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1. bijzondere zinsconstructies



  

1. bijzondere zinsconstructies

1.1. het onzijdig meervoud



  

1. bijzondere zinsconstructies

1.1. het onzijdig meervoud

Het onzijdig meervoud krijgt vaak het werkwoord in het enkelvoud.



  

Efz 4:17

In deze zin heeft het Koiné Grieks bij het meervoudig onzijdig onderwerp 'de natiën' een 
enkelvoudig gezegde '(het)-wandelt', in plaats van een meervoudig gezegde '(zij)-wandelen'.



  

Luk 8:30

In deze zin heeft het Koiné Grieks bij het meervoudig onzijdig onderwerp 'vele demonen' een 
enkelvoudig gezegde '(het)-kwam-binnen', in plaats van een meervoudig gezegde '(zij)-kwamen-
binnen'.



  

1.  bijzondere zinsconstructies

1.1   het onzijdig meervoud

1.2  ontkenning : 'ou' en 'mē'



  

ontkenning : 'ou' en 'mē'

Het Grieks kent twee ontkennende vormen: ‘ou’ en ‘mē’.
‘ou’ ontkent iets dat een feit is, ‘mē’ ontkent iets dat nog een feit moet worden.



  

ontkenning : 'ou' en 'mē'

Het Grieks kent twee ontkennende vormen: ‘ou’ en ‘mē’.
‘ou’ ontkent iets dat een feit is, ‘mē’ ontkent iets dat nog een feit moet worden.

In die zin noemt men ‘ou’ wel een objectieve ontkenning (iets is niet waar) en ‘mē’ een 
subjectieve ontkenning (de spreker vindt dat iets niet waar moet worden).



  

Rom 8:8

Een feitelijke ontkenning...



  

Rom 8:15

Een feitelijke ontkenning...



  

Rom 9:14

De schrijver vindt dat iets niet waar moet worden...



  

Rom 9:20

De schrijver vindt dat iets niet waar moet worden...



  

Opmerking: met ‘mē’ wordt eigenlijk een ongewenste situatie geïntroduceerd, een 'gevaar' dat 
afgewend moet worden: ‘mē’ (op)dat niet, (toch) niet.



  

Opmerking: met ‘mē’ wordt eigenlijk een ongewenste situatie geïntroduceerd, een 'gevaar' dat 
afgewend moet worden: ‘mē’ (op)dat niet, (toch) niet.

In de combinatie 'ou mē' geeft 'ou' een feitelijke ontkenning van het 'gevaar' dat men met ‘mē’ 
introduceert: 'niet (toch) niet', met andere woorden: 'absoluut niet'.



  

Rom 4:8

absoluut niet...



  

Heb 13:5

absoluut niet...

 



  

Opb 3:5

absoluut niet...
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2. zelfcorrectie  (de aanvoegende wijs)
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De aanvoegende wijs (herhaling)

De aanvoegende wijs stelt het gezegde voor als geen werkelijkheid, maar wel onmiddellijk of 
gemakkelijk werkelijkheid kunnen worden.



  

De aanvoegende wijs (herhaling)

De aanvoegende wijs stelt het gezegde voor als geen werkelijkheid, maar wel onmiddellijk of 
gemakkelijk werkelijkheid kunnen worden.

In de mededeling zit telkens een element van onzekerheid.



  

De aanvoegende wijs (herhaling)

De aanvoegende wijs stelt het gezegde voor als geen werkelijkheid, maar wel onmiddellijk of 
gemakkelijk werkelijkheid kunnen worden.

In de mededeling zit telkens een element van onzekerheid.

In het moderne Nederlands is de aanvoegende wijs bijna volledig verdwenen.
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De aanvoegende wijs (de interlineaire vertaling)

In het Grieks zijn er twee verschillende tijden in de aanvoegende wijs.



  

De aanvoegende wijs (de interlineaire vertaling)

In het Grieks zijn er twee verschillende tijden in de aanvoegende wijs.

De klassieke Grieks-Nederlandse grammatica maakt geen onderscheid tussen de twee tijden.
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De klassieke Grieks-Nederlandse grammatica maakt geen onderscheid tussen de twee tijden. 

De concordante, Engelse, grammatica probeert het verschil wel aan te geven:
enerzijds de 'incomplete subjunctive' - 'I may be doing'
anderzijds de 'incomplete future subjunctive;  - I should be doing'.
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De concordante, Engelse, grammatica probeert het verschil wel aan te geven:
enerzijds de 'incomplete subjunctive' - 'I may be doing'
anderzijds de 'incomplete future subjunctive;  - I should be doing'.

In het recente verleden hebben we dit in de Nederlandse interlineair weergegeven als 
conjunctief (|dat-ik-zal...) en subjunctief (|dat-ik-zou...).



  

De aanvoegende wijs (de interlineaire vertaling)

In het Grieks zijn er twee verschillende tijden in de aanvoegende wijs.

De klassieke Grieks-Nederlandse grammatica maakt geen onderscheid tussen de twee tijden. 

De concordante, Engelse, grammatica probeert het verschil wel aan te geven:
enerzijds de 'incomplete subjunctive' - 'I may be doing'
anderzijds de 'incomplete future subjunctive;  - I should be doing'.

In het recente verleden hebben we dit in de Nederlandse interlineair weergegeven als 
conjunctief (|dat-ik-zal...) en subjunctief (|dat-ik-zou...).

Deze terminologie : 'conjunctief' en 'subjunctief'  wordt ook door Dr. W. J. B. Hus gebruikt in zijn 
boek 'Grammatica Grieks' uitg. Het Spectrum 1991, waarin hij op blz 155 beide tijden noemt.



  

Mat 2:8

Het was dus:

aanvoegende wijs conjunctief : '|dat jullie zullen vinden'...



  

En het was dus:

aanvoegende wijs subjunctief : '|dat hij getuigenis zou geven'...



  

De aanvoegende wijs (aanpassing)



  

De aanvoegende wijs (aanpassing)

Een probleem was, echter, dat onze tijdsvormen in de aanvoegende wijs niet overeenkwamen 
met onze grammaticale aanduidingen.



  

De aanvoegende wijs (aanpassing)

Een probleem was, echter, dat onze tijdsvormen in de aanvoegende wijs niet overeenkwamen 
met onze grammaticale aanduidingen.

Zoals bijvoorbeeld de conjunctief : '|dat-ik-zal ...' (een toekomende tijdsvorm), terwijl de 
grammaticale aanduiding 'tegenwoordige tijd' is.



  

De aanvoegende wijs (aanpassing)

Een probleem was, echter, dat onze tijdsvormen in de aanvoegende wijs niet overeenkwamen 
met onze grammaticale aanduidingen.

Zoals bijvoorbeeld de conjunctief : '|dat-ik-zal ...' (een toekomende tijdsvorm), terwijl de 
grammaticale aanduiding 'tegenwoordige tijd' is.

In de voorbereiding op deze les hebben we dan ook de Nederlandse interlineaire vertaling èn 
de grammaticale aanduiding van de aanvoegende wijs aangepast en op elkaar afgestemd.

          '|dat-ik-zal...'    is nu:   '|dat-ik...' 
en:    '|dat-ik-zou...'  is nu:   '|dat-ik-zal...'



  

Mat 2:8

'|dat-jullie..' is nu in de grammaticale aanduiding: aanvoegende wijs (wv) tt (tegenwoordige tijd)



  

Joh 1:8

'|dat-hij-zal...' is nu: aanvoegende wijs (wv) ttt (tegenwoordig toekomende tijd)
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3. correcties door anderen

3.1 de aorist



  

De aorist

Als je in het Nieuwe Testament de werkwoordsvormen naar tijdsvormen rangschikt, dan zie je:

a. verleden tijd 9%
b. tegenwoordige tijd 36%
c. toekomende tijd 8%
d. de voltooide tijd 4%

Samen 57 % -  dan missen we nog 43%.



  

De aorist en de andere tijden

Als je in het Nieuwe Testament de werkwoordsvormen naar tijdsvormen rangschikt, dan zie je:

a. verleden tijd 9%
b. tegenwoordige tijd 36%
c. toekomende tijd 8%
d. de voltooide tijd 4%

Samen 57 % -  dan missen we nog 43%.

Deze 43% is gereserveerd voor de aorist.



  

De aorist in het Grieks en in het Nederlands

De Griekse aorist komt overeen met ons Nederlands taalgebruik.
Dit maakt het mogelijk de aorist op een eenvoudige manier te begrijpen.



  

De aorist in het Grieks en in het Nederlands

De Griekse aorist komt overeen met ons Nederlands taalgebruik.
Dit maakt het mogelijk de aorist op een eenvoudige manier te begrijpen.

Wij benoemen in ons gebruik van de taal allereerst onze handelingen als feitelijk, zonder de tijd 
te bepalen.
Ik loop naar mijn werk, ik eet mijn bord leeg, ik ga naar school, ik werk op kantoor...



  

De aorist in het Grieks en in het Nederlands

De Griekse aorist komt overeen met ons Nederlands taalgebruik.
Dit maakt het mogelijk de aorist op een eenvoudige manier te begrijpen.
.
Wij benoemen in ons gebruik van de taal allereerst onze handelingen als feitelijk, zonder de tijd 
te bepalen.
Ik loop naar mijn werk, ik eet mijn bord leeg, ik ga naar school, ik werk op kantoor...

Dit feit in de onbepaalde tijd kunnen we voor het heden en voor de toekomst gebruiken.
We zeggen: 'ik ga nu naar mijn werk...'  en 'ik ga morgen weer naar mijn werk.'



  

De aorist in het Grieks en in het Nederlands

De Griekse aorist komt overeen met ons Nederlands taalgebruik.
Dit maakt het mogelijk de aorist op een eenvoudige manier te begrijpen.

Wij benoemen in ons gebruik van de taal allereerst onze handelingen als feitelijk, zonder de tijd 
te bepalen.
Ik loop naar mijn werk, ik eet mijn bord leeg, ik ga naar school, ik werk op kantoor...

Dit feit in de onbepaalde tijd kunnen we voor het heden en voor de toekomst gebruiken.
We zeggen: 'ik ga nu naar mijn werk...'  en 'ik ga morgen weer naar mijn werk.'

De tijdsbepaling wordt dan niet in het werkwoord aangegeven, maar met de woordjes 'nu' en 
'morgen'.

Let op: we spreken dan over feiten 'nu' en over feiten 'in de toekomst'.



  

De aorist en de onvoltooid tegenwoordige tijd

Het probleem begint als de grammatici zeggen dat: 'ik werk' (een feit in de onbepaalde tijd) 
onvoltooid tegenwoordige tijd is.
Dat is het niet.
De onvoltooid tegenwoordige tijd is: 'ik ben aan het werken'.



  

De aorist en de onvoltooid tegenwoordige tijd  

Het probleem begint als de grammatici zeggen dat: 'ik werk' de onvoltooid tegenwoordige tijd 
is.
Dat is het niet.
De onvoltooid tegenwoordige tijd is: 'ik ben aan het werken'.

Als ik zeg: 'Ik werk in de tuin', benadruk ik het feit van de handeling op zich: ik speel niet in de 
tuin, maar ik werk in de tuin.

Als ik zeg: 'Ik ben in de tuin aan het werken', benadruk ik de tijd(sduur) van de handeling.
Ik spreek uit dat ik op dit moment, nú (tegenwoordige tijd) in de tuin aan het werk ben, en dat 
ik nog niet klaar ben met die activiteit (onvoltooid), het is een onvoltooide handeling in de 
tegenwoordige tijd, de o.t.t.



  

De onvoltooid tegenwoordige tijd  

Nu is het lastig dat die vorm: 'ik ben aan het...' in heel veel gevallen krom Nederlands oplevert.
Daarom hebben we in de interlineair de werkwoordsvorm in de o.t.t. voorzien van een verticaal 
streepje (|ik-loop), om aan te geven dat het een onvoltooide handeling in de tegenwoordige tijd 
is.



  

Het gebruik van de aorist  



  

Het gebruik van de aorist  

De aorist is een indicatie dat:



  

Het gebruik van de aorist  

De aorist is een indicatie dat:

de handeling van het werkwoord niet aan tijd gerelateerd is



  

Het gebruik van de aorist  

De aorist is een indicatie dat:

de handeling van het werkwoord niet aan tijd gerelateerd is

dat de tijd van de handeling dus niet belangrijk is 



  

De aorist  en de andere tijden

De andere tijden geven aan dat de tijd juist wèl belangrijk is, en dat de handelingen aan deze 
tijden gerelateerd zijn en daarom speciale aandacht vragen.



  

De aorist  en de andere tijden

De andere tijden geven aan dat de tijd juist wèl belangrijk is, en dat de handelingen aan deze 
tijden gerelateerd zijn en daarom speciale aandacht vragen.

Het lijkt dus precies andersom als wij altijd gedacht hebben: niet de aorist is speciaal, maar de 
andere tijden zijn speciaal.
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Het gebruik van de andere tijden

Een verleden tijd wordt gebruikt om aan te geven dat de verleden tijd op de een of andere 
manier belangrijk is, bijvoorbeeld dat het inhoudt dat de handeling niet langer plaatsvindt, 
dat de handeling beperkt is tot het verleden, etc.



  

Het gebruik van de andere tijden

Een verleden tijd wordt gebruikt om aan te geven dat de verleden tijd op de een of andere 
manier belangrijk is, bijvoorbeeld dat het inhoudt dat de handeling niet langer plaatsvindt, 
dat de handeling beperkt is tot het verleden, etc.

Op dezelfde manier houdt het gebruik en de betekenis van de tegenwoordige tijd in dat de 
handeling beperkt is tot het heden, dat de handeling niet in het verleden plaatsvond, of dat 
de handeling niet in de toekomst zal voortduren. 



  

Het gebruik van de andere tijden

Een verleden tijd wordt gebruikt om aan te geven dat de verleden tijd op de een of andere 
manier belangrijk is, bijvoorbeeld dat het inhoudt dat de handeling niet langer plaatsvindt, 
dat de handeling beperkt is tot het verleden, etc.

Op dezelfde manier houdt het gebruik en de betekenis van de tegenwoordige tijd in dat de 
handeling beperkt is tot het heden, dat de handeling niet in het verleden plaatsvond, of dat 
de handeling niet in de toekomst zal voortduren. 

De betekenis van de toekomende en de voltooide tijd wordt op dezelfde manier ook 
belangrijk.



  

Joh 3:16

Het liefhebben van de wereld door de God in dit vers staat in de aorist: een feit in de onbepaalde 
tijd, niet aan tijd gerelateerd...



  

2Kor 9:7

'agapa': een HO tt, een andere werkwoordsvorm dan 'ēgapēsen': een FE --.
  



  

2Kor 9:7

'agapa': een HO tt, een andere werkwoordsvorm dan 'ēgapēsen': een FE --.

'agapa' is dus wèl tijd-gerelateerd.  



  

Het liefhebben van een blijmoedige gever door de God in dit vers staat in de HO tt: hierbij is de 
tegenwoordige tijd belangrijk, het heeft in het verleden niet plaatsgevonden en het zal ook niet 
in de toekomst plaatsvinden, het is nú....

2Kor 9:7



  

Het liefhebben van een blijmoedige gever door de God in dit vers staat in de HO tt: hierbij is de 
tegenwoordige tijd belangrijk, het heeft in het verleden niet plaatsgevonden en het zal ook niet 
in de toekomst plaatsvinden, het is nú....

Dat de God een blijmoedige gever nú aan het liefhebben is, in de tegenwoordige tijd, roept de 
vraag op: wanneer is dat 'nú', die tegenwoordige tijd?
De context van dit vers is 2 Korinte 9, waarin gesproken wordt van de materiële ondersteuning 
door de natiën aan de behoeftige heiligen in Jeruzalem.

2Kor 9:7



  

Het liefhebben van een blijmoedige gever door de God in dit vers staat in de HO tt: hierbij is de 
tegenwoordige tijd belangrijk, het heeft in het verleden niet plaatsgevonden en het zal ook niet 
in de toekomst plaatsvinden, het is nú....

Dat de God een blijmoedige gever nú aan het liefhebben is, in de tegenwoordige tijd, roept de 
vraag op: wanneer is dat 'nú', die tegenwoordige tijd?
De context van dit vers is 2 Korinte 9, waarin gesproken wordt van de materiële ondersteuning 
door de natiën aan de behoeftige heiligen in Jeruzalem.

Het liefhebben van een blijmoedige gever door de God is in dit vers dus geen aorist (niet aan tijd 
gerelateerd), maar tegenwoordige tijd: wèl tijd-gerelateerd, alleen geldend in deze specifieke 
situatie).

2Kor 9:7



  

3. correcties door anderen

3.1 de aorist

3.2 de FV



  

..

Efz 4:11



  

De FV volgens de concordante zienswijze



  

De FV volgens de concordante zienswijze

De FV is een specifieke vorm, waarin zowel het feit (F) als de voltooide handeling (V) genoemd 
wordt, die het blijvende effect van de voltooidheid uitdrukt (een toestand).



  

De FV volgens de concordante zienswijze

De FV is een specifieke vorm, waarin zowel het feit (F) als de voltooide handeling (V) genoemd 
wordt, die het blijvende effect van de voltooidheid uitdrukt (een toestand).

Deze vorm (FV) wordt in de concordante grammatica gebruikt om het te onderscheiden van de 
voltooide handeling (HV), die eveneens een voltooidheid uitdrukt.
Het verschil zit dan in het 'blijvende effect' van de voltooidheid in de FV (een toestand). 



  

'Zij geven' onze Heer wijn, vermengd zijnde met gal. Dit 'geven' duidt niet op een 'voltooid feit', 
want er is geen 'blijvend effect' van het 'geven': onze Heer proeft de wijn en wil het niet drinken.

Mat 27:34



  

Ook dit 'geven' is geen 'voltooid feit', want er is geen 'blijvend effect' van het 'geven': de 
leerlingen geven het brood direct door aan de scharen.

Mat 14:19



  

De FV (conclusie)



  

De FV (conclusie)

Duidelijk is dat een eventueel 'voltooide' nuance met 'het blijvende effect' voortkomt uit de 
betekenis in de context en niet uit de grammaticale vorm.



  

De FV (conclusie)

Duidelijk is dat een eventueel 'voltooide' nuance met 'het blijvende effect' voortkomt uit de 
betekenis in de context en niet uit de grammaticale vorm.

De klassieke grammatica beschouwt dan ook deze zogeheten 'kappa-aorist' als een 
onregelmatige aorist.



  

De FV (conclusie)

Duidelijk is dat een eventueel 'voltooide' nuance met 'het blijvende effect' voortkomt uit de 
betekenis in de context en niet uit de grammaticale vorm.

De klassieke grammatica beschouwt dan ook deze zogeheten 'kappa-aorist' als een 
onregelmatige aorist.

Gernot Frey (editor van het ISA-programma) verdedigt de concordante grammatica van A.E. 
Knoch door de FV een 'attained fact' te noemen, een 'bereikt feit'.
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tekstkritiek

'Tekstkritiek', niet te verwarren met 'Schriftkritiek', heeft als doel de oorspronkelijke  tekst  van 
oude geschriften door middel van vergelijking van een aantal verschillende  bronnen  te 
achterhalen.   
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'Tekstkritiek', niet te verwarren met 'Schriftkritiek', heeft als doel de oorspronkelijke  tekst  van 
oude geschriften door middel van vergelijking van een aantal verschillende  bronnen  te 
achterhalen.   

De  'heuristiek'  is de wetenschap die een  stamboom  van de teksten maakt en ze indeelt in 
tekstfamilies. Hierdoor kan men proberen te komen tot een benadering van de originele tekst. 
Een 100% zekerheid wat betreft de nauwkeurigheid van het resultaat kan men nooit claimen. 



  

tekstkritiek

'Tekstkritiek', niet te verwarren met 'Schriftkritiek', heeft als doel de oorspronkelijke  tekst  van 
oude geschriften door middel van vergelijking van een aantal verschillende  bronnen  te 
achterhalen.   

De  'heuristiek'  is de wetenschap die een  stamboom  van de teksten maakt en ze indeelt in 
tekstfamilies. Hierdoor kan men proberen te komen tot een benadering van de originele tekst. 
Een 100% zekerheid wat betreft nauwkeurigheid van het resultaat kan men nooit claimen. 

Tekstkritiek van de Griekse Nieuw Testamentische tekst  is noodzakelijk, omdat de 
oorspronkelijke  handschriften (autografen) verloren zijn gegaan en men alleen beschikt over  
kopieën van deze autografen. 



  

De geschiedenis van de tekstkritiek



  

De geschiedenis van de tekstkritiek

1. Kopieën van de originele handschriften (tot AD 150)
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2. Kopieën van de kopieën  (AD 150 – 325)
 



  

De geschiedenis van de tekstkritiek

1. Kopieën van de originele handschriften (tot AD 150)
 

2. Kopieën van de kopieën  (AD 150 – 325)
 

3. Tekstkritiek in de Middeleeuwen (AD 325 - 1500)  voorbeeld: codex Sinaiticus
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4. Tekstkritiek in de periode van de Reformatie (AD 1500 - 1648)  voorbeeld: Erasmus
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1. Kopieën van de originele handschriften (tot AD 150)
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3. Tekstkritiek in de Middeleeuwen (AD 325 - 1500)  voorbeeld: codex Sinaiticus
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5. Tekstkritiek in de periode van de Post-Reformatie (1648 – heden)
 



  

De geschiedenis van de tekstkritiek

1. Kopieën van de originele handschriften (tot AD 150)
 

2. Kopieën van de kopieën  (AD 150 – 325)
 

3. Tekstkritiek in de Middeleeuwen (AD 325 - 1500)  voorbeeld: codex Sinaiticus
 

4. Tekstkritiek in de periode van de Reformatie (AD 1500 - 1648)  voorbeeld: Erasmus
 

5. Tekstkritiek in de periode van de Post-Reformatie (1648 – heden)
 

● de periode van de voorbereiding (1648 - 1831) : het systematisch verzamelen van 
tekstmateriaal, A. Bengel, e.a.



  

De geschiedenis van de tekstkritiek

1. Kopieën van de originele handschriften (tot AD 150)
 

2. Kopieën van de kopieën  (AD 150 – 325)
 

3. Tekstkritiek in de Middeleeuwen (AD 325 - 1500)  voorbeeld: codex Sinaiticus
 

4. Tekstkritiek in de periode van de Reformatie (AD 1500 - 1648)  voorbeeld: Erasmus
 

5. Tekstkritiek in de periode van de Post-Reformatie (1648 – heden)
 

● de periode van de voorbereiding (1648 - 1831) : het systematisch verzamelen van 
tekstmateriaal, A. Bengel, e.a.

● periode van de vooruitgang (1831 – 1881) :  breuk met de Textus Receptus door 
Tischendorf, Tregelles, Westcort en Hort, e.a.



  

De geschiedenis van de tekstkritiek

1. Kopieën van de originele handschriften (tot AD 150)
 

2. Kopieën van de kopieën  (AD 150 – 325)
 

3. Tekstkritiek in de Middeleeuwen (AD 325 - 1500)  voorbeeld: codex Sinaiticus
 

4. Tekstkritiek in de periode van de Reformatie (AD 1500 - 1648)  voorbeeld: Erasmus
 

5. Tekstkritiek in de periode van de Post-Reformatie (1648 – heden)
 

● de periode van de voorbereiding (1648 - 1831) : het systematisch verzamelen van 
tekstmateriaal, A. Bengel, e.a.

● periode van de vooruitgang (1831 – 1881) :  breuk met de Textus Receptus door 
Tischendorf, Tregelles, Westcort en Hort, e.a.

● periode van revisie (1881 - heden) :  Weymouth, Nestle Aland



  

De manuscripten



  

De manuscripten

Men heeft in de loop van de tijd zo’n vijfduizend Griekse manuscripten van het Nieuwe 
Testament gevonden, deels in hoofdletters (de majuskels) en deels in schuinschrift (de 
minuskels).



  

De manuscripten
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Testament gevonden, deels in hoofdletters (de majuskels) en deels in schuinschrift (de 
minuskels).

Onder deze vijfduizend manuscripten nemen de drie grote majuskels codex Alexandrinus, codex 
Sinaiticus en codex Vaticanus de belangrijkste plaats in.



  

De manuscripten

Men heeft in de loop van de tijd zo’n vijfduizend Griekse manuscripten van het Nieuwe 
Testament gevonden, deels in hoofdletters (de majuskels) en deels in schuinschrift (de 
minuskels).

Onder deze vijfduizend manuscripten nemen de drie grote majuskels codex Alexandrinus, codex 
Sinaiticus en codex Vaticanus de belangrijkste plaats in.

Tischendorf, een van de allergrootste handschriften-geleerden ooit, heeft in 1869 voorgesteld 
om een samengestelde editie van deze drie grote handschriften uit te geven.



  

De manuscripten

Men heeft in de loop van de tijd zo’n vijfduizend Griekse manuscripten van het Nieuwe 
Testament gevonden, deels in hoofdletters (de majuskels) en deels in schuinschrift (de 
minuskels).

Onder deze vijfduizend manuscripten nemen de drie grote majuskels codex Alexandrinus, codex 
Sinaiticus en codex Vaticanus de belangrijkste plaats in.

Tischendorf, een van de allergrootste handschriften-geleerden ooit, heeft in 1869 voorgesteld 
om een samengestelde editie van deze drie grote handschriften uit te geven.

Het was de Amerikaan A.E. Knoch, die in 1927 zo’n samengestelde tekst heeft uitgegeven, die 
hij de 'Concordant Greek Text' (CGT) noemde.



  

De betrouwbaarheid van de Griekse tekst



  

De betrouwbaarheid van de Griekse tekst

99,9% van de Griekse tekst is absoluut betrouwbaar.
De 0,1 % is onderwerp van veel discussie.
Hierbij is de tekstkritiek van grote waarde.



  

De uitgaven van de Griekse tekst



  

De uitgaven van de Griekse tekst

Er zijn verschillende uitgaven van de Griekse tekst, zoals de tekst van Erasmus-Stephanus (de 
zogeheten Textus Receptus), de Resultant Greek Testament van Weymouth, de tekst van Nestle 
Aland en de Concordant Greek Text van A. E. Knoch.
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Op dit moment is de Nestle Aland de meest gezaghebbende uitgave van het Griekse Nieuwe 
Testament.
Alle moderne bijbelvertalingen, wereldwijd, zijn gebaseerd op deze tekst.



  

De uitgaven van de Griekse tekst

Er zijn verschillende uitgaven van de Griekse tekst, zoals de tekst van Erasmus-Stephanus (de 
zogeheten Textus Receptus), de Resultant Greek Testament van Weymouth, de tekst van Nestle 
Aland en de Concordant Greek Text van A. E. Knoch.

Op dit moment is de Nestle Aland de meest gezaghebbende uitgave van het Griekse Nieuwe 
Testament.
Alle moderne bijbelvertalingen, wereldwijd, zijn gebaseerd op deze tekst.

In ISA (pro) hebben we de volgende uitgaven van de Griekse tekst:

a. de Textus Receptus, in de bewerking van Scrivener
b. de Nestle Aland (editie 28)
c. de Concordant Greek Text van A. E. Knoch (editie 4)



  

De praktijk van de tekstkritiek



  

De praktijk van de tekstkritiek

Hoe heeft de editor van de Concordant Greek Text zijn beoordelingen gemaakt? 



  

De praktijk van de tekstkritiek

Het eerste voorbeeld: Romeinen 8:28



  

Romeinen 8:28

Now we are °aware that •God is working all together iofor the good of •those who are loving 
•God, •who |are called according to the purpose

Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, 
die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.  

En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk 
dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles 
bijdraagt aan het goede. 

(CLV) – Concordant Greek Text

(NBG) – NA26

(SV) – Textus Receptus

(NBV) – NA26-28



  

(Rom 8:28)    Concordant Greek Text,  1975



  

Conclusie tekstkritiek Romeinen 8: 28 van de Concordant Greek Text

Codex Alexandrinus heeft: + ho theos
Codex Vaticanus heeft:       + ho theos

Codex Sinaiticus heeft:       – ho theos

De editor van de CGT kiest dus voor de meerderheid binnen de drie grote handschriften.



  

De praktijk van de tekstkritiek

Het tweede voorbeeld: Romeinen 1:1



  

Romeinen 1:1

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het 
Evangelie van God, (SV)

Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging 
van het evangelie van God,  (NBG)

Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van 
God te verkondigen,  (NBV)

Paul, a slave of Christ Jesus, a called apostle, °severed~ iofor the evangel of God  (CLV)



  

(Rom 1:1)    Concordant Greek Text,  1975



  

Hier zien wij een opmerkelijk feit: twee getuigen (Alexandrinus en Sinaiticus) tegen één 
(Vaticanus), dat hier eigenlijk 'Jezus Christus' moet staan, in plaats van 'Christus Jezus'.

Hier heeft de editor van de CGT dus een persoonlijke voorkeur voor de codex Vaticanus, een 
voorkeur die op andere motieven gebaseerd is dan de meerderheid binnen de drie grote 
getuigen.
Deze motivatie wijkt dus af van het principe wat de editor in Romeinen 8: 28 hanteert.



  

(Kor 1:1)    Concordant Greek Text,  1975



  

Ook 1 Korinte 1:1 heeft twee getuigen (Alexandrinus en Sinaiticus) tegen één (Vaticanus) voor: 
een apostel van 'Jezus Christus'.

Ook hier heeft de editor dus een persoonlijke voorkeur voor de codex Vaticanus, een voorkeur 
die op andere motieven gebaseerd is dan de meerderheid binnen de drie grote getuigen.



  

Ook Efeze 1:1  heeft twee getuigen (Alexandrinus en Sinaiticus) tegen één (Vaticanus) voor: een 
apostel van 'Jezus Christus'.
Ook hier heeft de editor een persoonlijke voorkeur voor de codex Vaticanus, een voorkeur die 
op andere motieven gebaseerd is dan de meerderheid binnen de drie grote getuigen.



  

(1Tim 1:1)    Concordant Greek Text,  1975



  

Ook 1 Timotheus 1:1 heeft twee getuigen (Alexandrinus en Vaticanus) tegen één (Sinaiticus) 
voor: een apostel van 'Jezus Christus'.

Hier heeft de editor een persoonlijke voorkeur voor de codex Sinaiticus, een voorkeur die op 
andere motieven gebaseerd is dan de meerderheid binnen de drie grote getuigen.

Let op: in Romeinen 1:1,  1Korinte 1:1  en Efeze 1:1  kiest de editor voor de codex Vaticanus, 
wanneer deze de lezing 'Christus Jezus' heeft.
Hier in 1Timotheus 1:1  kiest de editor voor de codex Sinaiticus, die de lezing 'Christus Jezus' 
heeft.



  

Ook Titus 1:1 heeft twee getuigen (Vaticanus en Sinaiticus) tegen één (Alexandrinus) voor:  'een 
apostel van Jezus Christus' .
Hier kiest de editor wèl voor de meerderheid van de twee getuigen, die 'Jezus Christus' hebben, 
in tegenstelling tot de vorige afwegingen in Rom 1:1,   1Korinte 1:1,   Efeze 1:1  en 1Tim 1:1. 



  

Conclusie:

Er is geen consistentie in de keuze van de editor van de CGT voor wat betreft de lezing 'Jezus 
Christus' of 'Christus Jezus' bij een situatie van een meerderheid binnen de drie grote 
handschriften.
                              

  



  

De praktijk van de tekstkritiek

Het derde voorbeeld: Romeinen 5:1



  

Romeinen 5:1

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus 
Christus; (SV)

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,  
(NBG)

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, 
door onze Heer Jezus Christus.  (NBV)

Being, then, justified oby faith, we may be having peace toward •God, through our •Lord, Jesus 
Christ,  (CLV)



  

Rom 5:17 – NA27
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus



  

Rom 5:17 – NA27
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus



  

ecomen  wa = aantonende wijs  

ecwmen  wv= aanvoegende wijs

De aantonende wijs stelt het gezegde voor als werkelijkheid

De aanvoegende wijs stelt het gezegde voor als geen werkelijkheid, maar wel onmiddellijk of 
gemakkelijk werkelijkheid kunnen worden.
In de mededeling zit een element van onzekerheid of het gezegde wel werkelijkheid wordt.



  

ecomen  wa = aantonende wijs  

ecwmen  wv= aanvoegende wijs

De aantonende wijs stelt het gezegde voor als werkelijkheid

De aanvoegende wijs stelt het gezegde voor als geen werkelijkheid, maar wel onmiddellijk of 
gemakkelijk werkelijkheid kunnen worden.
In de mededeling zit een element van onzekerheid of het gezegde wel werkelijkheid wordt.

Er is dus in de verschillende lezingen een verschil van één letter, dat grote consequenties voor 
de betekenis in de zin heeft.

In de negentiende eeuw hebben grote geleerden lange reizen gemaakt om alle bibliotheken en  
kloosters in de wereld te bezoeken om deze ene letter hier in Romeinen 5: 1 in de Griekse 
manuscripten te bestuderen.



  

(Rom 5:1)    Concordant Greek Text,  1975



  

(Rom 5:1)  Codex Sinaiticus



  

(Rom 5:1)  Codex Vaticanus



  (Rom 5:1)  Codex Alexandrinus



  

In zijn verantwoording voor de Concordant Greek schrijft A.E. Knoch, dat hij enerzijds de drie 
grote handschriften als uitgangspunt neemt, maar anderzijds de bevindingen van alle grote 
geleerden in zijn tijd (vastgelegd in de Resultant Greek Testament van Weymouth) in zijn 
beslissingen meeweegt.

De Concordant Greek Text heeft dus twee pijlers: de drie grote handschriften èn Weymouth.



  



  

(Rom 5:1)  Weymouth,  The Resultant Greek Testament 1892



  

Conclusie tekstkritiek  Romeinen 5: 1   CGT  :  

De editor van de CGT kiest mèt Weymouth voor de Alexandrinus en de ongecorrigeerde 
Vaticanus en Sinaiticus.



  

De praktijk van de tekstkritiek

Het vierde voorbeeld: Johannes 1:18



  

Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die 
heeft Hem doen kennen.  (NBG)

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft 
Hem ons verklaard. (SV)

God not one has ever seen. The only-begotten God, •Who |is ioin the bosom of the Father, tHe/ 
unfolds~ Him.  (CLV)

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de 
Vader rust, heeft hem doen kennen. (NBV)



  

(Joh 1:18)    Concordant Greek Text,  1975



  

(Joh 1:18)   Weymouth,  The Resultant Greek Testament 1892



  

Tussen-evaluatie:

De editor kiest in deze tekst voor de meerderheid binnen de drie grote getuigen: Vaticanus en 
Sinaiticus hebben 'theos', Alexandrinus heeft 'huios'.

Maar de editor kiest tegen zijn andere pijler: Weymouth geeft de voorkeur aan 'huios'.



  

(Joh 1:18)
Nestle Aland 26



  

Moderne  tekstkritiek (NA26)   Johannes 1: 18

1. Uit het tekstkritische apparaat van de NA26 blijkt wel hoe omstreden deze passage is.



  

Moderne  tekstkritiek (NA26)   Johannes 1: 18

1. Uit het tekstkritische apparaat van de NA26 blijkt wel hoe omstreden deze passage is.

2. Volgens de huidige stand van de tekstkritische wetenschap is het Alexandrijnse tekstype het 
meest betrouwbaar, en het Byzantijnse type het zwakst. 
De codexen Sinaiticus en Vaticanus zijn Alexandrijns en de codex Alexandrinus is Byzantijns.



  

Moderne  tekstkritiek (NA26)   Johannes 1: 18

1. Uit het tekstkritische apparaat van de NA26 blijkt wel hoe omstreden deze passage is.

2. Volgens de huidige stand van de tekstkritische wetenschap is het Alexandrijnse tekstype het 
meest betrouwbaar, en het Byzantijnse type het zwakst. 
De codexen Sinaiticus en Vaticanus zijn Alexandrijns en de codex Alexandrinus is Byzantijns.

Dit zou betekenen dat de lezing van de codex Sinaiticus en Vaticanus ('theos') de voorkeur 
verdient.



  

Moderne  tekstkritiek (NA26)   Johannes 1: 18  (vervolg)

3. In de prioriteit van de criteria van het tekstkritisch onderzoek staat op de eerste plaats: 'de 
oudere lezing heeft de voorkeur.'
De codexen Sinaiticus en Vaticanus zijn honderd jaar ouder dan de codex Alexandrinus.
Dus: 'theos' heeft de voorkeur. 



  

Moderne  tekstkritiek (NA26)   Johannes 1: 18  (vervolg)

3. In de prioriteit van de criteria van het tekstkritisch onderzoek staat op de eerste plaats: 'de 
oudere lezing heeft de voorkeur.'
De codexen Sinaiticus en Vaticanus zijn honderd jaar ouder dan de codex Alexandrinus.
Dus: 'theos' heeft de voorkeur. 
. 
4. In de prioriteit van de criteria van tekstkritisch onderzoek staat op de tweede plaats: 'de 
moeilijker lezing verdient de voorkeur'.
De codexen Sinaiticus en Vaticanus hebben een moeilijker lezing ('theos') dan de codex 
Alexandrinus.
Dus: 'theos' heeft de voorkeur.



  

Opmerking naar aanleiding van de  tekstkritiek  Johannes 1: 18 

In de prioriteit van de criteria van tekstkritisch onderzoek staat op de zesde plaats: 'de lezing die 
het meest overeenkomt met de stijl en de woordkeus van de schrijver heeft de voorkeur.'
 

In dit geval heeft de codex Alexandrinus de voorkeur, omdat elders in het Johannes-evangelie 
(Johannes 3: 16, 3: 18) en in de eerste brief van Johannes (1 Johannes 4: 9)  de uitdrukking 'de 
eniggeboren Zoon' voorkomt.



  

(Joh 1:18)    Concordant Greek Text,  1975



  

Opmerkingen  tekstkritiek  Johannes 1: 18  (slot)

1. Let ook op de toevoeging of weglating van het bepaald lidwoord 'ho' ('de') → specifiek of 
generiek.
    
De CGT kiest voor: 'ho monogenēs theos', met 'ho': specifiek.

De NA26 kiest voor 'monogenēs theos', zonder 'ho': generiek.

2. De CGT kiest dus tegen twee principes van het uitgangspunt:

a. de CGT volgt Weymouth niet
b. de CGT volgt de meerderheid binnen de grote getuigen niet: de codex Vaticanus en de 
gecorrigeerde Sinaiticus hebben beide de 'ho' niet.



  

Joh 1:18

In de ISA3-pro kan men onmiddellijk de tekst-kritische varianten zien:  De Concordant Greek Text 
kiest voor 'de enig-verwekte God', de NA27 voor 'enig-verwekte god', en de Textus Receptus 
voor 'de enig-verwekte Zoon'.

7 – NA27
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus



  

De praktijk van de tekstkritiek

Het vijfde voorbeeld: Openbaring 20:13



  

Openbaring 20:13

En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen 
waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. (SV)

En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in 
hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.  (NBG)

De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden 
af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. (NBV)

And the sea -°gives up the dead •in it, and •death and the unseen -°give up the dead •in them. 
And they were condemned, each in accord with their •acts.  (CLV)



  

Martin Zender (een concordante broeder) heeft in zijn toespraken over het boek Openbaring 
aangegeven dat A. E. Knoch in zijn Concordant Literal Version, op basis van de Concordant Greek 
Text, ten onrechte voor 'veroordelen' gekozen heeft, terwijl het 'oordelen' moet zijn.

A.E. Knoch baseert het 'veroordelen' op een handschriftenkwestie en op intern bewijs.

Laten we deze belangrijke kwestie eens onderzoeken.



  
(Opb 20:13)
Concordant Greek Text,  1975



  

Deze tekst (Openbaring 20: 13) heeft in het tekstkritische apparaat van de NA26 geen 
commentaar bij de lezing 'ekrithēsan', 'zij-werden-geoordeeld'.

Merkwaardig, omdat de codex Sinaiticus, een belangrijke getuige, hier een afwijkende lezing 
heeft, namelijk: 'katekrithēsan', 'zij-werden-veroordeeld'. 



  

(Opb 20:13)  Codex Sinaiticus



  

(Opb 20:13)
Weymouth, 
The Resultant
Greek Testament
1892



  

Opb 20:137 – NA27
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus
S – Sinaiticus

De CGT volgt de lezing die tegen het principe 'twee tegen één' is, n.l. er wordt gekozen voor de 
codex Sinaiticus: 
a. op basis dat 'b' niet 'B' is  (bij de Codex Vaticanus ontbreekt het boek Openbaring; in plaats daarvan wordt de 
Codex Vaticanus 2066 gebruikt, die er aan vastgehecht is, met het symbool b).



  

Opb 20:137 – NA27
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus
S – Sinaiticus

De CGT volgt de lezing die tegen het principe 'twee tegen één' is, n.l. er wordt gekozen voor de 
codex Sinaiticus: 
a. op basis dat 'b' niet 'B' is  (bij de Codex Vaticanus ontbreekt het boek Openbaring; in plaats daarvan wordt de 
Codex Vaticanus 2066 gebruikt, die er aan vastgehecht is, met het symbool b).
b. op basis van het interne bewijs van Romeinen 2: 5-11 en Rom 3: 9-12 etc., 1 Thess 4 e.a.



  

Opb 20:137 – NA27
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus
S – Sinaiticus

De CGT volgt de lezing die tegen het principe 'twee tegen één' is, n.l. er wordt gekozen voor de 
codex Sinaiticus: 
a. op basis dat 'b' niet 'B' is  (bij de Codex Vaticanus ontbreekt het boek Openbaring; in plaats daarvan wordt de 
Codex Vaticanus 2066 gebruikt, die er aan vastgehecht is, met het symbool b).
b. op basis van het interne bewijs van Romeinen 2: 5-11 en Rom 3: 9-12 etc., 1 Thess 4 e.a.
c. op basis van de veronderstelling dat een copyist gemakkelijk bij KAI KATEKRITHESAN, in de 
volgorde van de letters zonder spaties (KAIKAT...), de letters 'KAT'  zou kunnen overslaan



  

Opb 20:137 – NA27
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus
S – Sinaiticus

De CGT volgt de lezing die tegen het principe 'twee tegen één' is, n.l. er wordt gekozen voor de 
codex Sinaiticus: 
a. op basis dat 'b' niet 'B' is  (bij de Codex Vaticanus ontbreekt het boek Openbaring; in plaats daarvan wordt de 
Codex Vaticanus 2066 gebruikt, die er aan vastgehecht is, met het symbool b).
b. op basis van het interne bewijs van Romeinen 2: 5-11 en Rom 3: 9-12 etc., 1 Thess 4 e.a.
c. op basis van de veronderstelling dat een copyist gemakkelijk bij KAI KATEKRITHESAN, in de 
volgorde van de letters zonder spaties (KAIKAT...), de letters 'KAT'  zou kunnen overslaan

De CGT volgt Weymouth niet.



  

De praktijk van de tekstkritiek

Het zesde voorbeeld: Judas 5



  

Judas 5

Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland 
verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft. (SV)

Maar ik wil u te binnen brengen (gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen) dat de 
Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof 
gekomen waren, verdelgd heeft;  (NBG)

Ik wil u eraan herinneren ook al weet u dit alles wel dat de Heer zijn volk weliswaar voor eens en 
altijd uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die niet geloofden gedood heeft. (NBV)

Now I am intending~ to remind you, you who once are °aware of all, that the Lord, when -saving 
the people out of the land of Egypt, •secondly destroys •those who believe not.  (CLV)



  

(NBG)

7 – NA27
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus

Judas 5

De lezing zoals die in onze oorspronkelijke ISA-versie voorkwam.
'Kurios' is een lezing van de TR, de CGT en de NA27.

(NBG)



  

(NBG)

N – NA28
C – Concordant Greek Text
R – Textus Receptus

Judas 5

Hier zien wij dat de NA28 – in tegenstelling tot de NA27, maar in overeenstemming met de NA26 
– hier de lezing 'iēsous' heeft.

Op het eerste gezicht een 'onwaarschijnlijke' lezing.
Maar...



  

Uit de CGT blijkt dat Alexandrinus en Vaticanus beide 'iēsous' hebben, en Sinaiticus 'kurios' (twee 
getuigen tegen één, dus).

Ook hier wordt de meerderheid binnen de drie grote getuigen genegeerd.



  

(Judas 5)   Weymouth,  The Resultant Greek Testament 1892



  

(Judas 5)
Het tekstkritisch apparaat 
van de NA26, waardoor 
zij (ook in de NA 28 
uitgave) tot de keuze 
'iēsous' komen.



  

De praktijk van de tekstkritiek

Uit dit laatste voorbeeld blijkt wel hoe moeilijk tekstkritiek is.
Alle bewijzen zijn voor 'ho iēsous' en niet voor 'ho kurios':

1. de meerderheid binnen de drie grote handschriften
2. de 'moeilijke' lezing heeft de voorkeur.
3. alle grote handschriftdeskundigen geven aan 'o iēsous' de voorkeur: Lachmann, Tregelles, 
Westcort and Hort, de Revised Committee en Scrivener.

Vandaar dat de NA28 (weer) voor 'o iēsous' gekozen heeft.

De editor van de CGT geeft aan 'ho kurios' de voorkeur, omdat de codex Sinaiticus deze lezing 
heeft, en (mogelijk) vanwege het 'interne bewijs': 'Jezus' is de naam die onze Heer bij zijn 
geboorte kreeg.



  

De praktijk van de tekstkritiek

Het laatste voorbeeld: Romeinen 7: 24-25



  

Romeinen 7: 24-25

24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.  (SV)

24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!   (NBG)

24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?
25 God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. (NBV)

24 A wretched hman am I! aWhat will |rescue~ me out of this •body of •death? Grace!
25 I |thank •God, through Jesus Christ, our •Lord. (CLV)



'Genade' in Romeinen 7: 24-25





S0 = oorspronkelijke tekst (voor correctie)
S1 = eigentijdse corrector
~  = symbool van een alternatieve lezing



Opmerking: 

'Grace YET I am thanking to the God' is geen goede Griekse zin, het is in feite een onmogelijke 
Griekse zin.

Daarom geeft de CLV als vertaling: 'Grace! I |thank God'.
Hier is het voegwoord 'YET' vervangen door een uitroepteken.
Een noodoplossing.

Daarom ook is 'charis de' ('Grace YET') een alternatieve lezing. 



De CGT heeft dus:

             AS1 omit grace YET   B omits YET I-AM-thankING

Caris de eucaristw tw qew
           Grace      YET       I-AM-thankING       to-THE   God

Dat betekent (volgens de CGT):

A/S1: I-AM-thankING  to-THE   God

B:        Grace to-THE   God

Scor:    Grace  YET  I-AM-thankING  to-THE  God

Wat zeggen de getuigen?



A: I-AM-thanking to-THE God 



B: grace to-THE God





CGT CGT_edit

A:     I-AM-thankING to-THE God
B:     Grace to-THE God
S1:    I-AM-thankING to-THE God
Scor: Grace YET to-THE God

A:     I-AM-thankING to-THE God
B:     Grace to-THE God
S1:    I-AM-thankING to-THE God
Scor: Grace YET to-THE God  of
         I-AM-thankING to-THE God

gecombineerd: gecombineerd:

Grace YET I-AM-thankING to-THE God
Of:

          I-AM-thankING  to-THE God

of:

          Grace [YET]  to-THE God



(Rom 7:25)  Weymouth,  The Resultant Greek Testament 1892



(Rom 7:25)  Nestle Aland 26
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Conclusies:

Het woord 'charis' in de 1nv komt 62 keer voor in het Nieuwe Testament.

Het wordt 54 keer weergegeven als 'genade' en 5 keer als 'dank' en 3 keer (Lukas 6:32, 33 en 34) 
is zowel 'genade' als 'dank' mogelijk.

De uitdrukking: 'charis de tō theō' komt drie keer elders voor en wordt steeds met 'dank, echter, 
aan de God' ('now thanks be to God') vertaald.

Vanuit de varianten van het tekstkritisch apparaat (hē charis tou theou, hē charis kuriou) is het 
mogelijk dat in dit gedeelte 'charis' niet opgevat moet worden als 'dank', maar als 'genade'.

Op de vraag van het vorige vers: 'Ik diep ongelukkig mens! Wie zal mij uitredden uit het lichaam 
van deze dood?' zijn er dus vijf antwoorden mogelijk:

‘Ik |dank de God door Jezus Christus, onze Heer’. (Alexandrinus en Sinaiticus)
‘Dank aan de God door Jezus Christus, onze Heer’. (Vaticanus)   of:

    'Genade [is] in-de (3nv) God door Jezus Christus, onze Heer  (Vaticanus)
‘Dank, echter, aan de God door Jezus Christus, onze Heer’. (Sinaiticus cor)  of:
‘Genade, echter, [is] in-de (3nv) God door Jezus Christus, onze Heer’. (Sinaiticus cor)
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