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Morfologie

1 Letters
hoofdletter kleine letter transcriptie Griekse naam Nederlands uitspraak

A a a a)/lfa alfa al/aal
B b b bh=ta béta bit
G g g ya/mma gamma gadget/zakdoek
D d d de/lta delta dal
E e e e)/yilo/n epsilon es
Z z dz/zd zh=ta dzéta pizza/Mazda
H h é h)/ta éta eten
Q q th qh=ta théta Eng.: think
I i i/ie/j i)w=ta jôta is/iep/jas
K k k ka/ppa kappa kap
L l l la/mbda lambda lama
M m m mu= mu muis
N n n nu= nu nu
C c ks ci= xi xylofoon
O o o o)/mikro/n omikron om
P p p pi= pi pit
R r r r(w= rhô rond
S s, j s si/gma sigma signaal
T t t tau= tau tas
U u u u)\psilo/n upsilon dun/duur
F f ph fi= fi fiks
X x ch xi= chi chroom
Y y ps yi= psi psalm
W w ô w)=me/ga omega oom

2 Spiriti (asper/lenis)Spiritus asper: harde ademstoot (h-klank):      (     o(/tiSpiritus lenis: zachte ademstoot (niet h-klank):       )      e)sqi/w
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3 Classificatie medeklinkers

Categorisering volgens 
articulatieplaats

Explosieven SpirantenStemloos Stemhebben (geaspireerd stemloos)Keelklanken/gutteralen k g xTandklanken/dentalen t d qLipklanken/labialen p b f

4 Leestekens
Naam Grieks leesteken Nederlands equivalentKomma a, a,Punt a. a.Verheven punt a! a; of a:Vraagteken a; a?Apostrof a§ a’



Job Thomas Samenvatting Grieks Naamwoorden / 5

Naamwoorden

1 Het lidwoord
enk. mv.

geslacht nom. voc. acc. gen. dat. nom. voc. acc. gen. dat.ml. (o-verb.) o( to\n tou= t%= oi( tou\j tw=n toi=jvr. (a-verb.) h( th\n th=j tv= ai( ta\j tw=n tai=jonz. (o-verb.) to\ to\ tou= t%= ta\ ta\ tw=n toi=j

2 Zelfstandige naamwoorden

2.1 o-verbuiging

enk. mv.

geslacht nom. voc. acc. gen. dat. nom. voc. acc. gen. dat.ml. lo/g- oj e on ou % oi oi ouj wn oijvr. o(d- oj e on ou % oi oi ouj wn oijonz. te/kn- on on on ou % a a a wn oij

2.2 a-verbuiging

enk. mv.

geslacht nom. voc. acc. gen. dat. nom. voc. acc. gen. dat.

ml. neani- aj a an ou # ai ai aj wn aij

profht- hj a hn ou v ai ai aj wn aij

vr. kardi- a a an aj # ai ai aj wn aij

doc- a a an hj v ai ai aj wn aij

fwn- h h hn hj v ai ai aj wn aij

2.3 Gemengde verbuiging

enk. mv.

geslacht nom. voc. acc. gen. dat. nom. voc. acc. gen. dat.ml./vr. -j -j -a -oj -i -ej -ej -aj -wn -si(n)onz. - - - -oj -i -a -a -a -wn -si(n)
• Bij woord als sarc: wat is stam? Antw.: noem ook gen.: sarkoj

• Regels voor werkwoorden eindigend op keel-, lip- en tandklanken hier geldig (zie § 8.3)
• Woorden op -r en -n: zie p. 273-277
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2.3.1 Woorden op -s

enk. mv.

geslacht nom. voc. acc. gen. dat. nom. voc. acc. gen. dat.onz. -oj -oj -oj -ouj -ei -h -h -h -w=n -esi(n)
Bijv: e)/qnoj, e)/qnouj

2.3.2 Woorden op tandklankstam

enk. mv.

geslacht nom. voc. acc. gen. dat. nom. voc. acc. gen. dat.ml. - - -a -oj -i -ej -ej -aj -wn -si(n)onz. -j -j -j -oj -i -a -a -a -wn -si(n)
Bijv.: 
• ou)=j, w)to/j

• qw=j, qwto/j

• pou/j, podo/j

2.3.3 Woorden op klinkerstam (vooral vr.)

enk. mv.

geslacht nom. voc. acc. gen. dat. nom. voc. acc. gen. dat.ml./vr. -j - -a/n -oj/wj -i -ej -ej -aj/ej -wn -si(n)
Bijv.: po/lij, basileu/j

2.3.4 Bijvoeglijk naamwoord pa=j, pa=sa, pa=n

pa=j, pa=sa, pa=n (elke, alle; hele)

enk. mv.

geslacht nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.ml. pa=j pa/nta panto/j panti/ pa/ntej pa/ntaj pa/ntwn pa=si(n)vr. pa=sa pa=san pa/shj pa/sv pa=sai pa/saj pasw=n pa/saijonz. pa=n pa=n panto/j panti/ pa/nta pa/nta pa/ntwn pa=si(n)
• pa=j, pa=sa, pa=n gedraagt zich zoals aanwijzend vnw.
• kan bijv. of zelfst. gebruikt worden
- Bij bijv. gebruik: niet tussen lidw. en znw.

3 Bijvoeglijke naamwoordenCongruentie: een adjectief stemt overeen met het zelfstandig naamwoord qua naamval, getal en geslacht
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3.1 Plaats in de zin
• Attributief gebruik (het goede werk)
- Zelfstandig naamwoord + lidwoord  na het znw.: verdubbeling lidwoord

 na lidwoord, voor het znw.: één lidwoord
- Zelfstandig naamwoord zonder lidwoord  voor of na het znw.

• Predicatief gebruik (het werk is goed)
- Met ei/mi

- Zonder ei/mi  na znw.: géén verdubbeling lidwoord
 voor lidwoord, voor znw.: één lidwoord

• Zelfstandig gebruik
3.2 Regelmatige bijvoeglijke naamwoorden

enk. mv.

geslacht nom. voc. acc. gen. dat. nom. voc. acc. gen. dat.

Adjectieven met medeklinkerbasis a)gaqo/j, -h/, - o/n (goed)ml. (o-verb.) oj e on ou % oi oi ouj wn oijvr. (a-verb.) h h hn hj v ai ai aj wn aijonz. (o-verb.) on on on ou % a a a wn oij

Adjectieven met klinkerbasis di/kaioj, -a, -on (rechtvaardig)ml. (o-verb.) oj e on ou % oi oi ouj wn oijvr. (a-verb.) a a an aj # ai ai aj wn aijonz. (o-verb.) on on on ou % a a a wn oij

Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben geen vrouwelijke vorm
3.3 Onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden
• me/gaj, mega/lh, me/ga (zie pag. 103)
• polu/j, pollh/, polu/ (zie pag. 103)
3.4 Afgeleide bijwoorden
• gen. ml. mv.: -wn  -wj

- vb. dikai/wn  dikai/wj
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4 Voornaamwoorden

4.1 Persoonlijke voornaamwoorden

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

1ste pers. (ml., vr.) e)gw/ e)me/, me e)mou=, mou e)moi/, moi h(mei=j h(ma=j h(mw=n h(mi=n

2de pers. (ml., vr.) su/ se/, se sou=, sou soi/, soi u(mei=j u(ma=j u(mw=n u(mi=n

3de pers. 

ml. au)to/j au)to/n au)tou= au)t%= au)toi/ au)tou/j au)tw=n au)toi=j

vr. au)th/ au)th/n au)th=j au)tv= au)tai/ au)ta/j au)tw=n au)tai=j

onz. au)to/ au)to/ au)tou= au)t%= au)ta/ au)ta/ autw=n au)toi=j

3de pers. volgt bijv. vnw. behalve nom. & acc. onz. enk.
• Nom. 1ste/2de pers.: nadruk
• Acc. 1ste/2de pers.: 
- Nadruk bij wisselvormen (1ste) en geaccentueerde vormen (2de) (eerste van de twee in rooster) 
- Voorzetselfrasen

4.2 Aanwijzende voornaamwoorden
• e)kei=noj, -h, -o (die, dat)
- volgt het pers. vnw. au)to/j, -h/, -o/

• ou(/toj, au(/th, tou=to (let op het verschil in spiriti!, vooral voor vr. vorm, vgl. met pers. vnw.)
- of begint met: spiritus asper
- of begint met: volgt lidw. (wanneer lidw. niet met t begint, ook dit aanw. vnw. niet)
- uitgangen idem met e)kei=noj

• Bijvoeglijk
- In directe omgeving van znw.
- Volle congruentie
- Niet tussen lidw. en zelfst. nw. (=> geen att. gebruik)
- Lidw. onvertaald gelaten

• Zelfstandig
- Geen znw. in de omgeving
- Getal en geslacht congruent met nw. waarnaar verwezen wordt (doeltaal gericht vertalen: zorg dat er ook in het Ndls. congruentie is)

4.3 Betrekkelijke voornaamwoordenLeidt bijvoeglijke bijzin in
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• Getal en geslacht: 
- Met antecedent: congruent met antecedent
- Zonder antecedent: congruent met impliciet antecedent

• Naamval: bep. door functie in de zin
enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. o(/j o(/n ou(= %(= oi(/ ou(/j w(=n oi(=j

vr. h(/ h(/n h(/j v(= ai(/ a(/j w(=n ai(=j

onz. o(/ o(/ ou(= %(= a(/ a(/ w(=n oi(=j

let op accenten & spiriti om nom./acc. onz. enk. niet te verwarren met lidw. nom. ml. enk.
4.4 Samensmelting met kaiOpvallend: spiriti op een vreemde plek
kai/ + e)gw/  ka)gw/

kai/ + e)me/  ka)me/

kai/ + e)mou=  ka)mou=

kai/ + e)moi/  ka)moi/

kai/ + e)kei=noj  ka)kei=noj

kai/ + e)kei=  ka)kei=

Laatste vb. is een bijwoord
4.5 Voornaamwoorden met een naamwoord als ndg
• Met znw. als ond.: ndg géén lidw.
• Met vnw. als ond.: ndg mag lidw.
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Werkwoorden

1 Begrippen
• Tempus: presens, futurum, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, aorist
• Modus: indicatief, subjunctief, optatief, imperatief, infinitief, participium
• Diathese: actief, passief, medium
• Persoon: 1ste, 2de, 3de
• Getal: enkelvoud, meervoud
2 Stamvormenzie pag. 255-257
3 Indicatief

3.1 Presens
3.1.1 Vorm

actief medium // passief

Vorm stam + uitgang stam + uitgang
enk.

1ste lu/-w lu/-omai

2de lu/-eij lu/-v

3de lu/-ei lu/-etai

mv.

1ste lu/-omen lu-o/meqa

2de lu/-ete lu/-esqe

3de lu/-ousi(n) lu/-ontai

3.1.2 Gebruik

• Onvoltooid tegenwoordige tijd
• Historisch presens; exclusief in narratief (doel: levendig maken)
• Toekomstpresens; bepaald door futurum in context
• Voortdurend gebeuren
• Generisch/gnomisch presens; algemeen geldende stelling
• Conatieve presens; gepoogde of geplande handeling
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3.2 Futurum
3.2.1 Vorm

actief medium passief

Vorm stam + s + o + uitgang stam + s + uitgang (= medium pres. + s) stam + qhs + uitgang (uitg. idem ind. pres. pas.)
enk.

1ste lu/-s-w lu/-s-omai lu-qh/s-omai

2de lu/-s- -eij lu/-s-v lu-qh/s-v

3de lu/-s- -ei lu/-s-etai lu-qh/s-etai

mv.

1ste lu/-s-o-men lu-s-o/meqa lu-qhs-o/meqa

2de lu/-s- -ete lu-s-esqe lu-qh/s-esqe

3de lu/-s-o-usi(n) lu-s-ontai lu-qh/s-ontai

3.2.2 Gebruik

• Gebeuren in de toekomst
• Bevel; door lett. Hebr. te vertalen (vooral bij Matteüs)
• Gnomische futurum; algemene stelling met veronderstelling dat die in het fut. nog altijd waar zal zijn
3.3 Imperfectum
3.3.1 Vorm

actief medium // passief

Vorm e)/ + stam + uitgang e) + stam + uitgang
enk. 1ste e)/-lu-on e)-lu-o/mhn

2de e)/-lu-ej e)-lu/-ou

3de e)/-lu-e(n) e)-lu/-eto

mv. 1ste e)/-lu-omen e)-lu-o/meqa

2de e)/-lu-ete e)-lu/-esqe

3de e)/-lu-on e)-lu/-onto

3.3.2 GebruikEnkel voor verleden
• Achtergrond; hoofdww. = aor., decor = imperf.
• Duratief; voortdurende handeling in verleden
• Conatief; gepoogde, maar niet geslaagde handeling in verleden
• Iteratief; herhaalde handeling in verleden
• Toestandsaanduiding; tijdsverloop, vertalen als OVT
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3.4 Perfectum
3.4.1 Vorm

actief medium // passief

Vorm red. + stam + k + a + uitgang red. + stam + uitgang (geen k) + zelfde uitgang als ind. pers. pas. met andere stamklinker)
enk.

1ste le/-lu-k-a le/-lu-mai

2de le/-lu-k-aj le/-lu-sai

3de le/-lu-k-e le/-lu-tai

mv.

1ste le-lu/-k-amen le/-lu-meqa

2de le-lu/-k-ate le/-lu-sqe

3de le-lu/-k-asi(n) le/-lu-ntai

3.4.2 GebruikStand van zaken
3.5 Plusquamperfectum
3.5.1 Vorm

e) + redupl. + stam + k + ei + uitgang
3.5.2 Gebruik

3.6 Aorist
3.6.1 Vorm

actief medium passief

Vorm e)/ + stam + s + a + uitgang e) + stam + s + a + uitgang e) + stam + qh + uitgang
enk. 1ste e)/-lu-s-a e)-lu-s-a/-mhn e)-lu-qh-n

2de e)/-lu-s-aj e)-lu/-s-w e)-lu-qh-j

3de e)-lu-s-en e)-lu/-s-ato e)-lu-qh

mv. 1ste e)-lu-s-amen e)-lu-s-a/meqa e)-lu-qh-men

2de e)-lu-s-ate e)-lu/-s-asqe e)-lu-qh-te

3de e)-lu-s-an e)-lu/-s-anto e)-lu-qh-san

3.6.2 GebruikAltijd verleden
• Gebeurtenis in verleden
• Ingressieve aorist; nadruk op actie (vertaal: ‘beginnen te’)
• Epistolaire aorist; schrijver in rol van lezer, schrijft zijn heden als verleden voor lezer
• Gnomische aorist; algemeen geldende waarheid



Job Thomas Samenvatting Grieks Werkwoorden / 13

3.6.3 Tweede aoristaugment + aorist-stam + themaklinker + imperfectum-persoonsuitgangen (vb. e)/-lab-on)
ind. pres. act. pres.-stam aor.-stam ind. aor. act.

a)/gw a)g- a)gag- h)/gagon

a(marta/nw a(martan- a(mart- h(/marton

ba/llw ball- bal- e)/balon

e)sqi/w e)sqi- fag- e)/fagon

eu(ri/skw eu(risk- eu(r- eu(/ron, hu(/ron

e)/xw e)x- sx- e)/sxon

lamba/nw lamban- lab- e)/labon

le/gw leg- ei)p- ei)=pon

pi/nw pin- pi- e)/pion

pi/ptw pipt- pes- e)/peson

fe/rw ferw e)negk- h)/negkon

feu/gw feug- fuk- e)/fugon

Belangrijk!

• Aorist van bai/nw en ginw/skw heeft géén themaklinkers (=athematische aorist)
• Uitgang wordt direct aan de stam geplakt

• bai/n-w  e)/-bh-v

• ginw/sk-w  e)/-gnw-n

3.7 Algemene aandachtspunten
3.7.1 Vloei- en neusklankwerkwoorden

• Stam eindigt op l, r, m, v

• Geen tijdsaanduider s
• Futurum:
- e tussen stam + uitgang (verbuiging volgens ww. op -ew)
- samentrekking e + themaklinker

• Aorist: verlenging stamklinker
- i  lange i (niet zichtbaar in spelling)
- e  ei

• Perfectum: verschillende mogelijkheden:
- of: tijdsaanduider k direct na l of r (vb.: a)gge/llw  h)/ggelka)
- of: verandering van stam (vb.: ba/llw  be/blhka)
- of: verandering stamklinker (vb.: ste/llw  e)/stalka)
- of: verandering bij n (vb.: kri/nw  ke/krika)
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4 Imperatief
Tijd Vorm Vertaling Gebruik/bijzonderhedenPresens actief stam + uitgang kom! (moeten komen) bevel in het heden (herhaling/algemeen)Aorist actief stam + s + uitgang kom! (moeten komen) bevel in het heden (actie)
5 Infinitief

5.1 OntledingWerkwoordelijke eigenschappen:
• Tijdvorm
• Diathese
Naamwoordelijke eigenschappen:
• Als onderwerp of voorwerp in een zin (alle naamvallen mogelijk)
• Eventueel lidwoord volgt onzijdige verbuiging, enkelvoud
5.2 Vorm

Actief passief

Presens stam + ein stam + esqai

lu/-ein lu/-e-sqai

Futurum (komt niet vaak voor) stam + s + ein stam + qn/s + esqai

lu/-s-ein lu-qh/s-esqai

Aorist stam + s + ai stam + qh + nai

lu=-s-ai lu-qh=-nai

Perfectum (komt niet vaak voor) red. + stam + k + enai red. + stam + sqai

le-lu-k-e/nai le-lu/-sqai

Belangrijk!

• Inf. aor. wordt gevormd met aorist-stam
• 2de aor.: stam + ein
• Inf. aor. van bai/nw en ginw/skw: aor.-stam + nai

5.3 Gebruik
• Presens: sprekersperspectief: verloop van gebeuren (duur of herhaling)
• Aorist: sprekersperspectief: gebeuren zonder verloop
• (Zelden gebruikt: Perfectum: sprekersperspectief: stand van zaken/toestand)
• (Zelden gebruikt: Futurum: gebeuren als toekomstig: enige inf. met tijdsbelang)
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5.3.1 Onderwerp bij werkwoord

• Met to/ en zonder to/

- Als onderwerp van een zin
- Als werkwoord in betrekkelijke zin die functie van onderwerp heeft 
- (vb.: tou\j maqhta\j w=(de ei)=nai kalo/n estin. Dat de discipelen hier zijn, is goed.) 
- Onderwerp betr. bijzin = ACCUSATIEF

• Infinitief met onpers. werkwoorden
- dei= + acc. + inf.
- e)/cestin + dat. + inf.

5.3.2 Voorwerp bij werkwoord

• Voltooiende infinitief: na modale ww. zoals willen, kunnen, beginnen te...
• Indirecte rede:
- met o(/ti: al gezien
- zonder o(/ti: met inf. constructie (tempus heeft hier wel belangrijk nut! zelfde tempus als in directe rede zou staan)

5.3.3 Andere gebruiken

• Voorzetselzinnen: voorzetsel + lidw. + inf. (vertaling voorzetsel: als voegwoord, afh. van de context)
• Doelzinnen: (om te ...)
- met inf.
- met gen. lidw. + inf.
- ei)j / pro/j + acc. lidw. + inf.

• Gevolgzinnen: 
- Bijzin: w(/ste + inf.: zodat ... + acc. (= ond.)
- Bij 2 acc.: eerste = ond.

6 Participium

6.1 InleidingVormen participium lijken op indicatief
Presens Futurum Aorist Perfectum

Indicatief lu/w lu/sw lu/sa le/luka

Participium lu/wn lu/swn lu/saj le/lukw/j
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6.2 Presens
6.2.1 Actief

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lu-) wn onta ontoj ounti ontej ontaj ontwn ousi(n)
vr. (lu-) ousa ousan ou/shj ou/sv ousai ou/saj ousw=n ou/saij

onz. (lu-) on on ontoj onti onta anta ontwn ousi(n)
6.2.2 Medium // Passief

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lu-omen-) oj on ou % oi ouj wn oij

vr. (lu-omen-) h hn hj v ai aj wn aij

onz. (lu-omen-) on on ou % a a wn oij

6.3 Futurum
6.3.1 ActiefPresens + s

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lu-) swn sonta sontoj sounti sontej sontaj sontwn sousi(n)
vr. (lu-) sousa sousan sou/shj sou/sv sousai sou/saj sousw=n sou/saij

onz. (lu-) son son sontoj sonti sonta santa sontwn sousi(n)
6.3.2 Medium

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lu-s-omen-) oj on ou % oi ouj wn oij

vr. (lu-s-omen-) h hn hj v ai aj wn aij

onz. (lu-s-omen-) on on ou % a a wn oij

= ptc pres. med. + s
6.3.3 Passiefpres. + qhs

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lu-qhs-omen-) oj on ou % oi ouj wn oij

vr. (lu-qhs-omen-) h hn hj v ai aj wn aij

onz. (lu-qhs-omen-) on on ou % a a wn oij
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6.4 Perfectum
6.4.1 ActiefReduplicatie + kot

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lelu-) kw/j ko/ta ko/toj ko/ti ko/tej ko/taj ko/twn ko/si(n)
vr. (lelu-) kui=a kui=an kui/aj kui/# kui=ai kui/aj kuiw=n kui/aij

onz. (lelu-) ko/j ko/j ko/toj ko/ti ko/ta ko/ta ko/twn ko/si(n)
6.4.2 Medium // Passief

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (le-lu-men-) oj on ou % oi ouj wn oij

vr. (le-lu-men-) h hn hj v ai aj wn aij

onz. (le-lu-men-) on on ou % a a wn oij

6.5 Aorist
6.5.1 Actief

s + pa=j-uitgang
enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lu-) saj santa santoj santi santej santaj santwn sasi(n)
vr. (lu-) sasa sasan sa/shj sa/sv sasai sa/saj sasw=n sa/saij

onz. (lu-) san san santoj santi santa santa sa/ntwn sasi(n)
6.5.2 Mediumptc pres. med. + sa i.p.v. o

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lu-s-amen-) oj on ou % oi ouj wn oij

vr. (lu-s-amen-) h hn hj v ai aj wn aij

onz. (lu-s-amen-) on on ou % a a wn oij
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6.5.3 Passief

enk. mv.

nom. acc. gen. dat. nom. acc. gen. dat.

ml. (lu-qe-) ij nta ntoj nti ntej entaj ntwn isi(n)
vr. (lu-qe-) isa isan ishj isv isai isaj iswn isaij

onz. (lu-qe-) n n ntoj nti nta nta ntwn isi(n)
6.5.4 Tweede aorist

Presens Aorist

Indicatief ba/llw e)/balon

Participium ba/llwn balw/n

6.6 Gebruik
6.6.1 ActiefBijvoeglijk: zegt iets over een vnw
• Predicatief? (niet in cursus, wel bij Wallace, maar discutabel)
• Attributief  lidw + ptc + znw

 lidw + znw + lidw + ptc
 zonder lidw: meestal na znw

• Zelfstandig
• Ptc kan lijd. vw/meew. vw. hebben
• Congruentie tss znw en ptc in getal, geslacht en naamval
• Tijdsvormen bijvoeglijk:
- Presens: algemeen, neutraal
- Futurum: toekomend (zeldzaam)
- Aorist: specifiek (klein, fijn verschil met presens)
- Perfectum: stand van zaken

Bijwoordelijk
• Positie: parallel met predikaat adj.
- buiten lidw + znw
- zonder lidw: meestal voor znw

• Vertaling tijd: bijw. bijzin, druk relatie uit met hoofdww.
- presens: ‘terwijl’ (gelijktijdigheid)
- aorist: ‘nadat’ (voorafgaande handeling)
- futurum: ‘om te’ (doel)
- perfectum: ‘wanneer’ (stand van zaken en niet het gebeuren)

• Vertaling bijw. bijzin:
- tijd
- manier (hoe? vooral emotie of houding)
- middel (hoe? ‘door’, ‘door middel van’); bij vage hoofdww.
- oorzaak (waarom? oorzaak of reden): 
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∙ perf in NT bijna altijd causaal

∙ ptc voor hoofdww.
- voorwaarde (‘als’ =ptc, ‘dan’ =hoofdww.)
- toegeving (‘hoewel’, ‘ondanks’, ‘ook al’), lijkt op causaal:

∙ ptc vaak aor of perf (soms pres)
∙ perf in NT is soms toegeving

∙ ptc voor hoofdww.
- doel (waartoe? ‘met het doel dat’)

∙ fut: altijd
∙ pres: regelmatig
∙ aor: 2x
∙ perf: nooit
∙ sommige ww.: shte/w, shmai/nw

∙ ptc volgt hoofdww.
∙ verschil met infinitief van doel: inf is gericht op actie, ptc op persoon die ageert

- resultaat (‘met als resultaat dat’)
∙ altijd in pres
∙ altijd na hoofdww.

• Onderwerp ptc: congrueert in:
- naamval
- geslacht
- getal

Genitivus absolutus
• Normaal: congruentie
• Soms: ptc-frase op zichzelf
• Naamwoord van ond. in genitief
Sommige ww.: met ptc
• Ww. van waarneming (bijv. ble/pw): ptc + acc-constr.: ‘zien dat...’
• Voltooide ww. (bijv. xai/rw): ‘blij te...’
6.6.2 Medium

6.6.3 Passief
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7 Subjunctief

7.1 Presens

actief medium // passief

Vorm stam + uitgang stam + uitgang
enk.

1ste lu/-w lu/-wmai

2de lu/-vj lu/-v

3de lu/-v lu/-htai

mv.

1ste lu/-wmen lu-w/meqa

2de lu/-hte lu/-hsqe

3de lu/-wsi(n) lu/-wntai

7.2 Aorist

actief medium passief

Vorm stam + s + uitgang stam + s +uitgang stam + qh + uitgang
enk.

1ste lu/-s-w lu/-s-wmai lu-q -w=

2de lu/-s-vj lu/-s-v lu-qh=-j

3de lu/-s-v lu/-s-htai lu-qv=

mv.

1ste lu/-s-wmen lu-s-w/meqa lu-q -w=men

2de lu/-s-hte lu/-s-hsqe lu-qh=-te

3de lu/-s-wsi(n) lu/-s-wntai lu-q -w=si(n)
7.3 Gebruik
• Subj. pres.: gebeuren in algemene of neutrale zin
• Subj. aor.: gebeuren als zodanig, specifieke aard
8 Bijzonderheden

8.1 Augment e)/ (imperfectum, aorist, plusquamperfectum)

e Œ a/e † h e Œ o † w e Œ i † i e Œ u † u e Œ ai † $ e Œ oi † % e Œ au/eu † hu
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8.2 Tijdsaanduider k bij werkwoorden die op medeklinker eindigen (perfectum)

Keelklanken Lipklanken Tandklanken

-k

-g

-x

-ss

-x

-p

-b

-f

-pt

-f

-t

-d

-q

-z

-k

8.3 Werkwoorden eindigend op keel-, lip- en tandklanken (futurum, aorist)
• k, g, x, ss + s  c

• p, b, f, pt + s  y

• d, q, z + s  s

8.4 Reduplicatieregels (perfectum, plusquamperfectum)

Enkele medeklinker Spiranten

Twee medeklin-
kers waarvan 

laatste l, n, r (na-
salen of liquiden)

Twee medeklin-
kers, niet l, n, r: 

reduplicatie door 
e-

Dubbelmedeklin-
kers c, y, z en 

ook r: reduplica-
tie door e-

b- beb- m- mem- q- teq- kl- kekl- bijv.: c- e)c-

g- geg- n- nen- f- pef- kn- kekn- kt- e)kt- y- e)y-

d- ded- p- pep- x- kex- kr- kekr- st- e)st- z- e)z-

k- kek- s- ses- sp- e)sp- r- e)rr-

l- lel- t- tet- sm- e)sm-
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8.5 Samengestelde werkwoorden

vóór 
medeklinkers

vóór 
ongeaspireer-
de klinkers

vóór 
geaspireerde 
klinkers

vóór 
m, p, b, f, y

vóór 
k, g, x, c

vóór 
s, z

vóór 
l

a)na- a)n- a)n- a)na- a)na- a)na- a)na-

a)nti- a)nt- a)nq- a)nti- a)nti- a)nti- a)nti-

a)po- a)p- a)f- a)po- a)po- a)po- a)po-

dia- di- di- dia- dia- dia- dia-

ei)s- ei)s- ei)s- ei)s- ei)s- ei)s- ei)s-

e)k- e)c- e)c- e)k- e)k- e)k- e)k-

e)n- e)n- e)n- e)m- e)g- e)n- e)l-

e)pi- e)p- e)f- e)pi- e)pi- e)pi- e)pi-

kata- kat- kaq- kata- kata- kata- kata-

meta- met- meq- meta- meta- meta- meta-

para- para- para- para- para- para- para-

peri- peri- peri- peri- peri- peri- peri-

pro- pro- pro- pro- pro- pro- pro-

pros- pros- pros- pros- pros- pros- pros-

sun- sun- sun- sum- sug- su- sul-

u(po- u(p- u(f- u(po- u(po- u(po- u(po-

u(per- u(per- u(per- u(per- u(per- u(per- u(per-

Belangrijk!

• Bij werkwoordsvormen met augment blijft augment staan
• Eventuele laatste klinker van prefix valt weg

8.6 Werkwoord ei)mi/

enk. mv.

Modus
Tempus + 
diathese

1ste 2de 3de 1ste 2de 3de

Indicatief

pres. act. ei)mi/ ei)= e)sti/n e)sme/n e)ste/ ei)si/n

impf. act. h)/mhn h)=j h)=n h)=men h)=te h)=san

fut. med. e)/somai e)/sv e)/stai e)so/meqa e)/sesqe e)/sontai

Imperatief pres. act. i)/sqi e)/stw e)/ste e)/stwsan

Subjunctief pres. act. w)= v)=j v)= w)=men h)=te w)=si(n)
Infinitief pres. act. ei)=nai (enige vorm)

Participium pres. act. w)/n, ou)=sa, o)/n
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8.7 Indicatief imperfectum actief van e)/x-wStam ei)=x + uitgang
8.8 Werkwoorden op -ew, -aw, -owStam + uitgang verbinden zich anders
a + e  a e + e  ei o + e  ou

a + ei  # e + ei  ei o + ei  oi

a + v  # e + v  v o + v  oi

a + o  w e + o  ou o + o  ou

a + ou  w e + ou  ou o + ou  ou

a + w  w e + w  w o + w  w



Indicatief Subjunctief Optatief Imperatief Infinitief Participium

A M P A M P A M P A M P A M P A M P
P

re
se

n
s

lu/w
lu/eij
lu/ei
lu/omen
lu/ete
lu/ousi(n)

lu/omai
lu/v
lu/etai
luo/meqa
lu/esqe
lu/ontai

lu/w
lu/vj
lu/v
lu/wmen
lu/hte
lu/wsi(n)

lu/wmai
lu/v
lu/htai
luw/meqa
lu/hsqe
lu/wntai

lu/e
lu/etw

lu/ete
lue/twsan

lu/ou
lue/sqw

lu/esqe
lue/sqwn

lu/ein lu/eskai
lu/wn
lu/ousa
lu/on

luo/menoj
luome/nh
luo/menon

Fu
tu

ru
m

lu/sw
lu/seij
lu/sei
lu/somen
lu/sete
lu/sousi(n)

lu/somai
lu/sv
lu/setai
lu/so/meqa
lu/sesqe
lu/sontai

luqh/somai
luqh/sv
luqh/setai
luqh/so/meqa
luqh/sesqe
luqh/sontai

lu/sein lu/sesqai luqh/sesqai
lu/swn
lu/sousa
lu/son

luso/menoj
lusome/nh
luso/menon

luqhso/menoj
luqhsome/nh
luqhso/menon

Im
p

er
fe

ct
u

m e)/luon
e)/luej
e)/lue(n)
e)/luomen
e)/luete
e)/luon

e)luo/mhn
e)lu/ou
e)lu/eto
e)luo/meqa
e)lu/esqe
e)lu/onto

Pe
rf

ec
tu

m le/luka
le/lukaj
le/luke
le/lukamen
le/lukate
le/lukasi(n)

le/lumai
le/lusai
le/lutai
le/lumeqa
le/lusqe
le/luntai

leluke/nai lelu/sqai
lelukw/j
lelukui=a
lelukoj

lelume/noj
lelume/nh
lelume/non

P
lu

sq
p

er
f. e)lelu/kein

e)lelu/keij
e)lelu/kei
e)lelu/ke/imen
e)lelu/ke/ite
e)lelu/ke/isin

e)lelu/mhn
e)lelu/so
e)lelu/to
e)lelu/meqa
e)lelu/sqe
e)lelu/nto

A
or

is
t

e)/lusa
e)/lusaj
e)/lusen
e)/lusamen
e)/lusate
e)/lusan

e)lusa/mhn
e)lu/sw
e)lu/sato
e)lusa/meqa
e)lu/sasqe
e)lu/santo

e)luqhn
e)luqhj
e)luqh
e)luqhmen
e)luqhte
e)luqhsan

lu/sw
lu/svj
lu/sv
lu/swmen
lu/shte
lu/swsi(n)

lu/swmai
lu/sv
lu/shtai
lusw/meqa
lu/shsqe
lu/swntai

luqw=
luqh=j
luqv
luqw=men
luqh=te
luqw=si(n)

lu=son
lusa/tw

lu/sate
lusa/ntwn

lu=sai
lusa/sqw

lu/sasqe
lusa/sqwn

lu/qhti
luqh/tw

lu/qhte
luqe/ntwn

lu=sai lu/sasqai luqh=nai
lu/saj
lu/sasa
lu/san

lusa/menoj
lusame/nh
lusa/menon

luqei/j
luqei/sa
luqe/n
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Andere types woorden

1 Bijwoorden

1.1 ‘Niet’
• ou) voor medeklinkers
• ou)k voor spiritus lenis
• ou)x voor spiritus asper
• mh/ bij alle werkwoordsvormen behalve ind.

2 Voorzetsels
Accusatief Genitief Datief

Beweging naar iets toe Beweging van iets weg Statische positieGrieks Nederlands Grieks Nederlands Grieks Nederlands
a)po/ weg van, vanaf

dia/ vanwege, omwille van dia/ door(heen)
ei)j (naar binnen) in e)k (naar buiten) uit e)n in
e)pi/ omhoog, bovenin e)pi/ (boven-)op, in de tijd van e)pi/ boven, (boven)op
kata/ volgens kata/ van ... af, tegen
meta/ na meta/ (samen) met
para/ langs para/ van (...af) para/ bij
peri/ rondom peri/ aangaande, over
pro/j naar ... toe pro/j bij
u(pe/r boven, over u(pe/r ter wille van
u(po/ onder, onderdoor u(po/ door (HV)

su/n (samen) met
3 VoegwoordenVoegen zinnen samen
kai/ en, ook, zelfsNooit als eerste woord van een zin:
ga/r want, immers
de/ en, maar
ou)=n dus
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4 Ellisie (bij voorzetsels, voegwoorden, bijwoorden)
• Slotklinker valt weg voor woord beginnend met klinker
• Apostrof geeft aanduiding
• Voor spiritus asper: stemloze explosieven  spiranten
• Uitzondering: peri/ verandert niet
• Uitzondering: e)k  e)c zonder apostrof
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Syntaxis

1 Naamvallen

1.1 Nominatief
• Onderwerp
• Predicatief adjectief
• Naamwoordelijk deel van naamwoordelijk gezegde
- Congruentie niet noodzakelijk

1.2 Vocatief
• Aanroeping
1.3 Accusatief
• Voorwerp bij overgankelijk werkwoord
• Werkwoord met dubbele accusatief
• Bepaalde voorzetsels
• Verwante accusatief
• Tijdsinterval (lange tijd)
• Verwijzing
1.4 Genitief
• Bezit
• Bepaalde voorzetsels
• Onderwerps-/subjectsgenitief
• Tijdsbestek (kortere tijd)
• Sommige werkwoorden
• Geheelgenitief
• Voorwerps-/objectsgenitief
• Genitief van bron
1.5 Datief
• Meewerkend voorwerp/richtpunt
• Bepaalde voorzetsels
• Instrumentele datief
• Tijdstip (kort moment)
• Sommige werkwoorden
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• Datief van referentie
• Datief van bezit
• In de construcutie o(moi=oj, -a, -on

1.6 NaamvalonafhankelijkDit wil niet zeggen dat deze woorden geen naamval hebben, maar dat ze de naamval volgen van het woord waar ze bij horen, ongeacht de eigen functie in de zin
• Appositie: uitleg over een ander woord – volgt naamval van dat woord
• Attributief gebruik adjectief
• Substantief gebruik adjectief
2 Passieve vormmeewerkend voorwerp:
• Datief: geen persoon
• u(po/ + gen.: persoon
behouden accusatief: in ww. met twee acc.: 
• acc. act. van zin (die handeling ondergaat)  ond. van pas. zin (dus ww. verandert naar getal)
• ond. van act. zin  u(po/ + gen.-constr. in pas. zin
• behouden acc. = acc. die niet verandert in pass. zin
waarom passief?
• focus op onderwerp van passieve zin
• passivum divinum 
3 Medium

3.1 DeponentWerkwoord dat in bepaalde tijden geen actiefvorm heeft
• Alle tijden: a)/rxomai

• Enkel futurum: feu/gw

• Bepaalde tijden: gi/nomai (pres., fut. & aor. = med.), e)/rxomai (pres. & fut. = med.)
• Passiefdeponenten: deponent in alle tijden, fut. & aor. hebben pass. vorm, maar worden actief vertaald:
- a/pokri/nomai

• Deponent in ind. = deponent in inf., ptc. en imp. van dezelfde tijdsvorm
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3.2 Reflexief
• Komt weinig voor
3.3 Zelfgericht
• Gebeuren valt binnen persoonlijke sfeer van de uitvoerder
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