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BIJBELS GRIEKS HERHALING 2
Her. 2.1 Inleiding
In deze les herhalen we de belangrijkste zaken uit les 6 t/m 10.
Leest u voordat u verder gaat met deze les eerst de theorie van de lessen 6 t/m 10 nog
eens grondig door!
Her. 2.2 Werkwoorden op , , 
In 6.1 leerde u dat bij deze werkwoorden de   of  zich met de uitgang van het
werkwoord "vermengt". Bijvoorbeeld: “jullie hebben lief” zou moeten worden:
    maar het wordt    
"jullie maken" zou moeten worden    , maar het wordt   .
Tenslotte    wordt    en     wordt
    Dit verschijnsel heet: contractie. Zie het tabelletje.

 

   

 

  

Opdracht 1a Doe als in het voorbeeld.

  >   = hij kruisigt
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U hebt in de inleiding en in opdracht 1 gezien hoe het "vermengen" van de klinkers
verloopt. Probeert u nu eens de volgende imperfectum-vormen te vertalen.
Voorbeeld:  komt van  = ik riep / zij riepen (  +  =  )
  komt van   = wij overwonnen (  +  =  )
1b
1.  
5.
  
2.   =
6.
   
3.  
7.
  
4.    =
8.
  

Her. 2.3 Gebiedende wijs
U leerde in 6.3 de gebiedende wijs kennen. Hierna volgt een voorbeeld:
Geb.wijs prs.:   = Zeg! (geb.wijs ev.);    = Zeg! (geb.wijs mv.)
aor.:  = Maak los! (geb.wijs ev.);   = Maak los (geb.wijs mv.)
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BIJBELS GRIEKS HERHALING 2
Opdracht 2
a. Geef van de volgende werkwerkwoorden de gebiedende wijs (prs.) ev. en mv.
1.
 
3.
 
2.
 
4.
 
b. Geef van de volgende werkwerkwoorden de gebiedende wijs (aor.) ev. en mv.

2.
 
1.

Her. 2.4 Werkwoorden op 
Een voorbeeld van een werkwoord op  is  = o.a. reizen.
Kijkt u nog eens goed naar de vervoeging van deze werkwoorden! (zie 7.1)
Opdracht 3
Vertaal:

 

 
 
 







  
  
  

 







Opdracht 4
Geef de gebiedende wijs enkelvoud en meervoud van  

Her. 2.5 medium
We kennen een actieve werkwoordsvorm (prs.act.:     ...), maar ook
een medium (prs.med.:      ...). (Zie 7.3)
Opdracht 5
Vertaal:


 ..... of ....
  ..... of ....

In 8.1 maakte u kennis met de aoristus medium. U leerde dat de aoristus medium nooit
een passieve betekenis heeft!
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BIJBELS GRIEKS HERHALING 2
Opdracht 6 Vertaal.



 .....

en

  .....

Her. 2.6 perfectum
Het perfectum geeft nadrukkelijk aan: er is iets gebeurd. Het is de voltooid
tegenwoordige tijd.
We kennen ook nog het plusquam perfectum (pqp) : er was iets gebeurd.
We bekijken twee voorbeelden van het werkwoord :

 = ik heb losgemaakt (verdubbeling van de eerste letter en een  en de uitgang )
De overige uitgangen zijn:       .
  = ik had losgemaakt. Het augment  geeft aan dat het verledentijd is.
De overige uitgangen zijn:          
Natuurlijk zijn er vele werkwoorden met een afwijkend perfectum.
Opdracht 7
a. Geef alle vormen van het perfectum van  = doen stoppen.
Dus:    
b. Geef alle vormen van het plusquam perfectum van 
Dus:  
Her. 2.6 aoristus passief
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  Bekijkt u
9.2 nog goed.
Opdracht 8 Vertaal.


!
  
 
  



 
!  
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Her. 2.7 Het futurum
Natuurlijk kent het Grieks ook een toekomende tijd Hier volgt een voorbeeld:
 betekent “ik maak los” en  betekent “ik zal losmaken”.
Het is belangrijk dat 10.2 nog eens goed bestudeert.
Opdracht 9 Vertaal.

 



  

 

! 
  
 

Opdracht 10 Vertaal. (Alle geleerde tijden door elkaar!)

  


  
  
 

  
!   
 !   

  
 

Her. 2.8 LEZEN (1)
Lees de volgende tekst: De doop van Jezus (Matt.3: 16 en 17)
nieuwe woorden: = meteen, ! !  = water   = openen,
! = als    = duif,     = geliefde,  = welbehagen
vinden in.

    ! "      !
#   #  !        
   !         
        % !  
!      #! 

   
 $

 !  !  

Opdracht 11
Geef van de volgende participia: tijd, geslacht, naamval, getal:ev. of mv.
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Opdracht 12
Geef van de volgende werkwoorden tijd en persoon

, # ,   , 
2.9 LEZEN (2)
Lees de volgende tekst: De eerste aankondiging van Jezus’ lijden (Matt. 16:21)
Nieuwe woorden
   tonen, laten zien&    = hij moet ...;   aor.inf. van

  = lijden (zie tabel les 10);  = oudste, ouderling;   =
hogepriester;    = aor.pss.inf.(onregelmatig) van     = doden;
  = aor.pss. inf.(onregelmatig) van    = doen opstaan, opwekken,
pss.: opstaan uit de dood; ! ! = de dag
Onthoud:
prs.

aor.

aor.pss

   

    *

  

   *

  
 

*Een aoristusvorm krijgt geen  als de stam enindigt op    (molenaar)!

'    (  ! "           ! 
         !"       
             
   !)  
Let op!
Voor beide teksten geldt: Lees deze teksten na een week nog eens door. Leer de
woorden die u vergeten bent opnieuw.
Her. 2.10 woordkennis (schrijf over en vertaal)
Opdracht 12


!  

 *
 


   
! 
! 
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ANTWOORDEN
Opdracht 1a Doe als in het voorbeeld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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 ik roep
 jullie overwinnen
 hij haat
 duidelijk maken, tonen
 jij eert
 hij sterft
 jullie zoeken
 wij zijn ziek
 eren (inf.)
 kruisigen

1b. Probeert u nu eens de volgende imperfectum-vormen te vertalen. .
1.
2.
3.
4.

 = wij riepen
  = jij eerde
 = wij waren ziek
   = wij hadden lief

5.
6.
7.
8.

  = hij haatte
   = jullie eerden
  = ik overwon, zij overwonnen
  = hij kruisigde

Opdracht 2
a.Geef van de volgende werkwerkwoorden de gebiedende wijs enkelvoud en meervoud.
1.
 
 
  
2.
 
    
3.
 
 
  
4.
 
+ 
  
b. Geef van de volgende werkwerkwoorden de gebiedende wijs (aor.) ev. en mv.
1.


 
2.
 
* * 
Opdracht 3
Vertaal:

 

 
 
 

=
=
=
=


zij worden
jij wilt
jij reisde
ik ga,kom
ik ging, kwam

  
  
  

 

=
=
=
=
=

wij antwoorden
hij groet
hij ontving
ik aanschouwde
zij waren bang
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Opdracht 4
Geef de gebiedende wijs enkelvoud en meervoud van  

    
Opdracht 5
Vertaal:




= ik maak voor mij los of ik word losgemaakt
= wij maakten voor ons los of wij werden losgemaakt

In 8.1 maakte u kennis met de aoristus medium. U leerde dat de aoristus medium nooit
een passieve betekenis heeft!
Opdracht 6 Vertaal. 4
  ik maakte voor mij los enz. en   wij maakten .....
Opdracht 7 .
a. Geef alle vormen van het perfectum van  = doen stoppen.
Dus:              
b. Geef alle vormen van het plusquam perfectum van 
Dus:          

 
Opdracht 8 Vertaal.
 = gezonden (te) worden (inf)
! = zij werden gevonden
   = ik werd gemaakt
 = jij werd bewaakt
   = jullie werden geleid
 = word verborgen! (ev.)

Opdracht 9 Vertaal.
  = jullie zullen losmaken
 = wij zullen ons losmaken
 = losgemaakt te zullen worden
 = ik zal losgemaakt worden
   = ik zal liefhebben
 = ik zal geven
 = ik zal zetten

 = gewassen (te) worden (inf)
  = word losgemaakt! (mv.)
!  = wie losgemaakt wordt
 = ik werd gezien
  = ik werd geschreven
 = verborgen (te) worden (inf)

!  = wie zal los maken
   = zij zullen los gelaten worden
  = ik zal kruisigen
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Opdracht 10 Vertaal. (Alle geleerde tijden door elkaar!)

  = jij kruisigt
 = wij maakten ons los
 = zij maakten los enz.
   = liefhebben (inf)
   = zij werden gemaakt
  = zij zulen horen

   = zij reisden
!    = wie lief heeft
 !   = wie overwinnen
 = maak je los! (mv.)
   = hij komt, hij gaat
  = te zullen losmaken (inf)

Opdracht 11
Geef van de volgende participia: tijd, geslacht, naamval, getal:ev.of mv.
  = prt.aor.pss.mnl.nom.ev.
   = prt.prs.onz.acc.ev.
  = prt.prs.med.onz.acc.ev.
  = prt.prs.vrl.nom.ev.
Opdracht 12
Geef van de volgende werkwoorden: tijd en persoon

 = aor.3-e ps.ev. #  = aor.pss. 3-e ps.mv.    = aor.3-e ps.ev.
 = aor.1-e ps.ev.
Opdracht 13 Vertaal.

 = willen
!   = de wijngaard
 = uitwerpen
 * = dorst hebben
  = weer

 = beschouwen
    = daarna
! = zo
! = de broer
 = niemand

