
Aantekening Participium 

 

1. Vorm 

Er zijn vier verschillende mogelijkheden. Als voorbeeld nemen we het werkwoord luvw:  

 benoeming  vorm   betekenis 

- ptc. prs. Act.  luvwn, etc.   ‘losmakend’  

- ptc. prs. Med.  luovmeno~, etc.    ‘zichzelf losmakend’  

- ptc. aor. Act.  luvsa~, etc.    ‘losgemaakt hebbend’  

- ptc. aor. Med.  lusavmeno~, etc.   ‘zichzelf losgemaakt hebbend’  

Let op:  

• ptc. van de pseudo-sigmatische aoristus verbuig je volgens het ptc. van de sigmatische aoristus  

o vb. ajggevllw → aor: h[ggeila  → ptc. aor. ajggeivla~, -anto~, etc. 

o vb. krivnw  → aor: ejkrivna  → ptc. aor. krivna~, -anto~, etc. 

• participia van de onregelmatige aoristus krijgen de uitgangen van het ptc. prs.  

o vb. oJravw  → aor: ei[don  → ptc. aor. i[dwn, ijdonto~, etc.  

o vb. e[rcomai  → aor: h[lqon  → ptc. aor. e[lqwn, e[lqonto~, etc.  

• uit de naamval en het zinsverband moet je opmaken waar het ptc. bij hoort (bij het subj. / obj. / etc.) 

 

2. Verschil tussen ptc. praesens en aoristus 

Het verschil tussen het ptc. prs. en aoristus op een rijtje:  

a. ptc. praesens     Voorbeelden 

- onvoltooid vertalen   ‘losmakend’, ‘zingend’  

- gelijktijdig aan het hoofdwerkwoord ‘terwijl ik zing, loop ik verder’ 

‘terwijl ik zong, liep ik verder’ 

- let op: als het hoofdwerkwoord verleden tijd is, vertaal je het ptc. prs. dus óók met een verleden 

tijd, omdat het gelijktijdig moet zijn 

 

b. ptc. aoristus     Voorbeelden 

- voltooid vertalen   ‘losgemaakt hebbend’, ‘gezongen hebbend’ 

- voortijdig aan het hoofdwerkwoord ‘nadat ik de knoop heb losgemaakt, ga ik weg’ 

‘nadat ik de knoop had losgemaakt, ging ik weg’ 

- let op: of je ‘hebben’ of ‘hadden’ moet gebruiken, hangt af van de tijd van het hoofdwerkwoord 

 

3. Vertaling 

Een ptc. kun je het beste in twee stappen vertalen:  

- stap 1: letterlijk  - in het Nederlands krijg je dan ook een ptc.  

- stap 2: omschrijvend - er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van de context:  

a. bijwoordelijk:  

� toen / nadat / terwijl   (temporeel < Lat. tempus = tijd) 

� omdat / doordat  (causaal < Lat. causa = oorzaak) 

� hoewel / ook al   (concessief < Lat. concessie = toegeving) 

� door te     (instrumentaal < Lat. instrumentum = instrument) 

b. bijvoeglijk:  

� … die / dat …   Vb. ‘het zingende meisje’ = ‘het meisje dat zingt’ 

c. zelfstandig: 

� vervang het ptc. door een toepasselijk z.n.w. Vb. ‘de sprekende’ = ‘de spreker’ 

               ‘de zingende’ = ‘de zanger / zangeres’ 



 

4. Het ptc. in de praktijk (I) 

Aan de hand van een aantal voorbeelden zal duidelijk worden hoe het zit met die voor- en gelijktijdigheid. 

 

  stap 1: stap 2: 

1. kalwǹ ejkbaivnw roepend ga ik naar buiten terwijl ik roep, ga ik naar buiten 

2. kalwǹ ejkbaivnei~ roepend ga jij naar buiten terwijl jij roept, ga jij naar buiten 

3. kalwǹ ejkebaivne~ roepend ging jij naar buiten terwijl jij riep, ging jij naar buiten 

4. kalwǹ ejkebaivnei roepend ging hij naar buiten terwijl hij riep, ging hij naar buiten 

5. kalouǹte~ ejkbaivnomen roepend gaan wij naar buiten terwijl wij roepen, gaan wij naar buiten 

6. kalouǹte~ ejkebaivnete roepend gingen jullie naar buiten terwijl jullie riepen, gingen jullie naar buiten 

7. kalevsa~ ejkbaivnw stap 1: geroepen hebbend, ga ik naar buiten 

  stap 2: nadat ik geroepen heb, ga ik naar buiten 

8. kalevsa~ ejkebaivnon stap 1: geroepen hebbend, ging ik naar buiten  

  stap 2: nadat ik geroepen had, ging ik naar buiten 

9. kalevsante~ ejkhvlqomen stap 1: geroepen hebbend, gingen wij naar buiten 

  stap 2: nadat wij geroepen hadden, gingen wij naar buiten 

10. to;n kalouvmenon douvlon ajkouvw stap 1: ik hoor de roepende slaaf 

   stap 2: ik hoor de slaaf die roept 

11. to;n kalouvmenon douvlon h[kousa stap 1: ik hoorde de roepende slaaf 

   stap 2: ik hoorde de slaaf die riep 

12. to;n kalesavmenon douvlon ajkouvw stap 1: ik hoor de zichzelf geroepen hebbende slaaf 

   stap 2: ik hoor de slaaf die zichzelf geroepen heeft 

13. to;n kalesavmenon douvlon h[kousa stap 1: ik hoorde de zichzelf geroepen hebbende slaaf 

   stap 2: ik hoorde de slaaf die zichzelf geroepen had 

 

 



 

5. Het ptc. in de praktijk (II) 

Aan de hand van een aantal voorbeelden zal duidelijk worden hoe het zit met die voor- en gelijktijdigheid. 

 

  stap 1: stap 2: 

1. kalwǹ ejkbaivnw   

2. kalwǹ ejkbaivnei~   

3. kalwǹ ejkebaivne~  

4. kalwǹ ejkebaivnei  

5. kalouǹte~ ejkbaivnomen   

6. kalouǹte~ ejkebaivnete   

7. kavlesa~ ejkbaivnw    

8. kavlesa~ ejkebaivnon  

9. kalevsante~ ejkhvlqomen   

10. to;n kalouvmenon douvlon ajkouvw   

11. to;n kalouvmenon douvlon h[kousa 

12. to;n kalesavmenon douvlon ajkouvw 

13. to;n kalesavmenon douvlon h[kousa 

 

N.B. kalevw vormt een uitzondering binnen de categorie e-werkwoorden, in die zin dat de stamklinker (e) in 

de aoristus niet verlengd wordt. De 1
e
 sg. ind. aor. Act. is dus ejkavlesa i.p.v. ejkalhvsa, wat je zou 

verwachten. Zo ook het ptc. kavlesa~ i.p.v. kalhvsa~.  

 



 

Oefenen met het participium 
 
Openb. 1:3 

Makavrio~ oJ ajnaginwvskwn kai; oiJ ajkouvonte~ tou;~ lovgou~ th~̀ profhteiva~ kai; throuǹte~ ta; ejn 
aujth/̀ gegrammevna, oJ ga;r kairo;~ ejgguv~.    

  
 Woordenlijst 

ajnaginwvskw - lezen 

gegrammevna  - acc. pl. N. ptc. perf. Pass. < gravfw, schrijven → de dingen die geschreven zijn 

kairov~ - het juiste moment, de tijd 

makavrio~ - zalig 

threvw - bewaren 

  
stap 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

stap 2:  ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………       

 
Openb. 1:5-6 

 Tw/̀ ajgapwǹti / ajgaphvsanti hJma~̀ kai; luvsanti hJma~̀ ejk twǹ aJmartiwǹ hJmwǹ ejn tw/̀ ai{mati aujtou ̀
… aujtw/̀ hJ dovxa kai; to; kravto~ eij~ tou;~ aijwǹa~ twǹ aijwvnwn.  jAmhvn. 

 
Woordenlijst 

ajgapwǹti - dat. sg. M. ptc. prs. Act. < ajgapavw, liefhebben 

ai{ma, to; - bloed 

aijwvn, oJ  - eeuw 

aJmartiva, hJ - zonde 

dovxa, h J - eer, heerlijkheid 

kravto~, to;  - kracht 

 
stap 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

stap 2:  ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………   

 
Openb. 1:9 

 jEgw;  jIwavnnh~ h[n ejn th/̀ nhvsw/ th/̀ kaloumevnh/ Pavtmw/ of:  

 jEgw;  jIwavnnh~ h[n ejn th/̀ kaloumevnh/ Pavtmw/ nhvsw/  
 
Woordenlijst 

kalevomai - genoemd worden 

nhvso~, hJ - eiland 

 
stap 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

stap 2:  ……………………………………………………………………………………………………… 

 



Openb. 1:10-11 

Kai; h[kousa fwnh;n megavlhn legouvsan … 

 
Woordenlijst 

fwnhv, hJ - stem, geluid 

 
stap 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

stap 2:  ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Openb. 1:12 

Kai; ejpevstreya blevpein th;n fwnh;n h{ti~ ejlavlei met’ ejmou`,  
kai; ejpistreya~ ei\don eJpta; lucniva~ crusa~̀ 
 
Woordenlijst 

blevpw  - zien 

ejpistrevya - 1
e
 sg. ind. aor. Act. < ejpistrevfw, (zich) omdraaien 

eJptav  - zeven 

h{ti~  - welke ook maar (betr. vnw.), die 

lalevw  - spreken 

lucniva, hJ - lamp, kandelaar 

cruseov~  - goud 

 
stap 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

stap 2:  ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Rom. 5:1 

Dikaiwqevnte~ ou\n ejk pivstew~ eijrhvnhn e[comen pro;~ to;n qeo;n 
 
Woordenlijst 

dikaiwqevnte~ - ptc. aor. Pass. < dikaiovw, rechtvaardigen → gerechtvaardigd zijnde 

pivsti~, hJ - geloof  
 
stap 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

stap 2:  ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Matth. 2:3 

Taut̀a ajkouvsa~ de; oJ basileu;~  jHrwv/dh~ ejtaravcqh  
 
Woordenlijst 

ejtaravcqh - ‘werd verschrikt’ 

 
stap 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

stap 2:  ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



Oefenen met het participium – Antwoorden  
 
Openb. 1:3 

Makavrio~ oJ ajnaginwvskwn kai; oiJ ajkouvonte~ tou;~ lovgou~ th̀~ 
profhteiva~ kai; throùnte~ ta; ejn aujth/̀ gegrammevna, oJ ga;r kairo;~ 
ejgguv~.    

  
 Woordenlijst 

ajnaginwvskw - lezen 

gegrammevna   - acc. pl. N. ptc. perf. Pass. < gravfw, schrijven → de dingen die geschreven zijn 

kairov~  - het juiste moment, de tijd 

makavrio~ - zalig 

threvw  - bewaren 

  
stap 1: Zalig is de lezende en de [de woorden van de profetie] horenden en de 

[de dingen die daarin geschreven zijn] bewarenden, want de tijd is 
dichtbij.  

stap 2: Zalig is degene die leest en zij die de woorden van de profetie horen en 
de dingen die daarin zijn geschreven bewaren, want de tijd is dichtbij.      
 
Openb. 1:5-6 

 Tw/̀ ajgapẁnti / ajgaphvsanti hJmà~ kai; luvsanti hJma~̀ ejk tẁn aJmartiẁn 
hJmẁn ejn tẁ/ ai{mati aujtoù … aujtw/̀ hJ dovxa kai; to; kravto~ eij~ tou;~ 
aijẁna~ tẁn aijwvnwn.  jAmhvn. 

 
Woordenlijst 

ajgapwǹti - dat. sg. M. ptc. prs. Act. < ajgapavw, liefhebben 

ai{ma, to; - bloed 

aijwvn, oJ  - eeuw 

aJmartiva, hJ - zonde 

dovxa, hJ  - eer, heerlijkheid 

kravto~, to;  - kracht 

 
stap 1: Aan de ons liefhebbende en (aan) de ons [door zijn bloed uit onze 

zonden] losgemaakt hebbende … aan Hem (zij) de eer en de kracht tot in 
de eeuwen der eeuwen. Amen 

stap 2: Aan Degene Die ons liefheeft en (aan) Degene Die ons uit onze zonden 
losgemaakt heeft, door Zijn bloed … aan Hem de eer en de kracht tot in 
de eeuwen der eeuwen. Amen.  
 
Openb. 1:9 

 jEgw;  jIwavnnh~ h[n ejn th/̀ nhvsw/ th/̀ kaloumevnh/ Pavtmw/ of:  

 jEgw;  jIwavnnh~ h[n ejn th/̀ kaloumevnh/ Pavtmw/ nhvsw/  

 
Woordenlijst 

kalevomai - genoemd worden 

nhvso~, hJ - eiland 

 
stap 1: Ik, Johannes, was op het [Patmos genoemd wordende] eiland  



stap 2: Ik, Johannes, was op het eiland, dat Patmos genoemd wordt.      
 
Openb. 1:10-11 

Kai; h[kousa fwnh;n megavlhn legouvsan … 
 
Woordenlijst 

fwnhv, hJ - stem, geluid 

 

stap 1: En ik hoorde (ind. aor. < ajkouvw) een grote stem zeggende: … 

stap 2: En ik hoorde een grote stem die zei: …  of: 
 En ik hoorde een grote stem zeggen: … 

 
Openb. 1:12 

Kai; ejpevstreya blevpein th;n fwnh;n h{ti~ ejlavlei met’ ejmoù,  
kai; ejpistreya~ ei\don eJpta; lucniva~ crusà~ 
 
Woordenlijst 

blevpw  - zien 

ejpistrevya - 1
e
 sg. ind. aor. Act. < ejpistrevfw, (zich) omdraaien 

eJptav  - zeven 

h{ti~  - welke ook maar (betr. vnw.), die 

lalevw  - spreken 

lucniva, hJ - lamp, kandelaar 

cruseov~  - goud 

 
stap 1: En ik draaide me om om te zien de stem die met mij sprak, 

en mij omgedraaid hebbende, zag (ind. aor. < oJravw) ik 7 gouden lampen 

stap 2: En ik draaide me om om te zien de stem die met mij sprak, 
 en nadat ik mij omgedraaid had, zag ik 7 gouden lampen 

 
Rom. 5:1 

Dikaiwqevnte~ ou\n ejk pivstew~ eijrhvnhn e[comen pro;~ to;n qeo;n 
 
Woordenlijst 

dikaiwqevnte~ - ptc. aor. Pass. < dikaiovw, rechtvaardigen → gerechtvaardigd zijnde 

pivsti~, hJ - geloof  

 
stap 1: Dus, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij hebben vrede bij God. 
stap 2: Wij hebben dus, nadat wij uit het geloof zijn gerechtvaardigd, vrede bij 

God. 
 

Matth. 2:3 

Taùta ajkouvsa~ de; oJ basileu;~  jHrwv/dh~ ejtaravcqh  
 
Woordenlijst 

ejtaravcqh - ‘werd verschrikt’ 

 
stap 1: Dit gehoord hebbende, werd koning Herodes verschrikt 
stap 2: Toen/nadat hij dit gehoord had, werd koning Herodes verschrikt 
 Omdat hij dit gehoord had, werd koning Herodes verschrikt 


