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Les 3

Naamvallen (slot) en werkwoorden (begin) 



  

Korte weergave les 1 en 2



  

Korte weergave les 1 en 2

(1)  Wij hebben vastgesteld dat Gods Woord in het Nieuwe Testament vastgelegd is in de Koiné-
Griekse manuscripten.
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In het naamwoordelijk verbuigingssysteem kunnen er in de woorden drie soorten informatie 
gevarieerd worden, namelijk de naamval, het getal (ev of mv) en het geslacht (m, v, of onz).
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De naamwoordelijke verbuiging : naamvallen en functies

In het naamwoordelijk verbuigingssysteem kunnen er in de woorden drie soorten informatie 
gevarieerd worden, namelijk de naamval, het getal (ev of mv) en het geslacht (m, v, of onz).

We hebben in de eerste twee lessen de naamvallen behandeld.

De naamval wordt in het Grieks gebruikt om de functie van een woord in de zin aan te geven.

Daarom gebruiken we in onze lessen de woorden 'functie' en 'naamval' door elkaar.

De eerste naamval is de eerste functie, en omgekeerd.
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Wat is 'naamval' ?

Het woord 'naamval' komt van de Nederlandse taalkundige Arnold Moonen in zijn 
Nederduitsche Spraekkunst (1706).

Het woord 'naamval' is de weergave van het Latijn: 'casus nominis'.

Dit is volgens het VanDale woordenboek: 'geval van het naamwoord'.

'Geval' is volgens VanDale: 'omstandigheid'.

'Casus nominis' is dus: 'naam(ge)val', dit is: 'omstandigheid van het naamwoord'.

De 'naamval' benoemt dus de omstandigheid van het naamwoord in tijd en ruimte.

'omstandigheid' is volgens VanDale: 'de toestand waarin iets of iemand zich bevindt

'naamval' is dus: de toestand waarin het naamwoord zich in tijd en ruimte bevindt.



  

De toestand van het naamwoord in de tweede, derde en vierde naamval.

3nv
(rust)

VAN-UIT

2nv
(beweging
vandaan)

4nv
(beweging
naartoe)

VAN-AF

IN
TOT-IN

TOT-AAN



  

De grammaticale codering van de naamwoordelijke verbuiging:

woordsoort, naamval, getal en geslacht



  

Joh 3:16



  

Joh 3:16

De grammaticale codering begint met de aanduiding van de woordsoort.

U ziet hier twee woordsoorten: 

l = lidwoord  ('ho' en 'ton')

zn = zelfstandig naamwoord  ('theos' en 'kosmon')



  

Joh 3:16

ho  

l = lidwoord;   1nv = eerste naamval;   ev = enkelvoud;   m = mannelijk;
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ho  

l = lidwoord;   1nv = eerste naamval;   ev = enkelvoud;   m = mannelijk;

Lidwoord 'ho' (mannelijk) :

ho     1nv ev m hoi 1nv mv m
tou    2nv ev m tōn 2nv mv m
tō      3nv ev m tois 3nv mv m
ton   4nv ev m tous 4nv mv m
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theos

zn = zelfstandig naamwoord; 1nv = eerste naamval; ev = enkelvoud; m = mannelijk;

Zelfstandig naamwoord 'theos' (mannelijk) :

theos   1nv ev m theoi 1nv mv m
theou  2 nv ev m theōn 2nv mv m
theō    3 nv ev m theois 3nv mv m
theon  4 nv ev m theous 4nv mv m
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theos

zn = zelfstandig naamwoord; 1nv = eerste naamval; ev = enkelvoud; m = mannelijk;

Opm. 1.: het zelfstandig naamwoord en het bijbehorend lidwoord ('ho theos') hebben dezelfde 
naamval, getal en geslacht. 



  

Joh 3:16

theos

zn = zelfstandig naamwoord; 1nv = eerste naamval; ev = enkelvoud; m = mannelijk;

Opm. 1.: het zelfstandig naamwoord en het bijbehorend lidwoord ('ho theos') hebben dezelfde 
naamval, getal en geslacht. 

Opm. 2.: zelfstandig naamwoord zn2 (= tweede declinatie)



  
Dit is een voorbeeld van een declinatie-tabel. 
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Joh 3:16

ton

l= lidwoord; 4nv = vierde naamval; ev= enkelvoud; m= mannelijk
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ton

l= lidwoord; 4nv = vierde naamval; ev= enkelvoud; m= mannelijk

lidwoord 'ton' (mannelijk):

ho    1nv ev m hoi 1nv mv m
tou   2nv ev m tōn 2nv mv m
tō     3nv ev m tois 3nv mv m
ton   4nv ev m tous 4nv mv m
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zn = zelfstandig naamwoord; 4nv = vierde naamval; ev = enkelvoud; m = mannelijk



  

Joh 3:16

kosmon

zn = zelfstandig naamwoord; 4nv = vierde naamval; ev = enkelvoud; m = mannelijk

zelfstandig naamwoord, mannelijk:

kosmos    1nv ev m kosmoi 1nv mv m
kosmou   2 nv ev m kosmōn 2nv mv m
kosmō     3 nv ev m kosmois 3nv mv m
kosmon   4nv ev m kosmous 4nv mv m



  

Joh 3:16

kosmon

zn = zelfstandig naamwoord; 4nv = vierde naamval; ev = enkelvoud; m = mannelijk

zelfstandig naamwoord, mannelijk:

kosmos    1nv ev m kosmoi 1nv mv m
kosmou   2 nv ev m kosmōn 2nv mv m
kosmō     3 nv ev m kosmois 3nv mv m
kosmon   4nv ev m kosmous 4nv mv m

Opm.: het zelfstandig naamwoord ('kosmon') en het bijbehorend lidwoord ('ton') hebben 
dezelfde naamval, getal en geslacht.
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'pistei': zn = zelfstandig naamwoord, 3nv = 3 naamval, ev = enkelvoud, v = vrouwelijk
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'pistei': zn = zelfstandig naamwoord, 3nv = 3 naamval, ev = enkelvoud, v = vrouwelijk

Verbuiging:
 

pistis        1nv ev v
pisteōs    2nv ev v
pistei       3nv ev v
pistin       4nv ev v



  

Rom 3:28

'pistei': zn = zelfstandig naamwoord, 3nv = 3 naamval, ev = enkelvoud, v = vrouwelijk

Verbuiging:
 

pistis        1nv ev v
pisteōs    2nv ev v
pistei       3nv ev v
pistin       4nv ev v

Opm. : 'pistei' is een zelfstandig naamwoord van de derde declinatie (zn3)
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Rom 3:28



  

Rom 3:28

'anthrōpon': zn = zelfstandig naamwoord, 4nv = 4 naamval, ev = enkelvoud, m = mannelijk

Opmerking: het woord 'anthrōpon' heeft dezelfde verbuiging als 'kosmon' (zn2 4nv ev m).
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'ergōn': zn = zelfstandig naamwoord, 2nv = 2 naamval, mv = meervoud , o = onzijdig

verbuiging van het onzijdig zelfstandig naamwoord (2de declinatie) meervoud: 

ergoi       1nv mv onzijdig
ergōn      2nv mv onzijdig
ergois      3nv mv onzijdig
ergous     4nv mv onzijdig
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'nomou': zn = zelfstandig naamwoord, 2nv = 2 naamval, ev = enkelvoud, m = mannelijk

Opmerkingen:
 

'ergōn' is tweede naamval door het woord 'chōris', 'los-van'.



  

Rom 3:28

'nomou': zn = zelfstandig naamwoord, 2nv = 2 naamval, ev = enkelvoud, m = mannelijk

Opmerkingen:
 

'ergōn' is tweede naamval door het woord 'chōris', 'los-van'.

'nomou' is tweede naamval door de constructie met 'ergōn': 'werken van wet', waarbij 'wet' 
een nadere specificatie is van 'werken'.
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Rom 3:28

Let in dit vers ook even op: 'pistei' – 'in-geloof'.

Dit woordje 'in-' staat er eigenlijk niet, maar is hier een aanduiding van de derde naamval.
 

De derde naamval geeft namelijk de plaats aan, het antwoord op de vraag: waar?
 

Een mens wordt dus gerechtvaardigd 'in-geloof', [in het domein van]-geloof.
 

De derde naamval is ook een toestand van rust.



  

Er zijn vijf mogelijke functies in een zin.

1 : handeling + onderwerp :  handeling + wie of wat doet de handeling?   

2 : waarvandaan :  van-wie of van-wat is iemand of iets afkomstig?

3 : plaats :  waar is wie of wat?

4 : richting :  waar naartoe gaat wie of wat?

5 : aanspreekvorm



  

Een kenmerkend voorzetsel van de vierde functie is 'pros' – 'naartoe'
Het geeft de richting aan waar de handeling naartoe gaat.

Let op dat de handeling 'tot-aan' is, niet grensoverschrijdend.

zee

IN 

3nv NAARTOE 4nv



  

Mat 26:40



  

'Hij komt' is de eerste functie.

De vraag is 'waarnaartoe'?  Het antwoord is 'naartoe' (in de richting van) de leerlingen.

Let op: 'pros' (naartoe) is een beweging.

'De leerlingen' zijn het doel, de bestemming van het 'komen'.

Mat 26:40



  

Joh 1:1

(NBG)



  

'het woord was' : de eerste functie (groene kleur)

Joh 1:1

(NBG)



  

'het woord was' : de eerste functie (groene kleur)

'pros ton theon': naartoe de God → 'de God' = 4nv : in de richting van de God

Joh 1:1

(NBG)



  

'het woord was' : de eerste functie (groene kleur)

'pros ton theon': naartoe de God → 'de God' = 4nv : in de richting van de God

'pros' is een beweging, het woord was in de richting naar de God toe, de God is het doel, de 
God is de bestemming van het 'zijn' van het woord.

Joh 1:1

(NBG)



  

Joh 1:1

(NBG)

De NBG-vertaling heeft 'pros ton theon' vertaald met 'bij God'.

Het voorzetsel 'pros' (naartoe) vertaald met 'bij'.
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(NBG)



  

Rom 9:14

(NBG)

'bij God' (NBG) is : 'para tō theō' (3nv)



  

Rom 9:14

(NBG)

'bij God' (NBG) is : 'para tō theō' (3nv)

3nv is 'de plaats', de antwoord op 'waar'?



  

Rom 9:14

(NBG)

'bij God' (NBG) is : 'para tō theō' (3nv)

3nv is 'de plaats', de antwoord op 'waar'?

'bij de God' is : 'bij de God (in Zijn domein)'



  

Een ander kenmerkend voorzetsel van de vierde functie is 'eis' – 'tot-in'.

Het voorbeeld van de zee:

Wanneer ik 'tot in' de zee ga, is dat een beweging 'tot in' een ander domein.

Ik ga een grens over, ik ga van het ene domein (het strand) 'tot in' het andere domein (de zee).

De richting die ik ga (naar de zee) bereikt volkomen zijn doel, de eindbestemming. 

zee

IN 

3nv

TOT-IN 4nv



  

Mark 1:11



  

De geest drijft hem 'tot in' de wildernis.

Er wordt een grens overschreden.

Hij gaat over van het ene domein (niet-wildernis) naar het andere domein (wildernis).

Het doel wordt volkomen bereikt: hij bevindt zich in de wildernis.

Mark 1:11



  

(NBG)

Mark 1:11

De geest drijft hem niet 'naar' (NBG) de wildernis, maar 'tot in' de wildernis.



  

(NBG)

Rom 6:3



  

(NBG)

Rom 6:3

Wij worden gedoopt tot-in Christus Jezus.

Eerst waren wij buiten Christus Jezus.

Wij gaan over van het ene domein (niet-Christus Jezus) naar het andere domein (Christus 
Jezus), het doel wordt volkomen bereikt.



  

(NBG)

Rom 6:3



  

Rom 6:3

NBG vertaalt met: 'in' Christus Jezus gedoopt zijn...

(NBG)



  

Rom 6:3

NBG vertaalt met: 'in' Christus Jezus gedoopt zijn...

'in' zou dan de plaats zijn waar wij gedoopt worden (de plaats), en tevens de derde naamval.

(NBG)



  

Rom 6:3

NBG vertaalt met: 'in' Christus Jezus gedoopt zijn...

'in' zou dan de plaats zijn waar wij gedoopt worden (de plaats), en tevens de derde naamval.

Maar het is: tot-in, de vierde naamval, een beweging naartoe, en volkomen het doel bereikend.

(NBG)



  

Rom 1:1

(NBG)



  

Rom 1:1

Paulus is afgezonderd 'tot-in', dwz grensoverschrijdend, van het ene domein (niet goed-bericht) 
overgaande in het andere domein (goed-bericht).
Met 'eis' wordt het doel volkomen bereikt: Paulus is tot in het goed bericht afgezonderd.

(NBG)



  

Rom 1:1

(NBG)



  

Rom 1:1

(NBG)

Interpretatie en 'toevoegen' aan Gods Woord ...



  

de vierde functie (4nv) zonder het voorzetsel



  

Houd in gedachten dat de vierde functie – ook zonder het voorzetsel – de richting aangeeft 
(waar naar toe).



  

Joh 3:16



  

Joh 3:16

God heeft lief...

Waar gaat die liefde naartoe?

Naar de wereld... (4nv)



  

(NBG)

Heb 1:2



  

(NBG)

Heb 1:2

Hij (God) maakt …

Waar richt het 'maken' zich op?

Op de aeonen... (4nv), de bestemming, volkomen het doel bereikend.



  

(NBG)

Heb 1:2



  

Heb 1:2

Kijk even naar de vertaling van het NBG.

Niet: 'Hij heeft geschapen', maar 'Hij maakt'...

Niet: 'de wereld' (enkelvoud) = Grieks: 'kosmos', maar 'de aeonen' (meervoud)...

(NBG)



  

Hand 7:59



  

Hand 7:59

Zij wierpen met stenen...

Waar naartoe?

Naartoe de Stefanus (4nv)... (richting)



  

Naamvallen en voorzetsels (samenvatting)



  

Naamvallen en voorzetsels (samenvatting)

1. Naamvallen en voorzetsels zijn essentieel voor het begrijpen van de Griekse tekst.
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1. Naamvallen en voorzetsels zijn essentieel voor het begrijpen van de Griekse tekst.

2. Naamvallen en voorzetsels zijn 'plaatjes', waardoor er een levendig beeld geschapen wordt.
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3. Iedere naamval en ieder voorzetsel heeft een eigen 'kleur' en zeggingskracht.

4. Naamvallen en voorzetsels geven een enorme precisie aan de formulering van de tekst. 



  

Naamvallen en voorzetsels (samenvatting)

1. Naamvallen en voorzetsels zijn essentieel voor het begrijpen van de Griekse tekst.

2. Naamvallen en voorzetsels zijn 'plaatjes', waardoor er een levendig beeld geschapen wordt.

3. Iedere naamval en ieder voorzetsel heeft een eigen 'kleur' en zeggingskracht.

4. Naamvallen en voorzetsels geven een enorme precisie aan de formulering van de tekst. 

5. De voorzetsels worden uitgebreider behandeld bij de les 'woordsoorten'.



  



  

Les 3 

het werkwoord (1)



  

Joh 3:16



  

Joh 3:16

ēgapēsen     w*



  

Joh 3:16

ēgapēsen     w*

w = werkwoord



  

Joh 3:16

ēgapēsen     w*

w = werkwoord

Bij de grammaticale aanduiding is het allereerst van belang dat het betreffende woord een 
werkwoord is en dus een werkwoordelijke verbuiging heeft.



  

Joh 3:16

ēgapēsen     w*

w = werkwoord

Bij de grammaticale aanduiding is het allereerst van belang dat het betreffende woord een 
werkwoord is en dus een werkwoordelijke verbuiging heeft.

Een werkwoord is een woord dat een handeling of een toestand aanduidt.
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Het werkwoordelijk verbuigingssysteem

In het werkwoord kunnen zes soorten informatie gevarieerd worden, namelijk :
(1) de wijs
(2) het aspect
(3) de tijd
(4) de onderwerpsrelatie
(5) de persoon
(6) het getal
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Het werkwoord ‘ēgapēsen’ is onderdeel van de groep wa FE -- act.
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In deze les en in de komende les zullen we de gedachte achter de NT-Griekse werkwoord-
betekenis behandelen, zoals we dat ook met de naamwoordelijke verbuiging gedaan hebben.
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In deze les en in de komende les zullen we de gedachte achter de NT-Griekse werkwoord-
betekenis behandelen, zoals we dat ook met de naamwoordelijke verbuiging gedaan hebben.

We gaan dus niet uitvoerig alle woordkenmerken analyseren.

We volgen de grammaticale aanduiding van ISA.

Voor verdere studie en raadpleging verwijzen wij naar de tabellen in scripture4all.org.
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weergeven.
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Er is veel onenigheid in de wetenschappelijke wereld over hoe je de verschillende 
werkwoordsvormen in het Koiné-Grieks op een juiste manier in de doelgroep-taal moet 
weergeven.

In ISA gebruiken wij een concordante grammatica, gebaseerd op het werk van het 
Concordant Publishing Concern, omdat dit werk het meest consistent is.

In ISA laten wij deze Engelstalige concordante grammatica zoveel mogelijk aansluiten bij het 
Nederlandse taalgebied.
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De 'wijs' (modus) geeft aan hoe de spreker zich datgene wat gezegd wordt voorstelt in 
verhouding tot de werkelijkheid. 
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ēgapēsen :   wa

wa = werkwoord (w); aantonende wijs (a)

Het eerste gedeelte van de grammaticale aanduiding is tevens gereserveerd voor de 'Wijs'.

De 'wijs' (modus) geeft aan hoe de spreker zich datgene wat gezegd wordt voorstelt in 
verhouding tot de werkelijkheid. 

De aantonende wijs (wa) presenteert het gezegde als 'werkelijkheid'.
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ēgapēsen :   wa

wa = werkwoord (w); aantonende wijs (a)

'heeft-lief' : 'aantonende' wijs, de handeling is 'werkelijkheid'
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'|hij komt' : 'aantonende' wijs, de handeling is 'werkelijkheid'
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echōmen : wv 

wv = werkwoord (w), aanvoegende wijs (v).
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wv = werkwoord (w), aanvoegende wijs (v).

De aanvoegende wijs presenteert het gezegde als (nog) geen werkelijkheid, maar dat het wel 
werkelijkheid kan worden (voorwaardelijkheid/element van onzekerheid).
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Het Koiné-Grieks en ook het Oud-Nederlands gaf in het spreken zo precies mogelijk aan of  'iets 
wat men beweert' ook ‘werkelijk’ zo was.

Het werkwoord in: ‘daar loopt een man’ staat in de aantonende wijs; het is 'werkelijk' zo.

Anders ligt het al in een zin als: ‘wanneer de bel gaat, is de les afgelopen.’
 

Niemand zal eraan twijfelen dat dit wáár is,
 

maar de Koiné-Griek zou opmerken dat de bel op dit moment niet gaat;
 

wat gezegd wordt is wáár, maar geen werkelijkheid;
 

reden voor hem om niet de aantonende wijs te gebruiken, maar de aanvoegende wijs.
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De aanvoegende wijs in het Nederlands:
 

de aanvoegende wijs is bijna geheel uit het Nederlands verdwenen. 
Er zijn nog een paar restanten, zoals ‘leve de koning’, ‘God zij met ons’, ‘men neme…’.

Omdat de aanvoegende wijs vrijwel geheel uit de Nederlandse taal is verdwenen,
 

en men de restanten van de aanvoegende wijs ‘ouderwets Nederlands’ vindt,
 

en men andere vormen naast de restanten niet meer als conjuctief herkent,
 

is er in ISA gekozen voor de omschrijving: ‘dat hij zal…’



  

De aanvoegende wijs in het Nederlands (vervolg):

Vergelijk: 
‘leve de koning’,

dat is:  'de koning leve',
dit wordt: ‘dat de koning zal leven…’
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‘echōmen’ in Romeinen 15: 4 wordt dan: ‘dat wij zullen hebben…’,

waarin het woordje 'dat' de onzekerheid of de voorwaardelijkheid aangeeft,
 

en het woordje 'zullen' aangeeft, dat de werkelijkheid nog in de toekomst ligt,

waarmee gezegd wordt dat deze uitspraak wel wáár is, maar dat het 'hebben' nog geen 
werkelijkheid is.
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heurēte : wv 

wv = werkwoord (w), aanvoegende wijs (v).

De aanvoegende wijs presenteert het gezegde als (nog) geen werkelijkheid, maar dat het wel 
werkelijkheid kan worden (voorwaardelijkheid/element van onzekerheid).

'|dat-jullie-zullen-vinden...' aanvoegende wijs, vanwege het woord 'epan': 'als-eventueel', (nog) 
geen werkelijkheid.
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heurēte : wv 

wv = werkwoord (w), aanvoegende wijs (v).

'|dat-jullie-zullen-vinden...'

Let even op: de grammaticale aanduiding is tt (tegenwoordige tijd), de vertaal-vorm is 
(noodzakelijkerwijze): ttt (tegenwoordig toekomende tijd)
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De aanvoegende wijs presenteert het gezegde als (nog) geen werkelijkheid, maar dat het wel 
werkelijkheid kan worden (voorwaardelijkheid/element van onzekerheid).

De aanvoegende wijs vanwege 'ean' : 'in-het-geval-dat', (nog) geen werkelijkheid.
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De aanvoegende wijs presenteert het gezegde als (nog) geen werkelijkheid, maar dat het wel 
werkelijkheid kan worden (voorwaardelijkheid/element van onzekerheid).

De aanvoegende wijs vanwege 'achris hou': 'tot-op dat', (nog) geen werkelijkheid.
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dōē   :  ww 

ww = werkwoord (w), wensende wijs (w).
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ww = werkwoord (w), wensende wijs (w).

De wensende wijs presenteert het gezegde als geen werkelijkheid, maar ernaar verlangend zijn 
dat het werkelijkheid wordt.
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dōē   :  ww 

ww = werkwoord (w), wensende wijs (w).

De wensende wijs presenteert het gezegde als geen werkelijkheid, maar ernaar verlangend zijn 
dat het werkelijkheid wordt.

Deze wensende wijs wordt in het Nederlands weergegeven met: ‘moge hij ….’
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genoito :  ww

ww = werkwoord (w), wensende wijs (w).

De wensende wijs presenteert het gezegde als geen werkelijkheid, maar ernaar verlangend zijn 
dat het werkelijkheid wordt.
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proslambanesthe :  wg

wg = werkwoord (w), gebiedende wijs (g).

De gebiedende wijs presenteert het gezegde als een bevel tot werkelijkheid worden.

Dit vers is geen vrijblijvende oproep, maar een bevel.
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metanoeite, pisteuete  :  wg

wg = werkwoord (w), gebiedende wijs (g).

De gebiedende wijs presenteert het gezegde als een bevel tot werkelijkheid worden.

Let op dat het 'bezinnen' en 'geloven' geen oproep is, maar een bevel. Indien je je niet bezint en 
niet gelooft, ben je ongehoorzaam aan een bevel.
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De gebiedende wijs presenteert het gezegde als een bevel tot werkelijkheid worden.
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De gebiedende wijs presenteert het gezegde als een bevel tot werkelijkheid worden.

Het woord 'weiger!' is geen 'tip' voor verstandig handelen, maar een bevel.
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De gebiedende wijs presenteert het gezegde als een bevel tot werkelijkheid worden.

Let even op de 5 bevelen in één vers. Dit zijn geen 'tips', maar bevelen.
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Het tweede gedeelte van de grammaticale codering van de werkwoordsvormen is gereserveerd 
voor de handelingswijze, het 'aspect' van het werkwoord.
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De handelingswijze (ook wel 'aspect' genoemd) geeft aan hoe de spreker zich het gezegde 
voorstelt in verhouding tot het tijdsverloop.
 

Het gezegde presenteert de gebeurtenis die door het werkwoord beschreven wordt als 
onvoltooid (duratief), voltooid (statisch) of een feit (momentaan).

Het duratieve aspect is een gebeuren met een zekere tijdsduur, een handeling die aan de 
gang is.

Het statisch aspect is enerzijds een handeling die geschied is, en achter ons ligt (HV), en 
anderzijds er nu is, zonder dat er verandering in de toestand komt (FV).
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voorstelt in verhouding tot het tijdsverloop.
 

Het gezegde presenteert de gebeurtenis die door het werkwoord beschreven wordt als 
onvoltooid (duratief), voltooid (statisch) of een feit (momentaan).

Het duratieve aspect is een gebeuren met een zekere tijdsduur, een handeling die aan de 
gang is.

Het statisch aspect is enerzijds een handeling die geschied is, en achter ons ligt (HV), en 
anderzijds er nu is, zonder dat er verandering in de toestand komt (FV).

Het momentaan aspect presenteert het gezegde zonder enige gedachte aan tijdsduur, een 
handeling als feit.
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Handelingswijze in het Nederlands

De traditionele opvatting van de Nederlandse grammatica over de handelingswijze geeft veel 
problemen in de weergave van de Griekse denkwijze.

Volgens de traditie is: ‘ik leg uit' de onvoltooid tegenwoordige tijd.

Maar ‘ik leg uit’ is helemaal geen onvoltooid tegenwoordige tijd.

Wat is dan de onvoltooid tegenwoordige tijd?
‘Ik ben aan het uitleggen.’
Dat is een onvoltooide handeling, dat is de onvoltooid tegenwoordige tijd.
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De handelingswijze in het Nederlands (vervolg)

De klassieke Nederlandse grammatica zegt: ‘De presens (o.t.t.) moet door de eenvoudige vorm 
van het werkwoord weergegeven worden.’

  



  

De handelingswijze in het Nederlands (vervolg)

De klassieke Nederlandse grammatica zegt: ‘De presens (o.t.t.) moet door de eenvoudige vorm 
van het werkwoord weergegeven worden.’

Maar dan krijg je het volgende:

  



  

De handelingswijze in het Nederlands (vervolg)

De klassieke Nederlandse grammatica zegt: ‘De presens (o.t.t.) moet door de eenvoudige vorm 
van het werkwoord weergegeven worden.’

Maar dan krijg je het volgende:

Ik zeg: 'Ik leg het u uit'. (presens, klassieke opvatting)
U zegt: 'Wij hebben geen tijd meer.'
En dan zeg ik: 'Geen probleem, dan leg ik het u de volgende week uit.'

  



  

De handelingswijze in het Nederlands (vervolg)

De klassieke Nederlandse grammatica zegt: ‘De presens (o.t.t.) moet door de eenvoudige vorm 
van het werkwoord weergegeven worden.’

Maar dan krijg je het volgende:

Ik zeg: 'Ik leg het u uit'. (presens, klassieke opvatting)
U zegt: 'Wij hebben geen tijd meer.'
En dan zeg ik: 'Geen probleem, dan leg ik het u de volgende week uit.'

In het Nederlands kan dus, volgens de klassieke grammatica, de onvoltooid tegenwoordige tijd 
('ik leg het u uit') ook de functie hebben van de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd ('ik 
leg het u de volgende week uit').

  



  

De klassieke Nederlandse grammatica omschrijft de o.t.t. als volgt: 



  

De klassieke Nederlandse grammatica omschrijft de o.t.t. als volgt: 

de o.t.t. gebruik je voor een actie of toestand die nu, op dit moment gebeurt 
(‘ik loop op straat’)
concordant commentaar: een actie die nú gebeurt, is een onvoltooide handeling
('ik ben op straat aan het lopen') 



  

De klassieke Nederlandse grammatica omschrijft de o.t.t. als volgt: 

de o.t.t. gebruik je voor een actie of toestand die nu, op dit moment gebeurt 
(‘ik loop op straat’)
concordant commentaar: een actie die nú gebeurt, is een onvoltooide handeling
('ik ben op straat aan het lopen') 

de o.t.t. gebruik je voor een actie of toestand in de toekomst 
(‘ik loop morgen naar mijn werk’)
concordant commentaar: een actie in de toekomst geef je aan met het hulpwerkwoord 
'zullen': 'ik zal morgen naar mijn werk lopen')



  

De klassieke Nederlandse grammatica omschrijft de o.t.t. als volgt: 

de o.t.t. gebruik je voor een actie of toestand die nu, op dit moment gebeurt 
(‘ik loop op straat’)
concordant commentaar: een actie die nú gebeurt, is een onvoltooide handeling
('ik ben op straat aan het lopen') 

de o.t.t. gebruik je voor een actie of toestand in de toekomst 
(‘ik loop morgen naar mijn werk’)
concordant commentaar: een actie in de toekomst geef je aan met het hulpwerkwoord 
'zullen': 'ik zal morgen naar mijn werk lopen')

de o.t.t. gebruik je voor zinnen die altijd gelden (‘je loopt met je benen’)
concordant commentaar: deze zin is een FE --, een tijdloos feit



  

De klassieke Nederlandse grammatica omschrijft de o.t.t. als volgt: 

de o.t.t. gebruik je voor een actie of toestand die nu, op dit moment gebeurt 
(‘ik loop op straat’)
concordant commentaar: een actie die nú gebeurt, is een onvoltooide handeling
('ik ben op straat aan het lopen') 

de o.t.t. gebruik je voor een actie of toestand in de toekomst 
(‘ik loop morgen naar mijn werk’)
concordant commentaar: een actie in de toekomst geef je aan met het hulpwerkwoord 
'zullen': 'ik zal morgen naar mijn werk lopen')

de o.t.t. gebruik je voor zinnen die altijd gelden (‘je loopt met je benen’)
concordant commentaar: deze zin is een FE --, een tijdloos feit

Tot slot vermelden de grammatici:
aan het + infinitief gebruik je voor een actie die nu gebeurt en een tijdje duurt
('ik ben aan het lopen')
concordant commentaar: inderdaad, dat noem je een onvoltooide handeling, dit is de o.t.t.



  

De inconsistentie van de klassieke grammatica

  



  

De inconsistentie van de klassieke grammatica

Reimund Bieringer, Inleiding tot het Grieks van het Nieuwe Testament, 1998.

  



  

De inconsistentie van de klassieke grammatica

Reimund Bieringer, Inleiding tot het Grieks van het Nieuwe Testament, 1998.

Bieringer schrijft op blz 10 : 'Het Griekse presens beantwoordt het meest aan de Nederlandse 
o.t.t. B.v.: Ik ben aan het losmaken.' [Hier zegt Bieringer dus dat de Nederlandse presens 
(o.t.t.) niet 'ik maak los' is, maar 'ik ben aan het losmaken'.]

  



  

De inconsistentie van de klassieke grammatica

Reimund Bieringer, Inleiding tot het Grieks van het Nieuwe Testament, 1998.

Bieringer schrijft op blz 10 : 'Het Griekse presens beantwoordt het meest aan de Nederlandse 
o.t.t. B.v.: Ik ben aan het losmaken.' [Hier zegt Bieringer dus dat de Nederlandse presens 
(o.t.t.) niet 'ik maak los' is, maar 'ik ben aan het losmaken'.]

Bieringer gebruikt nergens in zijn boek bij het Griekse presens de Nederlandse o.t.t.: 'Ik ben 
aan het..' Alleen hier, in zijn definitie, op bladzijde 10.
 

  



  

De inconsistentie van de klassieke grammatica

Reimund Bieringer, Inleiding tot het Grieks van het Nieuwe Testament, 1998.

Bieringer schrijft op blz 10 : 'Het Griekse presens beantwoordt het meest aan de Nederlandse 
o.t.t. B.v.: Ik ben aan het losmaken.' [Hier zegt Bieringer dus dat de Nederlandse presens 
(o.t.t.) niet 'ik maak los' is, maar 'ik ben aan het losmaken'.]

Bieringer gebruikt nergens in zijn boek bij het Griekse presens de Nederlandse o.t.t.: 'Ik ben 
aan het..' Alleen hier, in zijn definitie, op bladzijde 10.
 

Verder gebruikt hij in zijn boek voor het Griekse presens altijd de klassieke Nederlandse 
weergave van de presens: 'ik...'

  



  

Conclusie

  



  

Conclusie

Vanwege de onjuiste weergave van de Griekse werkwoordsvormen in de Nederlandse taal 
hebben wij de grammaticale aanduidingen aangepast.

  



  

Conclusie

Vanwege de onjuiste weergave van de Griekse werkwoordsvormen in de Nederlandse taal 
hebben wij de grammaticale aanduidingen aangepast.

Wij spreken bij de handelingswijze (het 'aspect') van: een HO (onvoltooide handeling), de HV 
(voltooide handeling) en een FE (feit).

  



  

Rom 1:8



  

eucharistō :  wa HO 
  

  

Rom 1:8



  

eucharistō :  wa HO 
  

wa = werkwoord, aantonende wijs,  
HO = Handeling Onvoltooid: de onvoltooide handeling
  

  

Rom 1:8



  

eucharistō :  wa HO 
  

wa = werkwoord, aantonende wijs,  
HO = Handeling Onvoltooid: de onvoltooide handeling
  

De 'onvoltooide handeling' presenteert het gezegde als iets dat aan de gang is.

  

Rom 1:8



  

eucharistō :  wa HO 
  

wa = werkwoord, aantonende wijs,  
HO = Handeling Onvoltooid: de onvoltooide handeling
  

De 'onvoltooide handeling' presenteert het gezegde als iets dat aan de gang is.

eucharistō = ‘ik ben aan het danken’ 
  

Rom 1:8



  

eucharistō :  wa HO 
  

Om de interlineair niet te overladen met uitgebreide HO-vormen (‘ ik-ben-aan-het- …), is ervoor 
gekozen de vereenvoudigde vorm ‘ik dank’ te kiezen, met een verticaal streepje vóór het 
betreffende woord, om aan te geven dat dit een onvoltooide handeling is.

  

Rom 1:8

(vervolg)



  

eucharistō :  wa HO 
  

Om de interlineair niet te overladen met uitgebreide HO-vormen (‘ ik-ben-aan-het- …), is ervoor 
gekozen de vereenvoudigde vorm ‘ik dank’ te kiezen, met een verticaal streepje vóór het 
betreffende woord, om aan te geven dat dit een onvoltooide handeling is.

Let bij de bestudering van de Nederlandse interlineair dus altijd op dit streepje voor het 
werkwoord.
  

Rom 1:8

(vervolg)



  

Ef. 5:15



  

peripateite :  wa HO

'|jullie wandelen' ('jullie zijn aan het wandelen') is een onvoltooide handeling, een handeling die 
aan de gang is.
  

  

Ef. 5:15



  

Rom 2:5



  

thēsaurizeis :  wa HO

'|jij spaart op' ('jij bent aan het opsparen') is een onvoltooide handeling, een handeling die aan 
de gang is.

  

Rom 2:5



  

Rom 9:29



  

proeirēken  :   wa HV
 

 

Rom 9:29



  

proeirēken  :   wa HV
 

wa = werkwoord, aantonende wijs
HV = Handeling Voltooid, de voltooide handeling

 

Rom 9:29



  

proeirēken  :   wa HV
 

wa = werkwoord, aantonende wijs
HV = Handeling Voltooid, de voltooide handeling

De voltooide handeling presenteert het gezegde als 'terugkijkperspectief', een gebeurtenis die 
achter ons ligt en afgerond is. 

 

Rom 9:29



  

Joh 7:19



  

dedōken :  wa HV

wa = werkwoord, aantonende wijs
HV = Handeling Voltooid, de voltooide handeling

  

  

Joh 7:19



  

dedōken :  wa HV

wa = werkwoord, aantonende wijs
HV = Handeling Voltooid, de voltooide handeling

De voltooide handeling presenteert het gezegde als 'terugkijkperspectief', een gebeurtenis die 
achter ons ligt en afgerond is. 
  

  

Joh 7:19



  

Rom 1:5



  

elabomen    :  wa FE   

Rom 1:5



  

elabomen    :  wa FE   

wa = werkwoord, aantonende wijs, 
FE = feit

Rom 1:5



  

elabomen    :  wa FE   

wa = werkwoord, aantonende wijs, 
FE = feit

De FEIT-vorm presenteert het gezegde zonder enige gedachte aan tijdsduur, het heeft geen 
tijdsverloop.

Rom 1:5



  

Rom 5:8



  

apethanen    :  wa FE   

wa = werkwoord, aantonende wijs, 
FE = feit

Rom 5:8



  

apethanen    :  wa FE   

wa = werkwoord, aantonende wijs, 
FE = feit

De FEIT-vorm presenteert het gezegde zonder enige gedachte aan tijdsduur, het heeft geen 
tijdsverloop.

Rom 5:8



  

Het onderscheid tussen HV en FE vt 



  

Het onderscheid tussen HV en FE vt 

In het Nederlands is het betekenisonderscheid tussen de HV (voltooide handeling) en het FE 
(feit) vt (verleden tijd) vrijwel verdwenen.



  

Het onderscheid tussen HV en FE vt 

In het Nederlands is het betekenisonderscheid tussen de HV (voltooide handeling) en het FE 
(feit) vt (verleden tijd) vrijwel verdwenen.

De voltooide handeling HV presenteert het gezegde als 'terugkijkperspectief', een handeling die 
achter ons ligt en afgerond is. 
 

voorbeeld: “Ik ben ziek geweest”.



  

Het onderscheid tussen HV en FE vt 

In het Nederlands is het betekenisonderscheid tussen de HV (voltooide handeling) en het FE 
(feit) vt (verleden tijd) vrijwel verdwenen.

De voltooide handeling HV presenteert het gezegde als 'terugkijkperspectief', een handeling die 
achter ons ligt en afgerond is. 
 

voorbeeld: “Ik ben ziek geweest”.

Het feit in de verleden tijd FE vt benoemt een feit in het verleden.
 

voorbeeld: “Ik was ziek”.



  

[Opmerking: het 'statisch aspect' kent aan de ene kant de 'voltooide handeling' HV en 
anderzijds de 'toestand' FV (zie les 8).]
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