
EEN EIGENAARDIG GEBRUIK VAN HET 
FUTURUM IN HET NIEUWE TESTAMENT 
(Ev. MATTH. 27, 4 EN 24; HANDELINGEN 18, 15) 

DOOR D. C. HESSELING 

In het Nieuwe Testament komt op drie I) plaatsen het 
Futurum van óp5.l1 voor in een betekenis waarvan men, naar 
ik meen, noch bij schrijvers van vóór onze jaartelling, noch 
op papyri ') of inscripties een voorbeeld kan aanwijzen. Als 
Judas getuigt dat hij een onschuldige verraden heeft, zeggen 

de priesters: Tl 7t'pbç ~fJ-5..; cri- ö'/'!7 (Matth. 27, 4) en Pilatus 
spreekt tot de menigte die kruisiging van Jezus verlangt: 
ócS'c;,óç €ÎfJ-t ÓC7t', Toii a7wxToç TO~TOZJ' i-fJ-eiç ö,/,ecrS'e (ibithm, 27, 
24). Gallio, de proconsul van Achaja, verklaart dat hij geen 
oordeel wil vellen wanneer er verschil is over de woorden 
en wetten der Joden: el ... ~)JT~fJ-aTóc 2crT/1I 7t'epi ÀÓyoZJ ~i (;lI0fJ-ÓCTWlI 

~i lIÓfJ-0ZJ Toii ~S" i-p.5.., il'/JecrS'e IXi-Tol (Handel., 18, IS). In de 
drie gevallen betekent de uitdrukking: "dat is Uw zaak, dat 
moet Gij weten", met de door het pronomen gesuggereerde 
en in de Handelingen nog uitdrukkelik vermelde (18, IS) 
bijbetekenis: "ik blijf daar buiten". Men is het hier vrijwel 
over eens, al heeft een enkele commentator ten onrechte 
ter verklaring als een parallel uit de Septuaginta genoemd 
I Kon. 25, 17 (!(.~i ide cr:" Tl 7t'o/-I;crf.tt;) en derhalve Mattheus 

I) In Ö,/,CllT~t d. ó'vl~elGillT)Jcr;X:J (Joh. 19 37, vgl. Openb. 1, 7), een 

voorspelling ontleend aan Zachar. 12 10, duidt het Futurum eenvoudig 

iets toekomstigs aan. Deze plaats blijft dUI buiten bespreking. 

S) Preisigke (Wörterbuch der gr. Papyrus/o'k/mden, Heidel berg, 1924-

1927) vermeldt gecn enkel geval. 
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27, 4 vertaald: ,,(siehe) was du nun zu thun hast" 1). Immers 
in de vergeleken plaats staat het werkwoord van de hoofdzin 

juist niet in het Futurum. 
In de Septuaginta komt bij allerlei werkwoorden een 

Futurum voor om een voorschrift of een gebod uit te drukken, 
ook bij bp~lI, b.v. in Leviticus XIII, waar telkens öo/t'T~ in 
die zin wordt gebruikt. Hier moet men aan een Hebraïsme 
denken. Maar ook op inscripties, die buiten invloed van 
het Hebreeuws staan, treft men vele voorbeelden aan van 
Futura die iets voorschrijven of een straf bepalen. In de 
zeer uitvoerige inscriptie die 't bestek van de tempelbouw 
te Lebadea bevat, worden niet alleen de verplichtingen 
van de bouwers in het Futurum aangegeven, maar ook 
de straf die volgen zal op verzuim wordt Of op dezelfde 
wijze Of door middel van Imperativi meegedeeld~. En in 
een grafsteen te Cyrene vindt men gebeiteld: St; ,xII &IIIJ~~ 

(= &lIci;~) 'T~ Àr;.plllxxlCII 'TOÜ'TO. . . €l(TO{rröl 'TlÎ' iepw'Tlx'Tcp 'Tr;.p.eicp 

dYJlllxplr;. ?rell'Tr;.XÓrrlr;. S). Doch in al die gevallen - 't aantal is vrij 
groot - hebben wij te doen met bevelen of waarschuwingen 
van zeer positieve aard; geen enkele komt overeen met de 
aangehaalde bijbelplaatsen. 

Overeenkomstig gebruik trof ik daarentegen aan bij twee 
schrijvers van de Koine, en, voeg ik er bij, alleen bij deze. 
Natuurlik is het mogelik dat andere voorbeelden mij zijn 
ontgaan; de hulpmiddelen die bij ' t onderzoek van een 
oudere periode der taal ten dienste staan, ontbreken voor 
het postklassieke Grieks, maar ik kan verklaren ijverig, hoe
wel te vergeefs, gezocht te hebben. 

I) F. Zelle, Das Evallgelium des Matlhöus, Leipzig, 1889. Zo ook 

Baljon, Commm/aar op 't Ev. va" Matllweus, Utrecht, 1900. 
lij Dittenberger, Sylloge I"script. graec, Leipzig, 1920, 11, no. 972, 

blz. 86-96. 

3) The Journal 0/ th, Archaeol. Ins/itute 0/ Amuica, XVII, 1913, 
blz . 196. 
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De bedoelde schrijvers zijn Epictetus in zijn Dialribae, en 
Marcus Aurelius, die ongeveer een halve eeuw na 't optekenen 
der Diatrt'bae schreef. Beide Stoïci zijn ons overgeleverd in 
een taal die geen atticistiese neigingen vertoont, en reeds om 
die reden met de meeste geschriften van het Nieuwe Testament 
is te vergelijken. Bij Epictetus vind ik 3 maal (en dat in de 
eerste twee boeken) de tweede persoon van Öo/O,uOCl aldus ge
bruikt en 10 maal in 't gehele werk de derde, in het geheel 
dus 13 gevallen 1). Marcus Aurelius, wiens BesPt"egelt"ngen bijna 
half zo groot zijn, heeft het Futurum op dezelfde wijze alleen 
in de derde persoon aangewend en dat 5 maal. 2) 

Van beide schrijvers haal ik hier als voorbeeld twee plaatsen 
aan: t7rOfY}IT3C €rW T; z,uÓII, ot ~è lGxi IT~ T~ 1T;1I Z7rOlr,ITXq, Öo/fl 

:xiJTÓq (Epici. 1/, 5, 29); Öo/OIlTacl ol iXÄÀOlot ÄlAlnÀel aci.-TOU; 7rlXplJ. 

rpw/v ëX}lvlGxi ~lf;ácrflll • t,uoi ~' oiJ~flç tCTT/V trrlwv z,uoÏJ (Epict. IV, 
6, 11). "AÄÀo. rx,uXpT.xllf! Tl elr; i,ui ; Öo/fTIXI' i~llXlI 'iXP ~/!XS-ECTIII, 
i~llXV ivÉprf/XV (M. Aur. V, 25); KacTarppOIl;1rfl ,uoi, TIÇ; öo/ETal' 

irw ~è Öo/O,uIXI, iÎlx wh TI lGXTlXrppOIl;1rEWÇ ''=;/!:;1I 7rprXlTCTWII ~ À€rW:l 

flJplCTlGW,u7.1 (M. Aur. XI, 13). 
De voorkeur van beide wijsgeren voor deze uitdrukking 

kan misschien doen vermoeden dat zij ontstaan is in de 

I) Ep;ctetus ed. Scbenkl: I . 4, 13; I. 4, 27; 11 . 5, 29; lIl, 10, 19; 

IlI, 18, 9; IV, 6 11; IV, 6, 22; IV, 7. 23 (bis); VI. 8, 24 (bis); IV, 

10, 29; IV, 12, 11. Hiermee is niet gezegd dat bij hem Öo/fl nooit in 

de gewone betekenis voorkomt (zie b.v. I.. 20, 14; 11, 12, 4). Voor 

.. zie toe" gebruik! hij de Imp. ÖplX (b.v. IV, 6,26; IV, 8,13). De eente 

penoon van Ö;jJO,u1Xl komt nergens bij hem, misschien ééns (XI, 13) bij 

Marcus Aurelius in de bier behandelde zin vOOr. Het Enche;r;d;on ver

toont geen enkel geval van deze eigenaardige betekenis van het Futurum. 

2) M. Aurelius Antoninus, TlJ. ei. èawTóv, ed. Schenk!.: V. 25; 

VIII, 41; XI, 13 (bis); XII, 1. 

Ook Marcus Aurelius, boewel in zijn jonge jaren een leerling der 

rheton. neemt in zijn dagboek telkens zeer gemeenzame zinswendingen 

op. Zie R. Scberika. fle Imperator;,< M. A/tre/ii Antonin; . . . s,rmone 

qllaestiones ph;/osoph;cae et grammaticae, Greifawald, 1919, blz. 268. 
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leerschool der Stoïci; van hen die zo aandringen op de 
Ó:?J"óc.9-€toe van de wijze, die al wat niet tot het summum bonum 
leidt tot de Ó:(Jtóc!pOf'rY. rekenen en telkens waarschuwen: fi.?J"É.'XpJ, 
kan men dit ontkennen van het belang of de verantwoorde lik
heid van de spreker goed begrijpen. Maar dit vermoeden 
verwerpt men als men denkt aan de ontstentenis van de 
zegswijze bij vroegere schrijvers - van de oudere Stoici zijn 
echter slechts fragmenten van geringe omvang over - en 
vooral indien men overweegt dat dit gebruik van het Futurum 
alleen voorkomt in geschriften van populaire, ten minste niet 
schoolse aard, als het Nieuwe Testament, de Diatn'bae van 
Epictetus 1) en het dagboek van Marcus Aurelius. Het is veel 
waarschijnliker dat de uitdrukking is ontleend aan de gemeen
zame taal van de dagelikse omgang, en deze waarschijnlikheid 
wordt bijna tot zekerheid wanneer men het Grieks van onze 
tijd raadpleegt. Gelijk meermalen geeft hier de mondelinge 
overlevering de doorslag. 

De algemeen gesproken taal toch van bet bedendaagse 
Griekenland kent de uitdrukking &ç ÖIjl€TOU. &ç ÖIjlO!iTrY.1 in de 
hierboven omschreven betekenis en men vindt die ook wel 
gedrukt bij schrijvers die zich streng houden aan de volkstaaL 
Zo leest men in de aardige novelle van Eftaliotis, getiteld 
Angelika, dat de jonge man, die bang is dat hij een blauwtje 
zal lopen, zich over zijn aarzeling heen zet met de w90rden : 
"als 't mis loopt, als 't bekend wordt en men een versje op 
haar maakt, dan is dat de zaak van Spanos (de man die 
hem het aanzoek aan~eraden heeft), want hij is de oorzaak 

I) Von Wilamowitz-Moellendorff zegt in zijn korte maar onover

troffen juiste karakteristiek van de Diatribae: "wir verdanken der Treue 

des Bithyners Arrian, der die atenographischen Nachschriften vieler 

Vorträge unverandert ediert hat, dasa auch wir den Epiktet reden hören ... 

es ist eben wirklich lebendiges Wort. das Wort eines rhetorisch gar 

nicht Gebildeten ... die plebejische Sprache des täglichen Lebens redet 

er ... (Die I!r. Lilerallir des Alterlums, Berlin - Leipzig, 1912, blz. 244). 

De laatste uitdrukking is misschien wat ster ·: . 
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van alles" (aç ö'/lt'T':JC/ ; l;\T:JCvóç, 1rr:JÜ crróc~ YJ rx.rrioc~. Dat ik 
geen voorbeeld uit de Middeleeuwen kan aanhalen, zal 
niemand verbazen die weet hoe schaars zulke volksuitdruk
kingen in geschriften voorkomen. 

Opmerkelik is het dat geen der geleerden die monogra· 
fieën hebben geschreven over de taal van Epictetus en van 
Marcus Aurelius (Meicher, Schekira, Sharp) deze eigenaardige 
betekenis van Ö'/lê'T'OCt vermelden; zij kenden blijkbaar geen 
Nieuwgrieks. 

Ook van het tegenwoordig gebruik gewaagt geen enkel mij 
bekend Grieks lexicon. Maar ik kan als onverdacht getuige 
laten optreden Adamantios Koraïs, die in een · aantekening 
van zijn uitgave der Diatribae naar aanleiding van Ö'/lê'T'OC/ 

opmerkt: "onze dagelikse taal heeft de zegswijze bewaard, 
alleen in de derde persoon en dan verbonden met een 
partikel van de Imperatief, b.v.&ç ö'/leT"", &ç ö'/lOV'T'oct". Hij 
vergelijkt het klassieke oc{,'T'~ ,ueÀiTW 1). 

Hoe de tegenwoordige zinswending is ontstaan, zal ik 
straks beproeven aan te wijzen. Eerst wil ik de oorsprong 
van het gebruik in de Koine verklaren. Ik zie daarin met 
Koraïs een Latinisme. Dit Ö'/ltl, Ö'/lêtTS-ê, Ö'/lê'T'OC/, ö'/lOV'T'oc/ van het 
Nieuwe Testament, van Epictetus en Marcus Aurelius is een 
adaptatie van het Futurum exactum der Romeinen, van 
videris, . videriUs enz., waarmee zeer terecht alle Latijnse 
vertalingen van het Nieuwe Testament (de Vulgata, die van 
Beza en die van Castelli) het Ö'/lêl, ëfêtTS-t bij Mattheus en 
in de Acta hebben weergej1even. 

') A. Ef(aliotis, Nl?IT/C:m"e.; ' lcrrapiêç, Athene, 1911, blz. 62. De 

novelle is opgenomen in de Chrestomathie néo-hel/énique van 

D. C. Hesseling en H . Pernot, Parijs, 1925; zie aldaar blz. 136. 

') A. Koraïs, 'App/lxvar- 'T'!;,y · E?r/"'T'h'T'~1.i ÁtX'T'P/{3WlI {3t{3lJoc TÉtTtTOCp:JC, 
Parijs 1827, 11, blz. 385 ("ë/TWtTêll a.:-TO "xi r. ?rocp' r.,ulv tTWhS-ê/OC"). 

In de Index van zijn uitgave van Marcus Aurelius (Parijs, 1816) tekent 

hij op blz. 140, i.v. Ö'/lê'T':JC/, beknopter hetzelfde aan, beide keren met 

de eenvoudige opmerking: "Latinisme, Viderit." 
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Het is bekend dat de Romeinen het Futurum exactum in 
zinnen gebruiken waar wij het eenvoudige Futurum verwachten. 
Volgens Dräger 1) zal men daarmee oorspronkelik wel bedoeld 
hebben dat een handeling als in de toekomst reeds voltooid 
wordt voorgesteld, dus aJs iets dat stellig en zeker zal plaats 
hebben. De oude Latijnse comici hebben, blijkens de talrijke 
door Dräger vermelde plaatsen, deze vorm zeer veel gebruikt, 
een bewijs · dat hij tot de sermo cotidianus behoorde 2). 

Waarschijnlik is het daaraan toe te schrijven dat men zulk 
een Futurum exactum zeer zelden in de deftige pleitredenen 
van Cicero aantreft, slechts ééns bij Caesar en in het geheel 
niet bij Sallustius. Maar bij 't werkwoord videre is het o.a. 
bij Cicero, hoewel dan niet in de pleitredenen, zeer gewoon. 
Kühner heeft hier een juiste onderscheiding gemaakt, die 
ik in de andere spraakkunsten niet vond aangegeven: .. in 
de tweede en derde persoon, zegt hij, heeft dit Futurum 
exactum een hortatieve of concessieve schakering, ten gevolge 
waarvan men deze vormen wel eens voor Conjunctivi heeft 
aangezien"'). Uit een menigte voorbeelden door de grammatici 
vermeld, breng ik hier twee in herinnering om te bewijzen 
dat dit Futurum exactum van video volkomen overeenkomt 
met het Futurum van bpw in het Nieuwe Testament. In de 
Tusculanae Disputationes (I1, 18) heet het: .. Sitne igitur 
malum dolere ') necne, Stoici viderint" en in de Oratore 
(11, 58, 235): .. Quid sit ipse risus, quo pacto concitetur 
viderit Democritus". 

1) Historische Syntax du lat. Sprache, Leipzig. 1874, I, blz. 257 vlg. 

2) Vgl. O. Rieman-Ernout, Synlaxe latine 7e ed., Parijs,1927,§147: 

HLe fUlur antérieur. surtoul dans Ie langage fami/ier, a parfois un sens 

assez effacé pour qu'i1 puisse être remplacé par Ie futur simple avec 

une légère nuance .... 

') R. Kühner·Stegmann, Allsführllche Grammatik der Lateinischen 

Sprache. Hannover 1912, I, blz. 148. 
~) Zo in de uitgaven van Müller, Pohlenz enz.; in oudere edities 

dolor. 
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Dat zulk een geijkt gezegde uit de gesproken taal in 
het gemeenzame Grieks kon overgaan, is te begrijpen, en 

zeker niet verwonderlik bH een man als Epictetus, die lange 
jaren, eerst als slaaf, daarna als vrij man, in Rome woonde 
en er de lessen van Musonius Rufus volgde 1). Hij gebruikt 
ook (Diatr. I, 19. 20) 'P1)..w /T€ in de zin van het Latijnse 
amabo te, "wat ik u verzoeken mag". Nog minder kan een 
Latinisme ons verwonderen bij een Romeins Keizer, de te 
Rome geboren en opgevoede afstammeling uit het huis Verus. 

Niet zo voor de hand liggend is echter een Latinisme in het 
Nieuwe Testament. Wel heeft het postklassieke Grieks zeer 
veel woorden aan het Latijn ontleend (waarvan nog een drie· 
à . vierhonderd zijn overgebleven tot in onze tijd '), wel zijn 
verschillende Latijnse suffixen in de Griekse taal doorgedron
gen. maar die toevloed van vreemde elementen is eerst in de 
vierde eeuw zo aanzienlik geworden, gelijk 't duidelikst blijkt 
uit de papyri Sj. Met Latinismen in het Nieuwe Testament 
bedoel ik niet, gelijk ten onrechte vooral in commentaren zo 
veel geschiedt, uit 't Latijn overgenomen woorden (het zijn er 
ruim 30), maar constructies en zinswendingen die van Latijnse 

I) Vermoedelik na 69. Zie K. Kuiper, Epiet~tus en de Chris/elijke 
Moraal, blz. 379 (Versl. en Meded. der Kon. Akad., IVe. Reeks, VIIe deel, 
Amsterdam, 1906), waar, op blz. 371 vlg., te .. ens aangeloond wordt dat 
Epictetus graag door het volk gelezen werd; daartoe leende zich ook 
zijn populaire taal. 

2) Men zie: G. Meyer, Neugrieehisehe Studien IJl, Weenen, 1895; 
A. Triandaphyllidia, Die LehnfIJór/er der millelgr. Vulgadi/eratur . Straata
burg, 1905 blz. 119-132. Over de invloed in 'talgemeen van het Latijn 
op het Grieks raadplege men A. Thumb, Die gr. Spraehe im Zeifalter 
des Hellenismus, Straataburg. 1901, blz. 152-158. L. Laloscade,lnftuence 
du Lalin sur Ie gree in J. Paichari, Études de philol. néo-greeque, Parijs, 
1892, bI. 83-158 en L. Hahn, Rom und RGmanismus, Leipzig, 1906, 
blz. 113-265. 

3) C. Wesaely heeft in Wiener S/udien, XXIV, 1905, blz. 99 vlg. de 
Lalijnae woorden op papyri met inachtneming van de chronologieae 
volgorde besproken. In dezelfde jaargang vindt men een opstel van W . 
Kub.tschek get. Der Rüdgang des Lateinisehen im Orient. 
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oorsprong zijn. En die zijn niet talrijk, al heeft men daarover 
wel eens anders gedacht I). Toch kan men er wel enkele met 
zekerheid aanwijzen, b.v.: '1'0 iJeQ(Ilov 'Jf'OIEiV = satisfacere 
(Marc. 15, 15), zP'YrxlTirxv JOUViXt = operam dare (Luc. 12, 58), 
rTlJf'-f3o/;N.OV ÀiXf'-f3á.IIElV = consilium cape re (Matth. 12, 14). Dat 
men sommige van deze Latinismen reeds vroeger aantreft, één 
(het eerstgenoemde) reeds bij Polybius, bewijst wel dat men 
ze niet lichtvaardig mag gebruiken om de herkomst van een 
Nieuwtestamenties geschrift te bepalen, maar niet dat zij in 
in de gemeenzame taal van de eerste eeuw na Kr. hebben 
ontbroken. Aan dat getal van bekende Latinismen zou ik nu 
ö~u, Ö~€ITS-€ willen toevoegen. De Griekse taal kent geen 
Futurum exactum van het Medium; men moest wel de Latijnse 
vorm door een Futurum weergeven. 

En tans de Nieuwgriekse uitdrukking. We zagen reeds dat 
Epictetus driemaal de 2de persoon van Ö~af'-rxl heeft ·tegen 
tienmaal de 3de, en dat bij Marcus Aurelius alleen de derde 
persoon is overgeleverd. Dit bereidt ons voor op de toestand 
van heden, waarin 't werkwoord alleen in de 3de persoon 
voorkomt. Het Ö~€'1'rxl, Ö~OVTrxl van de Koine werd meer en meer 
een versteende vorm, naarmate het klassieke Futurum ver
drongen werd door de Conjunctivus van de Aoristus en door 
omschrijving met behulp van ~'X.w en S-iÀw, het laatste ten 
slotte (doch niet voor de 15e of 16e eeuw) ~eworden tot S-á. 

(uit ~ÉÀw ivrx) ,). Maar 't gebruik deed die half begrepen vorm van 
het klassieke Futurum terecht gevoelen als een Imperativus of 
liever als een Concessivus, en daarom plaatste men er vóór 
de partikel &ç, ontstaan uit &rp€t;, die ook tans dezelfde rol 
vervult. 3) Wanneer dit geschied is, kan ik bij 't ontbreken 

I) J . H. Thayer. in 't arl. Language van Hasling.' Dictionary 0/ the 
Bib/e, Edinburg, z. j., I1I, blz 402, heeft zelf. allerlei morfologiese en 
syntaktiese veranderingen, als 't bewel!rde verwarren van Aoristus en 
Perfeclum, aan 't Latijn toegeschreven. 

2) Jannaris, An historical greelt grammar, Londen, 1897. blz. 552~559. 
3) Pernol, Grammaire de gree modern~, Parijs. z. j. § 325, 1. 
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van een mij bekende plaats in de middeleeuwse teksten, niet 
uitmaken. Het voorkomen van èiç geeft geen voldoende tijds
bepaling, want dit woord komt, evenwel verenigd met een 
Conjunctivus, reeds in de 6e of begin 7e eeuw voor 1), en in die 
tijd was het oude Futurum waarschijnlik nog niet geheel uit de 
levende taal verdwenen. Immers in de tweede eeuw van onze 
jaartelling waarschuwt een tijdgenoot van M. Aurelius, Phryni
chus, nog tegen de jongere vormen rpéJ.YOf.tIXI en {3pW(J'op,o:t 

(gevormd naar analogie van EdOf.tIXI, 7riowxt enz.) met de woor
den {3éJ.p{3XPOII· À€yf: OUII ~dOf.t7.1 xxi XctT€dOf.tIXIZ):waaruit toch wel 
blijkt dat hij die afgekeurde woorden hoorde gebruiken. En 
in het zeer populair geschreven Leven van Johannes de Bal m

hartige door Leontius Neapolitanus, uit het begin der zevende 
eeuw, leest men: rip lGOCTIXrpéJ.yETIXI OOOI1.1Ç dWp;dtItTwlIl). 

Dat in ~ç Öo/f:TIXI (iio/01lT'IXI) de partikel niet verbonden wordt 
met een zichtbare Conjunctivus, doet niet ter zake. Men gevoelt 
achter ~ç, evengoed als achter IVX, een Conjuctivus, het laatste 
b. v. in Openb. 22, 14: rllIX Z(J'T'IXI h z~cl.i(J'ilX JCI.iTWII ~ ?ri TO ~~À()II 

ri;ç ~wf,ç (Vulgata: "ut sit potestas eorum in ligno vitae"). 
Wij hebben in beide gevallen een treffend bewijs dat, al 
verliest een grammatikale vorm zijn oorspronkelike, sprekende 
gedaante, de psychologiese functie die hij vervulde daarmee 
niet behoeft te verdwijnen. Pernot heeft nog onlangs er op 
gewezen dat bij 't gelijkluidend worden van Indicativus en 
Conjunctivus in het Nieuwgriekse Praesens "la persistance 

I) The Amherst Papyri, Londen, 1901, 11 no, 153: "è(.; À~{3W(J'11l ei 
;1IE1,éJ.TOCI f.tléJ.1I ápTIx{3YjIl Xpl:3-r,Ç. Zie A/bum gratu/alorium in honorem 

H. va" HerrDerde", Utrecht, 1902, blz. 101, en Jannaris, o. I. § 1915. 

') W. G. Rutherford. The nerD Phrynichus, Londen, 1881, blz. 376 

vlg., cf. blz, 392. <f>lxYf:TIXI, een Futurum, vindt men in het Nieuwe 

Testament (Luc. 14, 5; 17. 8; Jac. 5. 3; Ope"b. 17, 16). 

3) H. Geizer, Leonlios' von Ntapo/is Leben des H. Johannes des 

8armhcrzigen, Freiburg-Leipzig, 1893, blz. 10, 19. Leontius citeert 

daarbij uit de Septuagi"ta (Job 15,34): 7rÜp dÈ XIX~(J'€I oilGal.i'; dWPOd€XTWII 

en vervangt het werkwoord door een "vulgair ' Futurum. 
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psychologique du subjonctif", gelijk hij zegt, niet ophoudt" I). 
Het voortleven van soortgelijke functies wordt somtijds 
aangegeven door een partikel, soms door de nabijheid van 
een tijdsbepaling of van een vorm die de morfologiese onder
scheiding behouden heeft, soms alleen door de volgorde 
der woorden. In &. ëtjleTlXt vindt men een voorbeeld van 
het eerste procédé: moderne talen, ook de onze, geven er 
vele van de beide andere. 

Ik zie in de Nieuwgriekse uitdrukking niet alleen een 
bevestiging van het besproken gebruik in het Nieuwe Testa
ment, maar ook een verschijnsel van algemener betekenis. 

I) H. Pernot. Études stlr la iangtle des Évangiles, Parijs, 1927, blz. 

88,89. 
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Dans trois passages du Nouveau Testament Ie futur du verbe 
~p~1I signifie "e'est votre (leur) affaire, eela ne me regarde 
pas". Cet emploi du futur était ineonnu à la langue classique. 
On n'en trouve aueun exemple ni sur les inseriptions ni 
dans les papyrus, mais il y en a plusieurs dans les Entre
tiens d'Epietète et dans les Pensées de Mare-Aurèle. On 
aurait tort d'y voir soit un hébraïsme, soit une loeution 
propre au langage des Stoïeiens. Déjà Coray a vu que e'est 
un latinisme (videris, vidert·nt) qui a pénétré dans la langue 
parlée de l'époque. Ce qui Ie prouve, e'est la survivanee de 
eette expression dans Ie gree aetuel: on y dit lXt; (jo/ETOC/, 

lX" ~",OIlT<X[ exaetement dans Ie même sens. La particule liç 
montre que la forme figée ë"'öT:X/ est sentie eomme un sub
jonetif, ou piutOt comme un "concessif", la fonction psycho
logique du verbe ayant persistée. 

15\ 
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