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BIJBELS GRIEKS LES 9
9.1 Van bijvoeglijk naamwoord naar zelfstandig naamwoord.
Door middel van het lidwoord is substantivering van een bijvoeglijk naamwoord mogelijk.
Bekijkt u maar de volgende voorbeelden.
bijvoeglijk naamwoord

zelfstandig naamwoord

 = arm

 

de armen



de barmhartigen

 = barmhartig

 

Weer een nieuwe verbuigingsgroep
De stap van  naar   was waarschijnlijk duidelijk.
De stap van
 naar 
  waarschijnlijk niet.
 leren!
U moet namelijk eerst de verbuiging van
Deze verbuigingsgroep bevat woorden waarvan de stam op een medeklinker eindigt. Zo
eindigt de stam van
 op een , want de stam is
. De stam van  
eindigt op een , want de stam is   (Zie de voorbeelden in de onderstaande tabel.)
lidwoord

stam op 

stam op 

stam op , 

L

lidwoord

stam op 

L











 











 











 







 



 



 

 

  



 







 



 











 







 



 

Hoe weet u nu dat zo’n woord zo verbogen moet worden?
In een woordenlijst of woordenboek zijn deze woorden als volgt genoteerd:

 
, 
,  

Achter het woord staat de uitgang van de gen. ev.!
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Voorbeelden
In het woordenboek staat:    = het beeld ( de stam eindigt op een )
De verbuiging is dus dezelfde als die van

In het woordenboek staat:    het lichaam (de stam eindigt op een )
De ververbuiging is dus dezelfde als die van    = de geest, de Heilige Geest
Als we de tabel op de vorige bladzijde bestuderen, zien we dat bij de dat. mv. de laatste
stamletter verdwijnt als deze een   is. Dit is ook het geval als de laatste stamletter een  of
een  is. Voorbeeld:   = kind; de dat. mv. is dus 
Oefenopdracht 1a
Schrijf van de volgende woorden de dat. ev. op.
a.    = de draak
b.     = de Griek

c.   
= het bloed
de keizer
d.   

Oefenopdracht 1b
Schrijf van de volgende woorden de dat. mv. op.

    = de wijngaard

 
= de hoop

   
de wil
  
= de martelaar

  

vluchten
   = vluchtend (part. prs. nom. mnl. ev.)
We kunnen    nu verder vervoegen als !
















= part. prs. nom. mnl. ev.
= part. prs. gen. mnl. ev.
= part. prs. dat. mnl. ev.
= part. prs. acc. mnl. ev.











 

 


part. prs. nom. mnl. mv.
part. prs. gen. mnl. mv.
part. prs. dat. mnl. mv.
part. prs. acc. mnl. mv.
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9.2 De aoristus passief
In les 7 kwamen de begrippen passief en actief aan de orde. Daar las u dat “het huis wordt
door vader gebouwd” een passieve zin is. Dit in tegenstelling tot de zin “Vader bouwt een
huis” die een actieve zin is.
In het Grieks gebruikt men de aoristus passivum als men m.b.v. de aoristus een passieve zin
wil maken. Zo betekent
: ik werd losgemaakt en !: ik werd verborgen.
U ziet: Er is een passivum  maar ook een passivum op 
Zie verder volgende tabel.
aorisus passief op 

aoristus passief op 



!



!



!

 

! 



!



!

 (infinitief)
losgemaakt te worden

 (gebiedende wijs ev.)
word losgemaakt

 (gebiedende wijs mv.)
word losgemaakt

! (infinitief)
verborgen te worden

! (gebiedende wijs ev.)
word verborgen

! (gebiedende wijs mv.)
word verborgen

Enkele voorbeelden van de aoristus passivum
Let op de laatste letter van de stam: " aor.pss.:  " +  wordt 

= wassen
aor.pss.

 
= maken, doen
aor.pss.

 
zenden, sturen
aor.pss.
 
N.B.  +  wordt
 
= leiden, voeren
aor.pss.

N.B.
+  wordt
 
bewaken
aor.pss.
  N.B.  +  wordt
# 
bedriegen
aor.pss.
# 
N.B.  +  wordt
aor.pss.
 N.B. " +  wordt
" = noemen
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Deze vormen moet u leren!






= kennen, weten
= zien
= schrijven
= vinden

aor.pss.
aor.pss.
aor.pss.
aor.pss.




 

Voorbeelden

 
 

  
# 


= hij werd gestuurd
= jullie werden bewaakt
= zij werden gezien
= wij werden gevonden
= bedrogen te worden
= word gewassen (ev.)!

Let op! De infinitief en de gebiedende
wijs hebben geen augment!

Tenslotte het participium aor. pss.


part. mnl.ev.nom.

 

part. mnl.ev.acc.

 

part.mnl.mv.nom.

  

part.mnl.mv.acc.

 

Voorbeelden

 
   
   

= wordend losgemaakt
= degenen die losgemaakt werden
= degene die gevonden werd

Oefenopdracht 2
Vertaal.
a.
b.
c.



 

d.
e.
f.


 #  
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9.3 Joh. 1:14 : 20
Zo dat was de theorie voorlopig weer.
We gaan nu weer verder lezen in Johannes 1.Maar eerst moet u weer wat nieuwe woorden
leren.
Nieuwe woorden

 
= zien, aanschouwen
 $
= eer, glorie, heerlijkheid


= (zo)als
  + gen. = voor
  = eniggeboren
 
= vol
 + gen = na

= eerder

C

 
= volheid
 + gen = over en weer, in plaats
 
= niemand

= ooit

part. mnl. ev. nom. van “zijn”
  
= de boezem
 
= die

= toen
  
o.a. belijden

We zetten het lezen weer voort. U gaat weer 7 verzen lezen. Als u er echt niet uit komt,
kunt in uw Bijbel spieken. Komt u er met uw Bijbel nog niet uit, dan de vraag insturen.
Veel succes!

14     $

     (heeft gewoond)   (ons) 
    $ $     (van)   
    

15 %          (heeft geroepen),

 (van wie) &        
  .
16         (wij)   (allen)
 (voor) &

& 



  

!  

17 
    '   (is gegeven)         

% (
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18 )       (heeft gezien)  &        
      $  (heeft Hem doen kennen).

     (gezonden hadden)
19   (dit)     % 
 % $ %    *    (zij vragen con.)
&  + (wie) ,
20         (Hij loochende),     ,  (= :) 



  (

U doet er verstandig aan om na een week dit gedeelte nogmaals te lezen. Leer de woorden die
u niet meer wist.
Enkele opmerkingen n.a.v. Joh. 1:14 - 20.
Ook in deze tekst stonden verschillende perfecta. We noemen er twee:
•

   (heeft geroepen). U ziet weer de verdubbeling!
Het is een perfectumvorm van " = roepen
Vervoeging:    ,   ,   enz

•

   (heeft gezien). Hier is geen sprake van verdubbeling. De uitgang   wijst
echter wel op een perfectumvorm. Het is een perfectumvorm van  = zien
Vervoeging:        enz.

Opdracht 1
Doe met de volgende woorden uit Joh. 1:14 : 20 als in het voorbeeld.
voorbeelden:

•
•

 = mnl. acc. ev. van  = wereld
 = imp. 3-e ps. ev. van  = zijn

a.
 
b.   
c.
! 
d.    

e.  
f. 
g. 
h.  
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9.4 Het persoonlijk voornaamwoord
In les 8 maakte u kennis met de derde persoon van het persoonlijk voornaamwoord .
Hier komt de eerste en de tweede persoon van het persoonlijk voornaamwoord aan de orde.
Leer ze goed!
naamval

1-e persoon

2-e persoon

naamval

1-e persoon

2-e persoon

nom. ev.





nom. mv.

 

 

gen. ev.





gen. mv.





dat. ev.





dat. mv.





acc. ev.





acc. mv.





Voorbeelden:





= dwingen;  = of;   = het geschenk; + , = waarom?

  " 
= Maak ons los en red ons.
+       , = Waarom sturen zij jou of mij niet?
+       ,
Waarom beveelt hij jullie te vluchten?
+       ,
Waarom breng je me altijd geschenken?

Opdracht 2
Vertaal!

  = bewaken
a.
b.
c.
d.
e.
f.

 (goed )    .
+   (dikwijls)     ,
        
      
       (hebben gegeten)  
 +  +  , , -  &   + ,
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9.5 Klassieke achtergrondinformatie

PLATO

Filosofen (2):
Een citaat van Plato:  
 = lichaam,  = graf

, het lichaam is een graf.

Plato werd in 427 voor Chr. geboren als kind van aristocratische ouders. Hij had makkelijk kunnen
opklimmen tot een machtige positie in de politiek, maar hij verafschuwde de politiek van zijn tijd.
Een goede regering zou nooit een man als Socrates, Plato’s leermeester, hebben laten terecht
stellen. De tragische dood van zijn leermeester zette hem aan tot vernieuwende gedachten over
de staat. Hij geloofde dat goede leiders niet geboren werden, maar door goed onderwijs
gevormd. Daarom stichtte hij zijn eigen school:  .  de Akademia. Deze school
heeft meer dan 1000 jaar bestaan.
Wat leerde Plato zoal?
In deze les schenken we aandacht aan het hart van Plato’s filosofie, zijn ideeën-leer.
Plato geloofde in twee werelden, nl. een onzichtbare wereld, waarin volmaakte “modellen”
bestonden van alle dingen op aarde.
Daarnaast was er de zichtbare wereld, de wereld waarin Plato en ook wij leven. Deze zichtbare
wereld is volgens Plato een wereld van schaduwen, afspiegelingen van een ideale wereld.
De ziel van een mens is afkomstig uit de onzichtbare wereld. Door de
waarneming van de onvolmaakte dingen uit de zichtbare wereld wordt de ziel
herinnerd aan volmaakte modellen uit de onzichtbare wereld. Daardoor
ontstaat er een drang, een liefde naar de onzichtbare wereld, naar het
eeuwige, naar het volmaakte. We kunnen de “modellen”,Plato spreekt van
ideeën ,

rang-schikken. De hoogste idee is die van het goede, of van de

godheid; daarheen streeft alles.
Oorspronkelijk bewoonde de ziel de sterren; als straf voor het verlangen
naar het zinnelijke werd ze gekluisterd in het lichaam. Vandaar de uitspraak
van Plato: het lichaam is een graf.
De verlossing van de ziel bestaat dus in de bevrijding van het lichamelijke.
Plato heeft veel invloed gehad op Augustinus en op het denken van heel de
westerse cultuur tot nu toe. Zo was volgens Augustinus Plato de heidense denker die het dichtst
tot het christendom genaderd is. Een van de oorzaken voor die hoge waardering is bijvoorbeeld
Plato’s opvatting dat de zichtbare wereld niet de enige, en zelfs niet de eigenlijke is. De
onzichtbare, geestelijke wereld is de eigenlijke wereld, en daarop moet de mens zich richten. Dat
zeiden de christenen hem (terecht) graag na.
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9.6 Het werkwoord 
In vers 17 kwam u de werkwoordsvorm  (= is gegeven) tegen.
werkwoord  dat geven betekent.
 behoort tot de zogenaamde  - werkwoorden.

 komt van het

Lang niet alle mogelijke vormen van dit werkwoord komen in de Bijbel voor. Daarom geven
we alleen de praesens, het imperfectum en de aoristus activum.
praesens

imperfectum

aoristus actief

















 

 

 

 















geb.wijs ev



geb.wijs ev



geb.wijs mv



geb.wijs mv



inf.



inf.

 = aor. pss. 3-e ps. ev.
Deze vorm komt 31 keer voor in de Bijbel!

Voorbeelden:

  = de tijd;  = en niet;   = de plaats

= geef! (gebiedende wijs ev. aor.)
 = ik gaf
 = zij gaven, zij hebben gegeven
  /    En Ik heb haar tijd gegeven, opdat ...
  "    En Ik geef hun het eeuwige leven.
    !  En geef (mv.) de duivel geen plaats.
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Opdracht 3
Onthoud:

•

 = geven, afgeven, vergelden, med. verkopen
 = aangeven; overgeven, uitleveren
 = overleveren

Vertaal:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.


 

(dan)

 (hetgeen)      )   ) 

  
 !!   
   $ (macht)   )   .
       
%    & %   (met een kus)   
 ,

Tenslotte de participia van het werkwoord 
participia

praesens

aoristus activum

part.nml.ev.nom.





part.nml.ev.acc.





part.nml.mv.nom.

 

 

part.nml.mv.acc.





Voor de boekdrukkunst werd de Bijbel of een deel ervan
overgeschreven. Aan het eind van zo’n Bijbel-handschrift
stond dikwijls een colofon, een “sluitsteen”. Deze colofon
dateert uit 862.

  # 
   
  
     

aantekening:    =
part.perfectum dat. mnl.mv. van
  =bezitten
  = prf. van 

Barmhartigheid aan hem die schreef, Heere,
Wijsheid aan hen die lezen,
Genade aan hen die horen,
Heil aan hen die (dit boek) bezitten. Amen

Einde van deze les
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Een extra opdracht Bestudeer en leer deze zinnetjes.

Foboj ou0k e0stin e0n th| a)gaph| = Er is geen vrees in de liefde.
9Upage ei0j ei0rhnhn = Ga heen in vrede.
Kardia| pisteuetai = Met het hart gelooft men.
0Idou e0rxomai taxu = Zie, Ik kom haastiglijk.
0Egw kai o( pathr e9n e0smen = Ik en de Vader zijn één.
Mh dwte a(gion toij kusin = Geef het heilige de honden niet.
Pleion 0Iwna w(de = Meer dan Jona is hier.
Aantekeningen
kardia|
kardia - dat.! Daarom: met het hart

pisteuetai = wordt geloofd (prs.pss.), dus: gelooft men.
e0smen - Let op!: De Grieken zeggen: wij zijn één.
toij kusin dat. mv. van kuwn,
kuwn kunoj = hond (zie 9.1)
Antwoorden oefenopdrachten
Opdracht 1a
a.
b.
c.
d.

Opdracht 2

drakonti
)Ellhni
ai9mati
kaisari

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Opdracht 1b
a.
b.
c.
d.

a0mpelwsi
e0lpisi
qelhmasi
marturi

n verdwijnt
d verdwijnt
t verdwijnt

hij werd losgemaakt
het werd geschreven
gezonden te worden
ik werd gezien
degene die bedrogen werd
ik zie degene die losgemaakt werd
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Antwoorden opdrachten
Opdracht 1
a
b
c
d
e
f
g
h

aor. 3-e ps. ev. van ginomai = worden enz.
prf. 3-e ps. ev. van krazw = roepen
aor. act. 1-e ps. mv. van lambanw = ontvangen, krijgen
aor. act 3-e ps. ev. van w(mologew = belijden
vrl. gen. ev. van plhrwma = volheid
mnl. gen. ev. van pathr = vader
vrl. nom. ev. van marturia = getuigenis
mnl. acc. ev. van kolpoj = boezem

Opdracht 2
a
b
c
d
e
f

Wij bewaken jullie goed.
Wie stuurt jou dikwijls?
Jullie brengen zijn brief.
Maar ik zei tegen jullie dat ...
Jullie vaders hebben het manna gegeten.
Zeg mij, wie ben jij? Ik? Ik ben Paulus. Maar wie ben jij?

Opdracht 3
a
b
c
d
e

Geef aan! / Geef over!/ Lever uit!
Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God het wat van God is.
Hij heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden
En hij gaf hem aan zijn vader.
Jezus zei tegen hem: “Judas, lever jij de Zoon des mensen over met een kus?”

