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Verklaring

Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee dat die werk in hierdie tesis vervat, my eie

oorspronklike werk is en dat ek dit nie vantevore in die geheel of gedeeltelik by enige

universiteit ter verkry i .van 'n graad voorgelê het nie.
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OPSOMMING

Wie die navorsing van die laaste eeu oor verbale aspek in die Griekse werkwoord nagaan,

kry 'n besef van die belang van hierdie onderwerp vir die verstaan van die skrywer /

spreker se inset in die geskrewe of gesproke woord. Verbale aspek gee naamlik die

spesifieke perspektief van die skrywer / spreker op die handeling weer. Die inset van die

skrywer is egter nie ongekwalifiseerd nie, maar vind plaas binne bepaalde grammatikale

en kontekstuele merkers. Binne hierdie merkers het die skrywer die vryheid om aan

handelinge, wat binne die geskrewe of gesproke woord voorkom, 'n spesifieke kleur te

gee.

Na aanleiding van kort definisies van die aspek van die verskillende Griekse tydvorme,

spesifiek die aoristos en die imperfektum, was ek in staat om ses aspektuele gebruike

onder beide die aoristos en die imperfektum te identifiseer wat in ooreenstemming was

met die gekose definisies. Handelinge van die Apostels moes dien as toetsingsmateriaal

vir die houdbaarheid van die definisies en die aspektuele gebruike. Slegs deur

omvangryke analise kan die teorie bevestig word. Behalwe dat Handelinge 'n

omvangryke boek is, het dit verder die voordeel dat die skrywer op 'n gereelde basis

tussen genres (narratief en redevoering) wissel. Op dié manier kan die analise van die

teorie verder toegespits word om te ondersoek of daar aspektuele veranderinge optree

tussen die verskillende genres.

Die analise van die voorgestelde teorie het eerstens aangetoon dat die skrywer nie slegs

lukraak van Griekse tydvorme gebruik maak nie, maar bewustelik met onderskeidelik die

aoristos en die imperfektum indikatief omgaan. Die aoristos word veral gebruik om

gebeure of handelinge in totaliteit weer te gee en as voltooid voor te stel; die

imperfektum word gebruik om gebeure of handelinge in hul voortgang weer te gee en as

proses voor te stel. Die analise het tweedens bevestig dat die skrywer beide die aoristos

en die imperfektum aspektueel verskillend aanwend. Die geïdentifiseerde aspektuele

gebruike van beide hierdie tydvorme kon deur die hele boek herken word. Alhoewel die

skrywer waarskynlik nie met definisies en aspektuele gebruike gewerk het nie, was hy
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duidelik bewus van verbale aspek en die verskillende maniere waarop 'n handeling

weergegee kan word. Die analise het derdens getoon dat 'n verandering van genre (van

narratief na redevoering of andersom) meestalook 'n verandering van verbale aspek te

weeg bring. Op hierdie manier gee die skrywer dus sy spesifieke perspektief op

handelinge binne hul konteks weer.

Die mees frekwente aspektuele gebruike vir die aoristos is die aoristos om handelinge as

voltooide aksies in hulle totaliteit weer te gee (verdeel tussen narratiewe en redevoerings)

en die aoristos om die hoofmomente van die verhaal weer te gee (grotendeels in

narratiewe). Die mees frekwente aspektuele gebruike vir die imperfektum is die

imperfektum om voortgaande aksies aan te toon (dikwels in narratiewe) en die

imperfektum om agtergrond te skilder (grotendeels in narratiewe). Ons kan dus die

gevolgtrekking maak dat die skrywer van Handelinge die aoristos en imperfektum

aspektueel aanwend, en daarbyook afwisseling tussen verskillende genres in ag neem.

SUMMARY

Those who follow the research of the last century concerning verbal aspect, will realize

the importance of this topic for the understanding of the input of the author / speaker in

the written or spoken word, because verbal aspect gives the specific view of the author /

speaker on an action. However, the input of the author is not unqualified, but takes place

within certain grammatical and contextual parameters. Within these parameters the

author has the freedom to give actions which occur within the written or spoken word, a

specific colour.

As a result of short definitions of the aspect of the different Greek tenses, I was able to

identify six different aspectual uses for both the aorist and the imperfect which agreed

with the chosen definitions. The Acts of the Apostles was used to test the tenability of the

definitions and the aspectual uses. Only with extensive analysis can the theory be

confirmed. Apart from the fact that Acts is an extensive book, it has the additional

advantage that the writer regularly alternates between different genres (narrative and
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speech). In this way the analysis of the theory can be concentrated further by

investigating whether aspectual changes occur between the different genres.

Analysis of the proposed theory demonstrated firstly that the author does not use the

Greek tenses haphazardly, but that he consciously makes use of the aorist and imperfect

indicative. The aorist is used especially to represent events or acts in totality and as

completed; the imperfect is used to represent events or acts in progress and as processes.

The analysis also confirmed that the author applies the aorist and the imperfect in

different ways. The identified aspectual uses of both these tenses could be recognized

throughout the whole book. Although the author probably did not work with definitions

and aspectual uses, he was clearly aware of verbal aspect and the different ways in which

an action can be portrayed. The analysis finally demonstrated that a change in genre

(from narrative to speech or the other way round) often also effects a change in verbal

aspect. In this way the author portrays his specific view on actions within their context.

The most frequent aspectual use of the aorist, is the aorist used to portray acts as

completed actions in their totality (in both narratives and speeches) and the aorist to

portray the key moments of the story (largely in narratives). The most frequent aspectual

use of the imperfect, is the imperfect to show actions in progress (often in narratives) and

the imperfect to sketch the background (largely in narratives). From the above we can

draw the conclusion that the author of Acts uses the aorist and imperfect aspectually,

while also considering the alternation between genres.
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HOOFSTUKl

INLEIDING

Verbale aspek van die Grieks van die Nuwe Testament het in die laaste tien tot twintig

jaar aansienlike aandag gekry. Nuwe publikasies op hierdie gebied van K.L. McKay, S.E.

Porter en B.M. Fanning het die diskussie oor die teorie van aspek opnuut laat opvlam.

Oor en weer word teorieë oorweeg, gekritiseer en bevraagteken. Nuwe teorieë bly nooit

vir lank onbestrede nie. Daar is dié wat vashou aan ou teorieë; dan is daar ook ander wat

meen dat die moderne linguistiek nog nie behoorlik op die antieke tale toegepas is nie.

Hierdie diskussie is vir eers nog nie afgehandel nie.

Van die grootste belang is egter dat voorgestelde teorieë ook deeglik aan 'n stuk Griekse

teks getoets sal word. Hieruit sal blyk tot watter mate 'n teorie houdbaar is al dan nie. Dit

het te veel in die verlede gebeur dat teorieë as houdbaar aangebied is, terwyl slegs 'n

geselekteerde groep voorbeelde as bewys moes dien. Op dié manier het die uitsonderings

op verskillende teorieë uiteindelik geblyk die reël te wees.

1.1 Navorsingsprobleem

Juis om vanuit die praktyk te kan bepaal of die teorie wat ek in hierdie tesis sal voorstaan

houdbaar en bruikbaar is, het ek besluit om die boek Handelinge as toetsingsmateriaal te

gebruik. Met hierdie afgebakende stuk teks as raamwerk wil ek die verbale aspek van

twee verskillende tydvorme, naamlik die aoristos en die imperfektum, ondersoek.

Soos later sal blyk, kan ons Handelinge egter nie as 'n eenvormige stuk teks benader nie.

Slegs 'n oppervlakkige ondersoek toon alreeds aan dat ons in Handelinge die situasie het

dat verhalende (narratiewe) gedeeltes en argumentatiewe (redevoerende) gedeeltes

mekaar op gereelde basis afwissel. Om hierdie situasie te akkommodeer, sal ek die fokus

van hierdie tesis verder verskerp: ek sal nie slegs ondersoek hoe die aoristos en die

imperfektum aspektueel deur die skrywer van Handelinge gebruik word nie, maar ek sal

ook ondersoek hoe die skrywer van Handelinge beide die aoristos en imperfektum binne
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die narratiewe én die redevoerings gebruik, met die doel om uit te vind of daar enige

aspektuele veranderinge byeen van hierdie tydvorme intree wanneer die skrywer tussen

narratiewe en redevoerings afwissel.

1.2 Hipotese en werkswyse

In hierdie tesis sal ek argumenteer dat die aoristos en die imperfektum aspektueel

verskillend in Grieks gebruik word; verder sal ek ook argumenteer dat beide hierdie

tydvorme verskillend gebruik word in die narratiewe en redevoerings van Handelinge. Ek

sal dus probeer aantoon dat die skrywer van Handelinge die aoristos anders in die

narratiewe gebruik as wat hy hierdie tydvorm in die redevoerings gebruik; dieselfde geld

vir die imperfektum.

Vir hierdie doel sal ek elke indikatiewe werkwoord in Handelinge wat in die aoristos- of

imperfektum-tydvorm voorkom, toets aan die definisie en beskrywing wat hieronder

aangebied sal word. Die teoretiese gedeelte is daarom van die grootste belang, aangesien

dit die basis bied vir wat daarna in die analitiese gedeelte sal volg. Die nie-indikatiewe

modi sal in hierdie tesis nie aan die orde kom nie, omdat die tesis dan te omvangryk sou

word.

1.3 Indeling

In hoofstuk 2 sal aandag gegee word aan die geskiedenis van navorsing oor aspek en die

teorie van aspek. Spesifieke teorieë sal aandag geniet om uiteindelik tot 'n

verantwoordelike posisiekeuse te kan kom. Hoofstuk 3 sal fokus op die teorie en

definisies van die aoristos en die imperfektum. Om duidelikheid te hê waarmee ons te

doen het as ons Handelinge as toetsingsmateriaal gebruik, sal ek in hoofstuk 4 die

taalkundige en literêre karakter van Handelinge ondersoek. In hoofstuk 5 kom ek by die

analitiese deel van hierdie tesis waar die gebruik van die aoristos en imperfektum in

Handelinge bespreek en ondersoek word. In hoofstuk 6-8 kom ek tot 'n samevatting

waarin ek die gevolgtrekkings van my ondersoek uiteen sal sit.
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HOOFSTUK2

ASPEK: NAVORSINGSGESKIEDENIS EN TEORIE

2.1 Historiese oorsig

Dit is belangrik in ons studie van verbale aspek om 'n kort voëlvlug deur die geskiedenis

van die bestudering hiervan te onderneem.

Verbale aspek is nog 'n relatiewe jong taalkundige term. Sedert die begin van die 1ge eeu

het A.V. Boldyrev, 'n Russiese linguis, begin om kritiek uit te oefen op die tradisionele

tyd-sisteem soos dit tot op daardie stadium in Russies geheers het. Boldyrev verdeel die

Russiese werkwoord in twee tyd-kategorieë en in 'n viervoudige aspeksisteem. Die

verskillende aspekte noem hy onbepaald, eenmalig, iteratief en perfektief. Grec, 'n mede-

linguis, het hierdie onderskeide van Boldyrev met verloop van tyd aangedui met die term

vid. Hierdie term kan ons in Afrikaans met "aspek" weergee. Ná verdere ondersoek en

navorsing het Russiese linguiste uiteindelik twee aspekte vasgestel, naamlik voltooid en

onvoltooid (Louw 1971:13).

Ons moet egter nie dink dat die Russe die eerstes was om oor hierdie linguistiese

kategorie na te dink nie. Die Grieke het voor Christus 'n onderskeid gemaak nie net

tussen formele tydskategorieë nie, maar ook tussen onvoltooide en voltooide handelinge.

Dionusius Traks was 'n leidende figuur in hierdie relatief ongenuanseerde nadenke. Ná

hom het die Stoïsyne hierdie stelsel verder gevoer. Hierdie filosofiese rigting het in

grammatiese probleme belang gestel en het 'n sisteem opgestel wat deur die Latynse

grammatikus, Varro, in die eerste eeu v.C. oorgeneem is. Varro gebruik die kategorie

"bepaalde tye" - hieronder klassifiseer hy dan duratiewe of onvoltooide handelinge en

voltooide handelinge (Von Weber 1958:35). Dit is dus duidelik dat antieke geleerdes 'n

aanvoeling gehad het vir wat ons vandag aspek sal noem, al het hulle nog nie 'n spesiale

naam daarvoor gehad nie.

Soos reeds hierbo gesien, was dit eers in die begin van die 1ge eeu dat hierdie

taalkundige verskynsel op wetenskaplike wyse ondersoek en gekategoriseer is. Vanaf die
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tyd van Boldyrev en Grec is hierdie verskynsel baie vinnig deur taalkundiges oorgeneem

en op ander Indo-Europese tale toegepas, ook op Grieks. Wie vandag nog 'n Griekse

grammatika oopslaan, sal baie gou vind dat aspek een van die belangrikste, indien nie dié

belangrikste gesigspunt is by die behandeling van die Griekse werkwoord.

Louw (1971:13) maak egter ook duidelik dat hierdie verskynsel met verloop van tyd een

van die mees problematiese terreine van die linguistiek geword het. Ten spyte van die

navorsing wat op hierdie terrein gedoen is, het die meeste Griekse grammatici tog met die

bestaande siening volstaan, naamlik dat absolute tyd (verlede, hede, toekoms) en

tydvorme gelykvormig (isomorf) is (Carson 1993:18). Maar die momentum van nuwe

inligting en navorsing was aan die toeneem en kon uiteindelik nie meer gekeer word nie.

Ná 'n voorlopige bepaling van die betekenis van aspek, sal ek enkele belangrike teorieë

bespreek.

2.2 Voorlopige opmerkings m.b.t. aspek

In Grieks druk die werkwoord meer as slegs tyd uit. Elke verskillende tydvorm

kommunikeer 'n spesifieke verbale aspek. Maar waaroor gaan dit as ons van verbale

aspek praat? Verskillende definisies is deur die loop van die jare voorgestel. Ongelukkig

word die definisies deur die verskillende skrywers verskillend vertolk en toegepas. Dit

impliseer dat die term 'aspek' deur baie taalkundiges met 'n verskillende betekenis

gebruik word. Daar is ook taalkundiges wat ander terme aanwend of wat verskillende

terme afwisselend gebruik (kyk oor Aspek en Aktionsart verder in hierdie hoofstuk).

Dikwels is dit slegs aan die einde van 'n geskrif dat 'n mens 'n min of meer duidelike

voorstelling kry van wat 'n bepaalde skrywer onder "sy" aspek verstaan. Du Toit

(1973:7) wys verder daarop dat die voorbeelde wat gebruik word om die teorieë te toets,

hoofsaaklik 'n konstante groep voorbeelde is. Sodra ons buite daardie konstante groep

gaan, werk baie Nuwe Testament grammatikas se aspekteorie nie uit nie. Ook kom daar

probleme wanneer 'n spesifieke aspekteorie aan 'n deurlopende stuk taal getoets word.

Dan blyk dikwels dat 'n groot groep werkwoorde nie inpas nie.
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Dit is duidelik uit die voorafgaande kritiek dat die beskikbare definisies nie sonder meer

oorgeneem kan word nie. Tog kan ons vanuit die bestaande definisies 'n begin maak om

aspek as linguistiese verskynsel vir onsself verstaanbaar te maak.

1) By feitlik al die definisies kom die gedagte van subjektiwiteit na vore. In die woorde

van McKay (1994:27): "aspect is that category of the verb system by means of which an

author (or speaker) shows how he views each event or activity he mentions in relation to

its context". Die skrywer of spreker het dus 'n bepaalde vryheid om 'n aksie vanuit sy

gesigspunt weer te gee. Daarvoor gebruik hy dan spesifieke tydvorme. Die definisies is

korrek wanneer hulle beklemtoon dat aspek die perspektief van die spreker of skrywer op

'n spesifieke aksie weerspieël. Dit gaan oor wat en hoeveel 'n skrywer of spreker oor 'n

spesifieke aksie wil sê, of wat hy wil beklemtoon. Dan is dit nie 'n saak van akkurate

beskrywing vs onakkurate beskrywing nie, maar van volle beskrywing vs eenvoudige

stelling (Wallace 1996:503).

2) Die saak van subjektiwiteit kan die indruk skep dat 'n skrywer of spreker volledig vry

is in sy keuse van 'n tydvorm. Soos Rijksbaron (1984:2) dit stel: " ... aspect [is] defined

as 'the speaker's view of the action'. Thus, the speaker would be free to choose between,

for instance, a present stem form and an aorist stem form, a choice simply depending

whether he would view the action as 'not-completed' or 'completed"'. Ons moet egter

raaksien dat 'n spreker nie volledig vry is nie, maar dat hy binne sekere grammatikale

grense bepaalde keuses kan maak. Alhoewel aspek dus basies die spreker se subjektiewe

houding teenoor 'n gegewe aksie uitdruk, word die keuse van aspek in 'n konteks tot 'n

aansienlike mate bepaal deur objektiewe oorwegings van betekenis, sintaksis en ander

faktore (Forsyth 1970:353). Hierdie gebondenheid gaan gepaard met die feit dat aspek 'n

semantiese kategorie is wat grammatikaal gerealiseer word - "a synthetic semantic

category (realized in the forms of verbs) used of meaningful oppositions in a network of

tense systems to grammaticalize the author's reasoned subjective choice of conception of

a process" (Porter 1989:88). Dit beteken dat aspek direk gebonde is aan 'n spesifieke

tydvorm en dat aspek in Grieks gebonde is aan een van die sewe tydvorme wat in hierdie

taal bestaan: praesens, imperfektum, aoristos, futurum, perfektum, plusquamperfektum en

futurum-perfektum. Hierdie tydvorme is die gereedskap waarmee 'n skrywer of spreker
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sy doel kan bereik. As 'n skrywer of spreker byvoorbeeld 'n aksie wil aandui wat

inherent terminaal is (soos "vind" of "sterf'), word die keuse van tydvorm aansienlik

verminder. Dieselfde geld wanneer die skrywer of spreker die onveranderende aard van

'n toestand wil uitdruk (soos "ek het" of "ek leef'). Dit gaan dus daaroor dat die keuse

van tydvorm dikwels vir die skrywer of spreker gemaak word; dikwels is 'n spesifieke

tydvorm die enigste een wat hy kan kies om sy gedagte oor te dra (Wallace 1996:503-

504).

Bogenoemde twee elemente kom in feitlik al die definisies voor, en daarom is dit sinvol

om dit weer te noem: aspek weerspieël die gesigspunt van die skrywer of spreker op 'n

spesifieke aksie en daarin het hy 'n bepaalde vryheid; laasgenoemde vryheid is egter

beperk aangesien aspek 'n linguistiese verskynsel is wat grammatikaal gerealiseer word

en daarom aan sekere reëls gebonde. Dit is ongelukkig ook hier waar die meeste

definisies stop. Daarom is dit nodig om verder te ondersoek wat presies onder 'aspek'

verstaan moet word, sodat ons tot 'n vollediger definisie kan kom.

2.3 J.P. Louw se benadering

Een persoon wat beide in Suid-Afrika en internasionaal baie erkenning geniet as gevolg

van sy voortgaande studie in die veld van verbale aspek, is J.P. Louw. Louwen enkele

van sy studente (Du Toit 1973; Oliver 1986) het in die sewentigerjare van die vorige eeu

die tradisionele spoor verlaat en 'n ander rigting ingeslaan in die studie van verbale

aspek. Hierdie rigting neem afskeid van baie wat in die ou benadering as vanselfsprekend

aanvaar is. Dit is die moeite werd om enkele eienskappe van Louw se werk uit te lig.

Konteks: In die ou benadering, gedeeltelik onder invloed van die Slawiese aspekteorieë,

maar ook as gevolg van die metodes van die Nuwe Testament grammatikas, is 'n vers

gewoonlik geïsoleerd beskou en dan is daar op grond van die leksikale inhoud van die

betrokke vorm oor die funksie van die werkwoordee) in die vers bespiegel. Louw

(1971: 18) wys hoe belangrik dit is om nie slegs die verse as los eenhede in isolasie te

beskou nie, maar om telkens deeglik rekening te hou met die aard van die konteks en die

woordgroep waarin 'n werkwoord optree. Die belang van die woordgroep is dikwels deur
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die Griekse grammatikas oor die hoof gesien, maar dit is volgens Louw juis die

woordgroep en konteks wat die gebruiksmoontlikhede van die werkwoord kondisioneer.

Oliver (1986:2) wys in aansluiting hierby daarop dat die spreker of skrywer 'n

werkwoord op grond van die konteks in 'n spesifieke tyd plaas. Die skrywer moet uit 'n

beperkte aantal tydvorme dié een kies wat sy gedagte(s) in, en doel met die konteks die

beste sal weergee. Louw (1971:20) som dit goed op: "ons moet die struktuur van die

konteks in ag neem om te bepaal hoe die tempora met hulle aspektiese moontlikhede

daarin funksioneer" (kursivering van J.P. Louw). Binne die spesifieke konteks kom die

uitgekose werkwoord met sy eiesoortige aspektiese valensie (valensie het te doen met 'n

woord se moontlikhede, d.w.s. wat hy as lid van 'n konstruksie kan vermag) tot sy reg.

Louw (1971 :21) wys hoe belangrik dit is dat ons nie maar die definisie van 'n aspek as

aanplaksel by elke werkwoord in 'n stuk taal kan heg en dan meen dat ons dit verklaar

het nie. Aspek is nie iets wat van buite af opgelê kan word nie, maar wat in gebruik

gerealiseer moet word. Aspek moet as valensie binne die hele struktuur verwerk word.

Die aard van die betoog, die gewig van vertelling, reliëfgewing, nexus, skryfkonvensie,

ensovoorts, dra alles by tot die realisering van 'n betrokke gebruik. Om dus die betekenis

van 'n betrokke woord vas te stel, moet ons nie van enkele losstaande voorbeelde gebruik

maak nie, maar van 'n deurlopende geheel. Sodra ons dit doen, kom die saak van aspek in

'n totaal ander lig te staan.

By die ondersoek van konteks is dit belangrik om die volgende vlakke te onderskei:

die semantiese - d.w.s. wat die werkwoord op sigself sê;

die sintaktiese - dit het te doen met die plek van die werkwoord in die hele

sinskonstruksie;

die kontekstuele - dit behels die situasie waarin gebeure afspeel.

Dit is van die grootste belang om hierdie verskillende vlakke in die oog te hou wanneer

na die aspek van verskillende werkwoorde gekyk word. As ons dit doen, sal duidelik

word dat die funksies wat die tradisionele grammatikas aan aspek toeskryf (sien hoofstuk

3 oor die aoristos en imperfektum) nie werklik met aspek te doen het nie, maar veel
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eerder met die gebruik van verskillende tydvorme in gemerkte kontekste (Oliver

1986:26). Daar is veral twee maniere waarop 'n konteks gemerk word:

1) Die konteks word op 'n spesifieke manier gekonstrueer, d.w.s. deur middel van

spesifieke woordgebruik asook die rigting waarin die gebeure wys.

2) Spesifieke woorde kan as konteks- of aspekmerkers optree. Louwen Nida

(1988:par. 68) onderskei sewe subdomeine waarin veral werkwoorde as merkers

van aspek optree, naamlik aanvang, voortduur, voltooi/slaag, stop, poog/probeer,

intensief of ekstensief doen, skielikheid. Hierdie aspekmerkers is baie belangriker

vir die merk en aanduiding van aspek as die tydvorme aangesien die

aspekmerkers eksplisiet is, terwyl die werkwoord se tydvorm bloot 'n implisiete

valensie is wat somtyds realiseer en ander kere nie.

Opsommend: aspek is 'n valensie van die werkwoord wat in die konteks gerealiseer

word. Daarom is dit van die grootste belang dat ons die konteks in al sy verskeidenheid

salondersoek om die spreker se keuse van 'n spesifieke tydvorm en aspek te verstaan.

Teenstelling ("opposition"): Teenoor tradisionele grammatikas maak Louw (1975:99) die

belangrike opmerking dat aspek 'n saak van teenstelling is. Aspek is basies 'n spesifieke

perspektief op die aard van 'n gebeurtenis. 'n Spreker of skrywer kyk dus bewustelik na

die aard van 'n gebeurtenis vanuit 'n bepaalde hoek. En as hierdie spesifieke perspektief

nie gekontrasteer kan word met 'n tydvorm wat hierdie spesifieke perspektief nie

weerspieël nie, dan het aspek geen sin nie. Daarom gaan dit in aspek oor teenstelling. Om

die waarheid te sê, die hele idee van verbale aspek soos dit in Russies ontstaan het, is

gedomineer deur die teenstelling voltooid versus onvoltooid. Hierdie grammatikale

teenstelling het oorheers en het ook die bestudering en beskrywing van onder andere

Grieks beïnvloed. Ongelukkig is hierdie teenstelling nougeset op ander tale toegepas

sonder om te ondersoek of dit die werklike teenstelling in 'n spesifieke taal is. Maar die

basis het tog gebly: aspek is 'n saak van teenstelling. En dan gaan dit nie slegs daaroor

om twee eienskappe te kontrasteer nie, maar dan gaan dit oor die kontrastering van twee

eienskappe met betrekking tot die eenfunksie. Daarom sê Louw (1975:100) ook dat die

teenstelling in wese privatief is: die een eienskap word positief gedefinieer in terme van

die essensiële betekenis, die ander as die negatiewe daarvan. Dit is dus 'n saak van
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gemerk vs ongemerk. Laat ons dit prakties maak: ó nAáTCuV SiTTSV("Plato het gesê") is

gemerk vir voltooidheid. ó nAáTc.uV AÉysl ("Plato sê") is ongemerk vir die funksie van

voltooidheid. Ons sê dus nie dat die aksie in die tweede voorbeeld onvoltooid is nie, maar

dat hy ongemerk is vir voltooidheid. As dit onvoltooid was, sou ons gesê het: "Plato is

besig om te sê" dan merk ons die onvoltooidheid (durasie) met "is besig". Om dus die

onvoltooide aspek te merk, het ons 'n leksikale aantekening nodig. Omdat die tweede

voorbeeld ("Plato sê") ongemerk is vir voltooidheid, kan ons dus nie outomaties die

gevolgtrekking maak dat dit daarom onvoltooidheid (durasie) moet aandui nie. Dit kan in

bepaalde kontekste vir onvoltooidheid (durasie) gebruik word as die konteks positiewe

aanleiding daartoe gee.

Louw se klem op teenstelling beteken egter nie dat verbale aspek volledig relatief is en

dat 'n spesifieke tydvorm slegs aspek ontvang in teenstelling tot 'n ander tydvorm nie.

Die verskillende tydvorme het inherent al 'n bepaalde aspek, maar hierdie inherente

aspek word slegs in verbale teenstellings in 'n teks gerealiseer.

Louwen andere het met hulle benadering ons oë oopgemaak vir 'n gesonde tweeledige

wisselwerking by die ondersoek van die Griekse werkwoord:

1) die aspek en die betrokke werkwoord is van die spesifieke konteks waarin dit

voorkom, afhanklik;

2) die werkwoord self het 'n aspekvalensie wat in 'n konteks gerealiseer word, om

sodoende 'n spesifieke kleur daaraan te gee.

Wanneer ons dus 'n spesifieke stuk teks gaan ondersoek, is dit belangrik om twee sake

goed in die oog te kry (en dit is juis hierdie sake wat by die tradisionele benadering

dikwels oor die hoof gesien is): Ten eerste moet ons die konteks as samebindende geheel

raaksien en opmerk watter merkers en woorde daar in die konteks is wat aan 'n

werkwoord 'n besondere kleur kan gee. Ten tweede moet ons goed op hoogte wees

watter aspektiese valensie 'n spesifieke tydvorm uitdruk en hoe dit in die konteks

gerealiseer word. Louw (1975) gee self hiervan 'n goeie voorbeeld in 'n artikeloor die

verbale aspek in die eerste brief van Johannes.
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Louw het nuwe perspektiewe geopen op die gebied van aspek, maar hierdie perspektiewe

kan nie as die laaste woord op hierdie terrein beskou word nie. Nuwe navorsing en

teorieë het intussen die lig gesien. Daarom moet ons Louw se benadering in gedagte hou,

en tog ook verder gaan.

2.4 Verdere navorsing

Soos ons hierbo gesien het, het Louw belangrike werk verrig om die diskussie oor

verbale aspek 'n nuwe inspuiting te gee. Ook McKay het baie tot die diskussie bygedra.

Volgens McKay kan ons nie die tradisionele etikette wat aan verbale morfologie geheg

word, behou nie, aangesien hierdie etikette in ons verstand met tyd verbind is. Verbale

aspek is vir hom eerder die manier waarop die skrywer of spreker die aksie binne die

konteks beskou, naamlik as 'n volledige aksie (aoristos), as 'n proses (imperfektum) of as

'n toestand (perfektum) (McKay 1974:44). Ons sien by beide Louwen McKay die

neiging om weg te beweeg van die aanname dat tydvorme in Grieks na tyd verwys.

Dit was egter eers in die negentiger jare van die vorige eeu dat die deurbraak gekom het

waarvoor almal gewag het. Stanley E. Porter (1989) en Buist M. Fanning (1990) het

feitlik gelyktydig monografieë oor hierdie onderwerp gepubliseer. Alhoewel die verskille

in hierdie werke duidelik is, is die ooreenkomste allerweë deur geleerdes bewonder'. Ek

gee vervolgens die verskillende definisies wat deur hierdie twee geleerdes aangebied

word:

Porter:

Aspect is a synthetic category (realized in the forms of verbs) used of meaningful

oppositions in a network of tense systems to grammaticalize the author's reasoned

subjective choice of conception of a process (Porter 1989:88).

Fanning:

Verbal aspect in the NT Greek is that category in the grammar of the verb which

reflects the focus or viewpoint of the speaker in regard to the action or condition

which the verb describes ... To be more specific, aspect is concerned with the

speaker's viewpoint concerning the action in the sense that it implicitly sets up a

I Sien die artikels in Porter & Carson (1994).
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relationship between the action described and a reference-point from which the

action is viewed ... It is ... a rather subjective category, since a speaker may

choose to portray certain occurrences by one aspect or another without regard to

the nature of the occurrence itself (Fanning 1990:84-85).

Beide Porter en Fanning argumenteer dat verbale aspek te make het met die perspektief

van die outeur op die gebeure wat deur die werkwoord voorgestel word.

Maar die verskille tussen hierdie twee geleerdes moet ook genoem word. Eenvoudig

gestel, kan ons die verskille soos volg opsom:

Porter argumenteer dat aspek, en slegs aspek, in die tydvorme van Grieks, wat alle modi

insluit, gegrammatikaliseer word. Die skrywer of spreker het die keuse gehad om een van

drie verbale vorme te gebruik om sy spesifieke oogpunt te grammatikaliseer: die aoristos

grammatikaliseer die perfektief, die praesens grammatikaliseer die imperfektief, en die

perfektum grammatikaliseer die statief. Absolute temporele kategorieë (verlede, hede en

toekoms) word egter nie deur verbale vorme gegrammatikaliseer nie, selfs nie in die

indikatief nie. Porter staan dus 'n nie-temporele verstaan van die Griekse werkwoord

voor. Die keuse van verbale aspek rus volledig op die gebruiker, alhoewel die

gebruikspatrone wys dat die keuse van verbale aspek nie willekeurig is nie (Porter

1993 :26-45).

Ek meen dat Carson (1993:24-25) reg is as hy in kritiek op Porter voorstel dat

laasgenoemde meer aandag bestee aan die invloed van omringende faktore op die

betekenis van die werkwoord. Porter sal natuurlik nie die invloed van deixis (die totaal

van eksterne merkers) ontken nie, maar die fokus van sy werk is nie op pragmatiek nie,

maar op die semantiek van die morfologie van die Griekse werkwoord. Porter is geneig

om die subjektiewe aard van die keuse van die skrywer of spreker te veel te beklemtoon,

en sal daarom goed doen om die faktore te ontleed wat die skrywer of spreker laat besluit

om een spesifieke vorm te gebruik.

Fanning erken dat tyd in Grieks nie so belangrik is soos in ander tale nie, maar meen dat

die Griekse verbale vorme, veral die indikatief, tog wel 'n temporele funksie het. Vir
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Fanning dra die verbale vorme in Grieks 'n dubbele betekenis van aspek én tyd - die

Griekse werkwoord dra dus, behalwe aspek, ook tyd oor. Verder argumenteer Fanning

dat die semantiese gewig wat deur 'n spesifieke verbale vorm gedra word, afhang van die

komplekse interaksie met verskillende ander faktore. Hy sê dat nie slegs die sin of

diskoers hierdie addisionele betekenis dra nie, maar dat die verbale vorm self hierdie

addisionele betekenis in hom opneem (Fanning 1993:46-62).

Carson (1993:25) se kritiek op Fanning se werk kan ook ter harte geneem word. Fanning

word aangemoedig om duidelik te maak hoe morfologie met aspek verbind is. Waar

Porter meer op die pragmatiek moet fokus, moet Fanning miskien 'n duideliker

onderskeid tussen pragmatiek en semantiek maak.

2.5 Nie-temporele perspektief op die Griekse werkwoord

Die een aspek wat Porter se werk so rewolusionêr maak, is die feit dat hy die Griekse

werkwoord as nie-temporeel beskou. Deur jare van navorsing is geleidelik beweeg na 'n

siening dat tyd 'n sekondêre rol by die Griekse werkwoord speel, maar nog nie baie is

oortuig van Porter se standpunt dat die Griekse werkwoord geen tyd uitdruk nie.

Wallace (1996:505) wys op vier argumente wat normaalweg ter ondersteuning van die

nie-temporele standpunt aangevoer word:

1) Fenomenologie: daar is verskeie tydvorme in Grieks wat in die indikatief geen tyd

oordra nie, bv. die historiese praesens, die futuristiese praesens en die proleptiese

aoristos.

2) Diakroniek: daar bestaan verskeie voorbeelde in ouer Grieks (byvoorbeeld

Homeros) waar daar werkwoorde is met 'n augment wat nie verlede tyd aandui

nie, en ook werkwoorde sonder augment wat wel verlede tyd aandui. As die

augment verlede tyd aandui, hoe moet ons hierdie voorbeelde dan verklaar?

3) Linguistiek: dikwels in narratiewe materiaal word die aoristos gebruik om die

agtergrond te skets; die aoristos som dus net op en laat die verhaal vorentoe

beweeg. Hier dui die augment ook nie tyd aan nie, maar funksioneer as literêre

hulpmiddel.
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4) In Hellenistiese Grieks bevat die plusquamperfektum nie altyd die augment nie,

wat weereens daarop dui dat die augment nie 'n tydsaanduider is nie.

Wallace (1996:506-512) gaan egter voort om hierdie argumente op oortuigende wyse te

weerlê. Hy wys daarop dat ons daarteen moet waak om die nie-temporele standpunt op

elke voorbeeld te probeer forseer. Ek stem saam met sy uiteindelike konklusie: " ... the

unaffected meaning of the tenses in the indicative involves both aspect and time.

However, either one of these can be suppressed by lexemic, contextual, or grammatical

intrusions." (Wallace 1996:511)

Ons kan nie Porter en Fanning se werk oor die hoof sien nie; daarvoor is die invloed van

hulle werk te groot. Daarom wil ek ook graag my eie definisie van aspek, asook die

definisie van die aspek van die aoristos en imperfektum, aan hierdie werke oriënteer. My

eie eenvoudige definisie lyk soos volg:

Verbale aspek is 'n semantiese kategorie, gerealiseer in grammatikale vorms, met

behulp waarvan 'n spreker of skrywer sy spesifieke perspektief op handelinge, wat

in 'n spesifieke konteks plaasvind, weergee.

In hierdie definisie is die volgende van belang:

1) Aspek is 'n semantiese kategorie wat gerealiseer word in grammatikale vorms -

hier sien ons die nou verbinding tussen vorm en funksie.

2) Aspek weerspieël die spesifieke perspektief van die spreker of skrywer.

3) Die skrywer se keuse is nie willekeurig nie, maar word beïnvloed deur eksterne en

kontekstuele faktore.

2.6 Terminologiese onderskeide: aspek, tyd en Aktionsart

In die eerste plek is dit belangrik om 'n onderskeid tussen aspek en tyd te tref. Veral in 'n

taal soos Afrikaans, waar die temporele die oorheersende kenmerk van 'n werkwoord is,
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is goeie begrip van hierdie onderskeid belangrik. Temporele waardes (verlede, hede,

toekoms) word in Grieks nie primêr deur die gebruik van verbale aspek vasgestel nie. Die

meeste Griekse studente word geleer dat sekere tydvorme outomaties na sekere tye

verwys. Hierdie gebruiklike aanduiding, wat ons "absolute tyd" noem, stel dat die

aoristos, imperfektum en plusquamperfektum die verlede tyd uitdruk; die praesens en die

perfektum druk die hede uit; en die futurum die toekoms. In navolging van Porter

(1994:25) is ek van mening dat ons van absolute tyd moet wegkom. 'n Meer werkbare

kategorie is "relatiewe tyd". Dit is belangrik om aspek van temporele aanduidings soos

verlede, hede en toekoms te onderskei. Alhoewel aspek wel 'n soort temporele betekenis

uitdruk (bv. durasie en terminasie), is dit die effek van aspek se kombinasie met ander

faktore en hou dit verband met die interne aard van die verbale aksie. Daar is ook 'n

sekere oorvleueling tussen aspek en relatiewe tydsaanduiding. Dit het die gevolg dat

aspek byvoorbeeld die temporele verhouding tussen gebeure in 'n narratief kan aandui.

In Grieks word die temporele orde van gebeure dus nie gemeet aan 'n vaste punt

(absolute tyd) nie, maar deur die verhoudings wat tussen die betrokke gebeure onderling

en tussen die gebeure en die konteks tot stand kom. Hiervoor word 'n verskeidenheid van

aanduiders in die Griekse taal gebruik - byvoorbeeld die gebruik van temporele

bywoorde soos vvv en TÓTE. Met ander woorde, ander elemente as verbale aspek is die

primêre draers van temporele informasie in Grieks. 'n Verskeidenheid van kontekstuele

eienskappe moet geanaliseer word om temporele waarde vas te stel: verwysings na

persone, plekke en tye, en diskoerseienskappe. Levinson (1983:54-55) wys na die belang

van deiktiese aanduiders in die geheel van die konteks.

Tweedens, en amper nog meer belangrik, moet ons aspek en Aktionsart goed onderskei.

Die term Aktionsart (ook Zeitart genoem) kom van die Duitse geleerdes - dit is 'n Duitse

woord wat waarskynlik ongeveer 1885 deur Brugmann uitgevind is en in 1906 deur

Moulton in sy Prolegomena bekend gestel is. Hierdie woord beteken "aksiesoort". Tot

ongeveer 1920 is Aktionsart, Zeitart en aspek feitlik as sinonieme gebruik. In dié tyd is

hierdie terme afwisselend gebruik om die aard van gebeure aan te dui, soos byvoorbeeld

duur, herhaling ensovoorts (Fanning 1990:30). Geleidelik het daar egter 'n onderskeid
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tussen die terme Aktionsart en aspek ontstaan (die term Zeitart het verdwyn). Hierdie

onderskeid het met verloop van tyd tot groot verwarring aanleiding gegee, aangesien

taalelemente wat eintlik onder Aktionsart tuishoort onder aspek geklassifiseer is, en

andersom. Baie geleerdes het hierdie twee terme met mekaar begin verwar. Die

onderskeid tussen aspek en Aktionsart word ten minste op die volgende twee maniere

gemaak. Die eerste onderskeid is tussen aspek as grammatikalisering van die relevante

semantiese onderskeide, en Aktionsart as die leksikalisering van hierdie onderskeide,

ongeag hoe hierdie onderskeide geleksikaliseer word. Die tweede onderskeid is tussen

aspek as grammatikalisering van die semantiese onderskeide, en Aktionsart as

leksikalisering van die onderskeid, met die voorwaarde dat leksikalisering deur middel

van afgeleide morfologie moet geskied. As gevolg van die verskille tussen hierdie

onderskeide, het daar in die loop van die geskiedenis baie verwarring ontstaan.

Daar is ook ander, onder wie Comrie (1976:6-7) en Lyons (1977:706), wat nie 'n

duidelike onderskeid tussen dié terme handhaaf nie. Comrie meen dat daar verskillende

en uiteenlopende betekenisse aan Aktionsart geheg kan word, en daarom besluit hy om

hierdie term nie in sy boek te gebruik nie. Hy kies eerder vir die term "inherent

meaning". Lyons besluit ook om Aktionsart te vervang met 'n ander term, naamlik

"aspectual character". Die belangrike fout wat beide Comrie en Lyons maak is dat hulle

skynbaar daarvan oortuig is dat beide aspek en Aktionsart (of watter ekwivalent hulle

ookal in die plek daarvan sit) uiteindelik na semantiese onderskeide van dieselfde soort

verwys. Dit is des te meer opvallend, aangesien die belangrikste kriterium vir onderskeid

tussen aspek en Aktionsart juis 'n semantiese een is (Bache 1982:64). Ook Broos

(1964:2-3) praat eerder van die objektiewe aspek as van Aktionsart. Onder objektiewe

aspek verstaan hy dan die betekenis van die werkwoord. Die studie van hierdie soort

aspek ressorteer vir hom onder die betekenisleer of semantiek. Teenoor die objektiewe

aspek staan dan die subjektiewe aspek. Onder die subjektiewe aspek word perfektiwiteit

en imperfektiwiteit behandel.

Ek meen egter saam met geleerdes soos Wallace (1996:499) dat dit van die grootste

belang is om die onderskeid wat geleidelik tussen aspek en Aktionsart ontwikkel het, te
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handhaaf. Wat is hierdie onderskeid? Met verloop van tyd het dit aanvaarbaar geword om

aspek te sien as die subjektiewe keuse van 'n skrywer oor hoe hy 'n handeling wil

voorstel binne 'n konteks as samebindende geheel, terwyl Aktionsart met die semanties-

leksikaliese betekenis van die werkwoord te doen het. Dit gaan dus by Aktionsart oor die

betekenis van die werkwoord op sigself, losstaande van die res van sy konteks, en nie oor

sy tyd en funksie binne 'n konteks nie (Oliver 1986:3).

Of soos Fanning (1990:31) dit beskryf: Aktionsart behels hoe die aksie in werklikheid

plaasvind; dit reflekteer die eksterne, objektiewe feite van die gebeurtenis; dit fokus op

iets buite die spreker. Aktionsart word normaalweg leksikaal beskryf, óf in sy inherente

betekenis óf in sy afgeleide betekenis (d.m.v. prefikse of suffikse wat die betekenis van

die woord affekteer). Daarteenoor dui aspek op 'n manier om na die aksie te kyk; dit

reflekteer die subjektiewe perspektief van die spreker; dit fokus op die spreker se

voorstelling van die aksie. Dit word normaalweg grammatikaal uitgedruk. Bache

(1982:64) beskryf dit soos volg: "Aspect is typically defined as ... the speaker/writer's

view of the action or situation described. Contrariwise, Aktionsart is defined as ... the

manner in which an action or situation develops or proceeds in particular circumstances.

Aspect is a more or less SUBJECTIVE category in that it involves the speaker/writer's

choice between a 'perfective' of 'imperfective' description of the situation referred to by

the verb, whereas Aktionsart is an OBJECTIVE category in that it involves the actual

constituency of the situation described".

In hierdie tesis wil ek die onderskeid tussen aspek en Aktionsart duidelik stel. Die term

'Aktionsart' word gebruik vir die semanties-Ieksikale betekenis van 'n werkwoord.

Aktionsart is daarom in teorie onbeperk, afhangende van 'n betrokke taal se woordeskat.

Die term 'aspek' verwys in hierdie tesis na die subjektiewe keuse van die spreker of

skrywer om sy perspektief op 'n aksie met 'n spesifieke tydvorm (binne die konteks) te

realiseer.
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HOOFSTUK3

AORISTOS EN IMPERFEKTUM: TEORIE EN DEFINISIES

Nadat ons hierbo duidelik gestel het wat in hierdie tesis met die term 'aspek' bedoel

word, kom ons vervolgens by die belangrike taak om dan ook die spesifieke aspek van

die aoristos en imperfektum te definieer.

3.1 Die tradisionele benadering

By die behandeling van die tradisionele benadering/ tot aspek sal dit duidelik word dat

daar telkens van geïsoleerde verse gebruik gemaak is om 'n gebruik te staaf. Die

omliggende konteks word nie in berekening gebring nie. Dit is 'n gevaarlike benadering

aangesien die paragraaf of omliggende konteks woorde mag bevat wat die funksie van

die werkwoord heeltemal kan verander. In die tradisionele benadering word daar baie

sterk vanaf die woord na die konteks gewerk, d.w.s. die woord gee aan die konteks

betekenis. Later salons sien dat dit beter is om van die konteks na die woord te werk. Dit

impliseer dat die konteks aan die woord betekenis en ook aspek gee.

Die Imperfektum: Baie tradisionele grammatikas (Mouie 1963; Funk 1961; Jay 1958;

Moulton 1919; Robertson 1908; Winer 1855) het normaalweg 'n hele reeks funksies wat

hulle aan die imperfektum toeken. Hulle onderskei onder andere die volgende:

• die duratiewe imperfektum

• die iteratiewe imperfektum

• die konatiewe imperfektum

• die inseptiewe imperfektum
..

Ten opsigte van die duratiewe gebruik van die imperfektum is die tradisionele

grammatikas normaalweg reg. Die imperfektum besit die vermoë om 'n handeling in sy

verloop uit te druk en is gevolglik geskik om 'n handeling voor te stel wat 'n hele ruk

2 Veral Du Toit (1973) en Oliver (1986) wys op hierdie swakheid.
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geduur het. Laat ons egter goed raaksien dat dit die konteks is wat die duratief van die

ander gebruike van die imperfektum onderskei. Daarom formuleer Oliver (1986: 12) beter

as hy sê: "wanneer 'n gebeure (sic!) in sy duur in die verlede voorgestel word, dan word

die imperfektum deur die konteks geïmplementeer om dié gedagte weer te gee".

Die iteratiewe imperfektum druk volgens die tradisionele grammatikas handelinge uit wat

herhaaldelik voorkom. Rom 15:22 word dikwels as voorbeeld gegee: Lilo Kal

eVEKOlTTÓl-lllV TCXlTOAAa TOU eAeEIV lTPOC ul-lcis - "Daarom is ek ook elke keer

verhinder om na julle te kom". Dit gaan hier oor 'n handeling wat herhaaldelik in die

verlede plaasgevind het. Maar waardeur kry die imperfektum sy iteratiewe krag? Deur

die gebruik van die frase Ta lTOAAá; dus, deur die konteks. Die imperfektum

eVEKOlTTÓl-IllVstel bloot die gebeure in sy verloop voor. Die fout is hier dat die valensie

van die woord op een lyn met sy betekenis gestel word. Aspek behoort nie tot die

betekenis nie, maar tot die woordvalensie.

Tradisionele grammatikas gebruik die benaming 'konatiewe imperfektum' vir die

imperfektum wat 'n gepoogde handeling aandui, wat egter nie uitgevoer word nie.

Voorbeeld: Hand 7:26 ouv~AAaooEv - "En die volgende dag het hy by hulle verskyn

terwyl hulle besig was om te veg, en hy het by hulle aangedring om vrede te maak en

gesê: Manne, julle is broers; waarom doen julle mekaar onreg aan?". Die konteks (verse

27-29) wys hier dat die handeling nie uitgevoer is nie. Hier druk die imperfektum slegs

die gebeure in sy verloop uit, terwyl die konteks die onvoltooide nuanse daaraan verleen.

Die konteks is konatief en nie die imperfektum nie.

Volgens tradisionele grammatikas word die inseptiewe imperfektum gebruik om die

aanvang van 'n gebeure aan te dui. Neem die algemene voorbeeld van Mark 1:21: Kal

EIOlTOpEUOVTal Ek Ka<papvaO\JI-I. Kal EUeUs TOls oá(3(3aCJIv EIOEAeWV Ek nlv

auvaycuYllv e6i6aoKEv - "En hulle het in Kapemaum gekom, en dadelik op die sabbat

het Hy in die sinagoge ingegaan en begin leer". Moule (1963:9) meen dat hierdie gebruik

dikwels in die Nuwe Testament gebruik word; hy gee ook Mark 1:21 as voorbeeld. Die

imperfektum e6i6aoKEv kan hier inderdaad goed vertaal word met "begin leer", maar dit
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is duidelik die opeenvolging van gebeure in die konteks wat die aanleiding daartoe gee en

nie die imperfektum self nie. Die konteks laat ons dus sien dat die imperfektum hier

inseptief gebruik word.

Die Aoristos: Ook hier kan ons 'n hele reeks gebruike opnoem wat tradisioneelonderskei

is (Funk 1961; Jay 1958; Moulton 1919; Burton 1898; Winer 1855i:

• die ingressiewe aoristos

• die effektiewe aoristos

• die konstatiewe aoristos

• die gnomiese aoristos

• die aoristos van die onmiddellike verlede

• die futuristiese aoristos

• die epistolêre aoristos

Die ingressiewe aoristos lig, volgens Fanning (1990: 261), die beginpunt van 'n aksie uit.

Dit is baie algemeen dat die aoristos van 'n statiewe werkwoord so gebruik word. In

sulke gevalle vind daar 'n betekenisskuif plaas: die werkwoord kry die bykomstige

betekeniskomponent van toestandverandering. Fanning noem as voorbeelde onder andere

Hand 7:60 en Rom 14:9. Hierdie gebruik van die aoristos kom ook voor in narratiewe

opeenvolging - sien Hand 16:10, 18:19 en 18:27. As ons Fanning se voorbeelde nagaan,

sien ons dat hy hierdie aoristos-werkwoorde slegs as ingressief kan beskou deur na die

konteks te kyk. Konteksonderskeide word dus op die aoristos oorgedra.

Die effektiewe aoristos is, volgens Fanning (1990:263), in 'n sin die teenoorgestelde van

die ingressiewe aoristos, aangesien dit die eindpunt van 'n aksie beklemtoon. Dit kom

veral voor by werkwoorde wat leksikaal 'n natuurlike eindpunt of die beëindiging van 'n

aksie aandui. Fanning erken egter self dat daar dikwels by hierdie tipe aoristos 'n

3 Dit is insiggewend dat Fanning, wat aan die voorpunt van ontwikkelinge in aspekteorie staan, in hierdie
opsig tog terugval op die tradisionele grammatikas. Dit wil voorkom asof die volgende opmerking van
Porter geldig is: "Fanning's treatment, it seems to me, falls victim ... to harmonize the new paradigm with
the old. The result is a less than satisfactory synthesis. Fanning presents a revisionist view of the history of
verbal aspect, going to great lenghts to preserve the traditional categories and terminology." (Porter
1993:36)
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kontekstuele merker moet bykom om aan hierdie aoristos sy effektiewe aard te gee. Hoe

weet Fanning by Hand 27:43 dat die aoristos eKulAuoEV effektief is? Slegs vanuit die

konteks wat effektief is, weet ons dat die hoofman in Hand 27 daarin geslaag het om die

soldate te verhinder om die gevangenes dood te maak. Die effektiewe krag lê nie in die

aoristosvorm van die werkwoord opgesluit nie, maar in die konteks.

Die konstatiewe aoristos is by verre die mees algemene gebruik van die aoristos

indikatief. Hier maak die aoristos 'n opsommende verwysing na 'n aksie in die verlede.

Die aksie word as 'n geheel beskou sonder om enige eienskappe wat deel van die interne

samestelling uitmaak, te beklemtoon. Daar is geen fokus op die begin of die einde nie,

maar eerder op die aksie as geheel as 'n enkele entiteit, ongeag die samestelling daarvan.

Funk (1961: 171) onderskei hier twee soorte werkwoorde. Die eerste soort is volgens hom

lineêre handelinge wat voltooid is en as 'n geheel beskou word. As voorbeeld noem hy

Hand 28:30: 'EVÉJ..IEIVEV OE olETlov OAT]V ev 101e.;> J..IIOeulJ..lOTl - "en hy het twee volle

jare in sy eie gehuurde huis gebly ... ". Dit is duidelik dat Funk hierdie werkwoord nie in

geïsoleerdheid as konstatief kan identifiseer nie; daarvoor het hy die tydsaanduiding

olETlov in die konteks nodig. Die tweede soort is, volgens Funk, herhaalde handelinge.

Hy noem 2 Kor 11:25 as voorbeeld: rpic eppoj3010eT]V - "drie maal is ek met stokke

geslaan". Weereens gee die konteks (rpic) aan dat hier van herhaling sprake is. By die

konstatiewe aoristos gaan dit, soos Oliver (1986: 18) tereg sê, bloot oor die noem van

gebeure, sonder om op enigiets anders te fokus; m.a.w. dit konstateer slegs. Pistorius

(1967:35) wys ook daarop dat in byna alle veronderstelde gevalle van die konstatiewe

aoristos 'n bywoordelike frase aanwesig is wat duur aandui.

Die gnomiese aoristos druk 'n algemene of spreekwoordelike waarheid oor gebeure uit

wat nie slegs in die verlede plaasvind nie, maar ook in die hede en die toekoms. Fanning

(1990:266) noem as voorbeelde hier Luk 7:35, Jak 1:11 en 1 Pet 1:24. Hy meen dat die

enkele voorbeelde van die gnomiese aoristos wat in die Nuwe Testament voorkom, deur

die Semitiese idioom beïnvloed kan wees. Ons kry immers in Hebreeus die perfektum

wat dieselfde aspektiese waarde het as die Griekse aoristos. Du Toit (1973:54) maak

egter ook hier duidelik dat dit die konteks is wat gnomies is en nie die aoristos nie.
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Fanning wys verder dat daar 'n groot mate van ooreenkoms bestaan tussen die gnomiese

aoristos en die gnomiese praesens. Wat is die onderskeid tussen hierdie twee? Nie baie

grammatikas wy aandag aan hierdie vraag nie. Chamberlain (1961 :77) wend 'n poging

aan en stel dit soos volg: "The difference between this aorist and the gnomic present is

that the present may be durative, and the aorist is punctiliar ... the aorist seems to state the

truth more abruptly and startlingly." Gedeeltelik is hierdie onderskeid korrek, behalwe

die gedagte dat die aoristos meer plotseling en skielik is. Die aoristos vertel slegs in die

verlede tyd en besit die nuanse van ervaring terwyl die praesens na die hede verwys. In

beide gevalle is dit egter die konteks wat gnomies is en nie die aoristos of praesens nie

(Du Toit 1973:55).

Die aoristos van die onmiddellike verlede: Sommige grammatici beskou die aoristos in

tekste soos Mark 1:11: EV oOI EUÓÓKT}OO, " .. .in wie Ek 'n welbehae het" as die aoristos

wat 'n handeling uitdruk wat so pas verby is. Winer (1855:249) sê egter tereg dat

EUÓÓKT}OO 'n gewone verlede tyd in hierdie konteks uitdruk. Daarom is hierdie 'n hoogs

kunsmatige onderskeid wat op grond van die konteks gemaak word.

Die futuristiese of proleptiese aoristos behels 'n verskuiwing van gesigspunt, wat die

gebeurtenis, alhoewel toekomstig, voorstel asof dit reeds plaasgevind het. Fanning

(1990:269) onderskei tussen twee soorte, naamlik die aoristos in die apodosis van 'n sin

wat 'n toekomstige voorwaarde bevat (Matt 18:15; Joh 15:6) en die aoristos in 'n stelling

waar die konteks na die toekoms wys, maar waar die aoristos gebruik word om hierdie

toekomstige gebeurtenis voor te stel asof dit alreeds gebeur het (Joh 13:31). Fanning

besef in hierdie geval dat dit die konteks is wat na die toekoms wys en dat dit nie inherent

aan die aoristos is nie.

Die epistolêre aoristos word dikwels deur Griekse skrywers gebruik by die skryfvan 'n

brief (Éypo,¥o). Hiermee neem die skrywer die feit in ag dat die ontvanger die brief eers

later sal lees en dat die brief dan reeds 'n lang tyd klaar geskryf is. Die skrywer stel

homself dus in die plek van die leser by die skrywe van sy brief. Vandie talle voorbeelde

in die Nuwe Testament noem ek hier slegs Gal 6: 11.
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Fanning (1990:275) bespreek ook nog die dramatiese aoristos. Hier word die aoristos van

'n werkwoord van emosie of begrip in dialoog gebruik. Dit druk 'n toestand van gevoel

of meelewe uit wat óf in die onmiddellike verlede óf gelyktydig met die uiting bereik

word. Die werkwoord kom normaalweg in die eerste persoon voor en word gebruik om

'n skielike gevoel of daad van begrip en gevoel uit te druk. Fanning (1990:281) skryf die

gebruik daarvan in die Nuwe Testament veral toe aan Semitiese invloede, eerder as aan

die invloed van die klassieke dramatiese aoristos. Luk 16:4 word as voorbeeld genoem,

maar weereens is dit die konteks wat aan die aoristos 'Éyvwv sy dramatiese effek gee.

Hierbo het ons 'n kort oorsig gegee van die marner waarop In die tradisionele

grammatikas (en selfs deur moderne geleerdes) met die aoristos en imperfektum

omgegaan is (dieselfde kan vir die ander tydvorme gedoen word). Soos 'n goue draad

loop dit deur hierdie hele bespreking dat kontekstuele merkers nie as sodanig raakgesien

is nie, maar as aspekfunksies geïdentifiseer en vasgestel is. Verder is tradisionele

grammatikas ook geneig om aspek aan woordbetekenis te koppel en om op dié manier

aspek van die woordbetekenis af te lei, terwyl aspek juis tot die woordvalensie behoort.

Juis as gevolg van hierdie foute en probleme wat by die tradisionele grammatikas

geïdentifiseer is, sal ek in hierdie tesis nie met die tradisionele onderskeide en

aspekfunksies werk nie. Daarom wil ek vervolgens kom tot 'n bespreking van 'n

benadering waarin daar tot 'n suiwerder onderskeid van die aspekte van die aoristos en

imperfektum gekom word. Vir dié doel wil ek op enkele belangrike sake let.

3.2 Nuwe benadering tot taalverskynsels in die moderne linguistiek

Die moderne linguistiek het met die ontdekking van verskillende taalverskynsels

belangrike nuwe gesigspunte vir die verstaan van die Griekse werkwoord geopen. Hierdie

taalverskynsels se invloed op die nuwe benadering tot verbale aspek mag nie onderskat

word nie, en word vervolgens hieronder bespreek.

Teenstelling: Ons het reeds hierbo op hierdie saak ingegaan, maar ek wil net weer

kortliks hieraan aandag gee, spesifiek met die oog op die aoristos en die imperfektum.
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Louw (1971 :25) wys dat die imperfektum tradisioneel as die teenstelling van die praesens

beskou word. Hierdie teenstelling word gemaak op grond van die aanname dat hierdie

tydvorme hede en verlede uitdruk. Hede en verlede is by hierdie twee tydvorme wel

meestal ter sprake, maar aangesien tyd op sigself linguisties relatief is, sê hierdie

teenstelling nie veel nie. Die werklike gebruik van Grieks toon dat die aoristos en die

imperfektum teenoor mekaar staan. Veral in verhalende gedeeltes is die imperfektum en

aoristos in staat om deur hulle teenstellingskenmerke die milieu-wêreld te skep. Hierdie

teenstelling bestaan nie in tyd nie, want beide hierdie tydvorme verwys na die verlede

tyd. Die teenstelling word gevorm deur die aspeksisteme van die twee tye, naamlik dat

die imperfektum die verloop van die gebeure aandui, terwyl die aoristos die gebeure as

geheel noem.

Agtergrondskildering: Louw (1971:18) gee die volgende sinne uit Herodotus 9.38-39 as

voorbeeld:

(a) Timegenides het Mardonius aangeraai (aoristos) om die passe te bewaak

ten einde die instroom van Grieke te stuit.

(b) Die leërs het al vir agt dae lank teenoor mekaar stelling ingeneem toe

Timegenides hierdie raad aan Mardonius gegee het (imperfektum).

(c) Mardonius het dit goed gevind en perderuiters na die passe gestuur.

Wanneer ons die geheel van hierdie drie sinne bekyk, sien ons dat die middelste van die

drie sonder enige moeite weggelaat kan word; die gang sal nie onderbreek word nie en

die vertelling sal steeds sin maak. In werklikheid gee sin (b) agtergrondinligting. Oliver

(1986:37) wys dat dit een van die belangrikste eienskappe van die imperfektum is. Só

word in 'n verhaal 'n onderskeid tussen die voorgrond en die agtergrond bewerkstellig.

Dikwels in 'n narratiefkry ons 'n opeenvolging van aoristosvorme in 'n konteks, met een

of twee imperfektums tussenin. Kyk byvoorbeeld na die verhaal in Mark 12:41 en 42:

"En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk (imperfektum) hoe die skare geld in

die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi (imperfektum). En daar kom (aoristos)

een ann weduwee en gooi (aoristos) twee geldstukkies in, dit is 'n oortjie". Die twee

imperfektums skilder hier die agtergrond vir wat Markus eintlik wil vertel; in 'n rustige

verteltrant vertel die imperfektums die omstandighede by die skatkis voor die weduwee
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kom. Nadat die agtergrond geskilder is, gaan die verhaal in die aoristos voort.

Agtergrondskildering is ook een van die kenmerke van die plusquamperfektum; dit sal

hier nie verder bespreek word nie.

Vermyding van oorkarakterisering: dit is opvallend dat Grieks baie lief is daarvoor om 'n

vertelling af te wissel met gedurige beweging tussen tydvorme. Die aard van die

literatuur dra hiertoe by. So vind ons by geskiedskrywing gedurige wisseling tussen die

aoristos en die imperfektum. Louw (1971: 19) wys as voorbeeld op Herodotus wat baie

daarvan hou om hierdie twee tydvorme af te wissel. Ander voorbeelde is Homeros en

Plato. Die aoristos en die perfektum word ook dikwels saam gebruik. Louw (1971 :21)

noem as voorbeeld 1 Joh 4:9-14. In hierdie gedeelte word die woord "stuur" twee maal in

die perfektum en een maal in die aoristos gebruik; die woord "liefhê" is een maal in die

perfektum en een maal in die aoristos. Die aoristos dien hier om die perfektum weer op te

neem. Ten einde oorkarakterisering te vermy gebruik die skrywer nie heeltyd dieselfde

tydvorm nie. Die perfektum lei dit in en die aoristos sit dit voort as reduksievorm.

Nexus: hierdie taalverskynsel het te make met die feit dat bepaalde werkwoorde altyd in

terme van ander werkwoorde verstaan moet word. Die tydvorm wat voltooidheid uitdruk,

het die vermoë om op sy eie in 'n uiting te staan. Die Griekse aoristos is 'n voorbeeld

hiervan. Die Griekse imperfektum is egter onvoltooid en moet daarom altyd in terme van

'n ander werkwoord verstaan word. Die imperfektum het altyd 'n verhouding met 'n

ander verbale aanduiding. Seiler se definisie van die imperfektum lui daarom ook: "Die

imperfektum is 'n verlede tyd en verwys altyd na 'n ander uitgedrukte werkwoord, sodat

die twee geplaas word - die een met verwysing na die ander" (Seiler 1952: 16). Nexus

moet dus voortdurend in die oog gehou word by die ontleding van 'n stuk teks. Kyk na

die voorbeeld van Mark 1:30-31 waar die imperfektum (ÓITJKÓVEI) in vers 31 gebruik

word om 'n uitbreiding aan die verhaal te gee. Die imperfektum is geskik hiervoor, omdat

dit deur nexus aan die vorige werkwoorde gebonde is.
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Ons moet nie dieselfde fout maak as die tradisionele benadering deur hierdie

taalverskynsels met aspek te verwar nie. Tog speel hierdie taalverskynsels 'n baie groot

rol in ons verstaan en definiëring van die verbale aspek van die aoristos en imperfektum.

3.3 Definisies van die tydvorme

Met die invloed van die moderne linguistiek, asook die behandeling van belangrike

taalverskynsels, in gedagte, wil ek vervolgens kom tot 'n kort definisie van die aspek van

al die tydvorme." In die praktiese toetsing van die aoristos en imperfektum in Handelinge

sal ander tydvorme ook van tyd tot tyd ter sprake kom; daarom dat hulle ook kortliks

gedefinieer word.

Praesens Indikatief Wat aspek betref beskryf die praesens die aksie intern, sonder

spesifieke verwysing na die begin of einde. Dit sê ook niks oor die vervulling van die

aksie nie, maar fokus eerder op die ontwikkeling of voortgang van die aksie. Wat tyd

betref dui die praesens normaalweg op die hede, maar dit kan ook na ander tye verwys

(Wallace 1996:514).

Imperfektum Indikatief Die imperfektum vertoon, net soos die praesens, ook die interne

aspek; dit is soos 'n film wat die aksie voorstel soos dit ontvou. Daarom is die

imperfektum onvoltooid en fokus dit op die voortgang en proses van die aksie (Wallace

1996:541). Die imperfektum indikatief stel dus die gebeure uitstrekkend of verlopend

voor. Hier val die fokus dus op die verloop van die proses. Die imperfektum word

dikwels deur skrywers en sprekers in vertellings gebruik. Die imperfektum wys, wat tyd

betref, normaalweg na die verlede.

Aoristos Indikatief Die aoristos bied gebeure in opsomming aan; deur middel van die

aoristos word gebeure as 'n geheel vanaf die buitekant gesien (Wallace 1996:554). Hier

gaan dit vir die skrywer of spreker nie soseer oor die interne samestelling van die gebeure

nie, maar eerder oor die geheel. Dit is soos die momentopname deur middel van 'n foto.

Wat tyd betrefverwys die aoristos na die verlede relatieftot die tyd van spreke.

4 Ek werk in hierdie tesis slegs met die indikatief. Oor hierdie modus word die meeste debat gevoer.
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Futurum Indikatief Wat tyd betref dui die futurum altyd op die toekoms. Wat aspek

betref bied die futurum 'n eksterne perspektief op gebeure in die toekoms (Wallace

1996:566).

Perfektum Indikatief Wat aspek betref stel die perfektum 'n saak statief voor, d.w.s. dit

dui op die stand van sake. Dit handel nie oor aksie of handeling nie, maar stel die gebeure

as 'n saak of feit voor. Die futurum perfektum kan ook onder die perfektum indikatief

bespreek word. Hierdie tydvorm kan gebruik word om na 'n stand van sake te verwys wat

die gevolg is van 'n voorafgaande aksie wat êrens in die toekoms lê.

Plusquamperfektum Indikatief Aspekties stel die plusquamperfektum 'n saak statief

voor. Die krag van die plusquamperfektum is dat dit gebeure beskryf wat in die verlede

voltooi is, en wat ook gevolge in die verlede gehad het. In teenstelling tot die perfektum

sê hierdie tydvorm niks oor die gevolge wat tot op daardie tydstip bestaan nie (Wallace

1996:583)

3.4 Die aoristos en imperfektum

In hierdie tesis sal ek met die volgende definisies van die aoristos en die imperfektum

werk:

Die AORISTOS is die tydvorm wat normaalweg gebruik word om 'n gebeure voor te

stel asof dit van buite beskou word, as blote gebeure sonder om dit verder te definieer.

Dit kan na 'n langdurige aksie of 'n reeks van aksies as 'n gebeure in sy geheel

verwys. Dit kan ook na die begin of einde van 'n langdurige gebeurtenis verwys

(McKay 1994:30). Dit verwys normaalweg na die verlede.

Die IMPERFEKTUM presenteer 'n aksie intern, as voortgaande, aan die gang,

sonder verwysing na die voltooiing daarvan (McKay 1994:29). Daarom is die aspek

van die imperfektum dié van onvoltooide gebeure en fokus dit op die proses of

voortgang van die gebeure. Dit verwys normaalweg na die verlede.
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Aan die hand van hierdie basisdefinisies kan ons verder gaan om verskeie gebruike te

identifiseer waarmee in hoofstuk 5 gewerk sal word:

Die aoristos indikatie/kan gebruik word om die volgende uit te druk:

• al: Voltooide aksies wat in hulle totaliteit / ekstern beskou word - dit is hierdie

gebruik wat Wallace (1996:557) die "constative aorist" noem. Die aksie word as

geheel beskou, sonder belang by die interne samestelling of werking daarvan.

Hierdie gebruik plaas die klem op die feit van die gebeure, nie op sy aard nie.

• a2: Die begin van gebeure - dit word ook die ingressiewe aoristos genoem

(Fanning 1990:261-263; Wallace 1996:558). Hierdie gebruik vertoon

ooreenkomste met die ingressiewe imperfektum. Anders as by die imperfektum is

hier geen aanduiding dat die aksie voortgaan nie. Dit word eenvoudig nie genoem

nie.

• a3: Die einde van langdurige gebeure - hier gaan dit oor die beëindiging van 'n

aksie of toestand. Fanning (1990:263-264) wys daarop dat hierdie gebruik

dikwels voorkom by werkwoorde wat klimaks en voltooiing uitdruk. Daar is

enkele werkwoorde wat as gevolg van hulle leksikale aard hierdie gebruik vereis,

bv. "doodgaan" of "vind" (Wallace 1996:559). Hierdie gebruik verskil van 'n

soortgelyke gebruik by die perfektum. By laasgenoemde lê die klem op sowel die

voltooiing as die voortgaande resultate van die aksie.

• a4: 'n Reeks van aksies as totale gebeure - McKay (1994:30) beskryf hierdie

gebruik as 'n aparte kategorie. By hierdie gebruik is veelvuldige agente betrokke,

maar die veelvuldige aksies van die veelvuldige agente word as 'n totale gebeure

deur die skrywer of spreker voorgestel.

• a5: Die hoofmomente van die verhaal of opeenvolgende gebeure in die verhaal -

hierdie gebruik hang veral saam met i5 (agtergrondskildering). Hierdie twee

gebruike het te make met die kontras tussen die aoristos en die imperfektum in

narratiewe gedeeltes. Die aoristos skets die hoofmomente en opeenvolgende

gebeure in die verhaal en laat die verhaal vinnig vorentoe beweeg.

• a6: Skielike gebeure - Hierdie gebruik sluit nou aan by al, waar aksies in hulle

totaliteit beskryf word. Bya1 is daar geen verwysing na die lengte of aard van
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die aksies nie, maar by hierdie gebruik lê die klem op die skielikheid van die

aksies.

Die imperfektum indikatie/kan gebruik word om die volgende uit te druk:

• il: Voortgaande aksies (intern beskou) - hierdie imperfektum beskryf' n aksie of

toestand wat vanuit die oogpunt van die skrywer of spreker voortgaande is in die

verlede.

• i2: Gewoontehandelinge - hierdie gebruik beskryf 'n aksie wat gereeld gebeur.

Wallace (1996:548) wys op die volgende verskille tussen hierdie gebruik van die

imperfektum en die volgende gebruik (herhaalde handelinge): 1) die

gewoontehandeling vind gereeld plaas, en 2) die gewoontehandeling vind oor 'n

lang tydsduur plaas.

• i3: Iteratiewe handelinge - by hierdie gebruik gaan dit oor herhaalde aksies in die

verlede. Wallace (1996: 546) onderskei twee tipes iteratiewe handelinge: 1)

herhaalde handelinge deur dieselfde agent, 2) distributiewe handelinge - dit wil sê

individuele handelinge van veelvuldige agente (sien ook McKay 1994:44).

• i4: Begin van 'n aksie - in teenstelling tot a2 is die implikasie hier dat die aksie

vir 'n sekere tyd voortgeduur het.

• i5: Agtergrondskildering - teenoor die aoristos wat die hoofmomente en

opeenvolgende gebeure van die verhaal teen 'n vinnige tempo beskryf (aS), skets

hierdie gebruik van die imperfektum die agtergrond; die tempo van die verhaal

neem daarom ook af

• i6: Konatiewe imperfektum - Fanning (1990:249-250) en McKay (1994:44) wys

op hierdie gebruik van die imperfektum. Dit gaan hier oor pogings, die intensie

tot 'n poging, wense en begeertes (Wallace 1996:550).

Die kodes vooraan die verskillende gebruike sal aangewend word om die identifisering

van die gebruike in Handelinge in hoofstuk 5 te vereenvoudig.
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3.5 Die invloed van semitiese tale op verbale aspek

Porter (1989: 111) skryf as inleiding vir sy hoofstuk oor die invloed van die semitiese tale

op verbale aspek in die Nuwe Testament die volgende: "An objection that might be raised

to the major assertion of this work - that verbal aspect provides a controlling model for

discussion of use of the tense-forms in the Greek of the NT - is that verbal usage in the

NT is not representative of Greek verbal usage in general because of Semitic-language

influence". Ek is van mening dat, voordat ons die voorafgaande bespreking oor aspek en

die definiëring daarvan, op 'n stuk taal van die Nuwe Testament toepas, ons onsself

kortliks moet vergewis van die invloed van semitiese tale op verbale aspek van die Grieks

van die Nuwe Testament.

Die Griekse taal het voor Aleksander die Grote uit verskillende dialekte bestaan,

waaronder Atties een was. Geleidelik, ook as gevolg van die politieke geskiedenis van

Griekeland en sy verskillende volkstamme, het die Attiese dialek sy taalgebied uitgebrei,

maar daardeur natuurlik ook van sy suiwerheid verloor en die inwerking van ander

dialekte ondergaan - veral Ionies en Dories. Geleidelik het 'n vereniging van die

verskillende dialekte plaasgevind, veral met betrekking tot die spreektaal. Hierdie

vereniging is grootliks bevorder deur die heerskappy van Aleksander die Grote; daardeur

het die gebruik van Grieks oor Aleksander se hele wêreldryk uitgebrei. Op dié manier het

die sg. koine Grieks (= "gemeenskaplike dialek") ontstaan, wat vir eeue lank gebruik is

(Greijdanus 1925:468-469).

Dwarsdeur die eerste eeue na Christus het Grieks die dominante taal in die Midde-Ooste

en ook die primêre taal vir handelsverkeer deur die hele Romeinse wêreld gebly. Grieks

was die amptelike taal, die taal van kommunikasie tussen mense van verskillende rasse en

ook die taal van setlaars in Griekse stede (Ferguson 1993:124). Mussies (1983:356-369)

het aangetoon dat Grieks ook in Palestina die taal van voorkeur was om 'n boodskap so

wyd as moontlik oor te dra. Tog het twee ander tale ook 'n groot rol in Palestina gespeel,

naamlik Hebreeus, en meer nog, Aramees. Veral Aramees het as gewone spreektaal

onder die Jode gefunksioneer. Ons sien ook die invloed van Aramees in die ontstaan van

die Targumim, die Aramese verklarende vertalings van die Hebreeuse Tenakh.
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Alhoewel die Nuwe Testamentiese skrywers volledig in Grieks geskryf het, kan ons

onsself afvra wat die invloed was van hierdie semitiese tale op die Grieks van die Nuwe

Testament. Hierdie is nie 'n ongeldige vraag nie. Die evangelie het immers sy ontstaan in

Palestina gehad, die apostels, wat primêr verantwoordelik was vir die verbreiding van die

evangelie, was almal Jode, en baie van die kerklike jargon was in een van die semitiese

tale.

Deur die loop van die jare is twee benaderings voorgestelom die invloed van semitismes

in die Nuwe Testament te bepaal: die eerste benadering veronderstel prioriteit van die

semitiese bron en plaas die bewyslas op die Nuwe Testament om 'n spesifieke

konstruksie te regverdig; die tweede benadering plaas die bewyslas op hulle wat

argumenteer vir 'n semitiese bron om te bewys dat 'n spesifieke konstruksie onmoontlik

in die Nuwe Testament kan voorkom of dat dit hoogs onwaarskynlik is dat dit so dikwels

sal voorkom (Porter 1989: 117). Die tweede benadering word hier verkies aangesien die

boeke van die Nuwe Testament bestaande Griekse dokumente is wat in 'n Griekse

linguistiese milieu geskryf is.

Porter (1989:118) noem ook drie vlakke van semitiese invloed: (a) direkte vertaling (bv.

Mark 15:34); (b) intervensie, wanneer 'n vorm wat nie redelik in Grieks gevorm kan

word nie, aan die invloed van 'n semitiese konstruksie toegeskryf moet word; (c)

versterking, wanneer 'n seldsame konstruksie wat 'n parallel in Grieks het, se frekwensie

van voorkoms versterk word deur assosiasies met semitiese literatuur. Ek is van mening

dat hierdie onderskeide van Porter nuttig is om die moontlike gevalle van semitismes in

die Nuwe Testament te toets.

Fanning (1990:267 e.v.) noem as voorbeelde van die moontlike invloed van semitismes

die volgende:

Die gnomiese aoristos: In Hebreeus weerspieël die perfektum 'n aspek-waarde

soortgelyk aan die gnomiese aoristos.

Die proleptiese aoristos: Die aoristos word onder Hebreeuse invloed soms gebruik

om toekomstige gebeure voor te stel asof dit alreeds gebeur het.
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Die dramatiese aoristos: Hierdie gebruik is beïnvloed deur die semitiese statiewe

perfektum. Die Hebreeuse statiewe perfektum word gebruik by werkwoorde wat

'n toestand uitdruk, maar waar die perfektum gebruik word om die toestand te

beklemtoon, terwyl die aksie in die verlede geïmpliseer word'

Porter (1989:134) noem ook nog:

Die historiese praesens en die imperfektum wat vir die Aramese partisipium

gebruik kan word.

Hierdie voorbeelde is egter nie oortuigend nie. Fanning (1990:273) erken self dat hierdie

gevalle ook in nie-Semitiese Grieks voorkom. Al hierdie gevalle is nie voorbeelde van

nie-Griekse idioom nie, alhoewel dit miskien meer gereeld of skynbaar meer natuurlik

deur Nuwe Testamentiese skrywers gebruik word as gevolg van hulle semitiese

agtergrond. Fanning se voorbeelde is dus nie oortuigend om die invloed van semitiese

tale op verbale aspek te bewys nie.

Tog wil niemand die teenwoordigheid van leksikale en sintaktiese semitismes in die

Grieks van die Nuwe Testament ontken nie. Byvoorbeeld die Grieks van dié gedeeltes

waar uit die LXX aangehaal word, speel in die Nuwe Testament 'n belangrike rol. Juis as

gevolg van die invloed van die Septuagint het enkele geleerdes (o.a. Deissmann, 1927) in

die verlede al geargumenteer vir die eiesoortigheid van die Nuwe Testamentiese Grieks

as 'n manifestasie van "Joodse Grieks". Sommige sien in die Nuwe Testamentiese Grieks

'n voorkeur vir sekere konstruksies, selfs wanneer hierdie konstruksies parallelle in ander

Hellenistiese bronne het (Ferguson 1993:125). Ons sien in die Nuwe Testament ook

duidelike Hebreeuse woorde en uitdrukkings, byvoorbeeld Matt 13:14: "Met die gehoor

sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie" -

letterlik staan daar "siende sien"; in Joh 3:29 staan letterlik "met blydskap verbly"; ook

woorde soos "halleluja", "korban" wys op die semitiese invloede.

5 Hierdie voorbeelde kan nog aangevul word met gevalle in die ander modi. Sien Fanning (1990:378-381,
316-317,387-388).
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Die invloed van semitismes wat daar wel bestaan, funksioneer egter op die vlak van teks

en styl, en nie op die vlak van taalreëls nie. Porter (1989: 151) onderskei tussen taalreëls

en teks. Hierdie onderskeid word gerealiseer in die verskil tussen grammatika en styl.

Grammatika bepaal die spektrum van betekenisse wat 'n persoon kan uitdruk en die

maniere waarop hierdie betekenisse in die spesifieke formele eienskappe van die taal

gerealiseer kan word. Styl, daarenteen, beskryf die spektrum van moontlike manifestasies

van die taalreëls of grammatika. Op die vlak van teks en styl kan ons semitismes

raaksien, maar op die vlak van taalreëls en grammatika (spesifiek verbale aspek) word die

Grieks nie deur semitismes beïnvloed nie.
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HOOFSTUK4

DIE TAALKUNDIGE EN LITERÊRE KARAKTER VAN HANDELINGE

Die boek Handelinge van die Apostels is die spesifieke stuk teks wat ek gekies het om die

teorie van verbale aspek, in besonder die verbale aspek van die aoristos en die

imperfektum, aan te toets. Soos reeds hierbo gesê, kry ons in Handelinge te doen met die

situasie dat narratiewe en redevoerings mekaar op gereelde basis afwissel. Dit sal

insiggewend wees om te sien of die outeur die aoristos en imperfektum ook verskillend

toepas in hierdie twee genres. Ek is van mening dat dit van belang is dat, as ons die aspek

van die imperfektum en aoristos in hierdie boek wilondersoek, ons die genre, struktuur

en samestelling van hierdie boek sal ken.

4.1 Genre

Die vraag na die genre van Handelinge is al op baie verskillende maniere beantwoord.

Pervo (1987:86) byvoorbeeld, probeer aantoon dat Lukas daarin geïntereseerd is om sy

lesers van 'n genotvolle verslag van die ontstaan van die Christendom te voorsien.

Handelinge se doel is dus om te vermaak. Vir dié doel maak Lukas, volgens Pervo

(1987:137), gebruik van die vorm van die antieke roman. Volgens hom is daar baie meer

vergelykingsmateriaal vir Handelinge in die genre van die antieke roman as in die genre

van die historiese monografie. Daarby sou die antieke roman beter pas by Lukas se

gehoor. Ook as ons die inhoud van Handelinge met sy opwindende episodes, legendariese

voorstellings en kort redevoerings in ag neem, swaai die skaal al meer in die rigting van

die roman: "Acts' succession of interesting, "action-packed" stories has long made it one

of the more interesting works to study in Sunday school. There are arrests and escapes,

stoning and beatings, trials and riots, travel to various places, and as a grand finale, a

shipwreck in the middle of the Mediterranean." Historiese waarskynlikheid was, volgens

Pervo, nie die skrywer se hoogste prioriteit nie. Historici en kroniek-skrywers het vir

Pervo hulle waarde, maar Lukas het min in gemeen gehad met sulke mense. Daarteenoor

was die opstelling van aangrypende stories vir Lukas die belangrikste. In die Grieks-

Romeinse tyd was bendegeweld, oorlog en dood algemene verskynsels. In die apokriewe
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Handelinge was stories van voortdurende vervolging en martelaarskap vir eeue lank

gewilde leesstof in die kerk. In hierdie lyn gaan Lukas verder; hy vertelonder andere van

die steniging van Paulus (Hand 14) en van die aanval op Paulus deur die skare in

Jerusalem (Hand 21-22). Maar, en dit is vir Pervo 'n belangrike punt, lyding bestaan nie

werklik in hierdie verhale nie. Ons het hier te make met 'n "teologie van glorie". Ja, die

verhale word vertel, maar die karakters se swaarkry en hartseer is nie werklik ter sprake

nie, eerder die oorwinning en glorie. As ons Handelinge egter met die apokriewe

Handelinge vergelyk, sien ons dat die Handelinge van die Apostels nie werklik uitvoerige

beskrywings van avonture en opwindende verhale gee nie. Die apokriewe Handelinge,

daarenteen, is vol van hierdie soort verhale. Hierdie afwesigheid in Handelinge kan nie

toegeskryf word aan 'n tekort aan verhalende stof nie, aangesien Lukas byvoorbeeld

bewus was van die ontsnapping van Damaskus (Hand 9:24-25), maar die minimum

aandag daaraan bestee. Pervo se voorstel, hoewel interessant, word nie deur die inhoud

van Handelinge ondersteun nie.

Die vraag is ook al gevra of ons in Handelinge nie met 'n antieke biografie te make het

nie? Veral C.H. Talbert (1997) is 'n aanhanger van hierdie siening. Antieke biografieë

vertel oor die algemeen eerstens die lewe van die stigter van 'n filosofiese skool; daarna

word 'n lys gegee van sy opvolgers, gevolg deur 'n uitvoerige beskrywing van leringe

van daardie filosoof. Volgens aanhangers van hierdie siening sou die evangelie van

Lukas dan die beskrywing van die lewe van die stigter, Jesus Christus, wees, terwyl

Handelinge Jesus se opvolgers sou belig (Balch 1990:5-7). Die behandeling van die

opvolgers het egter normaalweg ook 'n bespreking van die persoon se geslagslyn, jeug en

opvoeding ingesluit. As ons nou na die feite met betrekking tot hierdie figure kyk, sien

ons dat Lukas nie naastenby volledig is in die weergee van hulle lewensfeite nie. As

Handelinge 'n biografie is, waarom sê Lukas dan niks oor die dood van byvoorbeeld

Petrus en Paulus nie? Lukas is nie besig om volledige biografiese data te verskaf nie; hy

beskryf nie die persoonlikhede, individuele eienskappe, voorkoms of dood van sy

karakters nie.
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Balch (1990: 11) sien Handelinge as antieke geskiedenis. Hy stel dit egter duidelik dat

antieke geskiedenis nie dieselfde standaarde geken het as wat ons vandag aan moderne

geskiedenis heg nie. Volgens hom kan ons Handelinge vergelyk met die werk van

Dionusios, Romeinse Oudhede. Hierin werk Dionusios met 'n kern van historiese idees

waaromheen hy dan verhale bou. By Dionusios is militêre moontlikhede die sentrum van

sy geskiedskrywing; vir Lukas staan die logos, die kragtige woord wat groei, sentraal.

Daaromheen sou Lukas dan sy verhale bou. Soos ons later sal sien, is uit die inleiding tot

Lukas se evangelie en tot Handelinge duidelik dat Lukas ems gemaak het om geskiedenis

te skryf. Die vraag is dus of Balch reg is in sy opmerking dat antieke geskiedskrywing

aan ander standaarde moes voldoen as geskiedskrywing soos ons dit vandag ken. Ek

meen dat Balch hierin verkeerd is. Lukas kon eerstehandse getuienis lewer van baie van

die gebeure, en vir gebeure waar hy nie self teenwoordig was nie, was daar genoeg

getuies wat hy kon raadpleeg. Lukas se kreatiwiteit lê in styl en struktuur en nie in inhoud

nie.

Nie een van die bogenoemde moontlikhede bevredig dus nie. As ons werklik by die genre

van Handelinge wil uitkom, moet ons kyk na wat Lukas self oor sy werk sê. En dan moet

ons hier ook die evangelie volgens Lukas betrek, aangesien Lukas-Handelinge as 'n

eenheid aangebied word. Lukas sê in die inleiding van sy evangelie die volgende:

Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te steloor die dinge wat onder

ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die

Woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek ook dit goedgedink, hooggeagte

Theófilus, nadat ek van voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde

aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u

onderrig is.

Uit hierdie inleiding (of proloog) is duidelik dat Lukas geskiedenis wou skryf. Daarvoor

gebruik hy die getuienis van ooggetuies; verder doen hy self ook noukeurig ondersoek;

en daarby kom nog dat hy die uiteidelike inligting in volgorde neergeskryf het.

Handelinge se inleiding sluit baie nou hierbyaan:
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Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgesteloor alles wat Jesus begin doen en

leer het tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy

uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het;...

Handelinge is dus die vervolg op die evangelie volgens Lukas, en ons kan aanneem dat

Lukas dieselfde noukeurigheid aan die dag sou lê by die skryf van sy tweede werk. Lukas

wou dus geskiedenis skryf, werklike geskiedenis. Die genre van Handelinge is dus

historiografie, volgens Lukas se eie getuienis. Die beste manier om hierdie boek te

beskryf is met behulp van die algemene aanduiding "historiese monografie". Daar is

prototipes van hierdie genre in Grieks-Romeinse en Joodse literatuur, byvoorbeeld die

boeke van die Makkabeërs (Conzelmann 1987:xl). Wanneer ons sê dat ons hier met

historiografie te make het, beteken dit ook dat Lukas as ernstige geskiedskrywer op 'n

spesieke manier met die feite omgegaan het. Die narratiewe en redevoerings moes vir

hom feitelik en histories wees.

4.2 Taal en styl

Lukas was sekerlik bekwaam om met die Griekse taal om te gaan. Saam met Paulus het

Lukas ook die mees omvangryke woordeskat gehad (Haenchen 1971:72). Hieronimus,

een van die kerkvaders, maak spesiaal melding van die goeie Grieks wat Lukas gebruik

het. Alhoewel Lukas bedrewe is in die Griekse retorika, skryf hy tog populêr en

verstaanbaar vir die gewone mense. In sy aanbieding van die geskiedenis van die

verbreiding van die evangelie vertoon hy 'n groot soepelheid en 'n vermoë om hom aan

te pas by verskillende onderwerpe.

Van Eck (2003:16) wys daarop dat Lukas in die sogenaamde koine (dit is algemene)

Grieks geskryf het. Die verloop van Handelinge laat ons egter 'n ontwikkeling

waarneem: hoe verder die verhaal vorder, hoe klassieker word die taal waarvan Lukas

homself bedien. In hoofstuk 26 waar Paulus hom tot die bestuurshoof van Caesarea rig,

bereik die taalgebruik 'n vlak wat ver bo die gangbare spreektaal uitgaan. Soos die

gebeure wat in die evangelie van Lukas en in Handelinge beskryfword, vanaf Jerusalem

na Rome vorder, so beweeg Lukas se taal van Ou Testamenties-getinte Grieks, via die

eenvoud van die evangeliestyl en die beskaafde koine waarmee Handelinge begin, na 'n
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taal wat aansluit by die meer verfynde letterkunde van daardie dae. Lukas kan in argaïes-

bybelse styl skryf wanneer hy die vroegste periodes in die geskiedenis van die kerk

beskryf (wat ons met die argaïese toon aan die begin van Livius se geskiedenis kan

vergelyk), of in 'n meer moderne styl wanneer hy Paulus in Athene of voor Agrippa

teken (Conzelmann 1987:xl).

Haenchen (1971 :73) wys dat ons eienaardighede in Lukas se taalgebruik kan identifiseer.

Daar is verskeie Attiese elemente in Lukas se taalgebruik. Dit is omdat die geskrewe taal

van die Hellenistiese era 'n sekere kontinuïteit met die Attiese literêre taal van die vierde

eeu V.C. behou het. Volgens Haenchen (1971:75) kan ons die gebruik van die optatiefin

byvoorbeeld Hand 5:24 en 10:17 verklaar as gevolg van hierdie Attiese invloed; dieselfde

verklaring geld vir die gebruik van die kondisionele sinne in Hand 17:27,24: 19,25:20 en

27:12.

Verder is daar ook elemente in Lukas se taalgebruik wat vrae oproep. Soms gebruik hy

goeie literêre taal, byvoorbeeld 'ioooi in Hand 26:4, maar dan is daar ook die gevalle

waar hy weer van platvloerse taal gebruik maak, byvoorbeeld o'loaOl in Luk 11:44.

Lukas het dus die bepalende eienskappe van 'n koine-skrywer gehad; hy skryf die taal

van die mense met 'n ligte vernis, aangesien hy soms individuele woorde en uitdrukkings

gebruik wat nie meer in die algemene taalgebruik in omgang was nie.

Wat styl betref is dit moeilik om Lukas se besondere styl aan te dui, aangesien daar nie 'n

spesifieke styl is wat sy hele boek stempel nie. Ons kan wys op woorde en uitdrukkings

waarvoor Lukas 'n besondere voorliefde gehad het. Hy gebruik byvoorbeeld graag Kal ná

betreklike voornaamwoorde, wat in die vertaling uitgelaat moet word (Hand 1:11,28:28).

Ook is Lukas baie lief daarvoor om byvoeglike bysinne te gebruik wat as hoofsinne

vertaal kan word, soos byvoorbeeld in Hand 11:23. Lukas se styl is veelsydig en

lewendig. Hy is in staat om van stylfigure gebruik te maak, byvoorbeeld litotes (Hand

12:18, 14:28).
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4.3 Struktuur

Dit blyk uit enkele opvallende kenmerke dat die skrywer met 'n vaste plan gewerk het by

die opstelling van die boek.

Die struktuur van Handelinge kom op 'n besondere manier na vore as ons die program

van hierdie boek kan identifiseer. Hand 1:8 word algemeen as die program vir die boek

beskou: " ... in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van

die aarde". By hierdie program kan ons ook Hand 9:15-16 betrek: "Gaan, want hy is vir

my 'n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van

Israel. Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly." Lukas wys nie slegs op

die geografiese verbreiding (Hand 1:8) nie, maar ook die sosiale verbreiding (Hand 9: 15).

En as ons Handelinge deurwerk, dan sien ons hoe hierdie program deur die loop van die

hele boek gerealiseer word. Hand 2-7 vind plaas in Jerusalem, Hand 8-9 speel af in Judea

en Samaria, Hand 10-12 wys die eerste verkondiging aan die heidene en Hand 13 e.v.

speel af in die wye wêreld tot in Rome. Konsentries kring die werk dus verder en verder

uit. Die slot van Handelinge ondersteun ook die program van Hand 1:8. Met die eerste

oogopslag lyk dit vreemd dat Lukas sy boek nie afsluit deur te vertel hoe dit met Paulus

afgeloop het nie. Verskillende teorieë is al aangebied om hierdie probleem op te los.

Sommige, waaronder Milligan (1913:15), meen dat die plek op Lukas se boekrol

opgeraak het en dat hy daarom vinnig moes afsluit. Ander sê dat Lukas van plan was om

nog 'n derde boek te skryf (Zahn 1888:77). Nie een van hierdie redes gee 'n

bevredigende oplossing nie. Slegs as ons sien dat die program van Hand 1:8 bereik is,

kan ons hierdie einde verstaan. Hand 28:31 kom ooreen met die plan van Hand 1:8.

Daarmee het Lukas sy doel bereik.

Lukas se vaste plan blyk ook uit die talle summaria of kort opsommings wat ons deur die

loop van die boek vind. Hand 2:42-47: " ... en hulle het volhard, ... en die Here het

daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is", Hand 6:7: "En die woord van God het

toegeneem, en die getal van die dissipels het in Jerusalem baie vermeerder", Hand 19:20:

"So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword." Sien ook Hand 4:32-

35, 5:12-16, 9:31, 12:24 en 16:5. Hierdie opsommings kan goed vergelyk word met
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soortgelyke verskynsels in 1 en 2 Konings. In 1 Kon 10:23-24 lees ons byvoorbeeld: "So

het koning Salomo dan groter geword as al die konings van die aarde in rykdom en

wysheid. En die hele wêreld het die aangesig van Salomo gesoek om sy wysheid te hoor

wat God in sy hart gegee het ... " Daar is ook die koningsopsommings wat soos 'n refrein

telkens maar weer terugkeer: "En X het ontslaap saam met sy vaders ... ; en sy seun Y het

in sy plek koning geword." Ons vind ook soortgelyke opsommings in die evangelies (sien

byvoorbeeld Matt 4:23 en 9:35). Brehm (1990:30) verdeel hierdie opsommings in twee

groepe, naamlik opsommende verhale (Hand 2:42-47, 4:32-35, 5:12-16) en opsommende

stellings (Hand 6:7, 9:31, 12:24, 16:5 en 19:20). Die opsommende verhale het veral die

doelom die lewe van die gemeente in Jerusalem te beskryf en om aan te toon wat hulle

gewoonte was. Enkele formele eienskappe demonstreer hierdie funksie van die

opsommende verhale. Eerstens lyk dit asof hulle tydlose kwaliteite het aangesien enige

temporele verwysings ontbreek. Op dié manier kan Lukas aan sy lesers oordra wat die

gemeente in Jerusalem op 'n gereelde basis gedoen het. Tweedens maak Lukas hier in die

Grieks gebruik van die imperfektum wat die opsommende verhale in 'n raamwerk van

herhaalde aksie plaas. Derdens vind ons ook die herhaling van terme soos "almal" en

"álles" waardeur hierdie opsommings 'n algemene toon kry.

Die opsommende stellings is amper nog meer belangrik as die opsommende verhale.

Hierdie stellings word gekenmerk deur 'n feitlik woord vir woord herhaling en deur baie

strategiese plasing in die boek Handelinge. Dit gaan in die opsommende stellings telkens

oor groei, óf van die woord van God (Hand 6:7, 12:24 en 19:20), óf van die gemeente

(Hand 9:31 en 16:5). Hiermee word die tema van die boek versterk en ook gerealiseer.

Daarby is hierdie opsommende stellings ook op strategiese plekke in Handelinge geplaas:

6:7 word ná die beskrywing van die gemeente in Jerusalem geplaas; 9:31 volg ná Saulus

se bekering en lei die verkondiging van die evangelie aan Cornelius in; 12:24 vorm die

oorgang na Paulus se eerste sendingsreis; 16:5 volg ná die belangrike vergadering in

Jerusalem en lei die tweede sendingsreis in; 19:20 lei die finale akte van Handelinge in

waar Paulus na Jerusalem terugkeer en gevange geneem word.
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Die opsommings is dus 'n baie belangrike literêre middel wat Lukas gebruik om

perspektief te gee op die manier waarop die verskillende dele van Handelinge bymekaar

pas en om die voortgang van die werk te demonstreer.

Daar is egter ook 'n derde kenmerk waaraan die leser kan sien dat Lukas nie slegs

willekeurig geskryf het nie, maar dat hy met 'n plan gewerk het. Die skrywer maak

naamlik op geniale wyse gebruik van afwisseling tussen vertellende gedeeltes en

gesproke gedeeltes." Lukas gebruik dus deur die verloop van die hele boek twee

verskillende genres: narratiewe en redevoerings. Juis die afwisseling van hierdie twee

genres het aanleiding gegee tot die keuse van Handelinge as ondersoeks- en

toetsingsmateriaal vir die gebruik van die aspek van die imperfektum en aoristos. Daarom

is dit van belang dat ons vervolgens hierdie twee genres van naderby bekyk.

4.4 Narratiewe

Groot dele van Handelinge bestaan uit verhalende gedeeltes. Het Lukas egter die vermoë

gehad om sy verhaal goed te struktureer? Laat ons dit meet aan die eise van daardie tyd.

Lukianos, wat in die tweede eeu na Christus geleef het, het 'n opstel geskryf, getiteld Hoe

'n mens geskiedenis moet skryf. Alhoewel hy hierdie opstel skryf nadat Lukas al sy

tweede boek (Handelinge) voltooi het, is dit tog van groot nut om Lukas se werk te toets

aan die voorwaardes wat Lukianos stel by die skryf van narratiewe.

Oor die beweging en oorgang van narratiewe sê Lukianos die volgende: 7

So let it be adorned with the virtues proper to narrative, progressing smoothly,

evenly and consistently, free from humps and hollows. Then let its clarity be

limpid, acweved, as I have said, both by diction and the interweaving of the

matter. For he will make everything distinct and complete, and when the historian

has finished the first topic he will introduce the second, fastened to it and linked

with it like a chain, to avoid breaks and a multiplicity of disjointed narratives; no,

6 In die vervolg sal slegs van "redevoerings" gepraat word, in plaas van gesproke gedeeltes of toesprake.
7 Aanhalings van Lukianos kom van K. Kilburn se vertaling in die Loeb Classical Library.
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always the first and second topics must not merely be neighbours but have

common matter and overlap.

(How to Write History 55)

As ons Handelinge ondersoek, vind ons hoe Lukas hierdie eise in sy werk konkreet

gemaak het. Ons sien 'n voortdurende verwewing van verhale om sodoende narratiewe

kontinuïteit te verkry (Marguerat 2002: 15). Lukianos sê ook:

The task of the historian is similar: to give a fine arrangement to events and

illuminate them as vividly as possible. And when a man who has heard hom

thinks thereafter that he is actually seeing what is being described and then praises

him - then it is that the work of our Phidias of history is perfect and has received

its proper praise.

(How to Write History 51)

Groot klem word hier deur Lukianos gelê op die rangskikking van die gegewens. Volgens

hom moet daar 'n verskeidenheid van materiaal wees en moet dit sodanig aangebied

word, dat dit vir die leser 'n lewendige prentjie skets. Lukas slaag daarin om 'n

verskeidenheid van materiaal aan te bied. Selfs gedeeltes wat herhaal word, soos die

besoek van Petrus aan Cornelius en wat alles daaraan voorafgegaan het (Hand 10-11) en

Paulus se Damaskus-ervaring (Hand 9, 22 en 26), vertoon 'n lewendigheid wat die leser

homself laat inleef in die gebeure.

Tot op hierdie punt kan ons groot ooreenkomste sien tussen Lukas se werk en die Griekse

historiografie. Lukas blyk in staat te wees om nie slegs histories nie, maar ook

narratologies volgens die eise van sy tyd te skryf. Eerlikheid gebied ons egter om hier

ook 'n belangrike verskilop te merk. Vir die Griekse skrywers is kritiese objektiwiteit 'n

belangrike vereiste. Hulle distansieer hulle dikwels van bonatuurlike verskynsels. Die

skrywer probeer op dié manier afstand skep tussen die feite wat vertel word en die

ontvangs daarvan deur die lesers. Daarteenoor vertoon Lukas 'n duidelike verhouding tot

die religieuse; hy vertoon nie die intellektuele outonomie van die historikus nie, maar

eerder 'n gelowige se lees van die geskiedenis (Marguerat 2002:21-22).
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4.5 Redevoerings

Die redevoerings in Handelinge was deur al die eeue van ondersoek dikwels in die

middelpunt van bespreking. Aanvanklik het die toepassing van historiese kritiek op

Handelinge nie werklik die houding teenoor die redevoerings verander nie, en is dit

gesien as weergawes van wat werklik gesê is, onvolledig, maar tog histories akkuraat.

Met die opkoms van die Tiibingen Hipotese het hierdie houding verander en het

geleerdes begin om die redevoerings as produkte van die skrywer se eie verstand en

verbeelding te sien. F.e. Baur het die redevoerings as legendes beskou. Hierdie standpunt

was dikwels nie die resultaat van historiese ondersoek nie, maar van 'n filosofiese

voorveronderstelling wat uitgegaan het van die skrywer se doel met die boek. Die

redevoerings het eers ernstige aandag gekry na die val van die Tiibingen Skool. Toe het

geleerdes (onder wie Adolf Jiilicher) begin om die redevoerings as redevoerings te

ondersoek. Dit het dikwels gelei tot 'n vergelyking van die redevoerings in Handelinge

met die redevoerings van Jesus in die evangelies en met die redevoerings in die Grieks-

Romeinse wêreld van daardie tyd. Baie het tot die konklusie gekom dat ons in die

redevoerings 'n onderskeid moet maak tussen suiwer Lukaanse elemente en pre-

Lukaanse elemente (Grosheide 1942:xv).

Die basiese vraag met betrekking tot die redevoerings is of ons in die redevoerings te

make het met getroue weergawes van die woorde van die persone wat die redevoerings

gelewer het, of met Lukas se eie skeppinge. Vir verteenwoordigers van dié twee

verskillende posisies hoef ons nie ver te soek nie. F.F. Bruce en M. Dibelius word deur

Porter (1990:121) as verteenwoordigers aan die twee kante van die spektrum aangebied.

Volgens Bruce pas elke redevoering by die spreker, die toehoorders en die

omstandighede - dit dien dan vir hom as grond dat die toesprake nie uitvindsels van die

skrywer is nie, maar samevattings is van werklike toesprake; daarom is hierdie toesprake

ook onafhanklike en waardevolle bronne vir die geskiedenis en die teologie van die vroeë

kerk. Hier word Tukidides as belangrike gesagsbron betrek: die toesprake van Tukidides

sou nie slegs retoriese oefeninge wees nie, maar 'n goeie indruk gee van dié dinge wat op

'n spesifieke tydstip gesê is. Op dieselfde wyse sou Lukas ook toesprake weergegee het.

Porter (1990:127) wys egter op oortuigende wyse dat Tukidides se programmatiese
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stelling met betrekking tot toesprake deur beide aanhangers en verwerpers van die

Lukaanse komposisie van die toesprake gebruik kan word.

Dibelius meen dat die redevoerings in Handelinge Lukas se eie komposisies is waardeur

sy eie teologiese standpunt gereflekteer word. Dibelius se posisie word gebaseer op 'n

analise van die redevoerings (Marshall 1981 :40). Hy meen eerstens dat die inhoud van

die redevoerings nie korrespondeer met fragmente van die vroeë prediking wat in ander

dele van die Nuwe Testament gevind kan word nie. Tweedens volg die redevoerings 'n

gemeenskaplike struktuur wat vir Dibelius dui op 'n enkele outeur. Derdens sien Dibelius

in die redevoerings die taal en styl van Lukas, asook 'n samevatting van sy teologie.

Op grond van die genre van Handelinge waaroor ons hierbo duidelikheid gekry het,

beskou ek die toesprake as egte toesprake van die persone aan wie hulle toegeskryf is.

Lukas wou immers geskiedenis skryf, daarom moes hy ook op hierdie punt goeie

navorsing doen en noukeurig te werk gaan.

Kan ons sê dat die toesprake in Handelinge verbatim weergawes is van wat regtig gesê

is? Nee, ook die toesprake van die Here Jesus in die evangelies is nie woordeliks

weergegee nie. Paulus se toespraak in Hand 22 is 'n duidelike bewys dat ons hier nie met

woordelikse weergawes te doen het nie; Paulus spreek die volk immers in Hebreeus (of

Aramees) aan (Hand 22:2), maar die toespraak word deur Lukas in Grieks vertaal. In

Hand 20:7 lees ons van 'n toespraak van Paulus wat nie neergeskryf is nie, maar waarvan

Lukas wel die volgende sê: " ..., en hy het sy rede gerek tot middernag toe." Hieruit blyk

dus duidelik dat Paulus dikwels baie lank gepreek het. Baie van die toesprake wat in

Handelinge weergegee is, is egter so kort dat dit in die werklikheid nie 'n paar minute sou

duur om dit voor te dra nie. Daarom mag ons erken dat Lukas nie passief was in die

weergee van die toesprake nie. Die vormgewing, taal en styl en ook die manier waarop

elke redevoering in die geheel van Handelinge funksioneer, kan as die bydrae van Lukas

as outeur van Handelinge beskou word. Ons kan dus aanvaar dat waarskynlik nie een van

die toesprake in Handelinge 'n woord-vir-woord weergawe is van wat gesê is nie.
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Horsley (1986:610) wys daarop dat Lukas oor die algemeen sober en beheersd met die

gegewe materiaal omgegaan het.

Horsley bemerk ook by Lukas die gebruik van 'n literêre middelom die meerderheid van

die groot toesprake óf te onderbreek óf af te sluit met 'n stelling dat die spreker meer te sê

gehad het in dieselfde lyn (sien hiervoor Hand 2:40, 9:22, 14:1,3). Met hierdie literêre

middel verseker Lukas die samehang van sy werk en vermy hy 'n wanbalans tussen

narratief en redevoering.

Die boek Handelinge is vol redevoerings wat grootliks varieer in lengte, taal, konteks en

onderwerp. Oor die hoeveelheid redevoerings in Handelinge is daar nog altyd verskille

tussen geleerdes. Sommige beskou slegs die lang toesprake van Petrus, Stefanus en

Paulus as redevoerings. Ander beskou selfs kort gedeeltes soos Handelinge 1:4b-5 en 7-8

(die woorde van Jesus) en Handelinge 21 :11 (Agabus se woorde) as redevoerings (Soards

1994:18-19).

Ek gebruik in hierdie tesis die volgende definisie van 'n redevoering: 'n Redevoering is

'n doelbewuste geformuleerde toespraak waarin 'n groep luisteraars aangespreek word

(Soards 1994:20). Vir 'n goeie oorsig identifiseer ek die volgende redevoerings:

1. Petrus se redevoering by die verkiesing van Matthias (Hand 1:16-22)

2. Petrus se redevoering met Pinkster (Hand 2:14b-36)

3. Petrus se redevoering in die pilaargang van Salomo (Hand 3:12b-26)

4. Petrus se redevoering voor die Joodse Raad (Hand 4:8b-12)

5. Petrus se redevoering voor die Joodse Raad (Hand 5:29b-32)

6. Stefanus se redevoering (Hand 7:2-53)

7. Petrus se redevoering in die huis van Cornelius (Hand 1O:34b-43)

8. Petrus se redevoering voor dié uit die besnydenis (Hand 11:5-17)

9. Paulus se redevoering in die Pisidiese Antiochië (Hand 13:16b-41)

10. Petrus se redevoering in Jerusalem (Hand 15:7b-l1)

11. Jakobus se redevoering in Jerusalem (Hand 15:13b-21)

12. Paulus se redevoering op die Areopagus (Hand 17:22b-31)
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13. Paulus se redevoering aan die ouderlinge van Efese (Hand 20:18b-35)

14. Paulus se redevoering aan die Jode in Jerusalem (Hand 22:1, 3-21)

15. Paulus se verdediging voor Felix (Hand 24:IOb-21)

16. Paulus se verdediging voor Agrippa (Hand 26:2-23)

Baie sal van bogenoemde oorsig verskil, maar ek meen dat hierdie oorsig ooreenstem met

die gekose definisie. Die doel is nie om 'n omvattende oorsig te gee nie, maar om

duidelik te maak watter belangrike plek die redevoerings in die boek Handelinge inneem.

4.6 Teks

Wat die Griekse teks van Handelinge betref, vind ons 'n baie interessante verskynsel.

Handelinge is naamlik in twee teksgestaltes oorgelewer: die sogenaamde Aleksandrynse

teks en die Westerse teks. Kodeks Bezae is die belangrikste verteenwoordiger van die

Westerse teks en is omtrent 'n tiende langer as die Aleksandrynse teks. Oor die rede

hiervoor en die verhouding tussen dié twee teksvorme is al baie gespekuleer: is dit

moontlik dat Lukas twee weergawes van Handelinge geskryfhet? Is die Westerse teks 'n

bewerking van die Aleksandrynse teks of andersom? Dit is egter belangrik om raak te

sien dat lesings wat algemeen as "Westerse" lesings beskou word, nie slegs in Westerse

tekste aanwesig is nie. Van hierdie lesings kan selfs in ou Latynse en Siriese vertalings

gevind word. Grosheide (1942:xiv) wys daarop dat Westerse lesings uit tientalle

verskillende tekste bymekaar gemaak word. Dit wat gewoonlik die "Westerse teks"

genoem word, is dus allermins 'n eenheid, hoewel sommige geleerdes tog die eenheid

van die Westerse teks voorstaan, allyk hulle argumente nie gegrond nie.

Ek argumenteer dat die talle invoegings en uitbreidings by die Westerse teks verklaar kan

word op grond van die uitgebreide mondelinge prediking wat naas die opgetekende teks

bestaan het. Hierdie mondelinge tradisie is dikwels as ekstra inligting aan die kant van

die teks neergeskryf en het geleidelik 'n plek in die teks gekry. Hierdie invoegings en

uitbreidings is geensins nutteloos nie, en bevat baie historiese waarheid. 'n Tipiese

Westerse lesing vind ons in Hand 13:43 waar 'E yÉVSTO ~E Kae' oAlle; Tile; rróAscue;

~ISAeSIV TOV AÓyov TOU eSOU 'n meer natuurlike afsluiting van die verhaal vorm. Die
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Westerse teks kan dus baie goed verklaar word as toeligting wat in die mondelinge

tradisie ontstaan het.

Ek beskou die Westerse teks egter nie as die beste teks nie, aangesien hierdie teks, op

enkele uitsonderings na, geen gegewens bevat wat nie uit die Aleksandrynse teks afgelei

kan word nie. Metzger (1968:51) wys op enkele uitbreidings in Hand 12:10 en 19:9. Ons

vind ook 'n uitlating en 'n byvoeging by die besluit van die apostelkonvent (Hand 15:20

en 29). Die Westerse teks kan dalk as die vroegste bekende kommentaar op Handelinge

beskou word.
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HOOFSTUK5

DIE GEBRUIK VAN DIE AORISTOS EN IMPERFEKTUM IN HANDELINGE

Ons het by die punt gekom waar ons die teorie van die eerste deel van hierdie tesis moet

gaan toets aan die stuk teks wat ons daarvoor gekies het, naamlik Handelinge. Ek sal

vervolgens elke indikatiewe aoristos- en imperfektum-werkwoord noem en 'n moontlike

verklaring daarvoor bied. Die geïdentifiseerde redevoerings (hoofstuk 4.5) sal as riglyn

dien om die verskillende onderafdelings, naamlik afwisselende narratiewe" en

redevoerende gedeeltes, te bepaal.

5.1 Handelinge 1:1-15 (narratief en direkte rede)

1:1 hTOITJoá~TJv : al - die feit van die handeling is in die verlede.

1:1 rïp~CXTO: al - Moule (1963:181) wys daarop dat hierdie werkwoord in 'n omvattende

sin gebruik word, aangesien dit nie slegs die begin nie, maar ook die voortgang en die

einde omvat. Ek sluit my by hierdie verklaring aan.

1:2 e~sAÉ~cxTO : al

1:2 CxvsArl~<t>eTJ : al

1:3 TrCXpÉOTT)OSV : al - Robertson (1934:581) is van mening dat hier 'n reeks van aksies

as totale gebeurtenis voorgestel word, aangesien hierdie gebeurtenis met intervalle

gedurende veertig dae plaasgevind het. Hy dra egter die betekenis van ev TroAAois

TêK~TJPIOls op die aspek van die aoristos oor.

1:4 TrcxPrlYYSIAsv : a5

1:4 ~KOUOCXTê : al

1:5 e[3áTrTIOSV : al

1:6 ~pu:iT(.t.)v : i5

1:7 st TrSV : a5 - baie diskussie bestaan oor die gebruik van aoristos- en imperfektum-

werkwoorde van spreke (Fanning 1990:285-290). Die spreker is relatief vry om 'n

tydvorm van 'n werkwoord van spreke te kies, en die keuse wat uiteindelik gemaak word,

8 Onder die narratiewe gedeeltes reken ek ook dié direkte rede wat nie as redevoerings/toesprake
kwalifiseer nie.
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het nie so baie betekenis nie. Wat ons wel in gedagte moet hou, is dat die aoristos

gebeure weergee wat in toto die een op die ander volg, terwyl die imperfektum ingevoeg

kan word om 'n gesprek weer te gee wat plaasvind terwyl ander gebeure gelyktydig

plaasvind (Mateos 1977:107). Normaalweg egter word die aoristos van 'n werkwoord

van spreke as hoofmoment van die verhaal gebruik.

1:7 S8ETO : al - eenmalige / voltooide handeling.

1:9 hnlp8TJ; uTTÉAa~Ev : a5 - hoofmomente van die verhaal.

1:10 ilaav : il - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met

ciTEVI~OVTEC, met die klem op die duratiewe aspek van die partisipium.

1:11 EITTav: a5 - sien by werkwoorde van spreke in die vervolg die opmerking by 1:7.

1:11 e8Eáaaa8E : al - voltooide gebeurtenis.

1:12 uTTÉaTpE~av: a5

1:13 Elci)A8ov : al

1:13 civÉ~TJaav : as
1:13 ilaav : i2 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met

KaTal1ÉvovTEC en dui op 'n gewoontehandeling.

1:14 ilaav : i5 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met

npooxoprepoiivrsc waar dit die agtergrond skilder. Robertson (1934:623) meen dat die

voorsetsel TTpOO- 'n perfektiewe krag het. Die konteks wys egter op agtergrondskildering.

1:15 EITTEV: as
1:15 ilv : i5 - die sin waarin hierdie werkwoord staan, word deur Robertson (1934:434)

'n verduidelikende tussenvoegsel genoem as gevolg van die partikel TE. Die imperfektum

dien dus vir agtergrondskildering.

5.2 Handelinge 1:16-22 (redevoering van Petrus by die verkiesing van Matthias)

1:16 EOet : il - daar bestaan geen aoristos-vorm vir hierdie werkwoord nie, en daarom

kan ons nie te veel maak van die feit dat hierdie werkwoord in die imperfektum-vorm

staan nie. Van die beskikbare kategorieë is il die mees geskikte vir hierdie imperfektum.

1:16 rrpoéi TTEV: al

1:17 TlV : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan 'n

plusquamperfektum.
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I: 17 ËACXXEV : al

I:18 eKnlaCXTO; eAáKTjaEV; e~ExUaTj : a5 - hierdie werkwoorde druk verhaalmomente in

Petrus se redevoering uit.

I:19 eyÉvETo : al - die proses word deur die aoristos in sy totaliteit voorgestel.

1:21 ElcrllAaEv; e~TlAaEV : al - Moulton (1963:71) meen dat ons hier met lineêre aoristos-

werkwoorde te make het. Hy erken dat sy reël dat die imperfektum lineêre aksie en die

aoristos punktuele aksie uitdruk, daarmee onder druk kom. Ook Moule (1963: 13) vind

hierdie werkwoorde "a very difficult exception to explain away ... " Hier word egter geen

lineêre aksies deur die aoristos uitgedruk nie, maar eerder aksies wat in hulle totaliteit

beskryf word.

1:22 aVEA~J.1<paTj : al - die voltooide gebeurtenis van die hemelvaart.

5.3 Handelinge 1:23-2:14a (narratief en direkte rede)

1:23 ËaTTJacxv : a5
1:23 eTTEKA~aTj : al

1:24 Ei TTCXV: a5

1:24 e~EAÉ~c.u: al - voltooide aksies word vertel.

1:25 TTCXpÉI3Tj: al - voltooide aksies word vertel.

1:26 Ë8c.uKCXV : a5

1:26 ËTTEaEv : a5

1:26 cruYKCXTE\j)Tj<p1aaTj : a5

2: 1 iiacxv : i5
2 " ''\ ' " a "a ' '\' a " !=:2 EyEvETo; srrxnpccosv; 2:3 c.u<p noov; EKCX mEV; 2:4 ETTI\Tja noov; Tjp.,CXVTO : a5 -

alhoewel hierdie ses aoristos-werkwoorde verskillende agente het, kan ons hulle

saamgroepeer. Fanning (1990:243) wys dat hierdie werkwoorde tot doel het om die

verhaal vinnig voort te laat beweeg. Na my mening gaan dit hier nie oor die spoed van

die verhaal nie, maar oor die feit dat hoofmomente in die verhaal vertel word.

2:2 iiacxv : i5 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met KCXa~J.1EVOI

en skilder die agtergrond.

2:4 s8180u : i3 - hier vind herhaalde aksies deur dieselfde agent (TTVEUJ.1CXTOCáYlou)

plaas (Wallace 1996:546). Daarom maak ons hier die keuse vir iteratiewe handelinge.
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2:5 ilocxv : i5 - die imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met xc roreoiivrec
en word gebruik om die agtergrond van die verhaal te skets.

2:6 auv~A8sv; auvsxu8TJ : aS - die hoofmomente van die verhaal word geteken.

2:6 T)KOUOV: i5 - die voorafgaande twee aoristos-werkwoorde het die hoofmomente

beskryf. Nou gaan die skrywer daartoe oor om die agtergrond te skets. Wallace

(1996:543) sien hier 'n imperfektum wat voortgang aandui. Dit is moontlik, maar gesien

die kontras tussen die eerste twee aoristos-werkwoorde van vers 6 en hierdie

imperfektum, kies ek eerder vir die verklaring dat die agtergrond geskets word.

2:7 S~IOTCXVTO;s8aulla~ov : il - Robertson (1934:883) sien hier en in vers 12, waar

soortgelyke werkwoorde gebruik word, dat ons te make het met die imperfektum wat die

agtergrond skilder. Die direkte rede van verse 7b-11 word egter hier enin vers 12 omring

deur vier imperfektums van soortgelyke betekenis. Dit dui baie duidelik op 'n

voortgaande proses van verbasing en verwondering.

2:8 sysvvr]8TJllsV : al

2:12 s~loTavTo; 81TJrrópouv : il - sien opmerkings by 2:7 vir hierdie twee werkwoorde.

2:13 ËAsyov : il

2:14 errDPsv; amq,8Éy~aTo : a5

5.4 Handelinge 2:14b-36 (redevoering van Petrus op die Pinksterdag)

2:22 srrolTJosv : aS - hierdie werkwoord druk 'n verhaalmoment in Petrus se redevoering

uit; dieselfde geld vir die volgende twee aoristos-werkwoorde.

2:23 aVSlAan : aS

2:24 avÉoTT)osv : a5

2:24 ilv : il
2:25 rrpoopcotmv : il - die woorde 810: rrovróc versterk hierdie gebruik; juis om die

voortgaande aard van die handeling aan te dui, word hier nie van 'n praesens gebruik

gemaak nie, maar van 'n imperfektum.

2:26 TJuq,páv8T); DyaAAláoaTo : al

2:28 eyvulploac : al

2:29 STSASUTT)OSV;háq,TJ : al

2:30 ullloOSV : al
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2:31 EAáATlOEV : al

2:31 EyKOTEAEI<j>8Tl; EIOEV : al - aksies wat ekstern beskou word.

2:32 cXVÉOTflOEV : a5 - verhaalmoment.

2:33 E~ÉXEEV : al

2:34 cXvÉ13Tl: al

2:34 Ei lTEV : al

2:36 ElTOITlOEV : al

2:36 EOTOUpc..lOOTE : al

5.5 Handelinge 2:37-3:12a (narratief en direkte rede)

2:37 KOTEVUYTlOOV : a4 - dui op die reaksie by die luisteraars wat as 'n gebeure in sy

geheel voorgestel word.

2:37 Ei lTOV : a5

2:40 OIElloPrupoTo: a5 - hoofmoment van die verhaal.

2:40 lTOpEKáAEI : il - gelyktydig met olElloPrupoTo (getuienis) vind die handeling

vervat in lTOPEKáAE I (aansporing) plaas.

2:41 E130lTTI08Tloov; lTpOOETÉ8TlooV : a5 - dui die hoofmomente van die verhaal aan.

2:42 Jioov : il - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met

lTpOOKOpTEpOUVTES" en dui op 'n duratiewe handeling.

2:43 Eyl VETO; Eyl VETO; 2:44 Jioov : i5 - deel van die sogenaamde summaria ID

Handelinge.

2:44 Eixov : il - deel van 'n ingebedde sin.

2:45 ElTllTPOOKOV; OIEIlÉplSOV : i5 - deel van die sogenaamde summaria in Handelinge.

2:45 E1XEV : il - voortgaande handeling.

2:46 IlETEAáll13ovov : i5 - deel van die summaria in Handelinge.

2:47 lTpOOETI8EI : i3 - Wallace (1996:547) wys tereg daarop dat ons hier met 'n

herhaalde handeling in die verlede te make het. Hierdie herhaalde handeling geskied deur

dieselfde agent.

3:1 cXvÉ13atvov : il - die imperfektum gee 'n lewendige beskrywing (Rienecker

1976:268). "Hulle was oppad op ... ", soos sommige dit wil verstaan, sou in Lukaanse

Grieks waarskynlik soos volg gelees het: Jioov cXvo13o IVOVTES"(Haenchen 1971: 198).
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3:2 e~aoTá~eTo : il - gelyktydige aksie: terwyl hulle besig was om op te gaan na die

tempel, is hierdie man aangedra. By Wallace (1996:544) val hierdie gebruik onder die

klas progressive (descriptive) imperfect - hieronder klassifiseer hy dan sowel

lewendigheid as gelyktydigheid.

3:2 hiSouv : i2 - die konteks dui op hierdie gebruik: KaS' ~IJÉpav (Burton 1906:38).

3:3 DPcAha : i2 - Robertson (1934:884) is na my mening reg wanneer hy sê dat "the

notion of repetition is clearly present in DPwTa SAeT')IJoaUvT}V... ". Dit sluit ook aan by

wat gesê is in vers 2.

3:4 elrrev : a5

3:5 srrflxev : i5 - agtergrondskildering.

3:6 elirev : a5

3:7 ~yelpev : a5 - teenoor die agtergrondskildering in vers 5 met die gepaardgaande

afname in tempo, volg die gebeure mekaar hier vinnig op. Dié gebruik van die aoristos

staan hier dus in kontras tot die gebruik van die imperfektum.

3:7 sOTEpewSTJOav : a5

3:8 eOTT): a5 - dieselfde geld hier as by ~yelpev (vers 7).

3:8 rreprsrrcirer : i4 - die begin van die loop-aksie word aangedui (Wallace 1996:544).

3:8 eicilASev : a5

3:9 eicSev : a5

3:10 erreylvcuoKoV : i5 - agtergrondskildering.

3:10 errArlo8TJoav : al - hierdie gebruik lê opgesluit in die betekenis van die werkwoord

(Zerwick en Grosvenor 1974:357).

3: 11 auvÉcSpalJev : a5 'n hoofmoment van die verhaal word aangedui.

3:12 arreKplvaTo: a5

5.6 Handelinge 3:12b-26 (redevoering van Petrus in die pilaargang van Salomo)

3:13 ecSó~aoev : al

3: 13 rrapecSwKaTE; DPvrloaoSe : al

3:14 DPvrloaoSe; DTrloaa8e; 3:15 arreKTelvaTE a5 - hierdie werkwoorde druk

verhaalmomente in Petrus se redevoering uit.

3: 15 ~ye Ipev : a5 - verhaalmoment.
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3:16 EOTEpÉWOEV; Ë6WKEV al - die voltooide gebeure van verse 6-8 word hier

weergegee.

3:17 ErrpeX~oTE: al

3:18 rrpoKOnlyyEIAEv : al - Burton (1898:53) wys daarop dat die aoristos infinitief

rrOeEIV toekoms uitdruk uit die gesigspunt van die hoofwerkwoord van bewering

(rrpoKonlyyEIAEV) wat hier voltooidheid uitdruk.

3:18 ErrA~pwoEV : a3 - dit wat reeds vroeër verkondig is (rrpOKOnlyyEIAEV), is na 'n

lang tyd vervul. Fanning (1990:263-264) wys daarop dat hierdie gebruik dikwels

voorkom by werkwoorde wat klimaks en voltooiing uitdruk, soos hier die geval is.

3:21 EAeXAT')OEV: a4 - verskillende aksies as totale gebeurtenis.

3:22 slrrsv : al

3:24 EAeXAT')OOV;KOT~yyEIAov : al

3:25 61É8ETO : a2 - die begin van 'n langdurige aksie word hier aangedui.

3:26 arrÉoTEIAEV : al - die partisipium EUAOYOUVTO (praesens) druk doel uit; aangesien

die doel bereik word as 'n gevolg van die aksie van die hoofwerkwoord, moet die aksie

van die hoofwerkwoord in tyd voor die aksie van die partisipium wees - vir hierdie doel

word die aoristos gebruik (Wallace 1996:635).

5.7 Handelinge 4:1-8a (narratief en direkte rede)

4:1 ErrÉOTT')OOv; 4:3 ErrÉ~oAov; e8EvTo : aS - hier vind ons aoristos-werkwoorde wat die

hoofmomente van die verhaal aandui.

4:3 ~v : i5 - die hoofmomente van hierbo word afgewissel met agtergrond.

4:4 ErrloTEuooV : a2 - die geloofbegin hier as 'n langdurige proses (Zerwick 1974:360).

4:4 EyEV~8T') : al - die gebeure word in totaliteit weergegee.

4:5 EyÉVETO : aS - hierdie aoristos druk die verbale gedagte saam met die infinitief

ouvox8i}vo I uit; dit dui die hoofmomente van die verhaal aan.

4:6 ~oov: il

4:7 ElTUV8eXvovTO : il - Moulton (1963:64-65) wys dat dit by imperfektum-werkwoorde

van vraag en opdrag gaan oor onvoltooide aksies in die verlede. Hierdie werkwoorde wag

vir 'n vervulling in 'n verdere aksie deur 'n ander agent. Dit is ook die.geval met hierdie

werkwoord.
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4:7 elTolllcrcxTE : al
4:8 slrrev : a5

5.8 Handelinge 4:8b-12 (redevoering van Petrus voor die Joodse Raad)

4: 10 ecrTcxupulcrcxTE : al
4:10 ~yelpev : al

5.9 Handelinge 4:13-5:29a (narratief en direkte rede)

4: 13 e9cxu~cxt;ov; emYlvwcrKóv : i5
4: 13 ncrcxv : il - Wallace (1996:552-553) plaas hierdie werkwoord onder die kategorie

van imperfektum-werkwoorde wat in die indirekte rede behou is. Daarbyerken hy egter

dat dit 'n vertalingskategorie is en nie 'n sintaktiese kategorie nie. Na my mening gaan dit

hier eenvoudig oor 'n handeling of toestand wat vanuit die oogpunt van die skrywer

voortgaande is in die verlede.

4:14 e1xov : i5
4: 15 cruVÉ~CXAAOV: i4 - dui op die begin van die beraadslaging; die eintlike beraadslaging

word weergegee in die volgende verse.

4:18 lTCXp~yyelAcxv : a5
4:19 slrrov : a5

4:20 e'i8cx~ev; ~Koucrcx~ev : al - voltooide aksies word in totaliteit beskou.

4:21 cXlTÉAUcrcxv: a5 - hoofmoment van die verhaal.

4:21 e8ó~cxt;ov : il - Wallace (1996:543) sien hier 'n progressiewe (beskrywende)

imperfektum. Daaronder klassifiseer hy sowel werkwoorde wat lewendigheid uitdruk, as

werkwoorde wat gelyktydigheid uitdruk. Na my mening gaan dit hier oor 'n lewendige

beskrywing van die aksie.

4:22 nv : i5
4:23 nA90v; cX~yyelAcxv : a5
4:23 elrrov : al - voltooide gebeurtenis.

4:24 npcxv : a5
4:24 ellTCXV: a5
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4:25 E<PPUCX;cxv; EI-IEAÉTT}OCXV : al - verse 25-28 wat hier behandel word, het almal te

make met voltooide gebeure in die verlede.

4:26 TTCXpÉOTT}OCXV;auv~X6T)oCXV : al

4:27 auv~X6T)oCXV : al

4:27 ËXPIOCXC : al

4:28 TTPOWplOEV : al

4:31 EOCXAEU6T) : a6 - hierdie aoristos dui 'n skielike gebeurtenis aan.

4:31 Jiocxv : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan

'n plusquamperfektum.

4:31 ETTA~o6T)oCXV : a5

4:31 EAáAOUV : i3 - dit was 'n voortgaande saak in die sm dat dit herhaaldelik

plaasgevind het.

4:32 Jiv : i5

4:32 ËAEyEv : i5

4:32 Jiv : i5

4:33 aTTEOtOOUV : i2 - hierdie imperfektum dui 'n gewoontehandeling aan.

4:33 Jiv : il

4:34 Jiv : i5

4:34 UnTlPXOV : il

4:34 Ë<PEpov : i5 - Moulton (1963:67) wys daarop dat hierdie en die volgende twee

werkwoorde iteratief van aard is. Na my mening gaan die skrywer egter voort om, soos

in die vorige verse, die agtergrond te skets.

4:35 ETt60uv : i5

4:35 OIEO(OETO : i5

4:35 EiXEV : il- 'n ingebedde sin by agtergrond.

4:37 f)VEyKEv; ë6T)KEV : a5 - Zerwick (1974:363) wys dat die aoristos-werkwoorde in

hierdie verse besondere gevalle is van die algemene praktyk wat in verse 34 e.v. beskryf

word. Na my mening gaan dit egter daaroor dat die skrywer weer die draad van die

verhaal optel en die hoofinomente van die verhaal met behulp van hierdie aoristos-

werkwoorde weergee.
, ',\5: I ETTCU/\T)OEV : as
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5:2 evoo<plcJ<XTo; Ë8TJKEV: as

5:3 EilTEV : as
, '\' 15:3 ElTl\TJPWOEV : a

5:4 ËIJEVEV: il - voortgaande toestand.

5:4 UrriiPXEV : il - voortgaande toestand.

5:4 Ë80u : al

5:4 e\jJEuow : al

5:5 e~É\jJu~Ev : a5 - Wallace (1996:559) meen dat dit hier gaan oor die einde van 'n

langdurige proses weens die semantiek van die werkwoord. Hier is egter nie sprake van

die einde van 'n proses nie, maar word blote eenmaligheid uitgedruk. Op hierdie manier

word die hoofinoment van die verhaal vertel.

5:5 eyÉvETo : al - Robertson (1934:833) wys tereg dat dit hier gaan oor 'n konstatiewe

aoristos wat die aksie slegs as geheel weergee.

5:6 OUVÉOTEIAOV; Ë8o\jJov : a5

5:7 eyÉvETo : al - die aksie word as geheel beskou.

5:7 Eiai)A8EV : a5
, '85:8 OlTEKpl TJ: a5

5:8 alTÉcSoo8E : al

5:8 Ei lTEV : a5

5:9 ouvE<pwv~8TJ : al

5: 10 ËlTEOEV;e~É\jJu~Ev : a5

5:10 EOpOV : aS

5: 10 Ë8o\jJov : a5

5:11 eyÉvETo: as

5:12 eylvETo : i3 - volgens Burton (1906:58) is hierdie imperfektum slegs een van drie

imperfektum-vorme van y1VOIJOI. Daarteenoor staan 464 aoristos-medium gevalle en 39

aoristos-passief gevalle. Hierdie seldsame geval word hier gebruik om herhaalde

handelinge uit te druk.

5:12 iioov : i2 - Zerwick (1974:365) vertaal hier met they all used to be, they used to

meet. Volgens hom is hier sprake van 'tifrequentattve imperfect - na my mening gaan dit

hier oor 'n gewoontehandeling.
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5:13 hÓAjJO : i5

5:13 EjJEyáAUVEV : i5

5:14 rrpooETI8EVTO : i2

5:i 6 OUV~PXETO : i2

5:16 E8EporrEuovTo: i3

5: 17 ciVOOTác : as
5: 17 ErrA~o8T}oov : al

5: 18 ErrÉ~oAov; e8EvTo : a5

5:19 EirrEv : a5

5:21 EIOijA8ov : a5

5:21 EOIOOOKOV : i4 - die begin van die leeraksie word deur middel van die imperfektum

aangedui.
,,\ " '\5:21 OUVEKOI\EOOV; orrEOTEll\OV : a5

5 :22 EOpOV : as
5:22 ci~yyEIAoV : a5 - die konteks word geskep vir die uiteindelike gesprek tussen die

apostels en die Joodse Raad.

5:23 EOPOjJEV: al

5:23 EOPOjJEV: al

5:24 rlKOUOOV : al

5:24 olT}rrópouv : i5

5:25 ci~yyEIAEv : a5

5:25 e8Eo8E : al - teenoor die praesens eioiv plaas die skrywer die aoristos om die

kontras aan te dui (sien ook Fanning 1990:312-313).

5:26 ~yEv; E<1>O~OUVTO: il - volgens Fanning (1990:167) word die imperfektum hier

gebruik om te wys op kollektiewe handelinge waarvan die voortgang beklemtoon word,

sonder klem op die begin of einde van die handelinge.

5:27 eOTT}oov; ETTTJPulTT}OEV: a5 - die verhaal word verder vertel.

5:28 rropT}YYEIAOjJEV : al - voltooide handeling waarvan ons in 4:18 kan lees.

5:29 Eirrov : as
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5.10 Handelinge 5:29b-32 (redevoering van Petrus voor die Joodse Raad)

5:30 TlyElpEV : a5 - verhaalmoment in die redevoering.

5:30 cSIEXElploao9E : a5 - verhaalmoment in die redevoering.

5:31 u'VCUOEV; 5:32 ecScuKEv : al - die aoristos-werkwoorde in hierdie paragraaf verwys

na handelinge wat in die verlede reeds voltooi is.

5.11 Handelinge 5:33-7:2a (narratief en direkte rede)

5:33 cSIE1TPIOVTO; e!3ouAovTO : i5 - Burton (1906:58) meen dat die tweede werkwoord

hier juis in die imperfektum staan as gevolg van die voorkeur wat hierdie werkwoord vir

die imperfektum-tydvorm vertoon. Dit is, na my mening, nie die bepalende faktor nie -

die skrywer wil hier doelbewus die agtergrond skets.

5:34 EKÉAEUOEV : a5 - teenoor die agtergrondskildering van vers 33 kry ons hier dat die

hoofmomente van die verhaal verder gevoer word.

5:35 Ei 1TEV : a5

5:36 o:vÉOTll : al

5:36 1TPOOEKAl9T) : a4 - 'n reeks van aksies word eenvoudig as totale gebeurtenis

voorgestel; dieselfde vind ons ook by cSlEAu9T)oav (einde van vers 36) en

OIECJKOP1Tlo9T)oav (einde van vers 37). McKay (1994:30) wys op hierdie gebruik van die

aoristos.

5:36 o:vlJpÉ9T) : al

5:36 E1TEI90VTO : il - teenoor die voorafgaande aoristos van afsterwe / dood (o:vlJpÉ9T)

kry ons 'n imperfektum wat dui op 'n tyd van voortgang / onvoltooidheid. Dieselfde

gebruik vind ons ook aan die einde van vers 37.

5:36 cSlEAU9T)oav : a4

5:36 EyÉVOVTO : al
" " "15:37 «vsorn; a1TEoTlloEV; a1TCUI\ETO : al

5:37 E1TEI90VTO : il

5:37 cSIEOKop1Tlo9T)oav : a4

5:39 E1TEI9T)oav : a3 - hierdie gebruik word deur Wallace (1996:559-560) 'n

Consummative (Culmintive, Ecbatic, Effective) Aorist genoem. Hierin kom die element

van voltooiing en effektuering dus duidelik na vore.
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5:40 lTap~yysIAav; cXlTÉAuoav : aS - Fanning (1990:166-167) meen dat ons hier te make

het met 'n kollektiewe pluraliteit: daar is verskillende individuele handelinge, maar dit

word saam gedoen. Dit moet egter duidelik gestel word dat dit hier gaan oor een

handeling (met 'n meervoudige onderwerp) waardeur die hoofinomente van die verhaal

vertel word.

5:41 ElTOpSUOVTO : i5 - Moulton (1963:66) noem hierdie gebruik 'n beskrywende

imperfektum ('n soortgelyke kategorie as waarmee ek in i5 werk). Volgens hom word

hierdie imperfektums gebruik om die verhaal interessant te maak, en hulle duur voort

totdat daar 'n aoristos-werkwoord volg om rigting aan die beskrywing te gee. In sommige

gevalle, soos hier, word die beskrywing egter sonder die klimaks van die aoristos gelaat.

5:41 KaTTJ~Ic..:)8Tjoav : al - die aoristos dui 'n voltooide handeling aan.

5:42 ElTaUOVTO : i5

6: 1 EyÉVETO : aS - die verhaal word vertel.

6: 1 lTaps8SCUpOUVTO : il - hier gaan dit oor 'n voortgaande saak. Die woorde EV r6
81aKOvict r6 Ka8TjllSplVD versterk hierdie gedagte (Wallace 1996:543-544).

6:2 si rrov : a5

6:5 i)psosv : as
6:5 E~sAé~avTo : as
6:6 ËOTTJoav : al - hierdie aoristos staan in 'n bysin.

6:6 ElTé8TjKav : aS - hier gaan dit oor 'n hoofinoment van die verhaal; die agente is in

hierdie geval die apostels.

6:7 Tju~avsv : i5

6:7 ElTATj8uVETO : i5

6:7 U~KOUOV : i5

6:8 ElTOISI : i5 - die agtergrond van die verhaal word geskets.

6:9 cXvéoTTJoav : a5

6:10 ',O){uov : il

6:10 EAáAsl : i2

6:11 UlTé13aAov; 6:12 OUVSKIVTjoav; ouvriprrcccv; i)yayov; 6:13 ËOTTJoáv : as -
opvallend in verse 11-13 is die spoed waarmee die vertelling beweeg, veral in vers 12.
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Die skrywer vermag dit deur die gebruik van aoristos-werkwoorde om die gebeure vinnig

op mekaar te laat volg.

6:14 TTCXpÉ&.0KEV: al - hier word verwys na 'n voltooide aksie - Moses het immers reeds

lank tevore die sedes oorgelewer.

6:15 ElcSOV: as
7:1 EITTEV: a5

7:2 Ë<1>TJ: a5 alhoewel Ë<1>TJdie aoristos of imperfektum van <1>TJI..lIkan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

5.12 Handelinge 7:2b-53 (redevoering van Stefanus)

7:2 w<1>8TJ;7:3 EITTEV: a5 - baie van die volgende aoristos-werkwoorde in par. 5.12 druk

die verhaalmomente in Stefanus se redevoering uit, en word daarom met a5 aangedui.

7:4 KCXT~KTJOEV: a5

7:4 I..lET~KIOEV;7:5 ËcSCUKEV;ETTTJyyEIAcxTO;7:6 EAáATJOEV;7:7 EITTEV;7:8 ËcSCUKEV: a5

7:8 EyÉVVTJOEV: a5

7:8 TTEPIÉTEI..lEV: a5

7:9 cXTTÉcSOVTO: as
7:9 Jiv : il

7:10 e;EIAcxTO; ËcSCUKEV: as
7:10 KCXTÉOTTjOEV: a5

7: 11 JiA8EV: as
7:11 TJUplOKOV : il - veral in negatiewe sinne dui die imperfektum op herhaalde

weerstand en voortdurende onvermoë (Fanning 1990: 177).

7:12 e;cxTTÉoTEIAEV: a5

7:13 cXVEYVCUPl08TJ: a5

7:13 eyÉvETo : al

7:14I..lETEKCXAÉOCXTO: as
7:15 KCXTÉ13TJ;hEAEUTTjOEV: a5

7:16I..lETETÉ8TJocxv; hÉ8TJocxV : a5

7:16 c3v~ocxTo : al
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7: 17 ~yyl~Ev : il - die imperfektum dui hier op onvoltooidheid. Dit skep die verwagting

dat die vervulling weloppad is.

7:17 U)~OAÓYTlOEV: al

7: 17 llU;1l0EV;7: 17 eTrAll9Uv81l: a5

7: 18 avéoTT] : a5

7:18 DOEI: il - hierdie is streng gesproke nie 'n imperfektum nie, maar funksioneer wel

soos een. Aangesien olêo, as perfektum, effektiefmet 'n praesens vertaal kan word, word

sy plusquamperfektum as imperfektum vertaal.

7: 19 eKáKwoEV: a5

7:20 eYEvv~81l: a5

7:20 T)v: i5

7:20 aVETpá<t>ll: a5

7:21 aVEIAaTo : a5

7:21 aVE8pé~aTo : a5

7:22 eTraloEu81l : a5

7:22 T)v: il

7:23 eTrAllPOUTO: i5

7:23 avéj3ll : a5

7:24l)~uvaTO; eTrolllOEV: a5

7:25 evó~I~EV: i5

7 :25 cruv~Kav : a5

7:26 c.J<t>81l: a5

7:26 cruv~AAaoEv : i6 - die handeling was onsuksesvol en daarom gebruik die skrywer

die konatiewe imperfektum (Fanning 1990:25). Die onvoltooidheid van die imperfektum

is hier baie spesifiek 'n gebrek aan voltooiing - sien ook Wallace (1996:550-551) en

Moule (1963:9).

7:27 aTrWOaTO : a5

7:27 KaTéoTT]OEV: al

7:28 aVElAE£;: al

7:29 Ë<t>UyEV;eyévETo; eyévvlloEV : a5

7:30 c.J<t>81l: a5
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7:31 EeOU(.lO~ev : i5

7:31 EyÉVETO : a5

7:32 hÓA(.lO : i5

7:33 sirrev : a5

7:34 eH50v; flKOUOO; KOTÉ~TlV: al

7:35 ~pV~OOVTO : al

7:35 KOTÉOTT]OeV: al

7:36 E~~yoyev : a5

7:38 EOÉ~OTO : al
'e ''\ " " '"7:39 T) el\T)oov; orrUJOOVTO; EOTP0't'T)oov : a5

7:40 E~~yoyev : al

7:40 EyÉVETO : al

7:41 E(.lOOxorrOIT)OOV; av~yoyov :a5

7:41 eu<j>polvOVTO : il

7:42 ËOTpe\jJev; rropÉOUJKev : a5

7:42 rrpOOT)vÉYKOTÉ : al

7:43 aveAá~ETe; ErrOI~OOTe : al

7:441lv: i5

7:44 OIETá~OTO : al

7:45 ei~yoyov : a5

7:45 E~c.3oev : a5

7:46 eopev; D~OOTO : a5

7:47 OIKoOó(.lT)Oev : a5

7:50 ErrolT)oeV : al
,r' s:: "7:52 euIUJ.,ov; OrreKTeIVOV : al
"e ''\ 'A ''\ 'S::7:52 eyeveo s; 7:53 sxopsrs; e<j>ul\o.,oTe : al

5.13 Handelinge 7:54-10:34a (narratief en direkte rede)

7:54 OlerrplovTo; Ë~puxov : i5 - Wallace (1996:545) meen dat ons hier met 'n

ingressiewe imperfektum te make het; volgens hom kom hierdie tipe imperfektum
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dikwels voor om 'n verandering van onderwerp aan te dui. Na my mening gebruik die

skrywer die imperfektums egter om die agtergrond van die verhaal te skilder.

7:55 alCSsv;7:56 alTTsv : a5

7:57 ouvÉoxov; wpj.lTJoav : a5

7:58 EAI6o~ÓAOUV : il - die handeling het 'n geruime tyd voortgeduur.

7:58 cXrrÉ6svTo : a5

7:59 EAI6o~ÓAOUV : il die handeling het 'n geruime tyd voortgeduur.

7:60 ëKpa~sv : a5

7:60 EKOIj.lT16TJ: a2 - Moulton (1963:72) pleit daarvoor dat ons by hierdie werkwoord met

'n ingressiewe aoristos te make het. Hierdie gebruik kom veral voor by werkwoorde wat

'n toestand uitdruk; dit dui dan op die aanvangspunt van hierdie toestand. Ek volg

Moulton in sy verklaring van hierdie werkwoord - sien ook Burton (1906:47-48, 56) en

Robertson (1934:834).

8: 1 ~v : i5 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die praesens

partisipium oUVSUcSOKulVen skets die agtergrond.

8:1 EyÉVETO : a5

8:1 cSlEOrrápTJoav : a5

8:2 OUVSKój.lIOav; ErrOITJOaV : a5

8:3 EAUj.lalvETo; 8:3 rrapscSlcSou : i3 - iteratiewe / herhaalde handelinge deur dieselfde

persoon (Fanning 1990:245-246).

8:4 cSIIlA60v : a5

8:5 EK~puoosv : i3

8:6 rrpooslXov : i5

8:6 srroier : i3 - herhaalde handelinge deur dieselfde agent.

8:7 E~~PXOVTO : il

8:7 E6sparrsu6TJoav : a6 - In vers 7 vind ons eers 'n imperfektum en daarna 'n aoristos.

Waarskynlik word die imperfektum gebruik om aan te toon dat die uitgaan van die

onreine geeste 'n proses was, terwyl die aoristos 'n skielike gebeurtenis aandui.

8:8 EyÉVSTO : a5

8:9 rrpourrilpxsv : il - dui op 'n voortgaande aksie in die verlede.

8:10 rrpooslXov; 8:11 rrpooÊIXov : i5
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8: 12 errlcrTEucrav : a2 - die begin van 'n langdurige aksie.

8:12 e~arrTI~ovTO: i3

8: 13 srrioreucev : a5

8: 13 ~v : il - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die praesens

partisipium rrpooxoprepcóv; hier druk dit 'n duratiewe handeling uit.

8: 13 e~,crTaTo : i5

8:14 arrécrTEIAav : a5 - die aoristos staan hier in 'n duidelike verband met die perfektum

óéóeKTa I. Die perfektum het plaasgevind voor die aoristos-handeling en die gevolge duur

steeds voort, terwyl die aoristos 'n hoofmoment van die verhaal aandui.

8: 15 rrpOOT}Ó~aVTO : a5

8: 16 ~v; unf)pxov : hierdie imperfektums is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat

gelyk is aan 'n plusquamperfektum.

8: 17 erreTI8ecrav : i3 - herhaalde handelinge deur dieselfde agent.

8: 17 eAcXl-I~aVov : i3 - distributiewe handelinge.

8: 18 rrpoorjvavxev : a5

8:20 ei rrsv : aS

8:20 eVól-llcrac;: : al

8:24 ei rrsv : a5
8:25 urrécrTpecpov; eUT)yyeAI~ovTO : i5

8:26 eAcXAT)crev: a5

8:27 erropeó8T) : a5

8:27 ~v : i5
8:28 ~v : il - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met urrocrpédxov

en druk 'n voortgaande aksie uit.

8:28 avey, vccoxsv : il - Fanning (1990:314-315) maak duidelik dat beide imperfektums

in vers 28 progressie uitdruk. Die aksies wat beskryfword, is "aan die gang".

8:29 slnev : as
8:30 ~Koucrev; ei rrsv : a5

8:31 ei rrsv : aS

8:31 rrapeKcXAecrev : a5 - Moulton (1963:65) maak onder die aspek van die imperfektum

die opmerking dat werkwoorde van versoek in die imperfektum die gedagte van

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



74

onvoltooidheid bevat dit wag dus nog vir vervulling. Indien werkwoorde van versoek

egter in die aoristos voorkom, wag dit nie vir vervulling nie, maar eis dit

gehoorsaamheid. Na my mening is dit nie wat die skrywer met die aoristos rropEKáAEOÉV

wiloordra nie; hy is bloot besig om die hoofmomente van die verhaal te vertel.

8:32 O:VEylvcuOKEV: il

8:321lv : i5

8:32 ~Xefj : al

8:33 ~pefj : al

8:34 sl rrev : a5

8:35 EUfjyyEAIOOTO: a5

8:36 ErropEuovTO: il - voortgaande handeling.

8:361lAeOV: as
8:38 EKÉAEUOEV: a5 - in hierdie vers vind ons drie aoristos-werkwoorde waarmee die

basiese verhaal vertel word.

8:38 KOTÉf3fjOOV: a5

8:38 Ef3árrTloEv : as
8:39 o:vÉf3fjOOV: al

8:39 TlprrOOEV: as
8:39 ElcSEv: as
8:39 ErropEuETo : il - hierdie imperfektum voeg 'n lewendige beskrywing aan die

basiese verhaal toe. Dit word aangehelp d.m.v. die partisipium XOlpCUV(Fanning

1990:243-244).
, 'e8:40 EUpEfj : as

8:40 EUfjYYEAI~ETO: il - hierdie imperfektum dui aan dat die aksie 'n voortgaande saak

was. Die konteks wys dit ook: T(XCrróAEIC rrdooc.

9:2 DnlOOTO : as
9:3 EyÉVETO: a5

9:3 rrEpl~oTpO\jJEV a6 - skielike gebeurtenis wat versterk word deur die woord

E;OI<j>VfjC.

9:4 ~KOUOEV: as
9:5 slrrsv : as
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9:8 ~yÉp611 : as

9:8 Ëf3AETTEV : is

9:8 ElarlYCXYov : as

9:9 ~v : il - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met f3AÉTTCUV en

druk 'n voortgaande handeling uit.

9:9 Ë¢CXyEV; ËmEv : as

9:10 ~v : is
9:10 EITTEV; EITTEV : as

9:12 EloEv : al - hierdie werkwoord van persepsie word opgevolg deur 'n akkusatief en

partisipium. Die aspek wat die skrywer hier wil uitdruk, is voltooidheid, en daarom word

die aoristos partisipium gebruik.

9:13 cXTTEKpi611 : as

9: 13 ~KOUO'CX : al

9:13 eTTolllO'EV : al - hierdie aoristos wys op voltooide handelinge sonder om dit verder

te definieer.

9:IS EITTEV : as

9: 17 cXnTJA6EV; EI0'~A6EV; EI TTEV: aS

9: 17 ~PXou : il - hierdie werkwoord van beweging staan in 'n bywoordelike frase en

druk voortgang uit (Fanning 1990: 171).

9:18 cXTTÉTTEO'CXV: as

9: 18 cXVÉf3AE\fJEV; ef3cxTTTl0'611 : as

9: 19 eVIO'xuO'EV : a2 - die begin van 'n langdurige proses.

9: 19 eyÉvETo : as

9:20 eK~puO'O'EV : i4 - Eu6Écuc; dui aan dat dit die begin van 'n langdurige gebeurtenis is.

9:21 e~IO'TcxvTO : is

9:21 ËAEyov : iS - Fanning (1990:287-288) maak hier 'n moeilike onderskeid: volgens

hom word uitinge op spesifieke geleenthede in die aoristos geplaas, terwyl algemene

verwysings na uitinge meer waarskynlik in die imperfektum geplaas sal word - dit is wat

in hierdie vers die geval sou wees. Ek is egter van mening dat die skrywer eenvoudig

agtergrond-inligting wou invoeg en vir dié doel die imperfektum gebruik het.

9:22 eVEOUVCXj.lOUTO; cruVÉXUVVEV : is
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9:23 srrATJPOUVTO : il - dui op 'n voortgaande aksie.

9:23 ouvEj3ouAEuoavTo : a5

9:24 syvc...)o6Tj : a5

9:24 rrapETTJPOUVTO : il - hierdie imperfektum dui hier op 'n voortgaande aksie; dit

word versterk deur die woorde tlJ.lÉpas- TE Kal VUKTOC.

9:25 Ka6~Kav : a5

9:26 srrElpa~Ev : il

9:26 E<j>0j30UVTO : il - Fanning (1990:137) wys tereg daarop dat hierdie imperfektum die

toestand van vrees aanbied as voortgaande.

9:27 TlyayEv; OITJ~OaTO : a5

9:27 EIOEV : al

9:27 SAeXATJOEV: al

9:27 ErrapPTJateXoaTo : al

9:28 DV : i3 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met beide

eiorrooeuouevoc en EKrrOpEUÓJ.lEVOCen druk herhaalde handelinge uit.

9:29 EAeXAEI;OUVE~~TEI: i5

9:29 srrEXElpoUV : il

9:30 Ka~yayov; E~arrÉoTEIAav : a5

9:31 EIXEV : i5

9:31 srrATJ6uVETO : i5

9:32 EyÉVETO : a5

9:33 SOPEV : a5

9:33 DV : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan 'n

plusquamperfektum.

9:34 si rrsv : a5

9:34 avÉoTTJ : a6 - hierdie aoristos dui op 'n skielike aksie; dit word versterk deur middel

van die woord Eu6Écuc;.

9:35 sicav; srrÉoTpE\fIav : a5

9:36 DV: i5

9:36 DV: i5

9:36 srroiEI : i5
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" "Ar.9:37 EyEVETO; EV'IKaV : a5

9:38 cXrrÉCJTEIAaV: a5

9:39 auv~AeEv : a5

9:39 cXv~yayov : a5

9:39 rrcpécrnocv : a5

9:39 srrolEI : il

9:40 rrpOOllU~aTO; Etmv : a5

9:40 ~VOI~EV; cXVEKáeloev : a5 - Wallace (1996:558) praat hier van konstatiewe aoristos-

werkwoorde (dus al), maar in die geheel van hierdie perikoop is dit duidelik dat die

skrywer die intensie het om die hoofmomente van die verhaal te vertel.

9:41 cXVÉOTllOEV;rropécrnosv : a5

9:42 syÉVETO : a5

9:42 srrloTEuoav : a4 - verskillende opsies is hier moontlik: a2 is 'n moontlike keuse,

aangesien die aksie die begin van 'n langdurige gebeurtenis kan wees, maar meer

waarskynlik is a4 aangesien ons hier te make het met die aksies van veelvuldige agente

wat as totale gebeurtenis deur die skrywer voorgestel word (Fanning 1990: 258-259).

9:43 syÉVETO : a5

10:3 EloEv : a5

10:4 Etrrsv : a5

10:4 ElrrEv: a5
, 'A10:4 cvapnocv : al voltooide aksie.

10:7 cXrr~AeEV : al - hierdie aoristos staan in 'n bysin.
" \10:8 arrEOTEll\EV : a5

10:9 cXvÉ(3ll : a5

10:10 syÉVETO : a5

10:10 ~eEAEV : i5

10:10 syÉVETO : a5

10:12 U~PXEV: il

10:13 syÉVETO : a5

10:14 ElrrEv : a5

10:14 Ë<j>cxyov : al - voltooide handeling.
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10:15 eKcx8ápIOEV : al - voltooide handeling.

10:16 eyÉvETo : al - dui op'n spesifieke afgebakende periode: errl rpic.

10:16 aVEADIl<P81, : a5

10:17 cSlTlrrÓpEI : il - gelyktydige handeling met errÉoTTlocxv (Fanning 1990: 186).

10:17 EtcSEv : al

10:17 errÉoTTlocxv : a5

10:18 elTUv8ávoVTO : il - Moulton (1963:65) meen dat hierdie imperfektum 'n

konatiewe krag uitdruk, aangesien dit 'n vraag is wat wag vir 'n antwoord. Ek meen egter

dat ons hier 'n voorbeeld het van 'n gelyktydige handeling.

10:19 elrrsv : a5
10:21 slrrav : a5

10:22 elrrcxv : a5

10:22 eXPTlllCXTlo8Tl : al

10:23 e;ÉvloEV; e;~A8Ev : a5

10:23 auv~A8ov : a5
10:24 Elo~A8ev : a5

10:24 ~v : i5 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die

partisipium rrpoocSoKc:3v en word gebruik om die agtergrond van die verhaal te skets.

10:25 eyÉvETo : a5

10:25 rrpOOEKUvTlOEV : a5

10:26 ~yElpEV : a5

10:27 EI~A8EV : a5 - in die voorafgaande verse is die herhaalde gebruik van die stam

epxollcxl (aoristos: ~A8ov) opvallend (verse 23, 24, 27). Op dié manier bewerk die

skrywer opeenvolging in die verhaal en daarvoor gebruik hy die aoristos-vorm.

10:28 e<PTl : a5 - alhoewel e<pTldie aoristos of imperfektum van <PTlIlI kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

10:28 ecSel;Ev : al - 'n voltooide en afgehandelde gebeurtenis.

I0:29 ~A8ov : al - voltooide handeling.

10:29 IlETErrÉIl'Ycxo8E : al - hierdie werkwoord dui op voltooide gebeurtenisse.
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10:30 Ë<I>11: aS - alhoewel Ë<I>11die aoristos of imperfektum van <1>11111kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

10:30 ~1l11V : il - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die

partisipium TTPOOEUXÓIlEVOl;" en dui op die voortgang van die handeling.

10:31 EIOTjKO\J06Tj : al

10:31 Ellv~Oe11oav : al

10:33 ëTTEIl~a : al

10:33 ETTOI11oaC; : al

10:34 eiTTEV : a5

5.14 Handelinge 10:34b-43 (redevoering van Petrus in die huis van Cornelius)

10:36 O:TTÉOTEIAEV : al

10:37 EK~pU~EV : al

10:38 ËXPIOEV: al

10:38 cSl~AeEV : al - Moulton (1963:72) wys tereg daarop dat ons hier te make het met 'n

konstatiewe aoristos wat die aksie as geheel beskou, sonder aandag vir die begin,

voortgang of einde daarvan. Die aksie word in sy totaliteit voorgestel.

10:38 ~v : il - Wallace (1996:553) wys myns insiens tereg dat die skrywer hier 'n

imperfektum gebruik om die progressiewe aard van die aksie aan te dui.

10:39 ETTOI110EV : al

10:39 o:vEIAav : a5 - verhaalmoment in die redevoering.

10:40 ~yElpEV; ËcSCUKEV: aS - verhaalmomente in die redevoering.

10:41 auvE<I>áyollEv; ouverriousv : a4 - hier word 'n reeks van aksies deur veelvuldige

agente as 'n totale gebeurtenis voorgestel (Fanning 1990:258-259)

10:42 TTap~YYEIAEV : al

5.15 Handelinge 10:44-11:4 (narratief en direkte rede)

10:44 ETTÉTTEOEV: as
'f: I10:45 E.,EoTTjoav : a5
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10:45 auvTlA6av : al - Fanning (1990:249) meen dat ons in verse 44-48 te make het met

'n reeks aoristos-werkwoorde wat die voorgrond-gebeure skets, met 'n enkele

imperfektum (~KOUOV)wat die agtergrond skets. Dit is egter nie die geval met auvTlA6av
hier in vers 45 nie, aangesien hierdie werkwoord dui op 'n voltooide gebeurtenis.

10:46 ~KOUOV: i5

10:46 arreKpi61l : a5

10:47 EAa~ov : al - ook in hierdie geval word Fanning (1990:249) se mening ontkrag,

aangesien hier 'n aksie is wat ekstern en in totaliteit beskou word, en nie bedoel is om die

agtergrond te skets nie.

10:48 rrpooÉTa~ev : a5 - Moulton (1963:65) meen dat die aoristos hier gebruik word

aangesien die opdrag gehoorsaamheid en uitvoering eis. Dit pas egter beter in die konteks

wanneer ons sien dat die aoristos hier die hoofmomente van die verhaal vertel.

10:48 r1pulTT}OaV : a5 - ook hier word die hoofinomente vertel.

11:1 ~Kouoav : a5

11:1 s6É~avTo : al voltooide handeling.

11:2 avÉ~ll : al - hierdie aoristos staan in 'n bysin.

11:2 61eKplvovTO : il - hierdie imperfektum is 'n belangrike deel van die verhaal.

11:3 eiOf)A6ec;; ouvÉ<t>ayec; : al - voltooide handelinge.

11:4 s~eTl6eTo : i4

5.16 Handelinge 11:5-17 (redevoering van Petrus voor dié uit die besnydenis)

11:5 ~J.lllV : il - Fanning (1990:314-315) wys daarop dat hierdie werkwoord perifrasties

is met die partisipium npooeuxóuevoc, en in hierdie geval ook progressief van aard. Dit

dui dus op 'n voortgaande handeling.

11:5 ei60v : a5 - verhaalmoment in die redevoering.

11:5 TlA6ev : a5 - verhaa1moment in die redevoering.

11:6 xrrrsvóouv : il

11:6 ei60v : al - Robertson (1934:838) wys tereg daarop dat hierdie aoristos en die

voorafgaande imperfektum doelbewus langs mekaar gebruik word: "in juxtaposition the

aorist lifts the curtain and the imperfect continues the play."

11:7 ~Kouoa; 11:8 ei rrov : a5 - verhaalmomente in die redevoering.

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



81

11:8 Elci)A8Ev : al

11:9 arrEKpiEh, : a5 - verhaalmoment in die redevoering.

11:9 eKa8áplOEv : al

11:10 eyÉvETo : al - 'n spesifieke afgebakende periode word aangedui: errl rpic.

11:10 aVEorráo8T1 : a5 - verhaalmoment in die redevoering.

11:11 errÉoTTjoav : a5 - verhaalmoment in die redevoering.

11:11 ~IlEV : il

11:12 Elrrsv : a5 - verhaalmoment in die redevoering.

11:12 ~A8ov : al - die aoristos wys hier dat die aksie gedoen is; daar is nie sprake van

prestasie of vervulling nie, maar dit dui bloot op 'n voltooide aksie (Fanning 1990: 147).

11:12 EIO~A8oIlEV : a5 - hier en in vers 13 en 15 vind ons verhaalmomente in die

redevoering van Petrus.

11:13 a~yyEIAav; ElóEv: a5

11:15 errÉrrEoEv : a5

11:16 ellv~o8T1V: al
11:16 EAEyEV : i2 - tensyons hier te make het met 'n iteratiewe imperfektum, gaan dit

hier, na my mening, oor 'n gewoontehandeling wat gereeld en oor 'n lang tydsduur

plaasgevind het (Wallace 1996:548).

11:16 e13árrTloEv : al

11:17 EÓCUKEV: al

11:17 TJIlTlV: il

5.17 Handelinge 11:18-13:16a (narratief en direkte rede)

11:18 ~ouxaoav; eóó~aoav : a5 - hierdie twee aoristos-werkwoorde vertel die verhaal

soos dit verder verloop het. Fanning (1990:262) is van mening dat ons hier met

ingressiewe aoristos-werkwoorde te make het; hierdie aoristos-werkwoorde sou dus die

begin van 'n aksie aantoon. Hierdie werkwoorde word egter eenvoudig gebruik om die

feite te konstateer (Moule 1963:13).

11:18 ËÓCUKEV: al - dui op 'n voltooide aksie.

11:19 ól~A8ov: as
11:20 ~oav : is
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11:20 EAáAOUV : i3

11:21 ~v : il - voortgaande handeling.

11:21 ErrÉoTpE'VEV : as
11:22 f)Kouo811; E;cxrrÉoTEIAcxV : a5

11:23 EXáPll : as
11:23 rrcxpEKáAEl : i3 - herhaalde handelinge deur dieselfde agent (Fanning 1990:285).

11:24 ~v : i5

11:24 rrpooETÉ811 : as
11:25 E;llA8EV; 11:26 T1ycxYEv : as
11:26 EyÉVETO : a5 - Zerwick (1963:83) praat hier van 'n globale aoristos. Die aksie wat

hierdie werkwoord uitdruk, kon oor 'n lang tydperk plaasgevind het of kon herhaaldelik

plaasgevind het, maar die skrywer wil hier eenvoudig die feit weergee. Sien ook

Robertson (1934:833).

11:27 KCXT1lA8ov : a5

11:28 EO~I-lCXVEV: as
11:28 EyÉVETO : al - voltooide gebeurtenis.

11:29 surropérro : i5 - met hierdie imperfektum word 'n verduidelikende nota ingevoeg

en word op dié manier die agtergrond geskilder (Fanning 1990:248-249).

11:29 ulpIOCXV : a5

11:30 Erroillocxv : as
12:1 ErrÉl3cxAEv; 12:2 aVEIAEv; 12:3 rrpooéêsro : aS - die verhaal word verder vertel.

12:3 ~ocxv : i5 - agtergrondskildering.

12:4 ë8ETO : a5

12:5 ETllPEITO : i5

12:5 ~v : il - voortdurende handeling wat versterk word deur die perifrastiese

konstruksie ~v .. , YIVOI-lÉVll. Bruce (1990:282) wys daarop dat as daar enige verskil is

tussen hierdie perifrastiese konstruksie en Eyl VETO, dan lê dit in die besondere klem wat

geplaas word op die voortdurendheid van die handeling.

12:6 T1I-lEAAEv : il

12:6 ~v : il - die imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met KOll-lull-lEVOC;;-en

dui op 'n voortgaande handeling (Fanning 1990:315).
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12:6 hrlPoUV : i5
12:7 srrÉoTT) : as
12:7 ËAc(j..I\jJev: as
12:7 ~yelpev : a5
12:7 s~Érreoav : a5
12:8 ei rrsv : aS
12:8 srrolT}oev : aS - deur middel van hierdie reeks aoristos-werkwoorde (12:7-8) bereik

die skrywer dat die verhaal vinnig voortbeweeg. Die een aksie volg vinnig op die ander.

12:9 rlKOAOu8el : il - gelyktydigheid.

12:9 Doel: i5

12:9 soóKel : i5

12:10 ~A8av : a5
12:10 rlV01YTJ: a5
12:10 rrpoTlA8ov: a5

12:10 cXrrÉoTT): as
12:11 slrrsv : as
12:11 s;arrÉoTEIAev : al
12:11 s;elAaTo : al - Fanning (1990:263-264) argumenteer dat ons hier te make het met

die einde van 'n langdurige handeling. Dit kom veral voor by werkwoorde wat leksikaal

'n natuurlike eindpunt impliseer. Die handeling wat hier aangebied word, is egter 'n

voltooide handeling wat in sy totaliteit voorgestel word.

12:12 ~A8ev : as
12:12 ~oav : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan

'n plusquamperfektum.

12:13 rrpooilA8ev; 12:14 ~vOl~ev; cXrrrlyyelAev : a5
12:15 elrrov : as
12:15 olïO)(upl~ETO : il - volgens Rienecker (1976:290) is hierdie 'n woord van

volgehoue en oortuigende bewering. Die imperfektum word gebruik om die voortgang

van die aksie aan te dui.
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12:15 EAEyOV : il - gelyktydige aksie; Fanning (1990:289) wys daarop dat hierdie aksie

in die verwarring van die situasie gelyktydig plaasgevind het. Dit gaan hier dus nie, soos

Bruce (1990:286) voorstel, oor 'n impefektum van herhaling nie.

12:16 errÉI-IEVEV: i3 - reeds in die betekenis van die werkwoord blyk duidelik dat dit hier

gaan oor 'n herhaalde aksie deur dieselfde agent.

12:16 Ei6av; e~ÉoTlloav : as
12:17 61TJYTlOaTO : a5

12:17 e~~yayEv : al

12:17 EirrEv: as
12:17 erropEu8TJ: a5

12:18 ~v: i5

12:18 eyÉvETo : al - voltooide handeling.

12:19 eKÉAEuoEV: a5

12:19 61ÉTpI(3EV: i5 - agtergrondskildering.

12:20 ~v : i5 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met 8ul-lol-laxc.3v

en word gebruik om die agtergrond van die verhaal te skets.

12:20 rrapTloav; DTOUVTO : i5

12:21 e6TJI-ITJyópEI : i5

12:22 errE<pulvEI : i5

12:23 erráTa~Ev : a6 - die aoristos dui 'n skielike gebeurtenis aan, wat versterk word

deur die gebruik van rrapaXPTll-la (Fanning 1990:256-257).

12:23 ë6cuKEv : al - voltooide handeling.

12:23 e~É\jJu~Ev : as
12:24 TJU~avEv; errATJ8UvETO : i5 - hierdie vers vorm deel van die sogenaamde summaria

in Handelinge en skilder so die agtergrond.

12:25 urrÉoTpE\jJav : as
13:1 ~oav : i5

13:2 Ei rrsv : aS
, ').13:3 arrEl\uoav : as

13:4 Kari)A8ov; arrérrAEuoav : aS - sien ook Fanning (1990:263).
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13:5 KCXnlyyeAAov : i3 - herhaalde handelinge deur dieselfde agent. Dit word versterk

deur die meervoud auvcxyc.uycxlc;. Hier moet ons verskil van Robertson (1934:885) wat

dit as 'n konatiewe imperfektum beskou.

13:5 elXov : i5 - die agtergrond word geskets.

13:6 eopov : a5

13:7 ~v : i5

13:7 eTTe~rlT110eV : a5

13:8 cXV810TCXTO : i3 - herhaalde handeling deur dieselfde agent.

13:10 elTTev : a5

13:11 ETTeoev : a6 - die aoristos dui op 'n skielike gebeurtenis. Dit word versterk deur die

woord TTCXPCXXP~l1á.

13:11 e~rlTEI : i5

13:12 ETTloTEuoev : a2 - dit gaan hier oor die begin van 'n langdurige gebeurtenis

(Zerwiek & Grosvenor 1974:393).

13:13 ~A8ov : a5

13:13 uTTÉoTpe\jJev : a5

13:14 TTcxpeyÉvovTO; EKá810CXV : a5

13:15 cXTTÉoTelAcxv : a5

13:16 elTTev : a5 - die reeks aoristos-werkwoorde in 13:13-16 lei die redevoering in wat

hierna sal volg (13:16-41). Die skrywer gee d.m.v. die aoristos-werkwoorde spoed aan

die verhaal. Sien ook Robertson (1934:835-836).

5.18 Handelinge l3:l6b-4l (redevoering van Paulus in die Pisidiese Antiochië)

13:17 e;eAÉ;cxTo; u\jJc.uoev; e;rlycxyev : a5 - hier en op verskeie ander plekke in hierdie

redevoering vind ons verhaalmomente wat met a5 aangedui word.

13:18 hpOTTO<j>ÓPllaEV : al - voltooide handeling met bywoordelike merkers wat die

presiese tyd aandui (Fanning 1990:258).

13:19 KcxTeKAllPOVÓI1110eV; 13:20 Eóc.uKev : a5

13:21 UnlOCXVTO : a5

13:21 ëócuKev; 13:22 ~yelpev : a5

13:22 ei nsv; eupov : al
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13:23 Tlycxyev : as
13:25 srrA~pou : il - met behulp van die imperfektum word die voortgaande aard van die

handeling aangedui (Fanning 1990: 152).

13:25 ëAeyev : il Bruce (1990:307) is van mening dat ons hier met 'n iteratiewe

imperfektum te make het; daarenteen is ek van mening dat hierdie imperfektum dui op

gelyktydige handeling met die voorafgaande srrA~pou.

13:26 s~cxrreoTáAll : al

13:27 srrA~pc.uocxV : al - hierdie aoristos dui op 'n voltooide aksie.

13:28 D~OCXVTO : as
13:29 hÉAeocxv : al

13:29 ë611KCXV: a5

13:30 Tlyelpev : a5

13:31 w¢611 : a4 - 'n reeks van aksies word as totale gebeurtenis aangebied (Fanning

1990:259). Sien ook McKay (1994:30).

13:34 cXvÉoTfloev : al

13:36 sKol~~611; rrpoOETÉ611; eiÓEv : al

13:37 Tlyelpev; eioev : al

13:38 TlOUv~6flTE : al

5.19 Handelinge 13:42-15:7a (narratief en direkte rede)

13:42 rrcxpeKáAouv : i5 - volgens Rienecker (1976:294) gaan dit hier daaroor dat die

heidene begin het om te versoek (inseptiewe imperfektum). Na my mening word hier

egter die agtergrond geskets.

13:43 TlKOAO\J6110CXV: as
13:43 srrÊl60v : i5

13:44 auv~X611 : as
13:45 srrA~o6flocxv : al - voltooide handeling.

13:45 cXvTÉAeyov : i3 - in reaksie op die voltooide handeling, kry ons die herhaalde

reaksie wat in die imperfektum weergegee word.

13:46 ei rrcxv : a5

13:46 ~v : il
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13:48 ËXatpov; s!Sc)~a~ov : i5

13:48 snioreuocv : a2 - sien opmerking by 13:12.

13:48 iioav : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan

'n plusquamperfektum.

13:49 OtE<j>ÉPETO: i5

13:50 rrcpcórpuvcv; SmlYEtpaV; s~É~aAov : a5

13:51 iiA80v : a5

13:52 STTAllPOUVTO : i5

14:1 SyÉVETO : as
14:2 smlYEtpaV; sKáKcuoav : a5

14:3 otÉTpt\jJav : aS - Robertson (1934:833) wys daarop dat ons hier met 'n werkwoord

te make het wat duratief van aard is. Die skrywer gebruik egter die aoristos om die

hoofmomente van die verhaal aan te dui, sonder om verder op die duratiewe aard van die

werkwoord te let.

14:4 soXio811 : a4 - 'n reeks van aksies as totale gebeurtenis.

14:4 iioav : i5

14:5 SyÉVETO : a5

14:6 KaTÉ<j>uyov : a5

14:7 iioav : i3 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die

praesens partisipium EuaYYEAt~ÓIJEVOt en druk 'n herhaalde handeling uit.

14:8 sKá811TO : i2 - die imperfektum dui op 'n gewoontehandeling. Sien vir die kenmerke

van hierdie tipe handeling Wallace (1996:546).

14:8 TTEptETTáTT]OEV : al - die handeling word in sy totaliteit aangebied; hierdie gedagte

word versterk deur OUOÉTTOTE.

14:9 T)KOUOEV: as
14:10 EiTTEV: as
14:10 T)AaTo : a6 - skielike gebeurtenis.

14:10 TTEplETTáTEt : il - voortgaande handeling; die imperfektum staan hier in kontras tot

die voorafgaande aoristos (T)AaTo). Die aoristos druk die oombliklikheid van die aksie

uit, terwyl die imperfektum die voortgaande aard beklemtoon (Robertson 1934:838). Sien

hier ook Bruce (1990:321).
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14: 11 ETTollloev : al

14:11 ErrTlPCXV : a5

14:11 KCXTÉ~lloCXV : al

14:12 EKeXAouv: i5

14:12 nv : i5

14:13 Tj8eAev : i5

14:14 E;e miollocxv : a5

14:15 ETTollloev: al

14:16 e'lcxoev; 14:17 eX4>~Kev : al

14:18 KCXTÉTTCXUOCXV: a5

14:19 ErrTlA8cxv: as
14:19 eoupov : i5 hierdie imperfektum (soos ander van hierdie tipe) het ten doel om die

verhaal interessant en deurlopend te maak, totdat daar weer 'n aksie in die aoristos kom

om rigting aan die verhaal te verskaf (Moulton 1963:66).

14:20 el~A8ev; E;~A8ev : a5

14:21 uTTÉoTpe~cxv; 14:23 rrcpéêavro; 14:24 nA8ov; 14:25 KCXTÉ~llOCXV; 14:26

eXTTÉTTAeuocxv : a5 - hier vind ons 'n reeks aoristos-werkwoorde wat die hoofmomente

van die verhaal vertel, en die noue opeenvolging van die verhaal beklemtoon (Fanning

1990:263).

14:26 nocxv : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan

'n plusquamperfektum.

14:26 ETTA~pc.uocxv : al - voltooide handeling.

14:27 eXv~yyeAAov : i5

14:27 ETToilloev; Tjvol;ev : al

14:28 OIÉTpl~OV : il - die imperfektum dui op 'n voortgaande handeling. Dit word

versterk deur die woorde Xpóvov O\JK OAlyov.

15:1 EOIOCXOKOV : i3

15:2 hcx;cxv : a5

15:3 OI~PXOVTO : i5 - Bruce (1990:334) is van mening dat die imperfektum gebruik

word om die wyse ("manner") van die reis te beskryf. Daarteenoor stel hy ol~A8ov

(aoristos in 16:6) waar slegs die blote feit gestel word. Dit is egter nie duidelik wat Bruce
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met die wyse ("manner") bedoel nie. Uit die geheel is dit duidelik dat die skrywer ten

doel het om die agtergrond van die verhaal te skets. Ook die volgende imperfektum het

hierdie doel.

15:3 elTOIOUV : i5 - sien vir die aspek van agtergrondskildering by 6ulPxovTo en

elTOIOUV ook Moulton (1963:66).

15:4 lTCxpe6éXeTjoav; eXv~yyelAav : a5

15:4 elTOITjoev : al

15:5 e~avéoTTJoav : a5

15:6 auv~XeTjoav : a5

15:7 ellTeV : as

5.20 Handelinge 15:7b-11 (redevoering van Petrus in Jerusalem)

15:7 e~eAé~aTo : al

15:8 eJ,lap-rupTjoev : al

15:9 61ÉKplvev : al

15:10 IOxuoaJ,lev : al

5.21 Handelinge 15:12-13a (narratief)

15:12 eOIYTJoev : a2 - Zerwick (1963:81-82) wys daarop dat daar sekere werkwoorde is

wat volgens hulle aard 'n toestand uitdruk. Hierdie werkwoorde word dikwels in die

aoristos gebruik om die aanvang van die toestand aan te dui. Dit is ook in hierdie vers die

geval. Robertson verskil egter hiervan en is van mening dat ons hier met 'n konstatiewe

aoristos te make het. Sien oor hierdie werkwoord ook Burton (1906:47-48) en Moulton

(1963:71).

15:12 ijKouoV : i5

15:12 elTOITjOeV : al - Fanning (1990:260) wys tereg daarop dat ons hier te make het met

'n algemene verwysing na gebeure in die verlede, normaalweg herhaalde gebeure. Dit

verwys in hierdie geval nie na spesifieke gevalle nie.

15:13 eXlTeKpleTj : a5 - volgens Wallace (1996:559) en Burton (1906:45) is hierdie

werkwoord 'n ingressiewe aoristos, maar na my mening word met behulp van hierdie

werkwoord die verhaal vertel.
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5.22 Handelinge 15:13b-21 (redevoering van Jakobus in Jerusalem)

15:14 E~TlYTlOCXTO: al

15:14 ETrEoKÉ~cxTO : al

5.23 Handelinge 15:22-17:22a (narratief en direkte rede)

15:22 ë8o~E : a5

15:24 riKouocx~EV : al

15:24 hápcx~cxv; 8IEOTEIAá~E8cx : al

15:25 ë8o~EV : al

15:28 Ë8~EV : al

15:30 KCXTf]A8ov; ErrÉ8cuKcxv : a5

15:31 EXáPTlOCXV: a5

15:32 rrcxpEKáAeacxv; ErreanlPI~cxv : a5

15:33 arrEAU8Tlocxv : a5

15:35 8IÉTpl~OV : il

15:36 ElrrEv : a5

15:36 KCXTflyyEIAcx~EV : al

15:37 E~OUAETO : i5

15:38 ri~IOU : i5 - ek verskil hier van Moulton (1963:65) wat van mening is dat hierdie

imperfektum 'n onvoltooide aksie aandui. Hy argumenteer: "it may mean that Paul's

suggestion about Mark was only tentative at first." Na my mening wil die skrywer hier

die agtergrond skets.

15:39 EyÉVETO : a5

15:40 E~~A8EV; 15:41 8ulPXETo : a5

16:1 KCXnlVTflOEV : a5

16:1 ~v : i5

16:2 E~CXPTUpft TO : i5

16:3 ri8ÉATlOEV; rrEpIÉTE~Ev : a5

16:3 U~PXEV : i5 - Robertson (1934:887) sien hier 'n imperfektum in die indirekte rede.

Die skrywer is egter besig om die agtergrond te skets.
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16:4 cSleTTopeuovTo; TTcxpecSlcSoocxv: i5

16:5 EOTEpeouvTo : i5

16:5 ETTeplooeuov : i5 - Wallace (1996:547) is van mening dat ons hier te make het met

'n iteratiewe imperfektum waardeur die herhaalde karakter van die aksie na vore gebring

word. Daardeur dra hy egter die leksikale betekenis van die werkwoord op die aspek oor.

16:6 cSl~A8ov : a5

16:7 ETTelpcx~ov : i5

16:7 eicxoev : a5

16:8 KCXTÉ~T)OCXV: as
16:9 u5<t>8T): as
16:9 ~v : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan 'n

plusquamperfektum.

16:10 elcSev : al

16:10 E~T)niocxllev : a5 - dit is moontlik om hier 'n aoristos te sien wat die begin van 'n

langdurige proses aandui (Fanning 1990:263), maar na my mening is die skrywer besig

om die hoofinomente van die verhaal te skets.

16:11 eu8ucSpOllrloCXllev : a5

16:12 ~Ilev : i5 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die

praesens partisipium cSICXTpl~ovTec;; en skets die agtergrond.

16:13 E~rlA8ollev : as
16:13 EVolll~ollev : i5

16:13 EAcxAoullev : i5

16:14 TlKOUeV : i5 - Wallace (1996:543-544) sien hier 'n imperfektum van voortgaande

aksie. Na my mening is die skrywer egter besig om, soos by die imperfektums in 16:13,

die agtergrond te skilder van wat moet kom.

16:14 cSlrlvol~ev : as
16:15 E~CXTTTI08T) : al

16:15 TTcxpeKóAeoev : as
16:15 TTcxpe~lóocxTO : aS - Moulton (1963:65) wys daarop dat hierdie aksie veeleisend

en aanhoudend was, en dat dit gehoorsaamheid geverg het. Dit is egter nie die rede
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waarom die aoristos hier gebruik word nie. Die aoristos word eenvoudig gebruik om die

hoofmomente van die verhaal te skets.

16:16 eyÉvETo : as
16:16 TTapÊIXEv : il

16:17 ëKpa~Ev : i3 - Bruce (1990:360) wys tereg daarop dat die imperfektum gebruik

word omdat die aksie herhaaldelik uitgevoer is.

16:18 eTToIEI : i3 - die imperfektum dui op 'n aksie wat herhaaldelik uitgevoer is. Die

konteks versterk hierdie gedagte: eTTI rroAAeXs ~IlÉpas. Sien ook Robertson (1934:884)

en Fanning (1990:246).

16:18 slrrev : as
16:18 e~~AeEV : a6 - die aoristos word hier gebruik om skielikheid en oombliklikheid aan

te dui - au-rU -rU wpq:.

16:19 e~~AeEV : al

16:19 E'IAKuoav; 16:20 slrrov : a5
16:22 auVETTÉOTT] : a5

16:22 eKEAEuoV : i5 - Moulton (1963:65) is van mening dat ons hier met 'n uitsondering

te make het, aangesien die werkwoord van bevel in die imperfektum normaalweg nog op

'n vervulling wag. Die fokus van die skrywer is hier egter nie op die werkwoord van

bevel nie, maar op die agtergrond van die verhaal.

16:23 ëf3aAov : as
16:24 ëf3aAEv; ~o<paAloaTo : as
16:25 ullvOUV : i5

16:25 eTT1lKpO~VTO : il - gelyktydige handeling.

16:26 eyÉvETo : as
16:26 ~vECAjXeT]oav; cXvÉeT] : a6 - hierdie twee aoristos-werkwoorde dui op skielike

gebeurtenisse; hierdie gedagte word versterk deur die woord TTapaxpRlla.

16:27 ~IlEAAEV : i5

16:28 e<pwVT]OEV : a5

16:29 EIOmicST]OEV; rrpooérraoev : a5
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16:30 ËcpT): aS - alhoewel ËcpT)die aoristos of imperfektum van cpT)J.l1kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

16:31 elrrcv; 16:32 EAáAT)oav: as
16:33 ËAOUOEV;E~arrTlo6T); 16:34 rrapÉ8T)KEV;TlyaAAláoaTo : as
16:35 cirrÉoTEIAav : a5

16:36 cimiYYEIAEV : a5

16:37 ËcpT): a5 - alhoewel ËcpT)die aoristos of imperfektum van cpT)J.l1kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

16:37 Ë~aAav : al

16:38 cimiYYEIAav : a5

16:38 Ecpo~~8T)oav; 16:39 rrapEKáAeoav : a5

16:39 TlPWTCUV: i3 - herhaalde handeling deur dieselfde agent.

16:40 EIOf}A8ov; rrapEKáAEoav; E~f}A8ov : as
17: 1 TlA80v : as
17:1Tlv:i5

17:2 Elof}A8EV: as
17:2 cSIEAÉ~aTo : al - Errl oá~~aTa rpi« is 'n tydsaanduiding wat wys op 'n spesifieke

afgebakende periode.

17:3 ËcSel: il - Wallace (1996:553) plaas hierdie imperfektum onder die kategorie van

imperfektums wat in die indirekte rede behou is, maar daarmee word nog nie die gebruik

van die imperfektum verklaar nie. Daar bestaan geen aoristos-vorm vir hierdie

werkwoord nie, en daarom kan ons nie te veel maak van die feit dat hierdie werkwoord in

die imperfektum-vorm staan nie. Van die beskikbare kategorieë is iI die mees geskikte

vir hierdie werkwoord.

17:4 ErrEI08T)oav; rrpOOEKAT)pw8T)oav : a5

17:5 E8opu~ouv : i5 - Robertson (1934:885) is van mening dat ons hier met 'n konatiewe

imperfektum te make het; dit gaan hier egter nie oor 'n poging of 'n wens nie, maar die

skrywer is besig om die agtergrond te skets.

17:5 E~~TOUV;17:6 Ëoupov : i5
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, I ~ , 'l17:8 sTapa';,av; 17:9 c rrsxuocv : a5

17:10 E~É1Tsl.l\f1av: a5

17: 10 O:m]Eoav : i5

17: 11 iioav : i5

17:Il EcSÉ~avTo : a5

17:12 árricrsuoov : a2 - die begin van 'n langdurige proses.

17:13 Ëyvc...:>oav : al - hierdie aoristos staan in 'n bysin.

17:13 KaTT)yyÉAT) : al

17:13 l1A8ov: a5

17:14 E~a1TÉoTEIAav: a5

17:14 U1TÉl.lslvav: a5

17: 15 Tlyayov : a5

17:15 E~Dsoav: i5

17:16 1Tapc...:>~uvETO: il - gelyktydige handeling, teenoor Robertson (1934:885) wat dit

as 'n konatiewe imperfektum beskou.

17:17 cSlSAÉyETO: i3

17: 18 auvÉ(3aAAov; ËAsyov : i3

17: 18 EUT)yyEAI~ETO : i5

17:19 Tlyayov : a5

17:21 T)uKalpouv: i5

17:22 Ë4>T): a5 - alhoewel Ë4>T)die aoristos of imperfektum van 4>T)1.l1kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

5.24 Handelinge 17:22b-31 (redevoering van Paulus op die Areópagus)

17:23 sopov : al

17:26 E1TOIT)OSV: al

17:31 ËOTT)osv : al

17:31 WplOSV : al
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5.25 Handelinge 17:32-20:18a (narratief en direkte rede)

17:32 EXAEua~ov : i4

17:32 EIlTav : a5

17:33 E~~A8EV: as
17:34 ElTlOTEUOav a2 - die begin van 'n langdurige aksie word deur die aoristos

aangetoon.

18:1 ~A8EV; 18:2 lTpoo~A8EV : as
18:3 ËI-IEVEV;~pyá~ETO : i5

18:3 ~oav : i5 - Fanning (1990:246) is van mening dat ons in vers 3 met drie

imperfektums (ËIlEVEV,~pyá~ETO en ~oav) te make het wat op gewoontehandelinge dui.

Die gebruik van hierdie werkwoorde voldoen egter nie aan die kenmerke van

gewoontehandelinge soos onder andere Wallace (1996:548) dit benoem nie.

18:4 6IEAÉyETo; ËlTEI8EV : i3 - herhaalde aksie; vanuit die konteks (KaTa rrov

oá~~aTov) kan ons sien dat hierdie gebeure herhaaldelik plaasgevind het. Dit is in

teenstelling tot Robertson (1934:885) wat meen dat ons hier te make het met aksies wat

begin is, maar wat onderbreek is (konatiewe impefektum). Ook Moulton (1963 :65) dink

hier aan 'n konatiewe imperfektum.

18:5 KaTI}A8ov : al - hierdie aoristos staan in 'n bysin.

18:5 OUVEIXETO: il - die imperfektum word gebruik om 'n gelyktydige handeling aan te

toon. Hierdie handeling vind gelyktydig plaas met die voorafgaande aoristos-handeling

KaTI}A8ov (Zerwick 1963:93).

18:6 EllTEV : a5

18:7 EiailA8EV : a5

18:7 ~v : i5 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die praesens

partisipium ouuouopoêoc en skets die agtergrond.

18:8 ElTlOTEUOEV: aS - volgens Zerwick & Grosvenor (1974:412) het ons hier te make

met 'n inseptiewe aoristos; dit sou dus dui op die begin van 'n langdurige proses. Na my

mening wil die skrywer egter die hoofinomente van die verhaal hier aandui.

18:8 ElTIOTEUOV;E~alTTI~OVTO : i3 - hier het ons te make met distributiewe handelinge

van veelvuldige agente (McKay 1994:44). Sien hier ook Robertson (1934:884) en

Fanning (190:246).
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18:9 élTTEV: a5
18:11 EKeX610EV: al - die woorde EVlauTov Kal IJr]vac fÉ~ dui aan dat dit 'n spesifieke,

afgeronde periode was wat in totaliteit deur die skrywer beskou word. Sien hier ook

Robertson (1934:833) en Moulton (1963:72).

18:12 KaTETTÉ01T)OaV;i}yayov : as
18:14 E'iTTEv: a5

18:14~v:il

18:14 eXvEOXÓlJllV: al

18:16 eXmiAaoEv : a5

18: 17 ETUTTTOV: i5

18:17 EIJEAEV: i5

18:18 E~ÉTTAEI: i4 - die imperfektum dui op die begin van 'n aksie wat vir 'n sekere tyd

voortgeduur het.

18:18 EIXEv: i5

18:19 KanlV1T)oav; KaTÉAITTEV;8IEAÉ~aTo; 18:20 ETTÉVEUOEV;18:21 eXvTlX611;18:22

KaTÉ~ll; 18:23 E~ilA6EV: a5 - hierdie reeks aoristos-werkwoorde gee 'n aanduiding van

narratiewe opeenvolging.

18:24 KanlV1T)OEV: a5

18:25 ~v : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan 'n

plusquamperfektum.

18:25 EAeXAEI;E818aoKEv : i5

18:26 i}p~aTo : a5

18:26 TTPOOEAeX~ovTo;E~É6EVTO: as
18:27 Eypa\jJav : as
18:27 OUVE~eXAETO:as
18:28 8IaKa1T)AÉYXETO: i5

19: 1 EyÉVETO: as
19:2 ElTTEV: aS

19:2 EAeX~ETE: al

19:2 DKOuOalJEv: al

19:3 ElTTEV: aS
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19:3 e~aTTTlofu]TE : al

19:3 EITTaV : aS

19:4 E1TTEv: a5

19:4 e~áTTTloEV : al

19:5 e~aTTTlo811oav : a4 - 'n reeks van aksies word as totale gebeurtenis voorgestel.

19:6 DA8E : a5

19:6 eAáAouv : i5 - die imperfektum is hier beskrywend van aard (Fanning 1990:287).

19:6 eTTpo<f>~TEuoov : i5

19:7 ~oav : i5

19:8 eTTapPllOlá~ETO : i3 - die herhaalde handeling word hier deur middel van die

imperfektum weergegee.

19:9 eOKAllPUVOVTo; ~ TTE 180uv : i5

19:9 a<f>wploEv : a5

19:10 eyÉvETo : al - 'n spesifieke periode word hier deur die aoristos weergegee; die

konteks bevestig dit (eTTI ETll Ouo).

19:11 eTToIEI : i5

19:13 eTTEXEIPlloav: as
19:14 ~oav : i5

19:15 E1TTsv : a5

19:16 ~v : il - 'n voortgaande toestand word deur die imperfektum aangedui.

19:16 'iOXUOEV : a5

19:17 eyÉvSTo : as
19:17 eTTÉTTEoEV: as
19:17 e(..1syaAuvSTo : i5

19: 18 DPXOVTO : i3 - die imperfektum dui hier op distributiewe handelinge deur

veelvuldige agente. Zerwick & Grosvenor (1974:416) praat hier van 'n "frequentative"

imperfektum.

19:19 KaTÉKalov: i3

19:19 auvE~<f>loav; sopov : a5

19:20 llu~avsv; 'iOXUEV : i5

19:21 eTTAllPwfu] : al
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19:21 Ë6STO : a5

19:22 errÉO)(sv : a5

19:23 eyÉvETo : a5

19:24 rrapslXETo : i5

19:25 slrrsv : a5
19:26 J.lSTÉOTT]OSV: al - voltooide handeling.

19:28 ËKpal;ov : i3 - herhaalde handeling.

19:29 ErrA~o611 : a5

19:29 wpJ.lllOaV : a5

19:30 s'ICiJV : i5 - Robertson (1934:885) plaas hierdie imperfektum (OUK s'ICiJv) onder die

kategorie "negatiewe imperfektum"; hierdie kategorie dui op weerstand teen druk of

teleurstelling. Alhoewel Robertson die swakheid van hierdie kategorie besef, maak hy tog

gebruik daarvan. OUK is egter nie bepalend vir die aspek van s'ICiJVnie, en daarom moet

ons hierdie kategorie van Robertson e.a. afwys. Na my mening is die skrywer hier

eenvoudig besig om agtergrondinligting te verskaf.

19:31 rrapsKáAoUV : i5

19:32 ËKpal;ov : i3

19:32 T;V : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan 'n

plusquamperfektum.

19:33 ouvsf3if3aoav : a5

19:33 n6SASV : i5

19:34 eyÉvETo : a5

19:37 tlyáysn : al

19:40 cXrrÉAuosv : a5

20: 1 e~ilA6sv; 20:2 T;A6sv : a5

20:3 eyÉvsTo : a5

20:4 ouvsirrsro : i5

20:5 ËJ.lSVOV : i5

20:6 e~srrASUOaJ.lSv; nA6oJ.lsv; OlsTpl\jJaJ.lSv : a5
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20:7 8IEAÉYETO; TTapÉTElvEV 9: is

20:8 ~oav : is

20:8 ~J.lEV : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan

'n plusquamperfektum.

20:9 ETTEOEV : aS - Robertson (1934:835) argumenteer dat die skrywer hier van 'n

effektiewe aoristos gebruik maak: "emphasis is laid on the end of the action ... "

Robertson is reg dat EmoEv die einde van 'n proses aandui, maar dit verklaar nog nie die

aspek van die aoristos nie. Die aspek van die aoristos in hierdie geval is dat daarmee 'n

hoofmoment van die verhaal vertel word.

20:9 rlP811 : as
20: 10 ETTÉTTEOEV;Ei mv; 20: Il E~~A8EV : aS

20:12 rlyayov; TTapEKArl8110aV : as
20: 13 avrlX811J.lEV : as
20:13 ~v : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan 'n

plusquamperfektum.

20:14 ouvÉj3aAAEv : iS - Bruce (1990:427-428) is van mening dat die aoristos met die

eerste oogopslag meer natuurlik hier sou gepas het, maar dat die imperfektum moontlik

impliseer "that Paul was seen and taken in by boat as he approached Assos." Na my

mening is die skrywer egter eenvoudig besig om die agtergrond van die verhaal te skets.

20: 14 rlA8oJ.lEV; 20: 15 KaTflVTrlOaJ.lEV; TTapEj3cXAOJ.lEV;rlA8oJ.lEV : as
20: 16 EOTTEU8EV: is

20: 17 J.lETEKaAÉoaTo : as
20: 18 TTapEyÉvoVTO : al - hierdie aoristos staan in 'n bysin.

20:18 E1TTEv: as

5.26 Handelinge 20:18b-35 (redevoering van Paulus in Efese)

20:18 ETTÉj311v;EyEVÓJ.lllV; 20:20 UTTEOTEIAcXJ.lllV; 20:24 EAaj3ov; 20:25 81~A8ov; 20:27

UTTEOTEIAcXJ.lllV : al - voltooide handelinge; sien ook Moule (1963: 13).

9 Zerwick & Grosvenor (1974:420) wys daarop dat hierdie werkwoord beide aoristos en imperfektum kan
wees. Ek kies hier vir die imperfektum aangesien dit in 'n gedeelte staan waar die skrywer besig is om die
agtergrond te skets vir die verhaal.
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20:28 Ë8ETO : al

20:28 lTEpIElTOI~oaTo: al

20:31 ElTaUOáJ.,lllV : al - 'n afgebakende en voltooide periode word in hierdie vers

beskryf, soos bevestig deur die gebruik van TpiETlav.

20:33 ElTE8uJ.,lllOa : al

20:34 UlTfIPÉT110av : al

20:35 UlTÉ6EI;a : al

20:35 EllTEV : al

5.27 Handelinge 20:36-21:40 & 22:2 (narratief en direkte rede)

20:36 lTpOOllU~aTo : a5

20:37 EyÉVETO : a5

20:37 KaTE<j>IAoUV : i3 - distributiewe handelinge deur veelvuldige agente.

20:38 lTPOÉlTEJ.,llTOV: i5

21:1 EyÉVETO: al

21: 1 ~A8oJ.,lEV; 21:2 cXv~X811J.,lEV: a5 - Robertson (1934:836) wys op hierdie drie aoristos-

werkwoorde in verse 1-2 wanneer hy die narratiewe of historiese aoristos bespreek. Dit is

die aoristos wat in normale narratief gebruik word.

21:3 ElTAÉOJ.,lEV: i5 - Robertson (1934:883) noem hierdie imperfektum 'n beskrywende

duratief

21:3 Ka~A8oJ.,lEV : a5 - in kontras tot ElTAÉOJ.,lEV(beskrywende duratief) kry ons hier 'n

hoofmoment van die verhaal. Let op die kontras wat Moulton (1963 :66) tussen die

voorafgaande imperfektum en hierdie aoristos stel.

21:3 ~v : i5 - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die praesens

partisipium cXlTO<j>OpTI~ÓJ.,lEVOVen skets die agtergrond.

21:4 ElTEJ.,lEIVaJ.,lEv: a5

21:4 ËAEyOV : i5

21:5 EyÉVETO : al

21:5 ElTOPEUÓJ.,lE8a : il - gelyktydige aksie met die aoristos partisipium E~EA8óVTEC

(Zerwick 1974:93).

21:6 cXlTfIOlTaOáJ.,lE8a; cXVÉ~llJ.,lEV: a5
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21:6 UlTÉoTpE\jJav : a5

21:7 KaTT)vnloaIlEv; EIlElvallEv; 21:8 ~AeOIlEV; EIlElvallEv : as
21:9 ~oav : i5

21: 10 KaTI}AeEV; 21: 11 EilTEV: aS

21: 12 ~KouoallEv : al - hierdie aoristos staan in 'n bysin.

21: 12 lTapEKaAoullEv : i5

21:13 cXlTEKplell : a5

21 :14 ~ouxáoallEv : a5

21: 15 ci:vE~a IVOIlEV : i5 - Zerwick (1963 :93) noem hierdie werkwoord 'n imperfektum

van gelyktydige aksie. Dit blyk egter duidelik uit die betekenis van ElTIOKEUaoállEvol en

ci:vE~alvollEv dat ons hier nie van gelyktydige handelinge kan praat nie.

21 :16 OUV~AeOV : a5

21: 17 cXlTE<SÉ;avTo: a5

21 :18 EicnJE1: i5

21:18 rrcpeyávovro : al

21:19 E;llyÊITO : il - Wallace (1996:547) benoem hierdie imperfektum, na my mening,

verkeerdelik as 'n iteratiewe imperfektum. Aangesien Kae' 'sv 'sKaoTov eerder op die

inhoud van die aksie as op die aksie self betrekking het, is dit hier geen aanduider van

herhaling nie, maar eerder van voortgang. Gevolglik beskou ek hierdie werkwoord as 'n

imperfektum van voortgaande aksie.

21:19 ElTOlllOEV: al - voltooide handelinge.

21:20 E<Só;a~ov: i5

21:20 EilTOV : as
21:21 KaTT)x~~oav: al

21 :25 ElTEOTEIAallEV : al

21:26 EicnJEI : i5

21 :26 lTPOO1lvÉXell : as
21 :27 ËIlEAAOV: il

21 :27 OUVÉXEOV: i5

21:27 ElTÉ~aAov : as
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21 :28 Simlyaysv : al - hierdie aoristos dui op 'n voltooide handeling in die verlede,

sonder belang by die interne samestelling of werking daarvan. In kontras daarmee staan

die perfektum KSKOIVWKSV waar die klem val op die voortgaande toestand (Zerwiek &

Grosvenor 1974:427).

21 :29 iioav : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan

'n plusquamperfektum.

21 :29 EVÓIJI~OV : i5 - Robertson (1934:833) maak ons bewus van die feit dat EVÓIJI~OV

tussen 'n perfektum (rrposcopcocorsc) en 'n aoristos (sio~yaysv) staan. Ek is egter van

mening dat hierdie feit nie bepalend is vir die aspek van EVÓIJI~OV nie. Na my mening

voeg die skrywer hierdie vers in om die agtergrond van die voorafgaande en

daaropvolgende aksies te skets.

21:29 sio~yaysv: al

21 :30 EKlv~81l : a5

21 :30 EyÉVETO : as
21 :30 slAKov : il - Moulton (1963 :66) wys daarop dat, terwyl hierdie aksie plaasgevind

het, die volgende aksie (EKAslo8lloav) uitgevoer is. slAKov dui dus op 'n gelyktydige

handeling.

21:30 EKAslo8lloav: as
21 :31 ciVÉ~ll : a5

21 :32 KaTÉcSpalJsv : as
21:32 ETTauoavTo: a3 - die aoristos dui op die einde van 'n aksie; Robertson (1934:834)

noem dit 'n effektiewe aoristos.

21:33 ETTSAá~ETO : as
21:33 EKÉASUOSV: as
21:33 ETTUV8ávETO : i5 - Robertson (1934:884) is van mening dat hierdie imperfektum,

net soos ETTS4>ulVOUV in vers 34, 'n iteratiewe imperfektum is. Daar is egter niks in die

konteks of in die betekenis van die werkwoord wat hierdie mening bevestig nie. Na my

mening gebruik die skrywer hierdie imperfektum om die agtergrond te skets.

21 :34 ETTS4>ulVOUV : i3 - in die geval van hierdie imperfektum blyk duidelik uit die

konteks dat ons met distributiewe handelinge deur veelvuldige agente te make het.

21 :34 EKÉASUOSV: as
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21:35 eyÉvETo: al

21 :35 auvÉ~ll : as
21:36 tlKOAOu8EI : i5

21 :37 Ë<j>ll: a5 - alhoewel e<j>lldie aoristos of imperfektum van <j>llIJIkan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

21 :39 EIrrEv : a5

21 :40 KaTÉoe IOEV; rrpocsdxóvncev : a5

22:2 rrpooE<j>wVEI : i5 - die agtergrond word geskets.

22:2 rrapÉoxov : a5

5.28 Handelinge 22:1, 3-21 (redevoering van Paulus aan die Jode in Jerusalem)

22:4 eOIc:u~a : a5 - soos op verskeie ander plekke in hierdie redevoering van Paulus vind

ons hier verhaalmomente wat met a5 aangedui word.

22:5 árrcoeuounv : il - volgens Zerwick (1963 :93) dui hierdie imperfektum op 'n

gelyktydige handeling. Daar is egter geen aanduiding om hierdie gebruik te bevestig nie.

Na my mening gaan dit hier oor 'n voortgaande handeling in die verlede.

22:6 eyÉvETo : al

22:7 errEoa; TlKoUOa; 22:8 arrEKpl811v : a5

22:8 EInsv : a5
22:9 e8EáoavTo; TlKOUaOV: as
22:10 slnov: as
22: 10 EIrrsv : aS
22: 11 evé~AErrov : i5 - agtergrondskildering.

22: 11 r)A8ov : as
22: 13 EIrrav : a5

22: 13 avÉ~AE\jJa : a6 - die aoristos dui op 'n skielike gebeurtenis in die verlede.

22:14 EIrrEv: as
22:14 rrpoEXE1ploaTo : al

22: 17 eyÉvETo : al

22:19 EIrrov : as
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22: 19 Tl~llV : il - hierdie imperfektum staan in 'n perifrastiese konstruksie met die

praesens partisipium <puAaKI~u)v en druk durasie uit.

22 :20 E~ExUVVETO : il - die imperfektum dui voortgang van die proses aan.

22:20 Tl~llV : hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan

'n plusquamperfektum.

22:21 Ei TTEV : a5

5.29 Handelinge 22:22-24:10a (narratief en direkte rede)

22 :22 TlKOUOV : i5

22:22 ErrTtpaV : a5

22:22 Ka8DKEv : il - Burton (1906:42) wys daarop dat hierdie imperfektum van

verpligting sonder av gebruik word en die betekenis het van 'n verpligting in die hede.

Die infinitief wat hierop volg, verskyn altyd in die praesens. Sien ook Robertson

(1934:886).

22:24 EKÉAEUOEV : a5

22:24 ETTE<pu5vouv : il

22:25 npoérarvov : al

22:25 Ei TTEV : a5

22:26 cXmiyyEIAEV : a5

22:27 EiTTEV : a5

22:27 Ë<Pll : a5 - alhoewel Ë<Pll die aoristos of imperfektum van <P1l~1 kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

22:28 cXTTEKpl8D : a5

22:28 EKTlloá~llv : al

22:28 Ë<Pll : a5 - sien opmerking by 22:27.

22:29 cXTTÉOTlloav : a6 - die aoristos dui op 'n skielike aksie.

22:29 E<pof3~81l : a5

22:29 ~v :hierdie imperfektum is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan 'n

plusquamperfektum.

22:30 ËAUOEV; EKÉAEUOEV; ËOTllOEV : a5
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23:1 slrrsv : a5

23:2 errÉTa~ev : a5
23:3 el rrsv : a5

23:4 elrrav : a5
23:5 Ë<I>ll: a5 - alhoewel Ë<I>lldie aoristos of imperfektum van <l>1l~1kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

23:6 ËKpa~ev : i5
23:7 eyÉvETo : a5
23:7 eOXlo811 : a5
23:9 eyÉvETo : a5
23:9 cSle~áxovTO : il - gelyktydige handeling.

23:9 eAáAlloev : al
23: 10 eKÉAeuoev : a5
23:11 elrrsv : a5

23:11 cSle~apnJpw : al
23:12 cive8e~áTloav : a5
23: 13 iioav : i5

23:14 elrrav: a5

23:14 cive8e~aTloa~ev : al
23:16 cimlyyelAev : a5
23: 17 Ë<I>ll: a5 - alhoewel Ë<I>lldie aoristos of imperfektum van <l>ll~Ikan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

23: 18 TJyayev : a5
23:18 DPc.)TfloeV : al - volgens Moulton (1963:65) word die aoristos hier gebruik om 'n

bevel aan te dui wat gehoorsaamheid eis en "demand"). Na my mening is die skrywer

egter besig om voltooide gebeure in die verlede te beskryf.

23:19 erruv8ávETo : i5 - Moulton (1963:65) is van mening dat rruv8ávo~a1 van nature

onvoltooid is en daarom wag vir 'n vervulling. Dit is egter nie die verklaring van die
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aspek van ETI"Uv8ávETO in hierdie vers nie. Na my mening is die skrywer eenvoudig besig

om die agtergrond van die verhaal te skets.

23:20 sl TTSV: as
23 :20 auVÉ8SVTO : al

23:21 cXvs8sIJáTloav : al

23:22 cXTTÉAUOS: as
23:22 Evs<pávloac:;;- : al

23:23 slrrsv : a5

23:27 E~SIAálJl1v : al

23:28 EVSKáAOUV : il

23:28 Kanlyayov; 23:29 sopov : al

23:30 ETTslJ'l'a : al - Bruce (1990:472) praat hier van 'n epistolêre aoristos. Ook Wallace

(1996:563) plaas ETTSIJ'l'a in hierdie kategorie. Hy beskryf die kategorie soos volg: ''this

is the use of the aorist indicative in the epistles in which the author self-consciously

describes his letter from the time frame of the audience." Dit is egter presies waarvoor

aspek gebruik word, naamlik om die aksie vanuit die oogpunt van die skrywer/spreker te

verstaan. Vir dié doel hoef ons nie 'n aparte kategorie te skep nie, maar kan ons raaksien

dat die skrywer van hierdie brief homself in die posisie van die aangesprokene stel, en die

saak by voorbaat noem asof dit alreeds afgehandel is. In die woorde van Fanning

(1990:281): ''this is a use of the aorist indicative in letters, with its normal aspectual and

temporal meaning (kursivering HHvA), but with a shift in viewpoint ... " Die normale

aspektuele betekenis word dus behou, en die skrywer wil met hierdie aoristos 'n

voltooide handeling aandui.

23:31 Tlyayov; 23:32 UTTÉoTps'l'av : a5

23:33 TTapÉOTT}Oav : a5

23:35 E<Pl1: aS - alhoewel E<Pl1die aoristos of imperfektum van <P111J1kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

24: 1 KaTÉ~l1 : a5

24: 1 Evs<pávloav : a5

24:2 TlP~aTO : a5
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24:6 hrElpaoEv : al

24:6 EKpanlOal-lEV : al

24:9 ouvErrÉ8EvTo : a5

24:10 arrEKpl811 : a5

5.30 Handelinge 24:10b-21 (verdediging van Paulus voor Felix)

24:11 avÉ~l1v : al

24: 12 EUpOV : a5 - verhaalmoment in Paulus se redevoering.

24: 17 rrapEYEVÓl-lllV : a5 - verhaalmoment in Paulus se redevoering.

24:18 EUpOV : a5 - verhaalmoment in Paulus se redevoering.

24:19 ËÓEI : il - daar bestaan geen aoristos-vorm vir hierdie werkwoord nie, en daarom

kan ons nie te veel maak van die feit dat hierdie werkwoord in die imperfektum-vorm

staan nie. Vandie beskikbare kategorieë is i 1 die mees geskikte vir hierdie irrealis.

24:20 EUpOV : al

24:21 EKÉKpa~a : al

5.31 Handelinge 24:22-26:1 (narratief en direkte rede)

24:22 aVE~eXAETo : a5

24:24 I-IETErrÉI-I\fJaTo; ~KOUOEV: a5

24:25 arrEKpl811 : a5

24:26 ull-llAEI : i3 - die imperfektum dui op herhaalde handelinge deur dieselfde agent.

24:27 ëAa~Ev; KaTÉAI rrs : a5

25:1 avÉ~l1 : a5 - in verse 1-7 volg 'n reeks aoristos-werkwoorde, slegs onderbreek deur

rrapEKeXAouv in vers 2, wat deur Robertson (1934:836) die narratiewe of historiese tyd

genoem word. Met behulp van hierdie werkwoorde word die hoofmomente van die

verhaal vertel.

25:2 EVE¢eXvloav : a5

25:2 rrapEKeXAouv : i3 - die imperfektum druk hier 'n herhaalde aksie deur dieselfde

agent uit.

25:4 arrEKplSD : a5
, ''\25:6 EKEI\EUOEV: a5
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25:7 nsprécrnoov : as
25:7 'ioxuov: i5

25:8 ~l-lapTOV : al - die aoristos dui op voltooide handelinge wat in totaliteit beskou

word.

25:9 E1TTEv: a5

25:10 E1TTEv: as
25:10 tl81KTJOa : al - die aoristos dui op voltooide handelinge.

25: 12 O:TTEKpl6TJ: as
25:13 KanlvTT)oav : aS - daar bestaan baie vrae oor die gebruik van hierdie aoristos en

die daaropvolgende aoristos partisipium, o:oTTaoál-lEvOI (Zerwick 1963:87). Dit het egter

geen invloed op die aspek van KanlVTT)oav nie, en dit is duidelik dat die skrywer

eenvoudig besig is om die verhaal te vertel.

25:14 8IÉTpl~OV: i5 -die agtergrond word geskets.

25:14 O:VÉ6ETO: a5

25: 15 EVE<pávlOav : al

25:16 O:TTEKpI6TJv;25:17 EKÉAEuoa : al

25: 18 s<PEpov : il

25:18 UTTEVÓOUV: il

25:19 E1xov : il
25: 19 s<paoKEv : il

25 :20 SAEyOV : il

25:21 EKÉAEuoa : al

25:22 E~OUAÓI-lTJV : i5 - Wallace (1996:551) plaas hierdie imperfektum onder die

kategorie van konatiewe imperfektums. So word die leksikale betekenis van die

werkwoord egter op die aspek oorgedra.

25 :23 ~X6TJ : as
25:24 EVÉTUXOV : al

25:25 KaTEAa~ÓI-lTJv; sKplva : al

25 :26 TTpo~yayov : al
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26: 1 sepT) : a5 - alhoewel sepT)die aoristos of imperfektum van epT)111kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n aoristos te make het. Dit vorm daarom 'n hoofmoment van die

verhaal.

26:1 arrsAoyÊtTO : i4 - die klem lê in hierdie geval op die begin van die handeling wat

vir 'n sekere tyd voortgeduur het (Robertson 1934:885). Sien ook wat Zerwick (1974:91)

sê oor die aard van hierdie werkwoord.

5.32 Handelinge 26:2-23 (verdediging van Paulus voor Agrippa)

26:5 ë~T)oa : al - Zerwick & Grosvenor (1974:443) praat hier van 'n konstatiewe

aoristos, en Fanning (1990:257) wys dat dit hier gaan oor 'n voltooide aksie wat in

totaliteit aangebied word. Dit het, volgens Fanning, 'n opsommende funksie.

26:9 ëoo~a : al - voltooide handeling.

26:10 errolT)oa : al
26:10 KaTÉKAsloa; KaTI)vsyKa : a5 - verhaalmomente in Paulus se redevoering.

26: 11 tlveXyKa~ov : i3 - Zerwick & Grosvenor (1974:444) wys dat ons hier moontlik met

'n iteratiewe imperfektum te make het, maar die konteks sou, volgens hulle, eerder wys

in die rigting van 'n konatiewe imperfektum: hy het probeer om hulle te forseer. Ook

Bruce (1990:500) vertaal in konatiewe sin: "I tried to compel them ... " En Wallace

(1996:551): "I kept trying to make them blaspheme." Ek is egter van mening dat 'n

iteratiewe imperfektum die aspek is wat hier gebruik word. Dit word versterk deur die

woord rroAAeXKIC.
26: 11 eOlcuKov : i3

26:13 SIOOV;26:14 ~Kouoa; 26:15 sirra : a5 - verhaalmomente in Paulus se redevoering.

26: 15 SIrrsv : a5 - verhaalmoment in Paulus se redevoering.

26:16 u5ep6T)v : al
26:19 eysvól1TJV : al
26:20 amlyysAAov : il
26:21 errslp~vTO : il
26:22 eAeXATJOaV: al
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5.33 Handelinge 26:24-28:31 (narratief en direkte rede)

26:30 cXvÉOlTl : as

26:31 eAáAouv : i5

26:32 Ë<I>l1: i5 - alhoewel Ë<I>l1die aoristos of imperfektum van <l>11(.l1kan wees, is ek van

mening dat ons hier met 'n imperfektum te make het. Dit skilder die agtergrond van die

verhaal.

26:32 eouvoTo : il

27:1 eKpI811 : al - voltooide handeling.

27: 1 TTOpEOIOOUV : i5 - volgens Bruce (1990:511) is dit moeilik om aan te gee waarom

die imperfektum hier gebruik word en nie die aoristos nie. Na my mening het ons hier te

make met 'n vers wat die agtergrond van die volgende verhaal skets.

27:2 cXVDX811(.lEV; 27:3 KOTTlX811(.lEV : a5

27:3 eTTÉTpE\jJEV : a5

27:4 UTTETTAEUOO(.lEV; 27:5 KOTTlA8o(.lEV : a5

27:6 eVE(3I(3ooEv : a5

27:7 UTTETTAEUOO(.lEV; 27:8 TJA8o(.lEV : as

27:8 i;v : i5
27:9 TTOPUVEI : i6 - Zerwick & Grosvenor (1974:448) praat hier van 'n imperfektum van

onsuksesvolle poging. Die klem lê egter nie op die onsuksesvolheid van die poging nie,

maar op die poging self. Bruce (1990:515) vertaal daarom ook: "offered his advice." Die

imperfektum dra daarom 'n konatiewe aspek.

27:11 eTTEI8ETO : i5

27:12 Ë8EVTO : as

27:13 TTOPEAÉYOVTO : i5 - Bruce (1990:518) vertaal hier: "they continued to coast

along ... "; hy lê dus klem op die voortgaande aard van die handeling. Binne die narratief

is dit egter die skrywer se doelom m.b.v. hierdie imperfektum die agtergrond te skets.

27:14 Ë(3oAEV : as

27:15 e<l>EpóJ.lE80 : i5

27:16 iOxtJOOJ.lEV : aS - hier word die verhaal geskets, en die aoristos dra nie, soos

Robertson (1934:834) meen, 'n ingressiewe betekenis oor nie.
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27:17 eXP~vTo : i5 - Wallace (1996:551) is van mening dat ons hier óf met 'n

konatiewe imperfektum, óf met 'n ingressiewe imperfektum te make het. Daar is egter

geen bewys hiervoor nie. Hier word, na my mening, eenvoudig die agtergrond van die

verhaal geskets.

27: 17 e<j>ÉpovTO: i5

27:18 errolOuvTo : i5

27:19 Ëppl\jJav: a5

27:20 rrEpl1JPE~ITO: il - die imperfektum dui hier op 'n voortgaande proses, en moontlik

'n proses wat voortdurend versleg het (Rienecker 1976:340). Sien ook wat Bruce

(1990:521) oor hierdie werkwoord sê.

27:21 ElrrEv: as
27:21 Ë8EI : il - daar bestaan geen aoristos-vorm vir hierdie werkwoord nie, en daarom

kan ons nie te veel maak van die feit dat hierdie werkwoord in die imperfektum-vorm

staan nie. Van die beskikbare kategorieë is i1 die mees geskikte vir hierdie werkwoord.

27:23 rrapÉoTT) : al

27:27 eyÉvETo : al

27:27 urrevoouv : i5

27:28 EOpOV : as
27:28 EOpOV : as
27:29 T)UXOVTO: il

27:31 ElrrEv: as
27:32 arrÉKo\jJav : as
27:32 E'iaoav : as
27:33 ijl-lEAAEV : il

27:33 rrapEKeXAEI : il - Rienecker (1976:341) meen dat werkwoorde van vraag of opdrag

dikwels 'n onvoltooidheid oordra, aangesien dit wag op vervulling of op 'n verdere aksie

deur 'n ander agent. So word die leksikale betekenis van die werkwoord egter op die

aspek oorgedra.

27:35 EUxapIOTT)OEV; ijp;aTo : as
27:36 rrpoaEAá~ovTO : as
27:37 ijl-lE6a : i5
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27:38 EK0\1<p1SOV: i5

27:39 EyÉveTo : al

27:39 ErreylvcucrKov; «rrevóouv : i5

27:39 E(3ouAeuovTo : il

27:40 e'icuv; KaTflXov : i5

27:41 ErrÉKelAav; sl1elVEv : as
27:41 EAueTo : i4 - hier is nie sprake van 'n konatiewe imperfektum nie, soos Zerwick &

Grosvenor (1974:452) meen, maar van die begin van 'n aksie wat vir 'n sekere tyd

voortgeduur het. Bruce (1990:527) vertaal daarom ook: "began to be broken up."

27:42 EyÉveTo : a5

27:43 EKwAucrev : a3 - Zerwick & Grosvenor (1974:452) praat hier tereg van 'n

effektiewe aoristos. Sien ook Wallace (1996:561) en Zerwick (1963:82).

27:43 EKÉAeucrÉv : a5

27:44 EyÉVETO: as
28: 1 ErrÉyvcul1EV : as
28:2 rrapelXov : i5

28:2 rrpooeAá(3ovTo : a5

28:3 KaeTj\jJev : as
28:4 el~ov : al
28:4 sAeyov : i5 - hierdie imperfektum skets die agtergrond waarteen die ommekeer na

ËAEyOV a\hov elval 8eóv (vers 6) skerper in fokus kom.

28:4 e'iacrev : al

28:5 srra8ev : as
28:6 rrpooaêoxccv : il - die imperfektum dui op 'n voortgaande handeling. Bruce

(1990:532) vertaal daarom ook soos volg: "they stood watching him for some time."

28:6 sAeyov : i4 - hier vind ons die klimaks van die vertelling.

28:7 urrllPxev : i5

28:7 E~Évlcrev : as
28:8 EyÉVETO : a5
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28:8 ,áoaTo : a5 - Bruce (1990:533) wys op die kontras tussen die aoristos (iáoaTo)

wat hier gebruik word, en die imperfektum (E8spaTTsuovTO) in vers 9. Hier word, m.b.v.

die aoristos, die hoofmomente van die verhaal aangedui.

28:9 TTPocnlPXOVTO; E8epamuovTo : i3 - distributiewe handelinge deur veelvuldige

agente.

28: 10 ETllllloav; ETTS8sVTO: a5

28: 11 civ~X811IlSV; 28: 12 ETTSIlSIVaIlSV; 28: 13 KaTflv~oallsv; ~A8oIlSV; 28: 14

TTapsKA~811IlSV; ~A8allsv : a5 - in hierdie en in die volgende verse (met ander agente)

blyk duidelik die gebruik van die aoristos om die hoofmomente van die verhaal te vertel

en die verhaal vinnig voort te laat beweeg. Robertson (1934:836) praat hier van die

narratiewe ofhistoriese aoristos.

28:15 ~A8av : a5

28: 15 ËAa13s : a5

28: 16 siO~A8ollsv : al

28:16 ETTêTpáTTT]: a5

28: 17 eysvêTo : a5

28: 17 ËAsysv : i5

28: 17 TTaps8ó811V : al

28: 18 el3ouAovTO : il

28: 19 rlvaYKáo811V : al

28:20 TTapsKáAsoa : al - Fanning (1990:282-285) plaas hierdie werkwoord in die

kategorie van werkwoorde van stuur/opdra/vra. Hy is van mening dat die aoristos gebruik

word wanneer die opdrag of versoek uitgevoer is. Na my mening gaan dit hier eenvoudig

oor 'n voltooide aksie.

28:21 elrrov : a5

28:21 e8s;álls8a : al

28:21 ci~YYSIASV; eAáAlloev : al

28:23 ~A8ov: a5

28:23 e;êTi8êTo : i5

28:24 eTTsI8ovTO : il - voortgaande handeling.

28:24 rlTTIOTOUV: il - voortgaande handeling.
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28:25 arrsAuovTO : i5 - Bruce (1990:540) vertaal hier: "they began to break up", maar na

my mening dui hierdie imperfektum nie op die begin van 'n aksie nie, maar skets die

skrywer met die imperfektum die agtergrond.

28:25 'sAáAT)OSV : al

28:27 erroxtJv6T) : al

28:27 ~KOUOOV; eKálllluoOV : al

28:28 arrsoTáAT) : al

28:30 evÉllslvSv : a5 - Moule (1963:13) is reg as hy sê dat dit hier gaan oor 'n langdurige

toestand wat as geheel weergegee word as moment in die narratief. Sien ook Burton

(1906:47).

28:30 arrs8ÉxSTo : i3 - herhaalde handelinge deur dieselfde agent.

5.34 Opsomming

In hierdie hoofstuk is gepoog om aantekeninge te maak met betrekking tot die aspek van

elke aoristos en imperfektum (indikatief) wat deur die skrywer in Handelinge gebruik

word. Dit blyk duidelik uit hierdie aantekeninge hoe gevarieerd hierdie tydvorme deur

die skrywer van Handelinge aangewend word.

Die doel was eers om 'n breë oorsig te gee van die gebruik van die aoristos en

imperfektum in Handelinge. In die volgende hoofstukke sal 'n oorsig gegee word van die

verskillende tipe gebruike. Daar salook ingegaan word op die verskil in gebruik van die

aoristos en imperfektum tussen die narratiewe en redevoerings.
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HOOFSTUK6

OORKOEPELENDE GEBRUIKE EN RELATIEWE GEBRUIKSFREKWENSIE

In hoofstuk 5 is gepoog om elke indikatiewe aoristos- en imperfektum-werkwoord in

Handelinge aan die hand van die gebruike in hoofstuk 3.4 te verklaar. Die totale aantal

indikatiewe aoristos en imperfektum-werkwoorde in Handelinge is 1433; sestien van

hierdie gevalle is deel van 'n perifrastiese konstruksie wat gelyk is aan 'n

plusquamperfektum en sal daarom nie verder hier behandel word nie (1:17, 4:31, 8:16,

8:16,9:33,12:12,13:48,14:26,16:9,18:25,19:32, 20:8, 20:13, 21:29, 22:20, 22:29). In

hierdie hoofstuk word die verskillende gebruike gesistematiseer met die doelom 'n

oorsig te kry van die relatiewe gebruiksfrekwensie van die verskillende gebruike. Daaruit

kan dan sekere konklusies getrek word met betrekking tot die gebruik van die aoristos en

imperfektum in narratiewe en redevoerings (sien hoofstuk 7). Ter wille van kontinuïteit,

gee ek weereens die definisies van die aspek van beide die aoristos en die imperfektum

hieronder weer. Om 'n goeie oorsig te verkry, word gebruik gemaak van die kodes in

hoofstuk 3.4 (al, a2, a3 ... , en il, i2, i3 ... ); die hoofstuknommers word vet gedruk;

wanneer 'n gebruik twee of meer male in 'n vers voorkom, word al die gebruike genoem.

6.1 Aoristos-gebruike

Die AORISTOS is die tydvorm wat normaalweg gebruik word om 'n gebeure voor te

stel asof dit van buite beskou word, as blote gebeure sonder om dit verder te definieer.

Dit kan na 'n langdurige aksie of 'n reeks van aksies as 'n gebeure in sy geheel

verwys. Dit kan ook na die begin of einde van 'n langdurige gebeurtenis verwys

(McKay 1994:30). Dit verwys normaalweg na die verlede.

• al - Voltooide aksies wat in hulle totaliteit / ekstern beskou word: 1:1, 1,2,2,3,

4,5,7,11,13,16,17,19,21,21,22,23,24,25,2:8,26,26,28, 29, 29, 30, 31,

31,31,33,34,34,36,36,3:10,13,13,13,16,16, 17, 18,22,24,24,26,4:4,7,

10, 10, 20, 20, 23, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 5:3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 23, 23, 24,
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25,28,31,32,36,36,36,37,37,37,41,6:6,14,7:13, 16, 17,~7,28,34,34,34,

35,35,38,40,40,42,43,43,44,50,52,52,52,53,53,8:20, 32, 33, 39, 9:12,

13,13,27,27,27,10:4,7,14,15,16,17,22,28,29,29,31,31, 33, 33, 36, 37,

38,38,39,42,45,47,11:1,2,3,3,6,8,9, 10, 12,16, 16, 17, 18,28,12:11,11,

17,18,23,13:18,22,22,26,27,29,34,36,36,36,37,37, 38, 45,14:8,11,11,

15,16,17,26,27,27,15:4,7,8,9,10,12,14,14,24,24,24, 25, 28, 36,16:10,

15,19,37,17:2,13,13,23,26,31,31,18:5,11,14,19:2,2,3, 4,10,21,26,37,

20:18,18,18,20,24,25,27,28,28,31,33,34,35,35,21:1, 5,12,18,19,21,

25,28,29,35,22:6, 14, 17,25,28,23:9, 11, 14, 18,20,21,22,27,28,29,30,

24:6,6,11,20,21,25:8,10,15, 16, 17,21,24,25,25,26,26:5,9, 10, 16, 19,22,

27:1,23,27,39,28:4,4, 16, 17, 19,20,21,21,21,25,27,27,27,28.

• a2 - Die beginvan gebeure:3:25, 4:4, 7:60,8:12,9:19, 13:12,48,15:12, 17:12,

34.

• a3 - Die eindevanlangdurigegebeure:3:18,5:39,21:32,27:43.

• a4 - 'n Reeksvan aksies as totale gebeure:2:37,3:21,5:36,36,37, 9:42, 10:41,

41,13:31,14:4,19:5.

• a5 - Die hoofinomentevan die verhaalof opeenvolgendegebeurein die verhaal:

1:4, 7, 9, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 18, 18,23,24,26,26,26,2:2,1,3,3,4,4, 6, 6,

14,14,22,23,24, 32, 3~40,41,41,3~, 6, ~ 7,8,8,9,11,12,14,14,15,15,

4:1,3,3, 5, 8, 18, 19,21,23,23,24,24,31,37,37,5:1,2,2,3,5,6,6, 7, 8, 8,

10,10,10,10,11,17,18, 18, 19,21,21,21,22,22,25,27,27,29,30,30,34,35,

40,40,6:1,2,5,5,6,9, 11, 12, 12, 12, 13, 15,7:1,2,2,3,4,4,5,5,6, 7, 8, 8, 8,

9,10,10,10,11,12,13,14,15,15,16,16,17, 17, 1~ 1~20,20,21,21,22,23,

24,24,25,26,27,29,29,29,30,31,33,36,39,39,39,41,41,42,42,45,45,46,

46,47, 55, 56, 57, 57, 58, 60, 8:1, 1,2,2,4,8, 13, 14, 15, 18,20,24,26,27,29,

30,30,31,31,34,35,36,38,38,38,39,39,40,9:2,3,4,5,8,8,9,9,10,10,13,

15,17,17,17,18,18, 18, 19,23,24,25,27,27,30,30,32,33,34,35,35,37,37,

38,39,39,39,40,40,40,40,41,41,42,43, 10:3,4,4, 8, 9, 10, 10, 13, 14, 16,

17, 19,21,22,23,23,23,24,25,25,26,27,28,30,34,39,40, 40, 44, 45, 46, 48,

48,11:1,5,5,~8,9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 18, 18, 19,21,22,22,23,24,25,

26,26,27,28,29,30,12:1,2,3,4, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14,
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14,15,16,16,17,17,17,19,23,25,13:2,3,4,4,6,7,10, 13, 13,14,14,15,16,

17,17,17,19,20,21,21,22,23,28,29,30,43,44,46,50, 50, 50, 51,14:1,2,2,

3,5,6,9,10,11,14, 18, 19,20,20,21,23,24,25,26,15~,4,4,5,6,7, 13,22,

30,30,31,32,32,33,36,39,40,41,16:1,3,3,6,7,8,9,10, 11, 13, 14, 15, IS,

16, 18, 19,20,22,23,24,24,26,28,29,29,30,31,32,33,33,34,34,35,36,37,

38,38, 39, 40, 40, 40, 17:1, 2, 4, 4, 8, 9, 10, Il, 13, 14, 14, 15, 19,22, 32, 33,

18:1,2,6, 7, 8, 9,12,12,14,16, 19, 19, 19,20,21,22,23,24,26,26,26,27,27,

19:1,2,3,3,4,6,9,13,15,16,17,17, 19, 19,21,22,23,25,29,29,33,34,40,

20:1,2,3,6,6,6,9,9, 10, 10, Il, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 17, 18,36,37,21:1,

2,3,4,6,6,~~~8,8, 1~ Il, 13, 14,16,17,20,26,27,30,30,30,31,32,33,

33, 34, 35,3~ 3~40,40,22:2,4, ~ ~ 8, 8, 9,9,10,10, Il, 13, 14, 19,21,22,

24,25,26,27,27,28,28,29,30,30,30,23:1,2,3,4,5, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 14,

16,17,18,20,22,23,31,32,33,35,24:1, 1,2,9, 1~ 12, 1~ 18,22,24,24,25,

27,27,25:1,2,4,6,7,9,10,12,13,14,23,26:1,10,10,13, 14, 15, 15,30,27~,

3,3,4,5,6, 7, 8,12,14,16,19,21,28,28,31,32,32,35,35,36,41,41,42,43,

44,28:1,2,3,5, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17,21,23,30 .

• a6 - Skielike gebeure: 4:31, 8:7, 9:3, 34,12:23,13:11,14:10,16:18,26,26,

22:13,29.

6.2 Imperfektum-gebruike

Die IMPERFEKTUM presenteer 'n aksie intern, as voortgaande, aan die gang,

sonder verwysing na die voltooiing daarvan (McKay 1994:29). Daarom is die aspek

van die imperfektum dié van onvoltooide gebeure en fokus dit op die proses of

voortgang van die gebeure. Dit verwys normaalweg na die verlede.

• il - Voortgaande aksies (intern beskou): 1:10, 16,2:7, 7, 12, 12, 13, 24, 25, 40,

42,44,45,3:1,2,4:6, 7, 13,21,31,34,35,5:4,4,26,26,36,37,6:1, 10, 7:9, 11,

17, 18,22,41,58,59,8:7,9, 13,28,28,32,36,39,40,9:9, 17,23,24,26,26,29,

39,10: 12, 17, 18,30,38, 11:2, 5, 6, 11, 17,21, 12:5,6,6,9, 15, 15,13:25,25,46,

14:10,28,15:35,16:16,25,17:3,16,18:5,14,19:16,21:5, 19,27,30,22:5,19,
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20,22,24,23:9,28,24:19,25:18, 18, 19, 19,2026:20,21,32,27:20,21,29,33,

33,39,28:6, 18,24,24.

• i2 - Gewoontehandelinge: 1:13,3:2,3,4:33,5:12, 14, 16,6:10,11:16,14:8.

• i3 - Iteratiewe handelinge: 2:4,47,4:31,5:12,16,8:3,3,5,6,12,17,17,9:28,

11:20,23,12:16,13:5,8,45,14:7,15:1,16:17,18,39, 17:17, 18, 18, 18:4,4,8,8,

19:8, 18, 19,28,32,20:37,21:34,24:26,25:2,26:11, 11,28:9,9,30.

• i4 - Begin van 'n aksie: 3:8, 4:15, 5:21, 9:20, 11:4, 17:32, 18:18, 26:1, 27:41,

28:6.

• i5 - Agtergrondskildering: 1:6, 15, 15,2:1,2,5,6,43,43,44,45,45,46,3:5, 10,

4:3, 13, 13, 14,22,32,32,32,34,34,35,35,5:13, 13,24,33,33,41,42,6:7, 7,

7, 8, 7:20, 23, 25, 31, 32, 44, 54, 54, 8:1, 6, 10, 11, 13,25,25,27, 32, 9:8, 10,21,

21,22,22,29,29,31,31,36,36,36,10:10,24,46,11:20,24, 29,12:3,5,6,9,9,

18, 19,20,20,20,21,22,24,24, 13:1,5, 7, 11,42,43,48,48,49,52, 14:4, 12,

12, 13, 19,27, 15:3, 3, 12, 37, 38, 16:1,2,3,4,4,5,5, 7, 12, 13, 13, 14,22,25,

27,17:1,5,5,6,10,11,15,18,21,18:3,3,3,7,17,17,18, 25, 25, 28,19:6,6,7,

9,9,11,14,17,20,20,24,30,31,33,20:4,5,7,7,8, 14, 16,38,21:3,3,4,9, 12,

15, 18,20,26,27,29,33,36,22:2, 11,22,23:6, 13, 19,25:7, 14,22,26:31,32,

27:1,8,11,13,15,17,17, 18,27,37,38,39,39,40,40,28:2,4,7,17,23,25.

• i6 - Konatiewe imperfektum: 7:26, 27:9.

6.3 Relatiewe gebruiksfrekwensie

Gebruiksfrekwensie van die indikatiewe aoristos in Handelinge:

AORISTOS Hoeveelheid % van die geheel

al 296 28,88

a2 10 0,98

a3 4 0,39

a4 11 1,07

a5 692 67,51

a6 12 1,17

Totaal 1025 100%

Tabel1
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Gebruiksfrekwensie van die indikatiewe imperfektum in Handelinge:

IMPERFEKTUM Hoeveelheid %. van die geheel

il 115 29,59

i2 lO 2,55

i3 45 11,48

i4 lO . 2,30

i5 210 53,57

i6 2 0,51

Totaal 392 100%

Tabel2

6.4 Gevoltrekkings

Uit die gegewens in 6.1 tot 6.3 blyk die volgende:

• Nie een van die kategorieë by óf die aoristos óf die imperfektum is in stryd met

die definisies wat aangebied is van die aspek van die aoristos en die imperfektum

nie. Inteendeel, dit stem daarmee ooreen en vloei daaruit voort.

• By die aoristos is a5 en al die mees frekwente kategorieë. Met behulp van a5

word die hoofmomente van die verhaalof opeenvolgende gebeure in die verhaal

vertel. Daarteenoor word al gebruik om voltooide aksies in hulle totaliteit /

ekstern te beskou.

• Die ander aoristos-kategorieë (a2, a3, a4 en a6) word relatief selde gebruik.

• In die geval van die imperfektum is i5 en il die mees frekwente kategorieë. Met

behulp van i5 word die agtergrond geskilder, terwyl il gebruik word om

voortgaande aksies in die verlede te beskryf.

• 'n Ander kategorie wat redelik gereeld deur die skrywer van Handelinge gebruik

word, is i3 - dit gaan by hierdie kategorie oor herhaalde of iteratiewe handelinge.

• Die ander imperfektum-kategorieë (i2, i4 en i6) word relatief selde gebruik.

Noudat blyk op watter manier die skrywer in die geheel van Handelinge met die aoristos-

en imperfektum-werkwoorde omgegaan het, sal vervolgens ondersoek word of daar

variasies in sy gebruik is wanneer hy wissel tussen die genres van narratiewe en

redevoerings.
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HOOFSTUK7

DIE GEBRUIK IN NARRATIEWE EN REDEVOERINGS

Ons het in hoofstuk 6 aangetoon dat die skrywer van Handelinge die aoristos en

imperfektum aspektueel verskillend gebruik. Maar soos reeds in die inleiding duidelik

gestel is, word die fokus van hierdie tesis verskerp deur verder te ondersoek hoe die

skrywer van Handelinge beide die aoristos en imperfektum binne die narratiewe én die

redevoerings gebruik. Dit word gedoen met die doelom uit te vind of daar enige

aspektuele veranderinge byeen van hierdie tydvorme intree wanneer die skrywer tussen

narratiewe en redevoerings afwissel.

7.1 Narratiewe en redevoerings

Hieronder verskaf ek 'n lys van die afwisselende narratiewe en redevoerings met die

hoeveelheid aoristos- en imperfektum-werkwoorde in elke gedeelte:

Genre Gedeelte Aoristos Imperfektum

Narratief Hand 1:1-15 18 5

Redevoering Hand 1:16-22 9 1

Narratief Hand I:23-2:14a 19 10

Redevoering Hand 2:14b-36 18 2

Narratief Hand 2:37-3:12a 15 18

Redevoering Hand 3:12b-26 18 0

Narratief Hand 4:1-8a 8 3

Redevoering Hand 4:8b-12 2 0

Narratief Hand 4:13-5:29a 62 32

Redevoering Hand 5:29b-32 4 0

Narratief Hand 5:33-7:2a 31 13

Redevoering Hand 7:2b-53 80 13

Narratief Hand 7:54-1O:34a 135 58

Redevoering Hand 10:34b-43 11 1
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Narratief Hand 10:44-11:4 12 3

Redevoering Hand 11:5-17 20 5

Narratief Hand 11:I8-13:16a 66 33

Redevoering Hand 13:16b-41 26 2

Narratief Hand 13:42-15:7a 46 21

Redevoering Hand 15:7b-Il 4 0

Narratief Hand 15:12-13a 3 1

Redevoering Hand 15:13b-21 2 0

Narratief Hand 15:22-17:22a 83 37

Redevoering Hand 17:22b-31 4 0

Narratief Hand 17:32-20:18a 82 45

Redevoering Hand 20:18b-35 13 0

Narratief Hand 20:36-21 :40 47 21

&22:2

Redevoering Hand 22:1,3-21 18 4

Narratief Hand 22:22-24: 1Oa 55 8

Redevoering Hand 24:lOb-21 6 1

Narratief Hand 24:22-26: 1 28 11

Redevoering Hand 26:2-23 12 4

Narratief Hand 26:24-28:31 68 40

Tabel3

Van die totale aantal verse in Handelinge (1006) omvat die narratiewe 761 verse

(75,65%) en die redevoerings 245 verse (24,35%). Die narratiewe omvat dus ongeveer

drie-kwart en die redevoerings 'n kwart van die verse in Handelinge. Hierdie statistiek

help om die res van die statistieke in perspektief te plaas. Ook moet rekening gehou word

met die feit dat die identifikasie van narratiewe en redevoerings, soos dit in 4.4 en 4.5

gedoen is, geen absolute onderskeid is nie. Ander outeurs sal die narratiewe en

redevoerings moontlik anders identifiseer, en daarom is die statistieke van hierdie

hoofstuk ook redelik relatief.
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7.2 Relatiewe gebruiksfrekwensie in narratiewe en redevoerings

Met bogenoemde verdeling as basis, kan ons verder gaan om te ondersoek wat die

relatiewe gebruiksfrekwensie is van beide die aoristos en imperfektum in sowel die

narratiewe as die redevoerings.

Narratiewe Redevoerings Totaal (Aor/impf)

Aoristos 778 247 1025

Imperfektum 359 33 392

Totaal 1137 280 1417

(narr./redevoerings)

Tabel4

Aoristos/imperfektum- Narratiewe Redevoerings Totaal

gebruike

al 176 120 296

a2 9 1 10

a3 3 1 4

a4 7 4 11

as 572 120 692

a6 11 1 12

il 93 22 116

i2 9 1 10

i3 43 2 45

i4 10 0 9

i5 203 7 210

i6 1 1 2

Groottotale 1137 280 1417

Tabel5
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7.3 Gevolgtrekkings

Uit tabel4:

• Van die totale aantal indikatiewe aoristos-werkwoorde in Handelinge (1025) word

meer as drie-kwart in narratiewe en minder as 'n kwart in redevoerings gebruik.

• Van die totale aantal indikatiewe imperfektum-werkwoorde in Handelinge (392)

word die oorgrote meerderheid in narratiewe en slegs 'n klein aantal in

redevoerings gebruik.

• Verhoudingsgewys word die imperfektum dus meer in narratiewe en minder in

redevoerings gebruik as die aoristos. Vandie totale aantal indikatiewe aoristos- en

imperfektum-werkwoorde in narratiewe (1137), omvat die aoristos-werkwoorde

ongeveer twee-derdes en die imperfektum-werkwoorde 'n derde; daarteenoor

omvat die aoristos-werkwoorde die oorgrote meerderheid en die imperfektum-

werkwoorde slegs 'n klein gedeelte van die totale aantal indikatiewe aoristos- en

imperfektum-werkwoorde in redevoerings (280).

Uit tabel5:

• Uit tabel 5 blyk duidelik dat die skrywer van Handelinge die aoristos en

imperfektum aspektueel verskillend gebruik tussen narratiewe en redevoerings.

• as/i5: uit die gegewens blyk die tendens van die skrywer van Handelinge om die

kategorieë a5 en i5 hoofsaaklik in die narratiewe gedeeltes te gebruik. a5 is die

aspek van die aoristos waardeur die hoofmomente van die verhaalof

opeenvolgende gebeure in die verhaal vertel word. Dit is dus die aspek waarmee

die verhaal van Handelinge vertel word en waardeur vloei aan die verhaal verleen

word. Die skrywer wissel die hoofmomente van die verhaal (aS) af met die

gebruik van i5, waardeur agtergrondinligting ingevoeg word en die tempo van die

verhaal afueem. Verder het uit hoofstuk 5 geblyk dat, waar die skrywer aS en i5

wel binne die redevoerende gedeeltes gebruik, hy dit doen om verhaalmomente

binne die redevoerings aan te dui. Dit wil dus voorkom asof aS en i5 die aspek is

waarmee die verhaal vertel word.

• al/il: by hierdie aspek van die aoristos en imperfektum merk ons

verhoudingsgewys 'n meer gelyke verdeling tussen narratiewe en redevoerings

op. Waar die skrywer van al in die narratiewe gebruik maak, is dit byna uitsluitlik
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in gedeeltes wat nie as redevoerings geklassifiseer kan word nie, maar waar wel

van direkte rede gebruik gemaak word. In die redevoerings maak die skrywer

hoofsaaklik gebruik van al as die aspek van die aoristos waardeur voltooide

handelinge in hulle totaliteit beskou word. al word, in 'n mindere mate as by

aS/iS, afgewissel met il as die aspek van die imperfektum waardeur aksies of

toestande weergegee word wat vanuit die oogpunt van die skrywer of spreker

voortgaande is in die verlede.

• Ander aoristos-kategorieë: a2, a3, a4 en a6 is oorwegend kategorieë wat in die

narratiewe gedeeltes voorkom. Daar is egter enkele voorbeelde hiervan in die

redevoerings van Handelinge.

• Ander imperfektum-kategorieë: i2, i4 en i6 kom hoofsaaklik in die narratiewe

gedeeltes voor, alhoewel daar 'n enkele voorbeeld van hierdie kategorieë in die

redevoerings te vinde is. i3 is 'n kategorie wat redelik gereeld voorkom en veral

in narratiewe gebruik word.

Uit bogenoemde word duidelik dat die skrywer van Handelinge baie bewustelik met die

tydvorme gewerk het; hy gebruik beide die aoristos en die imperfektum op verskillende

aspektuele wyses. Hierdie bewustelike omgang met die tydvorme word nog duideliker

wanneer ons sien dat die afwisseling tussen narratiewe en redevoerings in Handelinge

dikwels ook 'n verandering van aspek tot gevolg het. Aspek is immers die spesifieke

perspektief van die skrywer op 'n handeling wat binne 'n spesifieke konteks plaasvind

(sien my definisie van verbale aspek, par 2.5); in Handelinge sien ons hoe die skrywer

aan beide hierdie elemente (die perspektiefvan die skrywer, sowel as die konteks van die

handeling) aandag gee wanneer hy die aoristos en die imperfektum in die narratiewe en

redevoerings gebruik. Dit gee uiteindelik aan elke aoristos- en imperfektum-werkwoord

in Handelinge 'n spesifieke kleur.
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HOOFSTUK8

KONKLUSIES

Die bestudering van die aspek van die Griekse werkwoord het in die laaste tien tot

twintig jaar 'n aansienlike oplewing getoon. Dit het veral geblyk uit die navorsing en

publikasies wat in hierdie tyd verskyn het. Hierdie nuwe navorsing was ook die dryfveer

vir die manier waarop in hierdie tesis te werk gegaan is. Die doel was om aan die hand

van 'n uitgebreide stuk teks, naamlik Handelinge, aan te toon dat die skrywer die aoristos

en imperfektum indikatief nie in die eerste plek temporeel nie, maar aspektueel aanwend.

In die teoretiese ondersoek van hoofstuk 2 en 3 het ek probeer aantoon wat ek onder

verbale aspek verstaan; hierin het ek my laat lei deur sowel ou as nuwe navorsing,

alhoewel die nuutste navorsing beslissend was vir my eie definisie. Om my definisie van

aspek en die gepaardgaande definiëring van die verskillende tydvorme te toets, het ek

gebruik gemaak van die boek Handelinge (hoofstuk 4). Slegs met so 'n deurlopende stuk

teks kan die houdbaarheid en praktiese draagvlak van die definisies blyk. In die analitiese

gedeelte (hoofstuk 5) het elke indikatiewe aoristos- en imperfektum-werkwoord aan die

orde gekom. Uit hierdie ondersoek kon die konklusie getrek word (hoofstuk 6 en 7) dat

die gebruikte definisies en die voorgestelde hipotese houdbaar is. Dit het duidelik geblyk

dat die skrywer van Handelinge die Griekse werkwoord, spesifiek die aoristos en

imperfektum indikatief, in die eerste plek aspektueel en nie temporeel gebruik nie. Dit

wil in die eerste plek sê dat die skrywer met die gebruik van 'n tydvorm sy eie

perspektief op die handeling of toestand gee - dit het geblyk uit die gebruik van die

verskillende aspektuele kategorieë van die aoristos en die imperfektum (sien tabel 1 en

2). Dit beteken in die tweede plek ook dat die skrywer sy eie perspektief op die handeling

of toestand gee, soos dit binne 'n spesifieke konteks plaasvind laasgenoemde het geblyk

uit die verandering van aspek wanneer narratiewe oorgegaan het in redevoerings, en

redevoerings weer oorgegaan het in narratiewe (sien tabel3, 4 en 5).
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Hiermee is egter nie alles gesê nie; aspek is ook nog nie 'n afgeslote onderwerp nie. Dat

ons nie aan die invloed van aspek kan ontkom nie, is duidelik, maar daar bly talle vrae

met betrekking tot hierdie onderwerp. Indien aspek die spesifieke perspektief van die

skrywer op 'n aksie weergee, kan ons daardie subjektiewe keuse vandag nog agterhaal?

Waar lê die grens tussen die subjektiewe perspektief van die skrywer / spreker en

grammatikale bepaaldheid? Wat is die invloed, indien enige, van die temporele dimensie

van die Griekse werkwoord? Is Porter nie miskien reg as hy sê. dat die Griekse

werkwoord geen temporele dimensie het nie? Is 'n stel aspek-kategorieë, soos ek dit in

hierdie tesis gebruik het, ook op ander tekste met ander skrywers van toepassing? Hierdie

vrae eis verdere navorsing na die aard en werking van die verbale aspek van die Griekse

werkwoord.
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