De coniunctivus
1. Overzicht van de modi
e

e

e

Naast de persoon (1 /2 /3 ), het getal (sg./pl.), de zogenoemde diathesen (act. / med. / pass.) en de tijden
(prs./ipf./aor./(p.q.)perf./fut.) heeft het Griekse werkwoord ook een modus (Lat. ‘wijze’), waarvan je er al een
aantal kent. Hieronder een overzicht.

Grieks

Nederlands

-

indicativus

(ind.):

aantonende wijs

-

coniunctivus (con.):

aanvoegende wijs

-

optativus

(opt.):

geen Nederlandse equivalent

-

imperativus

(imp.):

gebiedende wijs

-

participium

(ptc.):

(on)voltooid deelwoord

-

infinitivus

(inf.):

hele werkwoord

In het overzicht worden er twee nieuwe modi genoemd: de coniunctivus en de optativus. In het Nederlands
komen we deze zeer zelden tegen (men neme een eetlepel suiker, lang leve de jarige, moge hij dat doen). In
het Grieks worden deze vormen veel vaker gebruikt, m.n. de coniunctivus.

2. Vorm van de coniunctivus
De uitgang van de coniunctivus is in alle tijden hetzelfde en gemakkelijk te herkennen: in de meeste gevallen
zie je in de uitgang een w / h, zie de uitgangen hieronder:
Actief

Medium

-w

-wmai

-h/~

-h/

-h/

-htai

-wmen

-wmeqa

-hte

-hsqe

-wsi(n)

-wntai

(< -hsai)

Let op:
-

de con. aor. heeft géén augment

-

bij a-werkwoorden, o-w.w. en w-werkwoorden zijn de uitgangen iets afwijkend (zie stencil § 77)

-

de con. van het ipf. en fut. bestaat niet

-

de uitgangen van de coniunctivus zijn in feite verlengingen van de uitgangen van de ind. prs.
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3. Gebruik
Het gebruik van de coniunctivus onderscheiden we in twee categorieën: in hoofdzinnen en in bijzinnen.
In beide categorieën komen enkele gebruikswijzen voor die we de ‘semantische waarde’ van de coniunctivus
noemen.

A. De coniunctivus in hoofdzinnen:



coniunctivus adhortativus (con. van aansporing):
o

(mh) i[wmhn
‘laten we (niet) gaan

o

prosercwvmeqa ou\n meta; parrhsiva~ tw/̀ qrovnw/ th`~ cavrito~ (Hebr. 4:16)
‘laten wij dan gaan met vrijmoedigheid naar de troon van de genade’

o

ajgapw`men ajllhvlou~ (Joh. 3:18)
‘laten wij elkaar liefhebben’

o

mhkevti ou\n ajllhvlou~ krivnwmen (Rom. 14:13)
‘laten wij elkaar niet meer oordelen.’



coniunctivus prohibitivus (con. van verbod; in feite: gebiedende wijs met ontkenning):
o

mh; qaumavsh/~ o{ti ei\povn soi: dei` uJma`~ gennhqh`nai a[nwqen (Joh. 3:7)
‘verbaas je niet / je moet je niet verbazen dat Ik je gezegd heb: het is nodig dat jullie van boven
geboren worden’.

o

mh; ei[ph/~ ejn th/̀ kardiva/ sou: tiv~ ajnabhvsetai eij~ to;n oujranovn; (Rom. 10:6)
‘Zeg niet / je moet niet zeggen in je hart: wie zal tot in de hemel klimmen?



coniunctivus dubitativus (con. van twijfel):
o

tiv poihvswmen, a[ndre~ ajdelfoiv; (Hand. 2:37)
‘wat moeten wij doen, mannen broeders?’

o

pw`~ ajkouvswsin cwri;~ khruvssonto~; (Rom. 10:14)
‘hoe moeten / kunnen zij horen zonder een prediker?’

o

ejpimevnwmen th/̀ aJmartiva,/ i{na hJ cavri~ pleonavsh/; (Rom. 6:1)
‘moeten wij in de zonde blijven, opdat de genade meer wordt?
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B. De coniunctivus in bijzinnen
 zonder a[n:



in bijzinnen van doel, na de voegwoorden i{na,
o

i{na

o{pw~, wJ~ (betekent allemaal ‘opdat’):

- … i{na martufhvsh/ peri; tou` fwtov~

(Joh. 1: 7)

‘… opdat hij getuigen zou van het licht’
o

o{pw~ - … o{pw~ i[dwsin uJmw`n ta; kala; e[rga, kai; doxavswsi to;n
patevra uJmw`n

(Matth. 5:16)

‘… opdat zij jullie goede werken zullen zien en [opdat zij] jullie Vader zullen
verheerlijken’


na werkwoorden van ‘vrezen / oppassen / uitkijken dat …’ krijg je vaak mhv + con. in plaats
van een AcI of een o{ti-zin:
o

fobei`tai mh; to; qhrivon luvh~/

 met a[n of met een a[n-combinatie (ejavn ‘als’,

- ‘hij is bang, dat jij het beest losmaakt’

ejpeavn ‘wanneer’, ejpeidavn ‘wanneer’, o{tan

‘wanneer’):



coniunctivus futuralis
o

eja;n de; to; a{la~ mwranqh/̀ … (Matth. 5: 13)
‘maar als het zout smakeloos gemaakt wordt, [waarmee zal het dan gezouten worden?]’

o

o{tan e[lqh/ oJ paravklhto~, o}n ejgw; pevmyw uJma`~, … (Joh. 15:26)
‘wanneer de Parakleet komt, Die Ik jullie zal sturen, … [zal Hij van Mij getuigen]’

o

eja;n ta;~ ejntola;~ mou thrhvshte, menei`te ejn th/̀ ajgavph/ mou (Joh. 15:10
‘als jullie Mijn geboden bewaren, [dan] blijven jullie in Mijn liefde’



coniunctivus generalis
o

o}~ a]n mh; devxhtai uJma`~ mhde; ajkouvsh/ tou;~ lovgou~ uJmw`n …(Matth. 10:14)
‘als iemand (wie ook maar) jullie niet ontvangt / zal ontvangen, en jullie woorden niet
hoort / horen zal, [… schudt het stof van jullie voeten]’

o

o}~ a]n qevlh/ mevga~ genevsqai ejn uJmi`n, e[stai uJmw`n diavkono~ (Mark. 10:43)
‘wie (ook maar) van jullie groot wil zijn / worden, zal jullie dienaar zijn’
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Oefeningen
Oefening 1
Vertaal de volgende zinnen en geef aan:
a. wat de coniunctivus is
b. of hier sprake is van een coniunctivus in de hoofdzin of in de bijzin:
c.

HZ / BZ

wat de semantische waarde van deze coniunctivus is

1.

kai; levgei aujtoi`~, … Dievlqwmen eij~ to; pevran.

2.

ejphrwvthsan aujto;n i{na kathgorhvswsin aujtou`.

3.

o{tan ajsqenw`, tovte dunatov~ eijmi.

4.

tau`ta soi pavnta dwvsw, ejavn pesw;n proskunhvsh/~ moi.

5.

mh; merimnhvshte levgonte~: tiv favgwmen; h[: tiv pivwmen; h[: tiv peribalwvmeqa;

6.

o}~ d j a]n blasfhmhvsh/ eij~ to; pneu`ma to; a{gion, oujk e[cei a[fesin eij~ to;n aijw`na.

7.

eij nekroi; oujk ejgeivrontai, favgwmen kai; pivwmen, au[rion ga;r ajpoqnh/s
v komen.

8.

mh; qaumavsh/~ o{ti tau`ta ei\povn soi.

Oefening 2
Doe hetzelfde als bij oefening 1.
1.

e[xestin dou`nai kh`nson Kaivsari h] ou[; dw`men h] mh; dw`men;

2.

deu`ro ajposteivlw se eij~ Ai[gupton.

3.

makavrioiv ejste o{tan ojneidivswsin uJma`~.

4.

eij ta; ejpivgeia ei\pon uJmi`n kai; ouj pisteuvete, pw`~ ejan; ei[pw uJmi`n ta; ejpouravnia
pisteuvsete;

5.

pw`~ ajkouvswsin cwri;~ khruvssonto~;

6.

blevpete mh; planhqh`te.

7.

mh; ei[ph/~ ejn th/̀ kardiva/ sou: tiv~ ajnabhvsetai eij~ to;n oujranovn;

8.

tiv me dei` poiei`n i{na swqw`;
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Woordenlijst

a{gio~
aijw`n, oJ, aijwvno~
ajkouvw
ajnabaivnw
ajpoqnh/s
v kw
ajpostevllw
ajsqenevw
au[rion
a[fesi~, hJ
blasfhmevw
blevpw
gavr
dei`
deu`ro
divdwmi
dievrcomai
dunatov~
ejgeivrw
eij
eijmi
eij~ + acc.
e[xestin
ejperwtavw
ejpivgeio~
ejpouravnio~
ejsqivw, e[fagon
h[
qaumavzw
i{na

kardiva, hJ
katagorevw
kh`nso~, oJ
khruvssw
levgw
makavrio~
merimnavw

- heilig
- eeuw, eeuwigheid
- horen
- opgaan, omhoog gaan,
opklimmen
- sterven
- uitzenden
- zwak zijn

nekrov~
ojneidivzw
o{tan
ouj, oujk, oujc
oujranov~, oJ
pevran, tov
peribavllw

- morgen
- vergeving
- godslastering spreken
- zien, opletten, oppassen
- want
- het is nodig + AcI
- kom op, kom hier
- geven

pivnw, e[pion
pivptw
pisteuvw
planavw
pneu`ma, tov
poievw
proskunevw

- doorgaan, verdergaan
- machtig, in staat
- opstaan, opgewekt
worden
- als
- zijn
- naar
- het is geoorloofd

pw`~
sw/vzw
tiv
tiv~
tovte
cwriv~ + gen.

- vragen
- aards
- hemels
- eten
- of?
- verbaasd zijn
- opdat
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- hart
- beschuldigen
- census, belasting
- verkondigen
- zeggen, spreken
- zalig, gelukkig
- zich zorgen maken,
bezorgd zijn
- dood
- beschimpen
- wanneer (ook maar)
- niet
- hemel
- overkant
- (kleren) omgooien,
aankleden
- drinken
- vallen
- geloven, vertrouwen op
- dwalen
- geest
- doen, maken
- aanbidden, voor iemand
op de knieën vallen
- hoe
- redden
- wat, waarom
- wie
- dan, toen
- zonder

