ALFABETISCHE WOORDENLIJST
A
ajgaqov~
ajgaqovn, tov
a[galma, ajgavlmato~,
tov
a[gamai
ajgauov~
ajggevllw, aor. h[ggeila
a[ggelo~, oJ
a[ge/a[gete (dhv)
ajgeivrw, aor. h[geira
ajgnoevw
ajgorav, hJ
ajgoreuvw
a[grio~
ajgrov~, oJ
a[gci
ajgcivmolon
a[gw, aor. h[gagon
ajgwvn, ajgw`no~, oJ
ajgwnivzomai
ajdelfhv, hJ
ajdelfov~, oJ
ajdikevw
ajdikiva, hJ
a[diko~
ajduvnato~
ajduvnatovn ejstin
a[/dw
ajeiv
ajeivdw
ajeikhv~
ajeivrw
ajevkwn, onto~
ajevxw (= aujxavnw)
ajhvr, ajevro~, hJ/oJ
ajqanasiva, hJ
ajqavnato~
∆Aqh`nai, aiJ
∆Aqhnai`o~
∆Aqhnai`o~, oJ
a[qlio~
a\qlon, tov
a\qlo~, oJ
a[qumo~ (2 uitg.)
ai[ (= eij)
aijgivoco~
aijdevomai
∆Ai?dh~, ou/ao, oJ
aijdwv~, aijdou`~, hJ
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goed
het goede, voordeel
(goden)beeld
bewonderen
fier, trots
berichten, melden
bode
vooruit! (bij gebiedende wijs)
verzamelen, bijeenroepen
niet weten
markt, centrale plein van de stad
(in het openbaar) spreken, vertellen,
zeggen
wild, woest
akker
nabij, dichtbij
nabij, dichtbij
brengen, leiden
(wed)strijd
1. strijden, een wedstrijd houden
2. procederen
zus(ter)
broer
1. onrecht doen
2. onrechtvaardig (be)handelen
onrechtvaardigheid, onrecht
onrechtvaardig
1. niet in staat
2. onmogelijk
het is onmogelijk
(be)zingen
altijd
zingen
schandelijk
optillen, opheffen
tegen zijn zin, onvrijwillig (= a[kwn)
1. doen groeien, doen toenemen
2. (pass.) groeien, gedijen
lucht, nevel
onsterfelijkheid
onsterfelijk
Athene (de stad)
Atheens
Athener
ongelukkig
(wedstrijd)prijs
wedstrijd, strijd, inspanning
moedeloos
als, indien
de aegis dragend/zwaaiend
1. zich schamen
2. ontzag hebben voor
Hades
1. schaamte
2. eerbied, ontzag

aijeiv/aijevn (= ajeiv)
aijqhvr, evro~, oJ
ai|ma, ai{mato~, tov
aijnov~, bijw. aijnw`~
ai[numai
ai[x, aijgov~, hJ/oJ
aiJrevomai aor.
eiJlovmhn
aiJrevw, aor. ei|lon
ai[rw, aor. h\ra
ai\sa, hJ
aijsqavnomai, aor.
hj/sqovmhn
aji?ssw, aor. h[i>xa
aijscrov~
aijscuvnomai + dat./acc.
aijtevw
aijtiva, hJ
aijtiavomai
ai[tion, tov
ai[tio~ + gen.
ai\ya
ajkouvw,
fut. ajkouvsomai,
perf. ajkhvkoa,
aor. pass. hjkouvsqhn
+ gen. (bij personen)
ajkribhv~, ajkribou`~
a[kro~
a[kwn (a[konto~),
a[kousa, a\kon
(a[konto~)
a[lgo~, a[lgeo~, tov
ajlhvqeia, hJ
ajlhqhv~, ajlhqou`~
ajlhqw`~
aJlivskomai
ajlkhv, hJ
ajllav, ajll’
(ta;) a[lla
ajllhvlwn, -oi~, -ou~
a[llo ti (h[)
a[llo ti…
a[lloqen
a[lloqen a[llo~
a[llo~, a[llh, a[llo
ajllovtrio~
a[llw~
a[loco~, hJ
a{l~, aJlov~, hJ
a{ma, a{m’ + dat.
a[maxa, hJ

altijd, voortdurend
lucht, hemel
bloed
verschrikkelijk, vreselijk
nemen
geit, bok
1. (voor zich) nemen
2. verkiezen
(in)nemen, krijgen, gevangen nemen
optillen, oppakken
lot, noodlot, beschikking
(be)merken, waarnemen
opspringen, snellen
schandelijk, lelijk
zich schamen voor/over
vragen (om)
1. reden, oorzaak, verklaring
2. schuld
beschuldigen
oorzaak, reden
verantwoordelijk voor, schuldig aan
snel, vlug
horen, luisteren naar

nauwkeurig, precies
uitstekend, uiterste/top van
tegen zijn zin, onvrijwillig
1. beproeving
2. pijn, verdriet
waarheid
waar, werkelijk
werkelijk, echt (bijwoord)
gevangen genomen worden, betrapt
worden
(afweer)kracht
maar
(bij gebiedende wijs) (maar) kom
(de) andere dingen
elkaar (gen., dat., acc.)
iets anders (dan)
vraagwoord: toch?
ergens anders vandaan
de een van hier, de ander van daar;
van verschillende kanten
ander
andermans, vreemd
anders, op een andere manier
vrouw, echtgenote
zee
1. tegelijk/samen met
2. tegelijk(ertijd) (bijwoord)
wagen

aJmartavnw,
aor. h{marton
aJmartiva, hJ
ajmbrovsio~
a[mbroto~
ajmeivbomai
ajmeivnwn, ajmeivnono~
ajmhvcano~ (2 uitg.)
ajmuvmwn, ono~
ajmuvnomai + acc.
		
ajmuvnw, aor. h[muna
+ acc.
+ dat.
ajmfiv, ajmf’ + dat./acc.

verkeerd doen, fouten maken
+ gen. missen
fout, vergissing
onsterfelijk, goddelijk
goddelijk, onsterfelijk
antwoorden
beter
hulpeloos, radeloos
voortreffelijk
zich verdedigen tegen, zich verzetten
tegen

afweren
helpen
aan weerskanten van, (rond)om,
om . . . heen
ajmfiguhvei~, ento~
met sterke armen of krombenig
ajmfivpolo~, hJ
dienares
a[mfi~ + acc.
rondom, om
ajmfovteroi
beide(n)
a[mfw
beide(n)
a[n + ind. v.h. verleden
1. irrealis
2. potentialis v.h. verleden
3. iterativus v.h. verleden
+ conj.
1. futuralis
2. iterativus/generalis
+ opt.
1. potentialis
2. bescheiden mening/bevel
+ inf./partic.
1. irrealis
2. potentialis
ajnav, ajn’ + acc.
langs . . . omhoog, (verspreid) over
ajnabaivnw
omhoog gaan, beklimmen
ajnagignwvskw
1. herkennen
2. lezen
ajnagkavzw
dwingen, noodzaken
ajnagkai`o~
noodzakelijk, onvermijdelijk
ajnagkai`ovn ejsti(n) het is noodzakelijk
ajnavgkh, hJ
1. noodzaak
2. nood
ajnagravfw
opschrijven
ajnairevw aor. ajnei`lon 1. opnemen
2. vernietigen, doden
ajnamimnhv/skomai
zich te binnen brengen, zich
+ gen.
herinneren
ajnamimnhv/skw tinav ti, iemand aan iets herinneren
aor. ajnevmnhsa
a[nax, a[nakto~, oJ
heer, meester, heerser, koning
a[nassa, hJ
meesteres, heerseres, koningin
ajnavssw + gen. of dat.
heersen over
ajnativqhmi + dat.
wijden (aan)
ajndreiva, hJ
moed, dapperheid
ajndrei`o~
dapper
a[nemo~, oJ
wind
ajnevrcomai
omhoog gaan, beklimmen
a[neu + gen.
zonder
ajnevcomai,
uithouden, verdragen (vaak + partic.)
aor. ajnescovmhn
ajnhvr, ajndrov~, oJ
man
a[nqrwpo~, oJ
1. mens
2. man
ajnivstamai, aor.
opstaan
ajnevsthn

ajnivsthmi
ajnovhto~
ajnoivgnumi
ajnoivgw, aor. ajnevw/xa
ajnovsio~
ajntiv, ajnt’, ajnq’ + gen.
ajntiavw
ajntivqeo~
ajntivon aujdavw + acc.
a[nw
ajnwvga (perf.)
ajnwvgw
a[nwqen
a[xio~ + gen.
ajxiovw + gen.
+ inf./A.c.I
ajoidhv, hJ
ajoidov~
ajpaggevllw
ajpagoreuvw (mhv),
aor. ajpei`pon
ajpallavttomai,
aor. ajphllavghn
ajpallavttw
ajpameivbomai
a{pa~, a{panto~
ajpatavw
ajpavth, hJ
a[peimi, inf. ajpei`nai
a[peimi, inf. ajpievnai
ajpelauvnw
ajpistevw
a[pisto~
ajpov, ajp’, ajf’ + gen.
ajpobaivnw
ajpodeivknumi
ajpodivdomai
ajpodivdwmi
ajpoqnhv/skw,
aor. ajpevqanon,
fut. ajpoqanou`mai
ajpokrivnomai + dat.,
aor. ajpekrinavmhn
ajpokteivnw,
aor. ajpevkteina
ajpovllumai,
aor. ajpwlovmhn,
fut. ajpolou`mai,
perf. ajpovlwla
ajpovllumi,
aor. ajpwvlesa,
perf. ajpolwvleka
ajpopevmpw
ajporevw
ajporiva, hJ

doen opstaan
dom, onverstandig
openen
openen
goddeloos
in plaats van
ontmoeten
opwegend tegen een god, goddelijk
antwoorden, spreken tot
omhoog, boven
aansporen
aansporen
van boven af, boven
waard, waardig
iemand iets waard achten
wensen, eisen
lied, gezang
zanger
rapporteren, vermelden
verbieden te, iets opgeven, afzien
van
zich verwijderen, weggaan
verwijderen, bevrijden
antwoorden
= pa`~ (pantov~)
1. (ge)heel, ieder
2. (meerv.) alle(n)
bedriegen
bedrog
afwezig zijn
weggaan
terugrijden
niet geloven
1. ongelofelijk
2. onbetrouwbaar
vanaf, weg van (vaak bij Homerus), uit
weggaan
1. laten zien, te kennen geven
2. aantonen
verkopen
1. teruggeven
2. betalen
sterven
antwoorden
doden
omkomen, te gronde gaan

1. te gronde richten
2. verliezen
terugsturen, wegsturen
1. in onzekerheid verkeren, niet weten
2. gebrek hebben
1. radeloosheid, moeilijkheid
2. gebrek, armoede
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a[poro~ (2 uitg.)
ajposterevw + gen.
ajpo; tou`de
ajpo; touvtou
ajpofaivnw
ajpofevrw,
aor. ajphvnegkon
ajpofeuvgw
a{ptomai + gen.
a[ra
a\ra, a\r’
a\r’ ou[(k);
		
a\ra mhv;
ajrgalevo~
∆Argei`oi, oiJ
ajrguvrion, tov
a[rguro~, oJ
ajrgurou`~
ajrevskw
ajrethv, hJ
ajriqmov~, oJ
ajristerov~
a[risto~
ajrkevw
a{rma, a{rmato~, tov
aJrpavzw
a[rrhn, a[rreno~
a[rti
ajrcai`o~
ajrchv, hJ
a[rcomai
a[rcw + gen.
ajsevbeia, hJ
ajsebhv~, ajsebou`~
ajsqenhv~, ajsqenou`~
ajspavzomai
ajspiv~, ajspivdo~, hJ
a\sson
a[stron, tov
a[stu, a[stew~, tov
mv. ta; a[stea
ajsfalhv~, ajsfalou`~
ajtavr
a{te + partic.
a[th, hJ
a[timo~ (2 uitg.)
∆Atrei?dh~, ao/ew, oJ
au\
au\qi~
aujxavnomai
aujxavnw
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onbegaanbaar, moeilijk, zonder
middelen, armlastig
beroven van, iemand iets onthouden
van nu af
van dan af, sindsdien
tonen, laten zien
wegbrengen
wegvluchten
aanraken, vastpakken
1. dus
2. (in vragen) dan (drukt verrassing/
geïnteresseerdheid uit)
geeft aan dat er een vraagzin volgt, dan
toch wel?, soms niet?, niet? (verwacht
antwoord is ‘ja’)
toch niet?, toch zeker niet?, soms?
(verwacht antwoord is ‘nee’)
lastig, moeilijk, pijnlijk
Argeiers, Grieken
zilver, geld
zilver
zilveren
bevallen, in de smaak vallen
1. voortreffelijkheid
2. dapperheid
3. deugd, deugdzaam gedrag
getal, aantal
links, linker
beste, zeer goed
voldoende zijn
wagen
grijpen, roven
mannelijk
zojuist
oud, van vroeger, oorspronkelijk
1. begin
2. heerschappij
beginnen
heersen over
goddeloosheid
goddeloos, zonder ontzag
zwak, ziek
verwelkomen, begroeten
schild
dichterbij
ster
stad
veilig
1. maar
2. en
omdat (objectieve reden)
verblinding
eerloos, veracht
zoon van Atreus (Agamemnon of
Menelaüs)
1. opnieuw, weer
2. op zijn/haar beurt, daarentegen
opnieuw, weer (bijwoord)
groeien, groot worden
vergroten, verheerlijken

aujtavr
au\te
aujth`~, aujth`/, aujthvn
aujtivka
au\ti~
aujtovqen
aujtovqi
aujtov~, aujthv, aujtov
oJ aujtov~, hJ aujthv,
to; aujtov
aujto;~ kaiv, oJ
aujtov~, oJ + dat.
aujtou`

maar, bovendien, en
1. weer
2. (vaak) op zijn/haar beurt
haar (gen., dat., acc.)
meteen, onmiddellijk
1. wederom, opnieuw
2. aan de andere kant
3. op mijn etc. beurt, daarentegen
1. van de plaats zelf vandaan
2. ervandaan (onbeklemtoond)
op de plaats zelf, ter plaatse
zelf

dezelfde/hetzelfde
dezelfde als
dezelfde als
1. op de plaats zelf
2. er (onbeklemtoond)
aujtou`, aujtw`/, aujtovn
hem (gen., dat., acc.)
auJtou` etc.
= eJautou`
aujtw`n, aujtoi`~/aujtai`~, hen/hun (gen., dat., acc.)
aujtouv~/aujtav~
ajfairevw, aor. ajfei`lon af/wegnemen
ajfanhv~ (ajfanou`~)
1. onzichtbaar
2. verdwenen
ajfivhmi
wegsturen, vrijlaten
ajfiknevomai,
(aan)komen, bereiken
aor. ajfikovmhn,
perf. ajfi`gmai
ajfivstamai, fut.
1. zich verwijderen
ajposthvsomai
2. afvallig worden van
ajf’ ou|
sinds
a[frwn, a[frono~
onverstandig
∆Acaioiv, oiJ
Grieken
a[cqomai
zich ergeren
a[cnumai
bedroefd zijn
a[co~, tov
verdriet
a[y (bijw.)
terug
B
bavqo~, bavqou~, tov
baquv~ (baqevo~),
baqei`a, baquv
(baqevo~)
baivnw, aor. e[bhn
bavkcai, aiJ
bakcei`o~
bavkch, hJ
bavkco~, oJ
bavllw, aor. e[balon
bavrbaro~
baruv~ (barevo~),
barei`a, baruv
(barevo~)
basivleia, hJ
basileiva, hJ
basileuv~, basilevw~, oJ
basileuvw
bevbaio~

diepte, hoogte
diep, hoog
gaan
bacchanten
bacchisch
bacchante
de bacchiër
gooien
niet-Grieks, (vaak) Perzisch
zwaar
koningin
koningschap, koninkrijk
koning
koning zijn
vast, stevig, zeker

bevbhka

ik ben gegaan (perf. van baivnw);
(Hom.) ik ga
bebhvkei
hij ging (Hom.)
bevblhka
ik heb gegooid (perf. van bavllw)
bevblhmai
ik ben getroffen (perf. van bavllomai)
bevlo~, tov
werptuig, pijl
bevltisto~
best, zeer goed
beltivwn, beltivono~
beter
bh` d’ i[men
hij ging om te gaan, hij ging op weg
bhvsomai
ik zal gaan (fut. van baivnw)
biva, hJ
kracht, geweld
geweld gebruiken, aandoen, dwingen
biavzomai
bivaio~
gewelddadig
bivo~, oJ
leven
biov~, oJ
boog
blavptw
schade toebrengen, benadelen
blevpw
kijken
blevfaron, tov
ooglid, oog
boavw
roepen, schreeuwen
bohv, hJ
geroep, geschreeuw
bohvqeia, hJ
hulp
bohqevw + dat.
helpen
bouleuvomai/bouleuvw 1. beraadslagen
2. (aor.) besluiten
boulhv, hJ
1. plan, besluit
2. raad, advies
boulhvsomai
ik zal willen (fut. van bouvlomai)
bouvlomai,
willen
aor. ejboulhvqhn
boulovmeno~, oJ
ieder die wil, de eerste de beste
bou`~, boov~, oJ/hJ
rund (stier, os, koe)
braduv~ (bradevo~),
langzaam
bradei`a, braduv
(bradevo~)
bracuv~ (bracevo~),
kort
bracei`a, bracuv
(bracevo~)
brotov~
sterfelijk
brotov~, oJ
sterveling, mens
bwmov~, oJ
altaar
G
gai`a, hJ
gaihvoco~
gamevomai,
fut. gamou`mai
gamevw, aor. e[ghma
gavmo~, oJ
gavr
		
gasthvr
(gast(e)rov~), hJ
. . . ge
gegevnhmai
gevgona
		
gelavw

aarde, land, grond
aardschokker
trouwen (subject: de vrouw)
trouwen (met)
huwelijk
want, immers, namelijk (gavr staat op
de 2de plaats van de zin)
maag, buik
1. geeft meestal nadruk aan een woord(groep)
2. (soms) tenminste
ik ben (geboren/gebeurd) (perf. van
givgnomai)
ik ben (geboren/gebeurd) (perf. van
givgnomai)
lachen

geloi`o~
gevlw~, wto~, oJ
gevnesi~, genevsew~, hJ
genhvsomai
gennai`o~
gennavw
gevno~, gevnou~, tov
geraiov~
gevra~, gevrao~, tov
gevrwn, gevronto~, oJ
gh`, hJ

belachelijk
gelach
geboorte
ik zal worden/zijn (fut. van givgnomai)
1. edel
2. echt
verwekken, bevruchten
1. geslacht, afkomst
2. soort
oud, hoogbejaard
(eer)geschenk, ereambt
oude man, grijsaard
1. aarde
2. grond, land
ouderdom
1. geboren worden, ontstaan
2. worden (als koppelwerkwoord)
3. gebeuren

gh`ra~, ghvrw~, tov
givgnomai,
aor. ejgenovmhn,
perf. gevgona/
gegevnhmai
gignwvskw, aor. e[gnwn, 1. (leren) kennen
aor. pass. ejgnwvsqhn, 2. inzien, begrijpen
fut. gnwvsomai
glaukw`pi~
uilogig, met glanzende/fonkelende
ogen (bet. onzeker)
glafurov~
hol, gewelfd
glukuv~, glukevo~
zoet, lief, aangenaam
gnwvmh, hJ
mening, oordeel
gonei`~/-h`~, gonevwn, oiJ ouders
govnu, govnato~/
knie
gouvnato~/gounov~,
tov
gou`n
(= ge ou\n) tenminste, in ieder geval
gravmma,
1. letter, geschrift
gravmmato~, tov
2. (meerv.) brief
gravfw,
schrijven
aor. pass. ejgravfhn
grhu?~, hJ
oude vrouw
gui`a, tav
ledematen
gumnavzw
oefenen, trainen
gumnavsion, tov
sportschool
gumnov~
naakt, onbedekt
gunhv, gunaikov~, hJ
vrouw
D
daivmwn, daivmono~, oJ
daivnumi

godheid
onthalen, een maaltijd geven,
(med.) een maaltijd gebruiken, zich te
goed doen aan
portie, maaltijd
bijten
traan
traan
tranen vergieten
huilen
temmen, bedwingen, overweldigen,
doden

daiv~, daitov~, hJ
davknw
davkru, uo~, tov
davkruon, tov
davkrua leivbw
dakruvw
davmnhmi/damavzw,
aor. act.
ejdavmassa, aor. pass.
ejdmhvqhn/ejdavmhn
Danaoiv, oiJ
Grieken
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dev, d’

1. en
2. maar (dev staat meestal op de 2e, soms
op de 3e plaats in de zin)
3. meestal niet vertalen
ik ben bang (dat)

devdoika (mhv + conj./
opt.), partic. dediwv~
(dediovto~)
dehvsei
het zal moeten, het zal nodig zijn
(fut. van dei`)
dei` + inf./A.c.I.,
het is nodig dat/het moet . . .
aor. ejdevhse(n)
dei` moi + gen.
ik heb (iets) nodig
deivknumi
(aan)tonen, aanwijzen
deilov~
1. laf
2. ongelukkig
deinov~
verschrikkelijk, geducht
dei`pnon, tov
maaltijd
devka
tien (telwoord)
devkato~
tiende
devndron, tov
boom
dexiov~
rechts, rechter
devma~, tov
gestalte
devomai + gen.,
missen, nodig hebben
aor. ejdehvqhn + inf. vragen, verzoeken om
devo~, devou~, tov
vrees
devsmio~
geboeid
desmov~, oJ
boei, band
despovth~, oJ
heerser, meester
deu`ro
hier(heen)
deuvtero~
tweede
devcomai
aannemen, ontvangen
devw, aor. e[dhsa,
(vast)binden, gevangen zetten
fut. dhvsw
dhv
dan (vaak moeilijk te vertalen)
dh`lo~
duidelijk
dhlovw, aor. ejdhvlwsa duidelijk maken
dh`mo~, oJ
1. volk
2. land (vaak bij Homerus)
dhmovsio~
staats-, officieel
dhvpou
dunkt me, zou ik zeggen
diav, di’ + gen.
door (. . . heen)
+ acc.
door (middel van), wegens
di`a qeavwn
de voortreffelijke/stralende onder de
godinnen
dia; tau`ta
daarom
dia; tiv;
waarom?
dia; tou`to
daarom (lett.: door dát)
diabaivnw
oversteken
divaita, hJ
levenswijze
diavkeimai + bijw.
in een . . . toestand zijn, er . . . aan
toe zijn, . . . gestemd zijn
dialevgomai + dat.
spreken met, een gesprek voeren
met, discussiëren
dianoevomai
(be)denken, van plan zijn
diavnoia, hJ
verstand
diatelevw
voltooien
+ partic.
. . . voortdurend
diatrivbw
de tijd doorbrengen
diafevrw
verschillen
diafqeivromai,
omkomen, te gronde gaan
aor. diefqavrhn
diafqeivrw
te gronde richten, vernietigen
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didavskalo~, oJ
didavskw + acc.
divdwmi, aor. e[dwka
dikavzw
divkaio~
dikaiosuvnh, hJ
dikaiovw
dikasthv~, oJ
divkh, hJ
divkh/
diov
diogenhv~, evo~
di`o~
diovti
div~
diwvkw
dmw/aiv, aiJ
dmwv~, wov~, oJ
dokei` moi,
aor. e[doxe(n)
dokevw, fut. dovxw
+ dat.
+ inf.
+ A.c.I.
dovlo~, oJ
dovmo~, oJ
dovxa, hJ
dovru, dovrato~/
douvrato~/
dourov~, tov
douleiva, hJ
douleuvw
douvlh, hJ
dou`lo~, oJ
doulosuvnh, hJ
doulovw
dravw
drovmo~, oJ
duvnamai
duvnami~,
dunavmew~, hJ
dunatov~
dunatovn ejstin
duvo/duvw (gen. duoi`n)
duvomai, aor. e[dun
dusmenhv~
dwvdeka
dw`ma, ato~, tov
dwvmata, a;
dw`ron, tov

leraar
(iemand) leren, onderwijzen
geven
rechtspreken, beslissen
rechtvaardig, rechtmatig, juist
rechtvaardigheid
rechtvaardig achten, wensen, willen
rechter, jurylid
1. recht
2. rechtspraak, proces
3. straf
met recht, terecht
daarom
van Zeus afstammend
edelgeboren, voortreffelijk, stralend
omdat
tweemaal
achtervolgen, najagen
slavinnen
slaaf
het schijnt me dat, ik besluit
(toe)schijnen
schijnen, de indruk maken
menen, denken
list
woning, huis, (mv. soms) paleis
1. roem, aanzien, reputatie
2. mening
speer
slavernij
slaaf zijn, dienen
slavin
slaaf
slavernij
tot slaaf maken, onderwerpen
doen, handelen
wedloop, renbaan
kunnen
1. macht, vermogen
2. kracht
1. in staat
2. mogelijk
het is mogelijk
twee (telwoord)
duiken, gaan in, aantrekken, (van
de zon) ondergaan
vijandig
twaalf
huis, (mv.), vertrek
huis, paleis
geschenk, cadeau

E
ejavn (= eij a[n) + conj.
eJautovn, eJauthvn,
eJautov

als, wanneer
zichzelf (acc. ev.)

eJautou`
		
eJautouv~, eJautav~,
eJautav
ejavw, imperf. ei[wn
e[balon
ejbebhvkei
e[bhn
ejblhvqhn
		
ejgguvqen
ejgguv~
+ gen.
ejgeinavmhn
ejgeivromai,
aor. hjgevrqhn
ejgeivrw, aor. h[geira
ejgenovmhn
e[ghma
e[gnwn
e[gco~, tov
ejgwv(n)
e[gwge
ejdevhse
e[deisa (mhv)
e[dramon
e[dun
e[dwka
e[eipon
e[hn
ejqevlw, aor. hjqevlhsa
e[qhka

van zichzelf, zijn eigen (gen. ev.
mannelijk)
zichzelf (acc. mv.)
(toe)laten, toestaan
ik gooide, ik trof (aor. van bavllw)
hij ging (Hom.)
ik ging (aor. van baivnw)
ik werd gegooid/getroffen (aor. pass.
van bavllw)
nabij
dichtbij (bijwoord)
dichtbij
ik bracht voort
wakker worden

(op)wekken, wakker maken
ik werd (geboren) (aor. van givgnomai)
ik trouwde (aor. van gamevw)
ik leerde kennen (aor. van gignwvskw)
zwaard
ik
ik voor mij, ik van mijn kant
het was nodig (aor. van dei`)
ik werd/was bang (dat) (aor.)
ik rende (aor. van trevcw)
ik dook, ging in (aor. van duvomai)
ik heb gegeven (aor. van divdwmi)
= ei\pon
= h\n (= hij was)
willen, bereid zijn
ik heb geplaatst/gelegd (aor. van
tivqhmi)
e[qno~, e[qnou~, tov
volk
e[qo~, e[qou~, tov
gewoonte
e[qreya
ik voedde, bracht groot (aor. van
		
trevfw)
eij
1. als, indien
2. of (in afh. vraagzin)
eij gavr/ei[qe + opt. (in wensen) moge . . . !
eij kaiv
ook al, ofschoon
ei\
1. jij bent
2. jij gaat
ei{ato/h{ato
zij zaten
ei[domai, aor. eijsavmhn/ verschijnen, schijnen, lijken
ejeisavmhn
ei\don
ik zag (aor. van oJravw)
ei\do~, tov
1. gestalte, uiterlijk
2. vorm, soort
eijdwv~, eijdovto~
wetend (partic. van oi\da)
ei\en
oké, goed dan
1. het is hoogstwaarschijnlijk/ evident
eijkov~ (ejstin)
2. het is passend
ei[kosi(n)
twintig (telwoord)
eijkwvn, eijkovno~, hJ
beeld, afbeelding
ei[lhfa
ik heb genomen (perf. van lambavnw)
ei|lon
ik nam (in) (aor. van aiJrevw)
ei|ma, ato~, tov
kledingstuk, (mv.) kleren
eijmiv, inf. ei\nai
zijn
eijmiv + gen.
gericht zijn op
eijmiv + dat.
toekomen aan
ei\mi, inf. ijevnai
(zullen) gaan

ei\nai
gen. + ei{neka
ei[per
ei\pon
ei[rhka
ei[rhmai
eijrhvnh, hJ
ei[romai
eij~ + acc.
eij~ o{
ei|~ (eJnov~), miva,
e{n (eJnov~)
ei\sa
eijsbaivnw
ei[seimi
eijsevrcomai
eijsi(n)
ei\si(n)
eijsfevrw
ei[sw
ei\ta, ei\t’, ei\q’
ei[te . . . ei[te
ei[wqa
ejk, ejx + gen.
ejk tou`de
ejk touvtou
eJkavergo~
e{kasto~
eJkavtero~
eJkatovn
ejkbaivnw
ejkei`
ejkei`qen
ejkei`no~, ejkeivnh
ejkei`no
ejkei`se
ejkkalevomai
ejkklhsiva, hJ
ejklhvqhn
		
ejkplhvttomai,
perf. ejkpevplhgmai
ejkplhvttw
ejkpodwvn
e[kta
e[ktanon
ejktov~ + gen.
ejkfevrw,
aor. ejxhvnegkon
ejkfeuvgw
eJkwvn (eJkovnto~),
eJkou`sa, eJkovn
(eJkovnto~)
e[labon
e[laqon
e[laion, tov
ejlavth, hJ
ejlavttwn, ejlavttono~
ejlauvnw, aor. h[lasa

(te) zijn (infinitivus)
(= gen. + e{neka) wegens
áls, als tenminste
ik zei (aor. van levgw)
ik heb gezegd (perf. van levgw)
ik ben gezegd (perf. pass. van levgw)
vrede
vragen
naar, naar binnen, tot
totdat
één (telwoord)
ik deed zitten (aor. van i{zw)
ingaan, komen in
binnenkomen
naar binnen gaan
(zij) zijn
hij gaat
naar binnen brengen, voorstellen
(van een wet)
naar binnen (bijwoord)
daarna, dan (= e[peita)
of . . . of, hetzij . . . hetzij
ik ben gewoon (perf.)
1. uit, van
2. op grond van
van nu af aan
sindsdien
van verre treffend
ieder (afzonderlijk)
elk (van beide(n))
honderd (telwoord)
gaan uit
daar, daarginds
daarvandaan
die/dat, hij/zij/het (daar)
daarheen
naar buiten roepen
volksvergadering
ik werd geroepen/genoemd (aor. pass.
van kalevw)
versteld staan, hevig schrikken
verbijsteren, laten schrikken
uit de voeten, (uit de) weg
hij doodde (aor. van kteivnw)
aor. van kteivnw ‘doden’
buiten
1. wegbrengen uit, aan land brengen
2. bekend maken, uitspreken
wegvluchten
vrijwillig, expres
ik nam, kreeg (aor. van lambavnw)
ik was verborgen (aor. van lanqavnw)
olijfolie
den, pijnboom
minder
1. rijden
2. (voort)drijven
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ejlavw
ejlevgcw
ejleevw + acc.
ejleuqeriva, hJ
ejleuvqero~
ejleuqerovw
ejleuvsomai
ejlhvluqa
ejlhvfqhn
e[lipon
e{lkw
ÔEllav~, ÔEllavdo~, hJ
”Ellhn, ”Ellhno~, oJ
ÔEllhnikov~
ejlpivzw
ejlpiv~, ejlpivdo~, hJ
e[maqon
ejmavnhn
		
ejmautovn, ejmauthvn
ejmev, me
e[meina
e[mmenai
ejmnhvsqhn
e[molon (aor.)
ejmov~, ejmhv, ejmovn
e[mpeiro~ + gen.
(2 uitg.)
ejmpodwvn
e[mprosqe(n)
e{n (eJnov~)
ejn + dat.
e[n t’ a[ra oiJ fu` ceiriv
ejn w|/
ejnantiovomai + dat.
ejnantivo~ + gen./dat.
ejndehv~, ejndeou`~
+ gen.
e{ndeka
e[ndon
e[neima
e[neimi
gen. + e{neka
e[nqa
ejnqavde
e[nqen
ejnqevnde
ejniautov~, oJ
e[nioi
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ik zal rijden/(voort)drijven (fut. van
ejlauvnw)
1. iemands schuld aantonen,
weerleggen
2. onderzoeken
medelijden hebben met
vrijheid
vrij
bevrijden
ik zal gaan (fut. van e[rcomai)
ik ben gekomen/gegaan (perf. van
e[rcomai)
ik ben genomen/gepakt (aor. pass. van
lambavnw)
ik verliet, liet achter (aor. van leivpw)
trekken, slepen
Griekenland
Griek
Grieks
hopen, verwachten
hoop, verwachting
ik leerde kennen, begreep (aor. van
manqavnw)
ik was waanzinnig/gek (aor. van
maivnomai)
mijzelf (acc.)
mij, me (acc.)
ik bleef, wachtte (aor. van mevnw)
= ei\nai
ik herinnerde me (aor. van
mimnhv/skomai)
gaan, komen
mijn (bezitt. vnw.)
ervaren in, bekend met
in de weg
voor, van voren, tevoren
één (onzijdig)
in, bij, op
hij drukte hem de hand (lett. hij
groeide hem in zijn hand)
in de tijd dat, terwijl
zich verzetten tegen
1. tegen(over)gesteld aan
2. vijandig aan
behoeftig, arm, gebrekkig
elf (telwoord)
binnen (bijwoord)
ik verdeelde, deelde toe (aor. van nevmw)
erin zijn
terwille van, wegens, om
1. daar, daarheen
2. op dat moment, toen
3. waar (betrekk. vnw.)
hier, hierheen
1. daarvandaan
2. daarna
3. waarvandaan (betrekk. vnw.)
vanhier
jaar
sommige(n)

ejnivote
ejnneva
e{nnumi
ejnoikevw
ejnosivcqwn, ono~
ejntau`qa
ejnteu`qen
e[ntimo~ (2 uitg.)
ejntov~ + gen.
ejntugcavnw + dat.,
aor. ejnevtucon
ejx
e{x
ejx ou|
e[xeimi
ejxevrcomai
e[xesti(n) + inf.
ejxeurivskw
e[xw
e{xw
e[oika (perf.) + dat.
+ inf.
ejovnta
ejovnte~
eJorthv, hJ
e[paqon
ejpainevw
e[pea pteroventa
ejpeavn (= ejpei; a[n)
+ conj.
ejpeiv/ejpeidhv
ejpeidavn (= ejpeidh;
a[n) + conj.
e[peisa
		
e[peita

soms
negen (telwoord)
omhullen, iem. iets aantrekken
(be)wonen
aardschokker
1. daar
2. toen (bijwoord)
daarvandaan, vandaar
geëerd, eervol
binnen
ontmoeten, tegenkomen
uit, van (= ejk + gen.)
zes (telwoord)
sinds (voegw.)
verlaten, weggaan
naar buiten komen
het is mogelijk, het is geoorloofd om
uitvinden
buiten (bijwoord)
ik zal hebben (fut. van e[cw)
lijken op
het is duidelijk dat (ik)
= o[nta
= o[nte~
(godsdienstig) feest
ik ondervond/leed (aor. van pavscw)
goedkeuren, prijzen
gevleugelde/gevederde woorden
wanneer
1. toen, nadat (+ verleden tijd)
2. aangezien, nu (als voegwoord)
wanneer

ik overreede, overtuigde (aor. van
peivqw)
1. daarna, vervolgens
2. dan
ejpevrcomai
aankomen, naderen
e[peson
ik viel (aor. van pivptw)
e[pefnon
(alleen aor.) doden
ejpiv, ejp’, ejf’ + gen.
op
+ dat.
aan, bij
+ acc.
op . . . af, naar
ejpi; touvtw/
1. daarop, daarna
2. op die voorwaarde
ejpibouleuvw + dat.
iets in de zin hebben tegen, belagen
ejpideivknumi
tonen, laten zien
ejpiqovmhn
ik gehoorzaamde (aor. van peivqomai)
ejpiqumevw + gen.
verlangen naar, begeren
ejpiqumiva, hJ
begeerte, verlangen
ejpilanqavnomai + gen., vergeten
aor. ejpelaqovmhn
ejpilhvsomai + gen.
ik zal vergeten (fut. van
ejpilanqavnomai)
ejpimevleia, hJ
zorg, aandacht
ejpimelevomai + gen.
zorgen voor, zich toeleggen op
e[pion
ik dronk (aor. van pivnw)
ejpiskopevw
bekijken, overwegen
ejpivstamai
weten
+ inf.
kunnen

ejpisthvmh, hJ
ejpistolhv, hJ
ejpitelevw
ejpithvdeia, tav
ejpithvdeio~
ejpitivqemai + dat.
ejpitrevpw + dat.
ejpifaivnomai,
aor. ejpefavnhn
ejpiceirevw
ejpicqovnio~
e[pleto
e[pleusa
e[plhsa
ejpoivcomai
e{pomai + dat.,
aor. eJspovmhn
e[poron (aor.)
e[po~, e[pou~, tov
e[po~ t’ e[fat’ e[k t’
ojnovmaze
e[praxa
eJptav
ejpuqovmhn
ejrasthv~, oJ
ejravw + gen.
ejrgavzomai
e[rgon, tov
ejrevw
e[rhmo~ (soms 2 uitg.)
ejrivzw
e[ri~, e[rido~, hJ
ejrrhvqhn
ejruvkw
ejruvw
e[rcomai, aor. h\lqon,
fut. ejleuvsomai
ejrw` (-evw)
ejrwvmeno~, oJ
e[rw~, e[rwto~, oJ
ejrwtavw, aor. hjrovmhn
ejrwtikav, tav
ej~
ejsqhv~, ejsqh`to~, hJ
ejsqivw, aor. e[fagon
ejsqlov~
ejskeyavmhn
e[somai
eJspevra, hJ
eJspovmhn + dat.
		
e[stai
e{sthka
e[sthsa
		
ejsti(n)

kennis, wetenschap
brief
tot stand brengen, voltooien
levensmiddelen
geschikt, nuttig, bevriend
aanvallen
overlaten, toevertrouwen
verschijnen
ondernemen, overgaan tot, proberen
op de aarde levend
hij/zij/het was
ik voer (aor. van plevw)
ik vulde (aor. van pivmplhmi)
afgaan op, aanvallen
volgen, meegaan met
verschaffen, verlenen, geven
1. woord
2. versregel
hij nam het woord en sprak
ik handelde, deed (aor. van pravttw)
zeven (telwoord)
ik vernam (aor. van punqavnomai)
minnaar
verliefd zijn op, (vurig) verlangen
naar
1. werken, doen, verichten
2. bewerken, maken
werk, daad
ik zal zeggen (fut. van levgw)
1. eenzaam, verlaten
2. (+ gen.) beroofd van, zonder
strijden, wedijveren
strijd, ruzie, twist
ik werd gezegd (aor. pass. van levgw)
tegenhouden, afweren
trekken
gaan, komen
ik zal zeggen (fut. van levgw)
beminde, geliefde
liefde, hartstocht
vragen
de dingen die eros betreffen, (het
gebied van) de liefde, erotische zaken
= eij~
kleed, kleding
eten
goed, edel, voortreffelijk, dapper
ik bekeek/beschouwde (aor. van
skopevw)
ik zal zijn (fut. van eijmiv)
avond
ik volgde, ging mee met (aor. van
e{pomai)
hij/zij/het zal zijn
ik sta (perf. van i{stamai)
ik deed staan, zette neer (aor. van
i{sthmi)
hij/zij/het is

e[sthn
eJstwv~, eJstovto~
e[scato~
e[scon
eJtai`ro~, oJ
e{taro~, oJ
e[tekon
e[temon
e{tero~
e[ti
e[tlhn (aor.)
e{toimo~
e[to~, e[tou~, tov
ejtravphn
		
ejtrapovmhn
e[tucon
eu\
eu\ pravttw
eujgenhv~, eujgenou`~
eujdaimoniva, hJ
eujdaivmwn,
eujdaivmono~
eu{dw
eujergh;~ nhu`~
eujquv~
eujnhv, hJ
eu[noia, hJ
eu[nou~
eju>plovkamo~
euJrivskw, aor. hu|ron,
fut. euJrhvsw, perf.
hu{rhka
eu\ro~, eu[rou~, tov
eujruv~, eujrevo~
eujsevbeia, hJ
eju?sselmo~
eujtucevw
eujtuchv~, eujtucou`~
eujtuciva, hJ
eujchv, hJ
eu[comai
e[fagon
ejfavmhn
ejfavnhn
e[fasan
e[fh
e[fhna
ejfivemai + gen.
ejfivhmi
ejfivstamai,
aor. ejpevsthn
e[fugon
e[fun
ejcavrhn

ik ging/bleef staan (aor. van i{stamai)
staande (partic. van e{sthka)
uiterst, verst
ik kreeg (aor. van e[cw)
vriend, makker
vriend, makker
ik baarde (aor. van tivktw)
ik sneed (aor. van tevmnw)
de een, de ander (van twee)
nog
durven, wagen
1. gereed, klaar
2. bereid
jaar
ik wendde me, ik ging over tot,
ik sloeg op de vlucht (aor. pass. van
trevpomai)
ik wendde me, ik ging over tot,
ik sloeg op de vlucht (aor. med. van
trevpomai)
ik verkreeg, trof (aor. van tugcavnw)
goed (bijwoord)
het goed maken/hebben
edel
geluk, welvaart
gelukkig, welvarend
slapen, in slaap vallen
goed gemaakt schip
onmiddellijk (bijwoord)
bed, slaapplaats
welwillendheid, vriendelijkheid
goedgezind
met mooie vlechten
vinden
breedte
breed
godsdienstigheid, vroomheid,
piëteit
met stevige roeibanken
gelukkig zijn, succes hebben
succesvol
geluk, succes
1. gebed, wens
2. belofte
bidden
ik at (aor. van ejsqivw)
ik zei (aor. van fhmiv)
ik verscheen, scheen, bleek (aor. van
faivnomai)
zij zeiden
hij/zij zei
ik toonde (aor. van faivnw)
streven, verlangen naar
zenden naar, toestaan
erbij gaan staan, verschijnen
ik vluchtte (aor. van feuvgw)
ik was (van aard) (aor. van fuvomai)
ik was blij (aor. van caivrw)
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e[cqisto~
ejcqrov~
e[cw, impf. ei\con,
aor. e[scon
+ inf.
+ bijw.
sevba~ m’ e[cei
ou{tw~ e[cei
ejwvn
eJwvraka
e{w~ + praes./imperf.
+ aor.

het meest gehaat/vijandig, zeer
gehaat/vijandig
gehaat, vijandig
1. hebben
2. houden, aor. krijgen
kunnen
er . . . aan toe zijn, . . . zijn
verbazing bevangt mij
zo is het
= w[n (part. van eijmiv ‘zijn’)
ik heb gezien (perf. van oJravw)
zolang als
totdat

Z
zeuvgnumi
Zeuv~, Diov~, Diiv, Diva
zhlovw
zhmiovw
zhtevw
zhvw, inf. zh`n
zugovn, tov
zw`/on, tov
zwov~

onder het juk spannen, verbinden
Zeus
1. benijden
2. nastreven
straffen
zoeken
leven
juk
levend wezen, dier
levend

H
h[
h\
		
		
h|/
h\ d’ h{
h\ d’ o{~
h{ato/ei{ato
hJgemwvn, hJgemovno~, oJ
hJgevomai + dat.
+ A.c.I./inf.
+ 2 acc.
h{de, o{de, tovde
hjdev
hJdevw~
h[dh
h{disto~
hJdivwn, hJdivono~
h{domai
hJdonhv, hJ
hJduv~ (hJdevo~), hJdei`a,
hJduv (hJdevo~)
h\e, hjev
hjevlio~, oJ
h\qo~, h[qou~, tov
h|ka
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1. of
2. dan (na comparativus)
1. vraagwoord (neutraal)
2. voorwaar (partikel)
3. hij/zij zei, zo sprak hij/zij (Hom./
Plato)
waarlangs, zoals (rel.)
zij zei, zo sprak zij
hij zei, zo sprak hij
zij zaten
leider, aanvoerder
leiden, voor(op)gaan
menen
beschouwen als
deze/dit, hij/zij/het (hier)
en
graag (bijwoord)
1. al, reeds
2. nu
3. eindelijk
aangenaamst/zeer aangenaam,
fijnst/zeer fijn (superlativus van hJduv~)
aangenamer, fijner
blij zijn, zich verheugen
genot, vreugde
aangenaam, fijn
of
zon
karakter, aard
ik heb gezonden/laten gaan (aor. van
i{hmi)

h{kista
h{kisto~
h{kw
h[lasa
		
h\lqon
hJlikiva, hJ
h{lio~, oJ
h[luqon
h|mai
h\mar, h[mato~, tov
hJmei`~, hJmw`n, hJmi`n,
hJma`~
hJmevra, hJ
hJmevtero~
h\ mhvn
h{misu, tov
h\n
h\n d∆ ejgwv
h[negkon
hjnevcqhn
		
h\rxa
h{rw~, h{rwo~, oJ
h{sqhn
hj/sqovmhn
h\san
hJsuciva, hJ
h{sw
h[toi/h\ toi
h\tor, oro~, tov
h|tta, hJ
hJttavomai
h{ttwn, h{ttono~
h|tton
hu{rhka
hu|ron
h[cqhn
hjwv~, hjou`~, hJ, acc. hjw`

allerminst (bijwoord), in de laatste
plaats
zwakst, minst
gekomen zijn, komen
ik heb gereden/(voort)gedreven (aor.
van ejlauvnw)
ik kwam/ging (aor. van e[rcomai)
leeftijd
zon
= h\lqon
zitten (= kavqhmai)
dag
wij (nom., gen., dat., acc.)
dag
ons, onze (bezittelijk voornaamwoord)
waarlijk (in eden)
de helft
hij/zij/het was
zei ik (h\n impf. van hjmiv)
ik droeg/bracht (aor. van fevrw)
ik werd gebracht/gedragen (aor. pass.
van fevrw)
ik begon, heerste (aor. van a[rcw)
held
ik verheugde mij (aor. van h{domai)
ik bemerkte (aor. van aijsqavnomai)
(zij) waren
rust
ik zal laten gaan, zenden (fut. van
i{hmi)
1. voorwaar, waarlijk, inderdaad
2. = mevn (vaak bij Homerus)
hart, gemoed
nederlaag
overwonnen worden, de nederlaag
lijden
minder
minder (bijwoord)
ik heb gevonden (perf. van euJrivskw)
ik vond (aor. van euJrivskw)
ik werd geleid/gebracht (aor. pass. van
a[gw)
dageraad

Q
qavlamo~, oJ
qavlatta, hJ
qavnato~, oJ
qavptw
qarrevw
qavrso~, tov
qavttwn, qavttono~
qau`ma, tov
qau`ma ijdevsqai
qaumavzw
qaumastov~
qeav, hJ

kamer: slaapkamer, vrouwenvertrek,
schatkamer, voorraadkamer
zee
de dood
begraven
moed hebben, vol vertrouwen zijn
moed
sneller
wonder
wonder om te zien
1. bewonderen
2. zich verwonderen
bewonderenswaardig
godin

qeavomai
qevatron, tov
qei`o~
qevlw
qeov~, oJ/hJ
qerapeuvw
qeravpwn,
qeravponto~, oJ
qermov~
qevro~, qevrou~, tov
qevw
qewrevw
Qhbai`o~
Qhbai`o~, oJ
qh`lu~, qhvleo~
qhluvtero~
qhvr, qhrov~, oJ
qhrivon, tov
qnhv/skw
qnhtov~
qnhtov~, oJ
qoov~
qrasuv~ (qrasevo~),
qrasei`a, qrasuv
(qrasevo~)
qrovno~, oJ
qugavthr,
qugatrov~, hJ
qumov~, oJ
(ejni;) qumw`/
quvra, hJ
quvrso~, oJ
qusiva, hJ
quvw

(met bewondering) bekijken,
beschouwen
theater
goddelijk
= ejqevlw willen, bereid zijn
god/godin
verzorgen
bediende, dienaar
warm
zomer
rennen, snellen
aanschouwen, bekijken
Thebaans
Thebaan
vrouwelijk, van vrouwen
vrouwelijk, zwak
(wild) dier
wild dier, beest
sterven, gedood worden
sterfelijk
sterveling, mens
snel, vlug
onverschrokken
troon, (ere)zetel, stoel
dochter
1. hart, moed, gemoed
2. verlangen
3. woede
in zijn/haar hart
deur
thyrsos(staf)
offer
offeren

I
ijavomai
ijatrov~, oJ
ijavcw
ijdiva/
i[dio~
ijdou`
iJdruvw/omai
ijevnai
iJereuv~, iJerevw~, oJ
iJerovn, tov
iJerov~
+ gen.
i{zw
i{hmi, inf. iJevnai,
aor. h|ka
iJkanov~

genezen
dokter
schreeuwen
privé
eigen
kijk, alsjeblieft
bouwen, stichten
(te) gaan (infinitivus)
priester
heiligdom, tempel
heilig
gewijd aan
(doen) zitten
zenden, laten gaan

1. voldoende, toereikend
2. geschikt, in staat
iJkavnw
bereiken, gekomen zijn
me pevnqo~ iJkavnei verdriet heeft mij bereikt, heeft mij
getroffen
iJkevth~, oJ
smekeling

iJkovmhn
i{kw
“Ilion, tov
iJmavtion, tov
i{na + conj./opt.
i{na mhv + conj./opt.
iJppeuv~, iJppevw~, oJ
i{ppo~, oJ
i[so~ + dat.
i{stamai, aor. e[sthn
i{sthmi, aor. e[sthsa
ijscurov~
ijscuv~, ijscuvo~, hJ
i[scw
i[sw~
ijcqu`~, ijcquvo~, oJ

= ajfikovmhn
bereiken
Troje
mantel
opdat, om te
opdat niet
ruiter
paard
gelijk aan
gaan staan, blijven staan
doen staan, neerzetten
sterk, krachtig
kracht
houden, krijgen
misschien, waarschijnlijk
vis

K
kaqarov~
kaqevzomai
kaqeuvdw
kavqhmai
kaqivzw
kaqivstamai,
aor. katevsthn
kaqivsthmi
+ 2 acc.
kaiv
kai; . . . kaiv
kai; dh; kaiv
kai; mhvn
kai; w{~
kainov~
kaivomai
kaivper + partic.
kairov~, oJ
kaivtoi
kaivw
kakav, tav
kavkisto~
kakov~
kakw`~ pravttw
kalevw, fut. kalevw,
perf. kevklhka
+ 2 acc.
kavllisto~
kallivwn, kallivono~
kavllo~, kavllou~, tov
kalov~
kalw`~
kaluvptw
kavmnw
kavra, kratov~, to;
acc. ev. ook to;n/to;
kra`ta

rein, schoon
gaan zitten, zich neerzetten
slapen
zitten
1. doen zitten, neerzetten
2. gaan zitten
worden, ontstaan, geraken in
neerzetten
maken tot, aanstellen als
1. en
2. ook
3. zelfs
zowel . . . als
en óók, en vooral, en in het bijzonder
1. (ja)zeker
2. en bovendien
toch, ondanks alles
nieuw
branden, vlam vatten
hoewel
juiste tijdstip, beslissende moment
evenwel, toch
in brand steken
rampen, ongeluk
slechtste, zeer slecht
slecht
het slecht maken
roepen
noemen
mooist, zeer mooi
mooier, beter
schoonheid
mooi
goed (bijwoord)
bedekken
zich hevig inspannen, moe worden,
ziek zijn
hoofd
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kardiva, hJ
karpov~, oJ
karterov~
kavrto~, tov
katav, kat’, kaq’
+ gen.
+ acc.
kata; qumovn
kata; moi`ran
kata; frevna kai;
kata; qumovn
katabaivnw
katabavllw
katakteivnw,
aor. katevkteina
katalambavnw
katalevgw
kataleivpw
kataskeuavzw
katastrevfomai
katafronevw + gen.
katergavzomai
katevrcomai
katevcw
kavtw
kavw
kei`mai
kei`no~ (= ejkei`no~)
kei`se
kevklhka
		
kevkthmai
keleuvw
kenov~
kevrdo~, kevrdou~, tov
kefalhv, hJ
khvdomai + gen.
kh`do~, eo~, tov
khvr, khrov~, hJ
kh`r, kh`ro~, tov
kh`rux, khvruko~, oJ
khruvttw
Kiqairwvn, w`no~, oJ
kinduneuvw
kivnduno~, oJ
kinevw
kivnumai, aor. e[kion
kivssino~
kissov~, oJ
kicavnw
kla(iv)w
klevo~, eo~, tov
klevptw
klivnomai
klivnw, aor. e[klina
klisivh, hJ
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hart
vrucht, gewas, opbrengst
sterk, krachtig
kracht, macht
vanaf . . . naar beneden
1. volgens, wat betreft
2. verspreid over
in mijn/jouw/zijn hart
naar behoren, op de juiste manier
in zijn geest en hart
naar beneden gaan, afdalen
naar beneden gooien
doden
1. grijpen, zich meester maken van
2. aantreffen, inhalen
opsommen, vertellen
achterlaten
voorzien van, bouwen
aan zich onderwerpen
minachten
1. bewerken, voltooien
2. afmaken, doden
naar beneden gaan
in zijn macht hebben, vasthouden,
beheersen
(naar) beneden (bijwoord)
in brand steken, ontsteken
1. liggen
2. perf. pass. van tivqhmi
die, hij
daarheen
ik heb geroepen/genoemd (perf. van
kalevw)
ik bezit (perf. van ktavomai)
bevelen, verzoeken
leeg
voordeel
hoofd, kop
bezorgd zijn om
zorg
dood, doodslot
hart
bode, heraut
omroepen, afkondigen, bekend maken
Cithaeron
gevaar lopen, riskeren
gevaar
bewegen
1. gaan
2. opbreken
van klimop (gemaakt)
klimop
inhalen, bereiken, aantreffen
huilen, wenen (om)
roem
stelen
leunen, gaan liggen
neerleggen
tent, barak, hut

klutov~
kluvw, aor. e[kluon
		
koi`lo~
koimavomai
koimavw
koinov~ (+ gen.)
komivzw
kovptw
kovrh, hJ
kosmevw
kovsmo~, oJ
kouvrh, hJ
kradivh, hJ
kraterov~
kratevw + gen.
kravtisto~
kravto~, kravtou~, tov
kreivttwn,
kreivttono~
krhvnh, hJ
krivnw, aor. e[krina
krivsi~, krivsew~, hJ
Kronivdh~, oJ
Kronivwn, ivwno~, oJ
kruvptw
ktavomai
kteivnw, aor. e[kteina/
e[ktanon
kth`ma, kthvmato~, tov
ku`do~, tov
kuvklo~, oJ
ku`ma, ato~, tov
kuvrio~, oJ
kwluvw

beroemd
horen, vernemen
+ gen. horen, luisteren naar
hol
zich te ruste leggen, (gaan) slapen
iem. te ruste leggen, doen inslapen,
bedaren
gemeenschappelijk (aan)
1. brengen, halen, meenemen
2. verzorgen
slaan
meisje
1. ordenen
2. versieren met
1. orde, wereld(orde)
2. sieraad, tooi
dochter, meisje
hart
sterk, krachtig
macht hebben over, overwinnen
sterkst, best
kracht, macht, gezag
beter, sterker
bron
1. (onder)scheiden
2. (be)oordelen
3. (ver)kiezen
beslissing, oordeel, uitspraak
zoon van Cronus (= Zeus)
zoon van Cronus (= Zeus)
verbergen
(zich) verwerven
doden
bezit
roem, trots
cirkel, kring
golf
heer, meester
verhinderen, beletten

L
Laertiavdh~, oJ
lagcavnw, aor. e[lacon
Lakedaimovnio~, oJ
lambavnw, aor. e[labon,
fut. lhvyomai, perf.
ei[lhfa
lamprov~
lanqavnw + acc.,
aor. e[laqon
+ partic.
laov~, oJ
laoiv, oiJ
levgw, aor. ei\pon,
fut. ejrw`/ejrevw,
perf. ei[rhka
leivpw, aor. e[lipon,
perf. levloipa

zoon van Laërtes
krijgen (bij loting)
Spartaan
nemen, (vast)pakken
schitterend
verborgen zijn voor
ongemerkt (voor) . . .
krijgsvolk
manschappen, mannen, mensen
zeggen
verlaten

levktron, tov (ook mv.)
leukov~
leukwvleno~
levwn, levonto~, oJ/hJ
lhvyomai
livhn/livan (bijw.)
livqo~, oJ
limhvn, limevno~, oJ
livssomai
logivzomai
lovgo~, oJ
lovgw/ . . . e[rgw/
loipov~
to; loipovn
louvomai
louvw
lugrov~
lupevomai
lupevw
luvph, hJ
luvw

bed
wit
blankarmig
leeuw/leeuwin
ik zal nemen/pakken (fut. van
lambavnw)
(te) zeer, bijzonder, erg
steen
haven
smeken
overwegen, overdenken
woord
in theorie . . . in werkelijkheid
overig, overgebleven
in het vervolg, voortaan (bijwoord)
zich wassen
wassen
pijnlijk, ellendig, droevig
verdriet hebben, pijn hebben
kwellen, verdriet doen
verdriet
1. losmaken
2. beslechten (van een ruzie)

M
maqhthv~, oJ
mainav~, avdo~, hJ
maivnomai, aor. ejmavnhn
mavkar, aro~

leerling
maenade
waanzinnig zijn, buiten zichzelf zijn
1. gelukkig, gelukzalig
2. rijk, welvarend
mavkare~, oiJ
de gelukzaligen, de goden
makrov~
lang
mavla
erg, zeer (bijwoord)
mavlista
het meest, vooral (bijwoord)
ma`llon
meer (bijwoord)
ma`llon . . . h[
liever . . . dan
manqavnw, aor. e[maqon leren kennen, begrijpen, vernemen
mavnti~, mavntew~, oJ
ziener, orakelgever
marturevw
getuigenis afleggen
martuv~, mavrturo~, oJ getuige
mavthn
tevergeefs, zonder reden (bijwoord)
mavch, hJ
gevecht, strijd
mavcomai
strijden, vechten
mevga
zeer, erg (bijwoord)
megalhvtwr, oro~
trots, fier
mevgara, tav
huis, paleis
mevgaron, tov
zaal
mevga~, megavlh, mevga groot
mevgeqo~, megevqou~, tov grootte
mevgisto~
grootste, zeer groot
meivgnumi
mengen
meivzwn, meivzono~
groter
meilivcio~
zacht, vriendelijk
mevla~ (mevlano~),
zwart, donker
mevlaina, mevlan
(mevlano~)
mevlea, tav
ledematen
mevlei moi
het interesseert me, het gaat me ter
harte
mevllon, mevllonto~, tov toekomst

mevllw + inf.
memawv~, w`to~
mevmfomai + dat.
mevn
		
me;n ou\n

zullen, op het punt staan
verlangend, vol verlangen
verwijten, een uitbrander geven
geeft aan dat er nóg een zin komt; die tweede
zin begint met dev (mevn blijft onvertaald)
1. welnu, nu (geeft overgang aan naar een
ander onderwerp)
2. (soms) nee integendeel, ja nog
sterker (geeft correctie aan)
mevno~, tov
(geest)kracht, moed
mevno~ ÔHfaivstoio
de kracht van Hephaestus, de
krachtige Hephaestus
mevntoi
echter, maar (nooit op de eerste plaats van
		
de zin)
mevnw, aor. e[meina
wachten(op), blijven
mermhrivzw
overleggen, overwegen
mevro~, mevrou~, tov
1. deel
2. beurt
mevso~
midden-, in het midden (predicatief)
metav, met’, meq’ + gen. (samen) met
+ dat.
te midden van
+ acc.
1. na
2. naar (uitsluitend bij Homerus)
meta; tau`ta
na dit, daarna
metabavllw
verplaatsen, veranderen
metaxuv + gen.
tussen
metapevmpomai
ontbieden, laten komen
metavfrenon, tov
rug
metevcw + gen.
deel hebben aan, mee doen met
mevtrio~
matig, gematigd
mevcri + gen.
tot aan
mevcri ou|
totdat
mevcri tou`de
tot nu toe
mevcri touvtou
tot daar, tot dan, tot dat moment
mhv + conj.
1. niet (in hoofdzin bij aansporing)
2. opdat niet, om niet te
+ conj./opt.
1. opdat niet, om niet te
2. dat (na uitdrukkingen van ‘vrees’)
mhdev
1. en niet (alleen in combinatie: mhv . . .
mhdev)
2. ook niet, zelfs niet
mhdeiv~, mhdemiva,
1. niemand, niets (zelfstandig, bij
mhdevn
gebiedende wijs, conj. en infinitivus)
2. geen enkel(e) (bijvoeglijk)
mhdevn
volstrekt niet, geenszins (bijwoord)
mhvdomai, aor. ejmhvsato bedenken, beramen
mhkevti
niet meer (bij gebiedende wijs, conj. en
		
infinitivus)
lengte
mh`ko~, mhvkou~, tov
mh`lon, tov
schaap, geit, (mv.) klein vee
mhvn
1. (= mevntoi) maar (vooral na een
		
ontkenning)
2. werkelijk, waarachtig (partikel)
nooit (bij gebiedende wijs, conj. en infinitivus)
mhvpote
mhvpw
nog niet
mhvte . . . mhvte
noch . . . noch
mhvthr, mhtrov~, hJ
moeder
mhcanavomai
een middel verzinnen, beramen
mhcanhv, hJ
werktuig, (hulp)middel, manier
miva
één (vrouwelijk)
mikrov~
klein
mimevomai
nabootsen
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mimnhv/skomai + gen.,
aor. ejmnhvsqhn
mivmnw (= mevnw)
mivsgw
misevw
misqov~
mnhvmh, hJ
mnhsthvr, h`ro~, oJ
mogevw
movgi~/movli~
moi
moi`ra, hJ
movli~/movgi~
movnon
movno~
mou
mou`no~ (= movno~)
muqevomai
mu`qo~, oJ
muvrioi
murivoi
mw`n (= mh; ou\n) . . .;

zich herinneren
blijven
mengen, (med., pass.) de liefde
bedrijven met
haten
loon
1. herinnering, geheugen
2. vermelding
iemand die een vrouw het hof
maakt, vrijer
doorstaan, lijden
met moeite, ternauwernood
(aan) mij/me (dat.)
1. (aan)deel
2. lot, noodlot
met moeite, ternauwernood
slechts, alleen maar (bijwoord)
alleen
(van) mij (gen.)
alleen
vertellen, zeggen, meedelen
1. verhaal, mythe
2. woord (alleen bij dichters)
tienduizend
talloze
toch niet? (in vraagzinnen)

N
naiv
naivw
nau`~, newv~, hJ
nauvth~, oJ
neaniva~, oJ
nebriv~, ivdo~, hJ
nekrov~, oJ
nevku~, uo~, oJ
nevmw, aor. e[neima
nevomai
nevo~
nhlehv~
nhvpio~
nh`so~, hJ
nikavw
nivkh, hJ
noevw
nomivzw
+ 2 acc.
novmo~, oJ
novo~, oJ
novso~, hJ
nostevw
novstimon h\mar
novsto~, oJ
nou`~, oJ
ejn nw`/ e[cw
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ja
(be)wonen
schip
zeeman, matroos
jongeman
hertenvel
lijk, dode
dode, lijk
verdelen, toedelen
gaan, komen, terugkeren
1. nieuw
2. jong
meedogenloos
1. onmondig, jong
2. dwaas, onnozel
eiland
overwinnen
overwinning
1. waarnemen, bemerken
2. denken
menen
beschouwen als, vinden
1. gewoonte
2. wet
geest (= nou`~)
ziekte
terugkeren
dag van de terugkeer
terugkeer
geest, verstand
van plan zijn (lett.: in de geest hebben)

nou`so~, hJ
nu`n
nuvx, nuktov~, hJ
to; nw`ton

ziekte (= hJ novso~)
nu
nacht
rug

X
xei`no~
xevno~
xevno~, oJ
xivfo~, xivfou~, tov
xuvlon, tov
xuvn

= xevno~
buitenlands, vreemd
1. vreemdeling
2. gastvriend
zwaard
hout, stuk hout, voorwerp van hout
= suvn

O
oJ/hJ/tov
oJ dev/hJ dev/to; dev
		
oJ me;n . . . oJ dev
oiJ me;n . . . oiJ dev
o{de, h{de, tovde
oJdov~, hJ
ojduvromai
o{q’
o{qen
o{qi
oi|
oi|a + partic.
oi\da (perf.)
+ inf.
oi[kade
oijkei`o~
oijkevth~, oJ
oijkevw
oi[khma, tov
oijkiva, hJ
oi[koqen
oi\kovnde
oi[koi
oi\ko~, oJ
oi\mai
oijmwvzw
oi\no~, oJ
oi|a (bijw.)
oi[omai
oi|on
oi\o~
oi|o~
oi|ov~ tev eijmi
o[i~, o[io~, oJ/hJ
oi[sw
oi\to~, oJ
oi[comai
+ partic.
oji?w
ojktwv

1. de/het
2. (Hom.) hij/zij/het
hij/zij/het (verwijst terug naar een eerder
genoemde persoon/zaak)
de een . . . de ander
sommigen . . . anderen
deze, dit
weg
jammeren, verdriet hebben, huilen
= o{te toen, wanneer
vanwaar (betrekk.)
waar
waarheen (betrekk.)
omdat
ik weet
kunnen
naar huis
eigen, verwant
(in huis dienende) slaaf, bediende
(be)wonen
kamer
huis
van huis
naar huis
thuis
1. huis, erf
2. huishouden
denk ik, volgens mij
jammeren
wijn
zoals (bijvoorbeeld)
menen, vermoeden
zoals (bijvoorbeeld)
alleen
zo(danig) als, hoe, wat voor een
in staat zijn, kunnen
schaap
ik zal dragen/brengen (fut. van fevrw)
(nood)lot
weg(gegaan) zijn
weg . . . , heen . . .
geloven, denken, verwachten
acht (telwoord)

o[lbio~
o[lbo~, oJ
o[leqro~, oJ
ojlivgo~
o[llumai, aor. wjlovmhn
o{lo~
ojlofuvromai
oJmilevw + dat.
o[mma, o[mmato~, tov
o[mnumi, aor. w[mosa
oJmoi`o~ + dat.
oJmologevw + dat.
oJmou`
o{mw~
o[nar, ojneivrato~, tov
o[neiro~, oJ
o[noma, tov
ojnomavzw
o[no~, oJ/hJ
ojxuv~ (ojxevo~), ojxei`a,
ojxuv (ojxevo~)
o{ph/
o[pisqe(n) + gen.
o[pisqen (bijw.)
ojpivsw
o{pla, tav
oJplivth~, oJ
oJpovsoi
oJpovso~
oJpovtan + conj.
oJpovte (+ opt.)
oJpovtero~
o{pou
o{pw~ + conj./opt.
o{pw~ mhv + conj./opt.
oJravw, imperf. eJwvrwn,
aor. ei\don,
fut. o[yomai,
perf. eJwvraka
ojrghv, hJ
o[rgia, ta;
ojrgivzomai + dat.
ojrqov~
o{rko~, oJ
oJrmavomai
o[rni~, o[rniqo~, hJ
o[rnumai
o[rnumi, aor. w\rsa
o[ro~, o[rou~, tov
o{ro~, oJ
o{~, h{, o{
o{sio~
o{son . . . , tosou`to
o{so~
(pavnta) o{sa
(pavnte~) o{soi

rijk, welvarend, gelukkig, gezegend
voorspoed
ondergang, dood
weinig
omkomen, gedood worden
(= ajpovllumai)
(ge)heel, volledig
(wee)klagen, jammeren
omgaan met, verbonden zijn met
oog
zweren, een eed afleggen
gelijk aan, gelijkend op
het eens zijn met, instemmen met,
aannemen
op dezelfde plaats, samen, bijeen
toch
droom
droom
naam
noemen
ezel(in)
scherp, fel
waarlangs, waarheen, waar
achter
later, aan de achterkant
terug
wapens
zwaargewapende, hopliet
hoeveel
1. hoe groot, hoeveel
2. zo groot als, zoveel als
= oJpovte a[n = o{tan wanneer
wanneer, toen, nu
wie van beide(n) (onbepaald betrekk. vnw.)
waar (ook maar)
opdat, om te, hoe
opdat niet, om niet te
zien

toorn, drift
riten, (mysteriën)feest
boos worden/zijn op
1. rechtop
2. juist
eed
1. zich in beweging zetten
2. aanvallen
vogel
snellen, zich (haastig) bewegen
doen ontstaan, veroorzaken
berg
grens
1. die/dat (betrekk. vnw.)
2. (met ingesloten antecedent) wie, wat
godsdienstig, vroom
zoveel als . . . , zóveel/zózeer als
zo groot/zoveel als
alles wat
zovelen als, allen die

o{sper, h{per, o{per
o[sse, twv (dualis)
ojstevon, tov
o{sti~, h{ti~, o{ ti
o{tan (= o{te a[n)
+ conj.
o{te
o{ti

(precies) diegene die/datgene wat
ogen
been, bot
1. (iemand) die, wie ook maar (meestal
vertalen als o{~)
2. wie, welke (in afhankelijke vraagzin)
wanneer

toen, wanneer (voegwoord)
1. dat (voegwoord)
2. omdat
ojtruvnw
aansporen
ou|
waar (betrekk. vnw.)
ouj, oujk, oujc
niet
ou[ ti
volstrekt niet, geenszins
oujdamou`
nergens
oujdamw`~
op geen enkele manier, beslist niet,
helemaal niet
oujdev
en niet, ook niet, zelfs niet
oujdeiv~, oujdemiva,
1. niemand, niets (zelfstandig)
oujdevn
2. geen enkel(e) (bijvoeglijk)
oujdevn
1. niets (zelfstandig)
2. helemaal niet (bijwoord)
oujde;n a[llo (h[)
niets anders (dan)
oujdevpote
nooit
oujdevtero~
geen van beide(n)
oujkevti
niet meer
ou[koun
dus niet
oujkou`n;
(dan) niet? toch zeker wel?
ouj movnon . . . ajlla; kaiv niet alleen . . . maar ook
ou\n
1. dan, nu (als een verhaal verder gaat)
2. dus (in conclusie)
gen. + ou{neka
terwille van, wegens om
ou[pote
nooit
ou[pw
nog niet
oujranov~, oJ
hemel
oujtavzw
verwonden, slaan, treffen
oujtavw
verwonden, slaan, treffen
ou[te . . . ou[te
noch . . . noch
ou[ti~/ou[ . . . ti~
niemand, geen, (onz.) niets
ou|to~, au{th, tou`to
die/deze, dat/dit, hij/zij/het
mv. ou|toi/au|tai, die/deze, zij
tau`ta
ou{tw(~)
zo, op die manier (bijwoord)
oujc
niet
oujciv
niet
ojfeivlw + acc.
verschuldigd zijn
+ inf.
verplicht zijn te
ojfqalmov~, oJ
oog
o[fra + conj./opt.
opdat, om
ojfruv~, uvo~, hJ
wenkbrauw
o[y, ojpov~, hJ
stem
o[yi~, o[yew~, hJ
het zien, aanblik
o[yomai
ik zal zien (fut. van oJravw)
P
pavqo~, pavqou~, tov
paideuvw

(wat iemand overkomt: pavscw)
1. lot, ongeluk
2. gewaarwording, ervaring
opvoeden, opleiden
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paidikav, tav
pai`~, paidov~, oJ

lieveling, geliefde
1. kind (zoon, dochter)
2. slaaf
lang geleden, vroeger, allang (bijwoord)
pavlai
palaiov~
oud, (van) vroeger
pavlin
weer, terug (bijwoord)
pantacovqen
van alle kanten (bijwoord)
pantacou`
overal (bijwoord)
pavnte~, pavntwn
alle(n)
pantoi`o~
allerlei
pavntw~
geheel en al, volkomen (bijwoord)
pavnu
volkomen, heel, erg, zeer (bijwoord)
pavnu ge
zeker
pavnu me;n ou\n
zeer zeker
parav, par’ + gen.
van (de kant van)
+ dat.
bij, naast
+ acc.
1. naar (bij personen)
2. langs
3. in strijd met
paraggevllw
een bericht doorgeven, aansporen,
bevelen
paragivgnomai
komen bij
paradivdwmi
overhandigen
parainevw + dat.
aansporen
parakalevw
erbij roepen, ontbieden, vermanen
parakeleuvomai + dat. aansporen
paraskeuavzw
klaarmaken, gereed maken
parativqhmi
erbij leggen
pareiav, hJ
wang
pavreimi, inf. parei`nai aanwezig zijn, voorhanden zijn
parevxw
ik zal verschaffen/bieden (fut. van
		
parevcw)
pavresti(n)
het is mogelijk, het is geoorloofd
parevcw,
verschaffen, bieden, geven
aor. parevscon
parqevno~, hJ
meisje
parivhmi, inf. parei`nai 1. voorbij laten gaan, laten schieten
2. toelaten
parivstamai + dat.
naast . . . gaan staan, bijstaan, helpen
parovnte~, oiJ
aanwezigen
pavro~ (bijw.)
eerder, ervoor
pa`~ (pantov~), pa`sa
1. geheel
(pavsh~), pa`n
2. ieder
(pantov~)
meervoud
3. allen
pavscw, aor. e[paqon,
1. lijden, te verduren hebben
fut. peivsomai,
2. ondervinden, ervaren
perf. pevponqa
pathvr, patrov~, oJ
vader
pavtrio~
(voor)vaderlijk, traditioneel
patriv~, patrivdo~, hJ
vaderland
patri;~ gai`a, hJ
vaderland
patrw`/o~
van de (voor)vader(en) geërfd
pauvomai + gen.
ophouden (met), stoppen
pauvw
(doen) stoppen, (doen) ophouden
pedivon, tov
vlakte
pezov~
te voet
peivqomai, + dat.,
gehoorzamen, geloven
aor. ejpiqovmhn
peivqw
overtuigen, overreden
peiravomai
proberen
peivsomai
1. ik zal lijden/ondergaan (fut. van
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pavscw)
2. ik zal gehoorzamen (fut. van
peivqomai)
pevlomai
worden, gebeuren, (blijken te) zijn
pevlw
worden, gebeuren, (blijken te) zijn
pevmpto~
vijfde
pevmpw
sturen, zenden
pevnqo~, tov
verdriet, leed
pevnte
vijf (telwoord)
pevplo~, oJ
peplos, kleding, gewaad
pevpoiqa
ik vertrouw (perf. van peivqomai)
pevponqa
ik heb geleden/doorstaan (perf. van
pavscw)
pevptwka
ik ben gevallen (perf. van pivptw)
per
1. zeer, juist, precies (versterkt/
		
benadrukt het voorafgaande woord)
2. (na partic.) hoewel, ook al
pevrqw
verwoesten, vernietigen
periv + gen.
om, over
+ dat.
1. (van plaats) om . . . heen
2. om, over
+ acc.
1. (rond)om, in de buurt van
2. met betrekking tot
periklutov~
zeer beroemd
perivfrwn Phnelovpeia de zeer verstandige Penelope
pevtra/pevtrh, hJ
rots
peuvsomai
ik zal vernemen/informeren/vragen
(fut. van punqavnomai)
pevfuka
ik ben (van aard) (perf. van fuvomai)
ph/
ergens langs/heen, op een of andere
manier (bijwoord)
ph`/;
waarlangs?, waarheen?, hoe?
ph`ma, ato~, tov
leed, ellende, ongeluk
pivmplhmi + gen.
vullen (met)
pivnw, aor. e[pion
drinken
pivptw, aor. e[peson
vallen
pisteuvw + dat.
1. vertrouwen op
2. geloven
pistov~
trouw, betrouwbaar
plei`sto~
meeste(n), zeer vele(n)
pleivwn (pleivono~)/
meer
plevwn (plevono~)
plevon
meer (bijwoord)
plevw, aor. e[pleusa
varen
plhghv, hJ
slag, klap
plh`qo~, plhvqou~, tov menigte, hoeveelheid
plhvn + gen.
behalve
plhvrh~, plhvrou~
vol met
+ gen.
plhrovw + gen.
vullen met
dichtbij
plhsivon + gen.
plhsivo~
dichtbij (bijv. nw.)
plhvttw
slaan
ploi`on, tov
schip
plou`~, oJ
vaart, (zee)reis
plouvsio~, (oJ)
(de) rijk(e)
plou`to~, oJ
rijkdom
podwvkh~, eo~
snelvoetig
povqen;
waarvandaan?
poqen
ergens vandaan
poi`;
waarheen?
poi
ergens heen

poievw
+ 2 acc.
poihthv~, oJ
poikilomhvth~
poi`o~;
polemevw
polevmio~
polevmio~, oJ
povlemo~, oJ
povli~, povlew~, hJ
politeiva, hJ
polivth~, oJ
pollavki~ (bijw.)
polloiv, oiJ
pollw`/ ma`llon
poluv/pollw`/
+ compar.
+ superlat.
poluvmhti~
polumhvcano~
poluv~, pollhv, poluv
poluvtla~
poluvtropo~
poluvfrwn, ono~
ponevw
ponhrov~
povno~, oJ
povnto~, oJ
poreuvomai
povron
povrrw
povsi~, io~, oJ
povsoi;
povso~;
potamov~, oJ
povte;
potev
povteron . . . h[
povtero~;
potiv
povtmon ejpevspon
povtnia
pou`;
pou

1. doen 2. maken
iemand iets aandoen, maken tot
dichter
rijk aan listen
hoedanig?, wat voor?
oorlog voeren
vijandig
vijand
oorlog
stad
1. staat, samenleving
2. staatsvorm
burger
vaak, dikwijls
de meeste(n)
veel meer (bijwoord)
veel
verreweg
schrander, slim
vindingrijk
veel
die veel verdragen heeft
slim, vindingrijk; veel gezworven
hebbend
schrander, verstandig
zich inspannen, zwoegen
slecht
1. inspanning, moeite, werk
2. pijn, nood
zee
gaan, reizen
(aor.) verschaffen, verlenen, geven
1. ver
2. vooruit, verder
echtgenoot
hoeveel?
1. hoe groot? (bij niet-telbaar)
2. hoeveel? (bij telbaar)
rivier
wanneer
eens, ooit, soms
(of) . . . of (in een vraagzin)
wie van beide(n)?
= prov~
noodlot bereiken, sterven
1. (zelfst. nw.) meesteres, heerseres
2. (bijv. nw.) machtige, eerbiedwaardige
waar?
1. ergens
2. denk ik, misschien
voet
1. daad
2. zaak
1. moeilijkheden
2. politiek, macht
handeling, daad, onderneming
handelen, doen, verrichten

pouv~, podov~, oJ
pra`gma, pravgmato~,
tov
pravgmata,
pragmavtwn, tav
pra`xi~, pravxew~, hJ
pravttw,
perf. pevpraca/
pevpraga,
perf. pass. pevpragmai
eu\ pravttw
het goed maken/hebben

prevpei + dat.
prevsbei~,
presbevwn, oiJ
prevsbu~, prevsbeo~, oJ
presbuvtero~
privn + inf./A.c.I./
pers.vorm
privn
prov + gen.
pro; touvtou
probaivnw
prodivdwmi
proqumiva, hJ
provqumo~ (2 uitg.)
prov~ + gen.
+ dat.
+ acc.
pro;~ tau`ta
pro;~ tiv;
pro;~ touvtoi~
prosaudavw + acc.
proseveipen + acc.
prosevrcomai + dat.
prosevcw to;n nou`n
+ dat.
proshvkei moi
provsqe(n)
prospivptw
prostivqhmi
provsfhmi + acc.
provsw
provswpon, tov
provteron
provtero~
protiv
prw`ta (mevn)
prw`ton me;n . . .
e[peita dev
prw`ton
prw`to~
puk(i)nov~
puvlh, hJ
punqavnomai,
aor. ejpuqovmhn,
fut. peuvsomai
pu`r, purov~, tov
pw`~;
pw~

het past, het is gepast
gezanten
oude man
ouder
voordat
vroeger, tevoren (bijwoord)
voor
voordien, daarvoor
voortgaan, naar voren gaan
verraden, in de steek laten
bereidheid, ijver, enthousiasme
bereidwillig, graag, enthousiast
(predicatief)
van de kant van, door (bij passiva)
bij
naar, tegen
met het oog hierop, in reactie hierop
met het oog waarop?
bovendien (lett. bij die dingen)
toespreken, spreken tot
hij sprak tot
naderen
zijn aandacht richten op, letten op,
aandacht hebben voor
het past mij, het komt mij toe
1. (van plaats) aan de voorkant, van
voren
2. (van tijd) van tevoren, vroeger
1. neervallen voor
2. overvallen, aanvallen, overkomen
toevoegen
spreken tot
voorwaarts, verder
gezicht
eerder (bijwoord)
eerder, vroeger (bijv.nw.)
= prov~
eerst (bijwoord), in de eerste plaats
eerst . . . daarna
eerst (bijwoord), in de eerste plaats, in
het begin
eerste
1. dicht(opeen), stevig, talrijk
2. schrander, slim, wijs
poort
1. informeren, vragen
2. vernemen
vuur
hoe?
op de een of andere manier, enigszins

R
rJav/dio~
rJa/divw~
rJevzw, aor. e[rexa

gemakkelijk
gemakkelijk, met gemak (bijwoord)
1. doen, verrichten
2. offeren
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rJei`a
rJevw
rJhvgnumi
rJhi>divw~
rJivptw
hJ rJohv

gemakkelijk
stromen
breken, doorscheuren
= rJa/divw~
werpen
stroom (van een rivier)

S
saovw
safhv~, safou`~
sev, se
seautovn, seauthvn
sevbomai
sevqen
semnov~
sh`ma, shvmato~, tov
shmaivnw
shmei`on, tov
sigavw
sighv, hJ
sivdhro~, oJ
si`to~, oJ (mv. ta; si`ta)
skevlo~, skevlou~, tov
skevyomai
		
skhnhv, hJ
skiav, hJ
skopevw
smerdalevo~
smikrov~
soiv, soi
sov~, shv, sovn
sofiva, hJ
sofov~
Spartiavth~, oJ
spavw
speivrw, aor. e[speira
spevndw
spevo~, tov
speuvdw
spondaiv, aiJ
spoudai`o~
spoudhv, hJ
spoudh`/
stavdion, tov
stavsi~, stavsew~, hJ
steivcw
stevllomai
stevllw, aor. e[steila
stenacivzw
stenavcw
sterivskw + gen.
stevfano~, oJ
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redden
duidelijk
jou, je (acc. enkelv.)
jezelf (acc. enk.)
ontzag hebben voor, vereren
= sou`
eerbiedwaardig, indrukwekkend
1. teken
2. graf(teken)
(door een teken) duidelijk maken,
betekenen
teken
zwijgen, verzwijgen
het zwijgen, stilte
ijzer, ijzeren voorwerp
graan, brood, voedsel, eten
been
ik zal bekijken/letten op (fut. van
skopevw)
tent, hut
schaduw, schim
bekijken, letten op
vreselijk, verschrikkelijk
klein
voor jou (dat. ev.)
jouw (bezit. vnw.)
1. wijsheid
2. slimheid
1. verstandig, wijs
2. slim
Spartaan
trekken
zaaien
plengen, een plengoffer brengen
grot
1. zich haasten
2. zich inspannen, streven naar
wapenstilstand, verdrag
haastig, ijverig, ernstig, belangrijk
1. serieuze inspanning, moeite
2. haast
1. haastig, met moeite
2. met opzet
lengtemaat (ca. 192 m.), renbaan
opstand, (partij)strijd
gaan
op expeditie gaan, reizen
1. gereed maken
2. zenden
zuchten, kreunen
zuchten, kreunen
beroven van
krans

sthvlh, hJ
sth`qo~, eo~, tov
stolhv, hJ
stovlo~, oJ
stovma, stovmato~, tov
strateiva, hJ
strateuvomai
strateuvw

zuil, grafsteen
borst
kleding(stuk)
expeditie, reis, tocht
mond
veldtocht, expeditie
een veldtocht ondernemen
een veldtocht ondernemen,
optrekken
strathgov~, oJ
legeraanvoerder
stratiav, hJ
leger
stratiwvth~, oJ
soldaat
stratovpedon, tov
legerplaats, kamp
stratov~, oJ
leger
strevfomai
zich draaien, zich omkeren
strevfw
draaien, wenden, keren
suv
jij, u
subwvth~, oJ
zwijnenhoeder
suggenhv~, suggenou`~ verwant
suggenhv~,
de verwant, het familielid
suggenou`~, oJ
sullambavnw
1. (vast)grijpen
2. samenvatten, begrijpen
sullevgomai,
zich verzamelen
aor. sunelevghn
sullevgw
verzamelen
sumbaivnei + A.c.I.
het gebeurt dat, het geval wil dat
sumbavllw
1. bijeenbrengen
2. vergelijken, vermoeden
sumbouleuvw
raad geven, aanraden
summaciva, hJ
bondgenootschap
suvmmaco~, oJ
bondgenoot
sumfevrei
het is nuttig, het is voordelig
sumforav, hJ
1. gebeurtenis
2. ongeluk, tegenspoed
suvn + dat.
met, in gezelschap van, met behulp
van
suvneimi, inf. sunei`nai samen zijn met, omgaan met (ook
+ dat.
seksueel)
sunevrcomai,
samenkomen
aor. sunh`lqon
sunivhmi, inf. sunivenai begrijpen
suvnoida ejmautw`/
ik ben mij ervan bewust dat ik
+ partic.
sfavllomai + gen.
zich vergissen in
sfavllw, aor. e[sfhla doen wankelen, op het verkeerde
spoor zitten
sfea~
hen (= aujtouv~)
sfovdra
hevig, erg (bijwoord)
scedovn
1. (+ gen.) dichtbij
2. bijna
scevtlio~
hardvochtig, wreed
schvsw
ik zal hebben (fut. van e[cw)
scolhv, hJ
vrije tijd
swv/zw
redden
sw`ma, swvmato~, tov
lichaam
swthvr, swth`ro~, oJ
redder
swthriva, hJ
behoud, redding
swfrosuvnh, hJ
gezond verstand, wijsheid,
zelfbeheersing, ingetogenheid
swvfrwn, swvfrono~
verstandig
swvw
redden

T
tavla~, vrl. tavlaina
tavmnw, aor. e[tamon
tavxi~, tavxew~, hJ
taravttw
tavttw
tau`ta
tauvth/
tavfo~, oJ
tavca
tavcisto~
tavco~, tavcou~, tov
tacuv~, (tacevo~),
tacei`a, tacuv
(tacevo~)
. . . te
. . . te kaiv . . .
		
te . . . te
tevqnhka
teivnw, aor. e[teina
tei`co~, teivcou~, tov
tekmhvrion, tov
tevknon, tov
tevko~, eo~, tov
telethv, hJ
teleutavw
teleuthv, hJ
televw, fut. televw
tevlo~, tevlou~, tov
tevmnw, aor. e[temon
tevrpomai + gen. of dat.
tevtarto~
tevttare~
teuvxomai
teuvcw
tevcnh, hJ
th`/de
tiv . . . ;
ti (zonder accent)
tiv de…
tivqhmi, aor. e[qhka
+ 2 acc.
tivktw, aor. e[tekon
timavw, aor. ejtivmhsa
timhv, hJ

timwrevomai + acc.
timwrevw + dat.
ongelukkig, ellendig
snijden
opstelling, slagorde, slaglinie
in beroering brengen, onrustig
maken
1. opstellen, ordenen
2. (in een functie) aanstellen
dit, dat (onz. mv. nom. + acc.)
daarlangs, op die manier
graf
snel, spoedig (bijwoord)
het snelst, zeer snel
snelheid
snel
en . . .
en (verbindt twee woord(groep)en nauw met
elkaar)
. . . en (nauwere verbinding dan . . . kaiv
of te . . . kaiv)
ik ben dood (perf. van ajpoqnhv/skw)
spannen, strekken
muur (van een stad)
teken, bewijs
kind
kind
inwijdingsfeest, ritueel
1. eindigen
2. sterven
einde
tot stand brengen, voltooien
1. vervulling, voltooiing
2. einde, doel
3. (als bijwoord) tenslotte
snijden
genieten van, zich vermaken (met),
zijn hart ophalen (aan)
vierde
vier (telwoord)
ik zal krijgen/treffen (fut. van
tugcavnw)
1. maken, vervaardigen, bouwen
2. teweegbrengen, veroorzaken
kunst, vakbekwaamheid,
vaardigheid
hierlangs, op deze manier
1. wat?
2. waarom?
1. iets
2. een of ander (ti staat nooit op de
eerste plaats van de zin)
en verder? en wat zeg je van? hoe zit
het met?
plaatsen, (neer)zetten, (neer)leggen
maken tot
baren, ter wereld brengen,
voortbrengen
eren
eer, eerbewijs, aanzien, ambt

timwriva, hJ
tivne~ (gen. tivnwn);
tivnomai
tivnw
tiv~, tivno~;
ti~ (zonder accent)
		
titrwvskw
tivw
tlhvmwn (2)
tmh`ma, tov
Tmw`lo~, oJ
to; me;n . . . to; dev
tovde
toi
		
toivnun
toiovsde, toiavde,
toiovnde
toiou`to~, toiauvth,
toiou`to
toi`co~, oJ
tovlma, hJ
tolmavw
tovxon, tov
tovpo~, oJ
tosovsde, toshvde,
tosovnde
tosou`to . . . , o{son
tosou`to~, tosauvth,
tosou`to
tovte
tovte me;n . . . tovte dev
tou[neka
tou`to
tou`to me;n . . . tou`to
dev
tragw/diva, hJ
travpeza, hJ
trau`ma, trauvmato~, tov
tracuv~ (tracevo~),
tracei`a, tracuv
(tracevo~)
trei`~, triva
trevpomai,
aor. ejtrapovmhn,
aor. pass. ejtravphn
trevpw, aor. e[trapon
trevfw, aor. e[qreya
trevcw, aor. e[dramon
triva
triavkonta

zich wreken op, straffen
1. helpen
2. wreken
1. wraak, straf
2. hulp
1. wie? (meervoud)
2. welk(e)? (meervoud, bijvoeglijk gebruikt)
doen boeten, zich wreken op, straffen
boeten, betalen
1. wie? (zelfstandig)
2. welk(e)? (bijvoeglijk)
1. iemand (zelfstandig)
2. een of ander(e) (bijvoeglijk) (ti~ staat
nooit op de eerste plaats van de zin)
verwonden
eren
ellendig, rampzalig
snede, wond
Tmolus(gebergte)
het een . . . het ander
dit (onz. enk. nom. + acc.)
1. let wel
2. benadrukt het woord waar het achter staat
3. = soi (bij Homerus)
welnu, dus
zodanig, dergelijk
dergelijk, zodanig, zo’n, van dien aard
muur (van een gebouw)
1. durf, brutaliteit
2. onderneming, waagstuk
durven
boog
plaats
zo groot, zoveel
zo groot/zoveel . . . , als
zo groot, zoveel
dan, toen (bijwoord)
nu eens . . . dan weer
daarom
dit, dat (onz. enk., nom. + acc.)
enerzijds . . . anderzijds, deels . . .
deels
tragedie, treurspel
tafel
wond
rotsachtig, ruw
drie (telwoord)
1. zich wenden
2. overgaan tot
3. op de vlucht slaan
wenden, keren
1. voeden
2. opvoeden
rennen
drie (onz. nom./acc. meerv.)
dertig (wordt niet verbogen)
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trivto~
Troivh, hJ
trovpo~, oJ
Trw/aiv, aiJ
Trw`e~, Trwvwn, oiJ
tugcavnw, aor. e[tucon
+ partic.
+ gen.
tuvptw
tuvranno~, oJ
tuvch, hJ
twv

derde
Troje (land en stad)
wijze, manier
Trojaanse vrouwen
Trojanen
toevallig . . .
krijgen, treffen
slaan
alleenheerser, tiran
lot
dualisvorm van 1. het lidwoord ‘
zij beiden’
2. betrekkelijk vnw.

U
uJbrivzw
u{bri~, u{brew~, hJ
uJgiveia, hJ
uJgihv~, uJgiou`~
u{dwr, u{dato~, tov
ui|e~ ∆Acaiw`n
uiJov~, oJ
u{lh, hJ
uJmei`~, uJmw`n, uJmi`n,
uJma`~
uJmevtero~
uJov~
uJpavrcw
uJpevr + gen.
uJpe;r moi`ran
uJperbavllw
uJpiscnevomai,
aor. uJpescovmhn
u{pno~, oJ
uJpov, uJp’, uJf’ + gen.
+ dat.
+ acc.
uJpolambavnw,
aor. uJpevlabon
uJpopteuvw
uJposchvsomai
u{stato~
u{steron
u{stero~
uJfivstamai
uJforbov~, oJ
uJyhlov~
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F
faivdimo~
Faihvke~, hvkwn, oiJ
faivnomai, aor. ejfavnhn,
fut. fanou`mai/
fanhvsomai
perf. pevfhna
+ inf.
+ partic.
faivnw, aor. e[fhna
favmhn
favnai
fanerov~
favo~, tov
favrmakon, tov

overmoedig handelen, mishandelen
overmoed, arrogantie
gezondheid
gezond
water
zonen van de Grieken
zoon
hout, bos
jullie (nom., gen., dat., acc.)

favsganon, tov
fasiv(n)
fau`lo~
fevrw, aor. h[negkon,
fut. oi[sw
feuvgw, aor. e[fugon
(+ acc.)
fhmiv
ou[ fhmi

jullie (bezit. vnw.)
= uiJov~
1. beginnen
2. reeds ter beschikking staan, er
reeds zijn
1. boven
2. ter verdediging/bescherming van
3. over, wat betreft
in strijd met het lot
ergens overheen gaan, overtreffen
(ook med.)
beloven

fqavnw + acc.

slaap
door (toedoen van), ten gevolge van
onder, aan de voet van
onder
1. antwoorden
2. opvatten, aannemen
vermoeden, verdenken, argwaan
koesteren
ik zal beloven (fut. van uJpiscnevomai)
achterst, laatst
later (bijwoord)
later(e)
beloven
zwijnenhoeder
hoog

+ partic.
fqevggomai
fqivnomai
fqivnw
fqonevw + dat.
fqovno~, oJ
filevw
+ inf.
filiva, hJ
fivlo~
fivlo~, oJ
filosofevw
filosofiva, hJ
filovsofo~, oJ
filovth~, hto~, hJ
fivltato~
fobevomai
foberov~
fovbo~, oJ
foitavw
foneuv~, fonevw~, oJ
foneuvw
fovno~, oJ
forevw
fravzomai

schitterend, stralend
Phaeaken
verschijnen

schijnen te
blijken te
tonen, laten zien
ik zei (aor. van fhmiv)
(te) zeggen (inf. van fhmiv)
goed zichtbaar, duidelijk
licht
1. kruid
2. geneesmiddel
3. vergif
zwaard
zij zeggen
slecht
1. dragen, brengen
2. verdragen
vluchten (voor)
zeggen
1. nee zeggen, weigeren
2. zeggen dat niet, ontkennen
iemand passeren, iemand voor zijn,
eerder zijn dan
voor . . . , eerder . . .
geluid geven, zijn stem laten horen
kwijnen, omkomen
1. te gronde richten, doden (trans.)
2. kwijnen, omkomen (intrans.)
jaloers zijn op, benijden
afgunst, jaloezie
houden van
ervan houden te, gewoon zijn te
liefde, vriendschap, affectie
1. geliefd, dierbaar
2. (vaak bij Hom.) mijn/jouw/zijn
(eigen) (bezitt. vnm.)
vriend, dierbare
streven/zoeken naar wijsheid,
van wijsheid houden
wijsbegeerte, filosofie
wijsgeer, filosoof
vriendschap, liefde
liefste, zeer geliefd
bang zijn (voor), vrezen
angstaanjagend
angst, vrees
(geregeld) gaan, komen
moordenaar
vermoorden
moord
(regelmatig) dragen, brengen
waarnemen, overwegen

fravzw
frenev~, w`n, aiJ
(ejni;) fresivn
frhvn, frenov~, hJ
fronevw

tonen, te kennen geven
geest, hart
in zijn/haar hart
geest, hart, verstand
1. denken
2. verstandig zijn
frovnimo~
verstandig
frontivzw + gen.
zich bekommeren om, bezorgd zijn
voor
frontiv~, frontivdo~, hJ zorg
fugav~, fugavdo~, oJ
vluchteling, balling, verbannene
fughv, hJ
vlucht
fulakhv, hJ
bewaking, wacht
fuvlax, fuvlako~, oJ
wachter, bewaker
fulavttomai
oppassen voor
fulavttw
bewaken
fuvomai, aor. e[fun
groeien, aor./perf.: (van aard) zijn
perf. pevfuka
fuvsi~, fuvsew~, hJ
natuur, aard
fuvsei
van nature
fuvw
doen groeien
fwnevw
stem verheffen, spreken
fwnhv, hJ
stem
fw`~, fwtov~, tov
licht
fwv~, fwtov~, oJ
man, mens
C
caivre(te)
caivrw, aor. ejcavrhn,
fut. cairhvsw + dat.
calepov~
calkov~, oJ
calkou`~
carivzomai
cavrin + gen.
cavri~, cavrito~, hJ
ceimwvn, ceimw`no~, oJ
ceivr, ceirov~, hJ
(dat. mv. cersiv(n)/
cevroin)
cevw, aor. e[ce(u)a
cqwvn, cqonov~, hJ
civlioi
clwrov~
colovomai
covlo~, oJ
coreuvw
corov~, oJ
crhv + inf./A.c.I.
crhv/zw + gen.
crh`ma, crhvmato~, tov
crhvmata, crhmavtwn,
tav
crhvomai + dat.
crhvsimo~
crhstov~

gegroet
blij zijn
blij zijn met, zich verheugen over
lastig, moeilijk
brons, koper
bronzen, koperen
een plezier doen
wegens, terwille van
1. charme, schoonheid
2. gunst, dank
winter, storm
hand, arm
gieten, vergieten, storten
aarde, grond, land
duizend (telwoord)
groen, vaal
woedend/boos worden
woede, toorn
dansen
dans, koor
het is nodig, het moet
1. nodig hebben, verlangen
2. vragen om
zaak, ding
bezit(tingen), geld
gebruiken, omgaan met
bruikbaar, nuttig, goed
goed, deugdelijk

crivw
crovno~, oJ
crusov~, oJ
crusou`~
crwv~, crwtov~, oJ
cwvra, hJ
cwrevw
cwrivon, tov
cwriv~ + gen.
cw`ro~, oJ

insmeren, zalven
tijd
goud
gouden
huid, lichaam
land, streek, plaats
1. gaan
2. wijken
plaats, terrein
apart van, zonder
terrein, plaats

Y
yeudhv~, yeudou`~
yeuvdomai
yeu`do~, yeuvdou~, tov
yeuvdw
yuchv, hJ
yucrov~

leugenachtig
liegen
leugen
bedriegen
1. ziel, geest, schim
2. leven
koud

W
w|de
wjqevw
w\ka (bijw.)
wjkuv~, wjkeivh, wjkuv
w\mo~, oJ
w[mosa
w[n, ou\sa, o[n
w{ra, hJ
w{~/w|~
wJ~
+ conj./opt.
+ partic.
		
+ partic. fut.
+ superlativus
wJ~ e[po~ eijpei`n
wJ~ tavcista
w{~ te
w}~ favto
wJsauvtw~
w{sper
w{ste + persoonsvorm
+ A.c.I./inf.
wjfelevw + acc.
wjfevlimo~ (2 uitg.)
(ei[q’/wJ~) w[felon
+ inf.
w[fqhn

zo, als volgt
stoten, duwen
snel
snel
schouder
ik heb gezworen (aor. van o[mnumi)
zijnde (participium praesens van eijmiv
zijn)
seizoen, tijd van de dag
zó
1. hoe, (zo)als
2. dat (bij werkwoorden van zeggen)
3. toen, nadat (voegwoord)
opdat, om te
overwegende dat, omdat (volgens de
mening van het subject)
om te
zo . . . mogelijk
om zo te zeggen
1. zo snel mogelijk
2. zodra als (voegwoord)
(zo)als
zo sprak hij/zij
op dezelfde wijze, evenzo (bijwoord)
zoals
1. zodat
2. zodoende, dus (leidt hoofdzin in)
zodat (drukt mogelijk gevolg uit)
helpen, een dienst bewijzen
nuttig
had ik maar, was ik maar (eig. ik had
moeten) (onvervulbaar geachte wens)
ik werd gezien (aor. pass. van oJravw)
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