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BIJBELS GRIEKS LES 8
8.1 De aoristus medium
Voordat we zo het lezen van een stuk uit Johannes 3 gaan voorbereiden eerst nog de aoristus
medium en de conjunctivus en het woordje  Hieronder vindt u nog naast elkaar de
aoristus activum en medium. De aoristus medium heeft nooit een passieve betekenis!
aoristus

activum

medium

1ste pers. ev.

  

  

2ste pers. ev.

  

  

3ste pers. ev.

   

  

1ste pers. mv.

  

   

2ste pers. mv.

  

   

3ste pers. mv.

  

   

infinitief

 

  

gebiedende wijs e.v.

 

 

gebiedende wijs m.v.

 

  

Aoristus medium participia
part.mnl.ev.nom.

   

part.mnl.ev.acc

   

part.mnl.mv.nom.

   

part.mnl.mv.acc.

   

voorbeelden:

    = hij maakte los, hij heeft losgemaakt (act.)
   = hij maakte voor zich los, hij maakte zich los, hij heeft voor
zich los gemaakt, hij heeft zich losgemaakt.

   = (bijv.) zich losgemaakt hebbende
8.2 Conjunctivus
Tot nog toe hebben we ons bezig gehouden met werkwoorden in de aantonende wijs
(indicativus). We gebruikten gewone persoonsvormen zoals we die gebruiken in mededelende
en vragende zinnen: Jozef reisde naar Bethlehem of Wie is Jezus?
Ook gebruikten we af en toe de gebiedende wijs (imperativus): Zeg mij, wie is Jezus?
Niet te vergeten, leerden we ook de onbepaalde wijs of infinitivus, het hele werkwoord.
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We maken nu kennis met de aanvoegende wijs of conjunctivus. De conjunctivus geeft aan hoe
een gebeuren kan plaatsvinden.
Wanneer wordt de conjunctivus gebruikt?
1. In hoofdzinnen om een aansporing uit te drukken, de ontkenning is dan niet , maar .
Bijvoorbeeld: Laten wij ......
  
  ... Laten wij niet slapen, zoals de anderen ...
2. Ook in bijzinnen komt de conjunctivus voor. Ook hier is de ontkenning niet , maar
Voorbeeld: 1.          
Wie zendt je, opdat je mij beschermt? (opdat ......beschermt = bijzin)
2. 
     ...
Indien God niet met hem is ... of: Indien God niet met hem zal zijn ...
3. 
 
 ...
Al wie zegt ... of: Al wie zal zeggen ...

.

N.B: Het woordje  wordt in de Bijbel vele keren gebruikt. Dikwijls wordt het gebruikt op
een plaats waar men  zou verwachten. Het betekent op die plaatsen dus ook “indien”.
U ziet in de drie voorbeelden de volgende veranderingen van de persoonsvorm:
  i.p.v.   ;  i.p.v.     i.p.v. 
Wees dus op uw hoede als u de woordjes  , 
 ,  of 
  tegenkomt!
Voorlopig zullen we de conjunctivus steeds aangeven.
8.3 Betekenis en verbuiging van 
naamval

3-e ps. mnl.

betekenis

3-e ps. vrl.

nom.



hij



zij

gen.



van hem

 

van haar

dat.



aan/voor hem



aan/voor haar

acc.



hem



haar

nom.



zij



zij

gen.



van hen



van hen

dat.



aan/voor hen



aan/voor hen

acc.



hen



hen

De betekenis wordt duidelijk uit de volgende voorbeelden:

betekenis
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a. !    " Jezus zei tegen hem
b. #   $ " Paulus schrijft hen
c.    $% = dezelfde heraut
d.  
 $ = dezelfde moeder
e.    $% " de heraut zelf
f.   $%  " de heraut zelf
g.     " de kinderen van haar (haar kinderen)
h.    " de zoon van hen (hun zoon)
N.B!  " het
N.B! Verwar  niet met = deze, dit (in het N.T)
Voorbeeld: (    = de wet )
        " deze discipel sprak met hem.
 $        $  " want dit is de wet en de profeten
8.4 Johannes 3:16-24
We gaan zo uit Johannes 3 lezen. Eerst echter nog wat nieuwe woorden.
Nieuwe woorden


 
  
 

"
"
"
"

zo
dat
eniggeboren
aor.    "
verloren gaan
&
" con. &
 
" eeuwig
  
" aor.    "
zenden
$  " con. $  " oordelen
 $  = het oordeel
  " al, reeds
  ... 
" meer ... dan

 $ " boos, slecht
 $ " de werken
  " kwaad
$  " doen
 " daarna
$' " vertoeven
 + gen. " bij

" daar
 = meervoud van $ "water

= nog niet
   = de gevangenis

16.  $  

             
 (gegeven heeft)        
    &
(   

17.  $     )      



  

   

(wordt behouden)

 

   $  
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18.       $  (pss. vertalen)*  

$ 
 
  )

(hij heeft geloofd)

   
        

19  (dit)   

 $     
 (is gekomen)     
      $       *  $  $
  $

20  $    $        $& $  
 
 & (blijken)  $ *
21.    
worden)

.
22.

  $& $      $
  $   )   $   (zijn verricht)

     !        
  $'    '( 

23. 



(openbaar

! 

*

  !  '(  +    ,    (omdat) 
  *  $   (zij kwamen aan)  '(  (pss. vertalen!)

24.  $ 

''

 

(was geworpen)

 

 

 !



Leest u na een week deze perikoop nog eens. Leer ook de woorden waarvan u de betekenis niet meer
kent!

Opdracht 1
Doe met de volgende woorden uit Johannes 3:16-24 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.


)
$
 

8.5 Het perfectum
Bij het lezen van Johannes 3 kwam u de vorm   tegen.
  is de perfectum (prf) van   " geloven
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 :
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  = 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.
We geven deze vormen steeds aan in de leesteksten.
Oefenopdracht 1 Vertaal:

 = opvoeden
a.
b.
c.

 
  
  

d.
e.
f.

8.6 De werkwoorden    



 

   

.   
In Johannes 1 (zie les 5), bent u verschillende keren vormen van het werkwoord   
tegengekomen. In de Bijbel ontbreekt de tweede gamma.
We zullen ze noemen:  ,   ,   
Het woord   komt in de Bijbel 199 keer voor!   35 keer en    38
keer.
Het werkwoord    heeft verschillende betekenissen. Het kan betekenen:onstaan,
worden, gebeuren. In het algemeen heeft    betrekking op een verandering van “nog
niet zijn” in ”zijn”. Bijvoorbeeld: het wordt dag (Luk.4:42), een storm steekt op (Marc. 4 : 37)
Het is een werkwoord op -  dus heeft de vervoeging van het medium, maar het heeft een
actieve betekenis.
Praesens en imperfectum leveren geen problemen op.
  " het onstaat (prs 3-e ev.)
aor.med. (maar actieve betekenis)
  = het onstond (imp. 3-e ev.)
1-e ps e.v.   
1-e ps m.v.   
De aoristus is onregelmatig.
2-e ps e.v.  
2-e ps m.v.   
Zie de tabel hiernaast.
Voorbeelden:

        !

3-e ps e.v.

 

3-e ps m.v.

  

    (Mat. 19:1)

De Statenvertaling luidt hier: En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had.
   is de infinitief van de aoristus van   
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Voorbeeld:  $      Want al die dingen moeten geschieden (gebeuren)...

  betekent: is gebeurd, is geboren. Het is een vorm van het perfectum
2.  
Dit werkwoord betekent verwekken, maken, scheppen
Het is een werkwoord op - Gaat u nog eens na hoe de vervoeging van de praesens is?
In Matteus 1 : 1 lezen we: +'$







  !  Abraham verwekte Izak.

 = 3-e ps. ev. aor. van  

U vraagt zich misschien af waar de vandaan komt. U moet het volgende onthouden:
Bij de werkwoorden op - -- worden de klinkers voor de gewoonlijk lang:
 wordt ,  wordt of ,  wordt 
In Joh.1:13 kwam u 



 tegen. Dit is de 3-e ps. mv. aor. passivum van 

.

3.   
Dit werkwoord betekent( leren) kennen, herkennen of bemerken . Ook betekent het in
overeenstemming met een dergelijke zegswijze in het Hebreeuws (bv. Gen.4:1) bekennen in
de betekenis van geslachts-gemeenschap hebben.
We vestigen onze aandacht op de aoristus. Deze heet stam-aoristus, omdat de uitgangen van
deze aoristus zonder onmiddellijk achter de stam worden geplaatst. Zie tabelhiernaast.

  

  

 

part. aor. mnl. ev. nom.

aoristus activum

  

part. aor. mnl. ev. acc.

  

part. aor. mnl. mv. nom.

  

part. aor. mnl. mv. acc

In Joh.1:10 ontmoetten we   dat vertaald werd door heeft gekend.
Ook het participium zal u niet bekend voorkomen.
De verbuiging vindt u in de tabel hiernaast .

 
 
 
  
  
  

We zien in dit werkwoord de wortels van het Engelse werkwoord to know terug.
Nu nog enkele voorbeelden:

   (zullen) $&

 
!     
Statenvertaling: Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen...
Wij omschrijven het participium meestal: Daar Jezus wist dat zij zouden komen ...
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(gelijk)       $  "       $ 
Gelijk de Vader Mij kent, en Ik de vader ken ...

 
     $    
Statenvertaling: Zij verstonden niet, dat Hij hun van de Vader sprak ...

Oefenopdracht 2
Doe als in het voorbeeld:
•
•

  
  

a.
b.
c.
d.

  
   
 
  

= aor. act. 1-e ps. ev. van 
= aor. med. inf. van 
e.
f.
g.
h.

 
  
$ 
 & 

e.
f.
g.
h.

 
 
 $ 
  

Opdracht 2
Als oefenopdracht 2
a.
b.
c.
d.

  
  

 
 $$ 

=
=
=
=

Opdracht 3
•

Vertaal

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

 #   
       
  *     $%
   
$     
      (   

=
=
=
=
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Opdracht 4
Doe als in het voorbeeld!
•
•
•
•

  
 
  
  

a.
b.
c.
d.

 
  
  
 

= ik ken - prs.
= ik heb gekend - aor.
= hij kende - imp.
= ik word - prs
=
=
=
=

e.    =
f.   
=
g.    =

8.4 Johannes 11:1-10
We gaan zo uit Johannes 11 lezen. Eerst echter nog wat nieuwe woorden.

 = iemand    = ziek zijn;    = de zuster   = zalven;
   ( aor.  %) = afdrogen;  = voeten (acc.);
 $% = met haren, dativus! De dativus is hier het antwoord op de vraag: waarmee?
Zo ook: $/   = met het hart gelooft men
   aor.    = zenden;  = zie!
  (aor.   ) = blijven;    = vervolgens na dit = daarna ;
( = stenigen;  = heengaan;
1
2
3
4

5
6
7
8

      0($ (van) 1        (dorp) 2$
(Let op: van Maria, gen.)  2$   
     
  2$   3   4$ $ (met mirre, dativus!.)    % 
    $%    (van wie)    0($   
       $    4$   (die)  
  
    !     (deze)        $   
  $   %      %  (verheerlijkt wordt)    
(van  + gen. = door )  
    !   2$         0($ 
 (toen)                  
 $
           !   
      $''  (      ! 
   

Leest u na een week deze perikoop nog eens. Leer ook de woorden waarvan u de betekenis niet meer
kent!

Einde van deze les
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Nog een extra opdracht (voor degenen, die er nog tijd voor hebben)
Bekijk en leer de volgende samengestelde werkwoorden.
( = omhoog, '  = ik kijk )  '  = o.a ik kijk omhoog, ik kijk opnieuw
( = omhoog, '  = ik ga)  '  = ik ga omhoog, opgaan
(= omlaag, '  = ik ga) '  = ik ga omlaag, naar beneden gaan
( = goed,  = ik vind)  = ik vind goed, ik vind een welgevallen in ...
(= goed,  = ik zeg)=   = ik loof, ik prijs
De volgende samenstellingen kunt u nu ook doorgronden:
Misschien tenovervloede:  = uit,  = in, naar binnen

'  = uitwerpen ( '  = werpen)
 = afvallen (  = vallen )
$ = uitdragen ( $ = dragen )
 $ = binnendragen
 $&  = binnenkomen ( $&  = o.a. komen )
  = binnenbrengen (  = o.a. brengen )
Antwoorden oefenopdrachten.
Opdracht 1
a. wij hebben opgevoed
b. zij hebben geloofd
c. jullie hadden losgemaakt
d. jij had opgevoed
e. jij hebt opgevoed
f. hij heeft geloofd

Opdracht 2
a. aor. med.3-e ps. ev. van 
b. aor. act. 3-e ps. ev. van 
c. aor. med. 1-e ps. ev. van 
d. aor. med. 2-e ps. mv. van 
e. aor. act. 1-e ps. ev. van 
f. aor. med. 1-e ps. mv. van 
g. aor. 2-e ps. ev. van $ 
h. aor. 1-e ps ev. van & 
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Opdracht 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

  
   
 
  
 
  
$ 
 & 

" 3-e ps. ev. aor. med. van 
" 3-e ps. ev. aor. act. van 
" 1-e ps. ev. aor. med. van 
" 2-e ps. mv.aor. med. van 
" 1-e ps. ev. aor. act. van 
" 1-e ps. mv. aor. med. van 
" 2-e ps. ev. aor. van $ 
" 1-e ps. ev. aor. van & 

Antwoorden opdrachten
Opdracht 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

aor. act. 3-e ps. ev. van  = liefhebben
aor. act. 3-e ps. ev. van    = verloren gaan
prs. act. part. mnl. ev. van   = geloven
prs. act. 3-e ps. ev. van   = haten
mnl. gen. ev. van  = zoon
mnl. dat. ev. van ) = God
onz. nom./acc. mv. van $ = werk
vrl. acc. ev. van   = gevangenis

Opdracht 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

aor. med. 2-e ps. ev. 
aor. med. 3-e ps. mv. 
aor. act. 3-e ps. ev. van  
aor. act.3-e ps. ev. van $$
inf. aor. act. van 
aor. act. 1-e ev. van 
aor. act. 2-e mv. van $
inf. aor. med. van 

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

En Paulus zei tegen hem.
De apostel zelf heeft hem gezien.
Deze zei tegen haar: “Ik ben een heraut.”
haar woorden
Ik zie hun kinderen
De discipel zelf heeft hen gezocht.
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Opdracht 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

hij kende - aor.
jij kent - prs.
zij kenden - imp.
bv. het gebeurde, het ontstond, hij werd - aor.
wij werden - imp.
zij kenden - aor.
(te) kennen - prs.

