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Inhoud
Dit vak bouwt voort op de kennis die is opgedaan bij het vak ‘Inleiding
Grieks’. In het vak Grieks 2 wordt de grammaticastudie van het ‘KoinèGrieks’ voortgezet. Je maakt je onder meer de tijden en vormen van het
Griekse werkwoord eigen, evenals de vervoegingen in eerste, tweede en
derde persoon enkel- en meervoud. Ook de naamwoorden en hun verbuiging in naamvallen worden grondig bestudeerd.
Reeds tijdens de grammaticastudie wordt er een aanvang gemaakt met
het vertalen van een aantal hoofdstukken uit het Nieuwe Testament op
basis van de kritische editie van het Griekse Nieuwe Testament (NestléAland 28 (NA-28), of UBS-5). De vijf hoofdstukken die worden vertaald,
zijn: Lucas 15, Handelingen 17, Romeinen 1, I Thessalonicenzen 4, en
Openbaring 3. In aansluiting op het vertalen wordt tevens uitleg gegeven
over het tekstkritisch apparaat van NA-28/UBS-5.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na afronding van dit vak heb je een gevorderde basiskennis van de grammatica van het Nieuwtestamentisch Grieks. Je kent de Nederlandse vertaling van alle woorden en werkwoorden die tien keer of meer in het
Nieuwe Testament voorkomen. Je weet welke hulpmiddelen je kan gebruiken bij het analyseren en vertalen van een Griekse tekst.

Inzicht

Na afronding van dit vak heb je meer inzicht gekregen in de Griekse taal
en de dilemma’s die zich voordoen bij het vertalen van een tekst.

Vaardigheid

Na afronding van dit vak ben je in staat om zelfstandig en beredeneerd
op basis van de NA-28/UBS-5 en met gebruik van een woordenboek een
(eenvoudige) Griekse Nieuwtestamentische tekst te vertalen.

Attitude

Na afronding van dit vak ben je je bewust van het belang van kennis van
het Grieks om de boodschap van het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen en vertalen naar de leefwereld van nu. Je hebt je aangeleerd om
bij het bestuderen van een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament allereerst een eigen werkvertaling te maken.

Toetsing
Schriftelijk tentamen bestaande uit minimaal één deeltoets en één eindtoets waarin een tekstgedeelte vertaald dient te worden. De eindtoets
telt voor 70% van het eindcijfer.
Bij de eindtoets – dus niet bij deeltoetsen – mag gebruik worden gemaakt
van het uitgereikte grammaticakatern; andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
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