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Les 7 

Voorzetsels



  

Voorzetsels in combinatie met de naamvallen

1. de voorzetsels met één vaste naamval

2. de voorzetsels met twee naamvallen

3. de voorzetsels met drie naamvallen



  

voorzetsels met één vaste naamval (herhaling en uitbreiding)

met 3nv       -  'en' - 'in'

met 2nv       -  'apo' - 'van-af'
                      -  'ek' - 'van-uit' 

met 4nv       -  'eis' - 'tot-in' 
                      -  'pros' - 'naartoe' 

 



  

We kijken eerst naar het voorzetsel met de vaste 3nv : 'in' [Grieks: 'en'].
We gebruiken het voorbeeld van de zee.

Als ik zeg: 'ik zwem in de zee', dan bedoel ik twee dingen.

a. de zee is de plaats waar ik ben
b. ik word door de zee omgeven (ik ben in het domein van de zee)

Deze twee betekenissen zijn kenmerkend voor het voorzetsel met 3nv : 'en', 'in'.

zee

IN 

3nv



  

Mat 3:3

'in de wildernis':  is 3nv, dus een plaats, het domein.
De 'stem' (het onderwerp) is 'in de wildernis'.

 



  

'in de wildernis':  is 3nv, dus een plaats, het domein.
De 'stem' (het onderwerp) is 'in de wildernis'.

'in de wildernis' (een plaats) is het antwoord op de vraag: 'waar is die stem?'

voorzetsel 3nv:  De stem is in de wildernis, de stem is in [het domein] van de wildernis. 

Mat 3:3



  

'In buik' is het antwoord op: 'waar werd zij gevonden... hebbende'?

'In buik' is de plaats, de 3nv.

Niet alleen is de 'buik' de plaats, maar ook wordt iets of iemand omgeven door die 'buik', iets of 
iemand is in [het domein van] de buik. 

Mat 1:18



  

Het voorzetsel 'en' ('in') + 3nv geeft de plaats aan.

Vraag: 'Waar sterven zij allen?

Antwoord: Allen sterven in de Adam, want allen bevinden zich in [het domein van] de Adam.

1Kor 15:22



  

Het voorzetsel 'en' ('in')  geeft de plaats aan.

Vraag: 'Waar zullen zij allen levendgemaakt worden?'

Antwoord: Zó zullen ook allen in de Christus levend gemaakt worden, want allen zullen zich in 
[het domein van] de Christus bevinden.

1Kor 15:22



  

Conclusie van het voorzetsel 'en' + 3nv :

3nv geeft de plaats aan (antwoord op de vraag: 'waar?') 

het voorzetsel 'en' heeft een nader bepalende functie van de plaats (waar iets is): het is namelijk 
'in' die plaats. 



  

Toegevoegde betekenissen

Met vertalingen vanuit het Grieks komen er andere, idiomatische betekenissen van 'en' bij. 
Zo wordt het Griekse voorzetsel 'en' in de NBG naast het woord 'in' als volgt weergegeven:

'onder'  113 x
'op' 132 x
'met'  140 x
'door' 107 x
'bij' 113 x
'over'     7 x

etc.

Dit geeft 'onjuiste' betekenissen, die in veel gevallen ook de plaatsbepaling van de 3nv 
wegnemen.



  

Het Griekse woord 'en' betekent 'in', als antwoord op de vraag: 'waar breng ik Hem als het 
goede bericht?' In [het domein van] de natiën.

Het Nederlandse voorzetsel 'onder' is in het Grieks: 'hupo'. 

Gal 1:16

(NBG)



  

Het Griekse woord 'en' betekent 'in', als antwoord op de vraag: 'waar hebben wij niet 
vertrouwen?' In [het domein van] vlees.

Het Nederlandse voorzetsel 'op' is in het Grieks: 'epi'.  

Fil 3:3

(NBG)



  

Er zijn twee typen vertrouwen: vertrouwen “op” en vertrouwen “in”. 

Medewerkers die vertrouwen op het feit dat hun organisatie netjes het salaris uitbetaalt 
hoeven nog geen vertrouwen te hebben in de directie. 

Maar: als medewerkers er al niet meer op vertrouwen dat salarissen uitbetaald worden, dan is 
het vertrouwen in de organisatie zeker tot onder het nulpunt gedaald. 

Vertrouwen op is dus de basis waarop je kunt bouwen aan vertrouwen in. 



  

Het Griekse woord 'en' betekent 'in', als antwoord op de vraag: 'waar doop ik jullie?' In [het 
domein van] water. 

Het Nederlandse voorzetsel 'met' is in het Grieks: 'meta'. 

Mark 1:8

(NBG)



  

Het Griekse woord 'en' betekent 'in', als antwoord op de vraag: 'waar leef ik?'. In [het domein 
van] geloof. 

Het Nederlandse voorzetsel 'door' is in het Grieks: 'dia'. 

Gal 2:20

(NBG)



  

Het Griekse woord 'en' betekent 'in', als antwoord op de vraag: 'waar laat de verzoeken van 
jullie bekend gemaakt worden?' In [het domein van] alles.
Het Nederlandse voorzetsel 'bij' is in het Grieks: 'para'. 

Fil 4:6

(NBG)



  

Het Griekse woord 'en' is 'in', als antwoord op de vraag: 'waar wordt mijn naam afgekondigd?' 
In [het domein van] alle de aarde.
Het Nederlandse voorzetsel 'over' is in het Grieks: 'huper'.

Rom 9:17

(NBG)



  

Standaard-betekenis en idiomatische betekenissen



  

Standaard-betekenis en idiomatische betekenissen

Deze Nederlandse vertalingen van het Griekse woord 'en' (onder, op, met, door, bij en over) 
geven niet de standaard-betekenis van het Griekse woord 'en'. Dit zijn idiomatische 
betekenissen, die door een vertaling veroorzaakt worden.



  

Standaard-betekenis en idiomatische betekenissen

Deze Nederlandse vertalingen van het Griekse woord 'en' (onder, op, met, door, bij en over) 
geven niet de standaard-betekenis van het Griekse woord 'en'. Dit zijn idiomatische 
betekenissen, die door een vertaling veroorzaakt worden.

Het Griekse voorzetsel moet dus vanuit de Griekse gedachte begrepen worden en niet vanuit de 
Nederlandse vertaling, anders gaat de oorspronkelijke betekenis verloren.



  

Standaard-betekenis en idiomatische betekenissen

Deze Nederlandse vertalingen van het Griekse woord 'en' (onder, op, met, door, bij en over) 
geven niet de standaard-betekenis van het Griekse woord 'en'. Dit zijn idiomatische 
betekenissen, die door een vertaling veroorzaakt worden.

Het Griekse voorzetsel moet dus vanuit de Griekse gedachte begrepen worden en niet vanuit de 
Nederlandse vertaling, anders gaat de oorspronkelijke betekenis verloren.

'en' betekent 'in', en heeft een versterkende en nader specificerende functie van de 3nv, en 
moet dan ook als zodanig begrepen worden in alle contexten: in [de plaats waar], in [het domein 
van].



  

Wij behandelen nu voorzetsels met een vaste 2nv (waarvandaan?).  



  

Het eerste voorzetsel met een vaste 2nv is : 'apo' 'vanaf'.

Als ik zeg: 'ik kom vanaf de zee', dan betekent dat ik vlak bij de zee was (niet erin), en dat ik er 
vanaf gegaan ben, 'weg van' de plaats van de zee (ik verwijder mij van de zee).

zee

IN 

3nvVANAF 2nv



  

Het eerste voorzetsel met een vaste 2nv is : 'apo' 'vanaf'.

Als ik zeg: 'ik kom vanaf de zee', dan betekent dat ik vlak bij de zee was (niet erin), en dat ik er 
vanaf gegaan ben, 'weg van' de plaats van de zee (ik verwijder mij van de zee).

'Vanaf' is dus het vertrekpunt, het is een zich verwijderen van.

zee

IN 

3nvVANAF 2nv



  

Rom 1:7

Genade en vrede zijn 'vlakbij' God en gaan 'vanaf' Hem, niet 'vanuit'.

Over de 'ellips' van 'apo' voor 'kuriou': zie les 9.



  

wij zullen door Hem niet 'vanuit' de boosheid gered worden, maar 'vanaf' de boosheid

Rom 5:9



  

wij zullen door hem niet 'vanuit' de boosheid gered worden, maar 'vanaf' de boosheid

wij zijn dus niet in de boosheid, maar vlakbij de boosheid

Rom 5:9



  

wij zullen door hem niet 'vanuit' de boosheid gered worden, maar 'vanaf' de boosheid

wij zijn dus niet in de boosheid, maar vlakbij de boosheid

en wij zullen vanaf die boosheid verwijderd (gered) worden

Rom 5:9



  

De 'geliefden' zijn niet 'in' de afgodendienst, maar 'vlakbij' de afgodendienst.

Zij vluchten niet 'vanuit' de afgodendienst, maar 'vanaf' de afgodendienst.

1Kor 10:14



  

Ook bij het voorzetsel 'apo' worden door de vertalingen vanuit het Grieks nieuwe, idiomatische 
betekenissen toegevoegd.

In de NBG wordt 'apo' naast 'vanaf' vertaald met:

'van' 244 x  
'uit'   66 x
'voor'   22 x
'door'   15 x
'bij'     7 x
'aan'     6 x
'met'     4 x

etc.



  

Hij wordt verhoord 'vanaf de toewijding'; dat is iets anders dan: 'uit zijn angst' (NBG).
'De toewijding' is het vertrekpunt van het 'verhoord wordende'.
Het is dus niet zo dat Hij in zijn angst vanuit die angst verhoord wordt.

Heb 5:7

(NBG)



  

'Vanaf' iemands gezicht vluchten is iets anders dan 'voor' iemands aangezicht vluchten.
Hier wordt door het woord 'apo' gezegd dat de aarde en de hemel vlakbij Gods aangezicht zijn.
Het aangezicht van God is het vertrekpunt, zij vluchten 'vanaf' dat aangezicht.

Opb 20:11

(NBG)



  

'Een wolk vatte hem op vanaf hun ogen' is iets anders dan 'onttrok hem aan hun ogen'.

'Hun ogen' is het vertrekpunt vanwaar de wolk Hem opvat.

Hand 1:9

(NBG)



  

Het tweede voorzetsel met een vaste 2nv is : 'ek' 'vanuit'.
We gebruiken weer het voorbeeld van de zee:

Als ik zeg: 'ik kom (van)uit de zee', dan zeg ik dat ik eerst in de zee was, maar dat ik ben 
overgegaan van het domein van de zee naar het domein van het droge (grensoverschrijdend).

zee

IN 

3nv

VAN-UIT 2nv



  

Hij klimt omhoog 'vanuit' het water.
Hij was eerst in het water.

Mark 1:10



  

Hij klimt omhoog 'vanuit' het water.
Hij was eerst in het water.

De handeling is grensoverschrijdend: hij gaat van het ene domein (het water) naar het andere 
domein (het droge).

Mark 1:10



  

Hij klimt omhoog 'vanuit' het water.
Hij was eerst in het water.

De handeling is grensoverschrijdend: hij gaat van het ene domein (het water) naar het andere 
domein (het droge).

Let op: 'vanuit' is een beweging, waar[uit]vandaan? → 2nv

Mark 1:10



  

Christus was eerst 'in [het domein van]' doden.
De handeling (gewekt worden) is grensoverschrijdend: Christus gaat vanuit het ene domein 
(doden) naar het andere domein (levenden).

Let op: 'vanuit' is een beweging, waar[uit]vandaan? → 2nv

Rom 6:4



  

Ook bij het voorzetsel 'ek' worden door de vertalingen vanuit het Grieks nieuwe, idiomatische 
betekenissen toegevoegd.

Het voorzetsel 'ek' krijgt in de NBG naast de standaardbetekenis '(van)uit' de volgende 
idiomatische betekenissen:

'van' 141 x
'aan'   29 x
'tot'   13 x
'vanwege'     6 x
'bij'     6 x
'in'     6 x
'met'     6 x
'voor'     6 x
'door'     5 x
'naar'     4 x

etc.



  

Het woord 'van' in de NBG krijgt de betekenis: 'vanaf', terwijl het Grieks de betekenis: 'vanuit' 
heeft, van 'binnen' uit.

Rom 2:29

(NBG)



  

Ook hier heeft de vertaling 'van' de betekenis: 'vanaf', terwijl het Grieks een sterkere 
uitdrukking heeft: 'vanuit'. 
Eerst waren wij 'in' de vloek, nu koopt Christus ons uit 'vanuit' de vloek, d.w.z. wij gaan over 
vanuit het ene domein (vloek) in het andere domein (niet-vloek).

Gal 3:13

(NBG)



  

Jezus redt ons niet uit 'van' (='vanaf') de komende boosheid, maar 'vanuit' de komende 
boosheid.

1Tes 1:10

(NBG)



  

Jezus redt ons niet uit 'van' (='vanaf') de komende boosheid, maar 'vanuit' de komende 
boosheid.

Deze kwestie verdient onze nadere beschouwing, omdat de heersende mening in de 
christenheid is dat wij niet door 'de grote verdrukking' gaan.

Is die 'komende boosheid' de 'grote verdrukking'?



  

Spreken deze twee teksten elkaar tegen?
In Romeinen 5: 9 zullen wij 'vanaf' de boosheid gered worden.
En 1 Thess. 1: 10 redt de Heer ons uit 'vanuit' de komende boosheid.

1Thes 1:10

Rom 5:9



  

Het leerstellige gedeelte van de Romeinen-brief bevat twee grote delen: een individueel 
gedeelte en een nationaal gedeelte.

Romeinen 5: 9 staat in de context van het individele gedeelte van de rechtvaardiging en 
verzoening. Dit heeft te maken met het oordeel van God en zijn (bepaalde) boosheid.

In Romeinen 5: 9 wordt onze positie in Christus besproken: in zijn bloed gerechtvaardigd 
wordend, zullen wij door Hem vanaf de (bepaalde) boosheid (van God) gered worden.

Rom 5:9



  

In 1 Thessalonicenzen 1: 10 worden wij opgeroepen Gods Zoon, Jezus, vanuit de hemelen op te 
wachten, die ons uitredt vanuit 'de komende boosheid'.

Dit vers spreekt niet over de boosheid in het oordeel van God over individuele zondaars, zoals in 
Romeinen 5: 9, maar over de (bepaalde) boosheid, de (bepaalde) komende. 

Welke boosheid is dit? 

1Thes 1:10



  

In 1 Thesslonicenzen 4: 17 lezen we dat wij 'gegrist' zullen worden in wolken tot in ontmoeting 
van de Heer tot in de lucht.

1Thes 4:17

(NBG)



  

Ditzelfde woord 'grissen' vinden we in Openbaring 12: 5 waarin 'het kind van haar naartoe de 
God en naartoe de troon van hem wordt gegrist.'
Dit vers staat in de context dat de draak het kind wil verslinden.
Het kind wordt 'gegrist' naartoe de God en op deze wijze wordt het kind 'uitgered vanuit de 
komende boosheid van de draak'.

Opb 12:5

(NBG)



  

Dit vers in Handelingen 23 laat zien hoe wij ons dit 'grissen' in de eerste brief aan de 
Thessalonicenzen en in Openbaring moeten voorstellen.
Paulus staat midden tussen woedende Joden, die hem willen verscheuren, en het leger 'grist' 
hem vanuit hun midden.

Hand 23:10

(NBG)



  

Conclusie van de voorzetsels 'ek'  en 'apo': 

deze voorzetsels zijn vast verbonden met 2nv

en zij specificeren de beweging van het 'waarvandaan' nader. 

'ek': 'vanuit' en 'apo' : 'vanaf'. 



  

De vaste voorzetsels van de 4nv (richting, doel-bestemming)

'eis'     -  'tot in'

'pros'  -  'naartoe'



  

Het eerste kenmerkende voorzetsel met een vaste 4nv 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.

zee

IN 

3nv

TOT-IN 4nv



  

Het eerste kenmerkende voorzetsel met een vaste 4nv 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).

zee

IN 

3nv

TOT-IN 4nv



  

Het eerste kenmerkende voorzetsel met een vaste 4nv 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



  

Hand 8:38

'Zij daalden beiden af' is het onderwerp en de handeling. 

De vraag is 'waar naartoe daalden zij beiden af'?  Het antwoord is 'tot in' (grensoverschrijdend) 
het water.

Let op: 'eis' (tot in) is een beweging.

'het water' is de eindbestemming van het 'afdalen', het doel wordt volkomen bereikt



  

Wij worden gedoopt 'tot in' Christus Jezus, wij gaan over van het ene domein (niet-Christus 
Jezus) tot in het andere domein (Christus Jezus).

Rom 6:3



  

Wij worden gedoopt 'tot in' Christus Jezus, wij gaan over van het ene domein (niet-Christus 
Jezus) tot in het andere domein (Christus Jezus).

Wij overschrijden een grens: wij bevinden ons nu in een ander domein.

Rom 6:3



  

Wij worden gedoopt 'tot in' Christus Jezus, wij gaan over van het ene domein (niet-Christus 
Jezus) tot in het andere domein (Christus Jezus).

Wij overschrijden een grens: wij bevinden ons nu in een ander domein.

'Christus Jezus' is de eindbestemming, een doel dat volkomen bereikt wordt.

Rom 6:3



  

Rom 2:4

'Het vriendelijke (van de God) leidt' is het onderwerp en de handeling. 



  

Rom 2:4

'Het vriendelijke (van de God) leidt' is het onderwerp en de handeling. 

De vraag is: 'waar leidt het vriendelijke naartoe'?  Het antwoord is 'tot in' (grensoverschrijdend) 
bezinning.
Het leidt vanuit het ene domein (geen bezinning) tot in het andere domein (bezinning).



  

Rom 2:4

'Het vriendelijke (van de God) leidt' is het onderwerp en de handeling. 

De vraag is: 'waar leidt het vriendelijke naartoe'?  Het antwoord is 'tot in' (grensoverschrijdend) 
bezinning.
Het leidt vanuit het ene domein (geen bezinning) tot in het andere domein (bezinning).

Let op: 'eis' (tot in) is een beweging.

'bezinning' is de eindbestemming, het doel van het 'leiden' dat volkomen bereikt wordt.



  

1Kor 10:2

'Allen, (zij) worden gedoopt' is het onderwerp en de handeling.



  

1Kor 10:2

'Allen, (zij) worden gedoopt' is het onderwerp en de handeling.

We zien in deze zin bij deze handeling twee naamvallen:
 

3nv : de plaats waar zij gedoopt worden → in [het domein van] de wolk en in [het domein van] 
de zee



  

1Kor 10:2

'Allen, (zij) worden gedoopt' is het onderwerp en de handeling.

We zien in deze zin bij deze handeling twee naamvallen:
 

3nv : de plaats waar zij gedoopt worden → in [het domein van] de wolk en in [het domein van] 
de zee

4nv : waar naartoe → tot in de Mozes (grensoverschrijdend), eerst waren zij allen niet in [het 
domein van] de Mozes, door de handeling (zij worden gedoopt) komen zij allen tot in [het 
domein van] de Mozes. 



  

In vertalingen krijgt de basisbetekenis van het Griekse voorzetsel 'eis' ('tot-in') nieuwe, 
idiomatische betekenissen.

Naast de betekenis 'tot-in' voor het Griekse voorzetsel 'eis', geeft het NBG de volgende, 
idiomatische betekenissen:

in 458 x
naar 328 x
op   75 x
voor   65 x
aan   42 x
tegen    27 x
bij   10 x

etc.



  



  

1Thes 1:10
(ISA pro)

7 - Nestle Aland 27
 C - Concordant Greek Text
 R - Textus Receptus

… Jezus, die ons verlost van de komende toorn. (NBG)



  



  

Als voorbeeld hiervan volgen twee vertalingen van Efeze 1: 19, waarin een andere betekenis aan 
het Griekse voorzetsel 'eis' gegeven wordt. 
Hiermee verandert ook de betekenis van de Griekse zin.

De eerste vertaling is van het NBG, het tweede is die van de NCV.



  

Efz 1:19

(NBG)



  

Efz 1:19

19 en wiwat de |overstijgende grootte van zfZijn •kracht is nbvoor ons •die |geloven, iomin 
overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zfZijn •sterktezv,

(NCV)

Het woord 'voor' in de vertaling van de NCV heeft hier de betekenis van 'ten behoeve van', wat 
de Nederlandse vertaling is van het Griekse voorzetsel 'huper'.



  

Rom 9:3

(NBG)



  

Het tweede kenmerkende voorzetsel met een vaste 4nv 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



  

'Hij komt' is het onderwerp en de handeling (het persoonlijk voornaamwoord is in de 
werkwoordsvorm inbegrepen).

Mat 26:40



  

'Hij komt' is het onderwerp en de handeling (het persoonlijk voornaamwoord is in de 
werkwoordsvorm inbegrepen).

De vraag is: 'waar gaat dat komen naartoe'?  Het antwoord is: 'naartoe' (in de richting van) de 
leerlingen.

Mat 26:40

(NCV)



  

'Hij komt' is het onderwerp en de handeling (het persoonlijk voornaamwoord is in de 
werkwoordsvorm inbegrepen).

De vraag is: 'waar gaat dat komen naartoe'?  Het antwoord is: 'naartoe' (in de richting van) de 
leerlingen.

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

Mat 26:40



  

'Hij komt' is het onderwerp en de handeling (het persoonlijk voornaamwoord is in de 
werkwoordsvorm inbegrepen).

De vraag is: 'waar gaat dat komen naartoe'?  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



  

Ook bij het voorzetsel 'pros' ('naartoe') komen er vanuit de vertalingen nieuwe, idiomatische 
betekenissen bij.

Het NBG geeft naast 'naartoe' de volgende betekenissen:

'bij' 88 x
'aan' 25 x
'tegen' 21 x
'met' 20 x
'voor'  16 x
'op'   4 x

etc.



  

2Kor 3:4



  

'Wij hebben' is het onderwerp en de handeling.
 Er volgt nu twee keer een 4nv : 'zulk vertrouwen' en 'de God'.
 

2Kor 3:4



  

'Wij hebben' is het onderwerp en de handeling.
 Er volgt nu twee keer een 4nv : 'zulk vertrouwen' en 'de God'.
 

De eerste vraag is: 'wat hebben wij'?  Het antwoord is: 'zulk vertrouwen'. 
De volgende vraag is: 'waar gaat dat vertrouwen naartoe?' Antwoord: 'naartoe de God'.
 

2Kor 3:4



  

'Wij hebben' is het onderwerp en de handeling.
 Er volgt nu twee keer een 4nv : 'zulk vertrouwen' en 'de God'.
 

De eerste vraag is: 'wat hebben wij'?  Het antwoord is: 'zulk vertrouwen'. 
De volgende vraag is: 'waar gaat dat vertrouwen naartoe?' Antwoord: 'naartoe de God'.
 

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

'De God' is het doel, de bestemming van het 'vertrouwen'.

2Kor 3:4



  

Jac 4:5

(NBG)

De betekenis (in het Grieks) van deze zin is: 'de geest (die woning maakt in ons) verlangt naar 
naartoe afgunst'. Vraag: waar gaat dat verlangen naar van de geest naartoe? 
Antwoord: naartoe afgunst (4nv).

De NBG maakt van 'de geest' als onderwerp (1nv) het voorwerp van verlangen (4nv).
En dan volgt er een merkwaardige zin: Hij (God) begeert de geest (die Hij in ons doet wonen) met 
jaloersheid.



  

Jac 4:5

(MHV)

Laten we deze tekst wat nader bestuderen. We kunnen dit vers, in overeenstemming met de 
interlineair, als volgt (MHV) vertalen.
Let even op de twee vraagtekens. Deze vragen worden beantwoord in de volgende zin, Jac 4: 6b.

Of menen jullie, dat de Schrift het zonder reden zegt? Verlangt de geest, die in ons woning 
maakt, naar de afgunst?



  

Jac 4:6

(SV)

Let even op: 'ja' (SV). Het Grieks heeft: 'echter'. Het is het antwoord op: 'verlangt de geest (die in 
ons woning maakt) naar de afgunst?'. Het antwoord hierop is dat de geest grotere genade
geeft. Daarom zegt zij (d.i. de Schrift → uitstekende ellips van de SV) ….



  

Joh 1:1

(NBG)

Hoewel de Nederlandse vertaling: 'Het woord was naartoe de God' (in plaats van: 'bij God') op het 
eerste gezicht wat merkwaardig lijkt, is het uitermate belangrijk toch de Griekse gedachte intact 
te houden. 



  

NBG Job 19: 25-27

25  Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden.
 

26  Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen,
 

27  die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een
 vreemde; mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen.

Wij weten uit Gods Woord dat God onzichtbaar (onzienlijk) is.
Hoe kan Job dan zeggen dat hij uit zijn vlees God zal aanschouwen?
Job zegt dat zijn eigen ogen Hem zullen zien en niet een vreemde.



  

Gen 1:1

De vertaling 'God' is de weergave van het Hebreeuwse 'Elohim' (meervoud !). 

(NBG)



  

Exo 20:3

(NBG)

Zoals ook uit deze tekst blijkt, is het woord 'elohim' meervoud, vanwege het meervoud: 'achrim'.
Vandaar de Nederlandse vertaling: 'andere goden'.



  

Job 8:13

(NBG)

De vertaling 'God' is hier de weergave van het Hebreeuwse 'El' (enkelvoud).



  

Gen 14:22

(NBG)

Hier wordt Jahwe “God,  de Allerhoogste”, genoemd (El elyovn ).



  

Jes 31:3

(NBG)

Deze Hebreeuwse parallel geeft aan dat 'El' ('God') geest is, en dus onzichtbaar is.



  

Job 19:26

(NBG)

Hier is de vertaling 'God' de weergave van het derde Hebreeuwse woord voor 'God', naast 
'Elohim' en 'El', n.l. 'Eloah'.



  

Gen 13:14

(NBG)

Het achtervoegsel 'ah' in het Hebreeuws geeft de richting aan, waarnaartoe, d.i. - waarts.



  

2Kon 20:17

(NBG)

Ook hier is het achtervoegsel 'ah' bij de plaats Babel, Babel-waarts, naar Babel toe.



  

Job 19:26

(NBG)

Het woord 'Eloah' heeft twee bijzondere kenmerken:
a. de 'u' [of: 'ov' in de traditionele uitspraak] als derde letter, het teken van de voortdurende 
handeling.
b. de slotletter 'e' [of: 'ah' in de traditionele uitspraak], de aanduiding voor: '-waarts'.

'Eloah' is voortdurend 'El-waarts', 'naartoe' El, op 'El' gericht.



  

Joh 1:1

(NBG)

Eigenlijk zegt Johannes tegen zijn Joodse toehoorders:
'In (een onbepaald) begin (zoals in Genesis 1:1) was het Woord, en het Woord was 'naar de God 
toe' (en het Woord was 'El-waarts', 'naartoe-El', ofwel: 'Eloah'....).

Hier wordt dus het Woord geïntroduceerd als de 'Eloah' uit de Tenach.

...



  

Conclusie van de voorzetsels 'eis' en 'pros' : 

deze voorzetsels zijn verbonden met de 4nv

en zij specificeren de beweging van het 'naartoe' nader.

'eis' : 'tot in' en 'pros' 'naartoe'.



  

voorzetsels met twee naamvallen 



  

Rom 1:2

Als 'dia' met een 2nv verbonden wordt, markeert het gewoonlijk een 'tussenstuk', het gaat er 
'doorheen'.
In Rom 1: 2 wordt het goede bericht tevoren beloofd door zijn profeten heen, d.w.z. 'door 
middel van' zijn profeten.



  

Rom 1:5

Allereerst ziet men bij het voorzetsel 'dia', dat het, onder invloed van de klank van het volgende 
woord 'hou', de letter 'a' verliest.

De betekenis van het voorzetsel 'dia' is ook hier, door de 2nv, een 'tussenstuk', door wie heen, 
dwz 'door middel van' wie wij genade en afvaardiging in ontvangst namen. 



  

Rom 2:24

Ook hier, allereerst, de weglating van de letter 'a' van het voorzetsel 'dia' onder invloed van de 
klank van het volgende woord 'humas'.

De betekenis van 'dia' + 4nv is: 'een reden' → 'vanwege'



  

Rom 4:25

Ook hier geven de voorzetsels 'dia' + 4nv 'een reden': 'vanwege'.



  

Mat 2:11

Het voorzetsel 'meta' + 2nv geeft het gezelschap of een omstandigheid aan: 'met'.



  

Gal 1:18

Het voorzetsel 'meta' + 4nv betekent: 'na'.



  

Bij een voorzetsel met 3 verschillende naamvallen speelt de naamval een belangrijke rol.



  

Mat 10:29

Hier wordt vallen 'op' + 4nv gebruikt.
De 4nv geeft de richting aan waarnaartoe, de bestemming.

Door de 4nv bij 'op' vallen de musjes daadwerkelijk tot op de grond ('je hoort ze vallen').



  

Rom 2:9

Verdrukking en benauwdheid 'op' (+ 4nv) elke ziel...

Door de 4nv bij 'op' wordt de richting waarnaartoe benadrukt, het bereiken tot op.
Plastisch gezegd: 'je hoort de verdrukking en benauwdheid komen op elke ziel...'



  

Mat 14:8

Hier wordt 'op' gebruikt met de 3nv, d.i. 'de plaats waar'.

De 3nv wordt hier gebruikt omdat het hoofd van Johannes de Doper demonstratief op een bord 
geplaatst wordt, voor iedereen zichtbaar.



  

1Kor 14:16

Ook hier wordt de 3nv gebruikt, omdat het 'amen' door iedereen duidelijk waargenomen wordt 
'op' jouw dankzegging (de plaats waarop het 'amen' uitgesproken wordt).



  

Mat 6:10

Hier wordt 'op' gebruikt met de 2nv.
De 2nv geeft aan: 'waarvandaan?'

'Jouw wil' laat het geworden worden 'vanaf op' de aarde, d.w.z. afkomend van op de aarde, in 
tegenstelling tot de algemeen aanvaarde gedachte dat in dit vers Gods wil richting aarde gaat 
(op aarde gevestigd wordt), dat zou + 4nv zijn.



  

Efz 1:16

Paulus maakt gedachtenis 'op' (+ 2nv) zijn gebeden.
 

Niet 'bij', dit is 'naast' mijn gebeden (NBG).
Ook niet 'in', dit is 'de plaats waar' hij gedachtenis maakt (SV+NCV), dat zou 3nv zijn.

Hier is de gedachte: 'waarvandaan?' (2nv).
De gedachtenis wordt gemaakt 'vanaf op' (bron, oorsprong, afkomstig van) zijn gebeden.

niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, (NBG)
Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; (SV)
niet op te |danken bvvoor jullie, jullie in herinnering✶ dbrengend๏ opoin mijn •gebeden,   (NCV)



  

Rom 15:30

(SV)

Dat 'epi' (='op') de gebeden, niet 'in' is, bewijst dit vers, dat spreekt over 'en' (='in') de gebeden.  



  



  

Het voorzetsel 'para' is verbonden met drie 
verschillende naamvallen.
Elke naamval geeft een eigen betekenis aan 
het woord 'para', passend bij de betekenis 
van de naamval: de 2nv – waarvandaan?, 
de 3nv – waar? en de 4nv – waarnaartoe?



  

1.  'para' met de 3nv



  

Joh 19:25

Zij stonden 'bij' het kruis. Hier wordt 'para' met de 3nv gebruikt, de plaatsbepaling, de locatie.
Hier staat de aanwezigheid centraal, zonder verandering van plaats, in de directe nabijheid, 
dichtbij, 'erbij' (in het domein). 



  

Mat 19:26

In dit vers wordt 'para' twee keer met de 3nv gebruikt: 'bij' mensen, en 'bij' God. 
Hier moeten we aan dezelfde betekenis denken als bij Johannes 19:25 – de plaatsbepaling, de 
locatie.
Ook hier staat de aanwezigheid bij 'mensen' en bij 'God' centraal, zonder verandering van 
plaats, in de directe nabijheid van 'mensen' en van 'God', dichtbij, 'erbij' (in het domein).    



  

Gal 3:11

Ook hier wordt 'para' met de 3nv gebruikt – de plaatsbepaling, de locatie.

'Bij' de God wordt niemand 'in wet' gerechtvaardigd.
Ook hier staat de aanwezigheid 'bij de God' centraal, zonder verandering van plaats, in de 
directe nabijheid van van 'de God', dichtbij, 'erbij' (in het domein).
De rechtvaardiging vindt 'bij' de God plaats.     

En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; ... (NBG)



  

2.  'para' met de 4nv



  

Mark 4:1

In dit vers wordt het voorzetsel 'para' met de 4nv gebruikt. Hier wordt een 'richting' aangeduid, 
een naartoe-beweging.
Die richting is een beweging die parallel is: 'ernaast'.  



  

Rom 1:25

In dit vers lezen wij dat de schepping vereerd en gediend wordt 'naast' de Schepper.
Dit 'naast' betekent dat dit vereren en dienen van de schepping 'parallel' verloopt aan het 
vereren en dienen van de Schepper. Hier staat dus niet dat zij de schepping dienen en vereren 
'in plaats van' (ter vervanging van) de Schepper, maar 'ernaast'.

... en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, ... (NBG)



  

Gal 1:8

Ook in dit vers wordt 'para' met de 4nv gebruikt. Hier wordt de mogelijkheid geschetst dat er 
een goed bericht gebracht zou kunnen worden 'naast' het reeds ontvangen goede bericht.

Hier staat dus niet: een nieuw goed bericht 'in plaats van' (ter vervanging van) het reeds 
ontvangen bericht, maar: ernaast, parallel aanwezig.

... [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, ... (NBG)



  

3. 'para' met de 2nv



  

Mat 2:4

In dit vers wordt 'para' met de 2nv gebruikt, een beweging vanaf de nabijheid: 'van de kant 
van'.
Hier informeerde Herodes om vast te stellen 'bij' hen, dat is: 'van de kant van' de hogepriesters 
en schriftgeleerden. 

… en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden. (NBG)



  

Gal 1:12

Door de betekenis in Mattheüs 2:4 van het voorzetsel 'para' met de 2nv ('van de kant van') 
wordt de uitspraak van Paulus hier ook duidelijk.
Want hij accepteerde het niet 'bij' een mens, dat is: niet 'van de kant' van een mens.

Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, ... (NBG)



  

Conclusies van deze les

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. 
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