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EXTRA TEKSTEN
TEKST 1 Marcus 8:22-29
Houdt u voorlopig het volgende nog even vol:
• Alleen als het echt niet lukt spiekt u even in uw Bijbel.
• Leer alle nieuwe woorden.
• Herhaal de tekst na enige tijd nog een keer.

nieuwe woorden

 = blind

  = o.a. smeken, zie tabel
   = aor.med.con. van  
     = vatten
   = uitleiden, zie tabel les 10
  = buiten
  = het dorp
 = spugen
 

 gen.  = het oog
    leggen op (zie les 10.1)
    = vragen, zie tabel les 10
    = opkijken, zie tabel
    = de boom

 = daarna, vervolgens
    = van     =
(duidelijk) zien, zie tabel
  = duidelijk
    = allen
   = wegzenden, zie tabel les 10

  aor. con. van   
 = aor.con. van  
 = ook niet, evenmin, noch
    = van    
  = de weg
  = anderen

U treft de tegenwoordige tijd aan op plaatsen waar u liever de verleden tijd zou willen
gebruiken. Gebruikt u rustig de verledentijd! We spreken hier van praesens historicum.
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TEKST 2 Uit de Septuaginta gen. 47: 1-6
nieuwe woorden:

(omdat de tekst wat van ons O.T. verschilt, vindt u de vertaling aan het einde.)

a)paggellw = boodschappen
ta kthnh = het vee
o( bouj = het rund; oi9 boej = de runderen
parelaben = van paralambanw (nemen) Zie tabel les 10
e0sthsen = 3-e ps. ev. aor. van i9sthmi = staan, stellen
verbuiging aor: e0sthsa, e0sthsaj, e0sthsen, e0sthsamen, e0sthsate, e0sthsan
e0nantion = voor, dit woord wordt gevolgd door de genitivus. Dat is hier niet te zien.
ei0pan moet eigenlijk ei0pon zijn. De verwisseling komt in de Septuaginta en het NT
regelmatig voor.
paij = kind, zoon, dochter, knecht, slaaf

kai ... kai = zowel ... als
paroikew = als vreemdeling wonen
h(kamen en h(kasi aor. vormen van h(kw (komen, zijn gekomen)
h9 nomh = de weide
e0nisxusen = sterk worden ( vertaal hier ... werd zwaar )
o( limoj = de honger
katoikew = wonen
katoikeitwsan = gebiedende wijs 3-e ps. mv. van katoikew (Zie na deze tekst!)
e0pisth| = 2-e ps.ev. con.prs. van e0pistamai = weten
dunatoj = bekwaam
katasthson = geb.ws. ev. aor. van kaqisthmi = aanstellen
a)rxontwn = heerser, a)rxontaj = acc. mv.
katoikison = geb.ws. ev. aor. van katoikizw = doen wonen
1 e0lqwn de Iwshf a)phggeilen tw| Faraw legwn: o( pathr mou kai oi9

a)delfoi mou kai ta kthnh kai oi9 boej au0twn kai panta ta au0twn h)lqon
e0k ghj Xanaan kai i0dou ei0sin e0n gh| Gesem (Gosen).
2 a)po de twn a)delfwn au)tou parelaben pente a)ndraj kai e0sthsen
au)touj e0nantion Faraw.
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3 kai ei0pen Faraw toij a)delfoij Iwshf: ti to e0rgon u9mwn; oi9 de ei0pan

tw| Faraw: poimenej probatwn oi9 paidej sou, kai h(meij kai oi9 paterej
h(mwn.
4 ei0pan de tw| Faraw: paroikein e0n th| gh| h(kamen: ou0 gar e0stin nomh
toij kthnesin twn paidwn sou, e0nisxusen gar o( limoj e0n gh| Xanaan: nun
ou)n katoikhsomen oi9 paidej sou e0n gh| Gesem.
5 ei0pen de Faraw tw| Iwshf: katoikeitwsan e0n gh| Gesem: ei0 de e0pisth| o(ti
ei0sin e0n au0toij a0ndrej dunatoi, katasthson au0touj a)rxontaj twn e00mwn
kthnwn. h)lqon de ei0j Ai0gupton proj Iwshf Iakwb kai oi9 ui9oi au0tou, kai
h0kousen Faraw basileuj Ai0guptou. kai ei0pen Faraw proj Iwshf
legwn: o( pathr sou kai oi9 a0delfoi sou h(kasi proj se:
6 i0dou h( gh Ai0guptou e0nantion sou e0stin: e0n th| beltisth| gh| katoikison
ton patera sou kai touj a)delfouj sou.
Nogmaals de gebiedende wijs (een uitbreiding)
geb.ws. prs.act.

geb.ws.aor.act.

gebiedende wijs ev. (die kende u al!)

lu-e

lu-son

geb. wijs ev. 3-e ps.ev. (hij/zij moet ...)

lu-etw
etw

lu-satw
satw

gebiedende wijs mv. (die kende u al!)

lu-ete

lu-sate

geb. wijs ev. 3-e ps. mv. (zij moeten ...)

lu-ontwn
ontwn
lu-etwsan
etwsan

lu-esqwn
esqwn

Werkwoorden als dunamai
Het werkwoord dunamai lijkt heel veel op werkwoorden als bijvoorbeeld poreuomai
en boulomai (Zie les 7.1!) Toch zij er verschillen. Kijkt u maar eens goed!
prs. boul-omai, boul-ei, boul-etai, boul-omeqa, boul-esqe, boul-ontai
prs. duna-mai, duna-sai, duna-tai, duna-meqa, duna-sqe, duna-ntai
U ziet: tussen de stam en de uitgang ontbreekt de thema-vocaal ( o en e). De uitgang
staat direct achter de stam.
Een overeenkomst is dat buolomai en dunamai beide actief vertaald worden.
In de bovenstaande tekst kwamen we e)pistamai tegen. Dit is precies zo’n werkwoord
als dunamai.
prs.:

e0pista-mai, e0pista-sai, e0pista-tai, e0pista-meqa, e0pista-sqe, e0pista-ntai
prs. con.

e0pista-wmai, e0pista-h|, e0pisthtai, e0pistwmeqa, e0pisthsqe, e0pistwtai
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TEKST 3 Paulus te Lystre

Handelingen 14: 8-15

Nieuwe woorden
Deze tekst is niet de makkelijkste! Maar u krijgt veel hulp. En als het lukt heeft u een prestatie
verricht!

Straks komt u tegen:

e)phran =

van e0pairw

= opheffen

De vervoeging van de regelmatige sigmatische aor. act is:

e0lu-s-a,
u-s-a e0lu-s-aj,
u-s-aj e0lu-s-e,
u-s-e e0lu-s-amen,
u-s-amen e0lu-s-ate,
u-s-ate e0lu-s-an
De aor. act. van e0pairw gaat als volgt:

e0phr-a, e0phr-aj, e0phr-e, e0phr-amen, e0phr-ate, e0phr-an

U ziet de “ s ” onbreekt. Dit is het geval met alle werkwoorden waarvan de stam eindigt
op: m, l, n, r.
r (molenaar) Hetzelfde verschijnsel doet zich ook in de futur.
Enkele bekende werkwoorden waarvoor dit geldt zijn: menw, krinw, kteinw, ai0rw

speirw, e0geiw en fqeirw

e0n Lustroij = in Lystre
a)dunatoj = lam
posin = dat. mv. van pouj, gen. podoj = voet
e0kaqhto = imp. med. 3-e ps. ev. van kaqhmai = zitten
xwloj = kreupel
h( koilia = de buik
ou0depote = nooit
peripatew = (rond) wandelen
a)tenisaj = part. aor. van a0tenizw = strak aankijken
pistij, -ewj = geloof
a)nsthqi = sta op! (gebiedende wijs ev. aor.)
h(lleto = van a(llomai = springen
e)phran = van e0pairw = opheffen (aor.act e0phra, zie in het kader !)
lukaonisti = in het Lycaonisch
o(moiow = gelijkmaken, vergelijken
e0kaloun = imp. van kalew = roepen
Dia (acc.) = Zeus (zie les 3)
(Hermhn (acc.) = Hermes (zie les 3)
e0peidh = omdat
h(goumenoj part. prs. van h9geomai = voeren
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o( i9ereuj = de priester
o( tauroj = de stier
h( stemma = krans
o9 pulwn = voordeur, voorpoort
e0negkaj = zie tabel les 10
quw = offeren
diarrhcantej part.aor.act. van diarrhgumi = scheuren
ta i9matia = de klederen
ei0sephdesan van phdaw = springen
krazw = schreeuwen
o9moiopaqeij = in gelijke mate vatbaar of toegankelijk voor. De statenvertaling geeft:
van gelijke bewegingen als. Ziet u het woord: homeopathie!

eu0aggelizomenoi = part. prs. van eu0aggelizomai = verkondigen
mataioj = ijdel, dwaas
e0pistrefw = zich omkeren, zich bekeren
e0n Lustroij
Kai tij a)nhr a)dunatoj e)n Lustroij toij posin e0kaqhto,
aqhto
xwloj e0k koiliaj mhtroj au)tou u(parxwn, o(j ou)depote
periepepathkei. ou(toj h)koue tou Paulou lalountoj: o(j
a)tenisaj au)tw|, kai i)dwn o(ti pistin e)xei pistin tou swqhnai, ei0pe
megalh| th| fwnh|: a)nasthqi e0pi touj podaj sou o)rqoj. kai h(lleto
kai periepatei.
oi9 de o)xloi, i)dontej o( e)poihsen o( Pauloj, e)phran thn fwnhn
au)twn Lukaonisti legontej: oi( qeoi o(moiwqentej a)nqrwpoij
katebhsan proj h(maj, e)kaloun te ton men Barnaban, Dia: ton de
Paulon, 9Ermhn, e)peidh au)toj h)n o( h(goumenoj tou logou.
o( de i9ereuj tou Dioj tou o)ntoj pro thj polewj au)twn,
taurouj kai stemmata e)pi touj pulwnaj e)negkaj, sun toij
o)xloij h)qele quein. 0Akousantej de oi9 a)postoloi Barnabaj kai
Pauloj, diarrhcantej ta i9matia au)twn, ei0sephdhsan ei0j ton
o)xlon, krazontej kai legontej: a)ndrej, ti tauta poieite; kai
h(meij o(moiopaqeij e9smen u(min a)nqrwpoi, eu)aggelizomenoi u(maj
a)po toutwn twn mataiwn e)pistrefein e0pi ton qeon ton zwnta,
o9j e)poihse ton ou)ranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta
ta e)n au)toij:
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TEKST 4

Jacob Lea en Rachel

Hier vindt u een tekst zoals u die vaker op het internet zult aantreffen: geen hoofdletters, geen spiritus, geen slot-s, geen leestekens. Toch kunt u deze tekst vertalen!
(Ook van deze tekst vindt u de vertaling an het einde.)

Nieuwe woorden:

ei0= jij/u bent; douleuw = dienen; dwrean = voor niets;
a)paggeilon = geb.ws.ev.aor. van a)paggellw = berichten, vertellen;
o( misqoj = het loon;
tw| de laban duo qugaterej (hsan) = Laban had twee dochters.
meizoni = dat.ev. van meizwn; newtera = nom.vrl.ev. van newteroj
a)sqeneij = hier: zacht, teer, teder; ei0dei = dat.ev.van ei0doj = gestalte;
w(raioj = schoon; o)yei dat ev. van o)yij = aangezicht
beltion = het is beter; dounai = inf.aor.van didwmi; e9teroj = hier: andere
oi0khson = geb.ws.ev.aor. van oi0kew = wonen; e0nantion au)tou = voor hem;
h9merai o)ligai = enige dagen; a)podoj = geb.ws.ev.aor. van a)podidwmi = hier:
geven, betalen; peplhrwntai = prf.med/pss van plhrow = vervullen;
o(pwj = (op)dat; ei0selqw = 1-e ps.ev.aor.con(!) van ei0serxomai = ingaan;
sunagw =verzamelen; o9 topoj = de plaats; o( gamoj = de bruiloft;
h( e9spera = de avond; ei0sagw = binnenbrengen

ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ οτι γαρ αδελφοσ µου ει ου δουλευ−
σεισ µοι δωρεαν απαγγειλον µοι τισ ο µισθοσ σου εστιν 16τω δε

15

λαβαν δυο θυγατερεσ ονοµα τη µειζονι λεια και ονοµα τη νεωτερα
ραχηλ 17οι δε οφθαλµοι λειασ ασθενεισ ραχηλ δε καλη τω ειδει και
ωραια τη οψει 18ηγαπησεν δε ιακωβ την ραχηλ και ειπεν δουλευσω
σοι επτα ετη περι ραχηλ τησ θυγατροσ σου τησ νεωτερασ 19ειπεν δε
αυτω λαβαν βελτιον δουναι µε αυτην σοι η δουναι µε αυτην ανδρι
ετερω οικησον µετ′ εµου 20και εδουλευσεν ιακωβ περι ραχηλ ετη

επτα και ησαν εναντιον αυτου ωσ ηµεραι ολιγαι παρα το
αγαπαν αυτον αυτην∗ 21ειπεν δε ιακωβ προσ λαβαν αποδοσ την
γυναικα µου πεπληρωνται γαρ αι ηµεραι µου οπωσ εισελθω
προσ αυτην 22συνηγαγεν δε λαβαν παντασ τουσ ανδρασ του
τοπου και εποιησεν γαµον 23και εγενετο εσπερα και λαβων
λαβαν λειαν την θυγατερα αυτου εισηγαγεν αυτην προσ ιακωβ
και εισηλθεν προσ αυτην ιακωβ
∗παρα το αγαπαν αυτον αυτην = wegens dat hij haar liefhad = omdat hij haar liefhad
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αγαπαν (inf.) αυτον (acc.) αυτην = dat hij haar liefhad (AcI)
Even pauzeren!
We letten nog even op de dativus:
(1) tw| de laban duo qugaterej (hsan) = voor Laban (waren) twee dochters
= Laban had twee dochters
(2) raxhl de kalh tw| ei)dei = maar Rachel (was) schoon van gedaante
makarioi ptwxoi tw|
tw pneumati = zalig zij de armen van geest
Waarom tw| ei)dei en tw|
tw pneumati.?
Deze woorden zijn het antwoord op de vraag: In welk opzicht? (zie les 11)
Nieuwe woorden: (we lezen de laatste zeven verzen)

leia| th| qugatri au)tou (Let op de a| en h| !) ; zelfa = Zilpa; paidiskh = dienstmaagd; prwi = vroeg in de morgen; paralogizomai = bedriegen; ou(twj = zo;
prin = voor(dat); presbuteroj = oudere/oudste; ta e9bdoma = de bruiloftsweek
sunteleson = geb.ws.ev.aor.van suntelew = voltooien; a)nti = in ruil voor;
h( e)rgasia = dienst; e)rgazomai = dienen; a)naplhrow = vervullen; balla =
Bilha.

* kleine tekstwijziging

εδωκεν δε λαβαν λεια τη θυγατρι αυτου ζελφαν την
παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην 25εγενετο δε πρωι και ιδου ην
λεια ειπεν δε ιακωβ τω λαβαν τι τουτο εποιησασ µοι (,) ου περι
ραχηλ εδουλευσα παρα σοι και ∗τι παρελογισω µε 26ειπεν δε
λαβαν ουκ εστιν ουτωσ εν τω τοπω ηµων δουναι την νεωτεραν
πριν η την πρεσβυτεραν 27συντελεσον ουν τα εβδοµα ταυτησ
και δωσω σοι και ταυτην αντι τησ εργασιασ ησ εργαση παρ′
εµοι ετι επτα ετη ετερα 28εποιησεν δε ιακωβ ουτωσ και
ανεπληρωσεν τα εβδοµα ταυτησ και εδωκεν αυτω λαβαν ραχηλ
την θυγατερα αυτου αυτω γυναικα 29εδωκεν δε λαβαν ραχηλ τη
θυγατρι αυτου βαλλαν την παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην
30
και εισηλθεν προσ ραχηλ ηγαπησεν δε ραχηλ µαλλον η λειαν
και εδουλευσεν αυτω επτα ετη ετερα
24

Einde extra teksten

Op de volgende pagina vindt u de vertaling van tekst 2 en 4!
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Vertaling tekst 2
1 Toen kwam Jozef en boodschapte Farao, en zei: Mijn vader en mijn broeders, en hun vee, en hun
runderen, met alles wat zij hebben, zijn gekomen uit het land Kanaän, en zie, zij zijn in het land Gosen.
2 En hij nam van zijn broederen vijf mannen en hij stelde hen voor Farao
3 Toen zei Farao tot de broederen van Jozef: Wat is uw werk? En zij zeiden tot Farao: Uw knechten zijn
schaapherders, zowel wij als onze vaders.
4 Verder zeiden zij tot Farao: Wij zijn gekomen, om als vreemdelingen in dit land te wonen; want er is
geen weide voor het vee van uw knechten, want de honger is zwaar in het land Kanaän; en nu, wij, uw
knechten, zullen in het land Gosen wonen. 5 Toen zei Farao tegen Jozef, zeggende: Laat hen wonen in
het land Gosen; en als u weet dat er onder hen bekwame mannen zijn, stel hen aan als heersers over
mijn vee. En Jacob en zijn zonen kwamen naar Egypte naar Jozef en Farao, de koning van Egypte
hoorde het. En Farao zei tegen Jozef zeggende: Uw vader en uw broers zijn naar u gekomen.
6 Zie het land Egypte is voor u. Doe uw vader en uw broeders in het beste land wonen; laat hen in het
land Gosen wonen.

Vertaling tekst 4
15 En Laban zei tegen Jakob: Want omdat u mijn broeder bent, zult u mij niet om niet dienen, vertel mij,
wat is uw loon?
16 En Laban had twee dochters: de naam van de oudste was Lea; en de naam van de jongste was
Rachel.
17 Lea had tedere ogen; maar Rachel was schoon van gedaante, en schoon van aangezicht.
18 En Jakob had Rachel lief; en hij zei: Ik zal u zeven jaren dienen, om Rachel, uw jongste dochter.
19 En Laban zei: Het is beter, dat ik haar aan u geef, dan dat ik haar aan een andere man geef; woon bij
mij.
20 En Jakob diende om Rachel zeven jaren; en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar
liefhad.
21 En Jakob zei tegen Laban: Geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld, dat ik tot haar inga.
22 En Laban verzamelde al de mannen van de plaats, en maakte een bruiloftsfeest.
23 En het geschiedde ‘s avonds, dat Laban zijn dochter Lea nam, en bracht haar naar Jacob ; en hij ging
tot haar in.
24 En Laban gaf aan zijn dochter Lea, zijn dienstmaagd Zilpa tot een dienstmaagd voor haar.
25 En het geschiedde vroeg in de morgen, en zie, het was Lea. En Jacob zei tegen Laban: Waarom hebt u
mij dit gedaan; heb ik niet bij u gediend om Rachel? En waarom hebt u mij (dan) bedrogen?
26 En Laban zei: Het is niet de gewoonte in onze plaats, de jonste te geven voor de de oudste.
27 Vervul dus de de bruiloftsweek van deze; en ik zal u ook die geven, in ruil voor de dienst, die u nog de
andere zeven jaren bij mij dienen zult.
28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. En Laban gaf hem zijn dochter Rachel, hem tot
een vrouw.
29 En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha tot een dienstmaagd voor haar.
30 En hij ging in tot Rachel, en hij had Rachel meer lief dan Lea; en hij diende bij hem nog de andere
zeven jaren.

