, u&f * voor een geaspireerde klinker) (+ 2de nv.): door
Voorbeeld: e*moi de ei*" e*laciston e*stin, i&na u&f * u&mwn a*nakriqw- Maar het betekent
voor mij het minste dat ik door jullie geoordeeld word (1 Kor. 4: 3a)

u&po (u&p * voor een klinker, u&f * voor een geaspireerde klinker) (+ 4de nv.): onder
Voorbeeld: e*lqoush" de th" pistew" ou*keti u&po paidagwgon e*smen- Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. (Gal. 3: 25)

61.4 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen met vormen van de aoristus en o.t.t.t. lijdende vorm
van strefw- ik draai, (lijd. vorm) ik draai mij om. De stam is dan straf-. Omdat wij u
zoveel mogelijk vormen willen geven, ziet u ook vormen van a*nastrefw- ik keer terug, (lijd. vorm) ik verblijf in, a*postrefw- ik verwijder, (lijd. vorm) ik keer mij af en
e*pistrefw- ik keer terug, (lijd. vorm) ik draai mij om.
1. tauta ei*pousa e*strafh ei*" ta o&pisw kai qewrei ton *Ihsoun e&stwta kai ou*k h/*dei
o&ti *Ihsou" e*stin
2. a*nestrafhmen e*n tw/ kosmw/
3. a*lla e*pestrafhte nun e*pi ton poimena
4. oi*da" touto, o&ti a*pestrafhsan me pante" oi& e*n th/ *Asia/
5. tw/ ai*tounti se do" kai ton qelonta a*po sou danisasqai mh a*postrafh/"
6. a*mhn legw u&min, e*an mh strafhte kai genhsqe w&" ta paidia, ou* mh ei*selqhte ei*"
thn basileian twn ou*ranwn
7. ... i&na mh i*dwsin toi" o*fqalmoi" kai nohswsin th/ kardia/ kai strafwsin kai
i*asomai au*tou"
8. kai e*an men h*/ h& oi*kia a*xia, e*lqatw h& ei*rhnh u&mwn e*p * au*thn, e*an de mh h*/ a*xia, h&
ei*rhnh u&mwn pro" u&ma" e*pistrafhtw
9. e*n fobw/ ton th" paroikia" u&mwn cronon a*nastrafhte

841

10. kai eu*qu" o& *Ihsou" e*pignou" e*n e&autw/ thn e*x au*tou dunamin e*lqousan
e*pistrafei" e*n tw/ o*clw/ e*legen: tiv" mou h&yato twn i&matiwn;
11. legei au*th/ *Ihsou": Mariam. strafeisa e*keinh legei au*tw/ &Ebrai>sti: rabbouni (o&
legetai didaskale)
12. mh dwte to a&gion toi" kusin mhde balhte tou" margarita" u&mwn e*mprosqen twn
coirwn, mhpote katapathsousin au*tou" e*n toi" posin au*twn kai strafente"
r&hxwsin u&ma"
13. o& h&lio" metastrafhsetai ei*" skoto" kai h& selhnh ei*" ai&ma

danisasqai- heel werkwoord aor. lijd. vorm v. daneizw- ik leen (betekenis blijft in de
lijdende vorm hetzelfde), h/*- 3de p. ev. aanv. wijs o.t.t. v. ei*mi- ik ben, paroikia (vrl.)bijwoning (het ergens wonen als vreemdeling), e&brai>sti- in het Hebreeuws (of Aramees), kusin- 3de nv. mv. v. kuwn (mnl.)- hond, katapatew- ik vertrap, r&hxwsin- 3de
p. mv. aanv. wijs aor. v. r&hgnumi- ik breek, selhnh (vrl.)- maan

b) Vertaal de volgende zinnen met voorzetsels.
1. meq * h&mwn o& qeo"
2. toi" a*ggeloi" au*tou e*nteleitai peri sou
3. kai e*qaumazen dia thn a*pistian au*twn
4. o&" gar ou*k e*stin kaq * h&mwn, u&per h&mwn e*stin
5. tiv" de e*stin ou&to" peri ou& a*kouw toiauta;
e*nteleitai- 3de p. ev. o.t.t.t. v. e*ntellomai- ik draag op, ik beveel

61.5 Nieuwe woorden:
ojnar (onz.)

- droom

lhro" (mnl.)

- leeg gepraat, nonsens

a*pistew

- ik geloof niet
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krufaio", -a, -on

- verborgen

katergazomai

- ik bewerk

kaq * u&perbolhn

- uitermate

dokimo", -h, -on

- waardevol, beproefd

a*dokimo", -h, -on

- waardeloos

gwnia (vrl.)

- hoek

plateia (vrl.)

- straat

megalw"

- grotelijks, zeer

e*x i&kanwn cronwn

- al lang

skirtaw

- ik spring op (van vreugde)

e*picorhgia (vrl.)

- ondersteuning

qrhnew

- ik draag rouw

a*galliasi" (vrl.)

- grote vreugde

katallassw

- ik verzoen

pollw/ mallon

- des te meer

a*gamo"
en

- ongehuwd (mannelijke vorm, die voor mannelijk
vrouwelijk wordt gebruikt!)

koimaomai

- ik ontslaap

a*llassw

- ik verander

peribolaion (onz.)

- mantel

e&lissw

- ik rol op

prografw

- ik schrijf tevoren

didaskalia (vrl.)

- onderwijs, lering

plousio", -a, -on

- rijk

sunqaptw

- ik begraaf met
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a*pekdusi" (vrl.)

- aflegging

kata fusin

- van nature

e*kkoptw

- ik verwijder uit

a*grielaio" (vrl.)

- wilde olijfboom

para fusin

- tegen de natuur in

e*gkentrizw

- ik ent

kallielaio" (vrl.)

- gecultiveerde olijfboom

plhgh (vrl.)

- klap, pak slaag

e&neken (+ 2de nv.)

- ter wille van

diaspeirw

- ik verstrooi

plhn (+ 2de nv.)

- behalve

Gabrihl

- Gabrie>l

a*naggellw

- ik bericht

parakuptw

- ik bezie, ik buig mij over

a*stocew

- ik dwaal af (lett. ik mis het doel)

e*ktrepomai

- (deponens) ik wend af

trocia (vrl.)

- weg

cwlo", -h, -on

- lam, kreupel

gelw" (mnl.)

- gelach

penqo" (onz.)

- verdriet

metatrepw

- ik verander

kathfeia (vrl.)

- verslagenheid

muqo" (mnl.)

- fabel

a*steio", -a, -on

- aangenaam
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a*natrefw

- ik breng groot, ik voed op

diafqeiromai

- ik ga te gronde

e*xapataw

- ik misleid

panourgia (vrl.)

- listigheid

nohma (onz.)

- gedachte

a&ploth" (vrl.)

- eenvoud

a*gnoth" (vrl.)

- reinheid

a*logo", -on

- zonder rede

a&lwsi" (vrl.)

- vangst

fqora (vrl.)

- verderf

a*gnoew

- ik weet niet

blasfhmew

- ik laster

dia (+ 2de nv.)

- door

e*piqesi" (vrl.)

- oplegging

misew

- ik haat

u&po (+ 2de nv.)

- door

dia (+ 4de nv.)

- wegens

yeudomarturia (vrl.)

- vals getuigenis

kata (+ 2de nv.)

- tegen

kata (+ 4de nv.)

- volgens, overeenkomstig

paradosi" (vrl.)

- overlevering

meta (+ 2de nv.)

- samen met

skorpizw

- ik verstrooi

meta (+ 4de nv.)

- na
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peri (+ 2de nv.)

- over, aangaande

peri (+ 4de nv.)

- om ... heen, omtrent

u&per (+ 2de nv.)

- ter wille van

u&per (+ 4de nv.)

- boven

u&po (+ 2de nv.)

- door

e*moi ei*" e*laciston e*stin

- het betekent voor mij het minste

u&po(+ 4de nv.)

- onder

paidagwgo" (mnl.)

- leermeester

a*nastrefw

- ik keer terug, (lijd. vorm) ik verblijf in

a*postrefw

- ik verwijder, (lijd. vorm) ik keer mij af en

e*pistrefw

- ik keer terug, (lijd. vorm) ik draai mij om

daneizw

- ik leen

paroikia (vrl.)

- bijwoning (het ergens wonen als vreemdeling)

e&brai>sti

- in het Hebreeuws (of Aramees)

kuwn (mnl.)

- hond

katapatew

- ik vertrap

r&hgnumi

- ik breek

selhnh (vrl.)

- maan

61.6 En dan nu ... lezen!:
Wij leggen u in deze les een gedeelte voor uit een brief van de apostel Petrus: 1 Petrus 1: 3-7.
Leest u het stuk eerst helemaal door, voordat u woorden die u niet weet, opzoekt in
uw woordenboek.
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3. eu*loghto" o& qeo" kai pathr tou kuriou h&mwn *Ihsou Cristou, o& kata to polu
au*tou e*leo" a*nagennhsa" h&ma" ei*" e*lpida zwsan di * a*nastasew" *Ihsou Cristou e*k
nekrwn,
4. ei*" klhronomian a*fqarton kai a*mianton kai a*maranton, tethrhmenhn e*n
ou*ranoi" ei*" u&ma"
5. tou" e*n dunamei qeou frouroumenou" dia pistew" ei*" swthrian e&toimhn
a*pokalufqhnai e*n kairw/ e*scatw/.
6. e*n w&/ a*galliasqe, o*ligon a*rti ei* deon e*stin luphqente" e*n poikiloi" peirasmoi",
7. i&na to dokimion u&mwn th" pistew" polutimoteron crusiou tou a*pollumenou dia
puro" de dokimazomenou, eu&reqh/ ei*" e*painon kai doxan kai timhn e*n a*pokaluyei
*Ihsou Cristou.

Vragen:
1. Maakt u een schema van de structuur van dit gedeelte. Hoe verhouden de verschillende verzen zich tot elkaar en door welke Griekse woorden worden de verbindingen gelegd?
2. Het woord klhronomia (vers 4) is vrouwelijk. Waarom staan de drie bijvoeglijke
naamwoorden die erbij horen in het mannelijk?
3. Geef van alle voorzetsels uit dit gedeelte aan met welke naamval ze gaan. Geef
van de voorzetsels die al behandeld zijn ook de basisbetekenis.
4. Geef van alle zelfstandige naamwoorden in dit gedeelte de eerste naamval enkelvoud (voor zover ze daar niet al instaan). (Deze hebt u nodig om een zelfstandig
naamwoord te kunnen opzoeken in het woordenboek!)
5. De inhoudelijke vraag: Leest u ter vergelijking Galaten 3: 29 - 4: 7, een gedeelte
dat niet zozeer over de erfenis als wel over de erfgenamen gaat.
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61.7 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Een Slechte Reputatie
De vroege christenen werden zeer vaak betiteld als ‘schandvlekken’. In de tweede
eeuw n. Chr. legt de bekende Tertullianus uit dat christenen zich zo afzijdig hielden
omdat ze hun Heer en God wilden dienen en in Zijn voetsporen wilden gaan. Dit
betekende voor hen dat zij niet aan publieke spelen konden meedoen. Omdat alles
doordrenkt was van afgodendienst meedden christenen het optreden van de gladiatoren, de kansspelen, wedstrijden en de theatervoorstellingen. Men las geen heidense literatuur. Men meldde zich niet als militair om conflicten met het geloof te
voorkomen. Schilder of kunstenaar kon men ook niet worden, ook vanwege de afgoden. Men kon zelfs geen leraar worden omdat men dan de onzedige afgoden
moest prediken. Zakelijke contracten moesten vaak vermeden worden omdat een
verwerpelijke eed daaraan verbonden was. Als ambtenaar moest men zich ook verbinden aan de afgoden. Dat kon dus ook niet.

Aan het einde van de tweede eeuw n. Chr. moest Tertullianus er de nadruk op leggen dat christenen ook mensen van vlees en bloed zijn. Hij schreef: “Wij leven onder jullie, eten hetzelfde voedsel, dragen dezelfde kleren en hebben dezelfde gewoonten en behoeften. Wij zijn geen Indische brahmanen of asceten die in bossen
wonen en zich aan het gewone mensenleven onttrekken. Wij zijn met jullie in de
wereld en mijden noch de wet, noch het abattoir, noch het badhuis, noch de verkoopplaats, noch de werkplek, noch het hotel (restaurant), noch de markt. Wij gaan
met jullie naar het meer. Wij strijden met jullie; wij ploegen met jullie en delen met
jullie zakelijke aangelegenheden.” Men kan zich afvragen of de heidenen onder de
indruk kwamen van dit pleidooi. Zij hadden zo vaak het tegendeel gehoord.

NOTITIES:
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Antwoorden:
1. Vers 3 begint met een lofprijzing van God (hoofdzin eu*loghto" ... Cristou, bijzin o&
.... nekrwn). Vers 4 geeft een tweede element met ei*" (het tweede waartoe God
heeft opgewekt; sluit aan bij ei*" ... nekrwn uit vers 3). Vers 5 geeft een bepaling bij
u&ma" (‘jullie die ...’). Vers 6 (e*n w&/- daarin) sluit aan ofwel direct bij e*n kairw/ e*scatw/
(daarin = in die tijd) ofwel in meer algemene zin bij het hele voorafgaande (daarin =
in die wetenschap). Vers 7 geeft het doel (i&na ...) van de in vers 6 genoemde beproevingen: verheerlijking van God. Daarmee is de cirkel rond!
2. Alle drie bijvoeglijke naamwoorden zijn zogenaamde bijvoeglijke naamwoorden
van twee uitgangen. Deze hebben geen aparte vorm voor het vrouwelijk. De bijvoeglijke naam-woorden zijn overigens van twee uitgangen, omdat ze zijn samengesteld.
U ziet dat ze alle drie beginnen met de a die ontkenning aangeeft (in de Nederlandse
vertaling mooi weer te geven met on-).
3. N.B. Wij hebben woorden die bij het zelfstandig naamwoord na het voorzetsel horen erbij laten staan (bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden). Hebt u dit niet gedaan
en alleen het zelfstandig naamwoord dat bij het voorzetsel aansluit gegeven, dan is
dit uiteraard ook goed.
3.

kata to polu au*tou e*leo" - kata (+ 4de nv.) - overeenkomstig
ei*" e*lpida zwsan - ei*" (+ 4de nv.) - naar, tot
di * a*nastasew" *Ihsou Cristou - dia (+ 2de nv.) - door
e*k nekrwn - e*k (+ 2de nv.) - uit
4. ei*" klhronomian a*fqarton kai a*mianton kai a*maranton - ei*" (+ 4de nv.) naar, tot
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e*n ou*ranoi" - e*n (+ 3de nv.) - in
ei*" u&ma" - ei*" (+ 4de nv.) - naar, tot
5. e*n dunamei qeou - e*n (+ 3de nv.) - in
dia pistew" - dia (+ 2de nv.) - door
ei*" swthrian e&toimhn a*pokalufqhnai - ei*" (+ 4de nv.) - naar, tot
e*n kairw/ e*scatw/ - e*n (+ 3de nv.) - in
6. e*n w&/ - e*n (+ 3de nv.) - in
e*n poikiloi" peirasmoi" - e*n (+ 3de nv.) - in
7. dia puro" - dia (+ 2de nv.) - door
ei*" e*painon kai doxan kai timhn - ei*" (+ 4de nv.) - naar, tot
e*n a*pokaluyei *Ihsou Cristou - e*n (+ 3de nv.) - in
4.

3. tou kuriou - kurio"
*Ihsou Cristou- *Ihsou" Cristo"

e*leo"- e*leo" (in het onzijdig zijn immers de vierde en de eerste naamval aan
elkaar
gelijk!)
e*lpida - e*lpi"
a*nastasew"- a*nastasi"
*Ihsou Cristou- *Ihsou" Cristo"
nekrwn- nekro"
4. klhronomian - klhronomia
ou*ranoi" - ou*rano"
5. dunamei - dunami"
qeou - qeo"
pistew" - pisti"
swthrian - swthria
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kairw/ - kairo"
6. peirasmoi" - peirasmo"
7. th" pistew" - pisti"
crusiou - crusion
puro" - pur
e*painon - e*paino"
doxan - doxa
timhn - timh
a*pokaluyei - a*pokaluyi"
*Ihsou Cristou - *Ihsou" Cristo"
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LES LXII
62.1 Inleiding
In deze les willen wij voorzetsels met drie naamvallen gaan behandelen en nog het een en
ander zeggen over het gebruik van het woordje a*n. Maar wij beginnen met een aanvulling
op de o.t.t.t. U weet dat de o.t.t.t. wordt gevormd door achter de stam uitgangen te
plaatsen die identiek zijn aan de uitgangen van de o.t.t. met een extra sigma:

luw- ik maak los, lusw- ik zal losmaken
luwn- losmakende, luswn- zullende losmaken

Er is echter een groep werkwoorden die een o.t.t.t. heeft zonder de sigma (zogenaamd futurum atticum). Dit zijn de werkwoorden waarvan de stam uitgaat op een l, m, n of r en de
werkwoorden van twee lettergrepen of meer op -izw (stam -id). Zoals u weet, heeft het
Grieks geen aanvoegende of gebiedende wijs van de o.t.t.t. In het Nieuwe Testament
ontbreekt ook de wensende wijs. Er zijn dus alleen vormen mogelijk van de bedrijvende
wijs, het deelwoord en het hele werkwoord. Daarbij treden de volgende uitgangen op: -w, ei", -ei, -oumen, -eite, -ousin voor de bedrijvende wijs; -wn (-ounto"), -ousa (-oush"), oun (-ounto") voor het deelwoord en -ein voor het hele werkwoord. In de lijdende vorm
treden de volgende uitgangen op: -oumai, -ei, -eitai, -oumeqa, -eisqe, -ountai voor de
bedrijvende wijs; -oumeno", -oumenh, -oumenon voor het deelwoord en -eisqai voor het
hele werkwoord.
U ziet dat de uitgangen enige verandering hebben ondergaan. Deze uitgangen komen direct
achter de stam (op l, m, n of r) of bij werkwoorden op -izw (stam op -id) achter de iota.
Bekijkt u de volgende voorbeelden van vormen uit het Nieuwe Testament.
62.2 Voorbeelden uit het N.T.
kurie, ei* su e*bastasa"
au*ton, ei*pe moi pou
e*qhka" au*ton, ka*gw
au*ton a*rw

Heer, indien u Hem hebt
weggedragen, zeg mij
waar u Hem hebt
neergelegd en ik zal Hem
wegnemen. (Joh. 20: 15b)

bastazw- ik draag weg,
a*rw- 1ste p. ev. o.t.t.t. v.
ai*rw- ik til op, ik neem
weg

LES LXII

852

... kai diakaqariei thn
a&lwna au*tou ...

... en Hij zal Zijn dorsvloer
grondig zuive-ren ...
(Matt. 3: 12b)

diakaqariei- 3de p. ev.
o.t.t.t. v. diakaqarizw- ik
zuiver
grondig

e*x au*twn a*pokteneite
kai staurwsete kai e*x
au*twn mastigwsete e*n
tai" sunagwgai" u&mwn
kai diwxete a*po polew"
ei*" polin

... van hen zullen jullie
(sommigen) doden en
kruisigen en van hen
zullen jullie (sommigen)
geselen in jullie synagogen en vervolgen van
stad tot stad.

a*pokteneite- 2de p. mv.
o.t.t.t. v. a*pokteinw- ik
dood, mastigow- ik gesel

(Matt. 23: 34b)

kai

e*pi

ceirwn
a*rousin
se,mhpote
proskoyh/" pro" liqon
ton poda sou

En zij zullen u op handen
dragen, opdat u uw voet
aan geen steen stoot.
(Matt. 4: 6b)

a*rousin- 3de p. mv.
o.t.t.t. v. ai*rw- ik til op, ik
neem
weg

kai tw/ o*nomati au*tou
e*qnh e*lpiousin

En in Zijn naam zullen de
heidenen hopen.

e*lpiousin- 3de p. mv.
o.t.t.t. v. e*lpizw- ik hoop

(Matt. 12: 21)

62.3 Voorzetsels
Er is een drietal belangrijke voorzetsels die met drie naamvallen gaan. Wij geven u weer een
basisbetekenis/basisbetekenissen en een voorbeeld met vertaling.

e*pi (e*p * voor een klinker, e*f * voor een geaspireerde klinker) (+ 2de nv.): op, ten tijde van
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Voorbeelden: plhn o& ui&o" tou a*nqrwpou e*lqwn a*ra eu&rhsei thn pistin e*pi th" gh";Maar wanneer de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op de aarde? (Luc.
18: 8b)

N.B. plhn is hier een voegwoord met tegenstellende waarde (‘maar’), niet te verwarren met
het voorzetsel plhn (+ 2de nv.)- behalve.
*Iwsia" de e*gennhsen ton *Ieconian kai tou" a*delfou" au*tou e*pi th" metoikesia" Babulwno"- En Josias bracht Jechonia voort en zijn broers ten tijde van de wegvoering naar
Babel. (Matt. 1: 11)

e*pi (e*p * voor een klinker, e*f * voor een geaspireerde klinker) (+ 3de nv.): bij
Voorbeeld: ou*k e*p * ajrtw/ monw/ zhsetai o& a*nqrwpo"- Niet bij brood alleen zal de mens
leven. (Luc. 4: 4b)

e*pi (e*p * voor een klinker, e*f * voor een geaspireerde klinker) (+ 4de nv.): naar, betreffende
Voorbeelden: tote paraginetai o& *Ihsou" a*po th" Galilaia" e*pi ton *Iordanhn- Toen
kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan (Matt. 3: 13a)
kai pw" gegraptai e*pi ton ui&on tou a*nqrwpou i&na polla paqh/ kai e*xoudenhqh/;- En
hoe is er geschreven aangaande de Zoon des mensen dat Hij veel moet lijden en geacht
worden als niets? (Marc. 9: 12b)

para (par * voor een klinker) (+ 2de nv.): van de kant van
Voorbeeld: pa" o& a*kousa" para tou patro" kai maqwn e*rcetai pro" e*me- Een ieder die
van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. (Joh. 6: 45b)

para (par * voor een klinker) (+ 3de nv.): bij
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Voorbeeld: para a*nqrwpoi" a*dunaton, a*lla ou* para qew/. panta gar dunata para tw/
qew/- Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij
God. (Marc. 10: 27b)
para (par * voor een klinker) (+ 4de nv.): bij, naar
Voorbeelden: o& ui&o" Timaiou Bartimaio", tuflo" prosaith", e*kaqhto para thn o&donDe zoon van Timaeus, Bartimaeus, een blinde bedelaar, zat bij de weg. (Marc. 10: 46b)
kai e*xhlqen palin para thn qalassan- En Hij ging opnieuw uit naar de zee. (Marc. 2:
13a)

N.B. U ziet dat de keuze voor ‘bij’ of ‘naar’ al wordt gestuurd door het werkwoord: in het
eerste voorbeeld een werkwoord van plaats (zich ergens bevinden), in het tweede een
werkwoord van richting (ergens heen gaan).

pro" (+ 2de nv.): ter wille van (komt bijna niet voor!)
Voorbeeld: touto gar pro" th" u&metera" swthria" u&parcei- Want dit is ter wille van
jullie behoud (Hand. 27: 34b)

pro" (+ 3de nv.): bij
Voorbeeld: Maria de ei&sthkei pro" tw/ mnhmeiw/ ejxw klaiousa- Maar Maria stond buiten bij het graf, wenende. (Joh. 20: 11a)

pro" (+ 4de nv.): naar
Voorbeeld: kai o&te e*ggizousin ei*" &Ierosoluma ei*" Bhqfagh kai Bhqanian pro" to
o&ro" twn e*laiwn, a*postellei duo twn maqhtwn au*tou- En toen zij naderden tot Jeruzalem, richting Bethfage en Bethanie>, naar de Olijfberg, zond Hij twee van Zijn leerlingen uit.
(Marc. 11: 1)
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Zoals beloofd willen wij hier aandacht besteden aan het gebruik van de voorzetsels met een
heel werkwoord.
In het Grieks wordt vaak een heel werkwoord zelfstandig gebruikt. U kunt dit zien aan het
gebruik van het lidwoord.

ei* men ou*n a*dikw kai
a*xion qanatou pepraca
ti, ou* paraitoumai to

a*poqanein

Indien ik dan onrecht
gedaan heb en iets heb
gedaan dat de dood verdient, weiger ik niet te
sterven. (Hand. 25: 11a)

paraiteomai- ik weiger,
to a*poqanein- het sterven (hier als lijdend
voorwerp).

Er had ook een zelfstandig naamwoord voor ‘dood’ kunnen staan. Het gebruik van het
werkwoord drukt meer de handeling uit die Paulus zou moeten ondergaan: ‘ik weiger niet te
sterven, de doodsstraf te ondergaan’. De mogelijkheid om in een werkwoord een handeling
en tijd te kunnen uitdrukken geeft het werkwoord een meerwaarde boven een zelfstandig
naamwoord. Daarnaast kan een werkwoord ook een zelfstandig naamwoord in een bepaalde naamval bij zich hebben: derde naamval voor het middel waarmee, vierde naamval
voor het lijdend voorwerp etc. Ook hiervan geven wij u een voorbeeld.

zhloute to profhteuein kai to lalein mh
kwluete glwssai"

Beijvert u om te profeteren en verhindert het in
tongen spreken niet. (1
Kor. 14: 39)

to profhteuein functioneert als lijdend voor
werp bij zhloute, net als
to lalein glwssai" bij
kwluete; glwssai" is
een 3de naamval van het
middel waarmee (instrumentalis) bij to lalein
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Een verzelfstandigd heel werkwoord wordt net zo behandeld als een zelfstandig naamwoord, dat il zeggen dat het lidwoord verbogen kan worden zodat het hele werkwoord als
het ware een aamval aanneemt. Na een voorzetsel volgt het hele werkwoord in zo’n verbogen vorm. Wij tonen u een aantal voorbeelden.

oi*den gar o& pathr
u&mwn w&n creian e*cete

pro tou u&ma" ai*thsai
au*ton

Want jullie Vader weet
wat jullie nodig hebben,
voor jullie (het) Hem vragen. (Matt. 6: 8b)

pro met de tweede
naamval betekent ‘voor’
(in dit geval van tijd). De
verzelfstandigde
vorm
van het hele werkwoord
staat dan ook in de
tweede naamval (het
lidwoord is tou). Bij het
hele werkwoord horen
twee vierde naamvallen:
u&ma" als onderwerp van
ai*thsai en au*ton als
lijdend
voorwerp.

Dit voorbeeld illustreert duidelijk het voordeel van het werkwoord boven het zelfstandig
naamwoord. Immers, het werkwoord kan een onderwerp en lijdend voorwerp van het vragen bij zich hebben. Een zelfstandig naamwoord (‘verzoek’, ‘wens’ of iets dergelijks) zou dat
niet kunnen.
oi&" kai paresthsen
e&auton zwnta meta to
paqein au*ton e*n polloi" tekmhrioi"

... aan wie Hij Zich levend
heeft vertoond, na Zijn
lijden, in vele tekenen ...
(Hand. 1: 3a)

meta met de vierde
naamval betekent ‘na’.
De verzelfstandigde vorm
van het hele werkwoord
staat dan ook in de vierde
naamval (lidwoord to).
au*ton is het onderwerp
bij paqein, tekmhrio"
(onz.)- teken, bewijs
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panta de ta e*rga
au*twn poiousin pro"

to
qeaqhnai
a*nqrwpoi"

toi"

Maar al hun werken doen
zij om door de mensen
gezien te worden.
(Matt. 23: 5a)

e*n de tw/ kaqeudein
tou" a*nqrwpou" h*lqen
au*tou o& e*cqro"

En terwijl de mensen
sliepen, kwam zijn vijand
... (Matt. 13: 25a)

pro" met de vierde
naamval betekent ‘naar’,
hier gevolgd door een
verzelfstandigd
heel
werkwoord van de aor.
lijdende vorm van een
deponens. In het Nederlands is de betekenis van
het voorzetsel het mooiste weer te geven met
een doelzin ‘om te ...’. De
derde naamval geeft de
handelende persoon aan
bij de lijdende vorm
qeaqhnai
(auctoris)

e*n met de derde naamval
betekent ‘in’, de verzelfstandigde vorm van het
hele werkwoord staat
dan ook in de derde
naamval (lidwoord tw/),
de vierde naamval tou"
a*nqrwpou" geeft het
onderwerp bij het hele
werkwoord. U ziet dat u
soms ook heel mooi met
een bijzin kunt vertalen,
e*cqro" (mnl.)- vijand

In het huiswerk krijgt u nog meer zinnen te zien met een verzelfstandigde vorm van het hele
werkwoord, al dan niet na een voorzetsel.

Zoals u weet, lijkt een deelwoord veel op een zelfstandig naamwoord. Het wordt bijvoorbeeld net zo verbogen en het kan verzelfstandigd worden door het gebruik van het lidwoord. Een deelwoord kan ook volgen op een voorzetsel. Ook daar geldt dat de keuze voor
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het deelwoord boven een zelfstandig naamwoord wordt bepaald door de mogelijkheden die
een werkwoordsvorm biedt waar het toevoeging van bijvoorbeeld een lijdend voorwerp
betreft. Bestudeert u de volgende voorbeelden.

a*ll * e*n toutoi" pasin
u&pernikwmen dia tou

a*gaphsanto" h&ma"

kai ei*don to qhrion
kai tou" basilei" th"
gh" kai ta strateumata au*twn sunhgmena
poihsai ton polemon
meta tou kaqhmenou e*pi
tou i&ppou kai meta tou
strateumato" au*tou

Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars
door Hem Die ons heeft
liefgehad. (Rom. 8: 37)

dia met de tweede
naamval betekent ‘door’,
het deelwoord staat dan
ook in de tweede naamval (lidwoord tou). h&ma"
is het lijdend voorwerp
bij
a*gaph-santo"

En ik zag het beest en de
koningen der aarde en
hun legers, verzameld om
strijd te leveren met Hem
Die op het paard zat en
met Zijn leger.

sunhgmena- 4de nv. mv.
onz. dlw. v.t.t. lijd. vorm
v. sunagw- ik verzamel
(sluit aan bij ta strateumata), meta met de
tweede naamval betekent ‘met’, het deelwoord staat dan ook in
de tweede naamval; het
is verzelfstandigd door
het gebruik van het lidwoord. U ziet dat door de
keuze voor een werkwoordsvorm een toevoeging in de vorm van een
plaatsbepaling (e*pi tou
i&ppou)
mogelijk
is.

(Op. 19: 19)

62.4 Het Gebruik van het Woordje ajn
Wij willen u nu een overzicht geven van het gebruik van het woordje a*n. Zoals u weet, heeft
dit woordje op zich geen betekenis, maar geeft het een bepaalde invulling aan de zin, afhankelijk van de werkwoordsvorm waar het bijstaat. Wij geven u voorbeelden van de diverse
gebruikswijzen van het woordje a*n. In herhalingsles 63 vindt u een schema van gebruik en
betekenis.
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Het woordje a*n kan gebruikt worden bij drie wijzen (de bedrijvende wijs, de aanvoegende
wijs en de wensende wijs) en bij het hele werkwoord.

1) Bij de bedrijvende wijs geeft a*n aan dat de zin een niet-werkelijkheid aangeeft: irrealis. De
werkwoordsvorm is dan ofwel o.v.t. ofwel aoristus (het is dus altijd een verleden tijd!).

e*dei se ou*n balein ta
a*rguria mou tai" trapezitai", kai e*lqwn
e*gw e*komisamhn a*n to
e*mon sun tokw/

Je had dan mijn geld aan
de bankiers moeten geven, en ik zou gekomen
zijn en zou het mijne met
rente hebben teruggenomen. (Matt. 25: 27)

trapezith" (mnl.)- bankier, e*komisamhn- 1ste p.
ev. aor. lijd. vorm v. komizw- ik breng, (lijd.
vorm) ik krijg terug, toko"
(mnl.)rente

De heer des huizes die hier aan het woord is, geeft een mogelijkheid die geen werkelijkheid
meer kan worden: de slaaf had het geld aan de bankiers moeten geven en in dat geval zou de
heer gekomen zijn en zijn geld met rente hebben teruggenomen. Maar de slaaf heeft het geld
in de grond verborgen en hij geeft de heer nu het geld (zonder rente) terug.

2) Bij de aanvoegende wijs in bijzinnen geeft a*n aan: een gebeurtenis die men in de toekomst
verwacht (zogenaamde futuralis) of een algemeen dan wel herhaald feit (generalis-iterativus).
kai ei*" h&n a*n oi*kian
ei*selqhte, e*kei menete

En in welk huis jullie
zullen binnengaan, blijft
daar (Luc. 9: 4a)

a*n met een aanvoegende wijs in een relatieve bijzin die een toekomstige gebeurtenis
aangeeft.

In dit gedeelte geeft Jezus de discipelen instructies voor Hij hen uitzendt. Hij beschrijft dus hoe ze zich in de toekomst moeten gedragen.
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o&" a*n gar e*ch/, doqhsetai au*tw/

Want wie heeft, hem zal
gegeven worden.
(Luc. 8: 18b)

a*n met een aanvoegende
wijs in een relatieve bijzin die een algemeen feit
aangeeft.

Deze uitspraak van Jezus komt uit een gedeelte waarin Hij algemene uitspraken doet die betrekking hebben op het gedrag van mensen.

3) De wensende wijs met a*n in een hoofdzin geeft een mogelijkheid aan (zogenaamde potentialis).

tiv a*n qeloi o& spermologo" ou&to" legein;

Wat wil die praatjesmaker
zeggen?

a*n met een wensende
wijs
o.t.t.

(Hand. 17: 18b)
Door het gebruik van a*n met de wensende wijs wordt de vraagzin afgezwakt ten opzichte van
een zin met een bedrijvende wijs. De mensen vragen zich af of Paulus (die wordt hier met
spermologo" bedoeld!) wel echt iets te zeggen heeft.

a*n wordt ook wel gebruikt met een wensende wijs in een bijzin na een werkwoord van zeggen in de hoofdzin. De bijzin geeft dan de inhoud weer van de mededeling.

neuei ou*n toutw/ Simwn
Petro" puqesqai tiv"
a*n ei*h peri ou& legei

Hem nu gaf Simon Petrus een wenk na te
vragen wie het wel zijn
mocht over wie Hij
sprak.
(Joh. 13: 24)

ei*shlqen de dialogismo" e*n au*toi", to

tiv" a*n
au*twn

ei*h

meizwn

neuw- ik geef een wenk,
na
het
werkwoord
puqesqai (vragen, informeren) volgt de wensende wijs met a*n om de
inhoud weer te geven van
de vraag die Johannes van
Petrus moet stellen aan
Jezus.
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Nu kwam er een discussie onder hen, wie
van hen de meeste
was.
(Luc. 9: 46)

dialogismo"
(mnl.)discussie
(dialogizomai- ik discussieer), de
vraagzin met a*n + wensende wijs geeft de inhoud weer van hun discussie.

4) Het woordje a*n kan ook gebruikt worden met een heel werkwoord en geeft dan een mogelijkheid (potentialis) of een onmogelijkheid aan (irrealis)

i&na mh doxw w&" a*n
e*kfobein u&ma" dia twn
e*pistolwn

... opdat het niet lijkt dat
ik jullie door de brieven
angst wil aanjagen.
(2 Kor. 10: 9)

e*kfobew- ik maak bang,
Het hele werkwoord met
a*n geeft een mogelijkheid (de brieven jagen
angst aan), die Paulus
nadrukkelijk terzijde zet.
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In les 55 hebben wij onder de conditionele bijzinnen het gebruik van a*n in dit soort zinnen al
besproken. Wij geven u hier nogmaals het schema van het gebruik van a*n in conditionele
bijzinnen. Voor een uitgebreide bespreking met voorbeelden verwijzen wij u naar les 55.

soort zin

bijzin

hoofdzin

realis

ei* + bedr. wijs

bedr. wijs

e*an + aanv. wijs

bedr. wijs

irrealis

ei* + bedr. wijs

a*n + bedr. wijs

potentialis

ei* + wensende wijs

a*n + wensende wijs

62.5 Huiswerk
a) Vertaal de volgende zinnen met vormen van het futurum atticum.
1. i*dou gar a*po tou nun makariousin me pasai ai& geneai
2. e*an a*fwmen au*ton ou&tw", pante" pisteusousin ei*" au*ton kai e*leusontai oi&
&Rwmaioi kai a*rousin h&mwn kai ton topon kai to e*qno".
3. to qhrion to a*nabainon e*k th" a*bussou poihsei met * au*twn polemon kai nikhsei
au*tou" kai a*poktenei au*tou"

a&po tou nun- van nu af aan (Let erop dat hier het bijwoord nun wordt verzelfstandigd tot
‘het huidige ogenblik, het heden’), makarizw- ik prijs gelukkig, kai ... kai- zowel ... als,
a*busso" (vrl.!)- afgrond

b) Vertaal de volgende zinnen met voorzetsels.
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1. ou*de kaiousin lucnon kai tiqeasin au*ton u&po ton modion a*ll * e*pi thn lucnian,
kai lampei pasin toi" e*n th/ oi*kia/
2. doxan para a*nqrwpwn ou* lambanw
3. legw de u&min o&ti pan r&hma a*rgon o& lalhsousin oi& a*nqrwpoi a*podwsousin peri
au*tou logon e*n h&mera/ krisew"

modio" (mnl.)- korenmaat (afgeleid van het Latijnse woord modius; een inhoudsmaat van
ongeveer 8,75 liter, in concreto een vat van die inhoud)

c) Vertaal de volgende zinnen met verzelfstandigde hele werkwoorden.
1. e*moi gar to zhn Cristo" kai to a*poqanein kerdo"
2. qeo" gar e*stin o& e*nergwn e*n u&min kai to qelein kai to e*nergein u&per th"
eu*dokia"
3. i*dou dedwka u&min thn e*xousian tou patein e*panw o*fewn kai skorpiwn
4. foberon to e*mpesein ei*" ceira" qeou zwnto"
5. meta to genesqai me e*kei dei me kai &Rwmhn i*dein
kerdo" (mnl.)- winst, voordeel, e*nergew- ik werk in, eu*dokia (vrl.)- welbehagen (!dit Griekse woord wordt ook gebruikt in het Ere zij God van Lucas 2!), e*panw (+ 2de nv.)- op, skorpio" (mnl.)- schorpioen, to genesqai me e*kei- letterlijk mijn zijn daar; mijn verblijf daar;
vertaalt u de combinatie met het voorzetsel bijvoorkeur met een bijzin
d) Vertaal de volgende zinnen met a*n.
1. ei* e*n Turw/ kai Sidwni e*genonto ai& dunamei" ai& genomenai e*n u&min palai a*n e*n
sakkw/ kai spodw/ metenohsan
2. o&" gar e*an qelh/ thn yuchn au*tou swsai a*polesei au*thn: o&" de a*n a*polesh/ thn
yuchn au*tou e&neken e*mou eu&rhsei au*thn
3. kai o&" a*n qelh/ e*n u&min ei*nai prwto" e*stai u&mwn doulo"
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4. ei*pen ou*n h& Maria pro" ton *Ihsoun: kurie, ei* h*" w&de ou*k a*n a*peqanen o& a*delfo"
mou

spodo" (vrl.!)- as, e&neken (+ 2de nv.) ter wille van

62.6 Nieuwe woorden:

bastazw

- ik draag weg

diakaqarizw

- ik zuiver grondig

mastigow

- ik gesel

e*pi (+ 2de nv.)

- op, ten tijde van

plhn

- maar

metoikesia (vrl.)

- wegvoering

Babulwn (vrl.)

- Babel

e*pi (+ 3de nv.)

- bij

e*pi (+ 4de nv.)

- naar, betreffende

e*xoudenew

- ik zie neer op, ik acht als niets

para (+ 2de nv.)

- van de kant van

para (+ 3de nv.)

- bij

para (+ 4de nv.)

- bij, naar

prosaith" (mnl.)

- bedelaar

pro" (+ 2de nv.)

- ter wille van

pro" (+ 3de nv.)

- bij
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pro" (+ 4de nv.)

- naar

paraiteomai

- ik weiger

e*cqro" (mnl.)

- vijand

strateuma (onz.)

- leger

sunagw

- ik verzamel

trapezith" (mnl.)

- bankier

komizw

- ik breng, (lijd. vorm) ik krijg terug

toko" (mnl.)

- rente

neuw

- ik geef een wenk

e*kfobew

- ik maak bang

makarizw

- ik prijs gelukkig

kai ... kai

- zowel ... als

a*busso" (vrl.)

- afgrond

modio" (mnl.)

- korenmaat (inhoudsmaat van ongeveer 8,75 liter)

kerdo" (mnl.)

- winst, voordeel

e*nergew

- ik werk in

eu*dokia (vrl.)

- welbehagen

e*panw (+ 2de nv.)

- op

skorpio" (mnl.)

- schorpioen

spodo" (vrl.)

- as

62.7 En dan nu ... lezen!:
Wij leggen u, heel toepasselijk in deze laatste reguliere les, een gedeelte voor uit het laatste
Bijbelboek: Openbaringen 22: 10-17. Leest u het helemaal door voordat u woorden gaat
opzoeken. Moeilijke vormen vindt u uitgelegd op de volgende bladzijde.
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10. kai legei moi: mh sfragish/" tou" logou" th" profhteia" tou bibliou toutou, o&
kairo" gar e*ggu" e*stin.
11. o& a*dikwn a*dikhsatw e*ti kai o& r&uparo" r&upanqhtw e*ti kai o& dikaio" dikaiosunhn
poihsatw e*ti kai o& a&gio" a&giasqhtw e*ti.
12. i*dou e*rcomai tacu, kai o& misqo" mou met * e*mou a*podounai e&kastw/ w&" to e*rgon
e*stin au*tou
13. e*gw to a*lfa kai to w*, o& prwto" kai o& e*scato", h& a*rch kai to telo".
14. makarioi oi& plunonte" ta" stola" au*twn, i&na e*stai h& e*xousia au*twn e*pi to xulon th" zwh" kai toi" pulwsin ei*selqwsin ei*" thn polin.
15. e&xw oi& kune" kai oi& farmakoi kai oi& pornoi kai oi& fonei" kai oi& ei*dwlolatrai
kai pa" filwn kai poiwn yeudo".
16. e*gw *Ihsou" e*pemya ton a*ggelon mou marturhsai u&min tauta e*pi tai" e*kklhsiai".
e*gw ei*mi h& riza kai to geno" Dauid, o& a*sthr o& lampro" o& prwi>no".
17. kai to pneuma kai h& numfh legousin: e*rcou. kai o& a*kouwn ei*patw: e*rcou. kai o&
diywn e*rcesqw, o& qelwn labetw u&dwr zwh" dwrean.

Opmerking bij vers 12: vertaal a*podounai met ‘om te ...’
Opmerking bij vers 14: na i&na volgen twee persoonsvormen: een o.t.t.t. en een aanvoegende
wijs van de aoristus!

Vragen:
1. Geef van alle gebiedende wijzen uit dit gedeelte aan van welke tijd ze zijn.
2. Geef alle zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden.
3. Geef alle lijdende voorwerpen en geef aan bij welk werkwoord ze het lijdend
voorwerp zijn.
4. De inhoudelijke vraag: In vers 15 worden een aantal groepen genoemd die zijn
buiten-gesloten. In de misdaden die zij hebben begaan, kunt u schending van een
aantal van de tien geboden herkennen. Welke?
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sfragish/"- 2de p. ev. aanv. wijs aor. v. sfragizw- ik verzegel, rupanqhtw- 3de p. ev. geb.
wijs aor. lijd. vorm v. rupainomai- (deponens) ik ben vuil, ik ben onrein

62.8 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Intellectuele en Sociale Tegenstellingen
Boven op de heidense redenen tegen het Christendom, die ook al gebruikt werden tegen
het Jodendom, kwamen nog diverse andere tegenwerpingen. Volgens de ideeënleer van
Plato bestond waarheid in het geheel der dingen, niet in een enkel tastbaar ‘voorwerp’ zoals
de geboorte, het lijden en de opstanding van Christus.

Bovendien werd het kruislijden veracht door de intelligentsia. Wie wil er nu geloven in een
Koning die juist zo’n dood verkiest als redmiddel van de wereld? Wij zijn gewend aan heersers die hun macht laten gelden, niet aan een heerser die Zichzelf vernedert. Voor de Romeinen was het kruis een teken van schuld, zwakheid, nederigheid en slaafsheid. Voor de
Grieken betekende het ook nog eens dwaasheid. Christenen werden in het algemeen veracht, omdat ze meestal uit de minder bedeelden kwamen.

Het Rome van de eerste eeuw was corrupt. Geen van de vele mysteriereligies vereiste een
algehele bekering en een algehele nieuwe moraal. Het Christendom deed dat wel. Dit betekende een enorme toewijding en radicale keuze van de zijde van de christen. Het leven
was doordrongen van de afgodendienst. Neem nu bijvoorbeeld de arbeidersgilden. Een
arbeider die christen werd moest opeens weigeren aan feesten in de tempel mee te doen.
Deze feesten werden als zeer belangrijk ervaren. De arbeiders ervoeren daar samenhorigheid, gezelligheid, wisselden hun kennis uit en de patronen deden er zaken. Maar dat ging
gepaard met tempelprostitutie en plengen aan de afgoden.
NOTITIES:
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Antwoorden:
1.

11.

a*dikhsatw - aor.
r&upanqhtw - aor.
poihsatw - aor.
a&giasqhtw - aor.

17.

e*rcou - o.t.t.
ei*patw - aor.
e*rcou - o.t.t.
e*rcesqw - o.t.t.
labetw - aor.

2.

11.

o& r&uparo"
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o& dikaio"
o& a&gio"
13.

o& prwto"
o& e*scato"

N.B. Misschien had u in vers 16 o& lampro" en o& prwi>no" ook aangegeven als verzelfstandigde bijvoeglijke naamwoorden. Ze zijn echter bijvoeglijk gebruikt bij a*sthr, met herhaling van het lidwoord. Immers, wanneer een bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig
naamwoord waar het bijhoort, wordt gebruikt, moet het lidwoord worden herhaald.
3.

10.

tou" logou" th" profhteia" tou bibliou toutou bij sfragish/"

11.

dikaiosunhn bij poihsatw

14.

ta" stola" au*twn bij plunonte"

15.

yeudo" bij filwn kai poiwn.

16.

ton a*ggelon mou bij e*pemya
tauta bij marturhsai

17.

u&dwr zwh" bij labetw

LES LXIII
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63.1 Adjectiva (bijv. nw.) van de Derde Declinatie
In deze herhalingsles zetten wij de stof van de afgelopen lessen nog eens voor u op een rijtje. In les 57 gaven wij u de verbuiging van mela", e&kwn, o*xu".

mela"

melaina

melan

melano"

melainh"

melano"

melani

melainh/

melani

melana

melainan

melan

melane"

melainai

melana

melanwn

melainwn

melanwn

melasi(n)

melainai"

melasi(n)

melana"

melaina"

melana

e&kwn

e&kousa

e&kon

e&konto"

e&koush"

e&konto"

e&konti

e&koush/

e&konti

e&konta

e&kousan

e&kon

e&konte"

e&kousai

e&konta

e&kontwn

e&kouswn

e&kontwn

e&kousi(n)

e&kousai"

e&kousi(n)

e&konta"

e&kousa"

e&konta
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o*xu"

o*xeia

o*xu

o*xeo"

o*xeia"

o*xeo"

o*xei

o*xeia/

o*xei

o*xun

o*xeian

o*xu

o*xei"

o*xeiai

o*xea

o*xewn

o*xeiwn

o*xewn

o*xesi(n)

o*ceiai"

o*xesi(n)

o*xei"

o*xeia"

o*xea

63.2 Bijwoorden
In les 57 en 58 hebben wij aandacht besteed aan de adverbia pronominalia.

pou'/o&pou

- waar?

povqen/o&qen

- waarvandaan

e*kei/e*keise

- daar

e*keiqen

- daarvandaan

e*nqade

- hier

e*nqen

- hiervandaan

povte

- wanneer?

pote

- ooit, eens

tote

- toen

o&te

- toen, wanneer

pw'"

- hoe?
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pw"

- op de een of andere manier

w&de

- hier; in dit geval, onder deze omstandigheden

ou&tw"

- zo, aldus

w&"

- (zo)als

au*tou

- hier

pantacou

- overal

w&sautw"

- evenzo

a*llw"

- anders

ou*damw"

- geenszins

63.3 Bijzinnen en Voegwoorden
In les 58 hebben wij de behandeling van de bijzinnen en voegwoorden afgerond. Wij geven u
hier een overzicht.

1) temporele bijzinnen (bijzinnen van tijd)
Temporele bijzinnen betreffen een handeling die in tijdsrelatie wordt gesteld tot de handeling in de hoofdzin. In de praktijk komt het erop neer dat temporele bijzinnen voortijdigheid,
gelijktijdigheid of natijdigheid aangeven.

gelijktijdigheid: voegwoord o&te: meestal te vertalen met 'toen'.

Het voegwoord o&te in combinatie met een werkwoordsvorm met a*n geeft een herhaling
aan: 'telkens wanneer' (! Vaak trekt o&te samen met a*n tot o&tan)
De combinatie e*n w&/ kan (behalve gewoon voorzetsel met een relativum, zie bijvoorbeeld
Matt. 17: 5) ook als voegwoord functioneren en betekent dan 'terwijl'.
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voortijdigheid: voegwoorden e*pei en e*peidh: 'nadat', echter vaker in een causale
betekenis: 'omdat', 'aangezien'

De combinatie a*f * ou& geeft een enkele keer voortijdigheid weer: 'vanaf dat, sinds, nadat'.

natijdigheid: voegwoord

e&w" 'totdat'

prin 'voordat' (mits er in de hoofdzin geen ontkenning staat)

prin wordt gewoonlijk gevolgd door een vierde naamval met heel werkwoord. Het hele
werkwoord is de persoonsvorm, de vierde naamval het onderwerp van de bijzin.

2) causale bijzinnen (bijzinnen van oorzaak, reden)
De belangrijkste voegwoorden die causale bijzinnen inleiden zijn o&ti, e*pei(dh) en o*te. Let
u erop dat deze voegwoorden ook een andere betekenis kunnen hebben:
o&ti- dat, e*pei(dh)- nadat en o&te- toen, terwijl.
Vaak moet de kontekst uitwijzen welk verband er tussen de zinnen gelegd moet worden.

3) consecutieve bijzinnen (bijzinnen van gevolg)
Deze bijzinnen worden altijd ingeleid door het voegwoord w&ste (zodat). w&ste wordt
meestal gevolgd door een vierde naamval met heel werkwoord. In een dergelijke constructie moet de vierde naamval vertaald worden als onderwerp en het hele werkwoord als persoonsvorm van de bijzin. De tijd van het hele werkwoord bepaalt welke tijd voor de persoonsvorm moet worden gekozen. Ook kunnen er bijwoordelijke bepalingen bijstaan die
ook in de bijzin vertaald moeten worden.
N.B. Het woord w&ste wordt ook gebruikt ter inleiding van een hoofdzin. Het betekent dan
'daarom, zo dus'.
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4) conditionele bijzinnen (bijzinnen van voorwaarde)
Conditionele bijzinnen geven een voorwaarde weer voor het tot stand komen van de
hoofdhandeling. Een conditionele bijzin wordt gewoonlijk ingeleid door ei* (als, indien). Afhankelijk van de gebruikte wijs in hoofd- en bijzin kan de zin als geheel een realis, een irrealis of een potentialis weergeven. Een realis is een zin waarin voorwaarde en hoofdhandeling als vervulbaar worden geacht. In het Grieks staat dan in hoofd- en bijzin de bedrijvende
wijs.
Ook kan in de bijzin ei* + a*n (= e*an) staan met een aanvoegende wijs. In de hoofdzin staat
de bedrijvende wijs.

Een irrealis is een zin waarin de voorwaarde als niet vervulbaar wordt geacht. Dientengevolge kan ook de hoofdhandeling geen feit worden. In de bijzin staat een bedrijvende wijs, in
de hoofdzin een bedrijvende wijs met a*n. Een potentialis is een zin waarin wordt aangegeven dat aan de voorwaarde voldaan zou kunnen worden. Dientengevolge kan de hoofdhandeling ook feit worden. In het Grieks staat in de bijzin een wensende wijs, in de hoofdzin a*n
met de wensende wijs.

soort zin

bijzin

hoofdzin

realis

ei* + bedr. wijs

bedr. wijs

e*an + aanv. wijs

bedr. wijs

irrealis

ei* + bedr. wijs

a*n + bedr. wijs

potentialis

ei* + wensende wijs

a*n + wensende wijs

5) concessieve bijzinnen
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Dit zijn bijzinnen waarin een concessie wordt gedaan. Ze worden ingeleid door ei* kai of kai
ei*: ‘hoewel, ook al, zelfs indien’.

N.B. kai ei* kan ook gewoon ‘en als’ betekenen!

6) comparatieve bijzinnen
Deze zinnen geven een vergelijking aan. Zij worden ingeleid door w&" of w&sper: ‘zoals’

7) finale bijzinnen
Dit zijn bijzinnen die een doel aangeven. Ze worden vaak ingeleid door de voegwoorden i&na,
o&pw", w&"- opdat. De ontkenning in finale bijzinnen is meestal mh. Gewoonlijk wordt in finale
bijzinnen de aanvoegende wijs gebruikt.

8) relatieve bijzinnen
Deze bijzinnen worden ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord, een betrekkelijk bijvoeglijk naamwoord of een betrekkelijk bijwoord. Het betrekkelijk voornaamwoord heeft
meestal de naamval die hoort bij de functie die het vervult in de bijzin. Soms heeft het betrekkelijk voornaamwoord echter de naamval van het woord waar het op terug slaat: zogenaamde ‘attractio relativi’: aantrekking van het betrekkelijk voornaamwoord.

63.4 De Geaspireerde en Gemengde V.T.T.
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In les 58 bespraken wij de geaspireerde en gemengde v.t.t. Wij geven u hier een
volledige vervoeging van de geaspireerde v.t.t. van grafw- ik schrijf

v.t.t.

v.v.t

bedr. wijs

aanv. wijs

wens. wijs

heel ww.

deelwoord

gegrafa

gegrafw

gegrafoimi

gegrafenai gegrafw"

gegrafa"
gegrafe(n)

gegrafh/"
gegrafh/

gegrafoi"
gegrafoi

gegrafamen

gegrafwmen

gegrafoimen

gegrafate

gegrafhte

gegrafoite

gegrafasi(n)

gegrafwsi(n)

gegrafoien

gegrafuia
gegrafo"

e*gegrafh
e*gegrafh"
e*gegrafei(n)
e*gegrafemen
e*gegrafete
e*gegrafesan

Wij geven u de vormen die voorkomen van de gemengde v.t.t. teqnhka en e&sthka.

teqnhken- 3de p. ev. v.t.t. v. qnh/skw- ik sterf
teqnhkasin- 3de p. mv. v.t.t. v. qnh/skw- ik sterf
teqnhkw"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. qnh/skw- ik sterf
teqnhkoto"- 2de nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. qnh/skw- ik sterf
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teqnhkota- 4de nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. qnh/skw- ik sterf
teqnhkenai- heel werkwoord v.t.t. v. qnh/skw- ik sterf

e&sthka- 1ste p. ev. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthka"- 2de p. ev. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthken- 3de p. ev. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthkamen- 1ste p. mv. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthkate- 2de p. mv. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthkasin- 3de p. mv. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
ei&sthkei- 3de p. ev. v.v.t. v. i&stamai- ik sta
ei&sthkeisan- 3de p. mv. v.v.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthkw"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthkota- 4de nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthkote"- 1ste nv. mv. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthkotwn- 2de nv. mv. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&sthko"- 1ste nv. ev. onz. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&stw"- 1ste nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&stwto"- 2de nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&stwta- 4de nv. ev. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&stwte"- 1ste nv. mv. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&stwtwn- 2de nv. mv. mnl. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&stwta"- 4de nv. mv. mnl. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&stwta- 4de nv. mv. onz. dlw. v.t.t. v. i&stamai- ik sta
e&stanai- heel werkwoord v.v.t. v. i&stamai- ik sta
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63.5 Functies van Naamvallen
In les 58 en 59 bespraken wij de functies van de naamvallen. Wij geven u hier een
beknopt overzicht.

1) eerste naamval, ook wel nominativus genoemd.
De eerste naamval wordt gebruikt voor het aanduiden van het onderwerp. Bepalingen bij
het onderwerp staan ook in de eerste naamval.

2) tweede naamval, ook wel genitivus genoemd.
a) het aanduiden van een bezitsrelatie (genitivus possessivus)
b) het aanduiden van datgene waarmee men vergelijkt (volgend op een vergrotende
trap; genitivus comparationis)
c) het aanduiden van een tijdsaanduiding (genitivus temporis)
d) het aanduiden van een deel van een groter geheel (genitivus partitivus)
e) het aanduiden van leeftijd of omvang (genitivus quantitatis)
f) het aanduiden van waarde (genitivus pretii)
g) het aanduiden van verwijdering (genitivus separativus)

N.B. Ook bepaalde werkwoorden gaan met de tweede naamval, bijvoorbeeld a*kouw- ik
hoor.

Een apart gebruik van de genitivus vinden we in de zogenaamde genitivus absolutus oftewel de losse tweede naamval. Hiervoor verwijzen wij u naar het overzicht van gebruik van
het deelwoord (herhalingsles 56).

3) derde naamval, ook wel dativus genoemd.
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a) het aanduiden van degene die door de handeling begunstigd wordt (dativus
commodi/ of benadeeld dativus incommodi)
b) in combinatie met een vorm van ei*mi het aangeven van een bezitsrelatie (dativus
possessivus)
c) het aanduiden van het middel waarmee de handeling wordt verricht (dativus
instrumentalis)
d) het aanduiden van degene die / datgene dat de handeling verricht, meestal in
combinatie met een lijdende vorm (dativus auctoris)
e) het aanduiden van tijd (dativus temporis)
f) het aanduiden van datgene wat de oorzaak is van de handeling (dativus causae)
g) het aanduiden van de mate waarin het een het ander overtreft (met een
vergelijkende trap; dativus mensurae)
h) het aanduiden van de manier waarop iets gebeurt (dativus modi)

4) vierde naamval, ook wel accusativus genoemd.
a) het aanduiden van het lijdend voorwerp.
b) het aanduiden van het inwendig object: vaak gaat het om een woord dat verband
houdt met het werkwoord
c) het aanduiden van uitgebreidheid in tijd of ruimte (heeft geen specifieke naam)
d) het aanduiden van beperktheid (te vertalen met ‘wat betreft ...’; accusativus
limitationis)
N.B. Deze functie wordt in het Nieuwe Testament gewoonlijk vervuld door de derde
naamval, hoewel er niet zoiets bestaat als een dativus limitationis!

Een aantal vierde naamvallen is verstard tot een bijwoord of een bijwoordelijke bepaling.
tiv- waarom? (lett. wat?)
ta nun- nu (lett. de dingen nu)
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to loipon- overigens, van nu aan, in het vervolg (lett. wat betreft het overige; accusativus
limitationis!)
ou*den- in geen enkel opzicht, geenszins (lett. niets)

Een apart gebruik van de vierde naamval is dat in de vierde naamval met heel werkwoord
(accusativus cum infinitivo). Hiervoor verwijzen wij u naar les 41 (pagina 9).

63.6 Stamperfectum
In les 59 behandelden wij het regelmatig stamperfectum. Wij tonen u hier de volledige vervoeging van het stamperfectum gegona.

v.t.t.

v.v.t

bedr. wijs

aanv. wijs

wens. wijs

heel ww.

deelwoord

gegona
gegona"

gegonw
gegonh/"

gegonoimi
gegonoi"

gegonenai

gegonw"
gegonuia

gegone(n)

gegonh/

gegonoi

gegonamen

gegonwmen

gegonoimen

gegonate

gegonhte

gegonoite

gegonasi(n)

gegonwsi(n)

gegonoien

e*gegonh
e*gegonh"
e*gegonei(n)
e*gegonemen
e*gegonete
e*gegonesan

gegono"
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Zoals u in les 59 hebt kunnen lezen, komen er van drie werkwoorden onregelmatige
stamperfecta voor. Wij geven u de volledige vervoeging van oi*da- ik weet.

v.t.t.

bedr. wijs

aanv. wijs

geb. wijs

heel ww.

deelwoord

oi*da
oi*da"

ei*dw
ei*dh/"

i*sqi
i*stw

ei*denai

ei*dw"
ei*duia

oi*den

ei*dh/

i*ste

oi*damen

ei*dwmen

i*stwn

oi*date

ei*dhte

oi*dasin

ei*dwsin

ei*do"

v.v.t. h*/dein
h*/dei"
h*/dei
h/deimen
h*/deite
h*/deisan

N.B. Voor de 2de en 3de persoon meervoud bedrijvende wijs v.t.t. komen de nevenvormen i*ste en i*sasi voor.

Van de andere twee werkwoorden komen elk maar evevn vorm voor:

e*oiken- 3de p. ev. v.t.t. v. e*oika- ik schijn
ei*wqei- 3de p. ev. v.v.t. v. ei*wqa- ik ben gewoon
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63.7 Aoristus
In les 60 hebben wij u vormen laten zien van de pseudo-sigmatische aoristus. Wij
geven u hier de volledige vervoeging van de pseudo-sigmatische aoristus van menwik blijf.

bedr. wijs

aanv. wijs

geb. wijs

heel ww.

deelwoord

e*meina

meinw

meinon

meinai

meina"

e*meina"

meinh/"

meinatw

meinasa

e*meine(n)

meinh/

meinate

meinan

e*meinamen

meinwmen

meinantwn

e*meinate

meinhte

e*meinan

meinwsi(n)

In de lessen 60-62 hebben wij de belangrijkste voorzetsels besproken. Wij geven u
hier een beknopt overzicht.

63.8 Voorzetsels en hun Naamvallen
Voorzetsels met evevn naamval:
a*nti (a*nq * voor een geaspireerde klinker) (+ 2de nv.): in plaats van, voor
a*po (a*p * voor een klinker, a*f * voor een geaspireerde klinker) (+ 2de nv.): vanaf, van
... vandaan
e*k (e*x voor klinkers) (+ 2de nv.): uit
pro (+ 2de nv.): voor (zowel van tijd als van plaats)

884

e*n (+ 3de nv.): in, op (zowel van plaats als van tijd)
sun (+ 3de nv.): samen met
a*na (+ 4de nv.):‘elk’, in distributieve zin.
a*na meson (+ 2de nv.): te midden van, tussen
ei*" (+ 4de nv.): naar, (bij tijdsaanduidingen en getallen) tegen

Voorzetsels met twee naamvallen:
dia (voor een klinker di *) (+ 2de nv.)- door
dia (voor een klinker di *) (+ 4de nv.)- wegens

kata (voor een klinker kat *, voor een geaspireerde klinker kaq *) (+ 2de nv.)- tegen
kata (voor een klinker kat *, voor een geaspireerde klinker kaq *) (+ 4de nv.)- volgens,
overeenkomstig

meta (voor een klinker met *, voor een geaspireerde klinker meq *) (+ 2de nv.)- samen
met
meta (voor een klinker met *, voor een geaspireerde klinker meq *) (+ 4de nv.)- na

peri (+ 2de nv.)- over, aangaande
peri (+ 4de nv.)- om ... heen, omtrent

u&per (+ 2de nv.)- ter wille van
u&per (+ 4de nv.)- boven

u&po (u&p * voor een klinker, u&f * voor een geaspireerde klinker) (+ 2de nv.): door
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u&po (u&p * voor een klinker, u&f * voor een geaspireerde klinker) (+ 4de nv.): onder

Voorzetsels met drie naamvallen:
e*pi (e*p * voor een klinker, e*f * voor een geaspireerde klinker) (+ 2de nv.): op, ten tijde
van
e*pi (e*p * voor een klinker, e*f * voor een geaspireerde klinker) (+ 3de nv.): bij
e*pi (e*p * voor een klinker, e*f * voor een geaspireerde klinker) (+ 4de nv.): naar, betreffende

para (par * voor een klinker) (+ 2de nv.): van de kant van
para (par * voor een klinker) (+ 3de nv.): bij
para (par * voor een klinker) (+ 4de nv.): bij, naar

pro" (+ 2de nv.): ter wille van (komt bijna niet voor!)
pro" (+ 3de nv.): bij
pro" (+ 4de nv.): naar
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63.9 Een Belangrijk Werkwoord
In les 61 hebben wij u vormen getoond van de aoristus en o.t.t.t. lijdende vorm zonder q.
Wij geven u hier de volledige vervoeging van e*fanhn/fanhsomai (van fainw- ik toon).
bedr. wijs

aanv. wijs

geb. wijs

heel ww.

deelwoord

e*fanhn

fanw

fanhqi

fanhnai

fanei"

e*fanh"

fanh/"

fanhtw

faneisa

e*fanh

fanh/

fanhte

fanen

e*fanhmen

fanwmen

fanentwn

e*fanhte

fanhte

e*fanhsan

fanwsi(n)

bedr. wijs

heel ww.

deelwoord

fanhsomai

fanhsesqai fanhsomeno"

fanhsei

fanhsomenh

fanhsetai

fanhsomenon

fanhsomeqa
fanhsesqe
fanhsontai
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63.10 Het Futurum Atticum
In les 62 hebben wij het zogenaamde futurum atticum getoond. Wij geven u hier de
volledige vervoeging van e*lpiw (futurum atticum van e*lpizw- ik hoop).

bedr. wijs

heel ww.

deelwoord

e*lpiw

e*lpiein

ejlpiwn

e*lpiei"

e*lpiousa

e*lpiei

e*lpioun

e*lpioumen
e*lpieite
e*lpiousi(n)

63.11 Het Gebruik van ajn
In les 62 hebben wij het gebruik van het woordje a*n besproken. Wij geven u hier het
gebruik schematisch weer.

hoofdzinnen:

a*n + bedrijvende wijs verleden tijd : onmogelijkheid (irrealis)
a*n + wensende wijs : mogelijkheid (potentialis)

bijzinnen:

a*n + aanvoegende wijs :

toekomstig feit (futuralis)

algemeen of herhaald feit (generalis- iterativus)
a*n + wensende wijs :
(obliquus)

a*n + heel werkwoord :

mogelijkheid (potentialis)
onmogelijkheid (irrealis)

inhoud van een mededeling
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Voor het gebruik van a*n in conditionele bijzinnen verwijzen wij u naar de bespreking
van bijzinnen eerder in deze les.

63.12 De Achtergrond van Het Nieuwe Testament: Efeze, de eerste gemeente
Er is veel voor te zeggen dat de zeven gemeenten in Openbaring zeven achtereenvolgende profetische perioden van de Kerk voorstellen. Zonder daar verder op in te
gaan, betekent dat natuurlijk dat Efeze de eerste gemeente was en wel in de tijd die
wij tot nu toe behandeld hebben.

De Here zegt tot de gelovigen van die tijd dat Hij hun werken kent, namelijk hun inspanning en volharding. Ook dat zij de pseudo-christenen meedden als bozen en
dat zij pseudo-apostelen aan de kaak hadden gesteld. In verband hiermee kunnen
wij wijzen naar 1 Kor. 12:12, waar de tekenen van een echte apostel worden genoemd. Men moet niet menen dat de apostelen tot de twaalf beperkt waren. Net als
de Apostel Paulus riep Christus ook anderen. (Volgens 1 Kor. 4:9 waren er na Paulus en die anderen [ook Johannes] geen apostelen meer geroepen).

Er wordt ook gezegd dat zij (veel) verdroegen omwille van Jezus’ naam en dat zij
daar niet moe van werden. Denk aan de christenen die geheel en al beroofd werden
(Hebr. 10:34) en dat niet alleen gelaten maar met blijdschap ondergingen, wetende
dat hun een eeuwig erfgoed wachtte. Maar de vroege christenen van deze tijd worden ook berispt door de Here die hun er van beticht dat zij hun eerste liefde hadden
verlaten.

Zij werden dan ook opgeroepen om zich te herinneren hoe dat in het prille begin was
en om wederom naar hun eerste werken te wandelen. Zo niet dan zou Hij hun kandelaar wegnemen. Dit is helaas ook gebeurd. Klein-Azië is nu niet christelijk maar
voornamelijk Moslim land.

Verder werd er van hen gezegd dat zij de werken van de zogeheten ‘Nicolaïten’
haatten, ‘die Ik ook haat’ (Op.2:6). Het woord zegt het al: ‘overwinnaars van de le-
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ken’! Maar voor hem die zou overwinnen, zou de boom des levens die in het paradijs (de derde hemel [zie 2 Kor. 12:2-4]!) is; in het verschiet zijn.
NOTITIES
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LES LXIV

64.1 Inleiding
In deze les zetten wij de diverse aspecten van de aoristus uiteen. Zo heb je de aoristus ingressivus,
effectivus en de aoristus die net als de Franse passé simple (of ook defini; in het Nederlands wordt
dit de >bepaald verleden tijd= genoemd) een punt in de tijd aangeeft. Indien men geen weet van
deze aspecten heeft, kan men niet goed vertalen. Vele vertalingen gaan zelfs mank hieraan en men
vertaalt teveel naar de gebruiken van de doeltaal, of, erger, volgens zijn eigen vooroordelen. Het is
dan ook een hele kunst om dit goed te doen.
64.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament van de aspecten van de aoristus

evda,krusen o` VIhsou/"

Jezus barstte in tranen uit.

Zgn. aoristus ingressivus,

(Deftig: Jezus begon te
wenen). (Joh. 11:35)

of beginnende aoristus.

Ou[tw" ga.r hvga,phsen

>heeft liefgehad=

o` qeo." to.n ko,s-mon(w[s

>heeft gegeven= (Joh. 3:16)

Zgn. aoristus effectivus, of
effectieve aoristus (niet zoals sommigen denken een
passé simple. Het effect is
eeuwig; ook voor de wereld, want allen zijn gekocht, maar niet vrijgekocht, En daarom zullen zij
die verloren gaan ook een
eeuwig lichaam hebben en
zal er eens een nieuw universum komen. Dit is een
duidelijk voorbeeld van de
veel- voudige kant van bijbels Grieks.
Want het
woord voor ‘wereld’ hier
doelt op beide. Vaak is
bijbels Grieks niet voor een
gat te vangen!)

te to.n ui`o.n to.n mono&
genh/ e;dwken( i[na pa/"
o` pisteu,wn eiv" auvto.n
mh. avpo,lhtai avllV e;ch|
zwh.n aivw,nionÅ
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avpe,qanen to. kora,sion

>heeft de laatste adem uitgeblazen= (Mat. 9:24)

Hier als passé simple. De
onvoltooid tegenwoordige
tijd moet als >ligt op sterven= vertaald worden.

metV

polu. de.
e;balen katV auvth/"
a;nemo" tu& fwniko."o`
kalou-,meno"
euvraku,lwn

>trof= (Hand. 27:14)

Effectivus; >gooide raak=
>trof=.

ei; tij dokei/ evgnwke,nai ti( ou;pw e;gnw
kaqw." dei/ gnw/nai

>weet= (1 Kor. 8:2)

Zgn. gnomicus: niet >wist!
Deze aoristus wijst op een
algemene waarheid, zoals
het bekende zinnetje in
Homerus dat niemand het
tijdstip van zijn eigen geboorte >kent= (ajnegnw).

ouv

Je weet het immers niet
bewust meer.
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64.3 Enkele Stijlmiddelen uit het N.T.

qe,lei" de. gnw/nai( w=
a;nqrwpe kene,( o[ti h`
pi,sti" cwri." tw/n
e;rgwn avrgh, evstinÈ

>oh= (Jak. 2:20)

Exclamatio: uitroep.

Peri. de. tw/n pneuma&
tikw/n( avdelfoi,( ouv

>ik wil niet dat jullie onwetend zijn= (1 Kor. 12:1)

Zgn. litotes: iets krachtig
bevestigen door het tegenovergestelde te ontkennen.
Met andere woorden: >Ik
wil dat jullie dit grondig
weten=.

>of weten jullie niet dat de
heiligen de wereld zullen
oordelen?= (1 Kor. 6:2)

Rhetorische vraag: mededeling in de vorm van een
vraag.

qe,lw u`ma/" avgnoei/nÅ

h' ouvk oi;date o[ti oi`
a[gioi to.n ko,smon
krinou/sinÈ kai. eiv evn
u`mi/n
kri,netai
o`
ko,smo"( avna,xioi, evste
krithri,wn evlaci,stwnÈ
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o;felon kai. avpoko,y&
ontai oi` avnasta&
tou/ntej u`ma/" Å

>Och, dat zij zichzelf ook
zouden afsnijden, die u
verontrusten!= (Gal. 5:12)

Hyperbool:
opzettelijke
overdrijving. En ook ironie,
d.w.z. spottende omkering
van feiten. M.a.w. >dat zij
hun lid ook mogen afsnijden=!

o` de. plou,sio" evn th/|
tapeinw,sei auvtou/( o[ti
w`" a;nqo/" co,rtou pareleu,setaiÅ

>als een bloem= (Jak 1:10)

Metafoor: overdracht van
betekenis op grond van
overeenkomst.

avne,teilen
ga.r
o`
h[lio"
su.n
tw/|
kau,swni kai. evxh,ranen
to.n co,rton kai. to.
a;nqo" auvtou/ evxe,pesen
kai. h` euvpre,peia tou/
pros& w,pou auvtou/
avpw,leto\ ou[tw" kai. o`
plou,sio" evn tai" porei,ai"
auvtou/
maranqh,setaiÅ

(Jak. 1:11)

Allegorie:
vergelijking.

uitgesponnen
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64.4 Huiswerk
Analyseer de volgende zinnen en bepaal welke aoristus of stijlfiguur gebruikt wordt.

1. Kai. oi` paraporeuo,menoi evblasfh,moun auvto.n kinou/ntej ta.j kefala.j auvtw/n
kai. le,gontej( Ouva. o` katalu,wn to.n nao.n kai. oivkodomw/n evn trisi.n h`me,raij(

2. kai. polla,kij kai. eivj pu/r auvto.n e;balen kai. eivj u[data i[na avpole,sh| auvto,n\
avllV ei; ti du,nh|( boh,qhson h`mi/n splagcnisqei.j evfV h`ma/jÅ

3. Ouv ga.r qe,lw u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( to. musth,rion tou/to( i[na mh. h=te ÎparVÐ
e`autoi/j fro,nimoi( o[ti pw,rwsij avpo. me,rouj tw/| VIsrah.l ge,gonen a;crij ou- to.
plh,rwma tw/n evqnw/n eivse,lqh|(

4. Ble,pete tou.j ku,naj( ble,pete tou.j kakou.j evrga,taj( ble,pete th.n katatomh,nÅ

5. kai. euvqe,wj avpe,pesan auvtou/ avpo. tw/n ovfqalmw/n w`j lepi,dej( avne,bleye,n te
kai. avnasta.j evbapti,sqh

6. eva.n mh, tij me,nh| evn evmoi,( evblh,qh e;xw w`j to. klh/ma kai. evxhra,nqh kai. suna,gousin auvta. kai. eivj to. pu/r ba,llousin kai. kai,etaiÅ

7. kai. h;kousa w`j fwnh.n o;clou pollou/ kai. w`j fwnh.n u`da,twn pollw/n kai. w`j
fwnh.n brontw/n ivscurw/n lego,ntwn( ~Allhloui?a,( o[ti evbasi,leusen ku,rioj o`
qeo.j Îh`mw/nÐ o` pantokra,twrÅ
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8. h-| de. h`me,ra| evxh/lqen Lw.t avpo. Sodo,mwn( e;brexen pu/r kai. qei/on avpV ouvranou/
kai. avpw,lesen pa,ntajÅ

9. ouvk oi;date o[ti avgge,louj krinou/men( mh,tige biwtika,È

10. evgw. evfu,teusa( VApollw/j evpo,tisen( avlla. o` qeo.j hu;xanen\

64.5 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Leven en de Tijden van Paulus

Jaar
(AD) Kommentaar

Bijbelplaatsen

36

Hand 9

Bekering van Saulus van Tarsus

Saulus is in Damaskus, predikt in de synagoge, Hand 9,23-26; Gal 1,18
gaat naaar Arabië, keert terug naar Damaskus en
vlucht daarvandaan.
3639

Zijn eerste bezoek aan Jeruzalem; drie jaar na
zijn Bekering. Hij gaat vandaar naar Tarsus.

3940

Rust van de gemeenten in Judea

Hand 9,31
Paulus predikt het evangelie in Syrië en Cilicië.
Gedurende een periode van enige tijd verdraagt
hij waarschijnlijk het grootste deel van gevaar
en lijden die hij in 2. Korinthe 11 vermeldt.

Gal
1,21;
11,25.26

4043

Barnabas haalt hem uit Tarsus naar Antiochië;
daar verblijft hij een jaar voor de hongersnood.

44

Het tweede bezoek van Paulus aan Jeruzalem Hand 11,30
met de collecte.

45

Paulus keert terug naar Antiochië .

Hand 12,25

Hand
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4649

Paulus= eerste zendingsreis met Barnabas; hij Hand 13; 14
gaat naar Cypres, Antiochië, Pisidië, Ikonië,
Lystra en Derbe en keert via dezelfde weg terug
naar Antiochië. Langer oponthoud te Antiochië.

49

Woordenstrijd over de besnijdenis.

Hand 15,1.2

Paulus= derde bezoek aan Jeruzalem met Barna- Gal 2,1; Hand 15
bas, veertien jaar na zijn bekering.
Hij woont het >concilie= te Jeruzalem bij.
50

Paulus en Barnabas keren met Judas en Silas
terug naar Antiochië.

51

Paulus= tweede zendingsreis met Silas en Timo- Hand 16,10
theus. Hij gaat van Antiochië naar Syrië, Cilicië,
Derbe, Lystra, Frygië, Galate en Troas. Lukas
sluit zich aan bij de metgezellen van de apostel.
Eerste verkondiging van het evangelie in Europa. Hand 16,11-13; 18,11
Paulus bezoekt Filippi, Thessalonica, Berea,
Athene en Korinthe en verblijft een jaar en zes
maanden te Korinthe.

52

Eerste brief aan de Thessalonicenzen.
Tweede brief aan de Thessalonicenzen.

53

Paulus verlaat Korinthe en zeilt naar Efeze.

54

Paulus= vierde bezoek aan Jeruzalem tijdens het
feest. Hij keert terug naar Antiochië.
Derde zendingsreis van Paulus.

5456

Hand 19,8-10

Hij reist af van Antiochië, bezoekt Galate en
Frygië en komt aan te Efeze, waar hij twee jaar
en drie maanden verblijft. Hier zondert hij de
discipelen af van de Synagoge.
Brief aan de Galaten.
Hand 19,23-20,1; 2Kor
1,8;
2,13.14;
7,5;
Het tumult te Efeze. Paulus gaat van Efeze naar 9,1.2; Rom 15,19; 1Kor
(Lente). Eerste brief aan de Korinthiërs.

57

Hand 18,18.19
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Macedonië.

16,6

(Herfst). Tweede brief aan de Korinthiërs. Hij
bezoekt Illyrikum, dan Korinthe en overerwintert
daar.

(Lente). Brief aan de Romeinen.
Paulus verlaat Korinthe, reist door Macedonië, zeilt af van Filippi,
predikt te Troas, houdt te Milete zijn redevoeringen aan de oudsten
58 en bezoekt Tyrus en Cesarea.

Rom 15; 16;
Hand 20,4; Hand
20; 21,1-14

Paulus= vijfde bezoek aan Jeruzalem voor Pingsteren. Hij wordt gearresteerd in de Tempel, voor het sanhedrin geleid en wordt door
58- Lysias naar Cesarea gezonden, waar hij twee jaar gevangen gehou60 den wordt.
Hand 27
Paulus wordt verhoord door Felix en Festus. Hij beroept zich op de
keizer, predikt aan Agrippa, Bernice e.a.
(Herfst). Vaart af naar Italië.
60 (Winter). Schipbreuk bij Malta.
(Lente). Aankomst te Rome. Hij verblijft daar twee jaar in zijn eigen
61 woning.

(Lente). Brieven aan Filemon, aan de Kolossenzen en de Efezen.
62 (Herfst). Brief aan de Filippenzen.
Flm 22; Fil 2,24
(Lente). Paulus wordt vrijgesproken en vrijgelaten. Brief aan de Hebreën. Hij begint een reis met het doel Klein-Azië en Griekenland te
63 bezoeken.
Paulus bezoekt Kreta, laat Titus achter en vermaant Timotheus in
Efeze te blijven.
64 Eerste brief aan Timotheus. Brief aan Titus.
64- Paulus vat het plan op om te Nikopolis te overwinteren. Hij bezoekt

Tit 3,12; 2Tim
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67 Troas, Korinthe en Milete.
Hij wordt gearresteerd en naar Rome gebracht; van zijn oude metgezellen is alleen Lukas bij hem.
Tweede brief aan Timotheus, waarschijnlijk kort voor zijn dood.
67 Paulus sterft de marteldood.

4,13.20
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LES LXV

65.1 Inleiding
In deze les gaan we verder met de bespreking van stijlfiguren. In het korte bestek van
deze cursus kunnen we lang niet alles behandelen, maar we willen u wel een goede indruk
meegeven. Gelukkig is het zo dat we meestal wel de bedoeling van de schrijver begrijpen
zonder ons bewust te zijn welke syntactische constructie gebezigd wordt of wat de filologische benaming van een stijlmiddel is. Ook geven wij u wat gedachten mee over de theologische schoonheid die in het Griekse Nieuwe Testament te vinden zijn, gedachten die als
het ware kleinoden zijn.
65.2 Nog meer Stijlmiddelen uit het Nieuwe Testament

avpo.
de.
tw/n
dokou,ntwn ei=nai, ti(
o`poi/oi, pote h=san
ouvde,n moi diafe,rei\
pro,swpon Îo`Ð qeo.j
avnqrw,pou ouv lamba,nei evmoi. ga.r oi`
dokou/ntej ouvde.n pros-

(Gal.2:6)

prosane,qento(
Anakoloet (niet volgehouden zinsbouw) na
tussenzin. I.p.v evmoi.

ga.r ouvde.n prosane,teqh

ane,qento(

eivpo,ntej tw/| VAarw,n(
Poi,hson h`mi/n qeou.j
oi]
proporeu,sontai
h`mw/n\ o` ga.r Mwu?sh/j
ou-toj( o]j evxh,gagen
h`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou( ouvk oi;damen ti,
evge,neto auvtw/|Å

(Hand.7:40)

Anakoloet in het
geval van naamvallen;
1ste naamval naar 3de
naamval: o]j - auvtw/|Å
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oivke,tai u`potasso,menoi evn panti.
fo,bw| toi/j despo,taij(
ouv
mo,non
toi/j
avgaqoi/j kai. Evpieike,sin avlla. kai. toi/j
skolioi/jÅ

(1 Petr. 2:18)

o]n o` path.r h`gi,asen
kai. avpe,steilen eivj
to.n ko,smon u`mei/j

(Joh. 10:36)

Oi`

le,gete
fhmei/j(

o[ti

Anakoloet met een
deelwoord; hier i.p.v.
imperatief
(gebiedende wijs).

Blas-

Anakoloet in verband
met wisseling van
indirekte en direkte
rede. In plaats van:

o``n u`mei/j le,gete
blasfhmei/n

o[ti ei=pon(
Ui`oj. tou/ qeou/ eivmiÈ

kai. nu/n ivdou. cei.r
kuri,ou evpi. se, kai. e;sh|
tuflo.j mh. ble,pwn
to.n h[lion a;cri kairou/Å paracrh/ma, te
e;pesen
evpV
auvto.n
avclu.j kai. sko,toj kai.
peria,gwn evzh,tei ceiragwgou,jÅ

u`potas-so,menoi

(Hand. 13:11)

Tautologie: herhaling
van begrip d.m.v. een
synoniem.
avclu.j

kai. sko,toj
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avlla.
avpotaxa,menoj
kai. eivpw,n( Pa,lin avnaka,myw pro.j u`ma/j tou/
qeou/
qe,lontoj(
avnh,cqh
avpo.
th/j
VEfe,sou(

(Hand. 18:21)

eva.n ou=n qewrh/te to.n
ui`o.n tou/ avnqrw,pou
avnabai,nonta o[pou h=n
to. pro,teronÈ

(Hand. 6:62)

Pleonasme: overtollig
woordgebruik (waarschijnlijk ter versterking);

Pa,lin

avnaka,myw

Wederom
zal
ik
wederkomen, of Terug zal ik terug
komen. Vertaal met
Ik zal weer terugkomen.
(Wat
eigenlijk ook een pleonasme is, tenzij je
bedoelt dat hij een
tweede keer terugkomt; maar dat is
niet de bedoeling).

Aposiopesis: opzettelijke verzwij-ging
van zinseinde.

Tou/to evti
u`ma/j skandali,seiÈ
Nam.

Of iets dergelijks.

ouv qe,lw de. u`ma/j
avgnoei/n( avdelfoi,( o[ti
polla,kij proeqe,mhn
evlqei/n pro.j u`ma/j( kai.
evkwlu,qhn a;cri tou/
deu/ro( i[na tina. kar-

(Rom 1:13)

Parenthese: tussenzin.

kai. evkwlu,qhn a;cri
tou/ deu/ro( Bijna
heel Efeze 3 is een
parenthese, vanaf vers
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po.n scw/ kai. evn u`mi/n
kaqw.j kai. evn toi/j
loipoi/j e;qnesinÅ

twee tot het einde.
Hoofdstuk 4 grijpt
terug op 3:1.

kai.
hvnew,|cqhsan
auvtw/n oi` ovfqalmoi,Å
kai.
evnebrimh,qh
auvtoi/j
o`
VIhsou/j
le,gwn( ~Ora/te mhdei.j
ginwske,twÅ

(Mat. 9: 30)

VEleu,qeroj ga.r w'n evk
pa,ntwn pa/sin evmauto.n evdou,lwsa( i[na
tou.j
plei,onaj
kerdh,sw\

(1 Kor.9:19)

Dit is misschien een
beter
voorbeeld.

~Ora/te
mhdei.j
ginwske,twÅ

Door de geleerden
wordt dit gezien als
een
oxymoron
(scherpzinnige onzin,
zoals ‘ware leugens’);
maar ik zie zulke verzen liever aangeduid
met paradox: een
wonderlijke
tegenstelling die toch geen
tegenstrijdigheid is.
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65.3 Enkele Griekse Kleinoden uit het Nieuwe Testament

Th/| de. evpiou,sh| nukti.
evpista.j
auvtw/|
o`
ku,rioj ei=pen( Qa,rsei
w`j ga.r diemartu,rw
ta. peri. evmou/ eivj
VIerousalh.m( ou[tw se
dei/ kai. eivj ~Rw,mhn
marturh/saiÅ

(Hand. 23:11)

Abba o` path,r

Komt driemaal voor. De
eerste keer gebruikt door
Jezus en dan twee keer
door Paulus.

quga,thr&&quga,trio,n
te,kna&&tekni,a
pai/j&&paidi,on&&paida,rion
avmno.j&&avrni,on
pro,baton&&probation
poi,mnh&&poi,mnion

Qa,rsei Heb goede
moed, of wees dapper. De Here wil ons
zo ook bemoedigen
om de strijd van het
geloof niet op te
geven,
maar
te
volharden; alsof Hij
persoonlijk bij ons is
gaan staan, zoals Hij
aan
Paulus
verscheen.

Het woord Abba
Abba is Aramees
voor papa.
Het
Griekse deel maakt
het compleet, want
papa is de grote en
machtige Vader.
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Verkleinwoorden zijn woorden met een emotionele lading die warmte en liefde
uitstralen. Het moge ons niet verwonderen dat de discipel die Jezus liefhad, Johannes,
zoveel van zulke woorden bezigt. De jonge gelovigen gingen hem zeer aan het hart en
werden kindertjes genoemd. teknia van tiktw ik baar; want zij zijn immers zijn geloofskinderen. In dezelfde passage bezigt hij het woord paidi,a

In de passage van Jezus’ geboorte wordt hij geen kind of zoon genoemd, maar zoontje,
of kindje paidi,on.

In Openbaring gebruikt Johannes het woord ajrnion lammetje. Dit slaat niet in de
eerste plaats op het klein zijn van de Here, maar op Zijn dierbaar zijn, het kostbaar
lam(metje). In de passage waar Jezus Petrus zijn aanzien teruggeeft heeft Hij het over
de ‘lammetjes’ de jonge gelovigen die dierbaar zijn.

In Lukas 12:32 noemt Jezus zijn gemeente ‘klein kuddetje’.

65.4 Huiswerk

Bepaal in de volgende zinnen welk stijlmiddel gebruikt wordt.

1. eivj h]n dV a'n po,lin h' kw,mhn eivse,lqhte( evxeta,sate ti,j evn auvth/| a;xio,j evstin\
kavkei/ mei,nate e[wj a'n evxe,lqhte

2. "H avgnoei/te( avdelfoi,( ginw,skousin ga.r no,mon lalw/( o[ti o` no,moj kurieu,ei
tou/ avnqrw,pou evfV o[son cro,non zh/|È

905

3. avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouv mh. pare,lqh| h` genea. au[th me,crij ou- tau/ta pa,nta
ge,nhtaiÅ

4. eu`ro,ntej ga.r to.n a;ndra tou/ton loimo.n kai. kinou/nta sta,seij pa/sin toi/j
VIoudai,oij toi/j kata. th.n oivkoume,nhn prwtosta,thn te th/j tw/n Nazwrai,wn
ai`re,sewj( o]j kai. to. i`ero.n evpei,rasen bebhlw/sai o]n kai. evkrath,samen( parV oudunh,sh| auvto.j avnakri,naj peri. pa,ntwn tou,twn evpignw/nai w-n h`mei/j kathgorou/men auvtou/Å

5. kai. evrei/te tw/| oivkodespo,th| th/j oivki,aj( Le,gei soi o` dida,skaloj( Pou/ evstin
to. kata,luma o[pou to. pa,sca meta. tw/n maqhtw/n mou fa,gwÈ

6. kai. h` evlpi.j h`mw/n bebai,a u`pe.r u`mw/n( eivdo,tej o[ti w`j koinwnoi, evste tw/n
paqhma,twn( ou[twj kai. th/j paraklh,sewjÅ

7. evge,neto de. kraugh. mega,lh( kai. avnasta,ntej tine.j tw/n grammate,wn tou/
me,rouj tw/n Farisai,wn diema,conto le,gontej( Ouvde.n kako.n eu`ri,skomen evn tw/|
avnqrw,pw| tou,tw|\ eiv de. pneu/ma evla,lhsen auvtw/| h' a;ggelojÈ

8. kai. sunalizo,menoj parh,ggeilen auvtoi/j avpo. ~Ierosolu,mwn mh. cwri,zesqai(
avlla. perime,nein th.n evpaggeli,an tou/ patro.j h]n hvkou,sate, mou(

9. Dia. tou/to kai. h`mei/j( avfV h`j h`me,raj hvkou,samen( ouv pauo,meqa u`pe.r u`mw/n
proseuco,menoi kai. aivtou,menoi( i[na plhrwqh/te th.n evpi,gnwsin tou/ qelh,matoj
auvtou/ evn pa,sh| sofi,a| kai. sune,sei pneumatikh/|(
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10. w`j lupou,menoi avei. de. cai,rontej( w`j ptwcoi. pollou.j de. plouti,zontej( w`j
mhde.n e;contej kai. pa,nta kate,contejÅ

65.5 Achtergrond van het Nieuwe Testament: Paulus op Cyprus I
Paulus en Barnabas arriveerden te Salamis op Cyprus via zee en gingen “door het hele eiland
tot Pafos” (Hand. 13:6). Tijdens andere reizen is het aannemelijk dat zij gebruik maakten
van het wegennetwerk dat onder de autoriteit van Rome was aangelegd. Zo, nadat ze Cyprus verlaten hadden op weg naar Antiochië van Pisidië, gebruikte Paulus de via Sebastia die
in 6 v.Chr. op bevel van Augustus gemaakt was. In Macedonië diende de via Egnatia als
route naar het westen vanaf Neapolis.
Op Cyprus is het waarschijnlijk dat zij van de oostkust naar het westen zijn gegaan. Zo hebben zij de belangrijkste steden van het eiland aangedaan. Eerst moeten we echter de ontwikkeling van deze provincie overzien.
Deze werd het eigendom van Rome in 58 v. Chr. In eerste instantie was het een annexatie
aan de provincie Cilicia en in 48 v.Chr. keerde het eiland terug onder het toezicht van
Egypte. Na de dood van Cleopatra, in 31 v.Chr. werd Rome weer de toezichthouder. Daarna, in 22 v.Chr. maakte Augustus Cyprus een senatoriale provincie onder aanvoering van
een proconsul van praetoriaanse status. Er werden geen Romeinse koloniën gevestigd.
Er bestaat tweeledig bewijs voor een weg tussen Salamis en Pafos: ten eerste in de vorm
van de Romeinse wegen en ten tweede in de vorm van de nog bestaande mijlpalen. Er
bestaan twee mogelijke routes vanaf Salamis. De eerste leidde naar het noordwesten naar
Chytri over de Kyenische bergrug naar de noordkust. Dan volgde het de kust naar Soli,
Arsino en dan zuidelijk naar Pafos. De tweede route leidde naar Citium aan de zuidkust, dan
westelijk naar Amathus, Curium en vervolgens naar Pafos. Deze wegen onstonden niet tegelijker tijd en moeten over een zekere periode zijn aangelegd. De afstanden zijn als volgt:
Een totaal van ongeveer 185 km via de zuidkust. De alternatieve route via de noordkust zou
veel langer geweest zijn, ongeveer 140 km van Salamis naar Soli en nog eens 85 km naar
Pafos via Arsino; in totaal zo’n 225 km. De afstanden tussen de diverse steden leenden zich
tot reizen te voet en lagen een afstand van een dag uit elkaar. Dit betekent dat het op zijn
minst 6 dagen heeft geduurd om van het ene naar het andere einde van het eiland te reizen.
De beste manier om deze wegen aan een datum te verbinden is door de overgebleven
mijlpalen te analyseren, die vaak de naam dragen van de keizer. De meeste van deze
mijlpalen, eigenlijk stenen, behoren tot de 4de eeuw n.Chr. en zijn waarschijnlijk indicaties
van reparaties in plaats van gezagsuitbreiding. De reis van Paulus en Barnabas, in ieder
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geval langs de zuidelijke kust, zou vergemakkelijkt zijn door de constructie van een Romeinse weg gedurende het bewind van Augustus.
Er bestaan nog inscripties die terug gaan op de periode van Severus. Aangezien sommige
van deze aangetroffen worden langs de weg van Pafos naar Curium, moet dit op reparatie
wijzen. Echter, het is van deze periode dat er een eerste indicatie is van een weg van Soli
naar Arsino en dan zuidelijk naar Pafos. Dit gegeven, is het het meest aannemelijk dat Paulus de zuidelijke route ging langs de kust vanuit Salamis.
De enige steden genoemd in Handelingen zijn Salamis en Pafos. Maar, als Paulus en Barnabas te voet gingen langs de weg van Augustus via de zuidkust, dan moeten zij ook door Citium, Amathus en Curium gereisd zijn.

NOTITIES:
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LES LXVI
66.1 Inleiding
Wat we gezegd hebben in les 64 over het gebruik van de aoristus, geldt ook hier. Het vergt
veel ervaring en een geconcentreerd verstand om de diverse aspecten en zogenaamden
diathesen op te merken en te onderscheiden. Zo moet men erop letten of een deelwoord
temporeel of causaal gebruikt wordt en of zeg een tegenwoordige tijd op een herhaaldelijke
handeling wijst, of een poging tot iets. Dit is eigen aan het Grieks, ook van het N.T., en het is
soms heel moeilijk voor de lezer om dit te onderscheiden.

66.2 Voorbeelden van Werkwoordsaspecten en Diathesen uit het N.T.

Kai

Mat. 10:1

prosskalesa,menoj

Vertaal met ‘nadat’.
Deelwoorden kunnen
de volgende aspecten
hebben: temporeel
(na
dat,
terwijl,
tijdens),
causaal
(omdat, van- wege,
door te), conditioneel
(indien, in geval van),
con- cessief (hoewel,
on- danks).

tou.j dw,deka maqhta.j
auvtou/ e;dwken auvtoi/j
evxousi,an pneuma,twn
avkaqa,rtwn w[ste evkba,l& lein auvta. kai.
qera& peu,ein pa/san
no,son kai. pa/san malaki,anÅ

Ou;pw me,crij ai[matoj
avntikate,sthte
pro.j
th.n a`marti,an avnta

gwnizo,menoiÅ

proskalesa,menoj

Hebr. 12:4

avntagwnizo,menoiÅ
Vertaal met ‘terwijl’.
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oi`
de.
pistou.j
e;contej despo,taj mh.
kata& fronei,twsan(
o[ti avdelfoi, eivsin(
avlla.
ma/llon
douleue,tw& san( o[ti
pistoi, eivsin kai.
avgaphtoi. oi` th/j euvergesi,aj
avntilam&
bano,menoiÅ
Tau/ta
di,daske kai. para&
ka,lei

1 Tim. 6:2

koresqe,ntej
de.
trofh/j evkou,fizon to.
ploi/on evkballo,menoi
to.n si/ton eivj th.n
qa,lassa

Hand. 27:38

to.
de.
kalo.n
poiou/ntej
mh.
evgkakw/men(
kairw/|
ga.r ivdi,w| qeri,somen
mh. evkluo,menoiÅ

avntilambano,menoiÅ
Hier wellicht causaal:
‘omdat’.

evkballo,menoi Hier in
ieder geval causaal;
vertaal met ‘door te’.

Gal. 6:9

evkluo,menoiConditioneel:
vertaal met ‘indien’.
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:Ecomen
de.
to.n
qhsauro.n tou/ton evn
ovstraki,noij skeu,esin(
i[na h` u`perbolh. th/j
duna,mewj h=| tou/ qeou/
kai. mh. evx h`mw/n\ evn
panti. qlibo,menoi avllV
ouv stenocwrou,menoi(
avporou,menoi avllV ouvk
evxaporou,menoi(

2 Kor. 4:7,8

qlibo,menoi

o[moio,j
avnqrw,pw|

Lu. 6:48

oivkodomou/nti

evstin

oivkodo-

mou/nti

oivki,an o]j
e;skayen kai. evba,qunen
kai. e;qhken qeme,lion
evpi.
th.n
pe,tran\
plhmmu,rhj
de.
genome,nhj pros& e,rhxen
o` potamo.j th/| oivki,a|
evkei,nh|(
kai.
ouvk
i;scusen
saleu/sai
auvth.n dia. to. kalw/j
oivkodomh/sqai auvth,nÅ

evgei,resqe
a;gwmen\
ivdou. h;ggiken o` para&
didou,j meÅ

Mat. 26:46

Concessief: vertaal met:
‘hoewel’.

Hier
bijvoeglijk gebruikt.
Vertaal met ‘die zijn
huis bouwt’.

paradidou,j Hier als
zelfstandignaamwoord.
Vertaal door ‘mijn verrader’ of ‘hij die mij
overlevert’.

911

evgei,resqe
a;gwmen\
ivdou. h;ggiken o` paradidou,j meÅ

Mat. 26:46

a;gwmen\ Een transitief ww. heeft een
lijdend
voorwerp,
terwijl
intransitiva
alleen een onderwerp
hebben. Maar hier
wordt een transitief
ww. als een intransitivum gebe- zigd.
Vertaald door ‘laten
we gaan’.

De diathesen (genera verbi) zijn de actieve, mediale en passieve werkwoordsvormen.

ouvde. h` fu,sij auvth.
dida,skei u`ma/j o[ti
avnh.r me.n eva.n koma/|
avtimi,a auvtw/| evstin(

1 Kor.11:14

dida,skei Een voorbeeld van een transitief werkwoord.
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VEba,stasan
pa,lin
li,qouj oi` VIoudai/oi
i[na liqa,swsin auvto,nÅ
avpekri,qh auvtoi/j o`
VIhsou/j( Polla. e;rga
kala. e;deixa u`mi/n evk
tou/ patro,j\ dia. poi/on
auvtw/n
e;rgon
evme.

Joh. 10:31,32

liqa,zete Zogenaamd
conatief gebruik (ook
wel aangeduid met de
conatu). Vertaal door
‘... proberen (of willen)
jullie
mij
stenigen?’

liqa,zeteÈ

kai. pe,myaj avpekefa,l&
isen Îto.nÐ VIwa,nnhn
evn th/| fulakh/

Mat. 14:10

e;legen ga.r o` VIwa,nnhj

Mat. 14:4

auvtw/|( Ouvk e;xesti,n
soi e;cein auvth,nÅ

avpekefa,lisen
Voorbeeld van een
causatief
transitief
gebruik.
Vertaal
door: ‘liet onthoofden’.

e;legen

Voorbeeld
van een iteratief gebruik. Vertaal met
‘bij herhaling’.

913

evxelexa,mhn Indirekt

avpekri,qh auvtoi/j o`
VIhsou/j( Ouvk evgw. u`ma/j
tou.j
dw,deka
evxelexa,mhnÈ kai. evx
u`mw/n ei-j dia,bolo,j
evstinÅ

Joh. 6:70

VHkolou,qei de. auvtw/|
polu. plh/qoj tou/ laou/
kai. gunaikw/n ai] evko,ptonto
kai.
evqrh,noun auvto,nÅ

Lu. 23: 27

evko,ptonto

ouv
pau,omai
euvcaristw/n
u`pe.r
u`mw/n
mnei,an
poiou,menoj evpi. tw/n
proseucw/n mou(

Ef. 1:16

pau,omai

reflexief gebruik van
een mediale vorm.
De meesten vertalen
als louter transitief,
maar de bijbetekenis
van ‘heb voor mezelf
uitverkozen’ zit er ook
in.

Direkt
reflexief gebruik van
een mediale vorm.
Te
vertalen
met
‘sloegen
zichzelf
(eventueel op de
borst)’

Intransitief gebruik van een
mediale vorm.
Te
vertalen door ‘ik houd
op’.
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poiei/sqai Passivum:

Parakalw/
prw/ton

ou=n
pa,ntwn
poiei/sqai
deh,seij
proseuca,j evnteu,xeij
euvcaristi,aj
u`pe.r
pa,ntwn avnqrw,pwn(

1 Tim. 1:2

eiv de. zhth,mata, evstin
peri. lo,gou kai. ovnoma,twn kai. no,mou tou/
kaqV u`ma/j( o;yesqe
auvtoi,\ krith.j evgw.
tou,twn ouv bou,lomai
ei=naiÅ

Hand. 18:15

bou,lomai

kaqa,per kai. Daui.d
le,gei to.n makarismo.n
tou/ avnqrw,pou w-| o`
qeo.j logi,zetai dikaiosu,nhn cwri.j e;rgwn(

Rom. 4:6

logi,zetai

‘dat gedaan worden’.

Deponens: te vertalen met
‘ik wil’.

Zogenaamd transitief
deponens.
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h;dh me.n Îou=nÐ o[lwj
h[tthma u`mi/n evstin o[ti
kri,mata e;cete meqV
e`autw/nÅ dia. ti, ouvci.
ma/llon avdikei/sqeÈ dia.
ti, ouvci. ma/llon avpo&

1 Kor. 6:7

avposterei/sqeÈ

Reflexief
passivum:
vertaal met ‘waarom
laten jullie je niet liever onrecht aandoen’
en ‘waarom laten jullie je niet liever tekort
doen?’

sterei/sqeÈ

To,te paragi,netai o`
VIhsou/j avpo. th/j Galilai,aj
evpi.
to.n
VIorda,nhn pro.j to.n
VIwa,nnhn tou/ baptis&
qh/nai u`pV auvtou/Å

avdikei/sqeÈ

Mat. 3:13

baptisqh/nai
Ook een reflexief passivum: ‘om zich door
hem te laten dopen’.

66.3 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen met het oog op de diverse werkwoordsaspecten en diathesen.

1. kai. Îeuvqe,wjÐ hvnoi,ghsan auvtou/ ai` avkoai,( kai. evlu,qh o` desmo.j th/j glw,sshj
auvtou/ kai. evla,lei ovrqw/j

2. xeni,zonta ga,r tina eivsfe,reij eivj ta.j avkoa.j h`mw/n\ boulo,meqa ou=n gnw/nai
ti,na qe,lei tau/ta ei=naiÅ
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3. ou-toj ouvk h=n sugkatateqeime,noj th/| boulh/| kai. th/| pra,xei auvtw/n avpo.
~Arimaqai,aj po,lewj tw/n VIoudai,wn( o]j prosede,ceto th.n basilei,an tou/ qeou/(

4. kai. oi` grammatei/j oi` avpo. ~Ierosolu,mwn kataba,ntej e;legon o[ti Beelzebou.l
e;cei kai. o[ti evn tw/| a;rconti tw/n daimoni,wn evkba,llei ta. daimo,niaÅ

5. ~O ga.r ~Hrw,|dhj krath,saj to.n VIwa,nnhn e;dhsen Îauvto.nÐ kai. evn fulakh/| avpe,qeto dia. ~Hrw|dia,da th.n gunai/ka Fili,ppou tou/ avdelfou/ auvtou/\

6. kai. ivdou. du,o tufloi. kaqh,menoi para. th.n o`do,n avkou,santej o[ti VIhsou/j para,gei( e;kraxan le,gontej( VEle,hson h`ma/j( Îku,rieÐ( ui`o.j Daui,dÅ
7. ti, ga.r wvfelei/ai a;nqrwpoj kerdh,saj to.n ko,smon o[lon e`auto.n de. avpole,saj h'
zhmiwqei,jÈ

8. Kratou/ntoj de. auvtou/ to.n Pe,tron kai. to.n VIwa,nnhn sune,dramen pa/j o` lao.j
pro.j auvtou.j evpi. th/| stoa/| th/| kaloume,nh| Solomw/ntoj e;kqamboiÅ

9. evskotwme,noi th/| dianoi,a| o;ntej( avphllotriwme,noi th/j zwh/j tou/ qeou/ dia. th.n
a;gnoian th.n ou=san evn auvtoi/j( dia. th.n pw,rwsin th/j kardi,aj auvtw/n(

10. Ti, ou=n o` no,mojÈ tw/n paraba,sewn ca,rin prosete,qh( a;crij ou- e;lqh| to.
spe,rma w-| evph,ggeltai( diatagei.j diV avgge,lwn evn ceiri. mesi,touÅ
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66.4 Achtergrond van het Nieuwe Testament: Paulus op Cyprus II
Drie steden op Cyprus hadden de status van asiel gekregen in AD 22 vanwege de vooraanstaande staat van hun civiele heiligdommen, namelijk Salamis, Amathus en Pafos.

Dicht bij Amathus werden heilige rotsen vereerd. Een opschrift gevonden te Agius Tychon,
dichtbij Amathus, gedenkt de cultus van de Afrodite van Cyprus. De wijding was uitgevoerd
door de Romeinse gouverneur van Cyprus, Brutius Maximus (79/80). Dit was waarschijnlijk
een heiligdom gesitueerd rondom een zogenaamde baetylus (een steen uit de hemel gevallen) met andere heilige stenen daaromheen. Het vereren van heilige stenen komt in het
oosten wel meer voor. Vooral de beroemde baetylus van Emaesa, of de cultus van Artemis
te Perge.

Het heiligdom van de Afrodite van Pafos werd ook verbonden aan de keizerlijke cultus. Livia
werd geëerd als de nieuwe Afrodite en Julia, de dochter van Augustus, als Augusta.

Salamis en Pafos waren de twee belangrijkste steden op het eiland. Pafos was de zetel van
de provinciale administratie en het was hier dat Paulus de gouverneur van het eiland, Sergius Paulus, ontmoette. Pafos was gegrondvest in ongeveer 312 v. Chr. en verving het oude
Pafos, ook wel genaamd Palaipafos. Gedurende de tweede eeuw v.Chr. schijnt het de leidende stad van het eiland te zijn geworden, ten nadele van Salamis.

Pafos was verwoest door een aardbeving in 15 v.Chr. en Augustus had het daarna de titel
Augusta verleend. Wellicht is het onder Nero geweest dat de stad de verderde titel van
Claudia verkreeg.

De centrale rol die Pafos speelde in Romeinse zaken wordt ook benadrukt door mijlpalen die
de afstanden vanaf de stad aanmerken. Van de andere steden behield Citium elementen
van haar vroegere Fenicische verleden.
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Amathus bezat ook een belangrijke cultus plaats voor Hera, die zeker actief was gedurende
de regering van Claudius.

Een altaar gewijd aan Augustus werd op de acropolis aldaar aangetroffen. Het heiligdom
van Apollo Hylates, dat ten westen van de stad lag, kan gedurdende dezelfde tijd ontwikkeld
zijn.

Samengevat, de route afgelegd door Paulus en Barnabas door Cyprus, moet hen geleid hebben naar verschillende van de belangrijkste steden van het eiland, inclusief de drie die de
belangrijke status van asiel hadden. De reis moet op zijn minst een week in beslag hebben
genomen. De weg moet hen in contact hebben gebracht met sommige van de voornaamste
cultus centra zoals die van Afrodite te Pafos. Het leidde hen ook naar het hart van de Romeinse administratie van het eiland te Pafos. Een schatting suggereert dat ze 24-38 km per
dag hebben afgelegd. De reis kan langer hebben geduurd als ze langer dan een nacht in een
stad hebben verbleven. Het verslag van Lukas schijnt erop te wijzen dat Paulus en Barnabas
niet langer dan een nacht verbleven in de steden tijdens de reis.

Cicero is een van de republikeinse gouverneurs van het eiland geweest, maar is daar
waarschijnlijk niet in eigen persoon aangeland, maar regeerde het vanuit Cilicia. De eerste
quaestor werd aangesteld niet eerder dan 49 v.Chr. (Een quaestor [een Romeinse magistraat met verantwoordelijkheid voor de schatkist] werd gemachtigd door een praetor, proconsul of consul. Quaestorschap was de eerste politieke hoedanigheid die een jonge man
ambiëerde).

NOTITIES:
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LES LXVII

67.1 Inleiding
In deze les gaan wij in op nuanceverschillen van woorden die betekenissen hebben die op elkaar
lijken. We behandelen ook een voorbeeld van een syntactische constructie die tegelijkertijd een
dubbele semantische waarde heeft. Verder wijzen wij op diverse connotaties van het woord aijwn.
Ook zetten wij de diverse voornaamwoorden op een rijtje.

67.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament

Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε
τὰς γυναῖκας καὶ μὴ
πικραίνεσθε
πρὸς
αὐτάς

Kol.3:19

ἵνα σωφρονίζωσιν
τὰς νέας φιλάνδρους
εἶναι,
φιλοτέκνους

Tit.2:4

4

Ὅτε οὖν ἠρίστησαν
λέγει
τῷ
Σίμωνι
Πέτρῳ
ὁ
Ἰησοῦς·
Σίμων
Ἰωάννου,
ἀγαπᾷς
με
πλέον
τούτων; λέγει αὐτῷ·
ναὶ κύριε, σὺ οἶδας ὅτι
φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ·
βόσκε τὰ ἀρνία μου.16
λέγει
αὐτῷ
πάλιν
δεύτερον·
Σίμων
Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με;
λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε,
σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε.
λέγει αὐτῷ· ποίμαινε
15

De (werk)woorden hier
gebruikt, zijn afgeleid van
de woorden ajgaph, filoς, storgh en ejroς.
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τὰ πρόβατά μου.17
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον·
Σίμων
Ἰωάννου,
φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ
Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ
τὸ τρίτον· φιλεῖς με;
καὶ λέγει αὐτῷ· κύριε,
πάντα σὺ οἶδας, σὺ
γινώσκεις ὅτι φιλῶ
σε. λέγει αὐτῷ [ὁ
Ἰησοῦς]· βόσκε τὰ
πρόβατά
μου.

Joh.21:15-18

Deze woorden slaan respectievelijk op goddelijke
liefde, vriendschap, natuurlijke affectie en (indirect)
op lichamelijke liefde. Dat
de eerste op goddelijke
liefde duidt, blijkt onder
meer uit het feit dat dit
(werk)woord vaak gebruikt
wordt voor Gods liefde.
Bij mensen, denk ik, slaat
het op de hoogst mogelijke
liefde van het hart; een
liefde die alle gevoelens te
boven gaat en tegen alle
ellende in een wilskracht
ten toon stelt die trouw
blijft aan de Here. De nuanceverschillen van deze
woorden getuigen tegen het
idee van een originele Hebreeuwse of Aramese tekst.
Want in die talen bestaan
er
geen
equivalenten.
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Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι
ἐν ἐσχάταις ἡμέραις
ἐνστήσονται
καιροὶ
χαλεποί·2 ἔσονται γὰρ
οἱ
ἄνθρωποι
φίλαυτοι
φιλάργυροι…ἄστοργοι
ἄσπονδοι
διάβολοι
ἀκρατεῖς

2

ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
γυναῖκα ἐχέτω καὶ
ἑκάστη
τὸν
ἴδιον
ἄνδρα
ἐχέτω.3
τῇ
γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν
ὀφειλὴν ἀποδιδότω,
ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ
τῷ ἀνδρί.4 ἡ γυνὴ τοῦ
ἰδίου σώματος οὐκ
ἐξουσιάζει
ἀλλὰ
ὁ
ἀνήρ, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ
ἀνὴρ
τοῦ
ἰδίου
σώματος
οὐκ
ἐξουσιάζει
ἀλλὰ
ἡ
γυνή.5
μὴ
ἀποστερεῖτε
ἀλλήλους

1 Kor. 7: 2-4

ἀποκριθὲν
δὲ
τὸ
πνεῦμα τὸ πονηρὸν
εἶπεν
αὐτοῖς·
τὸν
[μὲν]
Ἰησοῦν
γινώσκω
καὶ
τὸν
Παῦλον
ἐπίσταμαι,
ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;

Hand.19:15

Tim.

3:

1,3.
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ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων·
οὔτε
οἶδα
οὔτε
ἐπίσταμαι
σὺ
τί
λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν
ἔξω εἰς τὸ προαύλιον
καὶ
ἀλέκτωρ
ἐφώνησεν.

Mark.14:68
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λέγει αὐτῷ ἡ γυνή·
οἶδα
ὅτι
Μεσσίας
ἔρχεται ὁ λεγόμενος
χριστός· ὅταν ἔλθῃ
ἐκεῖνος,
ἀναγγελεῖ
ἡμῖν
ἅπαντα.

Joh.4:25

Het verschil tussen οἶδα
en γινώσκω is miniem.
De eerste slaat misschien
op hartekennis en de
tweede op verstandelijke;
vandaar dat het ook ‘begrijpen’, ‘erkennen’
en ‘onderkennen’ kan
betekenen.
ἐπίσταμαι
wordt wel vertaald met
‘weten van’, of ‘ik
heb gehoord van’.

67.3 Syntactische Constructie met Dubbele Semantische Waarde.
καὶ
πᾶν
ὕψωμα
ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς
γνώσεως τοῦ θεοῦ,
καὶ
αἰχμαλωτίζοντες
πᾶν νόημα εἰς τὴν
ὑπακοὴν
τοῦ
Χριστοῦ,

2Kor.10:5

Persoonlijk denk ik dat de
onderhavige frase zowel
‘gehoorzaamheid
aan
Christus’als gehoorzaamheid van Christus’ betekent (dus beide een ge-

netivus objectivus en possessivus).
Theologisch
gaat het dus niet alleen
over onze gehoorzaamheid
aan Christus, maar ook dat
Hij, beide in Zijn leven op
aarde, als ook nu in de
hemel, Zelf ook gehoorzaam is aan de Vader.
Deze dubbele uitleg is tegelijkertijd waar. Daarom
zou men moeten vertalen:
‘gehoorzaamheid aan en
van
Christus’.
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67.4 Voorbeeld van Mogelijke Vertalingen

Λέγω γὰρ διὰ τῆς
χάριτος τῆς δοθείσης
μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν
ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν
παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν
ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ
σωφρονεῖν, ἑκάστῳ
ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν
μέτρον
πίστεως.

Rom.12:3

σωφρονεῖν Dit woord

kan hier vertaald worden
zowel
met
‘bescheiden’als ‘nuchter’
of ‘sober’.
In een
vertaling zou men het ene
kunnen gebruiken in de
tekst en op het andere
wijzen in een voetnoot.

67.5 Twee Betekenissen van het Woord aijwn.

We zijn dit woord tegengekomen in de uitdrukking ‘tot in der eeuwen der eeuwen’d.w.z. tot in
alle eeuwigheid,
Het volgende voorbeeld geeft echter een heel andere betekenis.

Πίστει
νοοῦμεν
κατηρτίσθαι
τοὺς
αἰῶνας ῥήματι θεοῦ,
εἰς
τὸ
μὴ
ἐκ
φαινομένων
τὸ
βλεπόμενον
γεγονέναι.

Hebr.11:3

Hier betekent dit woord (in
het meervoud) ‘het universum’.
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67.6 De Voornaamwoorden op een Rijtje

σὺ τίς εἶ;
Joh.1:19b

persoonlijk

ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς
μου καὶ τηρῶν αὐτὰς
ἐκεῖνός
ἐστιν
ὁ
ἀγαπῶν με· ὁ δὲ
ἀγαπῶν
με
ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ
πατρός μου, κἀγὼ
ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ
ἐμφανίσω
αὐτῷ
ἐμαυτόν.

Joh.14:21

bezittelijk vnw

ἀλλὰ
τῇ
ταπεινοφροσύνῃ
ἀλλήλους ἡγούμενοι
ὑπερέχοντας ἑαυτῶν,

wederkerend

vnw

Fil.2:3b

wederkerig

vnw

Joh.4:18a

betrekkelijk vnw

Marc.7:20

aanwijzend vnw

πέντε γὰρ ἄνδρας
ἔσχες καὶ νῦν ὃν ἔχεις
οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ

ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ
τοῦ
ἀνθρώπου
ἐκπορευόμενον,
ἐκεῖνο
κοινοῖ
τὸν
ἄνθρωπον.

vnw
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Γενομένης δὲ ἡμέρας
ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις τί ἄρα ὁ Πέτρος
ἐγένετο

Hand.12:18

vragend vnw

φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ
κρίσεως καὶ πυρὸς
ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους

Hebr.10:27

onbepaald

vnw

Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ
πνεῦμα
συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν· τὸ γὰρ τί
προσευξώμεθα καθὸ
δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλὰ
αὐτὸ
τὸ
πνεῦμα
ὑπερεντυγχάνει
στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·

Rom.8:26

De

Zelf

παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς
ὄλεθρον τῆς σαρκός,
ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ
κυρίου.

1Kor.5:5

afgeleide
correlatieven (vgl. les 33
sectie
4)

Geest

67.7 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων· οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα
σου κατηγοροῦσιν.5 ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν
τὸν Πιλᾶτον.
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2. ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν
ἄνθρωπον.
3. ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα
ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
444 Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον·
ἐπίστευσα,
διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,

5 ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες·

6 καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς
ἐδίδου αὐτῷ.

7 Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς
συνιστανόντων, ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ
συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν.

8 Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ
ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν,

9 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.

10 καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, [ἀδελφοί], ἣν ἔχω ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
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67.8 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: Enkele Tijdgenoten van Paulus
Een slaaf met de naam Onesimus was van zijn heer, Filemon, weggevlucht en in Rome bij Paulus
beland, waarop hij christen was geworden. Voor de goede orde echter stuurde Paulus hem terug
naar zijn eigenaar, die ook christen was. Dit moet het jonge geloof van deze slaaf enorm op de
proef hebben gesteld, omdat in het algemeen de straf voor weggelopen slaven ernstig was, vaak
met de dood als gevolg.

Maar Paulus stuurde ook een brief mee voor Filemon, waarin hij zich bereid stelde om die
kosteloos te maken. Misschien had Onesimus geld ontvreemd. Bovendien spreekt Paulus het
geweten aan van Filemon en roept hem op slimme wijze op (hij zegt te weten dat Filemon meer
zal doen dan gevraagd wordt) om zijn slaaf goed te behandelen.

Nergens veroordeelt Paulus het sociale onrecht van de slavernij. Maar hij ondermijnt het wel door
alle mensen gelijk te maken in Christus en door het evangelie. Waar Filemon als christen Onesimus niet had kunnen bekeren, daar gelukte Paulus dat wel. Zeker omdat hij hem als een gelijke
had behandeld.

De naam Onesimus betekent zoveel als ‘nuttig’en als retor stelt hij aan Filemon dat Onesimus
zowel voor Filemon als voor hemzelf nuttig is geworden. En als dichter (dit is alleen in het Grieks
te zien, waar een zogenaamd paranomesie [een soort alliteratie] wordt gebezigd) roept hij Filemon
op om een voordeel te behalen bij hem. Het werkwoord ‘voordeel behalen’lijkt op de naam
Onesimus.

We komen ook de tijdgenoten Secundus, Tertius en Quartus (respectievelijk ‘tweede’, ‘derde’ en ‘vierde’) tegen. Dit zijn zogenaamde rangtelwoordnamen. De Romeinen noemden
hun kinderen vaak op deze manier. Maximus betekende dan ‘de grootste’. De eerste had zich
door Paulus laten overreden om christen te worden en sloot zich zelfs als reisgenoot bij hem aan.
Dit tegen alle gevaren in, niet het minst die van discriminatie en vervolging. Tertius was de secretaris van Paulus in Korinthe die zijn brief schreef en dit ook vermeldde. Het was namelijk zo dat
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Paulus aan een oogziekte lijdde (van de Galaten zei hij dat ze zelfs bereid waren hun ogen voor
hem uit te rukken) en niet duidelijk kon schrijven. Als bewijs van zijn auteurschap had hij de
afspraak gemaakt dat zijn eigen handtekening dit bevestigde. Deze handtekening was dan ook
groot, zoals ergens vermeld staat. Quartus wordt ‘de broeder’ genoemd en verder wordt er
niets bijgevoegd. Toch was dit belangrijk, want als broeders voelden de prille gelovigen zich ver
bonden in hun Heer en Koning.

NOTITIES
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LES LXVIII

68.1 Inleiding
In deze les behandelen we enkele verschillen tussen diverse vertalingen. Een paar voorbeelden
slechts. Boze tongen beweren dat iedere kerk zijn eigen vertaling heeft en dat die in de loop van de
tijd sterk zijn afgeweken van het origineel, dat zelf ook helemaal aangetast zou zijn door de
overschrijvers. Wat het tweede betreft, zijn er genoeg oude handschriften gevonden die het
tegendeel bewijzen en wat het eerste betreft, dit zijn gewoon loze kreten geuit door mensen die een
stok zoeken om de hond te slaan. Verder bespreken we een paar taaltechnische zaken.

68.2 Voorbeelden naar Aanleiding van het N.T.

οὕτως γὰρ ἠγaπησεν
ὁ θεὸς τὸν κo?σμον,
ὥστε τὸν υἱὸν τὸν
μονογενh?
ἔδωκεν,
ἵνα πa?ς ὁ πιστεu?ων
εἰς αὐτὸν μὴ ἀπo?ληται
ἀλλ? ἔχῃ/ ζωὴν αἰ?wνιον.

Joh. 3:16

μονογενh? Traditionele vertalingen hebben hier ‘eniggeboren’. De Franse vertaling van Darby
heeft hier ‘unique’.
En dat is beter, omdat het- zelfde woord
voor Izaak wordt
gebruikt,
hoewel
Ismael er ook al was!
Enigge- boren in het
Grieks is μονογενnhtoς < μονος

+

gennaw.

μονογενh
komt
echter van μονος +
γενoς en betekent
daarom ‘enig in zijn
soort’.

932

καὶ αὐτὸς ἱλασμo?ς
ἐστιν
περὶ
τw?ν
ἁμαρτι?wν ἡμw?ν, οὐ
περὶ τ?wν ἡμετ?eρων δὲ
μo?νον ἀλλὰ καὶ περὶ
ὅλου τοu? κo?σμου

1 Joh. 2:2

περὶ ὅλου τοu?
κo?σμου
περὶ hier wordt doorgaans vertaald door
‘voor’. Ik vraag me echter af of ‘in verband met’
niet een goed alternatief
is.
Ook omdat het
Griekse

uJper

met

‘voor’ of ‘ter wille van’
wordt vertaald. Verder
lassen vertalingen hier de
woorden ‘voor de zonden’ in. Echter dit druist
tegen de leer van het
N.T. in, omdat dit alverzoening is.

ὅτι τρεiς εἰσιν οἱ
μαρτυρο?ντες,
τὸ
πνε?uμα καὶ τὸ ὕδωρ
καὶ τὸ αi?μα, καὶ οἱ
τρεi?ς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.

1 Joh. 5:7-8

De zgn textus receptus,
het Griekse manuscript
gebruikt door de hervormers, last hier de
gehele drie-eenheid in.
Later, toen veel meer
originele manuscripten
bekend werden, werd het
duidelijk dat een overijverige over- schrijver dit
had ingelast. Wellicht
begon het met een aantekening in de marge die
later werd meegenomen.
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Διαιρeσεις δὲ χαρισμ?aτων εἰσi?ν, τὸ δὲ
αὐτὸ πνεu?μα·5 καὶ
διαιρe?σεις διακονιw?ν
εἰσιν, καὶ ὁ αὐτὸς
κu?ριος·6 καὶ διαιρe?σεις ἐνεργημa?των
εἰσi?ν, ὁ δὲ αὐτὸς θεὸς
ὁ ἐνεργ?wν τὰ πa?ντα
ἐν πa?σιν.

1 Kor. 12: 4-6

Teksten als deze duiden
duidelijk ge- noeg op de
drie- eenheid.

εἰς τὸ μὴ ταχe?ως
σαλευθh?ναι ὑμa?ς ἀπὸ
τοu?
νοὸς
μηδὲ
θροεi?σθαι, μ?hτε διὰ
πνε?uματος μ?hτε διὰ
λo?γου
μh?τε
δι?
ἐπιστολ?hς
ὡς
δι?
ἡμw?ν,
ὡς
ὅτι
ἐνe?στηκεν ἡ ἡμe?ρα
τοu? κυρi?ου·

2 Thes. 2:2

ἐνe?στηκεν Oorspronkelijk wordt dit werkwoord vertaald met ‘op
handen zijn’.
Echter
hetzelfde werk- woord
betekent elders ‘aanwezig zijn’, zoals in Rom.
8:38, waar de tegenwoordige dingen duidelijk onderschei- den
worden van de toekomstige dingen. Er staat
namelijk:

οὔτε ἐνεστw?τα οὔτε
μe?λλοντα
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τὸν
ὑετὸν
ἐφεστw?τα

τὸν

ηὐχo?μην
γὰρ
ἀνa?θεμα εi?ναι αὐτὸς
ἐγὼ ἀπὸ τοu? Χριστοu?
ὑπὲρ τw?ν ἀδελφw?ν
μου τw?ν συγγενw?ν
μου κατὰ σ?aρκα,

Hand. 28:2

ἐφεστw?τα Ik ben er
daarom van overtuigd
dat ook hier er sprake is
van tegenwoor- digheid
en men zou moeten vertalen door ‘de aanhoudende regen’.

Rom. 9:3

ηὐχo?μην hier is waarschijnlijk een zgn. irrealis zonder ἀν en zou
daarom vertaald moeten
worden met ‘zou mezelf
kunnen vervloeken’. Dit
ook omdat hier een imperfectum wordt gebruikt en niet een aoristus. Zonder ἀν zou er
sprake zijn van iets
voortdurends en dat kan
natuurlijk niet. Het lijkt
erop dat Paulus niet zo
ver ging als Mozes.

68.3 De Dativus Commodi en Incommodi (de derde nv. van voor- en nadeel)

καὶ ἀναπληροu?ται αὐτοi?ς
ἡ προφη- τεi?α ?Iσαi?ου ἡ
λe?γουσα· ἀκοh/? ἀκοu?σετε
καὶ οὐ μὴ συνh?τε, καὶ
βλe?π- οντες βλe?ψετε καὶ
οὐ μὴ ἴδητε.

Mat.

13: 14

αὐτοi?ς dativus incommodi, meestal vertaald
als ‘aan hen’, met de
onvertaalde connotatie
van ‘ten nadele’.
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Διὰ τοu?το λe?γω ὑμi?ν· μὴ
μεριμν?aτε τh/? ψυχh/? ὑμ?wν
τi? φa?γητε [ἢ τi? πi?ητε], μηδὲ
τw/? σw?ματι ὑμ?wν τi?
ἐνδu?σησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ
πλεo?ν? ἐστιν τh?ς τροφh?ς
καὶ
τὸ
σw?μα
τοu?
ἐνδu?ματος;

Mat. 6:25

τh/? ψυχh τw/? σw?ματι
dativus commodi: ‘voor
jullie ziel’ en ‘voor jullie
lichaam’; met andere
woorden ‘ten voordele
van’.

68.4 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1. εἴτε γὰρ ἐξe?στημεν, θεw/?· εἴτε σωφρονοu?μεν, ὑμi?ν.
2. σὺ τi?ς εi? ὁ κρi?νων ἀλλ?oτριον οἰκe?την; τw/? ἰδi?ῳ κυρi?ῳ στh?κει ἢ π?iπτει· σταθh?σεται δe?,
δυνατεi? γὰρ ὁ κu?ριος στh?σαι αὐτ?oν.
3. καὶ ὁ ἐσθi?ων κυρ?iῳ ἐσθi?ει . . . καὶ ὁ μὴ ἐσθi?ων κυρ?iῳ οὐκ ἐσθi?ει
4. ὃ γὰρ ἀπe?θανεν, τh/? ἁμαρτi?ᾳ ἀπe?θανεν ἐφa?παξ· ὃ δὲ ζh/?, ζh/? τw/? θεw/?.

68.5 Achtergrond van het Nieuwe Testament: Geld en Diverse Maten
Phcuς El (ongeveer 50 cm); bijv. Mat. 6: 27.
Milion Mijl (ongeveer 1470 m); bijv. Mat. 5: 41.
Stadion Stadie (100 vadem, ongeveer185 m); bijv. Mat. 14: 24. Omdat het stadion een stadie lang
was, betekent dit woord ook ‘renbaan’.
Ojrguia Vadem (ongeveer 185 cm); Hand. 27:28.

Xesthς Kan (ongeveer 0,55 liter); bijv. Mark. 7:4.
Modioς Korenmaat (ongeveer 8,75 liter); bijv. Mat. 5: 15.
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Saton Maat (ongeveer 1 ½ korenmaat: 13 liter); bijv. Mat. 13: 33.
Metrhthς Metreet (ongeveer 39,4 liter); bijv. Joh.2:6.
Batoς Bath (ongeveer 39,4 liter [zelfde maat als metreet]); bijv. Luk. 16:6.
Koroς Mud (ongeveer 10 bath: 394 liter); bijv. Luk 16: 7.
Coinix Rantsoen (ongeveer 1,1 liter [ongeveer het dagelijkse graanrantsoen van een soldaat]): bijv.
Op. 6:6.

Litra Pond (ongeveer 327,5 gr); bijv. Joh. 12:3.
Talanton Talent (ongeveer 20 tot 40 kg): Op. 16: 21 [hier als bijvoeg. nw.].

Ajrgurion, calkoς, crhma, kerma zijn woorden gebruikt om geld aan te duiden en ze betekenen
letterlijk ‘zilver’, ‘brons’, ‘vermogen’ (of bezitting) en ‘kleingeld’: resp. Mat. 25:18, Mark. 6:8, Mark.
10:23 en Joh. 2:15.

Lepton Koperstukje Mark. 12: 42.

Didracmon Didrachme (dubbele drachme; komt overeen met de halve sikkel van de tempelbelasting). Mat.17:24 (zie Ex. 30:11-16).

Dracmh, mna, stathr zijn geldeenheden die vertaald of weergegeven worden als drachme, pond
en stater. Denarion, kodranthς, ajssarion zijn Romeinse munten en ze worden aangeduid als
denaar, kwadrant (vgl ons kwartje) en penning. .

Het volgende schema is gedeeltelijk gebaseerd op het feit dat het loon van een dagloner een denaar
was (Mat 20:2).

.
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Joods

Grieks

koperstukje

Romeins

½ kwadrant
1 kwadrant

1 drachme
½ sikkel

NOTITIES:

1 didrachme

1 penning

(4 kwadrant)

1 denaar

(dagloon)

2 denaren

1 stater

4 denaren

1 pond

100 denaren

1 talent

60 ponden

(6000 denaren)
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LES LXIX

69.1 Inleiding
In deze les worden technische zaken behandeld die u weer mag vergeten zodra u ze gelezen heeft.
Ze worden aangeboden omdat ze op zich interessant zijn. Taalgeleerden hebben hele boekdelen
geschreven over zulke zaken; ook in het geval van het Nieuwe Testament. Voor het geloof zijn ze
niet zo belangrijk. Toch laten zulke studies zien dat de bijbel, het N.T. in dit geval, rijk is aan taalverschijnselen variërend van poëtische constructies tot allerlei prozaïsche verschijnselen.

69.2 Voorbeelden van Taaltechnische Zaken uit het N.T.

περὶ δὲ τwν νεκρ?wν
ὅτι ἐγεi?ρονται οὐκ
ἀν?eγνωτε ἐν τh/?
βi?βλῳ

Mark. 12:26

Μωϋσ?eως

ἐπὶ τοu? βa?του π?wς
ε?iπεν αὐτ?w/ ὁ θεὸς
λe?γων·

ὅτι δὲ ἐγεiρονται
οἱ νεκροi?, καὶ Μωϋ
shς ἐμh?νυσεν ἐπὶ
τh?ς βa?του,

Lk. 20:37

Deze twee teksten tonen
een voorbeeld van metaplasmus, d.w.z. een verwisseling van declinatie; in dit
geval van de eerste naar de
tweede.
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Λoυκας

ατρ ς

Kol. 4:14

κα
Λoυκιoς
Κυρηvαιoς

Hand. 13:1

kακοὺς κακw?ς ἀπολε?σει αὐτοὺς

Mat. 21:41

ἀρα? γε γινw?σκεις ἃ

Hand. 8:30

Alternatieve schrijfwijzen
van persoonsnamen. Vgl.
Nederlands >Christophoor=
en >Christofel=.

Paranomasie:
klanken.

dezelfde

ἀναγινw?σκεις;

καὶ κατὰ το?πους
λιμοὶ καὶ λοιμοὶ
ἔσονται

Luk.21:11

Parachese: soort alliteratie.
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χαι?ρειν μετὰ χαιρο?ντων, κλαι?ειν μετὰ
κλαιο?ντων.

Rom.12:15

Homoioteleuton: herhaling
van woordeinden (niet precies hetzelfde als rijm; in
het Engels ook wel >near
rhyme= genoemd).

οὐ μ?ο?νον δε?, ἀλλὰ
καὶ καυχω?μεθα ἐν
ται?ς
θλι?ψεσιν,
εἰδο?τ? ες ὅτι ἡ θλι?ψις
ὑπομονὴν
κατεργα?ζεται, 4 ἡ δὲ
ὑπομονὴ δοκιμὴ?ν, ἡ
δὲ δοκιμὴ ἐλπι?δα. 5
ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ
καταισχ?υνει, ὅτι ἡ
ἀγα?πη του? θεου?
ἐκκε?χυται ἐν ται?ς
καρδ?ιαις ἡμω?ν διὰ
πνευ?ματος ἁγ?ιου το?
δοθ?εντος ἡμι?ν

Rom. 5:3

Climax (of in ieder geval een
serie van oorzaak en gevolg).
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69.3 De Partikels
Partikels zijn kleine Griekse woordjes die een iet wat zwakke functie hebben en niet altijd vertaald
worden. Misschien zou men ze gevoelswoordjes kunnen noemen. Het woordje ge is enclitisch,
d.w.z. het hoort bij het voorgaande woord (tegenover proclitisch). Wanneer je het niet vertaalt,
dient het woord waar het bij hoort de klemtoon te krijgen. Al naar gelang de context kun je het vertalen als >wel zeer=, >inderdaad= (wanneer de klemtoon op zichzelf staat) en als >ten minste=, >(dan)
toch= (wanneer er sprake is van tegenstelling).

menounge wordt vertaald als >waarlijk= en staat aan het begin van een zin. eij mhn, en nh worden vertaald als >voorwaar=. Verder wordt u verwezen naar les 48.3.

69.4 Een Wetenswaardigheid

su legeiς

Mat. 27:11

In plaats van nai

69.5 Huiswerk
Vertaal de volgende zinnen.

1 πεπληρωμ?ενους π?aσῃ ἀδικi?ᾳ πονηρ?ᾳ πλεονεξi?ᾳ κακ?ᾳ, μεστοὺς
φθo?νου φo?νου

2. τὸ μὲν γὰρ κρi?μα ἐξ ἑνὸς εἰς κατ??aκριμα, τὸ δὲ χ?a?ρισμα ἐκ πολλw?ν
παραπτωμ??aτων εἰς δικαιωμα.
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3. ἕκαστος δὲ πειρ??aζεται ὑπὸ τ?hς ἰδi?ας ἐπιθυμ?iας ἐξελκo?μενος καὶ
δελεαζo?μενος· εi?τα ἡ ἐπιθυμ?iα συλλαβο?uσα τi?κτει ἁμαρτi?αν, ἡ δὲ
ἁμαρτi?α ἀποτελεσθεi?σα ἀποκu?ει θ??aνατον.

4. ἐν παντὶ θλιβo?μενοι ἀλλ? οὐ στενοχωρο?uμενοι, ἀπορο?uμενοι ἀλλ? οὐκ
ἐξαπορο?uμενοι, διωκo?μενοι ἀλλ? οὐκ ἐγκαταλειπ?μενοι, καταβαλλ?oμενοι
ἀλλ? οὐκ ἀπολλ?uμενοι,

5. καὶ διαρρ?a?σσων τὰ δεσμὰ ἠλα?νετο ὑπὸ το? δαιμονi?ου; ὥστε τοὺς
δεσμο?uς μου φανεροὺς ἐν Χριστw/? γενe?σθαι

6. Διὰ Σιλουανοu? ὑμ?iν το?u πιστοu? ἀδελφοu?, ὡς λογi?ζομαι, δι? ὀλi?γων
ἔγραψα παρακαλw?ν;
toτε ἔδοξε τοi?ς ἀποστe?λοις καὶ τοi?ς
πρεσβυτε?ροις σὺν ὅλῃ τ?h/ ἐκκλησi?ᾳ ἐκλεξαμε?νους ἄνδρας ἐξ αὐτw?ν
πε?μψαι εἰς ?Aντιo?χειαν σὺν τw/? Παυ?λῳ καὶ Βαρναβ?a?, I?ou?δαν τὸν
καλοu?μενον Βαρσαββ?a?ν καὶ Σιλ?a?ν

69. 6 Achtergrond van het Nieuwe Testament: King-James-only-ism
Er bestaat een theorie die beweert dat de oude Textus Receptus de enige goede grondtekst is die er
bestaat. Vaak beweren de voorstanders van deze gedachte dat via Antiochië, waar de volgelingen
van Jezus voor het eerst Christenen genoemd werden, deze grondtekst is overgeleverd. Teksten uit
Egypte, Alexandrië, zijn gewoonweg kwaadaardig, evenals teksten die bewaard worden door het
Vaticaan. Degenen die dit geloven, realiseren zich niet dat dit uit de lucht gegrepen is en dat sinds de
Textus Receptus tot stand kwam er vele nieuwe nieuwtestamentische geschriften gevonden zijn.

Ook, wat de King James vertaling betreft, wordt het gewoonweg verzwegen dat de vertalers ervan
een nogal bond gezelschap vormden, waaraan dronkaards, overspelers en ketters niet ontbraken.
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Veelal zijn de voorstanders van oude vertalingen daarmee zelf opgegroeid en beseffen zij niet voldoende dat in een paar honderd jaar tijd moderne talen zo veranderd zijn, dat jonge mensen die
buiten het christelijke erf zijn opgegroeid, veel daarin gewoonweg niet begrijpen.

Bijna alle voorstanders van deze theorie hebben geen of hoegenaamd geen kennis van nieuwtestamentisch Grieks en weten ze al minder van de geschiedenis van teksten en van wat daar al zo bij
kwam kijken; zoals de nijging van kopiisten om bij het overschrijven dingen te herhalen of zelfs weg
te laten. Wat ook gebeurde is dat aantekeningen in de marge in de hoofdtekst terecht kwamen.

Voorstanders van de Textus Receptus, die in 1637 tot stand kwam volgens de toen geldende inzichten, zijn vaak mensen die overdreven reageren tegen het feit dat er zoveel vertalingen zijn. Soms zijn
het mensen die ook in diverse soorten complotten geloven op christelijk en historisch erf.

NOTITIES:
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LES LXX

70.1 Inleiding
We besluiten met het aanbevelen van relevante hulpmiddelen (helaas in het Engels) en met wat persoonlijke opmerkingen en aanbevelingen.

70.2 Relevante Hulpmiddelen
Als u tot hier bent gekomen in het volgen van de cursus, dan heeft u al de nodige discipline opgebracht. Waarschijnlijk gaat u dan gewoon door; in ieder geval met het lezen van de grondtekst. Om
u hierbij te ondersteunen raden wij u aan om de volgende hulpmiddelen aan te schaffen.

Analytical Greek Lexicon, H.K Moulton, editor. (Mijn exemplaar werd uitgegeven door Samuel Bagster and Sons in London. In deze lexicon wordt iedere mogelijke verbuiging van ieder woord in het
N.T. analfabetisch opgegeven en wordt daarvan de tijd, persoon en wijs gegeven en de onverbogen
hoofdvorm. Ook wordt in het begin heel wat grammatica besproken. Als u verder wilt studeren op
eigen kracht, dan is dit werk een must).

Greek English Lexicon of the New Testament, J.H. Thayer, editor. (Dit is een woordenboek met een
Engelse vertaling van ieder woord in het N.T. Door middel van een sterretje wordt aangegeven of
alle passages waar een woord in voor komt, vermeld zijn. In gevallen dat een woord gewoonweg te
veelvuldig gebezigd is, wordt dit sterretje weggelaten, maar worden in ieder geval de belangrijkste
nuances van het woord uitgelegd. Vaak wordt er verwezen naar het oorspronkelijke gebruik van een
woord in de Septuaginta of bij heidense schrijvers).

The Greek New Testament According to the Majority Text, Zane Hodges and Arthur Farstad, editors;
Thomas Nelson Publishers. (De idee achter dit werk is dat de beste Griekse tekst samengesteld behoort te worden op basis van welke grondteksten het meest voorkomen. Dit werk komt met twee
zogenaamde apparati, namelijk het aangeven van verschillen in de grondteksten en het aangeven
van verschillen met de editie van Nestle-Aland. Dit werk is interessant wanneer u een ander geluid
wilt horen dan de beroemde edities van Nestle-Aland. De United Bible Societies hebben ook een
editie van het Griekse N.T. met een apparaat dat naar diverse grondteksten verwijst).
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Naast deze werken bestaan er ook veel geleerde boeken met ieder hun eigen interesses. Maar dan
spreek je van boeken die voor de geleerden zijn bedoeld. Voor de doorzetter geldt dat waar een wil
is, is een weg.

70.3 Waarschuwing
In verband hiermee zou ik een waarschuwing willen laten horen. Een rups die zou proberen na te
denken bij al zijn pootjes, zou zich niet meer voort kunnen begeven. De les is dat men zich niet te
geleerd moet gedragen, want dan ziet je gehoor van de bomen het bos niet meer. Ook is het de
vraag wat een geleerde in zijn persoonlijk leven aan al zijn studies heeft. Ik denk dat ook hier nuchterheid op zijn plaats is.

Ook voor de studie van het Griekse N.T. geldt dat het niet gaat om de letter maar om de geest. Deze
cursus geeft u genoeg basiskennis om het N.T. in het oorspronkelijke Grieks te lezen. Persoonlijk
heb ik, toen ik begon met het bestuderen van het Griekse N.T., door een boekbinder een Griekse
bijbel laten doorschieten met blanco pagina=s, om aantekeningen en vertalingen van moeilijke
woorden en passages te maken. Dit heeft mij toen heel veel geholpen.

70.4 Persoonlijke Opmerking
In deze cursus heb ik gemeden om persoonlijke voorkeuren te vermelden of te beschrijven. Ook heb
ik niet de voorkeur gegeven aan welke denominatie dan ook. Toch zou ik hier, zeer in het kort, willen aangeven uit welke hoek ik kom. De bijbel is voor mij het onfeilbare en levende woord van de
God van het universum die ons eens geschapen heeft, maar wij kozen voor de satan en voor de zonde. Toch heeft de Here God besloten om ons terug te kopen door het dierbare bloed van de Here
Jezus op basis van Zijn plaatsvervangend werk aan het kruis van Golgotha. Men moet een persoonlijke beslissing nemen om Jezus Christus te volgen door bijbelstudie, veel gebed en heiliging.

Een scepticus vroeg mij eens hoe het mogelijk was dat het gebed van Jezus zoals beschreven in de
hof van Gethsemané, in de bijbel voorkomt. Spottend zei hij tegen mij dat Jezus dan een opname
apparaat bij zich moet hebben gehad. Ik antwoordde hem dat de Heilige Geest dit geopenbaard kon
hebben. Nu zou ik hem hebben gezegd dat Jezus na Zijn opstanding uit de doden dat kan hebben
verteld aan de discipelen. Bovendien had Jezus al voorzegd dat de Heilige Geest de discipelen alles
in herinnering zou brengen. Dit wil niet zeggen dat ik voor alles een rationele verklaring zoek. Veel
dingen zijn niet door het rationele te verklaren, maar moeten op grond van geloof aangenomen
worden. Dit geldt op alle gebieden van het leven, zelfs je persoonlijk leven.
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De meeste ongelovigen nemen wel dingen aan die hun verteld zijn met veel minder bewijs dan
waarmee de bijbel zichzelf aan ons presenteert. Ze zoeken allemaal een excuus om de God van de
bijbel en daarom ook de bijbel zelf, te ontkrachten. Dit komt allemaal omdat de mens niet wil buigen voor de echte God en niet wil toegeven dat de Here Jezus voor ons moest boeten en voor ons
moest betalen en dat wij Hem persoonlijk behoren te aanbidden als de Heer der heren en de Koning
der koningen. Wij willen onze eigen god zijn en niemand boven ons hebben. Maar er zijn ook sekten en geloven die voor hun leiders juist veel te diep buigen. Als het maar niet voor de Here Jezus
is....

70.5 Achtergrond van het Nieuwe Testament: ‘De Navolging van Christus’ door Thomas à Kempis
Thomas à Kempis leefde van ongeveer 1380 tot 1471 en schreef tussen wat moet geweest zijn zijn
30ste en 50ste levensjaar een geschrift dat later de titel ‘De Navolging van Christus’ (de imitatione
christi) zou dragen. Dit werk is na de bijbel het meest populaire christelijke boek geworden. Het
werd direct een best seller en men heeft ingeschat dat na de eerste publicatie elke maand daarna er
wel een vertaling, nieuwe uitgave of commentaar is verschenen en dat dus door de eeuwen heen tot
op vandaag! Vriend en vijand hebben er zich mee bezig gehouden. Alleen de bijbel is in meer talen
vertaald en heeft grotere oplagen gehad.

De Persoon van Christus is het middelpunt van dit werk. Steeds opnieuw wijdt Thomas zich aan de
navolging van zijn Heer en Meester. Hij begint erop te wijzen dat het beter is om echte gewetenswroeging te ondervinden dan er de definitie van te weten. Wat heeft het voor zin, zo stelt hij, als ik
veel theoretische kennis van de drie-eenheid zou hebben, maar de Heer niet zou behagen. In plaats
van ons te wijden aan hoge en grote kennis, moet het ons doel zijn om gelijkvormig aan Christus te
worden.

Daarom moeten wij ook alle nutteloze dingen links laten liggen. Voor Thomas heeft het geen zin om
beroemd te worden (hij heeft nooit direct auteurschap van welk van zijn werken ook geclaimed), of
rijk. Een van zijn motto’s was ‘in angulo cum libello’ (in een hoekje met een boekje). We doen er
goed aan om ons hart en onze aandacht op de eeuwigheid te vestigen en zo ons leven in te richten.

Dat in onze tijd dit boek in het Westen minder populair is en zelfs voor velen onbekend, zegt meer
over onszelf dan over het boek en de schrijver. Praktisch zonder ons ervan bewust te zijn, hebben
we ingeboet aan normen en waarden. Ik weet wel dat in de tijd van de schrijver het ook niet zo
goed gesteld was met de christenheid. Daarom was Thomas een soort hervormer die, in plaats van
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wantoestanden direct aan te vallen, steeds maar weer op Hem wees Die de oorsprong, motivatie en
doel van het geloof is. Hij wees niet met een hooghartig vingertje, maar stak de hand in eigen boezem. Op die manier wordt hij ook een voorloper van de reformatie genoemd en een troost voor de
ziel. Wij bevelen dit geschrift ten zeerste bij de lezer aan.

70. 6 Johannes 14:6 volgens Thomas à Kempis
In bovenstaande tekst zei Jezus: >Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de
Vader dan door Mij.= Aan Thomas wordt de volgende kanttekening bij dit vers toegeschreven: Hoe
kan men gaan, wanneer men de weg niet weet en hoe kan men weten, wanneer men de waarheid
niet kent en hoe kan men leven, wanneer men het leven niet heeft.

En inderdaad Jezus is de Mens waar alles om draait. Hij is de sleutel tot de waarheid, de weg naar
God de Vader en Hij geeft leven door de Heilige Geest. Amen.
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