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12.1 Meer over de conjunctivus
Naar aanleiding van de tekst 1 Johannes 4 : 7 - 12 krijgt u nog wat meer informatie over de
conjunctivus.
Eerst lezen we de tekst.

LEZEN (1) 1 Johannes 4 : 7 - 12
Nieuwe woorden


  
  

= geliefden
= elkaar
= Ziet u de verdubbeling? Het is de prf.pss. van 
 
verwekken, baren ( bij pass. vormen: geboren worden)
  
= aor. pss. van   = openbaren
  
= eniggeboren
 
= zie tabel les 10

= aor. con. van  = leven
  
= zie tabel les 10
  
= de verzoening
 
 de zonde
 (geen enkel accent) = indien (  = “jij bent” heeft in de Bijbel op de  ook nog een accent! 
  
= zo
  
= schuldig zijn, moeten
  
= Ziet u de verdubbeling? Het is de prf.med. van   
aanschouwen, zien
    = Ziet u de verdubbeling? Het is het prf. part. pss. van   =
volmaakt zijn
7.

  (con.! vertaal: laat ons ... )         
        

        
      

8.

                

9.

                   
               

   

10.

         !          
                (voeg het
woordje tot in)      
   .

11.

       
  
" .

12.

            (con.!)     
                    



   .



   

  

Bijbels Grieks

Pagina:2

TalencentrumBarneveld.nl

BIJBELS GRIEKS LES 12
Opmerkingen bij de gelezen tekst.



•

(con.! vertaal: laat ons ... )

In hoofdzinnen kan de conjunctivus ook een aansporing aan geven.
voorbeeld:      = laten we hem vertrouwen
•



Deze conjunctivus had u kunnen verwachten i.v.m.  

•



•

Het herkennen van de conjunctivus:

Ook deze conjunctivus had u kunnen verwachten i.v.m.  

1. Let op de signaalwoorden die aangeven dat er een conjunctivus komt/kan komen.( zie les 8 )
2. Bekijk de volgende tabel eens goed! U ziet dan:
a. Een conjuntivus vorm heeft nooit een augment (  )
b. Korte klinkers ( a, o, e, ) in de uitgang worden bij de conjunctivus lang #  maar ook $
Bijv.: %
% wordt %
%   % wordt %$
$
Soms treden er echter ook wat andere veranderingen op!
prs.act.con.

prs.med.con.

aor.act.con.

aor.med.con.

aor.pss.con.

1-e ps. ev.











2-e ps. ev.

$

$

$

$

$

3-e ps. ev.

$

$

$

$

$

1-e ps. mv.



 



 



2-e ps. mv.













# 

 

# 

# 

3-e ps. mv.

12.2 De genitivus
De grondbetekenis van de genitivus kennen we al. (Zie les 2.1)

!

(1) Ook weten we al dat sommige werkwoorden en sommige voorzetsels door de

genitivus gevolgd worden.
Bijvoorvoorbeeld:



    = Hoor Hem. (    = gen.ev. van    

 & 

 

 

 = en de schapen horen Mijn stem
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   &  = Hoor de gelijkenis.
De zaak die gehoord wordt staat of in de gen. of in de acc.
!

(2)     !  = het net (vol) met vissen (Joh.21 :8)
de gen. is het antwoord op de vraag: met welke inhoud?

!

(3)    

= een weg naar de zee ( Mat.4 : 15)

de gen. is het antwoord op de vraag: In welke richting?
!

(4)      = de liefde voor God (1 Joh.5 : 3)
We spreken hier van een genitivus objectivus

!

(5)      = de liefde van God
We spreken hier van een genitivus subjectivus

!

(6)



 ‘s nachts

(2 kor. 13:13)

!    ‘s winters

De gen. is hier het antwoord op de vraag: Gedurende welke tijd?
!

(7)

       = De Vader is groter dan Ik (Joh.14 : 28)

(St.Vert.: De Vader is meer dan Ik)
De gen. is hier het antwoord op de vraag: dan wie? dan wat?
Opdracht 1
1. '        
  (   = dienen)
2. (        
3.         (    = heersen over)
4. )             
5. *    +$ (u zult zien).
6. , !  )   - .       
7. /0         1

12.3 LEZEN (2) Een tekst uit de septuaginta: de roeping van Abram.
Opmerkingen:
•

Abram. Dit woord komt u in de eerste regel van de tekst al tegen.
U ziet: de spiritus ( 0 )ontbreekt. Ook worden eigen namen vaak niet verbogen. In alle
naamvallen wordt Abram geschreven. Sara wordt echter wel verbogen. Opvallend is
dat de naam kurioj niet met een hoofdletter wordt geschreven.
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Nieuwe woorden
suggeneia = geslacht, verwanten, St.Vert.: maagschap
deicw = futur van deiknumi = wijzen (na deze tekst meer daarover)
eu)logew = zegenen
megalunw~ =ik zal groot maken/ vergroten; na een m, l, n, r, verdwijnt de s van de futur!
Dat de s verdwenen is, ziet u aan het accent boven de omega!
e0sh| = u zult zijn
eu)loghtoj = gezegend
touj eu)logountaj = degenen die zegenen of wie zegenen
kataraomai = vervloeken
fulai = geslacht, stam, volk
kaqaper = evenals, zoals
lalew = spreken
oi0xomai = weggaan, gaan
...h0n e0twn e9bdomhkonta pente = ... was 75 jaar oud
kataomai =zich verwerven, verkrijgen; e0kthsanto = 3-e ps.mv. aor.van kataomai

Kai ei0pen kurioj tw| Abram e0celqe e0k thj ghj sou kai e0k thj suggeneiaj
sou kai e0k tou oi0kou tou patroj sou ei0j thn ghn h0n a0n soi deicw kai
poihsw se ei0j e0qnoj mega
kai eu)loghsw se kai megalunw~ (!) to onoma sou kai e0sh| eu)loghtoj kai
eu)loghsw touj eu)logountaj se kai touj katarwmenouj se katarasomai
kai e0neuloghqhsontai e0n soi pasai ai9 fulai thj ghj
kai e0poreuqh Abram kaqaper e0lalhsen au)tw kurioj kai w)|xeto met 0
au)tou Lwt Abram de h0n e0twn e9bdomhkonta pente o(te e0chlqen e0k Xarran
kai e0laben Abram thn Saran gunaika au)tou kai ton Lwt ui9on tou
a0delfou au)tou kai panta ta u(parxonta au)twn o9sa e0kthsanto kai
pasan yuxhn h(n e0kthsanto e0n xarran kai e0chlqosan poreuqhnai ei0j ghn
Xanaan kai h0lqon ei0j ghn Xanaan
12.4 Het werkwoord





Het werkwoord   heeft alleen in prs. en imp. de lettergreep We spreken hier van presensversterking.
 #  = hij wijst, hij toont
Zo is:
 
= hij wees, hij toonde
Maar  2 #  (aor.) = hij wees, hij toonde
2
= hij zal wijzen, hij zal tonen
De vervoeging prs. luidt:




,



,



# ,



 ,



 ,

# 

De vervoeging imp. luidt: 





-.





,





, 



, 



 , 



 ,
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12.5 De ACI
Het is heel normaal als wij het zinnetje Ik hoor hem komen gebruiken. Dit zinnetje is een
alternatief voor Ik hoor dat hij komt .
De Grieken gebruiken zinnetjes als Ik hoor hem komen veel meer. Hier volgt een voorbeeld.

      

 

hij zei

zijn

de zee

mooi

Wij zeggen dat niet zo. Wij zetten er het woordje dat tussen.
Dus: Hij zei dat de zee mooi was.
We spreken hier van een accusativus cum infinitivo. (een lijdend voorwerp met een infinitief)
In goed Nederlands wordt dus    (acc.!) het onderwerp en   (infinitief!)
de persoonsvorm!
Nog een voorbeeld:

3  

    

 

zei

zijn

Perikles

Aspasia

mooi

Wij zeggen: Perikles zei dat Aspasia mooi was. (Aspasia was de vrouw van Perikles!)
Nog een voorbeeld:



   

 

het is nodig want deze (dingen) geschieden

eerst

want het is nodig dat deze dingen eerst geschieden
of

want deze dingen moeten eerst geschieden

Tenslotte:

/ 

(wie)

wie



      1

me

zeggen

de mensen

zijn

?

Wie zeggen de mensen dat Ik ben?

Opdracht 2
Vertaal:
1.
2.
3.
4.
5.

    
 
4  (wij weten)  .  5&  
5           (lijden)

;   
 2; 2 # 
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12.6 LEZEN (3) Luk. 22: 47-53
Nieuwe woorden

 
 nog
 
 spreken

= één
 
 twaalf
% ! = vooraf gaan

 zie tabel les 10
 
= hier: kussen
 
= dat. ev. van   = kus; we vertalen   door: met een kus
%   = uitleveren
  
= aor.part.van 
  
 fut. part. van 
2
 fut. van  = er op in slaan
 !
 het zwaard
 ! 
 de hogepriester
 
= aor. van   = af- of wegnemen
  
= het oor
2
= rechter
 
= toelaten, toestaan
   
= tot zover
+ 
 aor. med. part. van   aanraken
 
= het oor

= genezen
  
= aor. part.van % = aanwezig zijn
  &    ouderling
6  
 zoals
 $
 de misdadiger
 2 
 aor. van  2 % !  uitgaan
 2 
 het hout, de stok
   
 uitstrekken
 ! , gen. !  = de hand
 
= het uur
  2 
 de macht
  #maar ook    de duisternis
47.  

      (gen.abs.)    !
      
-       !         -
     

48. 

-
   1

49.   



   -

   

         
 !"1

   

    )    2
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50.   2

 

   2    
       2 



  !    

51.  

 -
  7  
         .

52.

    + 



  -
 
  
     !   

     &    6   $  2  
  !  2  1

53     

              2    
!                     2  
 

12.7 Wanneer zijn accenten belangrijk?
In het algemeen zijn accenten -zoals u inmiddels weet - niet belangrijk. In sommige gevallen
zijn ze echter wel degelijk van belang!
Ik noem u enkele gevallen:
• ti/j = wie? welke?; maar tij= iemand, een of andere
• poiei~ = hij doet; maar poi/ei = doe!
• megalunw~ = ik zal groot maken; megalu/nw = ik maak groot
• h( = lidwoord; maar h(/ = betrekkelijk voornaamwoord.
• ei = indien; maar ei~ =jij bent
In de les zijn deze accenten alleen maar gegeven als u echt in de problemen zou komen.

12.8    en    
Het aanwijzend

vooornaamwoord:

deze, dit

mn.ev

mnl.mv.

vrl.ev.

vrl.mv.

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 $

 

 

 

 

 

De tabel op de vorige bladzijde geeft de verbuiging van het aanwijzend voornaamwoord
deze/dit weer. U komt deze vormen in de Bijbel regelmatig tegen. Tot nu toe is de betekenis
van deze woorden steeds gegeven. De onzijdige vormen verschillen nauwelijks van de manlijke
vormen.
Hier volgen de verschillen: onz.ev.nom./acc.  ; onz.mv.nom./acc.  
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Het woord     betekent: die/dat. Het wordt net zo verbogen als de bijvoegelijke
naamwoorden op - . Alleen onz.ev.nom./acc. =    
      = die liefde
     2  = die vriend
      = die duisternis
Voorbeelden
•
    $ $  " = op die dag
•  
 = ik zeg echter dit
•          
• 
   = dit volk
•
      = deze zelf
•    = Doe dit!

= dit getiugenis is waar

12.9 Kleine woordjes (lLeer deze woordjes)

   = zo
  = nog
 = zoals
  = dan, dus
 = dat, omdat

 = toen
   = daar
 = waar?
        
  = opdat, om ... te

= niemand, niets

Opdracht 3 Vertaal: De schapen en de hond
Xenofon vertelt het volgende verhaal:
De vrouwen van de huishouding beklagen zich bij hun meester Aristarchus, dat zij hard moeten
werken en dat hij niets doet.
Sokrates adviseert hem dan het verhaal van de schapen en de hond te vertellen:
Toen de dieren (nog) konden spreken, zei het schaap tegen zijn meester: "Wij verschaffen u
wol, lammeren en kaas, maar u geeft ons niets; maar aan de hond, die u niets verschaft, geeft u
alles.
woorden:
o( kuwn = de hond; ou0n = dan; swzw = (hier) beschermen; ou)te ... ou)q =0 noch ... noch;
u(p 0= u(po = door; u(po wordt gevolgd door de gen.; lukoj = wolf; a9rpazw =roven;
a)sfalwj = veilig; fobeomai = bang worden, vrezen; nemomai = grazen; ou)den = niets
w(mologew = er mee eens zijn; a0dikew = onrecht doen; threw = beschermen
throumenai = prt. med/pss. vrl. mv.; zaw = leven , zwsin = zij leven ; Zie Her. 2.2)

o( kuwn ou0n h0kouse (vul aan: dit) kai ei0pe: e0gw ei0mi o( u(maj swzwn.
9Umeij ou0n ou)te u(p 0 a)nqrwpwn kleptesqe ou)q 0 u(po lukwn a(rpesqe,
a)lla a)sfalwj nemesqe kai ou)den fobeisqe.
ou(toj ou)n h)n o( logoj o( legomenoj u(po tou kunoj:
ta de probata h9kouse kai w(mologhsen.
w) 0Aristarxe, e0keinaij(vul aan:vrouwen) lege, o(ti su threij au)taj kai ou)k
a0dikoutai kai a)sfalwj zwsin throumenai u(po sou.
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Opdracht 4
Vertaal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
   
     -
      (  = het lichaam)
      
(  = het bloed)
      
       

12.10 woordkennis (geef de betekenis)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

  
   
 !
! 
 
 & 
  
  

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.



 ! 
 
 
  2 
 
 

De laatste les was dit!
Als u deze lessen goed doorgenomen hebt en alle opdrachten ingestuurd hebt, hebt u veel
geleerd!
Maar u moet nog meer lezen! Daarom moet u zelf een Grieks Nieuw Testament aanschaffen en
nog meer lezen!
U kunt het best beginnen met het Evangelie van Johannes te lezen en daarna de andere
Evangeliën. Herhaal ook de lessen nog eens. Lees de teksten. En leer de woorden die u niet
meer weet.
Ook kunt u de Septuaginta lezen. Op het internet kunt u de Griekse tekst vinden. Jammer is het
dat die teksten meestal in de eenvoudigste vorm zijn gegeven. Zie onderstaand voorbeeld!

και ειπεν κυριοσ τω αβραµ εξελθε εκ τησ γησ σου και εκ τησ
συγγενειασ σου και εκ του οικου του πατροσ σου εισ την γην ην αν
σοι δειξω και ποιη σω σε εισ εθνοσ µεγα και ευλογη σω σε και
µεγαλυνω το ονοµα σου και εση ευλογητοσ και ευλογη σω τουσ
ευλογουντασ σε και τουσ καταρωµενουσ σε καταρασοµαι και ενευλογη
θησονται εν σοι πασαι αι φυλαι τησ γησ
U ziet: geen accenten, geen spititus, geen slot-s ( ). Toch is het wel te lezen!
Met behulp van de EXTRA TEKSTEN kunt u een begin maken met het lezen. Veel succes!
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Opdracht 1
1.

'

      



  ( 

 = dienen)

Zij dienen Hem dag en nacht.
2.

(       



Wie u hoort, hoort Mij.
3.

     

  (  

 = heersen over)

Want de zonde heerst over u.
4.

)             

5.

En zie, een stem uit de hemelen.
*    +$ (u zult zien).
En u zult grotere dingen zien dan deze.

6.

, !

 )   - .       

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen.
7. /0      
Wie is daperder dan ik.

  

Opdracht 2
Vertaal:
1.



  



 

Ik wil dat u wijs bent.

2. 4 

(wij weten)

 .

 5&

 

Wij weten dat Cristus de zoon van David is.

3. 5  

    

  

(lijden)

Het is nodig dat de Zoon de mensen veel lijdt / De zoon des mensen moet veel lijden.



4.

; 





jij wijst / toont; jullie wezen / toonden

5.



2;

2 # 

ik wees / toonde (aor.) ; zij zullen wijzen / tonen
Opdracht 3

o( kuwn h0kouse (vul aan: dit) kai ei0pe: e0gw ei0mi o( u(maj swzwn.
de hond hoorde dit en zei: "Ik ben degene die jullie beschermt".

9Umeij ou0n ou)te u(p 0 a)nqrwpwn klhptesqe ou)q 0 u(po lukwn a(rpesqe,
Jullie worden dus noch door de mensen gestolen noch door de wolven geroofd,

a)lla a)sfalwj nemesqe kai ou)den fobeisqe.
maar jullie grazen veilig en hebben niets te vrezen.

ou(toj ou)n h)n o( logoj o( legomenoj u(po tou kunoj:
Dit dan was het woord dat door de hond gesproken werd;

ta de probata h9kouse kai w(mologhsen.
en de schapen waren het er mee eens.
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w) 0Aristarxe, e0keinaij(vul aan:vrouwen) lege, o(ti su threij au)taj kai ou)k
a0dikoutai kai a)sfalwj zwsin throumenai sou.
Aristarchus, zeg tegen die vrouwen, dat jij hen beschermt en geen onrecht doet en dat zij in
veiligheid leven omdat ze beschermd worden door jou.

Opdracht 4
Vertaal:
1.

 

 

 

na deze dagen

2.     

-

deze dingen sprak Jezus

3.      

(  = het lichaam)

dit is mijn lichaam

4.       

(  = het bloed)

dit is mijn bloed

5.    

  

het hart van dit volk

6.



   



 

in die dagen

Opdracht 5
woordkennis (geef de betekenis)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

   = moeten
    = tot zover
 ! = het zwaard
!  = echtbreken
  = verkopen
 &  = uitwerpen
   = leren
   = de wijngaard

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

 = (achter)volgen
 = zalig
 !  = de hand
  = twaalf
  = wijzen, tonen
  2  = de macht
  = de berg
  = spreken

