HOOFDSTUK 3
OPGAVEN

1. Zet het tussen haakjes geplaatste woord in de juiste vorm:
o{mw" de; oJ dou'lo" kai; oJ qeo;" to;n Tavrtaron (eijsbaivnw).
oJ pulwro;" (oiJ a[nqrwpoi) diwvkei.
dia; tiv ejsti qeo;" ejn (oJ Tavrtaro");;
dia; tiv (ejsti) qeoi; ejn tw'/ Tartavrw/;
tiv oJ qeov" (oiJ dou'loi) sumbouleuvei;
oJ o[no" (oiJ a[nqrwpoi) ajkouvei.
tiv (feuvgw) oiJ dou'loi;
2. Vertaal in het Grieks
a[sko"
qeov"
bivo"
mevlei
gevmw
o[no"
dou'lo"
ouj/oujk/oujc
ejpibouleuvw
oujdevn
gavr
- De god belaagt de slaaf .

oujkevti
ponevw
fevrw
frontivzw
caivrw

-

Het kan de slaaf niets schelen,

-

want hij bekommert zich niet om goden.

-

De slaaf is blij met het leven.

-

De ezel heeft het niet langer moeilijk.

-

Hij draagt wijnzakken, maar de wijnzakken zijn niet vol.

HOOFDSTUK 3
UITWERKING

1. Zet het tussen haakjes geplaatste woord in de juiste vorm en vertaal:
o{mw" de; oJ dou'lo" kai; oJ qeo;" to;n Tavrtaron (eijsbaivnw).
maar toch gaan de slaaf en de god de Onderwereld in
oJ pulwro;" (oiJ a[nqrwpoi) diwvkei.
de poortwachter achtervolgt de mensen
dia; tiv ejsti qeo;" ejn (oJ Tavrtaro");;
waarom is er een god in de Onderwereld?
dia; tiv (ejsti) qeoi; ejn tw'/ Tartavrw/;
waarom zijn er goden in de Onderwereld?
tiv oJ qeov" (oiJ dou'loi) sumbouleuvei;
waarom geeft de god de slaven raad?
oJ o[no" (oiJ a[nqrwpoi) ajkouvei.
de ezel hoort de mensen
tiv (feuvgw) oiJ dou'loi;
waarom vluchten de slaven?

2. Vertaal in het Grieks
a[sko"
qeov"
oujkevti
bivo"
mevlei
ponevw
gevmw
o[no"
fevrw
dou'lo"
ouj/oujk/oujc
frontivzw
ejpibouleuvw
oujdevn
caivrw
gavr
- De god belaagt de slaaf .
oJ qeo;" tw'/ dou'lw, ejpibouleuvei.
- Het kan de slaaf niets schelen,
tw'/ (dev) dou'lw/ oujde;n mevlei:
- want hij bekommert zich niet om goden.
ouj ga;r qew'n frontivzei.
- De slaaf is blij met het leven.
oJ dou'lo" tw'/ bivw/ caivrei.
- De ezel heeft het niet langer moeilijk.
oJ (dev) o[no" oujkevti ponei'.
- Hij draagt wijnzakken, maar de wijnzakken zijn niet vol.
fevrei me;n a[skou", oujde; oiJ a[skoi gevmousin.
a[skou" fevrei, ajlla oiJ a[skoi ouj gevmousin.

eijsbaivnousin
tou;~ ajnqrwvpou~
tw'/ Tartavrw/
eijsivn
toi'" douvloi"
tw'n ajnqrwvpwn
feuvgousin

