
DIE BYWOORD IN DIE GRIEKSE NUWE TESTAMENT* 

deur H. J. Linde 

I. HISTORIESE OORSIG EN DEFINISIE 

Die bywoord is die stiefkind in die gesin van onderwerpe wat deur Griekse 
Grammatikas behandel word, veral die wat die taal van die Nuwe Testament 
tot voorwerp van studie het.1 Die bywoord het egter so 'n groot rol gespeel 
in die ontwikkeling van die Griekse taal, en word so algemeen gebruik in 
die Nuwe Testament, dat 'n deeglike studie daarvan gebiedend noodsaaklik 
is. Juis vanwee die feit dat die bywoord dikwels oor die hoof gesien is in sy 
belang vir grammatika en eksegese, is as taak vir hierdie studie gestel om 
te bepaal wat beide hierdie studierigtings kan baat by die bestudering van 
die bywoord in die Griekse Nuwe Testament. 

Baie grammatici2 het, hoe stief ook al, tog op een of ander manier die 
bywoord behandel. Nieu-Testamentici het in die beginjare van die ondersoek 
in die duister getas. Die werk van manne soos G. B. Winer, Masson, Thayer, 
W. F. Moulton en Schmiedel verdien aandag, maar gaan mank aan baie 
gebreke omdat hulle nog nie van die bevindinge van die vergelykende 
taalwetenskap gebruik kon maak nie. 

Die begin van hierdie eeu het egter 'n nuwe oplewing beteken. Die werk 
van Deissmann, Brugmann en Delbruck, Albert Thumb en vele ander het 
ook vrugte afgewerp vir die Nuwe Testament-taalstudie. Geleerdes soos 
J. H. Moulton, L. Radermacher en A. T. Robertson het dankbaar van 
hulle bevindinge gebruik gemaak, en veral laasgenoemde gee 'n baie 
volledige behandeling van die bywoord onder sowel ,Accidence" as 
,Syntax", en wei in sy standaardwerk, A Grammar of the Greek New 
Testament in the Light of Historical Research. 

Van belang is ook die grammatikas wat verskyn het van Jannaris, 
Ki.ihner, Hirt en Schwyzer, 3 wat die werk van Brugmann voortgesit het, 
en baie vordering gemaak het om die prentjie van die bywoord van meer 
detail te voorsien. 

Wat is 'n Bywoord? Skerpe skeidslyne is moeilik genoeg te trek in enige 

* Verkorte weergawe van 'n verhandeling goedgekeur ter verkryging van die graad 
M.A. in Grieks aan die Universiteit van Stellenbosch, Maart 1964. 

1. Vir voorbeelde en nadere omskrywing sien my ongepubliseerde verhandeling, 
Die Bywoord in die Griekse Nuwe Testament, Stellenbosch 1964, p. 1-3. 

2. 'n Meer volledige behandeling van die bronne word gegee in my verhandeling 
p. 3-8. 

3. Jannaris, A. N.: An Historical Greek Grammar, London 1897; Kiihner, R. : Aus
fiihrliclze Grammatik der griechischen Sprache (bearb. von B. Gerth), Hannover und 
Leipzig 1904; Hirt, H: Handbuclz der grieclzisclzen Laut- und Formenlelzre, Heidelberg 
1912; Schwyzer, E.: Griechische Grammatik, Miinchen, 1953. 
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taalwetenskaplike arbeid, maar juis hier word die taak veral bemoeilik.deur 
die feit dat bywoorde, voorsetsels, voegwoorde, partikels en tussenwerpsels 
baie dikwels net weier om enige grense te gehoorsaam. 

Tog kan die volgende definisie gegee word van die bywoorde in die 
Griekse Nuwe Testament: Bywoorde is onverbuigbare naamwoorde wat 
op een of ander stadium in die ontwikkeling van die taal verstar het, nl. 
toe die taalgevoel opgehou het om naamval, geslag en getal in hulle geval 
te onderskei, en wat as sodanig gebruik is om werkwoorde, byvoeglike 
naamwoorde, ander bywoorde en selfs selfstandige naamwoorde nader te 
bepaal ten opsigte van wyse, plek en tyd. 

Daar is ook die kwessie van die verhouding van bywoorde tot aanver
wante rededele.4 In voorsetsels, voegwoorde, partikels en tussenwerpsels het 
ons te doen met vroeere bywoorde wat in elke geval 'n gespesialiseerde 
funksie vervul en as sodanig afsonderlike woordsoorte vorm. Onbetwisbare 
grenslyne kan nie getrek word nie, aangesien daar in baie gevalle oor
vleueling voorkom. 

II. OORSPRONG EN ONTWIKKELINGSGESKIEDENIS VAN DIE 
BYWOORD 

Brugmann laat hom soos volg uit oor die ontstaan van die vorm van 
bywoorde: ,Die Adverbia sind entweder ,erstarrte" nominale oder pro
nominale Kasus, oder ,erstarrte" syntaktische Wortkomplexe mit nomi
nalem oder pronominalem Hauptbestandteil, oder Wortformen mit 
besonderen Endungen, die auch vom Standpunkt der von uns erschlossenen 
idg. Grundsprache nicht oder nicht mehr als ,Kasussuffixe" erkennbar 
sind.'5 

Op 'n baie vroee stadium in die ontwikkeling van die taal het naamvals
vorme voldoende daarin geslaag om al die nodige verhoudinge tussen 
woorde uit te druk, o.a. ook omdat daar meer naainvalle was om in hierdie 
behoefte te voorsien. Met verloop van tyd het sommige naamvalle egter 
in onbruik begin raak, hoewel spore daarvan voortgelewe het in verstarde 
vorme van bywoorde in geval van sekere woorde. Uitgange wat behoort tot 
naamvalle wat vir ons nie meer bekend is nie, word bywoordelike suffikse 
genoem, bv. -'t'€, -8~::v, ens. 

In sommige gevalle kan ons wel met redelike sekerheid 'n verstarde 
bywoordsvorm terugvoer na 'n naamval soos die lokatief, ablatief of 
instrumentalis, wat aan ons bekend is uit ander Indo-Germaanse tale, maar 
in Grieks in onbruik geraak het. 

Selfs vorme van naamvalle wat voortbestaan het tot in die Nuwe Testa
ment se tyd en daarna, het in die geval van sekere woorde hierdie voorbeeld 

4. Die verhoudinge word enigsins breedvoerig behandel in my verhandeling (p. 10--19). 
5. Brugmann, K. en Thumb, A.: Griechische Grammatik, Mtinchen, 1913, pp. 292-3 . 
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van hulle ouer broers gevolg, en die funksie van 'n bywoord begin vervul 
in 'n verstarde vorm, gei:soleer van hulle eintlike bloedverwante-naam
woorde wat normaal verbuig in lewende naamvalle. 

Wat word bedoel met verstarring? Dit is 'n proses waarin die taalgevoel 
met verloop van jare opgehou het om te onderskei tussen selfstandige 
naamwoorde, byvoeglike naamwoorde, geslagte, getalle en naamvalle; 
daar ontstaan in die geval van die verdwene naamvalle absolute vorme 
sonder verbuigingsverband, m.a.w. dieselfde vorme lean nie meer van elke 
selfstandige naamwoord of byvoeglike naamwoord in gebruik gevorm 
word nie. En hierdie verstarde vorme word dan bloot by wyse van herin
nering oorgelewer en behou, hoewel die funksie van die oorspronklike 
naamvalle in die meeste gevalle opgehou het om lewendig te wees.6 

Die verdwene naamvalle het dus net in die geval van 'n sekere aantal 
woorde bloot formeel bewaar gebly-die funksie het by ander oorgegaan na 
'n ander naamval, bv. A.<i9pa (instrumentalis as bywoord, Mt. 1 :19), maar 
f:v 1:([> KpD7t't([> ( datief met voorsetsel, Mt. 6 :4). 

Hierdie situasie het natuurlik daartoe aanleiding gegee dat geleerdes 
hemelsbreed van mekaar verskil het wat betref die formele klassifikasie van 
bywoorde. Dieselfde bywoord word deur verskillende grammatici dikwels 
teruggevoer tot verskillende naamvalle, en ander sien weer in die bywoorde
like suffiks van bulle kollegas alle spore van 'n resente naamvalsuitgang. 
Ek wil my nie inlaat in hierdie netelige grensgeskille in die bespreking van 
die drie kategoriee wat volg uit die definisie van Brugmann nie. Dus sal 
ek nie 'n poging aanwend om al die bywoorde wat in die Nuwe Testament 
voorkom, daarvolgens te klassifiseer nie, maar wel 'n paar onbestrede 
voorbeelde noem in elke geval, behalwe waar bespreking van 'n geskiipunt 
nuwe lig op die indeling kan werp. 

A. BYWOORDE AS VERSTARDE NAAMVALLE 

Naamvalle wat op hierdie wyse gebruik is, is die nominatief, akkusatief, 
genitief, datief, lokatief, instrumentalis en ablatief. Die vokatief kom hier 
glad nie ter sprake nie. 

1. Die Nominatief Die nominatief as verstarde predikatiewe bepaling is 
in Grieks onder die bywoorde verteenwoordig in die vorme op -~, en op 
-t<;.7 Voorbeelde in die Nuwe Testament: a1ta~, f:q><i1ta~, JlOAt<;, en xropt<;, 
wat altesaam 27 keer voorkom as bywoorde. 

Dit is opmerklik dat van hierdie 27 gevalle soveel as 16 voorbeelde 
voorkom in Hebreers en in die geskrifte van Lukas (Evangelie en Hande
linge), wat die beste literere Koine in die Nuwe Testament verteenwoordig. 
Dit wil dus voorkom asof die nominatief al hoe minder in hierdie funksie 

6. Vgl. Brugmann, op. cit. p. 293 . 
7. Vgl. Brugmann, op. cit. p. 294. 
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gebruik is, en hoofsaaklik voorkom in die dele van die Nuwe Testament 
wat die naaste staan aan die klassieke Grieks. 

2. Die Akkusatief V oorbeelde van bywoorde wat 'n oorspronklike 
akkusatief verteenwoordig, is baie meer talryk. Brugmann onderskei hier 
drie tipes :8 

(a) Selfstandige naamwoorde, waarvan as voorbeeld kan dien ompEuv 
(Joh. 15 :25). 

(b) Neutrum van byvoeglike naamwoorde: Hierdie groep sluit die grootste 
deel van die akkusatiewe in, bv. enkelvoud rcoM (Mk. 12:27), -raxu (Luk. 
15 :22), O'llJ.lEpov (Luk. 23 :43); meervoud rcoA.Aa (Mk. 9 :26). 

Hiertoe behoort ook bywoorde soos Eu86c; (54 keer in Nuwe Testament), 
en f.yyuc; (33 keer). Die oorspronklike akkusatiwiese vorm was EU86 en 
f.yy6, terwyl die -c;-uitgang later bygevoeg is. J. Fraser9 verklaar die ontstaan 
van hierdie ,beweeglike' -c;-uitgang (wat hy onderskei van die ,blywende' 
-c;, soos bv. in KaA.mc;, wat nooit as *KaA.ffi voorkom nie), met verwysing na 
die uitgang -qn in die Grieks van di~ epiese digwerke, wat diens gedoen het 
vir die instrumentalis, lokatief en ablatief. Hy toon aan dat die variasies 
-qnc; en -cptv die meervoud en die dualis onderskeidelik verteenwoordig, 
terwyl -cpt beskou kan word as die enkelvoud, 6f as 'n sekondere, afgeleide 
vorm van eersgenoemde twee.10 Toe die oorspronklike naamval en getal 
van die vonne in onbruik begin raak het (verstar het), is -cptv en -cptc; deur 
volksetimologie beskou as wisselvorme van -cpt. Die eerste is gesien as -cpt 
plus -v ephelkustikon, en die uitgang -cptc; is na analogie daarvan gesien as 
-cpt plus 'n ,-c; ephelkustikon'-die beweeglike -c;-uitgang wat later gebruik 
is by bywoorde soos Eu86c; en f.yyuc;. 

(c) Gesubstantiveerde Vroulike Byvoeglike Naamwoorde: Slegs een voor
beeld hiervan is in die Nuwe Testament te vind, nl. J.lUKpav (10 keer) 
bv. Mt. 8:30, Mk. 12:34, ens. 

3. Die Genitief Die genitief word verteenwoordig deur voornaamwoorde 
soos rcou (Mt. 2:2) en au-rou (Mt. 26:36); gesubstantiveerde byvoeglike 
naamwoorde soos rcoA.A.ou (Mt. 26 :9), en in woorde met die uitgang -axou 
soos rcav.axou (Luk. 9 :6), uA.Aaxou (Mk. 1 :38). Bywoorde met die vrou
like genitiefuitgang -T]c; word ook deur Robertson hieronder geklassifiseer,11 

nl. {#jc; (Luk. 9:37, ens.), Ka8E~fjc; (Luk. 1 :3, ens.) en f.~aicpvT]c; (Hd. 9:3, 
ens.). 

4. Die Datief Hirt12 beweer dat die datief in Indo-Germaanse tale baie 
selde as bywoordsnaamval gebruik word, en noem slegs xaJ.lai. 

8. Op. cit. p. 294. 
9. ,The Final ~sin Greek Adverbs', Classical Quarterly, II, 1908, p. 265 sqq. 
10. Uit Homerus kan die volgende as voorbeelde dien: f3ill<pt (fl. I 403), 9s6<ptv 

(fl. XVII 101) en A.tKpt<pii; (II. XIV 463). 
11. Robertson, A. T.: A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical 

Research, London 1919, p. 295. 
12. Handbuclz der GrieclzisclzenLaut-wzd Formenlehre, Heidelberg 1912, p. 453. 
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Op hierdie punt kan 'n vergelyking met die Sanskrit meer lig werp. In 
hierdie oudste bekende vertakking van die Indo-Germaanse tale kan die 
datief t.o.v. vorm en uitgang nog onderskei word van die ander toe nog 
lewende naamvalle, soos die instrumentalis, lokatief en ablatief_l3 En nou 
blyk dit dat die datief baie min gebruik word as bywoord in vergelyking 
met die bogenoemde drie naamvalle. Burrow14 noem net drie voorbeelde, 
almal met die tipiese -aya-uitgang. 

Dit vloei dus hieruit voort dat ons baie versigtig moet wees om bywoords
vorme terug te voer na die oorspronklike suiwer datief. V oorbeelde van 
bywoorde afkomstig van die suiwer datief, wat tot in die Nuwe Testament 
deurgedring het, is die volgende: xaJ.lai (bv. Job. 9:6, 18:6, ens.), naA.at 
(bv. Mt. 11 :21) en EKnaA.at (II Pet. 2:3, 3 :5) . 

Vervolgens word bywoorde behandel wat afkomstig is uit naamvalle 
wat in die Grieks van die Nuwe Testament (en wat dit betref ook die van 
die klassieke tydperk) in onbruik geraak bet, en formeel met ander naam
valle saamgesmelt bet. Drie naamvalle kan herken word, omdat hulle 
voorkom in ander Indo-Germaanse tale, nl. die lokatief, instrumentalis en 
ablatief. 

5. Die Lokatief Die betekenis van hierdie naamval Ieen hom baie goed 
vir die vorming van bywoorde wat plek aandui, hoewel die betekenis van 
die oorspronklike naamval nie altyd behoue gebly het in die verstarring tot 
bywoord nie. Brugmann onderskei vier groepe :15 

(a) Selfstandige naamwoorde, bv. m':pucrt (II Kor. 8:10, 9:2) en KUKA.cp 
(bv. Mk. 3 :34). 

(b) Gesubstantiveerde byvoeglike naamwoorde : onsydig-navotKEi (Hd. 
16 :34), nuvnA.1']9Ei (Luk. 23: 18) en die woorde op -n, waarvan ons vier 
voorbeelde bet: AuKaovto"ti (Hd. 14:11), <EA.A.1']vtcrti (Job. 19:20, Hd. 
21:37), <ProJ.lai:crti (Job. 19:20) en <E~pai:crti (Joh. 19:20, ens.); vroulik-
01']J.10criq, (Hd. 16:37, ens.), ioiq, (I Kor. 12:11) en 1tE~ij (Mt. 14:13, Mk. 
6:33). 

(c) Voornaamwoorde: noi, ot, nanaxoi en i\vtaueot is aan ons welbekend 
uit die Grieks van vroeere tye, maar nie een kom meer in die Nuwe Testa
ment voor nie. Die enigste voorbeeld is EKEi, wat baie algemeen in gebruik 
gekom het, en 94 keer in die Nuwe Testament voorkom, afgesien van sy 
samestellings EKEi9Ev (27 keer) en EKEicrE (2 keer). 

(d) Dan noem Brugmann die sogenaamde suffikslose lokatiewe, wat deur 
Hirt16 beskryfword as ,uralte Lokative', n1. ai!':v en xesc;. Hulle Nuwe Testa
mentiesevorme is ad (bv. Hd. 7:51) en sxesc; (bv. Job. 4:52). 

6. Die Instrumentalis. Ook hierdie naamval bet heelwat bywoorde opge-

13. Burrow, T.: The Sanskrit Language, London 1955, p. 231 sqq. 
14. Ibid. p. 282. 
15. Op. cit. p. 295 . 
16. Op. cit. p. 453. 
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lewer in die vorm van vroeere voornaamwoorde en byvoeglike naam
woorde. 

(a) Voornaamwoorde: is hier verteenwoordig in ourem (bv. Mt. 24:6) en 
ou1:m, wat in die vorm van ou'tm~ in die Nuwe Testament voorkom (bv. 
Mt. 1:18, ens.). Dieselfde bywoordelike -~word dus hier bygevoeg, wat ons 
reeds by die akkusatiefteegekom het. Dit is een moontlikheid wat Brugmann 
nciem vir die vorming van die -m~-uitgang in bywoordeY Hierdie uitgang het 
produktief geword en die grootste bydrae gelewer tot die bywoordeskat in 
die Nuwe Testament. Brugmann erken ook die moontlikheid dat dit 
teruggevoer kan word tot die ablatief, 18 en aangesien die meeste geleerdes 
laasgenoemde moontlikheid aanvaar, sal die probleem by die bespreking 
van die ablatief aan die orde kom. 

Wat wel ook by die instrumentalis tuishoort, is bywoorde met die uitgang 
-m, wat nie noodwendig van voornaamwoordelike herkoms is nie, maar na 
die voorbeeld van ourem en ou'tfo tot stand gekom het. V oorbeelde hiervan 
word gevind in avm (bv. Joh. 2:7), K(i'tm (bv. Mt. 4:6), ~~m (bv. Mt. 13 :48), 
~crm (Joh. 20 :26), oreicrm (bv. Mt. 24:18) en re6ppm (bv. Mt. 15 :8). 

(b) Byvoeglike naamwoorde: word ook aangetref in die geledere van 
bywoorde vanuit die instrumenta1is. Die vrou1ike vorme EiKfj (I Kor. 15 :2, 
ens.), Kpmpfj (Ef. 5: 12), A.a8pa (Mt. 1:19, ens.), reUV'tlJ (Rd. 24 :3), reaV'tUXlJ 
(Hd. 21 :28) en UJ.la (Hd. 24:26, ens.) is hier opmerklik. 

7. Die Ablatief Dit bring ons by die bespreking van die bywoorde wat 
uitgaan op -m~. J. H. Moulton19 wys daarop dat die gebruik van hierdie 
uitgang in die Hellenistiese tyd baie uitgebrei het. In die Nuwe Testament 
is daar omtrent 'n honderd voorbeelde te noem van sodanige bywoorde, 
ruim een-derde van die totale aanta1 bywoorde (bywoordelike sinsnedes 
buite rekening gelaat). Hierdie groep is dus van groot betekenis vir die 
studie van die bywoorde in die Nuwe Testament, en ons sal breedvoeriger 
hierop moet ingaan. 

Daar is reeds aangetoon dat hierdie uitgang ook teruggevoer kan word 
na 'n oorspronklike instrumentalis (vgl. bl. 7). Dit is ook moontlik om 'n ou 
ablatief-vorm daarin te her ken, en wel op die volgende wyse: 

Die ablatiefuitgang was duidelik in die Latynse oertaal in alle verbuigings 
-d gewees. 20 As voorbeeld kan verwys word na merit ad, wat verstar het tot 
merito (bywoord vanaf vroeere ablatief). Ki.ihner noem ook die -at-uitgang 
van die ablatief in Sanskrit as voorbeeld, waarmee die oud-Griekse -m't 
ooreenkom. Die -1:-uitgang sou dan op grond van sandhi-werking (sins-

17. Op. cit. pp. 296, 471. 
18. Op. cit. pp. 264, 295, 455. 
19. Moulton, J. H., A Grammar of New Testament Greek, Edinburgh 1920, Vol. II, 

Dee! II, p. 163. 
20. KUhner, R., Ausfljhrliche Grammatik der Griechisclzen Spraclze, Hannover und 

Leipzig 1904, Dee! I, Band 2, p. 306. 
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fonetiek) tot-~ verander het. Brugmann21 beweer egter dat die aanname dat 
'n dentale eksplosiefklank deur die werking van sinsfonetiek ook as -~ 

voorkom, onbewysbaar is. ou1:ro~ sou dus nie die bewese uitvloeisel van 
*ou1:ro8 (•) kon wees nie. Tog wys Hirt22 daarop dat sowel n:oA.A.th:t as 
n:oA.A.aKt~ by Homerus (II. I 396 en Od. IV 101 onderskeidelik) naas melcaar 
voorkom, albei in ooreenstemming met die Oud-Indiese purii.Cig. Daardeur 
regverdig hy die wisselvorme soos ou1:ro en o{hro~, waar die oorspronklike 
dentaal in die een geval weggeval het, en in die ander geval in -~ verander 
het. 

Hoe dit ook al sy, of die oorspronklike dentaaluitgang van die ablatief 
in-~ verander het, ofweggeval het, en 'n beweeglike bywoordelike -~-uitgang 
in die plek daarvan gekom het, feit is dat die -&~-uitgang by bywoorde ook 
herlei kan word na 'n oorspronklike ablatief. 

Die vraag is nou of dit moontlik is om met redelike sekerheid vas te stel 
of hierdie klas van bywoorde as geheel van die instrumentalis of van die 
ablatief afkomstig is, en of 'n verdeling van die betrokke bywoorde tussen 
die twee naamvalle nie moontlik is nie. Brugmann23 weerhou hom van 'n 
finale uitspraak, en laat die moontlikhede oop. Hy gaan so ver om van die 
bywoorde op -ro en -&~ te se dat dit waarskynlik is dat die ablatief-vorm en 
die instrumentale vorm daarin saamgesmelt het. ,Der Ablativ hatte seit 
uridg. Zeit Schleifton (vedisch -aad), der Instrumentalis auf -6 kann eben
falls alten Schleifton gehabt haben, so dass von hier aus nichts der Annahme 
entgegensteht, dass beide Kasusformen nach Schwund des Ablativ -d 
zusammengefallen sind: '24 

Hirt 25 noem twee redes waarom hy nie met Brugmann saamstem dat 'n 
vroeere instrumentalis-uitgang (-ro) in die -&~-uitgang gesien kan word nie. 
Die eerste is die byvoeging van die -~. By die eintlike instrumentale bywoords
vorme kom dit nie voor nie (vgl. t'ivro). Hy gaan nl. van die standpunt uit 
dat dit die ablatiwiese dentale uitgang is wat in -~ verander het. Aan die 
beweeglike bywoordelike -~-uitgang skenk hy geen oorweging nie. 'n Verdere 
rede sien hy in die aksent. Bywoorde met uitgange afkomstig van die werk
like instrumentalis, bv. UV(l), Kthro, S~ro, het 'n akuut-aksent op die VOOr
laaste lettergreep, terwyl 'n bywoord soos KaA.&~, met 'n sirkumfleks op die 
laaste lettergreep grootliks daarvan verskil. Maar hoe maak 'n mens nou 
met ou1:ro~? Daar sou kon aangevoer word dat ou1:ro~ as 'n instrumentalis 
plus die beweeglike -~ geklassifiseer kan word, en dat KaA.&~ afkomstig is 
van *KaA.ro8 en dus van ablatiwiese herkoms is. Dit sou ook die wissel
vorme in die geval van ou•rofou"tro~ kon verklaar, in teenstelling met die 

21. Op. cit. p. 169. 
22. Op. cit. p. 256. 
23. Op. cit. pp. 264, 295, 296, 455, 471. 
24. Op. cit. p. 264. 
25. Op. cit. p. 451. 
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onveranderde vorm van bv. KaA.&c;. Maar dit is miskien bietjie vergesog 
om 'n klassifikasie op grond van die aksent aileen deur te voer. Buitendien 
gaan die aksent as kriterium ook nie deur in aile gevaile nie, omdat baie 
ander faktore daarop inwerk, bv. by saamgestelde bywoorde. 

Ook die betekenis van die naamvaile kan nie as rigsnoer dien nie. Ons het 
reeds daarop gewys dat die betekenis dikwels in die verstarringsproses 
leweloos geword en ontaard het. Hirt26 erken self dat die betekenis van die 
ablatief met betrekking tot die bywoord ,sehr verblasst' is. 

Dit is dus duidelik dat daar nie voldoende gronde is om te kies tussen die 
instrumentalis en die ablatief as voorouer van die vorm van bywoorde op 
-roc; nie. Dit lyk asof Brugmann tog voorkeur gee aan die instrumentalis, 
veral waar dit op formele klassifikasie aankom.27 Chantraine28 steun hom 
daarin. Vir die ablatief pleit manne soos Kuhner, 29, Hirt, 30 Smyth, 31 

Robertson, 32 Chamberlain 33 en Dana & Mantey. 34 

Hierdie wyse van vorming van bywoorde het so algemeen geword dat 
dit selfs deur die werking van analogie aan deelwoorde gevoeg is, bv. 
vouvsx&c; (Mk. 12:34), en unsp~aA.A.6v-troc; (II Kor. 11 :23). Dit kom soms 
voor in die vergrotende trap, en het sodoende 'n afwyking teweeggebring 
van die normale akkusatief-vonn, bv. 7tcptcrcrot6proc; (II Kor. 1 :12), 
crnou8atot6proc; (Fil. 2 :28). 

Gevolgtrekking: Met betrekking tot die vorming van bywoorde wat 
oorspronklik een of ander naamvalsvorm was, vertoon die Grieks van die 
Nuwe Testament dieselfde trekke as die van die klassieke periode. Die 
volgorde van belangrikheid vim die verskillende naamvaile vir die vorming 
van bywoorde in die Nuwe Testament, is min of meer soos volg: ablatief, 
akkusatief, instrumentalis, lokatief, genitief, datief en nominatief. 

Tog kan daarop gewys word dat 'n paar tipiese bywoordsvorme in die 
Nuwe Testament die oorhand gekry het, en deur analogie grootliks in getal 
toegeneem het ten koste van die vorme wat in die vyfde eeuse Atties meer 
gebruiklik was, soos die bywoorde op -&c; Die akkusatief in geval van die 
vergrotende en oortreffende trappe is ook nog hoofsaaklik behou, maar 
origens kom die bywoorde vanaf 'n naamvalsvorm heelwat minder voor in 
die Nuwe Testament as in die klassieke Grieks. 

26. Ibid. 
27. Op. cit. p. 295. 
28. Morphologie Historique du Grec, Paris 1961, p. 121. 
29. Op. cit. I, 2, p. 306. 
30. Loc. cit. 
31. Greek Grammar, Harvard 1956, p. 99. 
32. Op. cit. p . 295. 
33. Chamberlain, W. D., An Exegetical Grammar of the New Testament Greek, N.Y. 

1958, p. 109. 
34. Dana, H. E. & Mantey, J. R., A Manual Grammar of the Greek New Testament, 

S.P.C.K., London 1928, p. 236. 
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B. BYWOORDELIKE SUFFIKSE 

Bywoorde lean ook wees ... ,Wortformen mit besonderen Endungen, die 
auch vom Standpunkt der von uns erschlossenen idg. Grundsprache nicht 
oder nicht mehr als ,Kasussuffixe" erkennbar sind.' 35 

Daarom word nou die bywoorde genoem waarvan die uitgange nie meer 
her ken kan word as uitgange 6f van 'n nog bekende naamval nie, 6f van 'n 
naamval waarvan geen spore behalwe in die bywoorde self waargeneem 
kan word nie, omdat die naamvalle reeds in die voor-historiese tyd in 
onbruik geraak het. 

In die geval van hierdie suffikse het daar ook 'n groter korrelasie tussen 
die suffiks en sy betekenis in die bywoord bewaar gebly as by die naamvals
vorme en hulle oorspronklike betekenisse. Uit die aard van die saak het 
daar ook minder van die bywoorde wat deur suffikse gevorm is, bewaar 
gebly in die tyd van die Nuwe Testament as wat in die klassieke tydvak in 
gebruik was. 

Die werking van die volgende elf bywoordelike suffikse kan nog in die 
Nuwe Testament waargeneem word: -uKt~, -8E, -ElEv, -crE, -'tE, -Ka., --ro~, 

-xu,-~. -v, -i. 

C. SAAMGESTELDE BYWOORDE 

Die derde groep van bywoorde no em Brugmann in sy definisie: 
, ... ,erstarrte" syntaktische Wortkomplexe.' 36 Waar ons in die geval van 
die vorige twee groepe 'n vermindering van die aantal bywoorde in die 
ontwikkelingsgang van die taal aangetref het, is dit hier anders gesteld. 
Robertson se: ,The Koine is rather rich in those compound adverbs and 
Paul fairly revels in them'. 37 

I. Voorsetsel met Selfstandige Naamwoord. Soms word 'n voorsetsel en 
die selfstandige naamwoord wat hy bepaal, saamgevoeg en as een woord 
geskryf. Voorbeelde: na.pa.xpfllla. (Luk. 1:64, ens.), unEpSKEtva. (II Kor. 
10:16), Ka.Elu (Mt. 27:10), Ka.El6 (Rom. 8:26, ens.), av-rinEpa. (Luk. 8:26), 
Ka.96A.ou (Hd. 4: 18), s~a.u-rfj~ (Mk. 6:25, ens.). 

Soos te begryp is, het uitgewers van die teks van die Nuwe Testament van 
mekaar verskil wat betref die los en vas skrywe van hierdie woorde. Die 
probleem het natuurlik sy ontstaan te wyte aan die aanmekaar skrywe van 
alle woorde in die vroegste manuskripte van die Nuwe Testament. In 
hoeverre moet hierdie woorde nou gesien word as bywoorde, of as preposi
sionele sinsnedes, en die elemente los van mekaar geskrywe word? Boge
noemde woorde is van die vroegste uitgawes af as bywoorde behandel en 
vas geskryf, maar 'n man soos Griesbach het soms te ver gegaan deur in sy 
uitgawe van die Nuwe Testament in 1775 ook 8ta na.v-ro~ en Ka.El' iJ~.tepa.v 

35. Brugmann, op. cit. p. 292-3. 
36. Op. cit. pp. 292, 299 sqq. 
37. Op. cit. p. 297. 
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aanmekaar te skrywe as bywoorde. 38 Alle nuwere uitgawes het dit as 
preposisionele sinsnedes beskou. 

2. Ander Kombinasies. Daar is amper nie 'n perk vir die moontlike 
kombinasies vir die vorming van bywoorde nie: voorsetsel met bywoord
S1C7tUA.at (bv. II Pet. 2:3); voorsetsel met voegwoord-Ka9m<; (bv. Mt. 
21 :6); voorsetsel met werkwoordstam-u8taA.si7tTOl<; (bv. Rom. 1 :9); 
reeks voorsetsels-JCuTtvuvn (Luk. 19: 13); bywoord met selfstandige 
naamwoord-TTJA.uuy&<; (Mk. 8:25); selfstandige naamwoord met werk
woordstam-vouvsx&<; (Mk. 12 :34); byvoeglike naamwoord met self
standige naamwoord-7taV7tATJ9si (Luk. 23: 18); byvoeglike haamwoord 
met bywoord-mivwTs (Luk. 15:3, ens.). Baie min van hierdie woorde 
kom meer as een of twee keer in die Nuwe Testament voor. Dit wys op 'n 
smeebaarheid in die Koine, waar die woorde as't ware vir 'n spesifieke 
behoefte gevorm kan word. Dink maar aan die openingswoorde van die 
sendbrief aan die Hebreers met sy indrukwekkende opeenvolging van 
bywoorde: 1tOAU!lEPffi<; JCai 1tOAU"Cp67tro<; 1tUAat .... 

Paulus het ook die kuns verstaan om saamgestelde bywoorde te gebruik. 
Woorde soos imsps1C7tcptcrcr&<; (I Thess. 5: 13) en fmspc1C7tsptcrcrou (Ef. 
3:20, I Thess. 3:10), kom, wat die Nuwe Testament betref, net by Paulus 
voor. 

Maar Petrus span die kroon met 'n bywoord soos u7tpocrro7toA.ft!lmro<;, 
wat uit vier elemente saamgestel is! (I Pet. 1 : 17). 

Ook hier moet op die werking van analogie gewys word, vera! wat die 
gebruik van die uitgang -&<; betref. Robertson se: ,The bulk of the -&<; 
adverbs are ablatives made by analogy.' 39 

III. GRAMMATIKALE KONSTRUKSIE VAN DIE BYWOORD 

A. DIE BYWOORD SAAM MET DIE WERKWOORD 

Die mees algemene gebruik van bywoorde is die saam met werkwoorde. 
Dit is immers die gebruik wat opgesluit le in die etimologie van die naam 
E1ti p PTJ llU. 

Bywoorde word saam met werkwoorde gebruik om die wyse, p1ek en 
tyd van die handeling nader aan te dui. Hieroor word breedvoerig in die 
volgende hoofstuk gehandel. Wat hier van belang is, is die wyse van 
konstruering, en veral die woordorde. · 

Reels wat geld vir klassieke Grieks met betrekking tot woordorde; kan 
nie sonder meer op die Koine toegepas word nie. K. J. Dover40 sien dit 
ook in, en haal statistieke aan van H. Frisk (Studien zur griechischen 
Wortstellung, Goteborg 1933), wat ,important differences in syntactical 

38. Vgl. Robertson, op. cit. p. 170. 
39. Op. cit. p. 297. 
40. Greek Word Order, Cambridge 1960, p. 10 nt. 
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order between Hellenistic and Classical Greek' aantoon. Hy se verder: 
,We may perhaps come to the conclusion that the major difference is the 
emergence in Hellenistic Greek of syntactical determinants which are 
irrelevant to Classical Greek.' Sommige van hierdie determinante kom 
binnekort weer ter sprake. 

Allereers sal daar nagegaan word watter gevolgtrekkings gemaak lean 
word uit die plasing van 'n bywoord ten opsigte van die werkwoord wat 
daardeur bepaal word (woordtopiek), en daarna volg enkele woorde oar 
die plek wat 'n bywoord inneem ten opsigte van die hele sin (sinstopiek). 

1. Woordtopiek. Daar is drie moontlikhede wat betref die posisionele 
verhouding tussen 'n werkwoord en 'n bywoord: die bywoord lean direk 
voor die werkwoord staan, direk daarop volg of deur ander woorde van 
die werkwoord geskei word. Dit blyk ook dat daar noemenswaardige 
verskille bestaan tussen bywoorde wat wyse, plek oftyd aandui. 

(a) Bywoorde wat Wyse aandui. Hiervan se Kiihner:41 ,Das Adverb der 
Art und Weise nimmt in der Regel ... seine Stelle unmittelbar vor dem 
Pradikate ein.' Die meeste bywoorde in die Nuwe Testament maak hulle 
egter skuldig aan 'n onverskilligheid ten opsigte van die hele aangeleent
heid, en kom skynbaar willekeurig voor of na die werkwoord voor. Die 
beste illustrasie hiervan word gevind in die geval van aKpt~&c;, wat nege 
keer in die Nuwe Testament voorkom, vier daarvan in die vergrotende 
trap. Die woord kom vier keer saam met die indikatief voor, twee Iceer 
v66r die werkwoord (Hd. 18:26, I Thess. 5:2) en twee keer daarna (Mt. 
2:8, Hd. 18:25); twee keer saam met 'n deelwoord, een daarv66r (Hd. 
24 :22) en een daarna (Luk. I :3); twee keer saam met die infinitief, oak een 
daarv66r (Hd. 23 :20) en een daarna (Hd. 23: 15); en dan staan alCpt~&c; ook 
een keer na 'n imperatief (Ef. 5: 15). 

Elke bywoord sal dus afsonderlik ondersoek moet word om te sien waar 
hy in 'n normale woordorde gebruik word, en waar daar afgewyk word 
van die normale om spesiale klem op die bywoord te laat val. Die saak 
berus egter glad nie geheel en al op willekeur nie. In elke geval sal voldoende 
grande opgespoor kan word waarom 'n bepaalde woordorde gebruik word. 
Dover42 noem tien moontlike kategoriee waarin hierdie determinante 
verdeel sou leon word; in die geval van bywoorde sou onder andere logiese 
en stilistiese argumente opgebou Icon word, om 'n bepaalde orde te ver-

·: klaar. Neem as voorbeeld die uitdrukkings E8i8acrKt>V aKpt~&c; en 
I aKpt~ecr'tt>pov £~e8t>v't0 in Hd. 18 :25 en 26. Op die vraag waarom Lukas 

nie dieselfde orde gevolg het nie, sou verskeie redes bedink Icon word. 
Op stilistiese grande lean aangevoer word dat Lukas 'n skrywer is wat hou 
van afwisseling, en nie altyd dieselfde orde wil volg nie. As argument in 
die logiese kategorie sou genoem Icon word dat Lukas eerste die woord 

41. Op. cit. pp. 595 seq. 
42. Op. cit. pp. 3 seq. 
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noem wat deur sy lesers die minste verwag word. Hy het klaar genoem dat 
Apollos noukeurig onderrig gegee het, wie sou nou verwag dat dit nodig 
was om hom aKpt~em:epov te onderrig? Verder noem Dover43 ook ander 
kategoriee-die fonologiese, morfologiese, sintaktiese, semantiese en 
leksikaliese determinante, wat elkeen ook 'n bydrae sou kon lewer tot die 
verdediging van 'n bepaalde woordorde. Hy maak ook melding van emosio
nele, sosiaal-seremoniele en agtergrondsgeskiedkundige argumente, maar 
hulle berus soveel op subjektiewe oordeel, en hang so nou saam met 
gegewens wat ons in die geval van die Nuwe Testament nie meer kan 
opspoor nie, dat hulle bydrae tot die verheldering van die probleem baie 
gering is. Robertson44 meen dat hierdie soort van redenering meer die taak 
van die retorika is as die van die grammlftika. 

Dit is dus baie duidelik dat daar nie te veel waarde geheg moet word aan 
die posisie van die bywoord ten opsigte van die werkwoord nie, mits dit 
baie naby aan die werkwoord staan, dit wil se direk daaraan voorafgaan 
of daarop volg. Gevolgtrekking wat met betrekking tot een spesifieke 
bywoord gemaak kan word na deeglike bestudering van al die gevalle waar 
dit voorkom in die Nuwe Testament, kan ook nie veralgemeen word nie. 

(b) Bywoorde wat Plek en Tyd aandui. Ki.ihner45 se: ,Auf diese Weise wird 
in der Regel das Orts- und Zeitadverb dem durch einen Kasus ohne oder 
mit einer Praposition ausgedri.ickten Objektive ... , das Zeitadverb dem 
Ortsadverb vorangehen.' Dit wil se die , ... gewohnliche Stellung' is in 
hierdie geval soos volg: bywoord van tydfbywoord van plekfvoorwerp/ 
bywoord van wysefwerkwoord. Dit blyk ook 'n baie veralgemeende en 
meganiese stelling te wees, want in werklikheid is dit hier net soos by die 
bywoorde van wyse taamlik onmoontlik om enige reelmaat te ontdek. 

2. Sinstopiek. Wanneer ons kom by die posisie van die bywoord ten 
opsigte van die hele sin, is dit effens makliker om tot meer bruikbare 
resultate te kom. Die ,normale' orde van die woorde in 'n enkelvoudige 
Griekse sin is soos volg:46 onderwerp (met sy byvoeglike uitbreidings)/ 
bywoordelike bepalings van tyd en plekfvoorwerpfbywoordelike bepaling 
van wyse/predikaat. J. D. Denniston47 beweer ook dat die orde : subjek/ 
objek/predikaat die mees gebruiklike is in klassieke Grieks. Hy se egter: 
,In Hellenistic Greek (the Gospels, for example), Predicate/Object has 
become normal. A change has taken place in the living speech.' 

Daar is egter soveel faktore wat meewerk om hierdie volgorde te ver
ander, dat dit moeilik gaan om een ,normale' volledige sin in die Nuwe 
Testament aan te wys. Denniston48 druk die probleem mooi uit: ,The 

43. Loc. cit. 
44. Op. cit. p. 1194. 
45. Op. cit. p. 595. 
46. Vgl. Kuhner, foe. cit. 
47. Greek Prose Style, Oxford 1952, pp. 43 sqq. 
48. Loc. cit. 
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grammatical order of precedence is modified at every turn by the claims of 
logical coherence and of rhetorical emphasis: and these factors, again, at 
every turn conflict with one another, some writers attaching greater weight to 
the first, others to the second.' Dit gaan dus hier om die besondere beklem
toning van die bywoordelike bepaling wanneer 'n bywoord elders as op sy 
normale plek gebruik word. 

Voordat die verskillende gevalle van hyperbaton bespreek word, moet 
die posisie van beklemtoonde streke in die sin opgespoor word. ,The 
weight of a Greek sentence,' se Denniston,49 , • • • is usually at its opening, 
and the emphasis tends to decline as the sentence proceeds,' en vervolg :50 

, ... the end of the larger units, sentence and paragraph, is also not infre
quently stressed, even where there is no hyper baton to aid the effect.' 

I 

Die plasing van bywoorde heel voor of taamlik naby aan voor in 'n sin, 
wys dus op 'n besondere beklemtoning van die bywoordelike bepaling, 
bv. II Kor. 4:10-navwn: -rijv VEKprocnv tou 'I11crou F.v -rep crroJ.latt 
1tEptq>EpOVtEs ... , en weer in VS. 11-aei yapl'jJ.lEts o{ s&VtEs Eis 9avatov 
napa8t86J.te9a 8ta 'I11crouv ... Die kern van Paulus se betoog in hierdie 
verse le opgesluit in die voortdurendheid van die handeling wat uitgedruk 
word deur navtotE en ad. Daarom word hierdie bywoorde voorop geplaas, 
glad nie naby die werkwoorde nie. 

Wanneer bywoorde aan die end van 'n sin gebruik word, beteken dit ook 
dat die skrywer besondere aandag daarop wil vestig, bv. I Kor. 11 :27-
&crtE Ot; av £cr9iu tOY liptov 1'! nivu tO noti]ptov toll Kupiou uva~iros, 

svoxos scrtat 'tOU crroJ.latot; Kai tOU UtJ.lUtot; tOU lCUpiou. Die bywoord 
uva~iros gee heeltemaal 'n nuwe betekenis aan die hele sin-dit is inderdaad 
die woord waardeur die voorwaarde in die bysin bepaal word. Daarom word 
dit aan die end van die sinsnede geplaas, om die besondere klem wat dit 
verdien, daaraan te laat toekom. 'n Ander moontlike verklaring sou kon 
wees dat die bywoord daardie posisie inneem, om die ,eet' en ,drink' tot 'n 
eenheid saam te snoer. 

'n Derde wyse waarop die bywoord verskuif word, om die aandag op die 
bywoordelike omskrywing te laat val, is nou verwant aan die eerste twee. 
Die bywoord word uit sy logiese verband geruk, en as't ware in 'n aparte 
sinsnede voor of na sy natuurlike plek geplaas. 'n Goeie voorbeeld hiervan 
word gevind in I Pet. 5 :2-notJ..lUVatE to F.v UJ.ltV noiJ.tvtov tou 9eou, J.li! 
uvayKacrt&t; u'A'Aa EKOUcrirot; . . . Petrus laat die bevel eers onbepaald, en 
voeg later besondere bepalings by buite die logiese verband, sodat dit 
volle klem kan dra, en die teenstellings duidelik kan laat uitkom. 

B. DIE BYWOORD SAAM MET ENKELE UITSONDERLIKE WERKWOORDE 

Daar is twee moontlikhede wanneer 'n bywoord saam met een van die 

49. Ibid. 
50. Op. cit. p. 47. 
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twee werkwoorde (yivojlat en Btjl{) gebruik word. Die onderskeiding is nie 
altyd so maklik te maak nie, maar tog noodsaaklik. 

Die eerste is die gebruik saam met dj.Li of yivojlat wanneer hulle hulle 
werkwoordelike krag behou, en nie bloot as koppelwerkwoorde gebruik 
word nie. In I Thess. 2:13 staan: napaA.aj36v·m; A.6yov 'LOU 8wu £8t~acr0e 
ou Myov uv0pffinmv uA.A.u Ka0roc; aA.T]0&c; scrnv Myov 0wu. Die bywoord 
se iets meer van die wese ( £crciv) van die A.6yoc; soos dit waarlik is: die 
woord van God. Robertson se:51 ,Thus Ka0roc; uA.T]0&c; £crciv is not equi
valent to Ka8roc; uA.T]8tc; £crnv,' wat vertaal kan word: ,soos dit waar (die 
waarheid) is.' 

Hierteenoor staan die gebruik van yivojlat en dj.Li as koppelwerkwoorde 
om 'n byvoeglike bepaling aan 'n selfstandige naamwoord te koppel, bv. 
6 8eoc; uyunT] £crciv (I Joh. 4: 16), en £y'evft8TJjlBV fpttot (I Thess. 2 :7). Daar 
sou geen probleem verbonde gewees het aan die onderskeiding van die 
twee gebruike van yivojlat en etjli nie, as dit nie was dat bywoorde dikwels 
in die plek van byvoeglike naamwoorde saam met die koppelwerkwoorde 
gebruik is nie. As voorbeelde kan genoem word Mt. 1 :18-Tj ytvecrtc; 
oihroc; ijv ( ='LOtaU'LTJ), en d oihroc; £crciv Tj ahia wu av8pffin:ou . . .
Mt.19:10(=wta6cTJ). 

Die byvoeglike bepaling van 'n selfstandige naamwoord deur 'n byvoeg
like naamwoord met dj.Li, word dikwels op idiomatiese wyse vervang deur 
'n bywoord met EXffi, veral waar dit gaan om die gesondheidstoestand of 
algemene welvaart van persone. 

C. DIE BYWOORD SAAM MET ANDER BYWOORDE 

Hierdie gebruik lewer inderdaad geen moeilikheid op nie, omdat dit so 
baie ooreenkom met ander tale, ook Afrikaans en Engels. Die duiding is 
hoofsaaklik die van intensiteit. Daarom word bywoorde soos noM en 
j.L<iA.A.ov dikwels in hierdie verband gebruik, bv. Fil. 1 :23-j.L<iA.A.ov 
Kpeicrcrov (Mrikaanse vertaling : ,verreweg die beste') en j.L<iA.A.ov neptcr
cr6cepov (Mk. 7 :36), waar die Afrikaanse vertaling (, ... hoe meer ... 
hoe meer ... ') effens in gebreke gebly het om die intensiteit uit te druk wat 
in die Grieks vervat is. In Hebr. 12 :9 kom n:oA.u en !l<iA.A.ov selfs langs 
mekaar voor. 

D . DIE BYWOORD SAAM MET DIE BYVOEGLIKE NAAMWOORD 

'n Derde woordsoort wat ook verder deur 'n bywoord bepaal kan word, 
is die byvoeglike naamwoord. , The instances are not very numerous in the 
New Testament, since indeed, especially in the Gospels, the adjective is 
not excessively abundant.'52 As voorbeeld kan genoem word: 6j.LoA.oyou
!lEVroc; !lE'YU (I Tim. 3 : 16), waar die Mrikaanse vertaling waarskynlik 

51. Op. cit. p . 545. 
52. Robertson, op. cit. p. 546. 
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gefouteer het deur die bywoord en die byvoeglike naamwoord van mekaar 
te skei: ,En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot.' 
Die Griekse woordorde gee beslis voorkeur aan die Engelse vertaling 
(King James Version): ,And without controversy great is the mystery of 
godliness.' Ook hier is dit dus hoofsaaklik intensiteit wat deur die bywoord 
uitgedruk word. 

E. ANDER GEBRUIKE 

Verder kan die bywoord ook gebruik word in die plek van 'n byvoeglike 
naamwoord (bv. Rom. 3:26, Mk. 6 :36), en selfs ook as selfstandige naam
woord (bv. Hd. 5 :38). Daar is ook geen einde aan die moontlike same
stellings waarin bywoorde as eerste komponente benut word nie. 53 

IV. BYWOORDELIKE UITDRUKKINGSWYSES MET WERK
WOORDELIKE OMSKRYWINGS 

,A great variety of phrases are used with adverbial force.' 54 Hierdie 
verskeidenheid omvat preposisionele sinsnedes, byvoeglike naamwoorde, 
verskeie werkwoordelike omskrywings en selfs ook kombinasies van 
partikels. Weens gebrek aan ruimte gee ons hier net aandag aan die werk
woordelike omskrywings. Ek verwys verder na my ongepubliseerde verhan
deling. 

,Certain adverbial notions were regarded by the Greeks as verbal.'55 

Daarom word die bywoordelike bepalings dikwels deur een of ander 
werkwoordsvorm weergegee. Die bepaling kan vervat word in 'n hoof
werkwoord (met die eintlike hoofhandeling uitgedruk deur 'n deelwoord), 
'n deelwoord of 'n herhaling van die werkwoordstam in 'n selfstandige 
naamwoord met of sonder 'n byvoeglike naamwoord. 

1. Bywoordelike Bepaling d.m.v. Hoofwerkwoord. ,The old Greek idiom 
with A.av96.vco and q>96.vco, where the participle expressed the chief idea, 
and the verb was subordinate, occurs twice in the New Testament.'56 In 
Hebr. 13:2 staan-8u1 -rat:rtl]t; (i.e. tilt; q>tA.ol;sviat;) yap 8A.a96v nvst; 
l;svicrav-rst; uyyf:A.out;. As dit letterlik in Afrikaans vertaal sou kon word, 
sou dit lui: ,Want deur die gasvryheid was sommige mense, terwyl hulle 
engele gehuisves het, onwetend daaromtrent,' d.w.s. soos die Afrikaanse 
vertaling dan ook lees: ,Sommige het, sonder om dit te weet, engele as 
gaste geherberg.' Dit is duidelik dat ,her berg' die hoofhandeling is. Dat 

53. Vgl. my ongepubliseerde verhandeling, p. 61-64. Op hierdie punt word ook hoof
stuk IV van my verhandeling (Die Semasiologiese Funksies van die Bywoord) weggelaat 
omdat dit meer van belang is vir die eksegese van die Nuwe Testament. 

54. Chamberlain, op. cit. p. 110. 
55. Winer, G. B., A Grammar of the New Testament Diction (vertaal deur Masson), 

Edinburgh 1860, p. 488. 
56. Robertson, op. cit. p. 551. 
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mense onwetend was, is bysaak-nader beskrywing van die omstandighede. 
Nogtans word ~svicravts~ nie in die indikatief gebruik nie. So ook in 
Mt. 17 :25-Kai EA.96vta d~ tftv oiKiav 1tpoEq>9acrsv a\nov 6 'I11crou~ 

A.Eymv ... 
Dit wil voorkom asof die genoemde gebruike van A.av96.vm en q>96.vm 

slegs enkele oorblyfsels is van 'n konstruksie wat in klassieke Grieks baie 
algemeen was. Dit word bevestig deur die feit dat albei werkwoorde origens 
in die Nuwe Testament absoluut gebruik word, en in hulle oorspronklike 
betekenis, nl. (van A.av96.vm) ,vergeet, ontgaan', (bv. II Pet. 3:5, 8), en 
(van q>96.vm) ,bereik, kom by', (bv. Rom. 9:31, II Kor. 10:14). 

Sommige geleerdes soek 'n uitbreiding van hierdie konstruksie by die 
werkwoorde E1tt!1EVm en 1tpoA.a11~6.vm. Hd. 12:16-6 oi: IlEtpo~ E1tE!1BVf:V 
Kpoumv-wil Winer57 vertaal met , . . . knocked persistingly, with per
sistency'. 

Die gebruik van 1tpoA.a1-1~6.vm in Mk. 14:8 neig in dieselfde rigting-
1tpoEA.a~sv !1Upicrat to crffi1-16. !lOU d~ tov EV'tUq>tacr!l6v. Weereens vertaal 
Winer :58 , ••• she has annointed beforehand ... ' 'n Letter like vertaling in 
Afrikaans is hier ook nie moontlik nie, en die vertalers moes dus omskrywe 
met: ,Sy het vooruit a! my liggaam vir die begrafnis gesalf.' Dit is opmerklik 
dat die infinitief hier gebruik word om die eintlike hoofhandeling weer te 
gee, en nie 'n deelwoord nie. Volgens Winer59 hoef dit geen probleme op 
te lewer nie, aangesien , ... q>96.vm also is sometimes used with the infini
tive'. Hy noem egter geen voorbeelde nie. Liddell en Scott noem wei sulke 
gevalle, en dit reeds in die werk van Thoekudides (3,82), Euripides (Med. 
1169) en Aristophanes (Equites 935). Die opmerking word ook gemaak dat 
dit al hoe meer by latere skrywers so voorkom. 

Daar is reeds aangetoon dat die infinitief soms die eintlike hoofhandeling 
kan weergee, soos bv. Mk. 14:8 hierbo. As ons langs daardie weg die 
poorte oopgooi vir die infinitief, kom nog 'n paar werkwoorde ter sprake, 
as moontlike draers van 'n bywoordelike bepaling. Die eerste is q>tA.Em, 
soos bv. in Mt. 6 :5-q>tA.oumv EV tai~ cruvaymyai~ ... 7tpocrsuxscr9at. 
Blass60 stel voor dat dit vertaal word: , ... hulle bid graag' (gem). Robert
son6~ vra egter: ,What advantage has ,gladly pray" over ,love to pray", 
,are fond of praying"?' 

Die werkwoord 9EA.m moet ook oorweeg word. Joh. 7:17-Eav n~ 
9EA.1J to 9EAT\!1U a\nou 1tOteiv ... -sou dus een van twee vertalings kon 
he: ,As iemand gewi/lig is om sy wil te doen ... ' of: ,As iemand graag sy 

57. Op. cit. p. 488. 
58. Loc. cit. 
59. Ibid. 
60. Blass, F. (verwerk deur Debrunner, A.): Grammatik des Neutestamentlichen 

Griechisch, Gottingen 1921, p. 247. 
61. Op. cit. p. 552. 
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wil doen ... '. Winer62 is in die geval van 9BA.ro nie so gretig om 'n bywoorde
like bepaling op te rnerk nie. Hy verwys ook na Job. 6:21-tj9sA.ov oi'iv 
A.a~stv autov Et<; to nA.otov-en beweer: ,The meaning, viewed in reference 
to John's peculiar style, is to be confined to a mere act of will.' Dit is egter 
sterk te betwyfel of die gewaarwordinge van die dissipels by die her kenning 
van bulle Meester wat op die see wandel, geryrn kan word met 'n blote 
gewilligheid om horn aan boord te laat korn. 'n Beter vertaling is: ,Toe bet 
hulle Horn gretiglik aan boord laat korn . . .' Winer63 erken egter met 
uitsluiting van Joh. 6:21, dat i19EA.ov notstv kan beteken: , ... they did it 
designedly, spontaneously, gladly'. 

Om terug te keer tot 1oh. 7:17 Robertson64 wil Mv 9BA1J notsiv ook 
bloot vertaal met , ... is willing to do ... '. Die Afrikaanse By bel vertaal 
ook: ,As iernand gewillig is om sy wil te doen .. .'. In ? lig van bostaande 
sou dit rniskien beter gewees het om ,gewillig' met , bc;>gt· g' te vervang. Dit 
bring iets rneer uit van die bykornstige bywoordelike bepaling wat 98/..ro 
dikwels oordra. (V gl. veral Kol. 2:18 en Luk. 20 :46). 

2. Hebrai'smes. Sommige konstruksies in die Grieks van die Nuwe 
Testament, van twee hoofwerkwoorde langs rnekaar, word gesien as 'n 
nabootsing van twee Hebreeuse uitdrukkingswyses. Winer verduidelik dit 
soos volg:65 ,In Hebrew, adverbial notions are to a still greater extent 
regarded as verbal; in that language, the former are grammatically con
strued with the latter, as in n'?rz;';l l:'j0"1 that is ,he sent again"' which is 
imitated in Luke 20:11-npocrB9sw 7tB!l'!fUt.' Die hoofhandeling word in 
Hebreeus dus in die infinitivus constructus geplaas, wat met , verbind 
word aan die grammatikale boofwerkwoord, die eintlike draer van die 
bywoordelike bepaling. In Grieks word dit weergegee met 'n infinitief saarn 
met die werkwoord npocrti91l!lt in die indikatief. ,This idiom is exceedingly 
common in the LXX. '66 Dit is dus rnoontlik dat die uitdrukking in Lukas 
20:11 onder die invloed van die Grieks van die LXX as hebrai:srne in die 
Nuwe Testament ingevoer is. Die Afrikaanse vertaling is korrek: ,Hy het 
weer 'n ander dienskneg gestuur.' 

'n Ander konstruksie wat eie is aan Hebreeus, word deur sornrnige 
geleerdes ingelees in 'n paar uitdrukkings wat in die Nuwe Testament 
voorkorn. Winer67 beskryf hierdie konstruksie soos volg: , Two verbs are 
used as finite and joined together by ,and".' Die een dra dan eintlik 'n 
bywoordelike bepaling oor. As voorbeeld kan dien Rigters 13 :10-waar in 
Hebreeus letterlik staan: ,Die vrou het gou gemaak en gehardloop.' Die 
Afrikaanse vertaling lui tereg: ,Die vrou het haastig geloop.' Hieroor rnerk 

62. Op. cit. p. 489. 
63. Op. cit. p. 551. 
64. Loc. cit. 
65. Op. cit. p. 490. 
66. Robertson, op. cit. p. 551. 
67. Loc. cit. 
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Winer68 op: ,The Septuagint gives a strict and literal rendering of only 
some of these Hebrew constructions, e.g. Judges 13: 10-etaxuw:v 'ft yuvl) 
Kai EOpaJls'-Sommige geleerdes wil nou ook hier die LXX beskou as die 
brug waarlangs hierdie konstruksie die Nuwe Testament binnegedring het. 

Hierdie stelling kan nie gehandhaaf word nie, soos die bestudering van 
die volgende gevalle baie duidelik aantoon: Rom. 10 :20-anotoA.Jlg Kai 
A.Eyst-kan baie letterlik vertaal word: ,hy durf selfs se', sonder dat dit 
noodwendig weergegee moet word: ,hy se met grote stoutmoedigheid'. 

'n Verdere voorbeeld kom voor in Luk. 6:48-Emca\jfEV Kai e~u8uv~:>v
' ... hy het gegrawe en diep ingegaan'. Green69 verklaar hieroor: ,Some 
expositors have unnecessarily interpreted verbal combinations as adverbial; 
e.g. Luke 6:48-, ... he digged deep", (English Version), but rather, 
, ... he digged and deepened", the second verb being an advance upon the 
first.' 

'n Interessante geval word gevind in Jak. 4:2-<pov~:>u~:>ts Kai sTJAOUtE
,Julle pleeg moord en is naywerig'. Hierdie woorde is gerig aan: , ... the 
whole Christian world . . .'70 van daardie tyd. Sommige verklaarders wou 
nie toegee dat so 'n krasse stelling (cpov~:>uctc) teenoor Christene gemaak 
kon word nie, en het uitwee gesoek om die gedeelte anders te verklaar. 
Een van hierdie uitwee was, volgens Ropes, , ... to assume an hendiadys, 
by which ,murder and envy" becomes ,murderously envy".' Hy voeg 
egter by: ,(This) method (is) linguistically impossible.' Die rede hiervoor 
word deur Winer71 aangegee: ,The adverbial notion, expressed as inde
pendent by a finite verb, could in no case precede the principal notion. 
Where the adverbial idea is promoted grammatically to an independence 
which does not logically belong to it, such independence can only be 
maintained by following the principal verb.' cpov~:>uctE kan dus ook nie 
hier as die draer van 'n bywoordelike bepaling beskou word nie. 

3. Deelwoorde. Afgesien van bywoorde wat van deelwoorde gevorm is 
(bv. <'>JloA.oyouJlsvco~, I Tim. 3: 16), en afgesien van bywoordelike deel
woordelike sinsnedes (soos tip ovn, Rom. 7 :23), kom daar nog 'n ver
skynsel voor in die Nuwe Testament waar deelwoorde 'n bywoordelike 
bepaling uitdruk, bv. in Hebr. 6:14, 'n letterlike aanhaling uit die Ou 
Testament (Genesis 22: 17)-cuA.oy&v cuA.oyi)crco crc KUi 1tAT]86vcov 
1tATJ8uv& cr~:>. Die oorspronklike sien soos volg daar uit1~1~~ 11:l_ ~:;:, 
!1lJ1T _nN it:l1~ il:l1it1- Die gebruik van die deelwoord in 
Grieks is dus 'n poging om die infinitivus absolutus taamlik letterlik te 
vertaal. In hierdie geval dui die infinitivus absolutus intensiteit aan, en dit 

68. Op. cit. p. 490 nt. 
69. Green, S. G. : Handbook to the Grammar of the Greek Testament, London s.j. 

p. 369. 
70. Ropes, J. H.: The International Critical Commentary, St. James, N.Y. 1916, p. 255. 
71. Op. cit. p. 491. 
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is ook die duiding wat in die gebruik van die deelwoord gesoek moet word. 
Die Afrikaanse vertaling gee dit korrek weer-,Ek sal jou ryklik seen, en 
jou grootliks vermeerder.' Dieselfde verskynsel kom voor in Hd. 7:34. In 
M t. 13 : 14 het die Afrikaanse vertaling ook die oorspronklike konstruksie 
probeer naboots-,Julle sal kyk en kyk ... ' en daarmee die intensiteit 
uitstekend weergegee. 

4. Herhaling van Werkwoordstam in 'n Verwante Woord. ,A modal 
Dative sometimes emphatically repeats the notion of the verb. ' 72 Daar is 'n 
hele paar voorbeelde hiervan in die Nuwe Testament, bv. Luk. 22:15-
E7n9uj.liq. sn:~:eu~LYJcra.-,Ek het baie sterk daarna verlang ... ,' Joh. 3:29-
xapQ. xaipEt-, . . . hy verbly hom baie . . . , ' Hd. 5 :28-n:apayy~:A.iq. 
n:apYJyyciA.aj.LEV-, ... ons het uitdruklik verbied ... ,' e.a. Die selfstandige 
naamwoord lean ook nag nader bepaal word deur 'n byvoeglike naamwoord, 
bv. Mk. 5 :42-s~tcrtYJcrav eKcrtacrEt !lEYUA1J-, ... en hulle was uitermate 
verbaas.' Ook hierin sien Winer73 , .• • an imitation of the Hebrew infinitive'. 
Hy wys egter daarop dat dieselfde verskynsel soms by klassieke skrywers 
voorkom, bv. Soph. (O.T. 65) en Plato (Symp. 195 b). 

V. DIE GEBRUIK VAN DIE BYWOORD AS STYLKENMERK BY 
VERSKILLENDE SKRYWERS 

In hierdie afdeling word veral gelet op bywoorde wat uitsluitlik deur 
een of ander skrywer gebruik word, bywoorde wat pro rata aansienlik meer 
deur een skrywer gebruik word in vergelyking met die ander, en dan ook op 
noemenswaardige verskille in die gebruik van bywoorde wat taamlik 
algemeen by al die skrywers voorkom. 

A. Karakteristieke Bywoorde 
Daar is etlike bywoorde in die Nuwe Testament wat net deur een skrywer 

gebruik word, terwyl dieselfde gedagte elders op 'n ander wyse weergegee 
word. Te veel waarde kan egter nie aan hierdie verskynsel geheg word nie, 
want die meeste van hierdie woorde word in't geheel net een keer in die 
Nuwe Testament gebruik. 

Daar word 'n onderskeiding gemaak tussen bywoorde wat net by een 
skrywer voorkom, en dan ook net een keer (ana~ A.~:y6~tEva, waarvan daar 
dus net een voorbeeld in die Nuwe Testament is) aan die een kant, en aan 
die ander kant bywoorde wat meer as een keer deur een skrywer gebruik 
word, en glad nie deur die ander nie. Laasgenoemde groep is in die minder
heid, maar gee 'n suiwerder aanduiding van die woorde wat eie is aan die 
betrokke skrywer se styl. 

(a) Die aandag word eerste bepaal by die iin:a~ A.~:y6j.LEVa. Die volgende 

72. Green, op. cit. p. 246. 
73. Op. cit. p. 487. 
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,rangorde' kan opgestel word van die skrywers ten opsigte van die geneigd
heid tot die gebruik van hierdie skaars, en in sommige gevalle selfgemaakte 
bywoorde: 

1. Petrus: 1.000 sodanige bywoorde per hoofstuk. 
2. Judas: 1.000 sodanige bywoorde per hoofstuk. 
3. Markus: 0.625 sodanige bywoorde per hoofstuk. 
4. Lukas: 0.519 sodanige bywoorde per hoofstuk. 
5. Jakobus: 0.400 sodanige bywoorde per hoofstuk. 
6. Hebreerbrief: 0.384 sodanige bywoorde per hoofstuk. 
7. Paulus: 0.344 sodanige bywoorde per hoofstuk. 
8. Matthei.is: 0.072 sodanige bywoorde per hoofstuk. 
9. Johannes: 0.060 sodanige bywoorde per hoofstuk. 

(b) Die volgende groep bywoorde wat die aandag verg, is die wat we1 
meer as een keer in die Nuwe Testament voorkom, maar dan telkens by 
dieselfde skrywer. Dit wys veel meer in die rigting van 'n besondere styl
eienskap by die betrokke skrywer, as in die geval van die ana~ A.sy6j.lcVCL. 
Maar selfs hier is nog nie genoeg gronde om te praat van 'n besliste styl
kenmerk nie. Tog is dit interessant om op hierdie onderlinge verskille te let. 
Net die skrywers in wie se werk sodanige bywoorde voorkom, word be
spreek, en wei in die volgorde van hulle boeke in die Nuwe Testament. 

Mattheiis: 
Die voorsetsel ava word deur hierdie skrywer gebruik in die sin van 'n 

bywoord met die betekenis: , ... sonder uitsondering, deur die bank ... ' 
(Mt. 20:9 en 10). Geen ander Bybelskrywer gebruik dit as bywoord nie. 

Lukas: 
Die volgende bywoorde word net deur Lukas gebruik, en wel op verskil

lende plekke : 
OTJj.lOcrtQ.-, ... in die openbaar'. (Hd. 16:37, 18:28, 20:20)'4• Buite die 

Nuwe Testament kan talle voorbeelde hiervan gevind word, vera1 in 
Epiktetos (3,4,1; 3,22,2, ens.). 

EKcicrs-, .. . daar .. .' (Hd. 21 :3, 22 :5)-'n Baie ou bywoord wat by 
Lukas al sonder die krag van die suffiks -crs (-heen) gebruik word. 

sut6vcoc;-, . . . kragtig, hewig'. (Luk. 23 : 10, Hd. 18 :28)-word gevind 
van Aristophanes tot Philo, en twee keer in Lukas. 

E~fj<;/Ka8s~fjc;-, ... volgende, in volgorde'. (Luk. 7:11, 9:37, Hd. 21:1, 
25:17, 27:18; Luk. 1:3, 8:1, Hd. 3:24, 11:4, 18:23). Hierdie bywoorde 
kom reeds by Homerus voor. Lukas is die enigste Nuwe Testamentiese 
skrywer wat nog daarvan gebruik maak-Ka8s~fjc; nog in die eerste betekenis 

74. In Hd. 5:18, waai: die woord saam met 'n vroulike selfstandige naamwoord gebruik 
word, en wei in die datief-£v tTIPTIO"Ei OTII.LOO"t~-is dit nie moontlik om vas te stel of dit 
as bywoord of as selfstandige naamwoord gebruik word nie. 
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-,in volgorde', hoewel e~ijc; in die Nuwe Testament slegs tyd aandui
,die volgende dag, die volgende tyd' ens. 

oupav68ev-,vanuit die heme!' (Hd. 14:17, 26 :13)-Nog 'n bywoord 
wat in die dae van Homerus al weerklink het, en in Lukas twee keer herleef. 

Waar Lukas ,eienaardige' bywoorde gebruik, is dit steeds die verteen
woordigers van 'n ouer garde, wat nie meer geleef het in die taal van die 
ander Bybelskrywers nie. 

Johannes: 
In die werk van Johannes leef daar ook een baie ou bywoord voort, nl. 

xaJ.tai (Joh. 9:6, 18 :6)-,op die grond'. 

Paulus: 
Hierdie apostel gebruik elf bywoorde meer as een keer, woorde wat nie 

deur ander Bybelskrywers gebesig word nie. Hiervan kan net een genoem 
word, wat nie herhaaldelik voorkom in ander Griekse geskrifte nie, nl. 
imepeK7teptcrcrou (Ef. 3 :20, I Thess. 3: 10). Origens kom hierdie woord net 
enkele kere voor in Griekse vertalings van die Ou Testament (Daniel 3 :22 
enJosua 17:5). 

Petrus: 
eKnaA.at word twee keer deur Petrus gebruik in die betekenis ,van 

lanka! af' (II Pet. 2:3, 3 :5). Hierdie woord is van lanka! af baie in gebruik, 
maar kom nerens elders in die Nuwe Testament voor nie. Dit is interessant 
om te let op Lukas se omskrywing daarvan in Hd. 8:11 8u1 'tO iKavQ> 
xp6wp. 

Die skrywer van die brief aan die Hebreers, en Lukas vertoon heelwat 
ooreenkoms wat betref die gebruik van bywoorde. Daarom is dit ook nie 
onverstaanbaar dat 'n aantal bywoorde net in hierdie twee skrywers se 
werk voorkom, en nerens elders in die Nuwe Testament nie. Hierdie 
bywoorde is: avcinepov (Luk. 14:10, Hebr. 10:8), n6ppro8ev (Luk. 17:12, 
Hebr. 11 :13), crxe86v (Hd. 13:44, 19:26, Hebr. 9 :22). 

B. Voorkeur aan Sekere Bywoorde 
In hierdie afdeling is dit met groter vrymoedigheid dat die gebruik van 

'n sekere bywoord as stylkenmerk van die betrokke skrywer aangemerk 
word. Ons het bier te doen met bywoorde wat talryke kere in die Nuwe 
Testament voorkom, en die styleienaardigheid le daarin dat 'n bepaalde 
skrywer 'n sekere woord baie meer keer gebruik as die ander skrywers, as 
die grootte van hulle bydrae tot die Nuwe Testament in ag geneem word. 

,In Matthew 'tO'te is exceedingly common. '75 Hierdie Evangelis maak 
inderdaad 90 keer van hierdie bywoord van tyd gebruik in 28 hoofstukke-

75. Robertson, op. cit. p. 549. 
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meer as drie in elke hoofstuk. Dat dit 'n buitengewoon talryke gebruik 
van tote is, word bewys deur die feit dat Lukas, wat die woord pro rata 
die tweede meeste gebruik, dit maar 0.7 keer per hoofstuk, en Johannes 
0.2 keer per hoofstuk gebruik. In sommige gevalle behou tote sy voile krag 
as bywoord van tyd (bv. Mt. 26:16), maar 'n mens wonder of tote nie in 
baie gevalle 'n blote stopwoordjie by Matthetis geword bet nie. 

Markus bet ook twee lieflingswoorde in die geledere van die bywoord. 
Die mees algemene is elleuc;, wat 42 keer voorkom in 16 hoofstukke-
2.6 keer per hoofstuk! Matthetis is tweede op die lys, maar bly ver agter 
met 0.25 keer per hoofstuk. 

Die tweede bywoord wat Markus baie meer inspan as sy kollegas, is 
1toA.A.u. Hy gebruik hierdie intensiewe bywoord 10 keer, terwyl dit net 7 keer 
in die res van die Nuwe Testament voorkom as bywoord. 

Lukas gebruik ook 'n aantal bywoorde meer algemeen as die ander 
Bybelskrywers. miJ.lepov kom by hom net soveel keer voor as in die res 
van die Nuwe Testament, nl. 21 keer. sv96.8e word 6 keer ingespan in die 
betekenis van ,bier', en net soos in die geval van SKeicre het die krag van die 
suffiks verlore gegaan. In Joh. 4:15 en 16 kom die bywoord ook voor, maar 
we1 met iets meer van die gei:mpliseerde beweging van die suffi.ks -8e in die 
werkwoord. Lukas gebruik e~ai<pVT]c; vier keer in die sin van ,skielik, 
meteens'. Dit kom ook een keer so by Markus voor. Dit is oo1<: die geval 
met die bywoord J.lecrovuKttov-,middernag'-drie keer in Lukas en een 
keer in Markus. 

,Then again syyuc; is more common in John than all the Synoptists 
together. '76 

Sodanige styleienskappe kan nie in die werk van die ander Bybelskrywers 
opgemerk word nie. Hier en daar kom klein verskille voor by twee skrywers 
in die gebruik van 'n bywoord. As voorbeeld kan dien die woord SKtev&c;, 
wat deur Lukas gebruik word om tyd uit te druk (Hd. 12 :5-,Hulle gebed 
was aanhoudend'), maar in I Pet. 1 :22 intensiteit wil aandui-,Julle moet 
mekaar vurig liefhe.' Hierdie verskille kan egter nie uitgebuit word om as 
bewysstukke vir styleienskappe te dien nie. 

Die vernaamste sty1verskille tussen die Bybelskrywers ten opsigte van die 
gebruik van die bywoord, is hiermee aangedui. Die belangrikste kriterium 
wat gebruik is, was die van woordkeuse. Ander kriteria, soos woordorde, 
keuse van woordsoorte, en andere, sou ook in die werk gestel kon word 
om stylverskille op te spoor. In daardie gevalle is die resultate egter so 
onbeduidend, dat bulle met betrekking tot die bywoord afgeskryf kan word 
as be1angrike bepalende faktore van indiwiduele styleienskappe. 

76. Robertson, foe. cit. 
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SUMMARY 

The Adverb in the Greek New Testament 

This abbreviation of a Stellenbosch University M.A. thesis first deals with the origin 
and development of the Greek adverb, considering adverbs as fossilized cases (with 
special attention to adverbs in -&£; and to the ablative case), adverbial suffixes and com
pound words. Then it sets out the construction of the adverb, used with verbs (and 
considering its position in relation to the verb and to the sentence or clause), with yiyVOJlat/ 
ElJli, with other adverbs and with adjectives. Some verbal phrases are used with adverbial 
force, e.g. with q>86.vro, A.uv86.vro, but also npoA.uJll36.vro, q>tA.Ero, 8tA.ro ; also certain 
Hebraisms and participial uses are dealt with. A final section considers the use of 
adverbs and their frequency as a stylistic feature of different authors in the New Testament. 
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