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BIJBELS GRIEKS LES 6
6.1 Werkwoorden op , -  en - 
De werkwoorden die we tot nu aan toe behandeld hebben eindigden op .
Bijvoorbeeld:  = offeren,   = horen,   = zitten enz. Voor de  stond
nooit een   .
We houden ons nu even bezig met werkwoorden die eindigen op   of 
Bijboorbeeld:  = liefhebben,   zien,   = maken, doen
 = kruisigen en  = (ver)vullen
Bij deze werkwoorden vermengt de   of  zich met de uitgang van het werkwoord.
Bijvoorbeeld: “hij heeft lief” zou moeten worden:  maar het wordt
 Dit verschijnsel heet: contractie.
In de volgende tabel staan naast elkaar: werkwoorden op    en .
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(inf.)

De imperfectumvormen van deze werkwoorden hebben dezelfde samentrekking
als in het praesens! bijvoorbeeld:   = ik deed, zij deden;   = wij
overwonnen;   = jullie overwonnen.
•

Leer de volgende werkwoorden:



 


= zoeken
= getuigen
 haten
= ziek zijn



 

 

= sterven
= roepen
= overwinnen
= tonen, duidelijk maken
= eren

Oefenopdracht 1:
•
vertaal:
a.
b.
c.

 
 
 

d.
e.
f.

jij haat
jullie sterven
zij roepen
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Opdracht 1
•

Vertaal:

a.
b.
c.
d.



  


e.
f.
g.
h.

 


  

Het participium van deze werkwoorden



 



part.mnl.ev.nom.



 



part.mnl.ev.acc



 



part.mnl.mv.nom.



 



part.mnl.mv.acc.



 



Voorbeelden:
a.
b.
c.
d.

     ik zie degenen die me liefhebben.
      degene die overwint, ziet mij
     = ik heb lief degenen die mij haten
  (niet)           = degene die de Zoon
niet eert, eert de Vader (ook) niet.

N.B:  (nom.ev.) ...  (acc. ev.)

Oefenopdracht 2
Doe als in het voorbeeld:

a.
e.
f.

 

 




 part. prs. mnl. mv. nom. ; zoekend
 part. prs. mnl. ev. nom. ; getuigend
d.
e.
f.



 

6.2 De schrijvers van de Evangeliën: Johannes
De schrijver van het vierde Evangelie is de apostel Johannes. In het Evangelie wordt zijn naam
niet genoemd. Wel stelt hij zich voor als ooggetuige (1, 14). In Joh. 21:24 schrijft de
evangelieschrijver: "Deze is de discipel, die van deze dingen getuigt, en deze dingen
geschreven heeft; en wij weten, dat zijn getuigenis waarachtig is."
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Dit heeft betrekking op "de discipel..., welken Jezus liefhad" (21,20). Aangenomen wordt dat
dit Johannes was.
Johannes schrijft zijn Evangelie voor christenen uit Joden en heidenen, die de andere
Evangeliën al kenden. Zijn bedoeling is tegenover de vele valse godsdiensten en dwaalleraars
aan het einde van de eerste eeuw, duidelijk te maken dat Jezus de enige Zaligmaker is.
Steeds wijst hij er namelijk op dat Jezus heeft gezegd: "Ik ben de ware Wijnstok" of "Ik ben
het ware Brood".
Heel duidelijk laat hij uitkomen dat Jezus de Zoon van God is. Veelzeggend is dat hij niet
begint bij de geboorte van Christus, maar bij God, waar het Woord (Christus) van eeuwigheid
was.
Opvallend is dat in dit Evangelie geen gelijkenissen voorkomen.
Vele jaren heeft hij gewerkt in de gemeente Efeze, waar hij, tijdens keizer Domitianus, naar het
eiland Patmos werd verbannen. Omstreeks het jaar 100 na Chr. is hij op hoge leeftijd gestorven.
Waarschijnlijk is dit Evangelie ongeveer 90 jaar na Chr. geschreven te Efeze.

6.3 De gebiedende wijs
Zeg me wat je gaat doen! Doe het!
In de bovenstaande zinnetjes wordt wat geboden.
We spreken hier van de gebiedende wijs of imperativus.
Bij de gebiedende wijs hoort een bepaalde vorm van de persoonsvorm. In het
Nederlands is dat: de stam van het werkwoord: Zeg! Doe! Houd op! Ga!
In het Grieks is dat:

 = Zeg! (als tot één persoon gesproken wordt.)
  Zeg! (als tot meerdere personen gesproken wordt.)

Voorbeelden:

 = houd tegen! (ev.)
 = houd tegen! (mv.)

  = maak niet los! (ev.) Bij de gebiedende wijs gebruiken we  i.p.v. 
Dit zijn voorbeelden van de imperativus praesens
We schenken extra aandacht aan de werkwoorden die eindigen op   en .
op 

op 

op 

enkelvoud



  let op het accent!)



meervoud



  



NB!    hij doet   hij zoekt
   doe!
  zoek!
•
Dus als bij de werkwoorden op  een accent op de klinker voor de uitgang 
staat, hebben we te doen met de gebiedende wijs.
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Opdracht 2
•

Vertaal

a.
b.
c.
d.
e.

hij roept, roep! (mv), getuig! (ev.), getuig! (mv.), overwin!(ev.), overwin! (mv.)
   (gij mannen)     (uw vrouwen)
 (naar)         ( Maar ............ naar..........!)
    (de wereld).

      

6.4 Hebreeuwse, Aramese en Latijnse invloeden
Het Grieks in Palestina heeft grote invloed ondergaan van de inheemse landstaal. We
vinden in dat Grieks dus Semitische invloeden. Anders gezegd: we vinden in het
nieuwtestamentische Grieks vele Semitismen. Men kan onderscheiden:
Directe ontleningen: rabbi (Gr. '' ), korban (Gr. ' ), abba (Gr. '' ),
satan (Gr. ) , amen (Gr.  ) enz.
Griekse woorden die een extra betekenis gekregen hebben van hun Hebreeuwse of
Aramese equivalenten: ( betekent naast vlees ook menselijke natuur (deze aspecten
komen van het Hebreeuwse basar. Gen.6:12 koppelt aan het begrip vlees het begrip
verdorvenheid.)
Ook de woorden  en  hebben de betekenis over genomen van hun
Hebreeuwse equivalent dabar = woord, zaak, ding. Dat zien we o.a. Hand.8:21, daar is
door de Statenvertalers  vertaalt met woord, maar het is duidelijk dat zaak een
betere vertaling zou zijn. Zo is in Luk.2:15  in de Statenvertaling vertaald door
woord; ook hier wordt stellig zaak bedoeld.
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De eerste regel komt uit de Hebreeuwse grondtekst.
De tweede regel uit de Septuaginta.
In beide gevallen staat er:
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Ook komen er in het nieuwtestamentisch Grieks Latinismen voor:
 (Lat. quadrans),   (Lat. legio),   (Lat. centurio) enz.
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Opdracht 3
a.
b.
c.
d.
e.

     
  %    ( = houden)  
(  gebod)
)   (deze, nom.mnl.ev.)
     %     ons  hij die   
  %     ons
*     + , ( * wordt * als het de
aangesproken persoon is.)

f.

-  '    -

6.5 Klassieke achtergrondinformatie: Grote filosofen (1)
Socrates
De volgende veel geciteerde spreuk is de lijfspreuk van Socrates.

.  De spreuk betekent “ken uzelf”.
 = ken (gebiedende wijs aor.) , = uzelf (acc.)
Wie was Socrates?
Socrates was een groot filosoof. In het “ken
uzelf” lag voor hem het begin van alle kennis. Hij
ging uit van de stelling dat deugd kennis is en dat
kennis dus geleerd kan worden. Hij onderwees
niet met lange redevoeringen, maar ging met
ieder die hij ontmoette in gesprek. Al vragende
klom hij op van het bijzondere tot het algemene,
van het eenvoudige tot het ingewikkelde en van
het concrete tot het abstracte. (De zogenaamde
Socratische methode)
Later beschuldigde men hem ervan dat hij niet in
de goden van de staat geloofde en dat hij de jeugd bedierf. Na zijn veroordeling dronk hij
in de gevangenis, in het bijzijn van zijn trouwe vrienden, de gifbeker.

6.6 Een stukje lezen. 1Johannes 2 : 7-11
Ook in deze les lezen we een gedeelte uit de Bijbel.
Deze keer lezen we 1Johannes 2 : 7-11
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Natuurlijk moeten er nog wat nieuwe woorden geleerd worden. Daar beginnen we nu
mee.
Nieuwe woorden

 
 
 "

= broer, broeder
= oud (bijv. nw.)
= imperfectum vorm
van

 + gen.
 

"

= vanaf
= weer



 
 

 

= dat, omdat
= blijven
= (te) zijn
= wandelen
= heen gaan
= het oog

Komt u er echt niet uit, dan mag u even in uw Bijbel spieken.De vertaling niet insturen!

/         (u)    
 (dat)  "  "0           (dat)
   "
8.          (hetgeen)    (waarachtig) 

1    0      
   (nu)   
9.    1   

  
 (tot) 

(gaat voorbij)

   

       $   

(nu).

10.       1  

  

(ergenis)

 1   
11.         $    

 
(heeft verblind)

    (weet)  (waar)
  

  $   
 
     

Ik hoop dat het niet is tegengevallen. Hoe het lezen ook ging, leest u na een week deze
perikoop nog eens. Leer ook de woorden waarvan u de betekenis niet meer kent!
Opdracht 4
Doe met de volgende woorden uit 1Johannes 2: 7-11 als in het voorbeeld.
voorbeelden:

•
•

 = mnl. acc. ev. van  = wereld
 = imp. 3-e ps. ev. van   = zijn
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a.
b.
c.
d.
e.


"
   



f. 
g. 
h.  
i.  
j.  

6.7 Rangtelwoorden
De woorden één, twee, drie ... zijn hoofdtelwoorden. In les 3 is daar aandacht aan
geschonken. Hier vindt u enkele rangtelwoorden. Rangtelwoorden eindigen op -ste of
-de.
manlijk

vrouwelijk

onzijdig

eerste







tweede







derde

 

 

 

vierde







Voorbeelden

     = Dit is de tweede dood
    = de tweede brief
    de vierde engel
Opdracht 5
Vertaal de volgende fabel.
Tenslotte een fabel van Aisopos. Op zijn naam zijn bijna 500 fabels overgeleverd.. Voor
zover wij weten werd ca. 300 voor Christus de eerste verzameling uitgegeven.
In deze fabel staan veel woorden die we ook in de Bijbel tegenkomen.
Met opzet is deze keer voor een ander lettertype gekozen. Veel succes!
Leer eerst de volgende woorden!

o(7korac = de raaf
e0fh = hij/ zij zei
mhtri = dat. ev. van mhthr = moeder
mhter = moeder (aangesproken persoon)
eu0xou = bid!
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qrhnew = huilen;
9H7d' = h9 de = deze echter
u(polabousa (antwoordende) komt van u(po-lambanw = antwoorden
w) = geeft aan dat de aangesproken persoon volgt
e)lehsei se = hij/zij zal medelijden met je hebben
e)lehsei = komt van e)leew = medelijden hebben met
tinoj = van wie
to kreaj = het vlees
gar = want
u9po sou ge = door jou
e)klaph = werd gestolen , dit woord komt van kleptw = stelen (kleptomanie!)
o( muqoj = verhaal,de fabel, mythe
o( e)xqroj = de vijand
ou)dena = niemand
e)n7a)nagkh| = in de nood
eu9rhsousin = zij zullen vinden. Deze vorm komt van eu9riskw = vinden
hu9rhka (spreek uit: heurèka) = ik heb het gevonden (riep Archimedes)

o(7Korac
7

Korac7noswn7e0fh7th|7mhtri: mhter7eu0xou7toij7qeoij kai mh
qrhnei.
9H7d'7u(polabousa,7e)fh: ti&j7se, w) teknon, twn7qewn e)lehsei;
tinoj7gar7kreaj7u(po7sou7ge7ou)k7e)klaph ;
)Epimuqion. (De moraal)
7

9O
( 7muqoj7dhloi, o(ti7oi(7pollouj7e)xqrouj7e)n7biw|
e0xontej7ou)dena7filon7e)n7a)nagkh|7eu9rhsousin.
6.8 Gebiedende wijs aoristus
Er bestaat ook een gebiedende wijs aoristus. Die zult u zonder veel moeite kunnen
onthouden. Hier volgen enkele voorbeelden:
 = maak los! (geb. wijs ev.);  = maak los! (geb.wijs mv.)
  = geloof! (geb.wijs ev.);   = geloof! (geb.wijs mv.)
Einde van deze les. Ga niet verder als u deze les niet grondig kent!
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Heeft u nog wat tijd over? Bestudeer en leer dan de volgende zinnetjes.
Leer deze zinnetjes ook van het Nederlands naar het Grieks!
Extra opdracht 1

2 *     % = Geloof in God!
3 4     = Jaag de liefde na!
5 -   = Zie de mens.
6 -      = Zie Ik maak alle dingen nieuw
7 8     = De letter doodt.
9 !     = Ik ben de deur.
7. :  = Bekeer U!

(*)

Aantekeningen:

    volgen, achtervolgen, najagen    = doden
 en ook  betekenen: zie!  = zich bekeren
-   (dingen)  (dingen)   =
  met 2 maal acc. betekent: ik zal ..... maken tot ......
Dus: Zie, Ik maak alle dingen tot nieuwe dingen = Zie, Ik maak alle dingen nieuw
Antwoorden van de oefenopdrachten
Opdracht 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zij getuigen
hij overwint
jij kruisigt

  

 

Opdracht 2
a.
part. prs. mnl. ev. nom.; makend(e)
b.
part. prs. mln. ev. acc.; roepend(e)
c.
part. prs. mnl. mv. nom.; overwinnend(e)
d.
part. prs. mnl. ev. nom.; kruisigend(e)
e.
part. prs. mnl. mv. acc.; stervend(e)
f.
part. prs. mnl. ev. acc.; makend(e)
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Antwoorden opdrachten
Opdracht 1
a. wij kruisigen
b. hij heeft lief
c. jullie haten
d. hij maakt duidelijk

e.
f.
g.
h.

jij roept
hij zoekt
jullie sterven
zij eren

Opdracht 2
a.
b.
c.
d.
e.

         
(Gij) mannen, heb uw vrouwen lief!
Maar doe niet naar/overeenkomstig hun werken.
Heb de wereld niet lief!
Eer uw vader en uw moeder!

Opdracht 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De wereld haat de discipelen.
Heb God lief en houd Zijn geboden.
Deze roept Elia
Degene die god kent hoort ons, hij die niet uit God is, hoort ons niet.
Pertus, heb jij de Heere lief?
Johannes de Doper getuigt van Jezus.

Opdracht 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1.
j.

acc. ev. v.  = gebod
gen. vr . ev. v. " = begin
nom. vrl. ev. v.    = duisternis
acc. mnl. ev. v.  = broer
acc. mnl. mv. v.  = oog
prs. 1-e ps. ev. v.  = schrijven
prs. 3-e ps. ev. v.  = blijven
prs. 3-e ps. ev. v.   = schijnen
inf. prs. v.   = zijn
prs. 3-e ps. ev. v.   = wandelen
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Opdracht 5
De raaf.
Een raaf die ziek was, zei tegen zijn moeder: ”Moeder, bid tot de goden en huil niet.”
Maar deze antwoordde (en zei): “Kind, wie van de goden zal medelijden met je hebben?
Want van wie werd door jou geen vlees gestolen?
De moraal
De fabel maakt duidelijk, dat zij die vele vijanden hebben in hun leven, in de nood geen
vriend zullen vinden.
Maak ook de extra oefening!

