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Woord vooraf 

Bij de uitleg van de bijbelse teksten is de wijze waarop de bijbelse teksten ορ het papier 
worden gezet, van grote hulpl. Als weerspiegelίng van het luide uitspreken van de teksten 
ίη het midden der gemeente, heeft Breukelman ίη navolging van hetgeen Martin Buber ίη 
zijn 'Verdeutschung' van de Tenach heeft gedaan, de gήekse teksten van vrijwel het 
gehele Μatteϋs-eνangeιie in de kolometrische weergave uitgetypt. U treft hier deze teksten 
uit de nalatenschap aan, die (gedeeltelijk!) reeds ίη stencίlvorm verspreid zijn. 
Naast de kolometrische weergave zijn ook de beschikbare synoptische vergelijkingen, 
structuuroverzichten en vertalingen eraan toegevoegd. Tevens hebben wij enkele teksten 
opgenomen, die ίη het cahier Bίjbelse Theologie 1I1,2, De Koning αls Richter, niet gepu
blίceerd zίjn. 

Wij hebben de teksten gerangschikt naar de volgorde ίη het Μatteϋs-eνangeιίe, waarbij bij 
elkaar horende pagina's aangegeven worden doordat aan het cijfer van de pagina letters 
worden toegevoegd (bijv. 5ab). 
Wij hopen, dat deze tekstpresentaties van het evangelie van Μatteϋs iedere gebruiker zal 
inspireren om zelfstandig met deze teksten aan de slag te gaan. 

namens de Stichting Breukelman, 

Ad van Nieuwpoort 
Pieter van Walbeek 

1 Zie Bίjbelse Theologie 1,1, ρ.38-81. 
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Overzicht νβη de compositie νβη het evange11e naar Mattheua 

ι. t 1: 1 - 2: 23 Ouverture: ή γένεσις Ίησου Χριστου (1:1 εη 1:18) 

1:1- 17 
1:18 - 2123 

(3 χ 3 !) "'1'5 211-12 

2: 13=23 
(parallelisme) 

π. Ι 3: 1 - 11:24 Het optreden νβη J e?;us in Ga1ile&: τα. έργα του Χρ ιστοϋ 
. . 

διδάσκων έν ταΤς συναγωγαί~ αότων (11:2) 
καt κηρύσσων.τΟ εύαγγέλιον της βασιλείας 

κα'ι θεραπευων πασαν ν6σον και πασα,ν μαλα,κία,ν 
3:1 - 4:17 . 11:1-24 

έν τψ λαψ 
4: 18-22 

4:23-25 

5:1 - 7:29 

διδαχή 

8: 1 - 9: 34 

θεραπεΙα 

1011-42 

9:35-38 

πι. '111 : 25 - 16: 20 t Openbaring εη verberging: έν έκεΙνφ τψ καιρψ 

(11:25 12:1 1411) 

11: -28 

1

'1211=45 
1211 - 1,Ι 8 <: 12146 _ 13158 

14: 1 _ 16:20 <"'Ι' 14: 1 - 15:20 
ι ~ 15:21 - 16:20 

{

De wending kondigt zioh aan 

vanui t Israel 

naar de kosmos θη de goyim toe. 

rν. ;''[-1-6-: 2-1---.-25-.. 1-4-6--1'\ J erι1z&lem; ..=δ.;...;. ε,,--;...Ι ..;;.;..:....;..."---"--"-Jl......;..-........;.Ji--_--''--_ά_π_ε_λ-rθ-:-ε,--::-ι. ν. 
-. (16:21) 

eerste aankondigingl 16:21 - 1 :20 

tweede aankondiging: 17: 24 - 18: 35 

derde aankondiging: 

nogmaals kond1gt z10h ~ 
de wend1ng aan νanu1t Ι 

1 Iβrael naar de kosmos 

θη de goyl.m toe. 

19: 1 - 20: 16 

21:1 - 22:14 

22115 - 23:39 

μι 1 - 25:30 

afsluitingz 25:31-46 

V. _126:1-28:201 ή σωτηρΙα, τoί~ ~θνεσlιν (Rom.11:11) 

και δ υΙός του άνθρωπου πα.ραδoθήσεταlι •• 26:1 - 56 
, 

κα ι κατακρινουσι.ν αύτον ~~ς θάνατον, 

και 
1" ,. - "θ πcφαοωσουσ ι. ν αυτον το ις ε νεσ ι. ν • • • 

και τ~ τρίτ~ ήμέρ~ έγερθήσεται. 

~6:57 - '75 

21:1 - 54 

27:55 - 28:20 

(de fina1e: 

zegt, gθ1~k ~ geze~ 
hQEJt'·:, !) 
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Eerste deel 

Tweede deel 

Drieluik 
Overgangsperikoop 

Galilea 

Jeruzalem 

16:21 

Vervullingscitaten: 

De ouverture 
Thema: n y~νεσις 'ΙΏσού Χριστού 

1:1 ... 17 
B(Bλo~ γεν&σεω~ 'Ιησου Χριστού υίου Δαυιδ 

υΙου ΆΒραάμ (1:1) 
1:18 - 2:23 

5 

Τού δ~ 'Ιησού Χριστού ή γ~νεσι~ oϋτω~ ήν (1:18) 

1:18-25 
Ι 2:1 -12 

Ι 2:13-23 

καλείν τό δνομα αύτού 

προσκυνείν (Parallellisme) 
άναχωρείν 
(zie άναχωρείν in ~ 2:13 2:14 
2i2Z (9:24) ~ 12:15 14:13 
15:21 (27:5) 

Johannes de Doper en Jezus 

3:1-15 
4:12-16 

μ ε r α ν ο ε ί τ ε (3:2 en 4:17) 
ήγγικεν γαρ ή Βσαιλεία τών ούρανών 

4:1-11 

Άπό τ6τε ΌρΕατο ό 'ΙΏσους ΚΏρύσσει ν και λέγει ν . 

ούρανών 

Άπό τ6τε ~pEαTO 'ΙΏσούς Χριστός δεικν6ειν τοις 
μαθηταις αύτού 

δτι δείαύτόν εΙ~ 'Ιεροσ6λυμα άπελθεiν 
καΙ πολλα παθείν άπό τών πεpσBυτ~pων και άρχιε

p~ων καΙ γραμματέων 

M;~~θ~;\ 21,--1_5_2_: _17_-_1_8 -----,2\: 23 
4:14-16 ~ 12:17-21 13:5 

21; 4-5 ~9.\@~? 27: 9 



vervolg compositie GALILEA 

3 : 1 1 6 : 2 Ο 

Και περιήγεν εν ολη τή ΓαλΙKαί~ 
διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς α6τών 

και κηρύσσων το ε6αγγ~λιoν τής Βασιλείας 
και θεραπεύων πασαν νόσον και πασαν μαλακίαν 

έ ν τ φ λ α φ 

, 
5:1 - 7:29 

διδαχή 
4φgΦfg~ 

4:18-22 

• 
8:1 - 9:34 
θεραπεία 

~X$:~&$~~ 

10:1-42 

5a 

3:1 - 4:17 11:1-24 

εν εκείνφ τφ καιρφ 

Openbaring en verberging 

1$6>4$&g$ 
12:1 - 13:58 ~I 

"'ι 

12:1-45 
12:46 - 13:58 

άναχωρείν eerst 
en daarna in 

in 4:1 
12:15 
14:13 
15:21 14:1 - 16:20 14:1 - 15:20 

15:21 - 16:2Ο 

Zie de formulering ΚαΙ έγένετο οτε έτέλεσεν ό . Ιησούς 
volgende plaatsen: 7:28-29 λli1 13:53 ~ 26:1-2. 

Ιη 7:28-29 en 19:1 volgende woorden τους λόγους τούτους. 
Ιη 26:1-2 volgt echter: π ά ν τ α ς τους λόγους τούτους. 

ορ de vijf 

Van "al deze woorden" horen we het eerste woord in 3: 15 en hek 
laatste in 25:31-46. 
Koning-zi jn is richter-zi jn (is bevri jder-zi jn): de grondstruktuur 
van de verkondiging van Tenakh: 

25:31-46 

De koning zal als Richter daarmee "alle gerechtigheid 
vervullen" (= de Tenakh), dat hij eerst zichzelf voor zijn 
volk in het gericht stelt. 

Hi j, die eerst zichzelf voor z~ Jn volk in het ger icht 
gesteld heeft, Hij zal de richter zijn, die met zijn 
παρουσία het seculum zal voleindigen. 
Zie παρουσία in 24:3,27,37,39 
en συντελεία τού αΙώνος in 13:30 13:40 13:49 24:3 

28:20 
Het perfectum van de vervul1ing van de verbondsgeschiedenis (zie 65 
maal 1ό1ε-damaΙs) heeft het futurum van de voleinding van de wereld
geschiedenis in zich (zie 25 maal τότε-dann). 

Zie ook hoe van de Βασιλεία τών 06ρανών gezegd wordt: 
ώμοιώθη (13:24 18:23 22:2), 
όμοία έστιν (13:31,33,44,45,47 20:1) 
όμοιωθήσεται (25:1). 

Dus: Perfectum - presens - futurum, waarin Hij zelf de Βασιλεία is. 



5b 

vervolg compositie 

JERUZALEM 

16:21 - 28:20 

16:21 'Απο τότε ήρξατο 'Ιησούς Χριστος δεικνύειν τοϊς μαθηταϊς 
οτι δεϊ αυτον εΙς Ίεροσόλυμα άπελθεϊν αυτού 
και πολλά παθεϊν 000 

26:2 και ό υίος τού άνθρώπου παραδίδοται εΙς το σταυρωθηναι 

Eerste aankondiging: 16:21 - 17:20 ,,',', .... ' ' 16:24-28 
17:1-13 
17:14-20 

Tweede aankondiging: 17:22 - 20:16 17:24 - 18:35 
van Galilea (gemeente-rede) 
naar Judea 19:1 - 20:16 

Derde aankondiging: 2 Ο : 17 - 28: 2 Ο 2b,i( ... : ) 

Ιδου άναΒαίνομεν 

20:17 
21:1 
21:10 
21:12 
21:18 
21:23 

εΙς 'Ιεροσόλυμα 
21:1 - 22:14 21:1-27 

21:28 - 22:14 

22:15 - 23:39\ 22:15-46 
23:1-39 

24:1 - 25:30 Ι 24:1-44 
24:45 - 25:30 

Af s 1 ui ti ng : $$#~}$.+4~ 

και ό υίος τού άνθρώπου παραδοθήσεται 000 

και κατακρινοΟσιν αυτον εΙς θ&νατον, 
26:1 -56 
26:57-75 

και παραδώσουσιν αυτον τοϊς εθνεσιν 
και τή τρίτη ήμtρ~ έγερθήσεταιο 

Israel temidden van de goyim 
De wet en de profeten 
De γένεσις Ίησου Χριστού 
De doop van Johannes 
De weg van Jezus Christus naar het kruis 
De roeping en zending der discipelen 

27:1 -54 
27:55 - 28:20 
(de finale) 
είπατε καθως εΙπεν 
οτι ήγέρθη άπο τών 

νεκρών 

Εη dat zij "zeggen": Hij werd opgewekt uit de doden 
kortom: τούτο το fvayytAtov της Βασιλείας 

Ι πόθεν ήν 
έξ ουρανοΒ ή έξ άνθρώπων; (21:25) 



Mattheu8 1:1-17 

Βtβλος γενέσεως 'Ιησου Χριστον / νΙοίί"&αν'ιδ νιου'; Αβραάμ 

2 'β'" "ά Ι. Α ρααμ εγεννησεν τον Ισα κ, 

'Ισαακ δε έγέννησεν τον 'Ιακώβ, 

'Ιακωβ δε έγέννησεν τον 'Ιούδαν / ~GΙ_ΙQ~~_~Q~Δ~Q~G_~~!Q~, 
3 'Ιούδας δε έγέννησεν τον φάρες καί τον Ζάρα / t~_!fiG_§~~~Q, 5 

φάρες δε έγέννησεν τον Εσρώμ, 

Έσρωμ δε έγέννησεν τον Άράμ, 

Άραμ δε έγέννησεν τον Άμιναδάβ, 

Άμιναδαβ δε kγέννησεν τον Ναασσών, 

Ναασσων δε έγέννησεν τον Σαλμών, 10 

5 Σαλμων δε έγέννησεν τον Βόες / ~~_~D5_~~~X~~, 

Βόες δε έγέννησε ν τον 'Ιωβηδ / ~~_~~5_~~~Q~, 
'Ιωβηδ δε έγέvvησεv τοv 'Ιεσσαί, 

6 'Ιεσσαι δε έγέννησεν τον Δανιδ / ~~~_~~~~~~~, 

11. Δαυιδ δε έγέννησεν τον Σολομωνα / t~_lDG_1Q~_Q~Q1Q~, 
7 Σολομων δε έγέννησεν τον 'Ροβοάμ, 

'Ροβοαμ δε έγέννησεν τον Άβιά, 

Άβια δε έγέννησεν τον Άσάφ, 

.' 'έ' '. ά 8 Ασαφ δε γενvησεν τον Ιωσαφ τ, 

15 

Ίωσαφατ δε έγέννησεν τον 'Ιωράμ, 20 
'Ιωραμ δε έγέννησεν τον Όζίαν, 

9 Όζίας δε έγέννησεν τον 'Ιωαθάμ, 
Ίωαθαμ δε έγέννησεν τοv Άχάζ, 

• Αχαζ δε έγέννησεν τον ΙΕζεκίαν,. 25 
10 Έζεκί~ς δε έγέννησεν τον Μανασση, 

Μανασσης δε έγέννησεν το Άμώς, 

Άμως δε έγένvησεν ΤΟν 'Ιωσίαν, 

Ι Ίωσίας δε έγέννησεν τον 'Ιεχονίαν / ~~}_2E~S_~9E~jE~~_~~~E~, 

~~~_~~S_~~~Ξ~~~Ξ~~S_~~~~~§~Ξ5~ 

12 111. Μf!g_§f_!b~_~§!2~~§Q1~~_~§~Δ§~2~ 
'Ιεχονίας έγέννησεν τον Σαλαθιήλ, 

Σαλαθιηλ δε έγέννησεν τον Ζοροβαβέλ, 

13 Ζοροβαβελ δε tytvvnagv τον Άβιούδ, 
• "έ' \ 'λ ( Αβιονδ δε γεννησεν τον Ε ιακ~μ, 

Έλιακιμ δε έηέννησεν τον Άζώρ, 
14 Άζωρ δε έγέννησεν τον Σαώκ, 

Σαδωκ δε kγέvvησεν τον Άχίμ, 

Άχιμ δε έγεννησεν τον Έλιούδ, 

15 Έλιουδ δε έγέννησεν τον Έλεαζάρ, 
Έλεαζαρ δε έγέννησεν τον Μαθθάν, 

Μαθθαν δε έγέvνησεν τον 'Ιακώβ, 

16 'Ιακωβ δε έγέννησεν Ίον Ίωσηφ / ~~~_~~ge~_~El~s, 

Ε~_~5_~rΕ~~~~~_~l~ΞΞ~S / Ξ_~~r~~~~ΞS_~Ε~Ξ!~S· 

30 

35 

40 

17 πασαι ουν αΙ γενεαιάπο Άβρααμ ~ως Δανιδ γενεαι δεκατέσσαρες, 
και άπο Δανιδ ~ως της μετοικεσίας Βαβυλωνος γενεα~ δεκατέσσαρες, 
καΙ άπο της μετοικεσίας Βαβνλωνος t:ως τοϋ Χριστον γενεαι 

δεrια-:έσσαρες .. 

6 



1) 

Mattheiis 1:16 

Νιι. 1: 2-15 'lerwachten we: 

'Ιακώβ δε έγέννησεν τον Ίωσηφ, 

Ίωσ~φ δ~ έγέννησεν ~oν ΊησοΌν έκ τ~ς Μαρ(ας 

In p1aats hiervan kr~gen we tot onze verrassing te horen: 

Ίακ~β δ~ έγέννησεν τδν Ίωσ~φ 
τον ανδρα Μαρ(ας, έξ ~ς έγεννήθη Ίησους δ λεγ6μενος χριστ6ς. 

Mattheiis 1aat door deze woordkeueopzette1~k θθΏ νraag b~ οηβ opkomen (die 
h~ dan in het vo1gende etuk 1:18-25 gaat besntwoorden). Het ie te begr~pen, 
d3.t de over1e"\Tering νβη de teket hier θθΏ he1e reeks varianten heeft gebrachtj 
Interessant zijn de vo1gende teksten. 

Α. -~----g:--
Iωσ~φ ~ μνηστευθεισα παρθενος Μαρια εγεννησεν Ιησουν τον λεγομενον 

χριστον 

Β. de teksten νβη de Vetus Latina (met geringe varisnten, b~Y.): 

Iose~h, cui desponeata virgo Maria genuit Ieeum qui dicitur Christue (a,k) 

Iosepll, cui deeponeata Maria. genuit Ieeum qui vocatur Chl'ietus (q ) 

Ioseph, cui desponsata virgo Maria peperit Chrietum Ieeum (d ) 

Ioseph, cui desponsata erat virgo Maria, virgo Maria autem genuit Iesum, 
qui dicitur Chrietue (b,c) 

2) Vetu3 ~yria~a 

.1. Syour 

Ιωσηφ, ω εμνηστευθη παρθενος Μαρια ή εγεννησεν Ιησουν Χριστον 

Xn~WD Y1W~7 Π17~1 ,~ Xn7,nJ D'1D ~7 n,n X1'~D' ,~ ~O" 

Β. syr"in 

Ιωσηφ, ω εμνηστευθη παρθενος Μαρια, εγεννησεν Ιησουν τον λεγομενον 

Xn~WD x,vnD1 Y'W~7 17'Χ Xn71nJ D',D ~7 π,~ X,'JD1 ~Ol' χριστον 
Peshitta: 

xn'w~ xivn~, y,w' "'nx ~)~, O"~' ~'jλ ~O", ,Ί,χ j,vY' 

Hieronymus: Iacob autem genuit Ioeeph 

virum Mariae, de qua natue eet Ieeue, qui vocatur Chrietue. 

1. 1I11e varia,nten hebben met e11ca1'\1" ~eIIIeen, dat ze de wOO~'del! νβη de bearιt\'{oo.L'

ding ν~Iί de vraag die Mattheiis hier door z~η zeg~ze b~ ΟΏΒ doet o~komen, 
reeds llier 1aten klinken (doeponeata, virgo ι) (peperit in d) 
In plaats νβη het verraseende passiνum έγεννήθη 'lezen a1 deze teksten 
oc}: hier het actiνum έγέννησεν (νΜ de verzen 2-15) , met a1s eubject 
';Ma.ria" (en de Syr.ein. 't1ΌΖοf" ι). 

2.]e Bib1e de Jerusa1em maakt hier terecht de vo1gende opmerking: 
\lp1usiIΞLJr~: tέmοine greoR et 1ntine ont preciEle (Ι) ι 'Ό" oeeph, auque1 fut 
fie.ncee 1ιι. Vierge Marie qui engendra. Jeeue"; c'eet esne doute de cette 
1θγοη tna1 cornpriSB (ι) que reeuJ. te 1ιι. eyr. ein.: 'ΙΤ oeeph, auque1 etai t 
fiancε3e 1ιι. Viel'ge Marie, engendra j eeue". 

3. Het is onbegr~pe1ijk, dat Moffatt in zJjn verta1ing deze 1ezing νΜ de Syr.sin. 
volgt: 'tJacob the father ο! Joee:ph / Joseph (to whom the virgin Mary \\'ae 
betro-thed) the father ο! Jesu~ (Ι), who ie called "Christ" ". 
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overzicht Mattheus 1:18 - 2:23 

Ι 1:1&.25 

twee maal "tot zich ηθlDθη" 

παραλcψβάvε ι v (ν. 20 ν. 24) 

bBvel θη uitvoering (26119) 

(straks ditzelfde in de 
oml~sting νβη het derde 
onderdeel, 
in 2:13-15 θη in 2:19-23) 

ΙΙ 2:1-12 

Koning tegenover koning 

d.rie maal "aanbidden" 

προσκuvε'ί:v (adorare) 

(in elk der drie Btukken: 

ν.2 ν.8 ν.11 

voorts: 

8:2 9:18 14:33 15:25 20:20 

28:9 28117 

(vgl. 18:26 ι) 

1) 1:18-19 M&ria zUn moeder 
θη Jozef haar ιnan (1: 16) 

heimelUk wegzenden 

2) 1:20-23 Ζ Ι Ε de engel des EEREN 

Jozef, zoon van David 

Ma.ria uw vrouw 
(openl~k) tot u nemen 

Gen.16:11 

eerBte ReflexionBzitat 

(Dit in Ζϋη geheel νβη de 
geneBiB νβη J eZUB ChriBtus 
iB geBchied, opdat • • 

vgl.26:56 ) 

3) 1: 24-25 J ozef θη Maria 

1) ~:1-6 Ζ Ι Ε 

uitvoering νβη het bevel 

en •• en •• en •• 

PLAATS ENTLrD 
w~zen uit het OOBten 

''heidenen'' 

Koning der J oden 

HerodeB de koning 

J eruBalem Ι 

het Sanhedrin (vergaderen) 

de ChriBtus 

w a a r ? 

2) 2:7-8 ΤΟΕΝ HERODES HEIMELLJΚ • 

w a n n e e r ? 

3) 2:'-12 Ζ Ι Ε Ι de Bter 
bereiken hun doel 

vermaand - uit~en 

(uitgeweken) 

ΙΙΙ 2:13-23 1) 2:13-15 Ζ Ι Ε de engel des HEREN 

wwer vier ma.al 
het "tot zich nemen" 

νβη 1: 18-25 
nu niet: Ma.ria uw vrouw, 
maar: het kindeke θη z~η moeder. 

vijf maal "ui twijken" 
(dat ββη het eind νβη 2:1-12 
Iegint: άvαχωρε'ί:v 

zie verder 4:12 12115 
14113 15: 21 

Αβη het slot νβη elk onderdeel 
θθη Reflexionszitat: 

2:15 2:17-18 2:23 
Toen! 

(vgl. ν .7 θη ν. 16 ι 

Toen •• Toen 

Τ ο e n werd vervuld • • ) 

Jozef 
tot ziι'lh nemen 

vluohten - uitwυken 

2) 2: 16-18 ΤΟΕΝ HERODES • • ''beBpot" 

kindermMrd 

Rachel - de moeder 

de vertroosting 

3) 2:19-23 ~ Ι Ε de engel deB HEREN 
J ozef 

tot zich nemen 

gaan naar het land Israel 

ingaan in het land Isr. 

verma.and - uitw~ken 

Galilea - Nazareth 
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Mattheus 1: 18-25 

18 Ι. του δε 'Ιησου Χριστου ή γένεσις o~τως ~ν· 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

μνηστευθείσης της μητρος αύτου Μαρίας τψ 'Ιωσήφ 

πρΙν ~ συνελθείν αύτo~ς 

ευρέθη έν γαστρι ~χ~υσα 

έκ πνενματος ~γίoυ. 

'Ιωσηφ δε δ άνηρ αύτης 

δίκαιος ~ν 

και μη θέλων αύτην δειγματίσαι, 

έβουληθη λάθρα άπολυσαι αντήν. 

11. Ταυτα δε αύτου ένθυμηθέντος, 
Ιδου αγγελος κυρίου κατ' ~ναρ έφάνη αντφ 

λέγων· 

'Ιωσηφ υΙος Δαυίδ, 

μη φoβηθ~ς παραλαβείν Μαρίαν την γυναίκά σου· 

το γαρ έν αντη γεννηθεν 
ι 

έκ πνεύματος έστιν ~γίoυ. 

τέξεται δε υΙον 

και καλέσεις το ~νoμα αύτου 'Ιησουν· 

αύτος,γαρ σώσε~ τον ~αoν αύτου 
άπο των ~μαρτιων αύτων. 

111. τουτο δε ~~oν γέγονεν 

rνα πληρωθ~ το ρηθεν ύποκυρίου 

δια του προφήτου λέγοντος' 

Ίδo~ ή παρθένος έν γαστρΙ Εξει 

και τέξεται υΙ6ν, 
και καλέσουσιν το ~νoμα αντοϋ 'Εμμανουήλ, 

3 έστιν,μεθερμηνευόμενον 
μεθ' ήμων ό θε6ς. 

Έγερθεις δε δ Ίωσηφ άπο του ~πνoυ 

έποίησεν ώς προσέταξεν αντψ ό αγγελος κυρίου, 

και παρέλαβεν την γυναίκα αντου· 
καΙ ονκ έγίνωσκεν αύτην ~ως (οσ) fτεκεν υΙ6ν' 
και έκάλεσεν το ονομα αύτου Ίησουν. 
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Ma.ttheus 2:1-12 

Ι Ι. του δε 'Ιησου γεννηθέντος 

έν Βηθλέεμ της 'ΙουδαΙας 

έν ήμέραις Ήρψδου του βασ~λέως, 

Lbou μάγo~ άπο άνατολων παρεγένοντοεΙς 'Ιεροσ6λυμα 
2 λέγoντες~ 5 

που έστιν δ τεχθε\ς βασ~λε~ς των 'ΙουδαΤων; 

ε!δομεν γαρ αύτου τον άστέρα έν τ~ άνατoλ~ 

καί ηλθομεν προσκυνησαι αντψ. 

3 άκούσας δέ δ βασ~λεν Ήρψδης έ~αράχθη 

κα'ι πάσα 'Ιεροσ6λυμα μετ' α{ιτοσ, 10 
4 xat συναγαγων πάντας τους άρχ~ερεΤς xat γραμματεΤς τοσ λαοσ 

έπυνθάνετο παρ' αύτων που δ xρ~στoς γεννατα~. 

5 οΙ δε Etnav αύτψ" 

6 

7 

έν Βηθλέεμ της 'Ιονδα" 

o~τως Ύαρ γέγραπτα~ δ~α του προφήτου" 

καΙ σν Βηθλέεμ, γη 'Ιούδα, 

ονδαμως έλαχΙστη εΤ έν τοΤς ήγεμ6σ~ν 'Ιονδα" 
έκ σου γαρ έξελενσετα~ ήγονμενος, 

βστις πo~μανεΤ τον λα6ν μου τον 'Ισραήλ. 

11. Τ6τε Ήρψδης 
λάθρα καλέσας τους μάγους 

ήκρtβωσεν παρ' αύτων τόν χρ6νον τοΌ φα~νoμένoυ άστέρος, 

κα~ πέμψας αύτονς εΙς Bηθλέ~μ εΤπεν" 
πορευθέντες έξετάσατε άκρ~βως περ\ του πα~δΙoυ· 
έπαν δε ε{)ρητε, άπαγγεΙλατέ μο ~., 

οπως κάγω έλθων προσκυνήσω αύτψ. 

9 111. οΙ δε άκονσαντες του βασ~λέως έπoρέύθησ~ν· 

κα\ ΙδοΙΙ δ άστήρ, βν εΤδον έν τ~ άνατολv, προηγεν αίιτοί.ις 

Ιως έλθων έστάθη έπάνω o~ ήν τό πα~δΙoν. 

15 

20 

25 

10 Ιδόντες δε τον άστέρα έχάρησαν χαραν μεγάλην σφόδρα. 30 
ΙΙ κα~ έλθόντες εΙς την οΙκΙαν ε!δον το πα~δΙoν μετα ΜαρΙας 

καΊ, πεσόντες προσεκννησαν αντψ, /της μητρος αίιτοσ 

κα~ άνοΙξαντες τονς θησαυρονς αύτων προσήνεγκαν αuτψ δωρα, 
χρυσόν καΙ· λιβανον xat σμνρναν. 

12 καΙ χρημαησθέντες ·κατ'· tSvap μη άνακάμφα~ προς 'Ηρψδην, 35 
δι' &λλης δδου άνεχώρησαν εΙς την χώραν αντων. 
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Mattheu8 2:13-23 

13 Ι, Άναχωρησάντων δε αύτων, 

14 

15 

Ιδου ~γγελoς κυρ(ου φα(νετα~ κατ' 5ναρ τψ 'Ιωσηφ 

λέγων' 

έγερθε'~ς παράλαβε το πα~δ(oν κα~ την μητέρα αύτοϋ, 

καΙ φεϋγε εΙς ΑΙγυπτον, 

κα\ Ισθ~ έκε! Ιως &ν εfπω σo~' 

μέλλε~ γαρ Ήρψδης ζητεΤν το παιδ(ον τοϋ άπoλέσα~ αύτ6, 

δ δε έγερθε~ς παρέλαβεν το πα~δΙoν κα~ την μητέρα αύτοϋ 

και άνεχώρησεν εΙς ΑΙγυπτον, 

και ην έκε! ~ως της τελευτης Ήρψδου' 

ϊνα πληρωθ~ το ρηθεν ύπο κυρΙου 

δια τοϋ προφήτου λέγοντος' 

έξ ΑΙγύπτου έκάλεσα τον υΙ6ν μου, 

16 11, τ6τε Ήρωδης , 

5 

, 
νυκτος 

10 

Ιδων βτ~ ένεπαΙχθη ύπο των μάγων έθυμωθη λ(αν, Ι5 

κα~ άποστεΙλας άνε!λεν πάντας Ίοuς παΤδας 
τους έν Βηθλέεμ καt έν πασ~ τοΤς δρΙo~ς αύτης 
άπο διετοϋς καt κατωτέρω. 

κατα τον χρ6νον δν ήκριβωσεν παρα των μάγων. 

17 τ6τε έπληρωθη τό ~ηθέν δ~α 'ΙερεμΙου τοΟ προφήτου λέγοντος' 20 
18 φωνη έν 'Ραμα ήκονσθη, 

κλαυθμος καΙ όδυρμος πολύς' 

Ραχηλ κλαΙουσα τα~τέκνα αύτης, 

κα~ ούκ ηθελεν παρακληθηνα~, 

~τι ούκ εΙσΙν, 25 

19 111, Τελευτήσαντος δε τοϋ Ήρψδου, 
Ιδου &γγελος κυρΙου φαΙνετα~ κατ' 5ναρ τψ 'Ιωσήφ έν ΑΙγυπτψ 

20 λέγων' 

έγερθεLς παράλαβε το πα~δίoν καL την μητέρα αύτοϋ 

και πορεύου εΙς γην 'Ισραήλ' 30 
τεθνήκασ~y γαρ οΙ ζητοϋντες την φυχην τοϋ παιδίου, 

21 δ δε έγερθεΙς παρέλαβεν το πα~δΙoν καΙ την μητέρα αύτοϋ 

και εΙσηλθεν εΙς γην 'Ισραήλ, 
22 άκουσας δε βη' Αρχέλαος βασ~λενει της 'ΙουδαΙας 

άντΙ τοϋ πατρος αύτοΟ Ήρψδου 

23 

έφοβήθη έκεΤ άπελθεΤν' 

χρηματ~σθεΙς δε κατ' 5ναρ 

άνεχώρησενεΙς τα. μέρη της Γαλ~λαΙας, 

κα'ι έλθων κατψκησεν εΙς π6λ~ν λεγομένην Ναζαρέθ' 

~πως πληρωθ~ το ρηθεν δια των προφητων 

5τι Ναζωραίος κληθήσετα~, 

35 

40 
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Hatth.2:1-2 111 de 1at!;il1se vertalii1g, val1 Sebastaan Caste11io (1515=1563) 

Ι του bt ,',ΙησοΥ Ύεvvηθ~vτοι; 

kv Bηθλ~εμ τjiι;, " Ioνδα~αι; 
kv ήμ~pα~ι; Ήρφδον τον βασ~λ~ωι; 

tδο~ μdΎo~ ~πb ~vατολων 

παρεγ,tvοντο ε Ιι; Ίεροσ6λνμ.α. 

λ~Ύοvτει; 

Jesu autem Beth1ehemae in Judaea nato, 

tempore regis Herodis 

venerunt ab oriente ιnagi Hiero'solymam, 

που έστ~v δ τεχθ~Ιι; βασ~λεOι; των :ΙονδαCωΥ; 
είδομεv Ύ~Ρ α~τoσ τ~ν άστ~ρ~ ~ν τ~ &νατoλ~ 
καΙ ~λθομεv πρoσκννησα~ α~τφ • 

et ubinam esset Judaeorum 

natus rex quaesiverunt: 

Βθβθ enim e1us v1disse stellem 

in oriente, itaque eum adoratum 

venisse. 

Caste1110's 1at!jnse verta1ing van de B!jbe1 y_,.ake'A 1n1551 , z!jn franse verta11ng 

in 1551. 1519-1605 
B~ de weergave van Matth.2:1-2 door Caste11io merkt Beza ορ: 

2. Dicentes, λ~Ύοvτει; • Solent fere Hebraei historias quae narrantur, 

induct1s personis exp11care: Latini oontra p1erumque ob11quis narrationibus 

quas vocant, utunturl quo modo etiam Caste11io nuper totam hanc periodum 

convert1t. Me vero 1stius simplicitatis quam Spiritus Sanctus emp1exus est, 

nunquam pudebit. Namcerte haeo narratio p1us habet energiae quam si oblique 

a1iena dicta referrentur. θΟ quod res non tam narrari quam geri videatur. 

(Beza's editie van het griekse ΝΤ met annotaties verscheen 1565 

1582 1588 1598 

In z!jn "Annotat1ones 'ad Vetus ,et Novum Testamentum" zegt Grotius (1583-1645) b!j 
de woorden πρoσκννησα~ αότφ ι adorare eum ) "~el1enistae νΟCθΘ hanc modo 
cum _ ,tertio casu oomponint. ut h1c, & LXX Gen.XXXVII, 
1n , modo oum quarto, ut Graect' soriptores. Signifioat autem prooubentis corporis 
gestum honor1s habendi gratia. Graeci assueti 1ibertati hoo modo nem1nem hominem 
sa1utabant, ut nos dooet Herodotus'aliique. Orientis populos Regibus eum honorem 
habuisse 8. sacra 8. profana historia nos dooet." Nadat Grotius nu u1tspraken 
van vier schr!jvers uit de oudheid heeft laten horen (Josephus, Livius, Euripides, 
Scriptor La tinus vi tae Cononi8) zegt Wj tens10tte oonc1uderend: "Hagi igitur, 
quibus persuasum erat huio puero Regnum destinari, more suae gent1s eum veneran
tur". 

Ca1~n (1509-1564) 1s het h1er met Grotius eens (Harmonia 1545 1at!jn en !rans) 

Sommes venus l'adorer) Ce que l'estoi1e est apparue, a est& afin de tirer 1es 
Sages jusques en Jud&e, et que 1a i1s fussent comme h6rauts pour porter 1es 
nouve11es du nouveau Roy. Quant a eux, 11β ne venoyent point pour faire a Christ 
hommage de service divin te1 que m8r1te 1e Fils de D1eus seu1ement i1s 1e 
vouloyent sa1uer et 1u1 faire 1a r6v'rence oOrιJmθ a un Roy tres exce~lent, selon 
la coustume de 1eur pays. 

Quantum vero ad ipsos speotat, non venerant ad exhibendum Christo 
pietat1s cultum, quasi 'debetur filio Dei, sed persico more volebant 
salutare quasi praestantissimum regem. 
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MarCU6 ~1; 1-1~ 

Ιη d. v.rtal1n\J νΜ h.t ΝΒΘ 
18 MarCU8 111-8 d ••• rst. p.riooop· 
onder het opschr1ttl 

Johapnes de Doper 

Ιη d. vert&l1n\J νΜ h.t ΙΙΒΘ. 
i8 RarcU8 1151-13 . .,. 
d. tw •• d. p.riooop . 
onder het opschrittl 

Ρβ doop βη d. verzoekin\J 
ίρ d. Wgestijn 
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ί 'Αρχή τοίί ε~αγγελιοu 
Ίησοσ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

'ΟΙ 

3 

Χριστοίί 

u!ou θεοίί·. 

ΚαΟώ\: γίγρuπτu, ίν τι? 'Hl1ui~L τ.;; ΠΡUΨ'ΙΤ!Ι. 
Ίδοίι 

ά11'οστέλλω τον άγγελόν IlOU 11'ρο 11'ροσώπου σου, 
δς KClTClaKEUciael τήν οδόν aou' ~.:t!'.:ι" (iwf.j:I 

Φωνή βοωντος Ιν ήj Ιρήμιιι, 
'Ετοιμάσατε την όδόν KUptOU, 

είιθεΙας ποιεϊτι τά.ς TpIβous , -
αυτου, 

4 έγένετο Ίωάννης 

Ιό1 βαπτttων ίν ήj ίρήμ~ 
καΙ κηρόσσων βά'ΙΙ'Τισμα μετανοίας 

ιΙς αΦεσιν δ.μαΡTlων. 

5 1 tt ' '., - C·I δ' , κα ε:,επορευετο προς CluTov πασα η ou αια χωρα 

καΙ οΙ Ίεροσολυμϊταl πάντες, 
καΙ Ιβα'ΙΙ'Τttοντο δπ'αίιτοσ έν τ~ Ίορδάνη ποταμϊ;ι 

ίgομολογοuμενοl τάς άμαρτΙας α~τών. 

6 καΙ ην ό Ίωάννης ένδεδυμένος τρίχας καμηλου 
καΙ tώνην δερματίνην περΙ τήν όσΦίιν CluTou 

Kα~.~σθίων ά.κρΙδας καΙ μΙλl αγριον. 

7 καΙ έκήρuσσεν λέγων, 

'Έρχιτσ, ό taxup6Tcpbs μοu ό"Ιαω μοu, 
O~ OUK εΙμΙ tKClvbS κίιψας 
λσσαl τον Ιμάντα των ίιποδημάτων α~τoίi, 

8 "lβ' • Λ ~δ εγω ~ αΠTlσα uμαs u ατl, 
(l~Tbs δ~ βα'ΙΙ'Τtσεl ίιμας WVCUflClTl δ.γt~·. 

9 ΚαΙ έγένετο έν lKctvCllS ταίς ήμέραlς 
ηλθεν Ίησοus άπο NCltClpiT της Γαλιλαίας, 

καΙ φα'ΙΙ'ΤΙΟ'θη εΙς τον Ίορδάνην ίιπο Ίωάννου. 

10 καΙ εlιθίις. άναβαtνων έκ τοσ iίδατoς 

εlδεν Ο'χιtομcνοuς Tous οίιρανοίις 
καΙ το 'ΠVιoμα ώς πιριστεράν 

καταβαϊνον ιΙς αίιτόν' 

11 'καΙ Φωνή· έκ των οίιρανων. 

.n ε1 ό ulbs μου' 
ό άγαπητός, Ιν σοΙ είιδόκησα. 

12 ΚαΙ είιθίις το 'ΠVισμα αίιτον ίιcβάλλεl εΙς τήν 

13 καΙ ην Ιν ήj έρήι-ιιιι τεΟ'Ο'ιράι<οντα ήμfρας 
πcιραt6μεν,οs ίιπο του Σατανα, 

καΙ ην μετά. των θηρΙων, 
ι<αΙ οΙ αγγελοl διηι<όνουν 

• Λ 

αυτΙΙΙ, 

iΡημον. 

1 
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.. 
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1 
~~~~;[ 

~ ~~6U.[ 

J(ar"uII [ 
1 :7-8 

~ 

~rcus[ 
1:9 

6 , 

f!iglln B~ 
van Matt 

Ma.ttheίis 3:1-15 

'Εν δ~ταΤς ήμtρα~ς έκε (να~ς παραγ (νετα~ 'Ιωάννης 

κηρ15σσων έν τ~ έρ~μψ της 'ΙοvδciCας λtγωv' 

μετανοεΤτε' ηγγ~κεν γ~ρ ή βασ~λεCα των ούρανων. 

Ί. 
δ βαπτ ~ ση') ς , 

2a 

Ί 

'ΗσαCοv τοίί προφήτον λ ty J-3-τ 9 ζ , o~τoς Ύ~Ρ έστ~ν δ ρηθεΙι; δ~~ 
φων~ βοωντοι; έν τ~ έρήμψ' 

έτo~μάσατε τ~ν όδόν xvpCov 
εύθεCας o~εΤτε τ~ς τρcβοvς αύτοΌ. 

b 

c 

d 

αυτός δ~ ό 'Ιωάννης εΤχεν τό ~νδνμα αύτοίί άπό τρ~χων 4a 

καΙ ζ~νην δερματCvηv περΙ τ~ν όσφtv αύτοίί καμ~λoν 
b 

~ δt τρoφ~ ην αύτοΌ άκρCδεσ καΙ μtλ~ ~Ύρ~oν. c 

Τ6τε έξεπορε15ετο πρός αυτόν Ίεροσ6λνμα 5a 

καΙ πασα ή 'ΙοvδαCα καΙ πασα ή περCχωρος τοΌ 'Ιορδdvοv, b 

καΙ έβαπτCζοvτο έν τφ Ίoρδάν~ ποταμψ ύπ' αύτοΌ 6a 

έξoμoλoγo15μενo~ τ~ς ~μαρτCας αύτων. b 

Luc. 
3:7 

r Ιδαιν Μ πολλοtς των φα.ρ ~·σα (ων καΙ Σαδδονκα (ων 7a 

Ι εΤπεναύτοτς' γενν~ματα έχ~δνων !ρχομtvωv έπΙ τό βάπτ~~μά ,τCς ύπέδε~ξεν υμΤν φνγεΤν άπό της μελλο15σης όργηζ; c 

Luc. lπo~~σατε o~ν καρπόν {ίξι.ον της μετανοCας 8a 

3:8-9 xc.t μ~ δ6ξητε λtγε~v έν έαvτοΤς"πατtρα ~χoμεν τόν • Aβ~&άμ 
λtΎω γ~ρ ύμΤν Bτ~ δ15ναται. ό θεός έκ των λCθωv τo~των • 

έγεΤρα~ τέκνα τψ 'Αβραάμ. 

~δη δt ή άξ (νη πρός τ~ν Ρ (ζαν των δένδρων κεΤταL 10a 

παν o~ν δtvδροv μ~ ποι.οΌν καρπόν καλόν Ικκ6πτετα~ b 

καΙ εΙς πΌρ βdλλετα~. 

Eγcb μtv ·υμας; βαπτCζω έν {)δατι. εΙς μετάνοι.αν 

δ δt όπCσω μον έρχ6μενος Ισχνρ6τερος μ06 έστ~ν 

00 o~κ εΙμΙ Ικανός τ~ ~πoδ~ματα βαστάσαι. 

11a 

• 
c 

d 
Luc. 
3:17 

αυτός ύμας βαπτCσει. έν πνε15ματ~ άγCψ καΙ πνρ' 

ου τό πτ150ν έν τ~ χει.ρΙ αύτοίί 
καΙ δ~ακαθαρ~ε! τ~ν &λωνα αντοίί 

12a 

b 

! 

καΙ σννάξε~ τόν σΤτον αύτοΌ εΙς τ~ν άποθήκην 

. τό δt ~χνρoν κατακα15σε~ πνρΙ άσβtστψ. 

Τ6τε παραγCνετα~ ό 'ΙνσοΌς άπό της Γαλι.λαCας 

έπΙ τόν Ίορδάνην πρός τόν Ίωάννην 

τοΌ βαΠΤLσθηνα~ υπ' αύτοΌ. 

δ δt δ~εκώλνεν αύτόν λtγων" 

c 

d 

1),a 

b 

c 

14a 

GUB 
tycb χρεCαν ~xω ύπό σοίί βαπτ~σθηνα~ 

καΙ ab ~ρχ~ πρός μt; 
b 

&ποκρι.θεΙς δt δ ΊησοΌς εΤπεν αντψ' 

ιfφες Cfρτ ~ • 
ο{)τως γ~ρ ~ptnov έστΙν ήμΙν 

πληρωσαι. πασαν δ~κ~~oσ15νην. 

τ6τεάφCηα~ν c.Vτ6ν. 

ι----------, 
het eerste woord 
van Jezus 
in het verhaal 
van Mattheus 

c 

15a 

b 

c 

d 

e 

8a 

-



Mattheus 3:16-17 
als de middelste 
pericoop van het 
drieluik. 

7 
Luc.3:21-22 

~ δ Ίησοσς ~νήχθη ς:Ις ~ην fΡημον. Ιιιtς ~Oσ l!;\,t{,μ.:ι,\C'ι:;. 
JtC~P~uO~\lCt~ un& ~aσ ~~uR6λcu, 

κ~'~ νηo~εCιoας ήμέpας'η;σσι;p~κoν~α ~Clt ~εCΙOεράIlOν~α \Ιό~"ας 

8b 

Mattheua 4:1-11 
ala de derde 
pericoop van het 
·Ori.eluik. Luo .413-4 

r.o'\'cpO\' Ι.ιε (vanc.v, 
"αΙ προσελθων δ πε ~pώ;ων ε Τ πεν αύ:ι::φ.: "ΟΙ ) 

Luc.4:9-12 

εΙ υΙo~ ε! ~oO ΟεοΟ, 
Ctlti: "να όι λΙoo~ oo~o~ ~ρ~o~ ytvIιIV~u.~. 
6 δε ά~oxρ~Oε\~ εΤπεν' 
γέγpαπ~~~ , 

οόκ έπ' ~p~~ μ6ν~ ζήσε~~~ 6 ~νOρωltoς, 
άλλ' έπ\ π~ν~Ί. ρήμ~n .έκπορευομένCjl δ~'ι σ~6μα~oς θεοΟ. 

~ 1tσ.ραλαl1βάνε~ αό~όν δ δ ~άβoλoς εΙι; ~ην ά.γ Ιαν 'ιt6λ ~ν, 
xCtt fσ~ησεν αύ~oν tJtt ~o π~εp6γ~oν ~oϋ ΙεροΟ ι 
,,~'~ λέγ ε ~ αύ~ijί" , 

εΙ υΙός εΤ ~oO θεοΟ, 
βάλε σεαlJ~oν ~~ω' 

Ύέγp~π~α~' γαρ ΙSn' 

~oΤς ~γγ{;λo~ς αό~OO i;ν~ελεt~α~ 1ΙΙ;P'~ OI,1j 
x~Ι έπ\ xι;~pων ~poOσ~ν σι;, 
μ~πo~'ι; ΠΡοσχ6ΨQς προς λ ΙΟον ""ον π6δα ιιον. 
Ιφη αό~φ ό ΊησοΟς' 

~ γέγpαπ~~~' 
ουκ l;IΙltε ~ράσε ~ς "Cιρ ~oν ~oν Οε6ν σον, 

ιΌ 

Luc.415-8 πάλ~ν παpαλαμβ~νε~ αύ~oν 
)(α\ 6εΙ)(ννσ~ν ~ύ~ω 1tάσ~ς 

δ 6~~βoλoς 'ι~ ~ρoς όψηλ~ν λΙαν, n 

• • -rα.ς βααι,λεΙnι '(ου Η6σμου HαΊ~ τηv bό~αv : 
)tσ.~ εΤπεν ~ύ~ljί' 
~αO~α σο ~ 1tάν~α δώσω, εαν 1ιεσων "ρoolll:νήoι;lς μο ~ • 
~6~ε λέγε ~ αν~φ δ 'ΙησοΟς' " . , 
(j'ltCtyc ι σα'tανα:' ' 
YCYPCtlt~Ct~ γαρ' 

ιιCιP.~oν ~oν Οε6ν σον πρoσκννfισε~ς ιιαΙ ovT~ μ6νψ λατρε:vσι:; ~ς, 
~~φΙησ~ν ~ύ~Oν. δ δ~άβoλoς, 

xα~~ Ι60ΙΙ ~γγελo~ προσηλθον H~Ί. δ~η,,6νoνν αύ~~. 

_. ..... . •. ---... ... -- 12 
'Ακοόσης δε ~~~ 'ιωάννης ~αpεδ60η / ~νεχώpησεν εΙς ~ην rαλ~λ~t~ν, 

'xetf xα~CXΛ'~πω\ι ~ην Ναζαρα έλΘων )ια~Φκηcι~ν εΙς Kαφa.pναoιιμ 13 
~ην ~αραβCXΛασσΙαν έν δpΙo~ς Ζαβονλων καΙ NεφθCXΛιμ' 
~να πληρωθ~' ~O ρηΘcν δ~~ 'Hσα~oυ ~oO ~ρoφ~~oυ λέγoν~oς' 
γη Ζαβουλων HClt γη NειρΘCXΛ(μ, 

δδον θσ.λ~σσης, πέραν ~oo Ίορόάνου ι rσ.λ~λαtα ~ων έΟνων ι 
. δ λα'ο,ς δ καΟήμενος έν OIlO~(~ ψως εΤΙΙcν IltyCl , 

14 
1~ 

16 

.' >ί.cι:~ ~oΤς καθημένo~ς έν χώρq. l(αΙ σιι,~~ O,,~ν~~oυ φως ~ν{;~ε~λεν αύ~oΤς, 

:Ί ΑπΌ ~ό~ε ~ρξα~o' δ • ΙηοοΟς Hυ'PCισσε~ν H· •. t λtγe~ν' 
με~ανoεΤ~ε', ~γγ~Hεν γαρ \~ Oαo~λεΙα ~ϊ.ιν oI·Iι\l,(.\,I'i\\I. 

17 
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Mat.4: 1-11 
Artikel πειρα etc. ίη TWNT van Heinrich Seesemann (deel VI, 1959) 
ρ.34,23 - 37,4 Die synoptische Versuchungsgeschichte 

Terecht wordt door Seesemann "die These νοη Κ.Η. Rengstorf, Lukas (ΝΤ Deutsch) zu 
4,1 ν ., auch im Versuchtwerden J esu sei nur eine Prίifung Ζυ sehen, hίnter der letztIich 
Gott steht" (Anm.58) verworpen en terecht wordt eveneens verworpen de gedachte van 
Kuhn, die "ίη der Versuchungsgeschichte nur einen "Dialog nach Art der Rabb. Schuldis
pute, ίη dem Jesus den Teufel mit den ήchtίgeη Bibelzitaten schlagt"" , ziet (Anm.68; vgl. 
Anm.59 (Bultmann Trad 271-275). 
Het gaat ook volgens Seesemann ίη de verzoeking van Jezus door de verzoeker (ό 
πειράζων ίη Mat.) omechte aanvechtίng: "Der πειράζων versucht es, Jesus νοη seiner 
ihm νοη Gott ίη der Taufe besilitίgten Aufgabe zu losen und seinen Auftrag υη

durchfϋhrbar Ζυ machen". 
Seesemann legt de ΡeήkοοΡ van Μatteϋs echter niet υίι binnen het kader van dit evangelie 
als geheel: 
1. Heel dit verhaal van 4: 1-11 en daarmee van 3: 1 - 4: 11 is bij Μatteϋs vanuit de 
ouverture lijdensverhaal, en als lijdensgeschiedenis is heel deze geschiedenis verzoekings
geschiedenis, ίη haar drie momenten: GaIilea - Jeruza1em - berg! 
De Ζίη van de volgorde der drie verzoekingen bij Μatteϋs blUft onbesproken 
2. De herhaling van τότε άΦίησον αύτόν ίη 3: 15 en 4: 11 blijft eveneens onbesproken 
(de weerstanden! - alles verzet zich ertegen, alles wordt gemobiliseerd om te νeήjdeΙeη, 
dat gebeuren zal, wat hier gebeuren wil (zoals Herodes en Judas, beiden ορ tίjd ter plaatse 
zijn». Εη hoe heel de lijdensgeschiedenis als verzoekingsgeschiedenis culmineert ίη de 
peήkοοΡ over de laster, spot en hoon (na Gethsemane) heeft Seesemann ook niet gezien. 
3. Vreemd vooral is ook, dat de herhaling van de woorden εί υίός εί τού θεού υίι 
4:3 en 4:6 ίη 27:401 door Seesemann onbesproken blijft, terwijl hij zich wel afνraagt, 
waar de synoptίci opnieuw "ein Versuchtwerden Jesu" zien. Hij zegt dan: "Ιη der Stunde 
νοη Gethsemane" en dan voorts ίη Mat.16:23 (Am ehesten wird man eine Versuchung 
Jesu ίη den Worten des Petrus nach Jesu ersten Leidensankϋndigung erkennen, da Jesus 
ihn mit den gleichen Worten zurίickweist wie den Satan ίn der Versuchungsgeschichte 
Mt.4:IO: ύπαγε όπίσω μου, σατανά (Mk 8,33 Par)". Hier had Seesemann er echter ορ 
moeten wijzen, dat bij Μatteϋs deze woorden ίη 16:23 een combinatίe vormen van ύπαγε 
σατανά ίη 4:10 en όπίσω μου ίη 4:19 (dat Μatteϋs niet ίη 4:22 herhaalt, zoals Marcus 
doet). 

We zien ook hier weer de zwakte van een theologisch woorden-boek. Men benadert de 
teksten vanuit de woorden ίη plaats van woorden vanuit de gevormde teksten. 

NestIe Aland verwijst ίη margine bij 4:3 naar 27:40 en bij 27:40 naar 4:3. 

8c 
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30 

35 

Mattheus 3:1 - 4:11 

Έν δε ταΤς ήμέραις έκείναις παραγίνεται 'Ιωάννης ό βαπτιστης Ι 

κηρ6σσων έν τ~ έρ~μψ της 'Ιουδαίας λέγων' 2 
μετανοείτε· ηγΎικεν γαρ ή βασιλεία των ούρανων. 

οδτος Ύαρ έστιν δ ~ηθε\ς δια 'Ησαtου τοΟ πρoφ~τoυ λέγοντος' 
φωνη βοωντος έν τ~ έρ~μφ' 
έτοιμάσατε την δδον κυρίου, 

ε~θείας ποιείτε τας τρίβους αντοο. 

αντος δε δ 'Ιωάννης εΤχεν το ενδυμα αντοο άπο τριχων καμήλου 
καΙ ζώνην δερματίνην περ~ την όσφιιν αντοο' 
ή δε τροφη ην αίιτοΟ άκρίδες κα\ μέλι αγριον. 

Τ6τε έξεπορενετο προς αίιτον Ίεροσ6λυμα 

καΙ πα σα ή 'Ιουδαία καΙ πα σα ή περίχωρος τον Ίορδάνου, 

καΙ έβαπτίζοντο έν τφ 'Ioρδάντ;J ποταμφ ύπ' αίιτοΟ 

έξομολΟΎονμενοι τας άμαρτίας αυτων. 

3 

4 

5 

6 

'Ιδων δε πολλονς των Φαρ ισαίων καΙ Σαδδουκαίων έρχομένων έπt 7 
εΤπεν αίιτοίς· γεννήματα Ιχιδνων, το βάπτισμα 
τίς ύπέδειζεν ύμϊ:ν φυγεϊ:ν άπο της μελλουσης όργης; 

ποιήσατε o~ν καρπον αξιον της μετανοίας, 8 
καt μη δ6ξητε λέγειν έν έαυτοΤς' πατέρα fχομεv τον Άβραάμ' 9 
λέγω yctp ύμΤν ΟΗ δVναται δ θεος έκ των λίθων το'ύτων έγεΤeα~ τέκνα 
ηδη δε ή αξίνη προς την ~ίζαν των δένδρων κεΤται' ·τφ Αβραάμιο 
παν o~ν δένδρον μηΠΟιοΟν καρπον καλον έκκ6πτεται XCXL εΙς πυρ βάλλεται. 

Έ~γω μεν ύμας βαπτίζω έν ϋδατι εΙς μετάνοιαν' 

δ δε ό.πίσω μου έρχ6μενος Ισχυρ6τερος μου' έστιν, 

o~ ουκ εΙμι. Ικανος τα όποδΤιματα βαστάσαι' 
αύτος ύμας βαπτίσει έν πνευματι άγίψ καΙ πυρί. 

o~ το πτνον έν τ~ χειρ\ αυτοο, 

καΙ διακαθαριεΤ την &λωνα αύτου, 

κα\ συνάξει τ'ον σίτον αντοο εΙς την άποθήκην, 
το δε αχυρον κατακαυσει πυρι άσβέστψ. 

Τ6τε παραγίνεται ό 'ΙησοΟς άπο της Γαλιλαίας 

έπ~ τον 'Ιορδάνην προς τον 'Ιωάννην 

τοΟ βαπτισθηναι όπ' αίιτοΟ. 

ό δε διεκώλυεν αύτον λέγων' 

έγω χρείαν εχω 
ύπο σου βαπτισθηναι, 

καΙ συ ερχ'Q προς μέ; 
&ποκριθεΙς δ~ δ 'ΙησοΟς εΤπεν αύτψ' 

αφες αρτι' 

ΙΙ 

12 

13 

14 

15 

40 οϋτως γαρ πρέπον έστ'ιν ήμΤν 

πληρωσαι πασαν δικαιοσννην. 

τ6τε άφίησιν αυτ6ν. 

9 



ΊησοΟς / ενθνς άνέβη άπα τον ~δατoς' 16 

κα" ήνε~xθησαν οΙ ονρανοΙ, 

κα~ ε!δεν πνενμα θεον καταβα~νoν ~σε~ περ~στεράν, 
κα~ Ιδοu φωνη έκ των ονρανων λέγουσα' έρχόμενον έπ' αύτόν1ϊ 

5 o~τoς έστ~ν δ υΙ6ς μου δ άγαπητ6ς, έν Φ ενδόκησα. 

10 

~ δ ΊησοΟς άνήχθη εΙς την ~ρημoν δΠQ τοΟ πvεvμ~τος, 
πε~ρασθηνα~ δπο τοσ δ~αβ6λoυ, 

κα\ νηστε(ισας ήμέρας' τεσσερ~κoντα ~αΙ τεσσε.ρ~κoντα ν(ικτας 2 

κα'ι. προσελθων δ πε~ράζων ε!πεν αύτψ' 
εΙ υΙος ε! τοΟ θεοσ, 
ειπε ~να οΙ λΙθοι. o~τo~ &ρτοι. γένωνται., 

δ δε άπoκρ~θε~ς εΤπεν' 

γέγραπτα~ . 
ονκ έπΟ' &ρτψ μόνψ ζήσετα~ δ ~νθρωπoς, 

~στερoν kntCvaatvo 
3. 

4 

15 άλλΟ έπ~ παντ~ ρήματ~ έκπορενομένφ δ~~ στόματος θεον. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

τότε παραλαμβάνε~ αύτον δ δ~~βoλoς εΙς την &γΙαν π6λ~ν, 

xaL ~στησεν αύτον έπ~ το πτερvγ~οv τον Ιερον, 

κα'~ λέγεΙ. αύτψ' . 
εΙ υΙός ε! τοσ θεοΟ, 
βάλε σεαυτον κάτω' 

γέγραπτα~ γαρ 5τι.' 

τοΤς άγγέλοι.ς αύτον έντελεΙται. περ~ σον 
κα'~ έπι XεLρων CιρoOσι.ν σε, 
μήποτε πρoσκόψ~ς προς λΙθον τον πόδα σον. 
εφη αύτψ δ Ίησοσς' 

πάλι.ν γέγραπται.' 

ούκ έκπει.ράσε~ς κυρ~oν τον θε6ν σον, 

πάλ~ν παραλαμβάνει. αύτον δ δ~~βoλoς εΙς ~ρoς δψηλον λΙαν, 

5 

6 

ϊ 

8 
κα\ δεΙκννσ~ν αύτψ πάσας τας βασ~λεΙας τον κόσμον κα~ την δόξαν 
κα~ εΤπεν αύτω' αντων, 

Ο 9 
ταΟτα σo~ πάντα δώσω, εαν πεσων πρoσκννήσ~ς μοι., 
τότε λέγε~ αύτψ 

{)παγε, σατανά' 

γέγραπται. γαρ' 

δ • Ιησοσς' 

κνρι.ον τον θεόν σου πρoσκυν~σε~ς κα~ αύτψ μ6νψ λατρευσει.ς. 
τότε άφΙησ~ν αύτον δ δι.άβολος, 

κα~ Ιδοv dγγελοι. προσηλθον καΙ δι.ηκόνονν αντψ. 

10 

11 

'Ακονσης δ~ δτ~ 'ιωάννης παρεδόθη / άνεχώρηάεν εΙς την Γαλι.λαΙαν. 12 

κα~ καταλι.πων την Ναζαρα έλθων κατφ~ησεν είς'Καφαρναονμ 13 

την παραθαλασσΙαν έν δρΙοι.ς Ζαβουλων κα~ ΝεφθαλΙμ' 
rva. πληρωθ~ το ρηθεν δι.h Ήσα~oν τoυ.πρoφή~oν λέγοντος' 

γη Ζαβουλων καΙ γη ΝεφθαλΙμ, 

δδον θαλάσσης, πέραν τον Ίορδ&νον, Γαλι.λαΙα των έθνων, 

δ λα~ς δ καθήμενος έν σκoτ(~ φως εΤδεν μέγα, 

14 

15 

16 

xαl τοΤς καθημένοι.ς έν χώρ~ κα~ σκι.~ θανάτον φω~ Cινέτει.λεν αντοΤς. 

'Απ'Ο τότε i'!ρξατο δ Ίησονς ?iυρ(ισσε~v καΙ λέΎξ:ι.ν' 
)'Ε,το.νοεΤτ.ε: ~),δ'ι)ι.εν ?''''Ρ ~ &~~lAr(<< Τ~OΙY c.VrC'~'ψ.v 
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MattheuB 311 - 4111 

Lucas 411-13 

1 Ίησοϋς δε πλήρης πνεύματος άγΙον ύπέστρεφεν άπο του Ίορδάνου, 

καΊ, ηγετο έν τφ πνεύματL έν τ~ έρημφ 

2 ήμερας τεσσεράκοντα πε"ραζ6μενος ύπο τοϋ δ"αβ6λου. 2 

Κα'" ούκ ~φα.γεν ο'όδεν έν ταίς ήμέρα"ς έκεΙνα.~ς, 
3 εΙπεν δε αύτψ.δ δ"άβολος" καΙ σνντελεσθε~σων αύτων έπεΙνασεν, 

εΙ υΙος εΙ τοϋ"θεοϋ, 3 
4 ειπε τψ λΙθφ τούτψ tvα γένητα." &ρτος, 

κα.·" άπεκρ Ιθη προς α.ότΟν δ Ίησοϋς'ο 4 
γέγραπτα" 

5τ" ούκ έπ' &ρτφ μ6νφ ζησετα" δ &νθρωπος. 

9 ΝΗγαγεν δε αντον εΙς Ίερονσαλημ 
καΙ fστησεv έπΙ το πτερνγ~oν τον Ιερον, 
'τ , -κα" ει,πεν αντψ' 

εΙ νΙος ε! τον θεον, 
10 βάλε σεαντον έντενθεν κάτω' 

γέγραπτα" γαρ Βτ" 
τοΤς άγγέλο"ς α.ότον έντελεΤτα" περ\ σου τον δ"α.φυλάξα" σε, 

11 κα.ι βτ" έπΙ χε"ρων άρονσ"ν· σε, 

μήποτε πpoσκ6φ~ς προς λΙθον τον π6δα σου, 

12 κα'" άποκρ"θε\ς ε!πεν αύτφ δ Ίησονς 
βτ" εtρητα"' 
ουκ έκπε"ράσε"ι; κύρ"ον τον θε6ν σον. 

5 1. ' J.' 
α.να.γαγων αvτοv 

9 

10 

11 

12 

5 

εδε"ξεν αύτφ πάσα.ς τας βαο"λεΙας της οΙκονμένης έν στ"γμv χρ6νου, 

6 

7 
8 

κα.~ εΙπεν αύτφ δ δ"~Boλoς·. 6 
σο Ί, δ6σω την δόξαν ά.(ηων, 5τ ~ έμο;' 'ιταραδέδoτα~ καΙ φ έα.ν θέλω 
συ οΌν έαν προσκνvησvς ένωπ"ον έμου, ~στα" σον πασα, δΙδωμ" αύΊην' 
κα.'" άΠOΚΡ'~θεΙς ό 'Ιησονς ε !πεν αύτψ' 8 
γέγραπτα" ' 
προσκννήσε"ς κνρ"ον τον θε6ν σονκα.L αντφ μ6νφ λατρενσε"ς. 

13 καΙ σνvτελlοας πdvτα πε"ρασμόν 

δ δ"dβολος άπlστή άπ' α'ότον ~χρ" κα"ρον 

9b 
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Mattheus 4:12-13 Marcus 1: 14a 

Als Hti nu gohoord had, dat'Johannos was ovorgoloverd, 

week ΗΥ u1t na~~,Gal11oa 

Εη nadat Johannes was overgeleverd 

kwam Jezus naar Galilea. 

on Nazareth verlaten hebbende 

18 ΚU komon wonon to Kapornaum. 

vgl. 
2122-23 
8 .. 14113 

MattheuB 4112-11 

~ 

'Ακοvσας δε 5Η 

'Iωάvνης παρεδ6θη 

άνεχωρησεv 

4112-17 

Harcus 1:14-15 

1!.Μ!. 
ΚαΙ. μετα. το 

παραδοθηvαL 'rov 'Iωάvvηv 
ηλθεv 
6 'Ιησοσι; 

'Ακούσαι; δε ΟΗ 'Iωάvvης παρεδ6θη 

άvεχώρησεv εΙς -r~v ΓαλLλαtαv. 

κα'~ καταλ L πωv τη v Ί·IαζCφα. 
tλθωv κατΦκησεv εΙς Καφαρvαοuμ 

τηv παραθαλασσtαv 

tv 6ρtΟLς Ζαβοvλωv κα\ ΝεφθαλΙμ· 
14 rνα πληρωθ~ το ~ηθεv 

δια ΉσαΙου τοσ προφητου· λεγοvτος· 

15 γη Ζαβοvλωv καΙ Nεφθ~Ιμ 
6δον θαλάσσης 

πέραv τοσ 'Ιορδάvοv 

ΓαλLλα(α τωv tθvων, 

16 δ λαbς δ καθημεv~~ tv σκoτΙ~ 
φως εtδεν μέγα, 

κα'ι τοίς .καθ'ημεvο ις tv XtfJp'f κα\ aXLq. θαvάτοv 
φως άνέτειλεv α6τoΤς~ 

17 Άπο τ6τε ηρξατο ό Ίησοσς 
-,.' κηρύσσεLV κα\ λεγεLV· 

μετανοείτε· ηγγικεv γ~ρ 

ή βασιλεΙα -rwv 06ραvωv • 

.4..!..!.l 
'Απο τ6τε ηρξατο 

ό 'Ιησονς 

κηρvσσειv 

και λεγε Lv· 

μετανοείτε· 

ηγγLΗεν γαρ 

ή βασLλε(α 

τοσ θεοσ. 

1:14b-15 

κηρvσσωv 

το ε6αγγελLΟV τον θεον 
κα'ι λέγωv, 

ΟΗ 

πεπληρωταL ό καLρος 

Ηα'ι ηγγ ικεv 

ή βασιλεΙα 

του θεοσ. 

~ναχωρεtv (u1twUken) bU Mattheusl 
2112,13,14,22 ~ ~ ~ 15:21 (27:5) 

:': 

",( 

Marcus hee!t d1t woord ορ '&n plaats. 3:7 (. Matth.12a15) 

Ook Joh.hee!t d1t woord &&η maal (6115).Bti Lucas kΟΘt h8t 
a18t νοο • 

Lucas 4:14-15 

41148 

ΚαΙ 

ίιπέστρεΨεν 

δ 'Ιησοίίς 

tv τ~ δυνά.μει 
του πνενματος 

εΙς τηv ΓαλLλα(αν. 

4: 14b-15 

κα'ι αύτος έδ(δασκεν 
tv ταίς συναγωγαίς 

αύτων, 

δοξαζ6μενος 

υπο πά.ντων. 



-

-

Mattbeue 4:18-22 

18 nεΡLπατων δε παρα την θάλασσαν της ΓαλLλαCας· εΙδεν δ~o άδελφo~ς, 

Σ(μωνα τον λεγόμενον πέτρον κα\ 'Ανδρέαν τον άδελφον α!ιτοίί, 

βάλλοντας άμφtβληστροv εΙς την θάλασσαν· ησανγαρ &λεεΤς. 

l'j καΙ λέγε ι αύτοΤς· δείίτε 6πΙσω μον, καΙ πο ι.ήσω ήμα.ς άλεεΤς άνθρώπων. 

{Ο οΙ δε είιθέως άφέντες τα δΙκτνα ήκολοΜησαν αΙΙτψ. 

11 Κα1 προβας kκεΤθεν εΙδεν &λλονς δ~o άδελφo~ς, 

Ίάκωβον τον τοϊί ΖεβεδαΙον 
... 

'ιωάννην Τbν άδελφον αι,τοϊί, καΙ. 

kv τψ πλοΙψ μετα. ΖεβεδαΙον του πcx.τρΟι; αιιτων 

καταρτΙζοντας τ& δΙκτνα αιιτων· ... 
l:κάλεσe;ν αΙΙτo~ι;. καΙ. 

. α ι ο Ι δε ε(ιeεωι; άφfvτεc το πλοΤον καί. τον πατέρα αύτων ήκoλό~θησαν cx.ύτψ • 

Wanneer Ya.ttheus ορ ongeveer 65 pla.a.tsen in zijn evange11e ο Ι μαθητα'ι 

zegt (b~v. 26:8,17,18,1,,26,35,)6,40,45,56 27164 2817,8,13,16), dan bedoelt 

b:ij Ο Ι δώδεκα. (1015 20117 26114 26120 !6147). ΟΡ twee pla.a.tsen zeg1; 

b:ij οΙ δώδεκα. μαθητα.Ι (1011 θη 1111) ~η ορ 66η pla.ats 

(en in 28:16 zegt hjj οΙ ~νδεκα μαθηταt). \οΙ δώδεκα άποστ6λοι. 
Mθrι vergel~ke met elka.a.r de volgende plaa.tsenl 9137 101.1 1012 1015 1111. 
W~ geven nu een overz1oht van de plaa.tsen waar de twaa1t d1soipelen Bθt ηΔΜθ 

genoemd. in d1 t evangelie voorkomen. Zes van· de twa.a.l! komen met MIDθ genoemd 

sleohte ορ 6en pla.ats voor~ nl. in 1012-4. De a.ndere zea - ellereerst de twee 

broederpa.ren van 4; 18-~ komen met name genoemd ορ de volgende plaatsen 

voorl 

ΣΙμων 

πέτρος 

Άνδρέας δ άδελφοι; αότοϊί 

Ίάκωβος ότου ΖεβεδαΙον 

. 'Ιωάννης δ άδελφος αΙΙτοΌ 

20: 2:) 26137 27:56 

ΜατυαΤος δ τελωJης 

Ίούδας ό ΊσκαΡLωτηc 

In de eerste vier van deze νjJ! 1Ier1oo
pen wordt even nad;ukkelUk gezegd, dat 
Juda.s "Μη van de twaal!" 18 6χι dat 
b:ij 1e "die Hθιn overleverde 11 Ι 

4118 1012 16116,17 17125 

4118 8114 1012 14128.29 15115 16:16,1δ 

16122,23 1711,4 171t4 18121 19127 

26133,35 26137,41 26158,6,,73,75. 
Jls πρωτοc ko~t Petrus dus φρ 23 

~laatsen voor in 14 peri~open. 

4118 βη 1012 
ορ twee plaatsen dus ~ twee per1oopen. 

4121 1012 1711 

eveneens 4121 10lΙ 1711 
ZU k-men eohter ορ nog dr1e andere plaatseD 

voor als "de z.nen van Zebedeus". 

919 1013 twee plaatsen in twee per1oopen. 

1014 1)1 1Ο11-4 

26114 in .6,1-16 ~ 
26125 1)1 e6117-2f 

• 
26147 111 26130-56 
2713 in 27 ι 3-1~ .r·· .• 

11 



Ma.rcus 1: 16-20 

Κα\ παράγων παρα την θάλασσαν, τη~ Γαλ~λαΙα~ ε!δεν 

ΣΙμωνα 

άμφιβάλλοντας 

κ~~ Άνδρέαν τον άδελφον ΣΙμωνo~ 

έν τ~ θαλάσσ~O ησαν γαρ &λεεΤςο 

κα'ι εΙπεν α~τoΤς δ ΊησοίίςΟ δευτε όπΙσω μου, καΙ πo~ήσω tJμας γενέσθαι 

κα'ι ευθυς άφέντες τα δΙκτυα ήκολοόθησαν α~τψ. '&λεεΤς άνθρώπων. 

Καt προβας όλΙγον,εΤδεν 
• Ίάκωβον τον του ΖεβεδαΙου κα~ Ίφάννην τον άδελφον αύτοΟ 

, , 'έ ( και αυτους v τψ πλο "ψ --, 

καταρτΙζοντας τα δΙκτυα Ο 

κα\ άφέντες τον πατέρα 

" 
HBt woord παραδ ~δ6να~ komt 1n het ΝΤ 120 ιnaa.l voor. 

B~ Mattheus 31 m&al (Ma.rous 21 m&al 
Luoas 11 ιna.al 
J oha.nnes 15 ιnaa.l 

Ha.ndel". 13 ιnaa.l 
Paulus 19 ιna.al 

ΟΡ T1er plaatsen Ietekent het woord b~ Ma.ttheusa '~an 1eaand 1ets 8verleveren in 

de zin van: iets hem 8verhand1gen, 1ets hem 1n handen geven όm het te beherea; 

( 11:27 ~(I) 25114,20,22). 
ΟΡ alle over1ge 27 plaatsen g&at het b~ 'd1t woord ΟΘI 1ea:and .verleveren aan 

het gere~ht. ΟΡ 19 van deze 27 pl~tsen 1s het Jezus , d1e wordt overgeleverd

(ΟΡ 8 plaatsen 1s het θθη anderl 4112' (ι) 10117,19,21 18134 2419,10 5125) 

:D9 19 p.la.a.tsen, waar he'j; woord "ove.rleveren" wo~t geb:ιu1kt UlΘt b-etrekki.Dg "tot 

Jezus, z~ de volgendel 

10:! 171~ 201~, 1, 26IbJi,12. 26IlhllιM.,]i 261~~~ 2712 271~Δ, 
27118,26 • 

ΟΡ 15 van deze 19 plaatsen (de onderstreepte plaatsen) (en 1n 7 van de 9 per1ao

ΡθΩ) gaat het om'de daad van Judas. 

Vele vθ~t&lingen hebben het woord παραδ ~δ6να~ :bohalve met "overleveren" 

8Ρ een var1erend aantal plaatsen ook met 'lYerra.dθ." wee:rgegevenl 

~1dse Ve:ut. 2 ma.al; Brφuwer 4 ιna.al st.W1l11'bro 6 ιna.al i vert.HBG ,ί.JJS,&J. . .J. 

Stat.Vert. 9 ιna.al i tUr10h 11 m&al J UΌ!!att 14 maal ο 

(St.W1llibrord hee!t ορ v1e%' plaatsen (zjjn, mijn) ''verrader'' ,also! er, zoals 

in Luo.6: 16, πρo~6της staat). 

(z1e θθη besprek1ng van "overlevering" als apostolis8b8 handeling 

in de K1rohl1.he DOgm&t1k van Κa~l Barth 

ΙΙ,ε Die Lqhre ~oη der Qna4enwahl 

~ar.35 D1e ErWβh~ung de, E1nzelnen 

4. 1>18 Best1l11111Un& de. Verworί'enen 

de kle1ne letter. over Judas 5.508-56) 

lla 



Ma. ttheUs 4: 23=25 Marous 1r 39 

23 Kα~ περιηγεν ·έν '3λ~τ~ ΓαλιλαC-q. 3' \ .,.' 
Και ηλθεν 

διδάσκων Ιν ταΤς συναγωγαΤς αύτων 

κα'ι κηρύσσων το εύαγγέλιον της' βασιλεΙας 

κα~ θεραπεύων πα.σαν ν6σον κα~ π5.σαν μαλακΙαν 

έν τψ λαψ 

κηρύσσων 

εΙς τας συναγωγας αύτων 

εΙς δλην την Γα.λιλαCαv 

καL τα δα~μ6ν~α tκβάλλωv 

~ Kα~ άπηλθεν ή άκοη αύτου εΙς 5λην την ΣυρΙαν 

ριt 

καί προσήνεγκαν αύτψ πάντας τους κακως ~χoντας ποικΙλαις ν6σοις 
, 

και βασάνοις συνεχομένους 

δαψονιζομένους κα'ι σεληνιαζομενους κα'ι παραλυτικούς 

κα~ Ιθεράπευσεν αύτούς 

. 
και 

άπο 

και 

ήκολούθησαν αύτψ 5χλοι 
, 

πολλο ι 

της ΓαλιλαΙας καΊ. Δεκαπ6λεως 

'Ιεροσολύμων κα'ι ΊουδαΙας • πέραν του 'Ιορδάνου και 

7 ΚαΊ. δ Ίησους μετα των μαθητων αύτου 

~νεχωρησεν ~ρoς την' θ~ασσαν·· 

κα'ι πολύ rtληθος άπο της Γα.λιλαΙαι; ήκολούθησεν 
καΊ. άπο της ΊουδαΙας ~Ί, άπο 'ΙεΡΟQολί'ιμωv 
κα'ι άπο της ΊδουμαΙας. καΙ πέραν του 'Ιορδάνου 

κα~ περΊ. Τί'ιρον κα~ Σιδωνα 
πληθος πολί'ι 

άκούοντες 5σ~ ποιεΤ ηλθον ~p'Oι; αύτ6ν 
, καΊ. εΤπεν το Τς μαθηταΤς'αύτοΟ 

tva. πλοιάριον προσκαρτερv αύτφ δια τον δχλον 
tva. μη θλιβωσιν αύτ6ν 

10 πολλους γαρ ~θεράπενσεν 
ffiστε, ~πιπΙπτειν αύτψ tva. αύτου &ψωνται δσo~ εΙχον 

11 καΟι τα πνεύματα τα άκάθαρτα μ~στ ~γας 

δταν αύτον έθεωρουν 

προσέΠLΠΤΟV αύτφ κα~ ~κραζoν 
λέγοντα δτι συ εΙ δ υtQς του θεοΟ 

12 καΙ. πολλα. έπετΙμα αύτοΤς 

tva. μη αύτον φα.νερΟν ποιήσωσιν. 

12 



De compositie νΒΏ de Bergrede 

οόk deze eerste νΒΏ de vij:t "reden" is een" zeer zorgvuldig 
gecomponeerd geheel: 

5:3-20 5:21-48 7:13-27 

Ι Ι 

Οra1i:!ιe>'dοιιι1i1 10β 

,Matthoue 619-13 , " 
Π&τερ ήμων δ Ιν 'tot~ o~ρανoΤ~· 

άγιασθήτω το 6νομά σοv· 

18 Ιλθ&τω ή βασ~λεΙα oOV· . . 
·γεvηθn'tω . 'tO θέλημά σοv, " 

"ιbι; tV. ο!ιρανφ κάΙ !π \ γης. 

11 τον ~ρτoν ήμων τον tlt~ova~OV 

, 

δo~ ήμΤν σ~μερoν· 

1~·κα.t ~φες flμΤv τα. 6φε~Mμσ;τα ήμων, 

2 

WOBS 1112=4 

η&τερ, 

&'γLασθητω το ~νoμά σου· 

!λθ&τω ή βασιλεΙα oOV 

δtδοv ήμΤν το ~θ;ήμεραν· . . 
4. καΙ !φε~ ήμΤν τα~"άμαρτΙας ήμων, 

ιbς καΙ ήμεΤ~·~φηκα.μεν καΙ γα.ρ α!ιτοΙ αφtομεv 

τoΤ~ 6φε~λΙτα~ς ήμων· . παντΙ όφε.ΙλoνΤ~ ήμΤv' 
~ 

·13 καΙ μη r;tatv"tyx?~ ήμ.&~ tt~ .πε~ρcι:σμ6ν, xCtt 'μ~ f4tσεvέγκvς ήμ&ς εΙς πεφασμ6ν 

άλλα ρ~σα~ ή~~ ~πo τοό πονηροΟ. . 

13 
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παράπτω μα bij Marcus en Matteίis 

Bij Marcus komt het woord παράπτωμα ορ een plaats voor: 11 :25, aan het slot van de 
perikoop 11: 10-25 "νοη der Κraft des Glaubens" (Aland: "Der verdoπte Feigenbaum"). 
Ιη verband met 11 :24 (προσεύχεσθε ... ) heeft Marcus 11 :25 toegevoegd: "και όταν 
προσευχόμενοι ... ". 
Matteίis verplaatst ηυ dit λόγιον naar 6: 14-15 om er de peήkoop over het gebed mee te 
besluiten. Daar is het beter ορ Ζυη plaats. Het is de vijfde bede van het ''onze Vader", die tot 
besluit van de perikoop door dit λόγιον wordt benadrukt. 

Matteίis 6:14-15 

14a 'Εαν γαρ άφητε τοις άνθρώποις 
τα παραπτώματα αύτων, 

b άΦήσει και ύμιν ό πατηρ 
ύμων ό ούράνιος' 

15a έαν δε μη άφητε τοις άνθρώποις, 
b ούδε ό πατηρ ύμων άΦήσει 

τα παραπτώματα ύμων. 

Zie wat er achtereenvolgens is gebeurd: 

Marcus 11: 25 

Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, 

άΦίετε εί τι f:χετε κατά τινος, 

ίνα και ό πατηρ ύμων 

ό έν τοις ούρανοις 

άΦ1) ύμιν τα παραπτώματα ύμων. 

1. Matteίis verplaatst Mar.ll:25 (waar bij Marcus ΙΧ ίη zijn evangelie het woord παράπτωμα 
voorkomt) naar Mat.6: 14. 

2. Matteίis heeft dit krachtig willen benadrukken door het te herhalen met 6: 15 "έαν δε μη ... 
Als ge dat niet doet ... ook niet ... ούδε". 
Matteίis brengt hier een chiasme aan, doordat hij ίη v.14a de woorden τα παραπτώματα 
heeft, maar deze ίη v.14b niet herhaalt en ze vervolgens ook niet heeft ίη v.15a, maar weer wel 
in v.15b. Daardoor komt in het midden van v.14-15 de volle nadruk te liggen ορ "vergeven"(v. 
14b-15a). 
Helaas vinden we ίη de TR dίt chiasme verstoord, doordat ook ίη v.15a de woorden τα 
παραπτώ ματα werden toegevoegd. 

3. Ιη de TR vinden we ηυ dit dubbele van Mat. 6: 14-15 ook in Marcus 11, doordat aan Marcus 
11:25 v.26 werd toegevoegd onder invloed van Matteίis 6:15. 

4. De woorden έαν μη άφητε van 6: 15 plaatst Matteίis ηυ ook als afsluiting van de gelijkenis 
over de Koning als Richter ίη 18:35 (en ηυ hier: ό πατήρ μου ό ούράνιος!). 
Helaas vinden ηυ ίη de TR ook hier (onder invloed van 6:15) de woorden τα παραπτώματα 
αύτων toegevoegd - ook hier moet de volle nadruk ορ "vergeven" liggen (vgl. 18:21,27,32). 
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We hebben hier weer een νoorbeeld νan hoe hίj een λόγιον νan Marcus ίη zijn eigen νerhaal 
anders (optimaal!) laat functioneren. 
Het woord παράπτωμα] komt bij Marcus ορ een plaats (eenmaal) νoor - ίη 11:25 - en bίj 
Μatteϋs ορ een pIaats (tweemaal: 6:14-15)2. 

] Het woord παράπτωμα heeft als synoniem παράβασις - il')::J.!! (niet ίη Tenakh!), 
transgression, tresspass (Grossman en Segal, Compendious Hebrew-English Dictionαry: *, 
d.w.z. Mishnaic and Talmudic word). Luther en de Statenνertaling gebruίken het woord 
''oνertreding" als weergaνe νan .l)ιp~, wat νeel te zwak en onjuist is; beter is: νerbonds
breuk, Auflehnung, Abtrϋnnigkeit, Rebellion. 

2 Ιη het Nieuwe Testament komt het woord παράπτωμα 19χ νoor: 16Χ bij Paulus; 
Statenνertaling νertaalt: 2Χ "νal" (Rom.11:11-12); 2Χ "zonde" (Rom.4:25 2Cor.5:19) 
15χ "misdaad". 



Ma t theus :? s 1- 2 

1 ΆΙδaJν δ~ 't'otιc; 5χλοvι; ά.ν~βη εΙι; 't'~ 5ρος 
καΙ καθCσα~τοc α~τoσ προσηλΘαν αότψ οΙ μαθηται α~τoσ 

2 καΙ ά.νοCξαc τδ στ6μα α~τoν έδ'δασκεν αντo~ι; λ~γων 
Matth8us 5s3-12 . 

3 μακdρ~o~ 9Ι π't'ωχοΙ τ~ πνε~ματ~ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

5τ~ α~τ~ν ~στ~ν ~ βασ~λε'α των o~ρανων 
μακdρ~ο~ οι πενθονντεc 

5τ~ α~.'t'οΙ παρακληθ~σoντα~ 
μακdρ~ο~ οΙ πραεΤς 

5n α~τoΙ κληροvομ~σοvσ~ν τt)ν γην 
μα:κdρ~ο~ οι πε~νωντες καΙ δ~ψωντες τt)ν δ ~καo ~σ~νην 

5τ~ α~τoΙ χoρτασθ~σoντα~ 

μακdρ~ο~ οΙ l:λε~μονες 

5n α~τoΙ ~λεηθ1'iσοvτα~ 
μακdρ~ο~ οΙ καΘαροΙ τ~ καρδC~ 

5τ~ α~τoΙ θεδν 5ψoντα~ 

μακdρ~ο~ οΙ εΙρηνoπo~oΙ 

5τ~ vLot θεοσ κληθ~σoντα~ 

μακdρ~ο~ οι δεδ~ωγμ~νo~ ~νεκα δ~κα~oσ~νης 

5τ~ α~'t'ων έστ~ν ~ βασ~λε'α των ονρανων 

μακdρ~o~ ~στε 5ταν δνε~δ'σωσ~ν δμας καΙ δ~~ξωσ~ν 

καΙ εtπωσ~ν παν πoνηρ~ν καθ' δμων Ινεκα έμον 

χαCρετε καΙ άγαλλ~ασθε 

τ~ δ μ~σθδς δμων πολtς έν τοΤς ονρανοΤς 

o~τως γ~ρ ~δ'ωξαν 't'o~t; πρoφ~τας τo~ι; πρδ δμων 

Mattheus 5s13-16 

ΎμεΤς έστε τδ &λας της γης 

t~v δt τό ~λας μωpανO~ , tv _Cv~ άλ~σθ1'iσετα~ 
εΙς ο~δtν Ισχ~ε~ Ιτ~ 

εΙ μt) βληθtν Ιξω καταπατεΤσθα~ δπδ των ά.νθρ~πων 

14 ΎμεΤς ~στέ τδ φως τον κ6σμοv 

o~ δ~νατα~ π6λ~ς κρvβηνα~ l:πdvω 5p~vc; κε~μ~νη 

15 ο~δt καCοvσ~ν λ~χνoν καΙ τ~θ~ασ~ν α~τδν δπό τδν μ6δ~oν 

~λλ' έπΙ τt)ν λvχν'αν καΙ λ~μπε~ πασ~ν τοΤς έν τ~ oΙκ'~ 
16 ο{5τως λαμψd.τω τδ φως ~μων .Ιμ1φοσθεν 't'ων άνθρι6πων 

5πως tδωσ~ν δμων τ~ καλ~ ~ργα 

καΙ δοξd.σωσ~ν 't'δν πατ~pα δμων τδν tv τοΤς o~ρανoΤς 

Hattheus 5s17-20 
17Mt) νομ'σα't'ε 5't'~ ηλθον κα't'αλνσα~ τδν ν6μον ~ 't'o~t; πρoφ~τ~ 

~~κ ηλθον κα't'αλνσα~ αλλ~ πληρωσα~ 
\8 άμt)ν γ~ρ λ~γω δμΤν 

ftwc; ~ν παρ~λθv δ o~ρανός καΙ ~ γη ό~;"1 n«eέλη, 
.ι.ω't'α ev ,ιr μ'α κερα'α'&Πό 't'ov ν6μοv 
ftως ~ν πdν't'α γ~νητα~ 

19 8ς ~~ν o~ν λ~σ~ μCαν των έντολων 't'ο~των των έλαχCσ't'ων 
καΙ δ~δd.ξv o~ως 't'o~t; άνθρι6ποvς 

έλd.χ~σ't'ος κληθ~σ~'t'α~ έν τ~ βασ~λε'~ 't'ων o~ρανων 

Ι 
δ'ς δ.' α.ν πο ~~av καΙ δ ~M~v 
ό~'t'ος μ~γας κληθ~σε~α~ έν τ~ βασ~λε'~ των o~ρανων 

20 λ~γω γ~ρtιμΤν 5n 
l:~νμ~ περ~σσε~σ~ ~μων ~ δ~κα~oσ~νη 

πλεΤον 't'ων γραμμ.α't'~ων καΙ Φcφ~σα'ων 
o~ μ~ έΙσtλθητε εΙς τt)ν βασ~λε'αν των οόρανων 
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Ma tth. 7: 24-27 

24 πας o~ν 5σης ά.κo15ε~ μον τοf>ς λ6γονς το15τονς και ποι,εΤ α.6τotιc 

δμoι,ωθ~σετα.ι, άνδρΙ φροvCμφ 

5στι,ς ψκοδ6μησεν α.6τοΌ τ~ν οΙκCα.v έπι, τ~ν πtτρα.v 

25 ,κα.Ι κα.τtβη ή βρoχ~ κα.Ι ηλθον o~ ποτα.μοΙ καΙ ~πνενσα.ν οΙ ~νεμoι, 

27 

κα.Ι προσtπεσα.v τ~ otxC~ έκεCv~ κα.Ι ονκ ~πεσεν 

τεθεμελCωτο γ~ρ έπΙ τ~ν πtτρα.v 

κα.Ι πας δ άκo~ων μον τοt>ς λ6γονς τo~τoνς καΙ μ~ ποι,ων αντοf>ς 

δμo~ωθ~σετα.ι, άνδρΙ μωρφ 

5στ~ς ώκοδ6μησεν α.ντοΌ τ~ν οΙκCα.v έπΙ τ~ν αμμον • 
καΙ κατtβη ή βρoχ~ καΙ ηλθον o~ ποταμοΙ καΙ ~πνενσα.ν o~ ανεμοι, 

κα.Ι προσtκοψα.v τ~ OLxCI\, έκ'εcv"J 

καΙ ~πεσεν κα.Ι ην ή πτωσι,ς α.ντης μεγdλη 

Katholieke B!ibe1stichting 

,4 ~ 'ΙΝ, ά1. όe-ιr,e.~~~ ho<>~~.1I. 1tn1&U·hande~t, ka.n lIIen vergelJj

keu. me't. een verstandig' man die ~xι huis ορ: 1"όΙsgrοnd bouWI1.&. 25 De regen viel 

neer, ά. bergstrolllen kwamen omlaag, d. βΙ~1'1II .tak ορ β11 zJJ storten,zioh ορ dat 

huis, maar het viel niet in, want h,t stonCi gegrondvest ορ' άβ rots. 26 Maar 

ieder die deze woorden van HU hoort. dooh .r n1.t naar handelt, kan men ve~ge-

1jjken met een dwaaa die zJ.jn h'lis bouwde ορ het r;a.nd. 27 De regen viel neer, 

de bergstromen kwamen om1aag ι .Ιθ atorII stak ορ .n zJJ neukten da t huis, zoda t 

het vo11edig verwoest werd. 

Neder1and B!jbe1genootschap (groot nieuws voor u) 

24 Ieder die mU hoort en &11es doet wat ik r;eg, kun je verge~ken met ~emand 
die ΖΟ verstandig was zJ.jn huis ορ άβ rots te bouwen. 25 De regen vie1 neer, 

de rivieren stroom~en over, de winden waaiden en beukten tegen het huis. Maar 

het b1eef overeind"want het was gebouwd ορ de rot •• 

26 Ieder die mU hoort:ma.ar niet doet wat 1k Ζβδ, kun je vergel.\jken met iemand 

die ΖΟ dom was zJ.jn huis ορ za.nd te zetten. 27 D. regn viel neer, άβ rivieren 

stroomden over, de winden waaiden en beukten' tegen het huis. En het huis 

stortte vo11edig in. 
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Vertalingen van Mattheus 7i24-27 

Vulgata (Hieronymus bewerking van de oud-lat~nse tekst, uit het jaar 383) 

Omnis ergo, qui audit ~e~ba mea haeo, et taδit ea 
assimi1abitur viro sapienti 

qui aedi!icavit domum suam '.l.1ρι'Δ petram 

et descendit pluvia et venerunt tlum1na .t tlaverunt venti 

et irruerunt in domum illam 

et ηοη cecidit, tundata enim erat &uper Ρet~aφ 

Et omnis, qui audit verba Φθβ haec, et ηοη tacit ββ 

similis erit viro stulto 

qui aedificavit domum suam super arenam 

et deacendit pluvia et venerunt tlumina .t tlaverunt venti 

et irruerunt in domum illam 

et cecidit, et tuit r.uina il1ius magna. 

Sebastian Castellio (1515-1563 1at~nse b~be1vert.'55'~ !ran8e vert.1555) 

Igitur quisquis haec mea dicta et aUdit; et exsequitur 

eum cum viro prudenti comparo 

qui domum 6uam in rupe construit 
quae domU8 

delaplo 1άbre, venientibus !luviis, spirantibu~ vent18, et ίη βΔΘ irruentib:~. 

ηοη tamen cadit, quippe tundata ίη rupe. 

Quisquis vero haeo mea dicta audit.'nec exsequitur 
'. . 

similiter facit, βο 8i quia stultus homo domum BUΔm ίη arena construat: 

quae domus 

de1apsa p1uvia, venientiDus !l~~iis, spirantibusque ventis, 

Qt in βΑΘ impingentibus, 

cor~t, et ingenteII ruinam det. 

Theodorus Beza (1~-1606) (vert.N.T. toen ~ in Lausannewa& 1549-58) 

g~isqUiS igitur audit θΧ Θθ ββrΘo~ββ istos, ~ βΟβ praestat 

assimilabo eum. viro prudenti 

qui aedificavit domum suam super.petram 

decidit autem nimbUB ~ venerunt t1umina & tlaverunt venti 

& inciderunt domui i111 

sed ηοη cecidit, tundata enim tuerat supra petraII 

Et quisquis audit θΧ Θβ hoa sermones, et θΟβ ηοη praestat 

assimilabitur viro !atuo 

qui aediticavit domum suaΘ supra arenaII 

Descendit autem p1uvia et venerunt tlumina et f1averunt venti 
et impegerunt ia domum illam 

et cecidit, et tuit casus ejus magnus. 

g) Β. Vera pietas uno Christo nititur, ideoque perstat invicta 
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U a t t h 8 U 8 8 ι 1 - 9 ι 3 4 

~ .: 
Οcρα1ιεCιωv 1ιασαν ν6σον ιιαΊ. ttaqetv, μαλαιιΙαν (;v "rlj\ λαlj> 

4124 9135 (vgl.1011) 

J1t godo81to ναn b8t 8vango11e naar MΔttheuo bootaat u1t dr10 dolonl 

Ι. Mnttheue 811-17 ~
811~, 

mot dr1e por1oopon , 1815-13 Ι 
. ,σι 14-1"( 

8118-22 

, ~ 8"n-,27 
ΙΙ. MBttheuB 8118 - 911) mot VU! per100pen 812β-34 

91~~ 

919-13 

ΠΙ. MntthOUR 9: 14-Υ! ~
9Ι14-17 

mot drio por1oopon 191,18-26 

, 9121-34 (vgl.12122-~) 

Ι. U & t t h β U 8 8 ι 1 - 1 1 

eerst. periooops ~ 

Κα"rαβ~V"rΟ~ δε etG-roO &πο -roO 6ρoν~ 

~κoλo~θησαν CtG"r~ t$χλο ~ πολλο,Ι 

2. κα\ μον 

λεπρος προσελθων πpoσεκ~νε~ CtG"r~ λfγωv 

κ~ρ~ε 

ιαν θ~λvς δ6νασα' με xαeCtptaCt~ 

;. κα\ ~Κ"rεtvας τηv χε~ρα ~φατo etG-rou λfγωv 

efλω καθαρtσθητ~ 

4. 

κα\ ε6θ~ως ~καθαpΙσθη αύτοα ~ ~~πp~ 

xdL λΙγε~ αvτfu δ 'Iησou~ 
, . 

δρα μηδεVL Etn~~ 

~λCι (5παγε 

σεαντον δεΤξον τψ ΙερεΤ 

ΚCΙL npoafvEYXov το δωρον 

~ προσέταξεν Μωυσης 

ε,Ις μαpτ~ρ ~ov αGτο Τς 
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}larcus 1*40-45 (. Ya.t th.. 8a 1-4 en Luo&s 5ι12-16) 

.. 
-

~ρχεταL προς α~τoν λεπρος παρακαλων καΙ γονυπετων λ~γων αΌτ~ 

()τ ~ έα.ν θ έλΤ)Ι; δύ νασα.Ι με ~θαρ ,Ισα~. 

4Ι . κα ι σπλαVΎχν~σθε'ι,ς έκτε{νας; ~ην χεΤρα α~τoy ~φατo καΙ λέγ ει αύτ~ 

42 . 

43. 

θ~λω καθαρ .Ι,σθηη 
, 

ε~ θυς άπf\λθεν άπ' και α!ιτοΟ 
' . 

'λέπρα καΙ. 
, 

έμβΡLμησάμε vος; α~~~ ε~θvι;; έξέβαλεν κα~ 

ε5ρα μηδενΙ μηδεν εtπV~ 

~λα. {5παγε 

σεαυτον δεΤξον ~~ ΙερεΤ 

κα~ προσενεγκε περ\ ~oσ καθαρ~σμoO σου 

~ πρoσέ~αξεν Mωυση~ 

εΙς μαρτύρ~oν αύτoΤ~ 

έκαθαρΙ σθη 

α6τ6ν 44 xαl λέγει α(;τψ 

45. δ δε έξελθων ~ρξατoκηρνσσε~ν πολλα κα\ δ~αφημΙζε~ν το ν λ~γo ν 

«-στε μηκέη αύτον ΔUνασθα~ φανερω~ ε,Ιι; π6λ L V εΙσελθεΤν 

άλλ' εξω έπ' έρ~μo~ς τ6πo~~ ην 
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,TWeede periooop (van Matt~eUa 811-11)1 815-13 

5. EΙσελθ~ντoι; δε α~τoσ εΙι; KαφCXρvα.oνμ 

προσηλθεν αlιτψ ~κατ6νταρχoι; 

~ ~,' 6.. L 
παρακαλων αυτον κα~, λ~γων 

κ~ρ~ε 

δ παί~ μου βέβλητα~ t~ τ~ oικι~ 

παραλυτικ6ι; δεινφι; βασαν~ζ6μενoι; 

7. λ,έγ ε ι αlιτljί 

~γω ~λθων θεραπε~σω αlιτ6ν 

8. άποκριθειι; δε δ έκατ6νταρχοι; ~φη 

κ~ριε 

ο(ικ εΙμι ~κανoι; 

άλλα μ6νον ειπε 
-

λ6γφ 

και ,Ιαθ!ισεται δ παίι; μου 

9. και γαρ Ιγω (Χνθρωπ6ι; εΙμι δπο ~ξoυσΙαν 

~χων δπ' έμαυτον στρατιωται; 

καΙ λ~γω τo~τφ 

πoρε~θητ~ καΙ πoρε~εται 

καΊ. ~λφ 

~ρχoυ κα~ ~pχεται 

και τφ δo~λψ μου 

ποΙησον τοστο καΙ ποιε! 

10. ~κo~σας δε δ Ίησουι; ! θα~μασεν 

και εΤπεν τοίς άκολουθουσιν 

~μήν 

λ~,γω ~μΤν 

παρ,', olιδενΊ. τoσα~την πtστιv tv τφ 

11. λέγω δε δμίν 

ΙSτι πολλοι' άπό άνατολων καΙ. δυσμων 

, ισραηλ 

f1ξουσιv 

εδρον 

κα~ ~νακλιθ~σoνται μετα 'Αβρααμ κα\ Ίσαακ xα~ Ίακωβ 

tv τ~ βασιλεΙ~ των o~ρανων 

Ι2. οΙ δέ υΙo~ τηι; βασιλεΙαι; έκβληθήσoντα~ 

εΙι; το σκ6τοι; το tξωτερον 

Ικεί fσται δ κλαυθμοι; και δ βρυγμοι; των όδ6ντων 
- -

13. και. ε"tπεv δΊησo~ι; τφ έκατoντ&.ρχ~ 

{5παγε 

~ι; έπΙστευσαι; γενηθ!ιτω σοι 

κα~Ιάθη δ παΤι; tv τ~ (6~~ έκεΙν~ 
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Ma.ttheus 9135-38 Ma.rcus 6:61 

35 KaL περιηγεν δ Ίησονς τας π6λεLς π~σας και τας κωμας 

διδάσκων !ν ταΤς σvvαγωγαΤς αότων 

Κα'ι περ ιηγεv 

τας κωμαι; 

κ~κλψ διδάσκωv 
κα~ κηρ~σσων το εvαγγέλLΟV της βασιλεtας 

και θεραπε~ων πασαν ν6σον καΙ πασαν μαλακtαv 

36 • Ιδων δε τονι; 5χλοvι; !σπλαγχvtσθη περ Ι α!ιτων 

ΟΤL ησαν !σκvλμέvοι xaL !ΡΡLμμέVΟL 

ώσει πρ6βατα μη ~χoντα ΠΟLμέvα 

37 τ6τε λ~γε L τοΤς μαθηταt'ι; α!ιτον 

δ μεν θερισμοι; πολ6ς 

οΙ δε ~pγάται δλtγΟL 

~~ δεήθητε οΌν τον xvptov τον θερισμον 

5πως ~κβάλv ~ργάται; εΙς τον θερισμον α!ι~oν. 

Ma.rous 6134-

ΚαΙ !ξελθων 
εΤδεν πολνv 5χλοv 

καΙ tσπλα.γΧV,tσθη 

!π' αlιτoνι; 

6τι ησαν ώι; πρ6βατα 
μη ~xovTa ποιμέvα 

κα'ι ~pξατo δ ιδάσκε LV 

αότονι; πολλά. 
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2 

Ma.ttheuB 1'.1-" Ma.:rOUB Ι;ιΊ 

Kα~ πρoσκαλεσ~μενo~ τoυ~ δώδεκα μαθητα~ αότον 7 

εδωκεν α(ιτoΤ~ έξουσ,Ιαν πνευμάτων άκαθάρτων 

Kα'~ πρoσκαλεΤτα~ 

τoίι~ δώδεκα 

κα~ ηρξατο αότoυ~ 

άπoστέλλε~ν δύο δίιο 
ffiστε έκβ&λλε~ν αότά 

κα'~ θεpαπε~ε~ν πασαν ν6σον καΙ πασαν μαλαΚ,!αν. 
, 

κ~~ !δΙδου αότoΤ~ !ξουσ(αv 

Ma:rOUB 3113-1' 

των πνευμάτων των 

άκαθάρτων. 

13 ΚαΙ άναβαΙνε~ εΙ~ το ~ρo~ 

καΙ πρoσκαλεΤτα~ o~~ ηθελεν αότ6~ 
καΙ άπηλθον πρo~ αότ6ν 

14 καΙ έπο!ησεν δώδεκα 

tvα ~σ~ν μετ' αότοσ 
xαt tvα άπoστέλλ~ αότoυ~ κηp~σσε~ν 

15 κα~ fxg~v !ξουσΙαν έκβ&λλε~ν τα δαιμ6ν~α. -
των δε δώδεκα άποστόλων τα Δν6ματά !στ~ν ταστα" 

πPωτo~ Σ,Ιμων δ λεγ6μενo~ πέτρo~ 

16 'καΙ !ποΙησεν τoίι~ δώδεκα 
xαi !πέθηκεν 5νομα τψ 

ΣΙμων~ Π~Τp'oν 
και Άνδρέα~ δ άδελφo~ αό~oσ 

, 
κα~ Ίάκωβo~ δ τον Ζεβεδα!ου 

, 
και Ίωάννη~ δ άδελφo~ αότον 

17 καΙ Ίάκωβον τον 

ΖεβεδαΙου 

κα~ Ίωάννην,τον 

άδελφον τον ,'Ιακώβου 

3 ΦΙλιππo~ κα'~ Bα.pθoλoμαΤo~, καΙ !πέθηκεν α~τoΤς 
CSvομα 

Boανηργέ~ ,8 έστιν θωμα~ κα~ MαθθαΤo~ δ τελώνη~ 

IIάκωβo~ δ τον ΆλφαΙου καΙ θαδδαΤo~ 

4 Σ,Ιμων δ KαναναΤo~ 

υΙοΙ βρoντη~ 

18 καΙ' Ανδρέαν 

χαί, Φ(λι,πποv 
κα~ Ίo~δα~ δ Ίσκαρ~ώτη~ δ καΙ πα.pαδoυ~ αότ6ν. καΙ Bα.ρθo~oμαΤoν 

καΙ ΜαθθαΤον 

5 Τοίιτους τoυ~ δώδεκα άπέσ~ε ~λεν δ' Iησoν~ 

παραγγε.(λας αότoΤ~ λέγων· 

ELg δδον !θνων μή άπέλθητε 

κα,ι. εΙ~ π6λι.ν Σαμαρ~τ!i>v ,μη ε,Ι,σέλθητε'" 

19 

κα ί, θωμ.ίiν 

καΙ 'Ιάκωβον, τον 
,τον • A.λφα'~oυ 

καΙ θαδδαΤΌv . 
κα~ 

. 
κα~ 

Σ.Ιμωvα τον 

ΚαναναΤον 

Ίο6δαν ΊσκαΡΙfuθ 

δ'~ κα'ι πα.ρέδωκεν αύτ6\ 

6 πορε6εσθε δε μαλλον πpό~ τα πρ~βατα τα άπολωλ6τα οΤκου 'Ισραήλ. 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

Mattheus 11:25-30 

I,',EV ~κεCvφ 'τψ και,ρψ &.ποκρι,θεΙι; δ 'Ιησονι; εΤπεν· 

~ξoμoλoγoνμαι, σοΙ" Π~"t'ερ 

κ~ρι,ε 'τον o~ρανoν καΙ 'τηι; γηι; 

6"t'ι, fκρνφαι; "t'αv"t'α &.πδ σοφων καΙ σνvε"t'ωv 

καΙ &.πεκ~νφαι; α~"t'~ vηπCοι,ι; 

ναΙ δ παη1Ρ 

6"t'ι, ο~"t'ωι; ε~δοκCα tγtvε"t'ο fμπροσθtv σον 

Π~v"t'α μοι, παρεδ6θη όπδ 'τον πα"t'ρ6ι; μον 

καΙ o~δεΙι; tπι,γv~σκει, 'τδν νΙδν εΙ μ~ δ πα"t'~ρ 

οδδt 'τδν πα"t'tρα 'τι,ι; ~πι,γν~σκει, εΙ μ~ δ νΙδι; 

καΙ Φ t~v βο~λη"t'αι, δ νΙδι; &.πoκαλ~φαι, 

Δεv"t'ε πρ6ι; με π~v"t'ει; οΙ κοπι,ωv"t'ει; καΙ πεφορ~ι,σμtvοι, 

κ&.γαι &.ναπα~σω όμαι; 

~ρα"t'ε 'τδν ζνγ6ν μον ~φ' όμαι; 

καΙ μ~θε"t'ε &.π' ~μoΌ 

6"t'ι, πρα~ι; εΙμι, καΙ 'ταπει,νδι; "t'V καρδ'~ 
καΙ εδρ~σε"t'ε &.ν~πανσι,ν 'ταΤι; φνχαΤι; όμων 

δ γ~ρ ζνγ6ι; μον χρησ"t'δι; 

καΙ 'τδ φορ~Cοv μον tλαφρ6v to"t'ι,v 

(kolometr'e A.M.Brouwer) 

17 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Mattheus 12:1-21 

'Εν έκεΙνψ τψ κα~ρψ 
έπορεύθη 

δ 'Ιησους 

τοΤς σάββασ~ν 

δια των σπορΙμων' 

Marcus 2:23 - 3:12 
ΚαΙ έγένετο 

αύτον 

έν τοΤς σάββασ~ν 

παραπoρείιεσθα~ 

δ~α των σπορΙμων, 

er volgen nu twee perioopen over dingen, die gedurende de Babbath gebeurden: 

12:1-9 het aren plukken ορ de Babbath (Ma.ro. 2: 23-25 Luc.6:1-5) 

12:10-14 een genezing ορ de Babbath (Maro.3:1-6 Luc.6:6-11) 

B~ Mattheus vinden we nu in hfdBt.12 de volgende onderbreking met een 
"Reflexionszi tat": 12: 15-21 Ma.rc.3:7-12 

Ό δε Ίησους Kα~ δ Ίησους 
, 

γνους 

άνεχώρησεν 

έκεΊ.θεν 
και 

ήκολούθησαν . -
αυτ<ρ 

πολλο Ι, 

έθεράπευσεν 

αύτους πάντας, 

, 
κα~ 

έπετίμησεν αντοΤς 

'C να μη 
φανερόν αντον ποιήσωσιν· 

μετα των μαθητων αύτον 

άνεχώρησεν 

προς την θάλασσαν· . 
κα~ 

πολυ πληθος άπο της Γαλ~λα(ας 

ήκολούθησαν 

καΙ άπο της ΊουδαΙας 

κα~ άπό ΊεροσΟλύμων 
xat άπο της ΊδονμαΙας 
κα~ πέραν του Ίορδάνου 

καΙ περΙ Τύρον καΊ. Σ~δωνα, 
πληθος πολύ, 

άκούσαντες 3σα πo~εΤ, 

ηλθον προς αύτ6ν. 

καΙ ε!πεν τοΤς μαθηταΤς αύτου 
!να πλo~άρ~oν πρoσκαpτερ~ αντψ 

δ~α τον 5χλον, 

tva μη θλ(βωσ~ν αντ6ν. 
πολλονς γα.ρ 

έθεράπευσεν 

ffiστε έπ~πΙπτε~ν αντφ 

tva αύτου &φωντα~ 
3σα εΤχον μάστ~γας. 

κα\ τα πνεύματα τα άκάθαρτα, 
3ταν αντον έθεώρονν, 

προσέπιπτον αντφ 

κα~ ~κραζoν λέγοντα 

5τ~ σν εΙ δ υΙος τον θεου. 
κα'~ πολλα 

έπετΙμα αύτοΤς 

'C να μη 
αύτον φανερον ποιήσωσιν. 
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Mattheus 12:1-21 (vervolg) 

tvα πληρωθ~ το ~ηθέν δ~α ΉσαΙου του προφήτου λέγοντος' 

Ιδου δ παΤς μου Sv ~ρέτ~σα, 

δ άγαπητ6ς μου δν ηυδ6κησεν ή ψυχή μου· 

θήσω το πνευμα μου έπ' αυτ6ν, 

5 καί κp(σ~ν τοίς ~θνεσ~ν άπαγγελεΤ. 

ουκ έρ(σε~ ουδε κραυγάσε~, 

10 

ονδε άκoύσε~ τ~ς έν ταίς πλατεΙα~ς την φωνην αύτου. 

κάλαμον συντετρ~μμένoν ou κατεάξε~ 

καΙ λΙνον τυφ6μενον ού σβέσε~, 

~ως &ν έκβάλΏ εΙς νΤκος την κρΙσ~ν, • 
καί τψ όν6ματ~ αύτου ~θνη έλπ~oυσ~ν, 

LXX Jes.42:1-4 (ofJes.41z9 eto.) 

Ίακωβ δ παίς μου, άντ~λήμψoμα~ αυτου' ,J lDΠN '1JY 1~ 

Ίσραηλ δ έκλεκτ6ς μου, προσεδεξατο αύτον ή ψυχή μου' ,~) ~n~1 '1'nJ 

~δωκα το πνευμά μου έπ' αύτ6ν, "7Υ 'n'1 'nnJ 

15 κp(σ~ν τοίς εθνεσ~ν έξoΙσε~· 

ου κεκράξετα~ ουδε άνήσε~, 

K'~" 0"17 O~~ 

?<IJJ' ?<7' vYX' ?<7 

17'V Y1nJ Y'DIJJ' ?<7' 

1'JIJJ' ?<7 Y'~1 ~Jv 

~JJJ' ?<7 ~~] ~nlJJ9' 

Ό:>~ ?<'Χ1' nD?<7 

Υ'1' ?<7' ~~J' ?<7 

Ό:>~ Y1?<J O'IJJ' 'Υ 

'7Π" Ο"?< ~n1'n7' 

ουδε άκoυσθήσετα~ ~ξω ή φωνη αυτου, 

κάλαμον τεθλασμένον ου συντρΙψε~, 

καt λ(νον καπν~ζ6μενoν ου σβέσε~, 

20 άλλα εΙς άλήθε~αν έξoΙσε~ κρΙσ~ν· 

άναλάμψε~ και ου θραυσθήσετα~, 

εως αν θ~ έπΙ της γης κρΙσ~νΙ 

κα~ έπ~ τω 6ν6ματ~ αυτου εθνη έλπ~oυσ~ν. • 
Mθin Κneoht hier, / an dem 10h halte, 

mein Erw'iι.hl ter, / dem meine Seele gnadet, 

auf ihn gebe 10h me1nen Ge1sthauoh, 

den Weltstammen fUhre er Reoht hin. 

N1cht schre1t er, / n10ht erhebt, 
n1cht lasst auf der Oasse se1ne St1mme er horen, 

e1n geknioktes Rohr br10ht er n1oht, 

e1nen g11mmenden Dooht, den losoht er n1cht ab, 

Recht fUhrt h1naus er 1n Treuen. 

Er selber verglimmt nioht / und knickt nioht ein, 

bis das Recht er setzte aut Erden 

und se1ne We1sung d1e OzeankUsten erwarten. 

18a 



Mattheus 14:1-14 

1 Έν tκεCvψ τψ και.ρψ 

~κoυσεν Ήρφδη~ δ τετρα.dρχη~ τ~ν άκo~ν Ίησου 

2 καΙ είπεν τoΤ~ παι.σΙν α~τoυ· 

oΌτo~ tστι.v Ίωdννη~ δ βαπτι.στ~~ 

α~τδ~ ήγtρθη άπό των νεκρων 

καΙ δι.~ τουτο αΙ δuvdμει.~ !νεργουσι.ν tv αότψ 

3 Ό γ~ρ ΉρΦδη~ κρατ~σα~ τόν Ίωdννην 

fδησεν α~τδν καΙ tv φuλακv άπtθετο 

δι.~ Ήρφδι.dδα τ~ν γνναΤκα Φι.λCπποu του άδελφου αότου 

4 fλεγεν γ~ρ δ Ίωdννη~ α~τφ· 

οόκ ~ξεστι.ν σοΙ. ~χει.ν αότ~ν 

5 καΙ θtλων αότόν άποκτεΤναι. tφοβ~θη τόν ~χλoν 

5τι. πρoφ~την α~τόν εΤχον 

6 Γενεσ'oι.~ δt γεvομtvοι.~ του Ήρφδον 

~ρχ~σατo ~ θuγdτηρ τη~ Ήρφδ~dδο~ tv τψ μtσφ 

καΙ ~ρεσεν τψ Ήρφδv 

7 5θεν μεθ' 5ρκον Φμολ6γησεν 

αότv δοϋναι. 8 !dv αtτ~σηται. 

8 ~ δt προβι.βασθεΤσα ~πό τη~ μητρός αότη~ 

δ6~ μοι. φησ'ν ~δε tπt πCvακι. 

τ~ν κεφα.λ~ν Ίωdννoν του βαπτι.στου 

9 καΙ λνπηθεΙ~ δ βασι.λεtι~ 

δι.d τo~~ 5ρκoν~ καΙ τo~~ σuναvακει.μtvοu~ 

tκtλεuσεv δOθηvα.ι. 

10 καΙ πtμφα~ άπεκεφdλι.σεν τόν Ίωdννην tvτ~ φνλακ~ 

11 

12 

13 

14 

καΙ ήvtχθη ~ κεφα.λ~ αότοϋ tπt πCvακι. 

καΙ tδ6θη τφ κορασ'φ 

καΙ ~νεγκεν τ~ μητρΙ αότη~ 

"" .'. , t .... 

\/ 
καΙ προσελθ6ντες οΙ μαθηταΙ άπ~γγει.λαν τφ Ίησου 

Άκo~σας δt δ Ίησoυ~ 

άνεχ~ρησεν tκεΤθεv tv πλοCφ 

εΙ~ ~ρημoν τ6πον κατ' tδ'αv 

καΙ άκo~σαντε~ οΙ δχλοι. 

ήκoλo~θησαν αότφ πεζ~ άπό των π6λεων 

ΚαΙ tξελθιbν εΤδεν πoλtιν ~χλoν 

καΙ tσπλαγχνCσθη tπ' αότoΤ~ 

καΙ tθερc:fπευσεν τo~~ άρρ~στoν~ αιιτων 

19 
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Mattheus 14:1-1~ 

'Εν Ικείνω τω κα~ρω 
• ι ι 

" ηκουσεν 
'HρίjJδης δ τετράρχης 

την άκοην '1ησον, 

κα~ εΙπεν 
τοΤς πα~σ\ν αντον' 

οΌτος Ισnν 

'Ιωάννης δ βαπτ~στής' . . 
αντος 

ήγέρθη 

άπο των νεκρων, . 
δ ~α. τουτο κα~ 

αΙ δυνάμε~ς Ινεργoνσ~ν 

έν ' -αυτω. 
ι 

, 
Ό γαρ Ήρψδης 

κρατησας τον 'Ιωάννην 

~δησεν 

κα~ Ιν φνλακ~ άΠ.έθ.ετρ 
δ~α Ήρψδ~άδα •••• • • 

Ma.rous 6: 14-34 

ΚαΊ. 

ηκουσεν 

δ βασ~λεvς Ήρφδηι;;, 

φανερον γ~ρ έγένετο το 5νομα αντον, 

κα~ fλεγοv 

5n 
'Ιωάvvης δ βαπτ'ζων 

έγηγερτα~ 

έκ vεκρωv,. 

καt δ~~ τοντο 
έvεργοUσ~v αΙ δνvάμε~ς 

kv αύτφ. 
&λλo~ δε fλεγοv δτ~ 'Ηλίας t.στ~v· 

&λλo~ δε.fλεγοv δ~~. προφητης 

~ς εΙς τωv προφητωv. 

άκονσας δε ό Ήρφδης fλεγεv' 
δv έγω άπεκεφάλ~σα Ίωάvvηv, 

ο\5τος ήγέρθη. 
Αύτος γαρ ό Ήρψδης 

άποστεΙλας έκράτησεv τοv 'Ιωάvvηv 
καt fδησεv αντοv 

tv φνλακ~ 
δ~α Ήρφδ~άδα •• . . 

Er volgt nu in V.3-12, dat Herodos Johannes liet onthoofden. (Ma.ro.6:17-29) 

Aan hot slot horen we (1n V.12), dat de disoipelen van Johannes kwamen οη 
~~η lUk namen θη hom begroeven: (Ma.ro.6:29) 

κα~ προσελθ6ντει;; 
οΙ μαθηταt αύτον 
7 
ηραν 

το πτωμα 

καl ~αφαv αντ6v, 
κα\ έλθ6vτες 

άπηγγε~λαν τψ 'Ιησον. 

'ά ' κα~ κονσαντες 

οΙ μαθηταΙ αύτον 
JI , τ 

ηλθαv.κα~ ηραΥ 
~ - ,-

το πτωμα αντον 

, IL. , \ 
κα~ t;θηκαv αντο tv μvημεtφ. 

Κα\ σνvάγΟΥτα~ οΙ άπ6στoλo~ 
προι;; Ίησονv, καt 
άπήγγε~λαv αύτψ 

πάvτα 5σα έποtησαv 

κα~ δσα έδtδαξαv. 
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Mattheus 14:1-13 (vervolg) 

Άκούσας δε δ Ίησοσς 

άνεχώρησεν έκε!θεν 

έν πλοΙφ 

εΙς ~ρημoν τ6πον κατ' ΙδΙαν· 

και άκούσαντεζ οΙ 5χλΟL 

ήκολούθησαν αότψ 

πεζij • 
άπο των π6λεων. 

Marous 6114-34 (vervolg) 

κα~ λεγεL.αVτοΤζ 8 
δεΟτε δμεΤζ αότοΙ κατ' ΙδΙαν 

εΙζ fρημοv τ6πον 

xat άναπαύσασθε όλΙγον. 
ησαν γαρ οΙ έρχ6μεVΟL κα~ 

o~ δπάγοντεζ πολλοΙ, 

xaL οόδε φαγε!ν ε6καΙρουν. , 
xaL 

άπηλ~εν 

έν τφ πλοΙφ 

εΙζ fρημοv τ6πον κατ' ΙδΙαν. 

καΊ. εΙδον αότουζ δπάγοντεζ 
καΙ έπέγνωσαν πολλοΙ καΙ 

πεζ~ .. 
άπο πασων'των ~6λεων 

συνέδραμ,ον έκε! 

xat προηλθον αότούζ. 

In do volge~de periooop 14ι 14-21 volgt nu het verhaal van de 

wonderbare broodvormenigvuldiging οη sp~ziging. (M&ro.6a35-44) 

Dit verhaal begint aldusa 

ΚαΊ. έξελθων 
εΤδεν πολυν 5χλον 

xat έσπλαγχνΙσθη 
έπ' α6ΤΟ!ζ 

xaL έθεράπευσεν 
τουζ άρρωστουζ αότων •. 
όφΙαζ δε γενομένηζ • • • 

Kat έξελθων 
εΙδεν πoλ~ν δχλον 
καΊ. έσπλαγχνΙσθη 

έπ' αότουζ 

Βτι. ησαν 
~ζ πρ6βατα μη ~xoντα ποιμένα, 
καΙ ~ρξατo δLδάσκεLV αότουζ πολλά.. 

ΚαΙ ~δη ~ραζ.πoλληζ γενομένηζ ••• 
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Nadat door Mattheus in 14:3-11 θη door Marcus in 6:17-29 is verte1d, dat Johannes de 
Doper door Herodes werd onthoofd, gaat het verhaa1 van deze twee evange1isten a1s 
vo1gt verder: 

Mattheus 14:12-13 Marcus 6:29-33 

12 Εη Ζϋη discipe1en (die van Johannes) 

toetredende (προσελθ6ντες) 
namen het 1ϋk weg 
θη Ζϋ begroeven hem. 
θη zjj kwamen 
en boodschapten 

A1s Jezus het hoorde, 
week Hjj uit van daar 
in een ship 
naar θθη eenzame p1aats a11een 
en a1s de scharen het hoorden 

vo1gden zjj 
te voet 

uit de steden 
ι 

29 Εη Z~Ω discipe1en 
het gehoord hebbende 
kwaιnen ( ~λθαν) 
θΩ naιnen het l~k weg 
θΩ z~ 1egden het in θθΩ gra! 

30 Εη de aposte1en kwamen bjjeen 
b~ Jezus 
θΩ boodsohapten hem 
a1 wat Ζθ gedaan θΩ wat Ζθ ge1eerd hadden 

31 HU zeide tot hen: 

32 

33 

Koιnt nu, ju11ie ze1f, a11een, 
in θθΩ eenzame p1aats 
θΩ rust θθΩ weinigj 
want die kwaιnen en die gingen 
waren ve1en 
en z~ hadden ze1fs geen tjjd om te eten. 

θΩ z~ gingen weg 
in eenschip 
naar βθΩ eenzaιne p1aats a11een. 
βΩ z~ zagen hen wegvaren 
θΩ ve1en 1etten daarop 

βΩ te voet 
1iepen z~ saιnen daarheen 
uit a11e steden 
en waren er v66r hen. 

(Zie hoe b~ Marous "de uitzending 
der disoipe1en ιt in 6:7-13 aan 
6:14-29 vooraf gaat θη hoe in 
6:30-31 "de terugkeer der aposte1en " 
daarop vo1gt Ι) 

1η de vo1gende pericoop vo1gt nu het verhaa1 van ,de wonderbare broodvermenigvu1di
ging θη sp\jziging βΩ het verhaa1 van de overtocht door de donkere nacht θη over 
de woedende Ζδθ Matth.14:14-21 θΩ 22-36 i Marous 6:34-44 θΩ 45-56). 
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Mattheus 14:15·~1 

15 6ΦCας δt γεvομtvης προσηλθον α~~ψ οΙ μαθη~αΙ λtγοv~ες 
fρημ6ς tσ~LV δ ~6πoς 

καΙ ~ ffiρα ~δη'παρηλθεν 

&π6λυσον ~o~ς ~χλoυς 

Τνα &πελθ6ν~ες εΙς ~~ς ~μας 

&γoρ~σωσ~ν tαυ~οtς βρ~μ~~α 

16 δ δέ Ίησους εΤπεν ~δ~oΤς 
o~ χρεCαv fXOUOLV &πελθεΤν 
δ6~ε α~~oΤς ~μεtς φαγεΤν 

17 οΙ δέ λtγουσ~v α~~ψ 

o~κ ~χoμεν ~δε εΙ μ~ πtv~ε ~ρ~oυς καΙ δ~o Ιχθ~ας 

18 δ δέ εΤπεν 

φtρε~t μΟL ~δε α~~o~ς 
19 καΙ κελε~σας ~o~ς 6χλους &νακλ~θηνα~ tnt ~oυ χ6ρ~oυ 

λαβ~ν ~o~ς πtv~ε ~ρ~oυς καΙ ~o~ς δ~o Ιχθ~ας 

&vαβλtφας εΙς ~όν o~ρανόν εδλ6γησεν 

καΙ κλ~σα~ fδωκεv ~oΤ~ μαθη~αt~ ~o~ς ~ρ~oυ~ 

οΙ δέ μαθη~αΙ ~oΤ~ ~χλΟL~ 

20 καΙ ~φαγoν πdν~ε~ καΙ tχορ~dσθησαv 

καΙ ~ραν ~ό πεΡLοσεΟοv ~ων κλασμ~~ων 

δ~δεκα κoφ'νoυ~ πλ~ρεL~ 

21 οΙ δέ tσθ'οv~ε~ ησαν !νδρες ~σεΙ πεv~αΚLσχ'λLΟL 

χωρΙ~ γ~vαLκωv καΙ 'παLδ'ωv 

20 
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Mattheus 14:15-21 

15 6ΨCας δέ γεvομtvης 

προσηλθον α{)τίj) 

οΙ μαθηταΙ 

λ~γoντες 

fρημ6ς tστ~v δ τ6πος 
καΙ ή ffiρα ~δη παρηλθεν 

άπ6λνσΟ\1". το'Cς. 6χλονς 

(να άπελθ6ντες 

εΙς τ~ς 

κι6μας 

άγορdσωσLV έαντοΤς 
βρι.6ματα 

16 δ δέ Ίησοϋς 

εΙπεν α{)τοΤς 
οό χρεCαv fxova~v άπελθεΤν 

δ6τε αότοΤς bμεΤς φaγεΤν 

17 οΙ δέ λtγονσ~v α{)τίj) 

οόκ fχομεv ~δε εΙ μ~ 

π~ντε &ρτονς καΙ δ~o Ιχθ~ας 

18 δ δt εΙπεν 
φtρετ~ μΟL ωδε α~τo~ς 

Harcus 6:35-43 

35 καΙ ~δη ~ρας πολλης γενoμ~νης 
προσελθ6ντες αδτφ 

ο-Ι μαθηταΙ αvτοv 

fλεγοv 5τι. 

fρημ6ς tστ~v δ τ6πος 

καΙ ηδη ffipa πόλλ~ 
36 άπ6λνσoνα{)τo~ι; 

Τνα άπελθ6ντες 

εΙς τo~ς κ~κλφ άγρo~ς καΙ 
κι6μαι; 

άγορdσωσ~v l:.αντοΤς 
τ C φtfγωσLV 

37 δ δέ 
άπoκρ~θεΙς εΙπεν α{)τοΤς 

δ6τε α{)τοΤς ~μεΤς ψα,γεΤν 

καΙ λtγονσ~v α{)τφ 

άπελθ6ντες άγορtfσωμεv 

δηvαρCωv δ~ακοσCωv &ρτονς 

καΙ δι6σωμεν α{)τοΤς φαγεΤν 

38 δ δt λtγει. αvτοΤς 

π6σονς &ρτονς Ιχετε 

~πdγετε Τδετε 

Και γν6ντες λ~γονσLV 

19 καΙ κελε~σας τo~ς ~χλoνς <ivaxλLeTjv~9 
ΙπΙ το\) χ6ρτον 

καΙ tπtταζέV α~τoΤς άνακλΤναι. 

ΙπΙ τφ χλφρφ χ6ρτφ 
40 

λαβ~ν τo~ς πtvτε ~ρτoνς 41 
καΙ τo~ς δ~o Ιχθ~ας 

άvαβλtφας εΙς τόν οόρανόν ε{)λ6γησεν 

καΙ κλdσας 

fδωκεv τοΤς μαθηταΤς 

τo~ς ~ρτoνς 

οι δt μαθηταΙ τοΤς ~χλΟLς 

20 καΙ fφα.γοv πιfντες καΙ ~χορτc1σθησαv 42 
καΙ ηραν 43 

τό"πεΡLσσεUοv των κλασμdτων 

δι6δεκα κοφCvονς πλ~ρεLς 

2, ο Ι δt ~σθ 'οντες ~O'αν 

~νδρες &σεL πεvταΚLσχCλ~ΟL 
χωρΙς γννα~κων καΙ πα~δCωv 

καΙ άvtπεσαv πρασι.αΙ πρασLαΙ 

κατ~ έκατόν καΙ κατ~ πεντ~κoντα 

καΙ λαβ~y τοtς utvτε &ρτονς 

καΙ τοtς δ~o Ιχθ~ας 

άvαβλtφας εΙς τδν ο{)ρανόν ε{)λ6γησεν 

καΙ κατtκλασεv τo~ς &ρτονς 

καΙ tbCbov τοΤς μαθηταΤς α{)τοσ 

Τνα παρατι.θωσι.ν ~{)τoΤς 

καΙ τo~ι; δ~o ι.χθ~ας ~μ~ρι.σεν πασι.ν 

καΙ Ιφάγον πιfντες καΙ ~χορτc1σθησαv 

καΙ ηραν 
κλασμdτων 

δ~δεκα κοφCvωv πληρ~ματα 

καΙ ά~δ των Ιχθ~ων 

καΙ ησάν οΙ φαγ6ντες 
τοός &ρτονς 

πεvτακ~σχCλι.ΟL &νδρες 
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Mattheus 14:22-33 

22 ~Ι ε~θ~ως ~νdγκασεv τοtς μ«θητ~ς 

tμβηvα~ εΙς πλοΤον 

καΙ ΠΡοdγε~v α~τόν εΙς τό πlΡαv 

gως o~ ~πολ~σv τo~ς ~χλoυς 

23 καΙ ~πoλ~σας τοtς ~χλoυς 

~νlβη εΙς τό ~ρoς κατ' ΙδCαv 

πpoσε~ξασθα~ 

όφCας γεvομlvης μ6νος ην tκεΤ 

24 τδ δέ πλοΤον fiδη μlσοv της θα.λdσσης ην 

βασαν~ζ6μενoν ~πό των κυμdτων 

~ν γ~ρ tvαvτCος δ &νεμος 
25 τετdρτ~ δl: φυλακ~ της νυκτδς 

~λθεν πρός α~τo~ς 
πεΡLroocτ~v tπt τ~ν θdλασσαν 

26 καΙ tδ6vτες α~τόν οΙ μ«θηταΙ 

tπ.Ι τη ς θα.λdσση ς περ ~ roocτο Ο ντα 

tταρdχθησαv λlγοvτες 6τ~ 

φdvτασμd tστ~v 

καΙ ~πδ τοϋ φ6βου fκραξαv 

27 ε~θυς δέ tλdλησεv α~τoΤς δ Ίησοϋς λlγωv 

θαρσεΤτε 

tγι6 ε.Ιμ ~ 

μf] φοβεΤσθε 

28 ~ΠΟΚΡLθεtς δέ δ Πlτρος εΤπεν 
Κ~ΡLε 

εΙ σ~ ε! 
κlλευσoν με tλθεtv πρδς σε tπΙ τ~ ~δατα 

δ δl: ε!πεν· tλθl 

29 καΙ καταβ~ς ~πό τοΟ πAoCou 

Πlτρος πεΡLεπdτησεv tπΙ τ~ ~δατα 

καΙ ~λθεν πρός τόν Ίησοϋν 
30 βλlπωv δέ τόν &νεμον tσχυρόv tφοβ~θη 

καΙ ~ρξdμεvος καταποvτCζεσθ~~ fκραζεv λtγωv 

κ~ρ~ε σωσον μ.ε 

31 ε~θ~ως δέ δ Ίησοϋς 

tκτεCvας τf]v χεΤρα 

tπελdβετο α~τoϋ 

καΙ λlγε~ α~τψ 

6λLγ6π~στε 

εΙς τ' ~δCστασ~ς 
32 καΙ ~vαβdvτωv α~των εΙς τό πλοΤον 

tκ6πασεv δ &νεμος 

33 ο L δέ Ιν τψ πλο 'φ 
πρoσεκ~νησαν α~τφ λlγοvτες 

~ηθως θεοϋ υΙός ε! 
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Mattheus 14:22-33 

22 xαt εόθtως ~vcfγκασεv 

τo~ς μαθητδ:.ς 

έμβηνα~ εΙς πλοΤον 

καΙ προcfγε~v αότόν εΙς τό π~ραν 

fως o~ &πoλ~σ~ τo~ς ~χλoνς 

23 καΙ &πoλ~σας τοός ~χλoνς 

~vtβη εΙς τό ~ρoς κατ' ΙδCαv 

πρoσε~ξασθα~ 

6ΨCας δέ γενoμ~νης 

μ6νος ην !κεΤ 

24 τό δέ πλοΤον 

~δη μ~σoν της θα.λdσσης ην 

βασαν~ζ6μενoν ~πό των κvμdτωv 

ην yc1p !vαvτCος δ !νεμος 
25 τετcfρτv δέ φvλακv της ννκτδς 

ηλθεν πρός αότοός 

περ~πα.των !πΙ τ~ν θdλασσαν 

26 καΙ Ιδ6ντες αότόν ο L μαθηταΙ 
!πΙ της θα.λdσσης περ~πα.τoΌντα 

!ταρcfχθησαv λtγοvτες 5τ~ 

φdvτασμcf !στ~ν 

καΙ Λπό τον φ6βον fκραξαv 

Marcus 6:45-52 

45 καΙ ε~θ~ς ήvdγκασεv 

τοός μαθητc1ς αότον 

!μβηνα~ εΙς τό πλοΤον 

καΙ προdγε~v εΙς τό π~ραν 

πρός Bηθσα~δαν 

fως α~τός Λπολ~εL τόν ~χλoν 

46 καΙ Λποταξdμεvος αότοΤς 

&πηλθεν εΙς τό ~ρoς 

πρoσε~ξασθα~ 

47 καΙ δψCας γενoμ~νης 

ην πdλαι. 

τό πλοΤον 

!ν μlσψ της θα.λdσσης 

καΙ α~τός μ6νος !πΙ της γης 

48 καΙ ΙδΦν α~τoός 

βασαν~ζoμ~νoνς !ν τψ !λα~νε~ν 

ην γ~ρ δ !νεμος !vαvτCος αότοΤς 
περΙ τετdρτηv φνλακ~ν της ννκτός 

!ρχετα~ πρός αότo~ς 

περ~πα.των !πΙ της θα.λdσσης 

καΙ ~θελεν παρελθεΤν αότo~ς 

49 οι δέ Ιδ6ντες αότδν 

!πΙ της θα.λdσσης περ~πατoσντα 

εδοξαν 

φcfvτασμα εΙναι. 
Λν~κραξαν 

50 πdvτες yc1p αότδν ε Τδον 
καΙ !ταρcfχθησαv 

2~ ε~θ~ς δέ !λ~ησεν αότοΤς δ ΊησοΌς δ δέ ε~θ~ς !λcfλησεν μετ' αότων 

λ~γων καΙλ~γε' αότοΤς 

θαρσεΤτε !γ~ εΙμ~ μ~ φοβεΤσθε θαρσεΤτε !γ~ εΙμ~ μ~ φοβεΤσθε 

28 Λπoκρ~θεΙς δέ δ Π~τρoς εΤπεν / κ~ρ~ε / εΙ σ~ εΙ / 
κ~λενσoν με !λθεΤν πρός σε !πΙ -rc1 Gδατα / 

29 δ δέ εΤπεν· !λθε / καΙ καταβ~ς ΛπότοΌ πλοCοv / 
Π~τρoς πεΡLεπcfτησεv tπΙ τ~ {5δατα / κα,Ι ηλθεν πρός 

τόν 'ιησοΟν 3? βλ~πων δ~ τόν ~νεμoν Ισχνρδν !φoβ~θη / 
κα,Ι &ρξcfμεvος κα.ταποvτCζεσθα~ fκραξεv λ~γων / 
κ~ρ~ε σωσον με }1ευθ~ως δt δ 'ΙνσοΌς / !κτεCvας τ~ν χεΤρα / 
!πελcfβετο αότοΌ / καΙ λ~γε~'αύτφ / δλ~γ6π~στε / εΙς Τ' 

!δCστασας / 
32 καΙ Λvαβdvτωv αύτων εΙς τό πλοΤον ~1 καΙ Λν~βη πρός αότοός εΙς τό πλοΤον 

!κ6πα.σεν δ !νεμος 

33 οΙ δt !ν τφ πλοCφ 

πpoσεκ~νησαν αότψ λ~γoντες 

άληθως θεον νΙδς εΙ 

καΙ !κ6πασεν '6 ~νεμoς 

καΙ λCαv !κ περ~σσoν 

!ν ~αντoΤς !ξCστα.vτο 

52 οό yc1p σννηκαν !πΙ τοΤς ~ρτo~ς 
άλλ' ην αότων ~ καρδCα πεπωρωμtvη 
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Hattheus 14:34-36 

34 ΚαΙ δ~απερdσαvτες ηλθον tπΙ τ~ν γην εΙς Γεννησαρετ 

35 καΙ Ιπ~γν6ντες α~τόν οΙ ~νδρες τον τ6ποv txgCvov 
~π~στεLλαv εΙς 6λον τ~ν περCχωροv tκεCvηv 

καΙ πρoσ~νεγκαν α~τφ rtdvτας τo~ς κακως fχοvτας 

36 καΙ παρεκdλoνν α~τδν 

Τνα μ6νον dφωvταL του κρασπ~δoν τον LματCοv α~τoν 

καΙ 5aOL ~φxντo δLεσ~θησαv 
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Mattheus 14:34-36 

34 xαt δ~απερ~σαντε~ 

ηλθον !πt τ~ν γην εt~ Γεννησαρετ 

35 καC 

!Π~Ύν6ντες α:6τδν 

οΙ ~νδρες τοϋ τ6που !κε'νου 

άπtστε~λαv εΙς βλην τ~ν περ'χωρον 

!κε'νην 
καt πρoσ~νεΎκαν α~τφ 

πdvταc; τo~ς κακω~ fχοvτας 

36 καt παρεκdλoυν α~τόν 

!να μ6νον &φωντα~ 

τον κρασπ~δoυ τον Ιματ'ου α~τoΌ 

καC 5σo~ ~φαντo δ~εσ~θησαν 

HarCU8 6: 53- 56 

53 καt δ~απερdσαvτε~ 

ηλθον !πt τ~ν γην Γεννησαρετ 
xαt προσωρμ'σθησαν 

54 xαt 

!ζελθ6ντων α~των !κ τον πλο'ου 
εόθ\)~ 

!π~γν6ντε~ α~τόν 

55 περ~tδραμοv 5λην τ~ν χ~ραν 

!κε'νην 
xαt ηρζαντο !πt τoτ~ κραβdτο~c 

τo\)~ κακω~ fχοvτας 

περ~φΙρε~ν 3που ηκουον 5τ~ !στ~ν 

56 xαt 3που ~~ εtσεπορε~ετο 
εt~ κ~μα~ ~ εtc; π6λε~~ 

f\ εt~ ~γρo~~ 
!ν ταΤ~ ~ΎoραΤ~ !τ,θεςαν 

τotι~ ~σθενoσντας 

xαt παρεκdλοuv α~τόν 

'ινα ~ν 

τον κρασπ~δoυ τον Ιματ'ου α~τoσ 

ιίφωντα~ 

καt 6σo~ ~ ~πτoντo α~τoΌ 

!σΦ'οντο 
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Mattheus 15:1-20 

1 Τ6τε προσtρχοvτα~ τψ Ίησου άπόΊερoσoλ~μων 

φαρ~σαΤo~ καΙ γραμματεΤς λtγοvτες 

2 δ~~ τ' οΙ μαθητα' σo~ παραβαCvονσ~v τ~ν παράδoσ~ν των πρεσβ~τtρωv 

ον γ~ρ vCπτοvτα~ τ~ς χεΤρας α~των 5ταν ~ρτoν tσθCωσ~v 

3 δ δ~ άπoκρ~θεΙς εΤπεν α~τoΤς 

δ~~ τ' καΙ ~μεΤς παραβαCvετε τ~ν tvτολ~v του θεου δ~~ τ~ν παράδoσ~ν ~μων 

4 δ γ~ρ θεός tvετεCλατο λtΥωv 

τCμα τδν πατtρα καΙ τ~ν μητtρα 

καΙ δ κακολΟΥων πατtρα ~ μητtρα θανάτψ τελεντάτω 
5 νμεΤς bt λtγετε 
5ς ~ν εΤπ~ τφ πατρΙ ~ τv μητρ' 
δωρον 8 t~v tξ tμον ~φεληθvς 

6 ον μ~ τ~μ~σε~ τόν πατtρα α~τoν ~ τ~ν μητtρα α~τoν 

καΙ ~κ~ρ~σατε τόν λ6γον τον θεον δ~~ τ~ν παράδoσ~ν νμων 

7 νποκρ ~τα' \ 

καλως tπροφ~τε~σεv περΙ ~μων ΉσαCας λtγωv 

8 δ λαός o~τoς τοΤς χεCλεσ~v με τ~~ 
~ bt καρδCα α~των π6ρρω άπtχε~ άπ' έμοϋ 

9 μdτην bt σtβοvταC με 

δ~δάσκoντες δ~δασκαλCας tvτ~ματα άνθρ~πων 

10 καΙ προσκαλεσάμενος τόν ~χλoν εΤπεν α-δτo~ι;: 

άκo~ετε καΙ σνvCετε 

11 ο-δ τό εΙσερχ6μενον εΙς τδ στ6μα κo~νoΤ τόν &νθρωπον 

άλλ~ τδ tκπορεν6μεvοv tx τοϋ στ6ματος 
τουτο κo~νoΤ τδν ~νθρωπoν 

12 τ6τε προσελθ6ντες οΙ μαθηταt λtΥονσ~v α-δτφ 

οΙδας Bτ~ οΙ Φαρ~σαΤo~ άκo~σαντες τόν λ6γον tσκαvδαλCσθησαv 

13 δ δέ άπoκρ~θεΙς εΙπεν 

πασα φντεCα ~ν o~κ έφ~τενσεν δ πατ~ρ μον δ o~ράν~oι;: έκρ~ζωθ~σετα~ 

,ΙΙ ~φετε α~τo~ς 

τνφλο' εtσ~v δδηγοt τνφλων 

τνφλός δέ τνφλδν έ~ν δδηΥV 

άμφ6τερo~ πεσoυντα~ εΙς β6θννον 

15 άπoκρ~θεΙς δέ δ πtτρος εΤπεν αότψ 

φρcfσοv +lμΤν τ~ν πα.ραβoλ~ν τα~την 

16 δ δέ εΤπεν 

άκμ~ν xat ~μεΤι;: άσ~νετo~ έστε 

17 οσπω νοεΤτε Bτ~ 

παν τό εΙσπορεν6μενον εΙς τδ στ6μα 

εtς τ~ν κο~λCαv χωρεΤ καt εΙς άφεδρωνα tκβc!λλετα~ 

18 τ~ δέ έκπορεν6μενον έκ του στ6ματος tx της καρδCαι;: tζtρχετα~ 
κάκεΤνα κo~νoΤ τόν &νθρωπον 

19 έκ y~ρ της καρδCας tζtρχετα~ δ 

δ~αλογ~σμοt πονηρο' φ6νo~ μo~χεΤα~ πoρνεΤα~ κλοπα' φενδομαρτ~ρCα~ βλασφημCα~ 

20 ταuτcf έστ~ν τ~ κo~νoσντα τόν ~νθρωπoν 

τό δέ άvCπτοcι;: χερσΙν φαγεΤν 

o~ κo~νoΤ τδν &νθρωπον 
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Mattheus 15:1-20 

1 τ6τε προσtρχοvτα~ τψ ΊησοΟ 

&.πό 'Ιεροσολl1μων 

φαρ~σαΤo~ καΙ γραμματεΤ~ 

Marcus 7: 1-23 

1 καΙ σνν~γoντα~ πρό~ αότbv 

οΙ Φαρ~σαΤo~ καΙ τ~νε~ των γραμματtωv 

~λθ6ντε~ &'πό Ίερoσoλ~μων 
~~Ι 
Ιδ6ντει; "~vc1c; των μαθητων αότοΟ 2 

3 

κοι.ναΤι; χερσCv τοΌτ' ~στι.ν &.vCπτοι.~ 

ΙσθCοvται; τo~ι; ~ρτoνι; 

- οΙ yc1p Φαρι.σαΤοι. καΙ πdντε~ οΙ ΊoνδαΤo~ 

tc1v μ~ πνγμ~ vCφωvται. τc1ς χεΤρας 

ofικ ΙσθCοvσι.v 

κρατοΌντει; τ~ν παρ~δoσ~ν των πρεσβvτtρωv 

4 καΙ &.π' άγoρα~ tc1v μ~ βαπτCσωvται. 

οόκ ΙσθCοvσι.v 

καΙ ~λλα πoλλ~ Ιστ~ν ~ παρtλαβοv κρατεΤν 

βαπτι.σμo~ι; ποτηρCωv καΙ ξεστων καΙ χαλκCωv 

λtγοvτε~ 5 

2 δι.c1 Τ' οι μαθητα' σον παραβαCvοvσι.v 

τ~ν παρ~δoσι.ν των πρεσβvτtρωv 

οό yc1p vCπτοvται. τ~ι; χεΤραι; αfιτων 

δταν ~ρτoν tσθCωσι.v 

3 δ δέ άποκρι.θεΙς εΤπεν αfιτoΤι; 6 

καΙ κλι.νων 
~!XΙ 
Ιπερωτωσι.ν αότόν 

οΙ Φαρι.σαΤοι. καΙ οΙ γραμματεΤς 

δι.c1 Τ' περι.πατοΌσι.ν οΙ μαθητα' σον 

κατc1 τ~ν παρ~δoσι.ν των πρεσβvτtρωv 

&λλc1 κοι.ναΤι; χερσΙν 

tσθCοvσι.v τόν ~ρτoν 

6 δέ &'ποκρι.θεΙι; ε!πεν αfιτoΤς 
δ~c1 Τ' καΙ όμεΤς παραβαCvετε τ~ν Ιντoλ~ν 

τοΟ θεοΟ δι.c1 τ~ν παρ~δoσι.ν όμων 

4 δ yc1p θεός tvετεCλατο λtγωv 

τCμα τόν πατtρα καΙ τ~ν μητtρα 

καΙ 

δ κακολογων πατtρα ήl μητtρα θαvdτφ τελεvτdτω 

S όμεΤς δέ λtγετε 

8ς άν εΙπ~ τφ πατρΙ ~τv μητρ' 
δωρον S tc1v Ιξ ΙμοΟ ώφεληθv~ 

6 ου μ~ τι.μ~σει. τόν πατtρα αfιτoO 

~ τ~ν μητtρα αότοΌ 

x~L ήκνρώσατε τόν λ6γον τοΌ θεοΟ 

δ~c1 τ~ν παρ~δoσι.ν όμω~ν~ ___ ~ 
7 όποκρι.τα' καλωι; Ιπρoφ~τενσεν 'Ησαrας 

καλως tπροφ~τεvσεv περΙ όμων περΙ όμων των όπoκρ~των 

Ήσαt'ας 

λtγωv 

8 δ λαός οδτος το Τς χεCΛεσ'ν με τι.μ~ 

ή δέ καρδCα αfιτων π6ρρω &'πtχει. 
&'π' ΙμοΟ 

9 μ~την δέ σtβοvταC με 

δ~δ~σκoντες δι.δασκαλCας 

Ιντdλματα&'νθρ~πων 

ωι; γtγραπται. 

οδτοι; 6 λαόι; τοΤι; χεCλεσι.v με τι.μ~ 
~ ··δέ κά.ρδ Cd. αύτων π6ρρω &'πtχε ι. 

&'π' ΙμοΟ 

7 μdτηv δέ σtβοvταC με 

δι.δ~σκoντει; δι.δασκαλCας 

Ιντdλματα &'νθρ~πων 

8 &'φtvτει; τ~ν Ιντoλ~ν τοΟ θεοΟ 

κρατεΤτε τ~ν παρdδοσι.v των &.νθρώπων 
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9 και fλεγεv αότοί:c 

καλωζ &θετεί:τε τ~ν έντoλ~ν 

Τνα τ~ν παρdδοσ~v ~μωντηρ~σητε 

10 Μωvσηc ydp εΤπεν 
τCμα τόν πατtρα σον καt τ~ν μητtρα σον 

καΙ 

δ κακολογων πατtρα η μητtρα θαvdτψ τελεντΙΙτω 

11 ~μεί:ζ δt λtγετε 

tdv εΤπ~ &νθρωΠΟζ τφ πατρΙ ~ τ~ μητρ' 
κορβαν 5 έστ~ν δωρον 8 tdv tξ έμοσ ~εληθ~ζ 

12 οόκtτ~ &φCετε αότόν οόδtv πo~ησα~ 

τψ πατρΙ ~ τ~ μητρ' 
13 &κνροσντεζ τόν λ6γον τοσ θεοσ 

τ~ παραδ6σε~ ~μων ~ παρεδ~κατε 
καΙ παρ6μo~α τo~αστα πoλλό;'πo~εί:τε 

10 καt προσκαλεσΙΙμενΟζ τόν 

εΤπεν αότοί:ζ 
χλον 14 καΙ προσκαλέσΙΙμενΟζ πdλ~ν τόν ~χλoν 

Ko~ετε καΙ σvvCετε 

11 οό τό εΙσερχ6μενον εΙζ τό στ6μα 

κo~νoί: τόν ~νθρωπoν 

fλεΥsν αότοί:ζ 

&κo~σατε μον πdvτεζ καΙ σ~νετε 

15 οόδtv tστ~ν fξωθεv τοσ &νθρ~πoν 

εΙσπορεν6μενον εΙζ αότόν 

~ δ~νατα~ κo~νωσα~ αότ6ν 
&λλd τό tκπορεv6μεvοv tx τοσ στ6ματοc &λλd τd tx του &νθρ~πoν tκπoρεν6μενα 

tστ~v τd κo~νOϋντα τόν !νθρωπον τοστο κo~νoί: τόν ~νθρωπoν 

12 τ6τε 

προσελθ6ντεζ οΙ μαθηταΙ 

λ~oνσ~ν αότφ 
οΤδαζ 5τ~ οΙ Φαρ~σαί:o~ 

17 
εΤ Τ~ζ fχε~ ~τα &κo~ε~ν &κοvtτω 
καΙ 3τε εΙσηλθεν εΙζ οΤκον 

&πό τοσ ~χλoν 

έπηρ~των αότόν οΙ μαθηταΙ αότοσ 

&κo~σαντεζ τόν λ6γον tσκαvδαλ'σθησαv 
13 6 δt &πoκρ~θεΙζ εΤπεν 

πάσα φντε'α ~ν οόκ tφ~τεvσεv 

δ πατ~ρ μον δ οόρdV~Οζ tκρ~ζωθ~σετα~ 

14 ~φετε αόΤO~ζ/ τνφλο' εΙσ~ν δδηγοΙ τνφλων 

τνφλόζ δt τνφλόν tαdv δδηγ~ 

&μφ6τερo~ πεσoσντα~ εΙζ β6θννον 

15 &πoκρ~θεΙζ δt δ πtΤΡΟζ εΤπεν αότφ 
φρΙΙσον ~μί:ν 

τ~ν παραβoλ~ν τα~την τ~ν παραβoλ~ν 

16 δ δt εΤπεν 18 , -
ανΤO~ζ 

&κμ~ν καΙ ~μεί:ζ &σ~νετo' tστε 

17 οσπω νοεί:τε 5τ~ παν τό εΙσπορεν6μενον 

κα.ι λtγε~ 

ο{5τωc καΙ 

οό νοεί:Τέ 

~μεί:ζ &σ~νετo' tστε 

5τ~ παν τδ fξωθεv 

εΙζ τό στ6μα 

εΙζ τ~ν κo~λ'αν χωρεί: 

καΙ εΙζ &φεδρωνα tκβdλλετα~ 

εtdπορεv6μεvοv 

εΙζ τδν ~νθρωπoν 

οό δ~νατα~ αότόν κo~νωσα~ 

19 3τ~ οόκ εΙσπoρέ~ετα~ αότοσ εΙζ τ~ν 

καρδCαv &λλ' εΙζ τ~ν κο~λCαv 

καΙ εΙζ τδν &φεδρωνα tκπορε~ετα~ 
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Βτι. 

18 τ~ δέ ~κπoρευ6μενα ~κ του στ6ματος τό ~κ τον άνθρ~πoυ tκπορευ6μεvοv 
tx της καρδ'ας ~ξερχετα~ 

κάκεΤν~ κo~νoΤ τδν ~νθρωπoν 

19 ~κ γ~ρ της κ~ρδ'~ς !ξtρχοvτα~ 

δ~αλoγ~σμoΙ πονηρο' 

φ6νo~ 

μo~χεΤ~~ 

πoρνεΤ~~ 

κλοπα' 

φευδoμαρτυρ'~~ 

βλασφημ'~~ 

20 τ~Uτά !στ~ν τ~ κo~νoυντ~ 

τόν &νθρωπον 

τό δέ άν'πτo~ς χερσtv φαγεΤν 

οδ κo~νoΤ τόν ~νθρωπoν 

!κεΤνο κo~νoΤ τόν ~νθρωπoν 

2, fσωθεv yap !κ της κ~ρδ'~ς 

των άνθρι6πων 

οΙ δ~αλoγ~σμoΙ οΙ κακοι 

!κπoρε"oντ~~ 

22 μo~χεΤ~~ 

ΠΟ\JεΤ~~ 

φ6νo~ 

κλοπα' 

πλεoνεξ~~~ 

πονηρ ,~~ 

δcSλOς 

άσtλγε~~ 

6φθαλμός πονηρ6ς 

βλασφημ'~ 

~περηφσ.ν'~ 

άφροσ"νη 

23 πdντ~ τ~Uτ~ τa ποvηρa fσωθεv 

κ~ι κo~νoΤ τόν &νθρωπον !κπoρε"ετ~~ 
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Mattheus 15:21-31 

21 Καt Ιξελθων ΙκεΤθεν 

6 'Ιησοίίς 

άνεχώρησεν 

εΙς τα μέρη 

Τδρου καt Σ~δ~νoς 

22 κα~ Ιδον 
ι 

[γυνη Χανανα(α 

άπο τ~ν 6ρίων έκείνων 

Ιξεκθοϋσα 
! ιl 
ιεκραζεν λέγουσα' 

ί~λέησ6ν με, κδρtε ut6c; Δαυίδ' 

J ~ θυγά,ηρ μο. 
J κακ~ς δαψoνίζετα~ 

23 \6 δε ουκ άπεκρίθη αντv λ6γον. 

Ua.rcus 7124-37 

24 .'ΕκεΤθεν δε &.ναστα.ς 

&.πηλθεν 

εΙς τα 3ρ~α 

Τύρου 

ΚαΙ εtσελθωv εΙς οΙκίαν 

ούδένα ~θελεν γν~να~, 

κα~ ο{ικ ~δυνάσθη λαθεΤν' 
25 . άλλ' ε{ιθίις 

άκούσασα 

, , -
περι. αυτου 

ης εΤχεν 
το θ~ΎάΤΡLΟV αuτης 

(εΤχεν) πνεϋμα άκάθαρτον, 

Ι 

κα'~ προσελθ6ντες ο Ι μαθηταΊ, α{ιτοϋ 

ήρώτων 'α~Τoν λέγοντες· 

άπ6λυσον αύτήν, 

3τ~ κράζε~ 5π~σθεν ήμων. 

24 ι 6 δk άπoκρ~θε\ς εΤπεν' 

n 

ούκ άπεστάλην εΙ μη εΙς τα. πρ6βατα. 

τα άπολωλ6τα οΤκου 'Ισραήλ. 

25 ή δε !λθοϋσα 

26 

πΙ 
προσεκύνεl. αίιτψ 

λέγουσα' 

κδρ~ε, βoήθε~ μo~. 

δ δε άnοκρ~θεLς εΤπεν' 

ονκ ~σHν καλον 

λαβεΤν τον &ρτον των τέκνων 

καt βαλεΤν τοΤς κυ~αΡίo~ς. 

Ιλθοίίσα 

προσέπεσεν προς τονς π6δας αύτοίί' 

26 ή δε γυνη ~ν Έλληνίς, 

Συροφοι.νίκι.σσα τφ γένει.· 

27 

, ή' " καΙ. ρωτα αυτον 

tvo: το δαι.μ6νι.ον Ικβάλ~ 
Ικ της θυγατρος 

κα~ fλεγεv α{ιτ~' 

, - . 
αυτης. 

&φες πρωτον χορτασθηναι. τα τέκvoc" 

ον γάρ Ιστι.ν καλον 

λαβεΤν τον &ρτον των τέκνων 

καt τοΤς κυναρίo~ς βαλεΤν. 

---------------.....ι.-.~ ο., ..... ,~---___ ~--------_-I 
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27 

28 

Mattheus 15121-31 

ή δε 
IV 

εtπεv· 

vat, κυρ~ε· 

κα~ γαρ τα κυvάρ~α 

έσθΙε~ 

άπΟ.τωv ψ~χΙωv 

τωv π~πτόvτωv 

άπο της τραπέζης 

τωv κυρΙωv αvτωv. 

τότε 

άποκρ~θεtς δ Ίησονς 

ε!πεv αύτ~· 

ω yvva. ~, 

μεγάλη σου ή πΙσης· 

γεvηθητω σo~ ώς θέλε~ς. 

και Ιάθη ή θυγάτηρ αύτης 

άπο της mρας έκεtvης. 

Ma.rous 7 ι 24-37 

28 ή δέ 

ά.πεκρΙθη xat 

λέγε" αύτψ· 

vα.ct, κ(ιρ~ε· 

xat τα κυvάρ~α 

νποκάτω της τραπέζας 

toetovo~v 

ά.πο τωv ψ~χtωv 

τωv πα.~δtωv. 

29 καΙ 

ΙΙ 

δ~α τοίίτον τοv λ6γοv ~παγε, 

έξέλήλυθεv έκ της θυγατρ6ς σον 

το δαψ6v~οv. 

30 κα~ ά.πελθονσα 

25 εΙς ΤΟV otxov αύτης 

εvρεv το πα~δtοv βεβλημέvοv 

έπ\ τηv κλtvηv 

καΙ.τΟ δα~μ6v~οv έξεληλνθ6ς 

24a 



Mattheus 15:21-31 

29 ΚαΙ 

μεταβά.ς tXEteEv 

δ 'Ιησοίίς 

ηλθεν 

παρα τηv θάλασσαv 

της Γαλ~λα!ας 

κα~ άvαβας εΙς το 5ρος 

tκάθητο tXEt. 

30 καΙ προσηλθον αντψ 

CSχλοι πολλΟL 

~χοvτες μεθ' έαντωv 

MarcuB 7 r 24-37 

31 Kα'~ πάλ ~v 

tξελθωv tx τωv δρ!ων τνρον 

ηλθεν 

δ~α. Σ~δωνoς 

εΙς την θάλασσαν 

της Γαλ~λα!ας 

άνα μέσον των δρ!ων Δεκαπ6λεως. 

32 καΙ φέρoνσ~ν αύτφ 

χωλονς, κνλονς, τνφλονς, 

κωφονς, κα~ έτέρονς πολλονς, 

κα~ ερρ~ψαν αvτοv~ 

παρα τονς π6δας αντον' 

καΙ tθεράπενσεv αύτονς' 

κα\ πcφακαλ9tίσ~v αύτον 
Τνα Ιπ~θ~ αύτφ την χεΤρα. 

33 καΙ άπολαβ6μενος αύτόν άπο τον 

5χλον κατ' Ιδ!αν ~βαλεν τονς 

δακτνλονς αύτον εΙς τα fuτα αύτον 
καΙ πτνσας ηψατο της γλώσσης 

34 αύτον, κα\ άναβλέφας εΙς τδv 

24b 

-

ούρανον Ιστένξεν, καΙ λέγε~. αύτφ' ~ 

31 ~στε τοv 5χλον θανμάσα~ 

βλέποντες 

. 
κωφονς 

tφφα.θά, δ tστ~v δ~ανoΙχθητ~. κα~ 
35 ήνο!γησαν αντον αΙ άκοα(, καΙ 

Evevt; tλνθη δ δεσμος της γλώσσης 

αύτοίί, καΙ tλάλε~ 6ρθως. xαL 

36 δ~εστεΙλατo αύτοΤς Τνα μηδενΙ 

λέγωσ~ν' δσον δε αύτοΤς δ~εστέλλετo, 

αύτοΙ μαλλον περ~σσ6τερoν 

txf)pvooov, 
37' και. νπερπερ~σσως kξεπλήσσοvτο 

λέγοντες 

καλως πάvτα πεποΙηκεν, καΙ τοvς 

κωφοvς 

πo~εΤ άκoνε~ν καΙ άλάλονς λαλεΤν. 

λαλοvvτας, κνλλοuς δγ~εΤς καΙ 
, - , 

χωλονς περ~πατoνντας κα~ 

τνφλον βλέποντας' 

κα~ tδ6ξασαv τον θε~ν 'Ισραήλ. 



Hatth;u~ 15:21-28 

21 Und a11l' or von dort Ιι1nau.ιιι;οgangοn war, 
οntw1c!ι JOIIUIl 1n d1. O.gond Υοη '1'yrull und 81don. 

22 Und a10hl o1n. kanana1aoh. Yrau 
ging h1naua aua j.n'M O.b1.t 
und achr1 •• 
ErbarM d1ch M.1n.r. H.rr. Sohn Dav1dal 

H.1no Tocht.r w1rd 8chl1MM von .1n.M Oo18t s,p1agt. 
23 Er antwort.t. 1hr ab.r k.1n Wort. 

l

Und a.1n. Jung.r trat.n h.ran und bat.n 1ΔΩΙ 
Laaa .1. s.h.n. d.nn .1. achr.1t h1nt.r un. h.r. 

24 Er ab.r antwort.t. und apraohI 
1ch b1n n1cht s,aandt, a1. nur ~u d.n v.r1or.n.n Schar.n doa Haua.a 1arao1. 

25 51. ab.r kaM und bot.t. 1hn an und apraohI 
H.rr. h11r M1rl 

26 Er ab.r antwort.to und .prachI 
Ea 1at n1cht .chon 

da8 Brot d.r K1nd.r ~u n.h~.n 

und d.n HUnd.n h1n~uw.rr.n. 

27 51. abor aprachI 

Ja, H.rr. 
d.nn auch d1. HUnd •• 88.n 

νοη den Brock1.1n" d1. VOM '1'1ach 1hror Ilorr.n h.rabra11.n. 

28 Da antwart.t. J.SU8 und 8prach ·~u 1hrI 

ο Frau, . 

groaa.~.t du1n Olaub., 
d1r g.ach.h. w1. du w111.t. 
Und g.h.11t war.1hr. '1'ochtor 
von j.~or 5tund. an. 

Ea 1at da. Evang.11uM a. 80nntas R •• 1n1.oor •• 
1η dor V01 .. rana .1nd ΥΟΩ Luth.r 15 Pr.d1gt.n 

, ub.r d1.8. P.r1kop. &U r1nd.nI 
1. 152' 11.41-44 7.41'.0-487 
2. 1524 151453-457 
,. 17 80 
4. 1525 17It

l _ 200-204 
5. 1526 20.200-287 . 
6. 1523 21,106-113 
7 152' 21,114-120 
8 1528 27.64-68 
9. 1529 29,62-72. 

10. 15" '7.'13-,16 
11. 15,8 ,8.593-598 
12. 15'7 45,4'1-4~ 
11' 1538 46.207-212 
4 1534 48,344-345 

15 Hau.p08t111. 52.177-182 

(vg1. L1c.Erw1n Hullhaupt 
D.Κart1n Luth.r. Evang.l1.nau.1oc_nI 
Oott1ng,n 1954~ (kap.'-25) 

8.502-516 
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21 

22 

23 

27 

w •• rgav. van d. t.k&t) 
Εη νΑη daar u1tgaand. 
week Jezus u1t 
naar de omgev1ng 
νΑη Tyrus ιη Sidon 

θη zie 
θθη kanaaneese vrouw 

uit dat gebied uitgaande 
riep luide zeggende: 

Ι 

erbarm u over mϋ, Heer, Ζοοη νΑη David 
mϋη dochter 
is deerl~k bezeten 
ΚU echter antwoordde haar n1et .en woord 

z~ echter 
zeide: 
ja Heer, 
want ook de honden 
eten van de brokjea 
die vallen 
van de ta!el hunner her,n. 
ΤΟθη antwoordde Jezua 
ιη zeide tot haar 
ο vrouw, 

ιν 

Marou& 7124-30 

24 En V&n da.ar ορ& t&and. 
g1ng HU w.g 
n&&r h.t g.b1ed 
v&n 'l'yru8 
.n 1ng.kom.n 1η het hui& 
w11d. HU n1.t dat 1emand het wist • 
• n ΚU kon n1.t v.rborgen bl~ven. 

25 m&&r t'8tond 
.en vrouw ι 

28 

over Η'Θ gehoord hebbende 

w1er dochter 
ιιη onr.1ne geest had 

kwaσι 
.n v1.1 n.d.~ voor z~η voeten, 
d. vrouw W&8 ,en Gr1ekse, 
,en Syro-Ph.n1018ohe νΑη geboorte 
.n vroeg Β.ια 
d. d.mon u1t haar dochter te verdr~ver.. 

ιη HU z.1d. tot ha&rl 
l&&t ,.r8t d, k1nderen verzad15d wordet 
w&nt h.t 18 n1.t goed 
h.t brood V&n de k1nd.ren te nemen 
.n voor d. hond.n te werpen. 

z~ eoht.r antwoordde 
ιη zegt tot ΗΙΘΙ ΙΙ 
j& U •• r, 
ook d, hοndenΌnder de ta!el 
et,n van d, brokjes 
d,r kind.ren 

29 .n Hu ze1de tot haarI 

groot ίβ uw geloo! οια d1t woord, g& heen, 
u geschiede gel~k gU w11tI ~, d.mon 18 u1t uw dochter gevaren 

ι.....;.e.;,;n.....;.;h.;,;a.;,;a.;.r......;d.;.ο.;.c.;,;h.;.t.;.e.;.r_w.;,;a.;.8_~ge.;,;n.;.e.;.Ζ.;.e.;.;n....;.v.;,;an;.;,;;;a.;.!....;;d.;;;1.;.e......;u;;.r.;...ι;8. ~o .n &1. zJj wa8 W'gg'g&&n naar hui& 
vond zJj h.t k1nd t. b.d 11ggen 
~A d. d.mon u1tg.v&ren. 

24d 



Mattheus 15:29-31 

29 καΙ μεταβ~ς tκε~θεv δ ΊησοΟς ηλθεν παρ~ τ~ν θ~λασσαν της Γαλ~λα'ας 
καΙ άvαβaς εΙς τδ δρος ~κdθητο ~κε~ 

30 καΙ nροσηλθοv α~τψ ~χλo~ πολλοΙ 

fχοvτες μεθ' έαυτων χωλo~ς τυφλo~ς κωφo~ς κυλλo~ς καΙ !τtρους πoλλo~ς 

καΙ fρρ~φαv α~τo~ς nαρ& τo~ς n6δους αύτον 

καΙ ~θερ~nευσεν α~τo~ς 

31 ~στε τόν 5χλον θαυμdσα~ 

βλtποvτες κωφo~ς λαλοσντας κυλλo~ς ύγLεΤς 

καt χωλo~ς περ~πατoOντας 

καΙ τυφλo~ς βλ~πoντας 

καΙ tδ6ξασαv τόν θεόν Ίσραηλ 

29 ΚαΙ μεταβ~ς ~κε~θεν δ ΊησοΌς 

ηλθεν παρ~ τ~ν θdλασσαν 
της Γαλ~λαCας 

31 

Harcus 7:31-37 

Καt ndλ~v Ιξελθ~ν Ικ των δρCωv T~ρoυ 

ηλθεν δ~~ Σ~δωνoς εΙς τf'\v θdλασσαν 
της Γαλ~λα'ας 

άν~ μtσοv των δρCωv Δεκαn6λεως 

32 καΙ φtρουσ~ν α~τ:κωφόν καΙ μoγ~λdλων 

καΙ παρακαλoΌσ~ν αντόν Τνα tπ~θ~ α~τψ τ~ν χε~ρα 

33 καΙ άπολαβ6μενος αντόν άπό τον 5χλου κατ' ΙδCαν 

fβαλεv τo~ς δακτ~λoυς α~τoσ εΙς τ~ ~τα α~τoΌ 
καΙ πτ~σας ~φατo της γλ~σσης α~τoσ 

34 καΙ άναβλtφας εΙς τόν o~ρανόν !στtναξεν 

καΙ λtγε~ α~τψ εφφαθα δ Ιστ~ν δ~ανοCχθητ~ 

35 καΙ ~vοCχθησαv αύτοσ αΙ άκοα' 

καΙ Ιλ~θηδ δεσμός της γλ~σσης α~τoν 

xαt Ιλdλε~ 6ρθως 

36 καΙ δ~εστεCΛατo α~τo~ς tνα μηδενΙ λtγοvσ~v 

5σον δt α~τoΤς δ~εστtλλετο 

α~τoΙ μαλλον περ~σσ6τερoν !κ~ρυσσoν 

37 καΙ ύπερπερ~σσως ~ξεπλ~σσoντo λtγοvτες 

καλως πdντα πεποCηκεv 

καΙ τo~ς κωφo~ς πo~ε~ άκo~ε~ν 

καΙ το"ς άλdλoυς λαλεΤν 

30 καΙ προσηλθον α~τψ 5χλΟL πολλοΙ 
~χoντες μεθ' έαυτων χωλo~ς τυφλo~ς κωφo~ς κυλλo~ς καΙ έτtροvς πoλλo~ς 

καΙ ~ΡΡLφαν α~τo"ς παρ~ τo~ς π6δους αντοσ 

καΙ ~θερdπευσεν α~τo~ς 

31 ~στε τόν 5χλον θαvμ~σαL 

βλtποντες κωφo~ς λαλοσντας κυλλo~ς ~γ~εΤς 

καΙ χωλo~ς πεΡLπατοvντας 

καΙ τυφλo~ς βλtποvτας 

καΙ ~δ6ξασαν τόν θεόν Ίσραηλ 

25 



Mattheu5 15:32-39 

32 Ό δέ Ίησοϋς πρoσκαλεσ~μενoς τo~ς μαθητ~ς α~τoσ ε!πεν 
σπλαγχvCζομα~ !πt τόν ~χλoν 

3τι ~δη ήμtρα~ τρεΤς προσμtvοvσCv μo~ 
xat o~κ fxovo~y τ' φdγωσ~ν 
κat &πoλOσα~ α~τo~ς y~στε~ς Θ~ θtλω 
μ~πoτε !κλυθ~σ~ν !ν τψ δδψ 

33 xat λtγουσ~v α~τψ οΙ μαθητα' 
π6θεν' ήμΤν !ν !ρημ'~ &ρτo~ ~oσoϋτo~ 

ωστε χορτdσα~ ~χλoν τοσοϋτον 
34 καt λtγε~ α~τoΤς δ ΊησοΟς 

π6σους ~ρτoυς εχετε 

οΙ δέ ε!πον 

έπτd xat 6λCγα Ιχθ~δ~α 
35 xat παραγγεCλας τφ 5χλφ &ναπεσεΤν !πt Τ~Y γην 
36 fλαβεv τo~ς έπτ~ &ρτους xat τo~ς tχθλυας 

κat ε~χαρ~στ~σας εκλασεν 

κat !δCδου τοΤς μαθηταΤς 

οΙ δέ μαθηταt τοΤς ~χλo~ς 

37 xat fφayov πdντες κat !χορτdσθησαv 
xat τδ περ~σσεϋoν των κλασμdτων ηραν 
έπτα απυρCδας πλ~ρε~ς 

38 o~ δέ !σθCοντες ησ~y τετρακ~σχCλ~ο~ ~νδρες 

χωρtς γυνα~κων xat πα~δCων 
39 κat &πoλ~σας τo~ς ~χλoυς !νΙβη εΙς τb πλοΤον 

κat ηλθεν εΙς τ~ 5ρ~αMaγαδαν 

26 



Mattheus 15:32-39 

32 Ό δέ Ίησοϋς προσκαλεσdμεvος 

-τοt!ς μαθη-τι1ς α'b-τοu εΤπεν 
σπλαγχvCζομαι. tπΙ -τόν 5χλον 

στι. ~δη ~μtραι. -τρεΤς 

προσμtvοιισι.v μοι. 

καΙ o'bx fχονσι.v -τ' φdγωσι.v 

Marcus 8:1-10 
1 'Εν tκεCvαι.c; -ταΤς ~μtραι.ς 

πdλι.ν πολλου 5χλον 5ν-τος 

καΙ μ~ Ιχ6ν-των -Τ' φdγωσι.ν 
προσκαλεσdμεvος 

oτot!c; μαθη-τι1ς λtγει. α'b-τοΤς 

2 σπλαγχvCζομαι. έπt -τόν 5χλον 

Ο-τι. ηδη ~μtραι. -τρεΤς 

προσμtvονσι.v μοι. 

καΙ ουκ fχονσι.v -Τ' φdγωσι.ν 
καΙ άπολϋσαι. α'b-τοt!ς ν~σ-τει.ς 3 καΙ Ιι1ν άπoλ~σω α'b-τοt!ς ν~σ-τει.ς 

εΙι; οΤκον α'b-τωv o'b θtλω 

μ~πo-τε tκλνθωσι.v tv -τ~ δδψ 

33 καΙ λtγονσι.v α~-τψ οΙ μαθη-τα' 4 
π6θεν ~μΤν έν έρημC~ !ρ-τοι. -τοσοΌ-τοι. 

ωσ-τε χορ-τdσαι. 5χλον -τοσοΌ-τον 

34 καΙ λtγει. αύ-τοΤς δ Ίησους 5 
π6σονς &ρ-τονς fχε-τε 

οΙ δέ ε!πον έπ-τd 
καΙ 6λCγα Ιχθ~δι.α 

35 καΙ παραγγεCλας -τψ ~χλφ 6 
άναπεσεΤν έπΙ -τ~ν γην 

36 fλαβεv -τo~ς έπ-τά &ρ-τονς 

καΙ -τοt!ς Ιχθ~αι; 

καΙ ε'bχαρι.σ-τ~σας fκλασεv 

καΙ έδCδον -τοΤς μαθη-ταΤς 

Ικλνθ~σoν-ται. έν -τ~ δδψ 

καΙ -τι.νεσ αύ-των άπό μακρ6θεν ~κασι.ν 

καΙ άπεκρCθησαv α'b-τψ οΙ μαθη-ταΙ αύ-τοϋ 

π6θεν -τo~-τoνς δνν~σε-ται. -τι.ς ~δε 
χορ-τdσαι. !ρ-των έπ' έρημCας -

καΙ έπηρ~-τα α'b-τοt!ς 

π6σονς fχε-τε !ρ-τονς 

οΙ δt ε!παν έπ-τd 

καΙ παραγγtλλει. -τψ ~χλφ 

άναπεσεΤν έπΙ -της γης 

καΙ λαβ~ν 'tOt!c; έπ-τι1 !ρ-τονς 

ενχαρι.σ-τ~σας fκλασεv 

καΙ έδCδον -τοΤς μαθη-ταΤς α'b-τοϋ 

"να παρα-τι.θωσι.ν 

οΙ δέ μαθη-ταΙ -τοΤς ~χλoι.ς xαt παρtθηκαv -τψ δχλφ 

7 καΙ εΤχαν Ιχθ~δι.α 6λCγα 

37 καΙ ~φαγoν πdν-τες 

38 

39 

καΙ έχορ-τdσθησαv 

καΙ -τό περι.σσεΌον -τ&ν κλασμd-των 

ηραν 

έπ-τι1 σπνρCδας πλ~ρει.ς 

οΙ δέ έσθCοv-τες ησαν 

-τε-τρακι.σΧCλι.οι. !νδρει; 

χωρ~ γνναι.κων καt παι.δCωv 

καΙ άπoλ~σας -τotις ~χλoνς 

tvtβη εΙς -τό 1tλoΤoν 

Ί 
καΙ ηλθεν εΙς -τά Ορι.α Μαγαδαν 

καΙ α'b-τά ενλoγ~σας εΤπεν παραθεΤναι. 
8 καΙ fφαγοv καΙ έχορ-τdσθησαv 

καΙ ηραν περι.σσε~μα-τα κλασμd-των 

έπ-τά σπνρCδας 

9 
τ . 
ησαν δέ dις 

-τε-τρακι.σχCλι.οι. 

καΙ άπtλνσεv αυ-τo~ς 

10 καΙ ενθtις Ιμβι1ς εΙς -τό πλοΤον 

με-τά -των μαθη-των α()-τοΙ; 

ηλθεν εΙς -τά μtρη Δαλμανονθα 
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Mattheu6 ,6:'-,2 
, ΚαΙ προσελθ6ντες όΙ Φαρ~σαίo~ καΙ Σαδδoυκαίo~ 

πε~ράζoντες ~πηρ~τησαν αδτόν 

σημείον ~κ του οδρανοΟ ~π~δείξα~ αδτοίς 

2 ό δέ &πoκρ~θεΙς εΤπεν αδτοίς 

6ψCας γεvομtvης λtγετε εδδCα 

πυρράζε~ γ~ρ δ οδραν6ς 

3 καΙ πρωΙ" σ1'j'μεροv χεψ~ν 

πυρράζε~ γ~ρ στυγνάζων δ οδραν6ς 

τδ μtv πρ6σωπον του οδρανου γ~ν~σκετε δ~ακρ'νε~ν 

τ~ δέ σημεία των κα~ρων οδ δ~νασθε 

4 γενε~ πoνηρ~ καΙ μo~χαλΙς σημείον έπ~ζητεί 

καΙ σημείον οδ δοθ1'j'σετα~ α6τ~ 

εΙ μt) τό σημείον Ίωνα 

καΙ καταλ~π~ν α6τo~ς &πηλθεν 

5 ΚαΙ έλθ6ντες οΙ μαθηταΙ εΙς τό πtραv 
έπελdθοvτο ~ρτoυς λαβείν 

, ό δέ Ίησοϋς εΤπεν α6τοίς 

δρατε καΙ προσtχετε dπό της ζ~μης των Φαρ~σαCων καΙ ΣαδδουκαCωv 

7 οΙ δέ δ~ελoγ'ζoντo ~ν έαυτοίς 

λtγοvτες βτ~ ~ρτoυς οδκ ~λdβομεv 

8 γνo~ς δέ ό ΊησοΟς εΤπεν 

τ' δ~αλογCζεσθε ~ν έαυτοίς, 6λ~γ6π~στo~ 

βτ~ &ρτους 06κ ~λdβετε 

9 οδπω νοείτε 06δε μνημoνε~ετε 

τo~ς πtvτε ~ρτoυς των πεvτακ~σχ~λCωv 

καΙ π6σους κοφCvους ~λdβετε 
ouιlk 

10 ούέ τo~ς έπτ~ ~ρτoυς τ~ν τετρακ~σχ~λCωv 

καΙ π6σας σφυρ'δας ~λdβετε 

'1 πως 06 νοείτε 3τ~ 06 περΙ ~ρτων εΤπον όμίν 
προσtχετε δέ dπό της ζ~μης των Φαρ~σαCωv καΙ ΣαδδουκαCωv 

12 τ6τε συνηκαν 

5ΤL 06κ εΤπεν προσtχεLV dπό της ζ~μης των ~ρτων 

&λλ~ &πό της δ~δαxης των ΦαΡLσαCωv καΙ ΣαδδουκαCων 
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Mattheu8 16:1-12 

ΚαΙ προσελθ6ντες οΙ Φαρ~σαΤo~ 

xa:t Σa:δδονκa:tο~ 

πε~ρdζoντες έπηρ~~ησαν α!ι~όν 

σημεΤον έκ ~oΌ ο!ιρανοΌ 

tπ~δεtξa:~ α!ι~oΤι; 

2 δ δέ &.ποκρ~θεtι; ε'Ιπεν α!ι~oΤι; 

όφ'αι; ΥενομΙνηι; λΙyε~ε ε!ιδ'ο: 

πνρρdζε~ γ~ρ δ ο!ιραν6ι; 

3 xa:t πρω'C' σ1'jμεροv χεψι6ν. 

~νρρdζε~ γ~ρ σ~νγνdζων δ ο!ιραν6ι; 

11 ΚαΙ έζηλθον οΙ Φa:ρ~σαΤO~ 

καΙ" fίρξαν~o σνζη~εΤν α!ι~φ 

ζη~oΌν~ει; πα' α!ι~oΌ 

σημεΤον &.πό ~oΌ O!ιρa:νoΌ 

πε~ρdζoν~ει; αlι~6ν 

1~ καΙ &.va:σ~εvdξa:ι; ~φ πνε~μa:n α!ι~oίί 

λtγε~ 

τό μέν πρ6σωπον τοΌ ο!ιρανοΌ γ~νωσκε~ε δ~α~ρ'νε~ν 

τ~ δέ σημεΤο: ~ων κα~ρων ο!ι δ~νασθε 

4 yενε~ πoνηρ~ xa:t μo~χαλ~ι; ~, ~ γενε~ α~~η ζη~ε! σημεΤον 

σημεtοv έπ~ζη~εί: 

σημεΤον ο!ι δοθ1'jσε~a:~ α!ι~~ 

εΙ μ~ ~ό σημεΤον Ίωva 

καΙ κα~αλ~π~ν α!ι~o~ι; &.πηλθεν 

αμην λtγω δμΤν 

εΙ δοθ1'jσε~a:~ ~~ γενε~ ~α~~~ 
σημεΤον 

1} καΙ &.φεΙι; α(ι~o~ι; πdλ~ν έμβ~ι; 

5 
14 

ΚαΙ έλθ6ν~ει; οΙ μαθη~αΙ εΙι; ~ό πΙραν Ka:t 

6 

tπελdθοv~ο ~ρ~oνι; λa:βεΤν 

δ δt ΊησοΌι; εΤπεν α!ι~oΤι; 
δρα~ε καΙ πρoσtχε~ε 

&.πό ~~ι; ζ~μηι; ~ων Φa:ρ~σα'ων 

καΙ Σαδδονκα'ων 

15 

έπελdθoν~o λa:βεΤν &ρ~oνι; 

καΙ εΙ μ~ Ενο: &ρ~oν ο(ικ εΤχον 

μεθ' ta:ν~ωv έν ~φ πλο'φ 
καΙ δ~έσ~Ιλλε~o α(ι~oΤι; λΙγων 

bpa~t βλεπε~ε 

&.πό ~ηι; ζ~μηι; ~ων Φa:ρ~σα'ων 

καΙ ~ηι; ζ~μηι; 'Ηρφδον 

7 οΙ δέ δ~ελoγ'ζoν~o έν ta:ν~οtι; 16 καΙ δ~ελoγ'ζoν~o πρδι; &.λλ1'jλονι; 

λΙyoν~ει; 

5~~ &ρ~oνι; ο(ικ tλdβομεv 

8 yνo~ι; δt δ ' ΙησοΌι; ε Τπεν 
~, δ~a:λoγ'ζεσθε έν ta:u~οtι; 

6λ~γ6π~σ~o~ 

5τ~ ~ρ~oνι; ο!ικ tλdβε~ε 

9 οσπω νoεΤ~ε 

ο!ιδt μνημoνε~ε~ε 

~o~ι; πtv~ε &ρ~oνι; 

~ων πεν~ακ~σχ~λ'ων 

καΙ π6σονι; κοφ'νονι; tλdβε~ε 

10 ο!ιδt ~o~ι; έπ~~ &ρ~oνι; 
~ων ~ε~ρακ~σχ~λ'ων 

καΙ π6σονι; σφνρ'δαι; tλdβε~ε 

δ~~ &ρ~oνι; ο(ικ Ιχoνσ~ν 

17 καΙ Ύν~ς λΙyε~ α(ι~oΤι; 

~, δ~a:λoγ'ζεσθε 

5~~ &ρ~oνι; ο!ικ fxt~t 

r- ο(ίπω vott~t ο(ιδt σνν'ε~ε 
πεπωρωμΙνην Ιχε~ε ~~ν καρδ'αν ~μων 

18 6φθαλμo~ι; ε~oν~ει; ο(ι βλtπε~ε 

xa:t ~~o; fχοv~ει; ο(ικ &.κo~ε~ε 
~ καΙ ο!ι μνημoνε~ε~ε 

19 δ~ε ~o~ι; πtv~ε &ρ~oνι; Ικλασο: 

εΙι; ~o~ι; πεν~ακ~σχ~λ'oνι; 

π6σονι; κοφ'νονι; κλασμd~ων πλΏ1'jρε~ι; 
fιρα~ε 

λΙyoνσ~ν α!ι~φ δι6δεκα 

20 δ~ε καΙ ~o~ι; tπ~~ 
εΙι; ~οbι; ~ε~ραx~σχ~λ'oνι; 

π6σων σπνρ'δ~ν πληρι6μa:~o; xλa:σμd~ων 
fίρα~ε 

οΙ δt εΤπον tπ~~ 
11 ~ωι; ο!ι νoεΤ~ε 21 ΧΆΙ fλεγεv α!ι~oΤι; ο(ίπω σνν'ε~ε 

5~~ ο!ι περΙ ~ρ~ων εΤπον δμΤν 
πρoσΙχε~ε δt &.πδ ~~ι; ζ~μηι; ~ων Φa:ρ~σα'ων καΙ Σαδδονκα'ων 

12 ~6~ε σννηκαν 5~~ ο!ικ εΤπεν προσtχε~V &.πό ~ηι; ζ~μηι; ~ων &ρ~ων 

~λ~ &.πό ~ης δ~δαχηι; ~ων Φa:ρ~σα'ων καΙ Σαδδονκα'ων 
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Ι; 'Eλθ~ν δ!: δ Ίησονς 

εΙς τό:. μ,~ρη . 
ΚαLσα;ρε'ας της Φ~λ'πποv 

ήρ~τα τo~ς μαθητ&ς α;6τοΌ 
λ~yων· 

τ'να λtΥοvσ~v οΙ ανθρωπo~ 

τδν υΙδν τοΟ 4vep~noV\ 

14 οι δ!: εΤπαν· 

ε!να;ι. 

οΙ μtv Ίωdννην τδν βαπ~~σ~~ν 
~λΟL δ!: ΉλΙα;ν, 

~τερo~ 9t Ίερεμ,Ιαν 
~ 

ή ~vα; -rmv 1tροφη~mv. 

27 Κα;Ι tξfiλθεv δ '1ησοΟς 
κα;Ι οΙ μα;θη~α;Ι α;ό~oΌ 

εΙς ~&ς κ!6μα;ς 
Kα;~σα;ρε'α;c ~ηc Φ~λCπποv 

κα;Ι l:v τ~ δδφ 
tπηρ!6τα; τo~ς μα;θητ&ς α;υτοο 
λtΥωv α;ότ.οΤς· 

τ'να; με λtγοvσ~v οι ανθρωπo~ 

28 οΙ δt εΤπαν αότψ λΙγοντες 6~~ 
Ίωdννην~δν βαπ~ι.στ~ν, 
καΙ &λλοι. 'Βλ'αν, 
t!λλo~ δt 

6~~ εΤς ~ων πρoφη~ων. 

εΤνα;~; 

15 λΙy~~ α;~τoΤς· 
~μεΤς δt τ'να; με λtγε~ε εΤvα~i 

·Ι6 άποκρ ~θεΙς δ!: 

29 κα;Ι αό~δς tπηρ~τα αότo~ς· 

όμεΤ~ δt ~'να με λΙγε~ε εΤνα~ί 
6.πoκρ~θεΙς 

ΣΙμων ηtτρος eInev· 
σtl εΤ δ Xp'~στός 
δ vtcc; τον θεοσ τοΌ ζων~oς. 

δ ΠΙ~ρoςλΙγει. αό~φ· 

σtι εΤ δ Xρ~σ~6ς. 

17 άπoκρ~θεΙς δ~ δ Ίησo~ς εΤπεν α;ό~φ· 
μα;κdΡ~ος εΤ, ΣΙμων Bαp~ω~. 
5ΤL σό:.ρξ κα;Ι α;Τμα ουκ άπ~κdλvφtv σo~ 
ά.λλ· δ πα.τ~p μοv ό l:v ~oΤς οόρανοΤς 

Ι8 κ&y~ 6t QOL λΙΥω 6~ι. 
σ'6 εΤ ntΤΡος, 
καΙ l:nt τα;,τ~ τ~ πtτρ~ oΙκoδoμ~σω μοv τ~ν tκκλησ'α;v, 
κα;Ι π'6λα;~ ~δοv o~ κα;~ι.qχ~σοvσ~v αυ~ης. r, δι6σω σo~ τό:.ς κλεΤδας ~~ς βα;σι.λε'ας ~ων oGpα;vmv, 

κα;Ι 8 ~ό:.ν δ~σvς tnt τ~ς γης 
fστα;ι. δεδεμ,tvοv tv ~o~c o~pα;νoΤς, 
κα;Ι δ ~ό:.ν λ'6σ~ς tnt ~~ς γ~ς 
εσ~~~ λελvμΙvοv !ν τοΤς οόρανοΤς. 

20 τ6τε δLεσ~εCλατο τοΤς μα;θηταΤς 

tvα; μηδενΙ etπωc~v . 
6~~ ~ότ6ς tO~Lv δ Xρ~σ~6ς. 

3Q ~Ι !πε~'μησεν α;ό~oΤς 
Τνα μηδεvΙ. λΙγφσι.ν 

περΙ αό~oσ. 
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Mattheus 16:21-28 (kolometr1soh) 

21 Άπο τ6τε ηρξατο Ίησοϋζ xρ~στOζ δε~κvuε~v ΤΟΤζ μαθηταΤζ α~τoν 

3τ~ δεΤ αύτοv εΙζ Ίεροσ6λυμα άπελθεΤv 

κά~ πολλα παθεΤv άπο τωv πρεσβυτέρωv κα\ άρχ~ερέωv xα~ γραμματέωv 

κα.~ &.ποκτα.vθηvαι, 
. 

κα~ τ~ τρΙτv ήμfρ~ ~γερθηvα~8 

22 καL προσλαβ6μεVΟζ α~τοv δ πέτρος ηρξατο !π~w~μαv αύτφ λέγωv· 

'Cλεως σo~, ΚUΡLε 8 ού μη ~στα,L aOL τοΌτο. 

23 δ δε στραθε Ις έ: Τπεv τφ Πέτρψ

~παγε 6πΙσω μου, σαταvα

σκάvδαλοv εΤ tμοv, 

24 

3τ~ ού φροvεΤς τα. του θεου άλλα τα. τωv άvθρωπωv. 

Τ6τε δ Ίησους ε!πεv τοΤς μαθηταΤς αύτου· 

εΤ τ~ς θέλε~ 6πΙcω μου tλθεΤv, 

άπαρvησάσθω έαυτοv 

κα.~ άράτω τον στα.vρΟv , -
αυτου, 

xiL άκολουθεΙτω μΟL. 

25 8ς γαρ tαv θέλv τηv ψυχηv αύτου.σωσαL, άπολfσεL αύτ~v· . 

δ.'r;rδ' ,rctv άπox:ι,σ~ τηv ψυχηv αύτοσ {tvεκεv !μοσ, ε~ρ~σεL αύΤ~V8 

26 τΙ γαρ ωφεληθ~σετα~ &vθρωπος, ~αv τον κ6σμοv 6λοv κερδ~σv, 

την δε ψυχηΥ αύτοΌ ζημLωθVί 

η τΙ δωσε~ &vθρωπος άvτάλλαγμα της ψυχης αύτου; 

μέλλεL γαρ δ υΙος του άvθρωπου fρχεσθαL 
, , ' 

tv τ~ δ6ξv τοΌ πατρος αύτοϋ μετα τωv άγγfλωv αύτοϋ, 

28 άμηv λέγω ~μΤv 

3τ~ εΙσΙv τ~vες τωv ~δε έστωτωv 

οtτ~vες o~ μη γεvσωvταL θαvάτου 

~ως &v tδωσ~v τοv υΙον του άvθρωπου tρχ6μεvοv ~v τ? βασLλεt~ αύτου. 
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Mattheu! 16:21-28 

'Απσ τότε 
ηρξατ,? 

, Ιησο\ίς Χρ.ι.στόι; 

. δε ~κν6ε ι,ν 
το!ς μ~θητα!ς αότοϋ 

δτ ι. δε! 
αότον 

. εΙς Ίερ~σδλνμα άπελθεtv .. 
καΙ. 

Πολλα. πα~ε;Τ\l 

άπα των πρεσΒύτερων 
ΚCt~ (ΙΡXΙEρ~ων 

κα\ γραμματέφν . 
καΙ. ά~oκταν~ηναι. _ 
καΙ τ1;) ΤΡΙΤ1) IJμofpq; 
εγερθηναι.. 

κα~ προσλαβ6μενος 
αότον δ πέτρος 

ηρξατο ~πι.τι.~ν αότψ 
λέγων- . 
tλεωι; σοΙ., κ6ρι.ε-
οό μη Ισται. σοΙ. τοΟτο. 

δ δέ στραφεLς 

εΤπεν τψ Πέτρψ' 
σπαΥε όπΙσω μov •. σ~τανα· 
σκ&νδαλον εΤ !μοΟ. 
δτι. οό φρονεΤι; 
τα. τοΟ θεοΙ; 

άλλα τα των άνθρ~πων. 

τ61;ε 6 'Ιηαοσς 
εΤπεν τοΤι; μαθη~αΤς αότοΌ-
..ε!.. .'t.ι..ς. θέλε ι. ό1t; Ισω .. p.ov !}.;θ εΤν., 
άπαρνησ&αθω ~αvτόν 

κα~ άράτω τον στανρΩν αότου, 
καL άκολοvθ~tτω μοι.. 
δ'ς γάρ ων' etAV . 
την φνχην αότοσ 'O.lI)σαι., 
&.πoλtσεl. αότ~ν·. 
δ'ς δ' tlv άπολέσV 
τήν ψνχήν αότου 

δι.δ&σκει.ν 

αότονι; 
ΙS~ι. δεΤ 
τον utov. τοΟ άνθρωπον 

πολλά παθεΤν 

κα~ σ.ποδοκ\μασθηνα" 
~πo των πρεσβuτέρων 
~\ 'ttj)v άρχ\ ερΙων . 
καΙ 't.mv Υραμ.w;x.τέωv 
κα.Ι άποκταvθηvαι. 
κα.Ι μετά τρεΤς ήμέρας 
άvαστfl!vα.ι.: 

κα~ παρρησΙ~ ;0\1 λ6Υον έλ&λει.. 

καΙ προσλαβ6μ.ενος 
ό Πέτροι; «ότον 

~ρξατo !πl.τl.~ν αότν._ 

δ δε: !πι,στρά.φει.ι;. 
χ«\ Ιδων ~ouc; μαθηται; αότοΟ 
ΙπετΙμ.ησεν Π~τρψ 
καΙ λεγε,,· 
6παΥε 6πΙσω μΟΥ, οατανa, 

5τι. ob φρονεΤι; . 
τά. το" βέ:οΟ 
άλλα τ& 'tll)v &.νθρώπων. . . 

, L 'Ν λ Kα~ πρoσκαλεσ~μενoς τον οχ ον 

ονν τοΤι; μαθηταΤς αντοσ 

t'ίΤπεν α'6τo~· 
.ε! τι.ι; θtλ~ι. 6πΙσω μον ~λθεΤν, 
.&.παρνησάοθω έαντον 
. καΙ &.ρ&.τ~ .τΟν QW-VΡbV α.ότοσ, 
κιxt &.κολονθεΙτω μοι.. 
δ"ι; Υ&Ρ ων etAV 
~ην φν~ην αότοΟ Q~aιxl., 
d1tOAtaE: ι. αότήν· 
6'ι; δ' σ.ν σ.πολft;Jε ι. 
τη~ _ φνχην αδτοσ. 
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UattheuB 16121-28 

~νεκεν tμοϋ, 

'εvρήσε ι. αότήν. 

τΙ γαρ 

ώφεληθf)σεται. 

&νθρωπος 

ιαν τον κόσμον 6λ9ν κεΡδή~v, 
την δε φυχην αότοΟ ζημι.ωθV; 
η τε δωσει. ~νθρωπoι:; 

άντάλλαγμα της φυχης α6τοϋ; 

μέλλεΙ. yClp. 

δ υΙος τοΌ&.νθρωπου 

, fρχεσθαι. 
~ν τ~ 9όξv του πατρος,αότοϋ 
μετα,των άγγέλων 

afJTou, , 
καΙ τότε Λποδωσει. ~κ4στψ 
κατα την πΡ&ξι.ν αότΟΟ. 

&.μην λέγω νμΊ:ν 

6τι. εΙσ(ν τι.νες 

των J)δε έστωτων 
ο'ιτ ι.νες 06 μη γε'νσωνται. θανάτου 
rtwc; α.ν Τδ,ωσ ι. ν 

τον υΙον του άνθρωπου 

Ιρχόμενον 

~ν Tv βασι.λεtq. αντοΌ. 

-'JUstH;u8 Ya.rtyX' , J1&1. 1.6,1 ι 
. L • 

, , 

MarOU8 BaJ1 -",11 

~νεκεν"" !μοΌ 
καΙ τοΌ εόαγγελεου, 
σωσει. afJTf)v. 
τε γα.ρ 

~ελεΊ: 
tίνθΡΨΠOν 

κερδησαι. Tqv κόσμον 6λον 
κα~ ζημι.ωθηναι. την Φυχην α~τoϋ; 
τε γαρ δοΤ tίνθρωΠOς 

&.ντ&λλαγμα της φvχηC;,αbτου; 

8ι:; γαρ !αν έπαι.σχυvθV με 
κα ~ :F0iJC; !ψονι:; λ~γo'υι:; 
έν TV γενε~ ταντ~ ~ 
<tii μο ι. χαλ t, δ ι. >:αι \ &'μ.αρτωλφ, 
καΙ ό υΙος τοσ άνθρωπου 
!παι.σχυνθf)σεται. α6τόν, 

6ταν~' fλθ,\!. 
!ν τ~ Q6ξv τοΌ 1tα..τpOι; α6του 
μετα των &.γγέλων 
των &.γεών. 

καΙ fλεγεv αότοΤς· 

&.μην λfγω όμΤ" 

6τι. εΙσεν τι.νε<; 

~δε των ~στηκότων 
ό'Cτι.νες οό μ.η γ ε-6σωντα.ι, . .θα.vατO\) , 
fwc; ti.v Τδωσ"ν 

τήν ~σι.λεεαν oτoU θεου 

ΙληλυθυΤαν έν δυν~μ.ει.. 

Έβόq. γα.ρ προ 'τον σταvρωθfiναι.· ΙI.Δε! τον υ Ιον τοσ &.vθρωπου πoλλQ:. 
παθεΤν κα~ &'ποδοκι.μ.ασθfjναι. όπο των γρα.μ~τtwv κα.\ Φαρι.σαεων xat 
σταυρωθηvα.ι. κα~ τ~ TptV ήμ.έρq. άvα.cnηvα.L" .. 
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MattheuB 1712~-23 , 

Συστρεφομένων δε αότων 

tv τ~ Γαλι,λαtq; 

Ma.rouB 11 :'-32 

κάχεΤθεν tξελθ6vτες 

παρεπορέ!ιοντο' 

, δ 1," της Γαλ ι,λα Ιας , 
χαΙοόχ ~θελεν 

"να τι,ς γνοΤ· 

tδtδα.σχεv γcφ , 

'touI; ~θητ"ς αότοσ 

ε !πεν α.ότοΤι; δ ΊησοΟς" xar., ~λεγεν αότοΤς 

δτι. 

ΜέλλεΙ, 

ό υΙοι; τοσ άνθρωπου δ υΙ.ς'τοσ &.νθρωπου 

πα.ρα.δ t δο σθα ι. παρα.δtδΟται, 

εΙς χεΤρας ~νθρώπων εΙς χεΤρα~ &.νθρώπων 

καΙ &.πoxτεvoOσ~ν α.ότ6ν, χά\ &.ποχτενοσσι.ν αότ6ν 

χαΙ xα~ &.πox~ανθεΊ.ς 

τ~ τρ ιτ,? l)μέρq. με~a τρεΤς #ιμfρα.ς 

χα'ι, !λV'lt~θησαν 

, σφ6δρα. 

&.vα.στησεται. • 

οΙ δε ήγν60υν· 

το ~η~, 

χαΙ !Cjίoβoσντo 

1ρωτησαι. 'αό-tΟv. 

Lu. " 2 ι 4 3b=45 

Μντων δ~ θαVΜΑΖ6ντιι\l 

εΤπεν 

'''' ',-1tρος τους μαθητcx.ς αντου· 

θfσεσθε δμεΤς 

e Ις τα ~τα όμων 

τοuς λ6γους το!ιτους" 

δ γαρ υΙοι; τοσ &'νθρωπου 

μotMeIι .' 

'ItCtpά6t90aea Iι 

εΙς, χεΤρας άνθρωπων. 

οΙ δε ήγν60υν 

το ~ftμ.α τοστο, 

καΙ ~ν ~xαλυμμ,ένoν 

&π' αότων 

"να μη αtσθωvται, αότσ,ι 

καΙ !φοβοσντο 

~ρωτffσαlι αό-iοv 

περΙ τοΟ ~fiμ.ατος τοντου. 

30 



MattheuB 17:24-21 

24 • Ελθ6ντων δε αvτων ε Ις Kαφαρναoiιμ. 

προσηλθον οΙ τα δΙδραχμ.α λαμ.βάνοντες τψ Π'ετρψ καL εΤπαν· 

δ διδάσκαλος Ώμ.ων ov τελεί δΙδραχμ.α; 
25 λεγε L' ναΙ 

κα'ι έλθδντα εΙς την οΙκΙαν προεφθασεν αvτον δ Ίησοϋς λεγων· 

τΙ σοι δοκεΤ, ΣΙμων; 

οι βασιλείς της γης!άπό τΙνων λαμβάνονσιγ τελη ~ κηνσον; 
άπο των νιων αvτωv ~ άπο των άλλοτρΙων; 

26 εΙπδντος δε άπο των άλλoτρΙων,/~φη αvτψ ό 'Ιησοϋς" 
&ρα γε έλε~θερoΙ εΙσιν οΙ νΙοΙ. 

27 tvα δε μη σκανδαλΙσωμεν αύτo~ς 

πορεvθεLς εΙς θάλασσαν βάλε &γκιστρον 

καί τον άναβάντα πρωτον Ιχθiιν ~ρoν 
καt άνοΙξας το στ6μα αντοϋ εδρήσεις στατηρα 

εκείνον λαβων δός αvτοίς άντΙ εμοϋ κα~ σον. 

Matth.us heeft de per1000p 17:24-27 tusssn Marous 9.30-32 en Marous ':33-37 ingesohoven. 
B~ de vormgev1ng van deze per1000p 1s hU u1tgegaan'van Marous 9133. (eerot Κapernaum 1n 
Ι;': 24, θη daama. "het hu1s 11 in 17125). De woorden έν τΌ δδφ ,die WfI in Ma.rous 9: 
33-34 twee maal horen k1inken. laat Mattheus weg. (vgl.' Maro.9133-.34 met Jιaro.':30). 

Ma.tth.18:1 

Έν έκεΙν~ τΌ ~ρα • • • 
προσηλθον οΙ μαθηται 

τψ Ίησοϋ λεγοντες' 

τΙς &ρα μεΙζων εστίν 

εν τ~ βασι.λε(ιr: 

των οvραvωv; 

Marous 9: 33-34 

Και ηλθον εΙς Καφαρναονμ. 
Kα~ εν τ~ oΙκΙ~ γενόμενος 

επηρωτα αvτονς· 

τΙ εν τΌ δδωδιελογΙζεσθε; 
\ ι • 

οΙ δε !σ .. ωπων· 
προς άλλήλονς γαρ 

διελέχθησαν εν τ~ δδφ 

τΙς μ.εΙζων. 

Luoas 5146 

Έισηλθεν δε διαλογισμος 
εν αυτοΤς 

το τΙς αν ε!η μεΙζων 
, -

αντων. 

Mattheus 17122-23 staat als "twe.ede a.ankondigmg" a.a.n het 'begin van 1JI22 - 20~16 

welk gedeelte uit twee delen bestaatc 11122-23 17824 - 18:35 

19&1 - 20:16 

(vgl. 17:22 met 191 1 Galilea~Judea) 

In 17:24 - 18135 vormen de perioopen 17124-21 βη 16121-35 de" omljjst1ng van 

de IIgeJnθente-rede 11 

1. 18:1-9 

2. 18; 10-14· de gel~kenis van het a:f'gedwaalde (ι) soha.ap staat dus 1n 
het midden (V.12-13)., 'b1nnen dΘ omJjjsting van Υ, 10 en V. 14-
over t,'V των μικρων τo~των 

~
" 16:1~-11 

18:15-20 1811 
l1riT9-2O 
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Mattheu8 18:1«9. $b~r8~.deel van de gemeente-rede 

'Εν tκεCv~ τ~ ~ρ~ 
προσηλθον οΙ μ~θητ~Ι τψ Ίησοσ λtγοvτες· 

τCς &ρ~ μεCζωv tστΙv ~ έν τ~ β~σ~λεC~ των o~ρ~νων; 
κ~!. πρoσκ~εσCΊμενoς π~~δCοv ! Ιστησεν ~~τδ l;v μtσφ ~ιιτων 
κ~Ι εΤπεν· 

ά.μ1'}ν λtγω δμ!ν, 

έό'.ν μ,1'} στρ~φητε κ~Ι γtvησθε ι1Jς τ& π~~δC~, 

ov μ~ εΙσtλθητε εΙς τ~ν β~σ~λεC~v των o~ρ~νων. 

βστ~ς o~ν τ~πε~ν~σε~ t~vτδv ι1Jς τδ π~~δCοv τοστο 
οΌτος έστ~ν δ μεCζωv έν τ~ β~σ~λεC~ των oόρ~νων. 

κ~ι δς έό'.ν δtξητ~~ 

tμt δtχετ~~· 

δς δ'αν σκ~vδ~Cσv 

σvμφtρε~ ~ιιτφ 

fv πα~δCοv τo~oστo tπΙ τψ 6v6μ~τCμοv 
ι;...:;, /Ι / ο ~ .... JI. Ν ~ 
~ 

Ιν~ των μ~κρων τo~των των π~στεv6vτωv 
" ..' -- === 

tv~ κρεμ~σθ~ μ~λoς 6ν~κδς περΙ τδντρCΊχηλoν ~ότoσ 

κ~ι κ~τ~πoντ~σθ~ tv τ:πελCΊγε~ της θ~CΊσσης. 

7 oιι~!. τφ κ6σμφ άπό των σκ~νδcίλων· 

άνCΊγκη γό'.ρ tλθε!v τ& σκCΊνδ~~, 

πλ~ν oιι~Ι τψ άνθρ~πφ δ~' οδ τδ σκcίνδ~oν Ιρχετ~~. 

8 ΕΙ δt ή χεCρ aov η ό πo~ς aov σκ~vδ~Cζε~ σε 
~κκoφoν ~ιιτδν κ~Ι βCΊΛε άπδ σοσ· 

κ~6ν σο' έστ~ν εΙσελθε!ν εΙς τ~ν ζω~ν κλλδν η χωλ6ν 

εΙς tμt 

η δ~o χεΤρας ~ δ~o π6δ~ς Ιχoντ~ βληθην~~ εΙς τδ πσρ τδ ~Ιών~oν. 

9 καΙ εΙ δ 6φθ~\J.6ς aov σH~νCια.λ{Ι:ε~ σε 

~ξελε ~ύτδν κ~ι βCΊλε άπδ σοσ· 

κ~6ν σο' έστ~ν μoν6φΘ~μoν εΙς τ~ν ζω~ν εΙσελθε!ν 
η δ~o 6φθαλμοtς fχοvτ~ βληθην~~ εΙς τ~ν γtεvv~v τοσ πvρ6ς. 

32 

7 



Hattheus 18:10-14 

het verdwaalde schaap 
10 ι 'α!φατε μ1'} καταφροvtjσητε 

ένός των μ~κρων τo~των· 

λtγω yclp νμϊ;ν 

βτ~ οΙ &γγελo~ αντων tv oνρανoΤ~ 
δ~ό, παντός βλ~πoνσ~ τό πρ6σωπον 

του πατρ6ς μον του Ιν ονρανοΤς 

12 TC νμϊν δοκεϊ; 
έclv γtvηταC τ~ν~ άνθρώπφ 

έκατόν πρ6βατα 

καΙ πλανηθ~ tv Ιξ αντων, 
ονχι άφtjσε~ τό. Ιvεvtjκοvτα ένν~α 
έπΙ τό. <Sρη 

καΙ πορενθεΙς ζητεΤ τό πλανώμενον; 

{3 καΙ tclv γ~νητα~ ενρεΤν αντ6, 

14 άμ1'}ν λ~γω νμϊ;ν βΤL χαCρεL 

έπ' αντψ μ&λλον 

η έπΙ τοΤς έvεvtjκοvτα Ινν~α 
τοΤς μ1'} πεπλαvημ~VΟLς. 

οΒτως ονκ ~σΤLV θtλημα 

εμπροσθεν τον πατρός ~μων 
του έν ονρανοΤς 

tvcx άπ6ληταL έν των μLκρωv τo~των. 

Lucas 15:3-1 

het verloren schaap 

; ΕΤπεν δt πρός αντοος 
παραβoλ~ν τα~την λ~yων· 

4 τCς &νθρωπος έξ δμων fχωv 
έκατόν πρ6βατα 

καΙ άπολtσας έξ αύτων εν 

ον καταλεCπεL τcl Ιvεvtjκοvτα Ινν~α 
έν τ? έρtjμ.φ 
και πορε~εταL έπΙ τό άπολωλός 

Itως ε{5ρ1;l αντό 

5 κα.Ι ε~ΡΦν 

έΠLτCθησLV έπι τo~ς ωμονς αντον χαCρωv, 
6 κα.ι έλθ~ν εΙς τόν οΤκον 

σνγκαλεΤ τo~ς φCΛoνς κα.ι τοbς ΥεCτοvας, 

λtγωv αύτοΤς· 

σνχι:fρητ~ μΟL, 

δΤL ε~ρoν τό πρ6βατ6ν μον τό άπολωλ6ς. 
? λtΥω όμΤν δΤL ο{5τως χαρcl 

έν τφ ονρανφ fσταL 
έπΙ ένΙ άμαρτωλφ μεταVΟΟVVΤL 

η ΙπΙ έvεvtjΧοvταέvvtα δLχαCΟLς 
οtΤLvες οό χρεCαv fχονσLV μεταvοCας. 
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Mattheus 18:.15;-20 4erde deel van de gemeente-rede 

15 'EΔv δt άμαρ~ή~~ ό άδελφ6~ aov 
~παγε ~λεγξoν αυτόν μεταξ~ σου καΙ αύτοΟ μ6vοv. 

έάν ~ov άκο15σ1j 

έκtρδησας τόν άδελφ6ν σοv· 

Ι6 έό:.ν δt μ,tj άκο15στ;1 

παράλαβε μετό:. aov ~τ~ ~να η δ60 
~να έπΙ ~τ6ματo~ δ~o μαρτ~ρων ~ τρ~ων σταθv παν ~ημα. 

17 έό:.ν δt παρακ06στ;1 αύτων 

εΙπον τ~ έκκλη~Cq." 

έ~ν δt καΙ τη~ έκκλησCα~ παρακ06σ~ 

~~τω σΟL ~σπερ ό έθν~κός καt ό τελ~νη~. 

Ι8\ 'Αμtjv λtγω ~μΤν 
Ι 5σα έό:.ν δήσητε έπΙ τη~ γη~ 

εστα~ δεδεμtvα έν' ουρανψ 

καΙ 5σα έό:.ν λ6σητε tπι τη~_ γης_ 

fστα~ λελvμtvα έν ουρανφ. 

Ι9 Πάλιν άμήν λέγω υμίν 

5τ~ έ~ν δ~o σvμφρωvήσω~~v έζ δμων έπΙ τη~ γη~ 

περΙ παντός πράγματος o~ έό:.ν αΙτήσωντα~ 
γενήσετα~ αυτοΤς παρό:. του Πατρ6~ μοv του έν oυρανoΤ~. 

20 olί γό:.ρ εΙσ~ν Μο ~. τρεΤι; σvvηγμtvο~ εΙ~ τδ έμδν 5νομ.α 
έκε! εΙμ~ έν μtσφ αυτων. 
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!ιucas 15:1-10 

Ι ΤΗσαν δt αύτψ tγΎCζοvτει; πc!ντει; οΙ τελωναί. καΙ οΙ &μαρτωλοΙ ά.κoνε~ν 
2 καΙ δ~εγ6γγνζ~ν οΤ τε φαρ~σαΤo~ καΙ οΙ γρα~ματεΤι; λtγοvτες 3τ~ αύτον 

οδτος &μαρτωλotις πρoσMχετα~ καΙ σvvεσθCε~ _~δτoΤς. 

3 εΤπεν δt πρός Clvorobc; -rt)v πα.Ραβολf)v τα~την~ΆλΙγων· 

4 -rCc; &νθρωπος έξ ύμων 

~χων έκατbv πρ6βατα 

καΙ ά.πολtσας έξ αύτων ~ν 

ου xO'.orMECltE~ τ~ ένενήκοντα tvvlCl έν τ~ έρ"ήμφ 

καΙ πoρε~ετα~ έπΙ -rb ά.πολωλbς 

έ'ως E{5p1;l αύτ6; 
:',' 

5 καΙ εύρων tΠ~Τ,fθησ~\J l:ltt -robc; ωμονς αύτοΟ χαCρωv 

6 καΙ l:λθών εΙς ~όν οΤκον 

σνγκαλεΤ τοός 'ιjiCλοvς καΙ τotιι; YECorOVClt; 

7 λlγωv αυτοΤς· 

σvγχcf.ρητl μo~ 

3τ~ εδρον τό πρ6βατ6ν μον τό ά.πολωλ6ι;. 

λέγω ύμΤν 3n 

ο{5τως χαρ~ έν τψ ουρανψ Ιστα~ έπΙ tvt &μαρτωλψ μετανooνντ~ 

η έπΙ ένενήκοντα tvvtCl δ~καCο~ι; oΤτ~νει; ού XPECClV εχoνσ~ν μεταvοCας. 

8 η 'tCc; yvvt) δραχμ~ς Ιχονσα δlκα 

έ~ν ά.πολέσ1;l δραχμf)v μCαv 

ουχι &πτε~ λdχvοv καΙ σαροΤ -rf)v otxCClV καΙ ζητεΤ έπ~μελως. 

~ως οδ εδρ~; 

9 καΙ εύρονσα σνγκαλεΤ τ~ς φCλας καΙ YECorOVClt; 

λlγοvσα" 

σvγχάρητl μo~ 

3τ~ EiSpov -rt)v δραχμt)v ην ά.πώλεσα. 

10 ο{5τως, λέγω ύμΤν, YCVEorCl~ χαρ~·,ένί.6;noν τωv.:'ά.γγtλωv τον θεον 

έπΙ ένΙ &μαρτωλψ μετανooνντ~"' 
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Lucas '15:11-32 

11 ΕΙπεν δt ο 

&νθρωπ6~ τ~~ εΙχεν δ~o vto~c 

12 καΙ εΙπεν δ vεώτεροc αότων τψ πατρCΟ 

πάτερ, δ6c μοι. τό !πι.βcf.λλoν μfροc τ;;c ο'δσCαc 

δ δt δι.είλεν αuτοίc τόν βcοv 

!3 καΙ μετ'ο'δ πoλλό:~ ήμfραc σιιναγαγι1ιν πάντα 

δ νεώτερo~ νΙό~ άπεδ~μησεν εΙ~ χώραν μακράν 

καΙ έκεί δι.εσκ6ρπι.σεν τ~ν ο'δσCαv α'δτοU ζων άσώτωc 

14 δαπαv~σαvτοc δt α'δτοU πάντα 

15 

έγfvετο λ~μό~ Ισχνρό: κατό: τ~ν χώραν έκεCvηv 

καΙ αuτόc ~ρξατo δστερείσθα~ 

καΙ πορενθεΙc έκoλλ~θη ένΙ των πoλ~των τ;;c χώρα~ tκεCvη~ 

καΙ ~πεμφεν αύτόν εΙc τo~~ άγρο~c α'δτοσ β6σκε~ν xoCpovC 

16 καΙ έπεθ~με~ γεμCσα~ τ~ν κο~λCαv αύτοσ 

Ικ των κερατCωv ων ~σθ~oν οΙ χoίρo~ 

καΙ οuδεΙc έδCδον αύτψ 

εΙ~ έαντόν δt !λθι1ιν ~φη" 

17 π6σo~ μCσθ~ο~ τοσ πατρ6c μον περ~σε~oντα~ &ρτων 

έγώ δt λ~μψ ωδε άπ6λλνμα~ 

18 άναστό:~ πoρε~σoμα~ πρόc τόν πατfρα μοιι 

καΙ έρω αύτψΟ 

πάτερ, ~μαρτoν εΙc τόν ο'δρανόν καΙ Ινώπ~6ν σοιι 

19 οUκtτι. εΙμι αξιοc κληθ;;να~ vt6C σον 

20 καΙ άvαστό:c ~λθεν πρό~ τόν παfρα έαντοσ 

~τι δt α'δτοσ μακρό:ν άπtχοvτοc 

εΙδεν αύτόν ό ματ~ρ α'δτοσ καΙ tσπλαγχvCσθη 

καΙ δραμι1ιν έπfπεσεv ΙπΙ τόν τράχηλον α'δτοσ καΙ κατεφCληdεv αυτ6ν. 

21 εΙπεν δt ό vΙόc α'δτψΟ 

πάτερ, Vιμαρτoν εΙc τόν ο'δρανόν καΙ tvώπ~οv σον 

οuκfτ~ εΙμΙ αξ~o~ κληθ;;να~ vt6C σον 

22 εΙπεν δt ό πατ~ρ πρόc το~c δο~λονc α'δτοΟ" 

ταχ~ έξεvfγκατε στoλ~ν τ~ν πρώτην καΙ Ινδ~σατε αότ6ν 

καΙ δ6τε δακτ6λ~oν εΙc τ~ν χείρα αότοσ 

καΙ ~πoδ~ματα εΙc το~c π6δαc 

23 καΙ φtρετε τόν μ6σχον τόν σ~τεντ6ν, θ~σατε 

καΙ φαγ6vτεc εόφρανθωμεν 
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Lucas 15:11-32 (vervolg) 

24 5τ~ o~τoς δ \:ΙΙ6ι; μου νεκρδς ~v·xcx:t ·&.ν~ζησεν 

~ν &.πoλωλ~ι; καΙ ε~ρΙθη 

καΙ ηρξαντο ευφραΙνεσθα~. 

25 ην δ~ δ υΙδς αντοίί δ πρεσβ6τεροι; tv,&.ypϊp 

καΙ ώς tρχ6μεvος ~γγ~σεν τ~ otxc~ 

~κoυσεν συμφωνΙαι; καΙ χορων 

26 

27 

καΙ προσκαλεσάμενοι; {fvα -των πcxιδων ~πvvθcfvε~ο -τΙ σ,v εtη -ταϋτα 

δ δt εΤπεν αύ-τω • 
8τ~ δ &.δελφ6ι; σου ~κε~ 

καΙ fθυσεv δ πατ~ρ σου -τδν μ6σχον -τδν σ~-τευ-τ6ν 

8-τ~ ~γ~αΙνoν-τα α~-τόν &.πΙλαβεν 

28 ώργ~σθη δt 

καΙ ούκ ~θελεν εΙσελθεΤν 

δ δt πατf}ρ α~τοvtζελθιbv παρεκcfλε~ α~-τ6ν 

29 δ δt &.ποκρι.θεΙι; εΤπεν -τψ πα-τρΙ' 

Ιδo~ -τοσαΌτα fτη δουλε6ω σo~ 

καΙ ουδΙπο-τε tvτολ~v σου παρΛθον 

καΙ tμοΙ o~δΙπo-τε ~δωκαι; ~ρ~φoν 

Ι'να μετό. -των φΙλων μου ευφρανθω 

8τε δt δ υΙ6ς σου οδ-τοι; δ κα-ταφαγ~ν σου -τδν βΙον με-τ& πορνων ηλθεν 

~θυσαι; αύ-τψ τδν σ~-τευτδν μ6σχον. 

3Ι δ δt εΤπεν' 

'tlxvov t σ~ πcfν-τoτε με-τ· ~μoϋ εΤ 

καΙ πcfv-τα τ& ~μ& ocf taoτ~v 

32 ε~φρανθηνα~ δt καΙ χαρηνα~ fδε~ 

8-τ~ δ &.δελφ6ι; σου οστοι; νεκρδι; ~ν .)αι'Ι fζησεv 

καΙ &.πoλωλιbι; καΙ ε~ρΙθη. 
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Mattheus 18:23-35 

IN1EIDING 

Δια τοίίτο ώμo~ώθη ή βασ~λεtα των ο!ιρανων άνθρώπψ βασιλεΤ, 

δς ήθέλησεν σvvaρα~ λ6γον μετα των δονλων αντοίΙ. 

EERSTE SCENE 
INLEIDING 

άρξαμένου δε αντοίί συναΙρε~ν / προσήχθη εΙς αντψ 
6φε~λέτης / μυρΙων ταλάντων. 

Α. μη ~xoντoς δε αντοίί άπoδOΌνα~ / tκέλεvσεv αντον δ κνριος πραθηνα~ 
καΊ. την γυναΤκα καΙ τα τέκν(1 καΙ πάντα 5σα ~xε~ / κα'ι άποδοθηναι. 

Β. πεσων o~ν δ δοίίλος / πρoσεκννε~ αντψ λέγων· 

μακροθνμησον tn' tμοt / καΙ πάντα ά.ποδώσω σo~. 

C. σπλαΎxν~σθεις δε δ κνρ~oς ~oίί δονλου ~xttvov / άπέλυσεν αύτόν, 
καΙ το δάνε~oν / άφηκεν αντψ. 

TWEEDE SCENE 
INLEIDING 

tξελθωv δε δ δοίίλος tκεΤvος / ε~ρεν ~να των συνδονλων αύτοίί, 
δς ~φε~λεν αντψ / έκατον δηνάρ~α, 

Α. καΙ κρατήσας αντον / fnv~ytv λέγων' 

άπ6δος / εΤ τ~ όφεΙλε~ς. 

Β. πεσων οΌν δ σόνδουλος αντοίί / παρεκάλε~. αντον λέγων· 
μακρoθνμησo~ ά.π· tμοt / καΙ άποδώσω σo~. 

C. δ δε ονκ ηθελεν, 

άλλα ά.πελθών / fβαλεv αντον εΙς φυλακην 

εως άποδφ / το δφε~λ6μενoν. 

DERDE SCENE 
INLEIDING 

Ιδόντες οΌν οΙ 'σόνδουλοι αντοίΙ τ~ γεν6μενα /··tλvπήθησαv σφόδρα, 
καΙ tλθ6vτες / δ~εσάφησαν τψ κυρΙψ ~αυτων πάντα τα γενόμενα. 

Α. τότε προσκαλεσάμενος αVΤQV ό κνρ~oς αΙΙτο\ί/λέγει αντψ' δουλε πονηρε 
πασαν την δφειλην !κεΙνην ά.φ;;κα σοι / !πει παρεκάλεσας με' 

Β. ονκ fδει καΙ σέ/ έλεησα~ τόν·σννδουλ6ν σου, 
ώς κάγω / σε ήλέησα: 

C. καΙ όΡΎ~σθε'~ς ό κνρ~oς αΙΙτίΙ / παρέδωκεν αντον τοΤς βασανισταΤς 
~ως o~ άποδΨ· / nav το όφε~λ6μενoν αιιτφ. 

AFSLUITING 

Οvτως κα'ι δ πατήρ μο\)' δ oνράν~oς ΠO·"ήσεlι ίιμΤν, 
tαv μη άφητε ~καστoς.τφ άδελφψ αντοο άπο των καρδ~ων ίιμων. 
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MA.TTHEUS 1 S ι 2 3 , 5 

INLEIDING 

Daarom is het Koninkrijk der hemelen gelijkende geworden ορ θθη koning, 

die afrekening wilde houden met zijn dienetknechten. 

EERSTE SCENE 

INLEIDING 

Als hij nu met de afreken1ng begon / werd er θθη tct aem gebracht 

die schuldig was / tienduizend talenten. 

Α. Daar hij niet had οφ te betalen/beval _β heer , dat h1j moest worden verkccht 

θη zijn vrouw θη z1jn k1nderen θη al wat hij had/ea dat er moest wor~e. betaald. 

Β. De dienstknecht v1el neder / en aanbad hem zeggender 

wees lankmoedig over mij /.en ik zal u a11es beta1en. 

C. InnEιrlijk met barmhartigheid bewogen / heeft de heer van die dienetknecht hem 
θη het geleende / hem vergeven. losgelaten 

TWEEDE SCENE 

INLEIDING 

Als die dienstknecht eohter naar buiten ging / vond hij θθη van zijn 

die hem schuldig was / honderd penn1ngen. 

Α. en hij greep hem / θη pakte hem bij de keel zeggendea 

betaal / wat ge echu1dig zijtl 

Β. De mededienstknecbt v1el neder / βη Bmeekte hem zeggendea 

wees lankmoed1g over mij / en ik zal u beta1en. 

C. Doch hij wilde niet, 

maar gin~ heen / en'wierp hem ίη de gevangenis 

tot hij betaald zou hebben / wat b1j sohuld1g was. 

DERDE SCENE 

INLEIDING' 

m.βdedienstknech ten t 

Als nu z1jn mededienstkneσh~en zagen wat gesch1ed was/werden zij zeor bedroe!d, 

θη zij kwamen/en verk1aardenaan hun heer a1 wat ~eochied was. 

Α. Toen·heeft zijn heer hem tot zich geroepen/ en zeide tot hema gij boze 
al die sohuld heb tk u vergoven/omd.at ge DIij gesmeekt hebt'; "'cii •• stknecht 

Β. behoordet niet ook gij / u te ontfermen over uw medodienstkneIht, 

gelijk ook 1k. !mij ... ont-f-ermd heb Θver ,u ?Ι 

C. θη zijn hoer vortoorndgewo!den / leverde aem aan de pijaigsrs cver, 

tot hij zOU betaald hebben:Ί a1 wat hij hem Bchuldig was. 

AFSLUITING 

Ζο zal ook mijn hemelse Vader u do~n, 

indien gij niet θθη ieder zijn naast~ van harte vergeett. 
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Het Stichwort όΦειλ- en το δάνειον 

Dat men zich niet voldoende heeft afgevraagd, waarom er staat wat er staat, blijkt o.a. uit 
de weergave van het woord το δάνειον ίη ν .27. Een van de pointe's van de gelijkenis 
van de Koning als Richter is ηυ juist dat bij het enorme bedrag, dat ίη het geding is tussen 
de heer en de dienstknecht gesproken wordt van het "geleende", terwijl bij het geringe 
bedrag, ίη het geding tussen de dienstknecht en de mededienstknecht, er sprake is van 
"schuld" . 
De meeste vertalers hebben het woord το δάνειον weergegeven! met "schuld", alsof 
hier ίη ν.27 het woord όΦειλή zou staan, zoals ίη v.32b of το όΦειλόμενον, zoals ίη 

ν . 34b. Mattetis wίlde ηυ juist ίη de verzen 25 en 27 het Stichwort van de gelijkenis niet 
laten klinken en we hebben begrepen, waarom hij dat niet wilde. 
Reeds ίη de Vetus SΥήaca en ίη de Vetus Latina zien we ίη ν .27 het woord "schuld" staan 
(en Origenes heeft ίη ν .27 zelfs "al die schuld" uit ν .32b!). 

Vertalingen van το δάνειον 

V etus SΥήaca~ 

ν .27 'ί1'ί~' ί1ίa 'ί1'ι,1' ~nIn~, 
ί1ι, p~iιi M:1,n Ί~ 

Vetus Latίna: "debitum" 

Vulgata: "debitum" (ν.32 en 34 ook "debitum") 

Luther: "Schuld" (ν.32 "Schuld en ν.34 "schϋldig") 

Beza: Mutuum, δάνειον. Vel, ut Erasmus "Aes alienum", quum alioque signifίcet 

ΡrΟΡήe quod mutuo sumptum est. Hic autem accipitur ρτο eo quod ex bonis heri serνus 
interνerterat, ac proinde cui restituendo tenebatur, i. ut mox scήbίtur το όΦειλόμενον. 
Beza vertaalt dus wel met "mutuum" zonder geheel te begήjpen waarom Mattetis hier dit 

1 Precies hetzelfde is ορ een andere wijze aan de orde ίη Luc.7:41: δύο 
χρεοΦειλέται ήσαν δαν(ε)ισΤ1) τινι. Zoals ΖΟ vaak geeft de Stat.vert. de juiste 
vertaling ίη een voetnoot: niet "schuldheer" (NBG "schuldeiser"; Willibrord "geldschie
ter"), maar "uίtlener, bankhouder". Bauer verwijst s.v. δανειστής terecht naar 
Spr.29:13 [LXX - vgl. hebr. tekst!]. 

2 De Vetus SΥήaca heeft σπλαγχνισθεις met ~nIn~, weergegeven en έλεείν 
2Χ met jJn (vgl. 'jjn (wees mij genadig) ίη de LXX: έλεησον (erbarm u over mij)). 
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woord laat klinken. Het niet-begrijpen toont ons de weergave van de Statenvertaling 
(schuld ... schuld ... !). 

Grotius: Το δάνειον, debitum ] Id est, όΦειλην, ut infra dicitur. Nam sicut res credita 
ΡrΟΡήe Latinis est mutuum, inde ad alia transferri coepit, ita δάνειον Graecis. 

Statenvertaling, NBG, Groot Nieuws, ffif.E. Straat: "schuld" 

Ρίeπe Bonnard: "sa dette" 

Schniewind: "die Schuld" (zonder ίη de commentaar er ορ ίη te gaan) 

Ed. Schweizer: "die Schuld" - ίη de reeks NTD, waaήn het commentaar van Ed. Schwei
zer νοοτ die van Schniewind ίη de plaats is gesteld; ηυ wordt echter er een opmerking bij 
gemaakt: "Merkwίίrdig ist der Ausdruck, der mit "Schuld" ίibersetzt ist. Αη sich heisst er 
namlich "Darlehen". Etwa weil alles, was der Mensch hat, ihm νοη Gott als Darlehen 
gegeben ist? Aber viel1eicht ist der Ausdruck im Aramaischen al1gemeiner gebraucht 
worden". 

Εήch Κ1ostermann: "das Darlehen" (onder verwijzing naar Preuschens Worterbuch) 

Lohmeyer-Schmauch: "die Schuld" met als commentaar de opmerking: "δάνειον ist das 
Darlehen". 

Joachim Jeremias: το δάνειον = "das Darlehen" , was hier aber nicht paszt. Die 
SΥήschen ϋbersetzungen (syin cur ροο pesch) geben το δάνειον mit ~bt' = "die Schuld" 
wieder; diese Wort dίirfte im Aramaischen zugrunde liegen und die Obersetzung mit το 
δάνειον eine unberechtigte Bedeutungseinengung sein". 

Grundmann: "die Schuld" met als commentaar de opmerking: "Der Ausdruck δάνειον 
heiszt an sich Darlehen, wird aber, wie aus den SΥήschen ϋbersetzungen zu erschlieszen 
ist, auf das aramaischen W οτι fίir Schuld zurίickgehen". 
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De verbindingen tussen de gelijkenis en het evangelie-verhaal ίη zijn geheel 

De verkondiging, die Μatleϋs ίη heeI zijn verhaal ons Iaat horen, heeft hij ook ίη de 
gelijkenis aan het slot van de "gemeente-rede" ίη uiterste concentratie wiIlen samenvatlen. 
Dat is de reden waarom hij een hele reeks verbindingen heeft aangebracht tussen het 
verhaal ίη zijn geheel en deze gelijkenis, waarmede hij de gemeente-rede besluit. Het 
aanbrengen van deze verbindingen gebeurde ίη twee richtingen, enerzijds vanuit het 
verhaal ίη de richting van de gelίjkenis, en anderzijds vanuit de gelijkenis ίη de richting 
van het verhaal. We noemen eerst de verbindingen, die hij aanbrengt vanuit het verhaal ίη 
de richting van de gelijkenis. 

ι . 
Het προσκυνειν αύτψ van het verhaal (2:2,8,11 8:2 9:18 14:33 15:25 20:20 
28:9,17) laat hij ook ίη de gelijkenis voorkomen. Dit προσκυνειν αύτψ laat Μatleϋs 
wel ίη v.26 voorkomen ίη de woorden πεσων ούν ό δουλος προσεκύνει αύτcQ 

λΕγων, maar niet ίη v.29 ίη de woorden: πεσων ούν ό σύνδουλος αύτου παρεκά
λει αύτον λΕγω ν . 

2. 
Het σπλαγχνίσθηναι van het verhaal (9:36 14:14 15:32 20:34) laat hij ook voor
komen ίη de gelijkenis: ίη v.27 - σππλαγχνισθεις δε ό κύριος του δούλου 

έκείνου / άπέλυσεν αύτόν και το δάνειον άφηκεν αύτcQ. (Tegenover dit 
σπλαγχνισθεις ίη de eerste scene staat dan ίη de derde scene: όργισθεις ίη v.34.) 

Omgekeerd brengt hij ηυ ook vanuit de gelίjkenis verbindίngen aan ίη de ήchtίηg van het 
verhaal. 

1. 
De woorden έλυπήθησαν σΦόδρα van ν.31 ίη de gelίjkenis laat hίj ook ίη het verhaal 
voorkomen, doordat hij ίη de wijze, waarop de discipelen reageren, wanneer Jezus voor 
de tweede maal het lίjden en sterνen aankondigt, de woorden van Mar.9:32 (οί δε 

ήγνόουν το ρημα και έΦοβουντο αύτον έπερωτησαι) ίη 17:23 verνangt door de 
woorden: και έλυπήθησαν σΦόδραΙ . 

1 Een overzicht van enkele vertalίngen, waarbij de cοπespοηdeηtίe niet opgemerkt is: 
NBG: 
zij werden zeer bedroefd - werden zij zeer verdrietίg 
Groot nieuws: 
De leerlίngen waren er verdrietig over - waren ze diep verontwaardigd 
Willibrord: 
zeer bedroefd - diep verontwaardigd 
Jerusalem: 
Et ίls furent tout consternes - ils en furent bien navres 
Menge: 
Da wurden sie tίef betrϋbt - wurden sie sehr ungehalten 
Mr Ε. Straat: 
Daarover waren zij doodsbedroefd - werden ze heel kwaad (verνolg zie volgende pagina) 
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2. 
De woorden ώ ς κ' αγω en άΦfιKα σοι uit ν.32 en ν.33 ϊη de gelijkenis laat hij ϊη zijn 
verhaal ook voorkomen ϊη de vijfde bede van het Onze Vader (ώς και ήμεις άΦήκαμ
εν - 6: 12). 

3. 
Het woord "schuldenaar" (όΦειλέτης) uit 18:24 ίη de gelijkenis laat hij ook voorkomen 
ίη de vijfde bede van het Onze Vader. Bovendien heeft hij ίη die vijfde bede niet 
"Vergeef ons onze zonden", zoals Lucas ίη 11 :4, maar ίη overeenstemming met het 
Stichwort van de gelijkenis "vergeef ons onze schulden. " 

4. 
Ook het woord ώμοιώθη functioneeert aan het begin van de gelijkenis als schakel, die de 
gelίjkenis verbindt met het verhaal ίη zijn geheel. Ιη de verschijning van de Messias en ίη 
het messiaanse werk, dat hij bij Johannes ορ zich heeft genomen om het te volbrengen aan 
het kruis, zoals Μatteϋs dit ίη heel zijn verhaal ons vertelt, is de βασιλεία gelίjkende 
geworden ορ de Koning, waarover ίη de gelίjkenis wordt gesproken. 

*** 

De vertaler van het NBG heeft ίη zijn weergave van deze gelίjkenis al deze verbindingen 
verbroken: 

1. De verbinding tussen de gelijkenis en het verhaal ίη zijn geheel is verbroken, doordat 
προσκυνειν αύτcρ door deze vertaler varierend werd weergegeven: 
- drίe maal ''Hem hulde bewijzen" 2:2,8,11; 
- vier maal "νοοτ Hem nederνallen" 8:2 9:18 14:33 15:25; 
- een maal "zich νοοτ Hem nederbuigen" 20:20; 
- dήe maal ''Hem aanbidden" 4:10 28:9,17; 
- een maal "nederwerpen" 4:9 
Ιη de gelijkenis wordt ηυ ίη 18:26 πεσών ούν ό δούλος προσεκύνει αύτcρ λtγων 

vertaald met "De slaaf wierp zich neer als smekeling en zeide" (ΝΒ dit "smeken" is het 
παρακαλειν van ν .29, dat vertaald is met "bad hem drίngend"). 

2. De verbinding tussen de gelijkenis en het verhaal ίη deze vertaling is ook verbroken, 
doordat het woord έσπλαγχνίσθη ίη 9:36, 14: 14 en 20:34 met ''Hij werd met 
ontferming bewogen" werd weergegeven, ίη de gelijkenis echter met "Hij kreeg medelij
den" (18:27) en ίη 15:32 met "medelijden hebben". 
Ιη de gelijkenis van Mat.18:23-35 heeft deze vertaler σπλαγχνίζεσθαι ίη ν .27 met 
"medelίjden krijgen" vertaald en έλεειν in ν.33 met "medelijden hebben". 

New English Bible: 
And they were filled with grief - they were deeply distressed 
Ook de commentaren van Grosheide, Grundmann, ICC (Al1en), Ed. Schweizer, Pieue 
Bonnard en zelfs van Wilkens schenken geen aandacht aan deze belangrijke verbinding, 
die door Μatteϋs aangebracht is. 
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Diezelfde woorden σπλαγχνίζεσθαι en έλεειν laat ook Lucas ons horen ίη de 
gelίjkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc.1O: 25-37: ίη plaats van έλεειν heeft 
Lucas ίη 10:37 ποιειν το έλεος μετ' αύτου = 1;:,1) 1ΟΠ :1ZI'l)). Ιη beide gelίjkenissen 

wordt met σπλαγχνίζεσθαι het opus internum aangeduid, dat heel het handelen (van de 
Koning als heer bij Μatteϋs en van de Samarίtaan bίj Lucas) teweegbrengt en wordt met 
het έλεειν αύτον en ποιειν έλεος μετ' αύτου dit handelen van de Koning en van 
de Samarίtaan samengevat als opus ad extra. 
Wanneer ηυ ίη Luc.1O:25-37 deze twee woorden worden weergegeven met "met ontfer
ming bewogen worden" en met "hem barmhartigheid bewijzen", hadden ook ίη Mat. 
18:23-35 deze twee woorden ορ overeenkomstίge wίjze moeten worden weergegeven, 
d.w.z. niet met "medelijden krijgen" en "medelίjden hebben" , maar met "werd met 
erbarmen bewogen" en "zich ontfermen" . 

Wanneer we hebben begrepen, dat Μatteϋs de verkondiging, die hij ίη heel zijn verhaal 
ons laat horen, ίη de gelίjkenis ίη uiterste concentratίe heeft willen samenvatten, en 
daarom al die verbindingen aanbrengt tussen het verhaa1 ίη zίjη geheel en de gelijkenis, 
spreekt het vanzelf, dat we ίη de vertaling al die verbίndingen niet mogen verbreken l

. 

Ιη al deze gevaIlen blijkt het ΡήηcίΡe "wat zouden wίj ίη dit geval zeggen?" 
misleidend te zijn doordat daarbίj niet gelet wordt ορ het functίoneren van de woorden 
binnen het geheel van het verhaal van Μatteϋs. 
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Ι. 

2. 

Μ a t t h e U β 1 9 1 2 Ο 1 6 

Hattheus 19: 1-2 Harcus 10:1 

ΚαΙ έΎένετο 5τε έτέλεσεν δ • Ιησοίίς 
τοtJc; λ6Ύους τoιjτoυς 

μετηρεν άπό της ΓαλιλαCας 

καΙ ηλθεν 
εΙς τό:. 5ρια τηc; ΊοvδαCας 
πέραν τοίί 'Ιορδάνου 
καΙ ήκoλo~θησαν αότφ 

t5χλοι. πολλο' 
καΙ 

έθεράπευσεν αvτο~ς έκεΤ. 

ΚαΙ έκείθεν άναστ&ς 
fρχετcx.ι. 

εΙς τ& 5ρι.α της ΊουδαCαc; 

καΙ 'Ittpcx.v τοΌ Ίορδdνου 
καΙ συμπορε~οντcx.ι. πάλιν 

5χλοι. πρδι; αότ6ν 
καΙ ώι; εΙ~θει. 

πάλι,ν έδCδασκεν αότo~ς. 

!-iattheus 17:22 - 20:16 bestaat uit t",ee delen 

17:22-23 (t",eede aankondig1ng) 

(daarna volgt dan 1n 
1

17:24 - 18:32 

19:1 - 20Ζ16 

20:17-19 de derd. aankondig1ng) 

19:1 is θθΑ overgang zoals 7:28 11:1 13:53 26:1 

Nu het συστρέφειν έν τ~ Γαλιλcx.CCf(Ι7:22) t.n e1nd. 1β, 1β .r h.t μεταCρειν 
άπό της ΓαλιλαCας • Daaroll z.t Hatth.us d. ",oord.n μετΤ;ρεν άπδ της 

ΓαλιλαCας 1n de plaats van d •. wooNen ΚαΙ Ι",εΤθεν άναστό.ς van Harcus. 

Als overgang i8 19:1 dus d. 8chakel tussen d. twe. delen 17:24 - 18:32 en 

19:2 - 20:16 

19:2. Nu de beweging νυ het άπtρχεσθαι. εΙς Ίεροσ6λυμα (16:21) wordt 

voortgezet 1β er ook weer het άκoλoυθεί~ In plaats νβΔ de woorden καΙ 

συμπορε"60νται πάλιν δχλοι, πρδς αότ6ν νυ Harous h •• tt Mattheus daaroll hier 

καΙ fικoλo~θησαν α{ιτψ δχλο ι πολλο' • M.t d1t άκολουθείν νυ de opening 

1n 19:2 correspond.ert dan het άκολουθεΤν νω d. ata1.uiting 1n 19:27 • 

De t",e. delen 17:24 - 18:~ .n 19:2 - 20:16 (waaruit 17:22 - 20:16 na 

17:22-23 bestaat) zUn preo1.s e.nder opgebou",dz 

opening 17:24-26 .!2:l. 

18:1-9 12:~-12 Dlan ιη vrouw 

ι:1-:"'5~Θ delen 18:10-14 12: 1~-1~ d. kinderen 

18115-20 19: 16-26 het bezit 

afGluiting 18:21-36 12: 2:Ζ - 20:16 

Evenals ίη 18:21-3~ bestaat ook nu weer de atslu1ting 1n .en gel~kenis 
(19:30 - 20: 16 binnen de ollljjsting νυ 19:30 .n 20:16). 1ngel.id lIet ββΑ woord 

van Petru8 (18:21 βΑ 19:27 Τ6τε •• δ ntτρος) ιη ιβΑ wederwoord van 

Jezus (18:22 βΑ 19:28-29). a.ljjk 18:31' ( 06τως •• ) terugslaat ορ 

18:21-22, ΖΟ slaat 20:16 (οUτως ••• ). terug ορ 19:30. 
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Mattheus 20:17-19 (De derde aankondiεing van hetgeβn Zόl gesehieden) 

17a Μέλλων δ~ &ναβα(ν~ιν ΊησοοςεΙς 'Ιεροσ6λυμα 
b nαρέλαβεv τονς δώδεκα κατ' ΙδΙαν, 

c καΙ έν τ~ δδψ E!nEv αυτοΤς' 
18a Ιδου &να βα(vομεv εΙς Ίεροσ6λυμα, 

b καΙ δ υΙος τοΟ &vθρωποu nαραδοθήσετα~ τοΤς ~ρχ~ερεΌσ~ν καΙ 
c xctL κατακρινoΌσ~ν αVΤQV εΙς θάνατον, γραμματεϋσιv, 

19a και παραδώσοuσιv αvτev το Τς ~~νεσ~ν 

εΙς το έμπαΤξαι καΙ μασΤ~Ύωσα~ καΙ σταυρωσ~~, 
b κα\ τ~ ΤΡ(Τr;J ήμερq. έΎερθήσετα~. 

, "\,' 
De laatste vier'regels ( κα~ •• xcx~ •• xcx~ •• xcx~ •• ) wJjzon heen naar de vier 
delen νβη 2611 - 28120 1ste regel 

2de . regel -
3de regel -
4de regel 

26ί 1-56 
26157 -7S' 
?Ί11 -54 
27 ι 55 - 28 ι 20 

Deze derde aBnkondiging νβη hetgeen zal geschieden vormt het Deg1n van het 
grote oomplexl (we volgen grotendeels de 1ndel1ng van JΌh.Wi1.kens) 

Υ. 201 11 - 25 :46 J ERUZ.ALEM 

Ret oomρlex Degint met een. inleiding (20117-~), die uit drie ,erioopen 
Destaat:. 20111-19. 20120-28 20129-34 

(over de samenhang tussen deze dr1e 'per1oopen spraken ~ reeds) 

Na deze inleid1ng volgen' nu dr1e delenl 

.1) 2111 - 22114 met twee onderdelenl 

a) 21:1-2 (2111-11 21112-22 21123-27) 
intooht in Jer., optreden 1n de te~elJ vraΔi naar z~η volmacht) 

b) 21128 - 22114 (eersto ge1Uken1ssan-t%ilogie) 
(21128-32 21133-46 2211-14) 

2) 22:15 -23139 met weer tweo o~erde1enl 

a) l? .. L12.:::~& (22115-22 22123-33 221~-40) 
ontmoet1ng θη gesp%ek aet de 1e1ds11eden 

'afges1otDn door 22141-46 Ι (vgl.ouverturet 
''w1ens zoon C)S Hij? 11 

D) 23: 1-J2 weeklaoht over de geeste1U]te 1e1ders θη over J eruzalem.. 
2411 - 25146 

a) 24: 1-39 

met \ΥθθΙ' twee' onderde1enl 

da esoh&to1ogische rede. 

b) .24:40- 251 35> tweeue ge1jJken1BB8n-trllog1o. 

Do a!sluiting wordt gevormd door 25131-46 Ι 

In heel dit ~omplex zien we dus de wending van Israe1 naar de goy1m tee 
weerspiegeld Ι evena1s 1n ΙΙΙ2 1411 - 16120. θη 1n hee1 het eν&ngelie) 

Ret nu vo1gende grote oomp10x wordt gavormd doorl 

VI. 2611 - :7:5Δ' (2611-2 HiJ [,1\1 wordon Qve:rge1θverd .αιι gekruisi!d te ~rd.en) 

Weer drie de1(1n (vg1. κα\ •• Κ,α\ •• Kcxt • • • u1t 20118-.19) 

1) 2611-56 (261,'-16 26117-29 26130-56) 

2) 26151 -7,s (26157-68 26169-75)~. 
3) 27: 1 -~ ( (2711.1-26 27127-37 27138-S4) , .. 1.7:1- 10 ....... 

~-
Het laatste grote oomP1ex wordtg,vormd doorl 

VII. !7155 - 281 εο DE Fm.λLE )~\ 't'~ 't'pt" .. O ~μtΡCf tΎερθησετα~) 

e7155-61' 27162 ... 66 2811-10 ,,8116-21 
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MattheuB 20:20-28 

Τ6τε προσηλθεν α!ιτψ 1'1 Ί~11τηρ των ν ιων ΖεβεδcxCον 
μετ~ των νιων α!ιτη~ 

προσκννονσα καΙ αΙτοΌσα τ~ &π' α!ιτοΌ. 

δ Μ: ε !πεν CX!ιΤT;i· 
Τ' θ~λεLς; 

λtΎε~ α!ιτψ· 

εΙπt 

tvcx κcxθCσωσ~v o~τo~ οΙ δ~o νΙο' μον 
εΙς ~κ δεξ~ων κcxΙ εΙς tζ ε!ιων~μων σον 
~ν τv βασ~λε'~ σον. 
&πo;φ~θεΙι; δ1: δ ΊησoΌ~ εΤπεν· 
ο!ικ ο'tδcxτε τ, αΙτεΤσθε. 

δ~νασθε π~εΤν τδ πoτ11ρ~oν δ ty~ μtλλω πCvε~v; 
λtΎονσ~v α!ιτψ· 

δνvdμεθcx. 

λtγε~ α!ιτoΤ~· 

τδ μ1:ν πoτ11ρ~oν μον πCεθε, 

τδ bt καθ'σα~ tx δεξLωv μον καΙ tξ ε!ιων~μων 
ο!ικ ~στ~ν tμbv τοΌτο δoΌνα~, 
&λλ' οΙι; 1'1τοCμcxστcx~ 

Όπδ τοΌ πατρ6ι; μον. 

καΙ ~06σαντε~ οι δlκcx 

~Ύcxvdκτησcxv περΙ των δ~o &δελφων. 

δ δ~ ΊησοΌι; προσκetλεσdμεvο~ α!ιτo~~ εΤπεν· 
ο'tδcxτε 

δΤL οι ~ρχoντε~ των tevmV ΚCXτακνρ~ε~oνσ~ν αότων 
καΙ οΙ μεΎdλo~ κατεζoνσ~dζoνσ~ν α!ιτων. 
9!ιΧ οατως tσΤLV tv ΌμΤν 
&λλ'. 6ι; t(X.V θtλt;l tv όμΤν μtγcx~ yevtaeCXL, 
fστcx~ 'όμων δ~cfκοvο~ 

καΙ 8ι; ~ν θtλ~ tv όμΤν etVCXL πρωτo~, 
fστcx~ όμων δoσλo~· 

αισπερ δ νΙό~ τοσ &νθρ~πoν οκ ηλθεν δLcxκοvηθfivcx~ 
&.λλ.(Χ. δ~ακoνησα~ 

κcxΙ δoσνα~ τ~ν φνχ~ν α!ιτοσ 

λ~τρoν άντΙ ~oλλων. 
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MatthauB 20:20-28 

20a Da trat die Hutter der Sohne des Zebedaus zu 1hm 

b mit ihren 50hnen. 

c 5i. betete ihn an und erbat etwas νοη ihm. 

21a Er aber sprach ~u ihr* 

b Was willst du? 

c 5ie sagt zu ihm: 

d 5age, 

e daS6 diese meine be1den 50hne sitzen sollen 

r einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken 

g in deiner Konigsherrscha!t. 

22a Je6US aber antwortete und sprach: 

b Ihr wisst nioht, was 1hr b1ttet. 

c Konnt ihr den Becher tr1nken, den ich tr1nken werde? 

d 5ie sagen zu 1hmJ 

e Wir konnen δβ. 

23a Er sagt zu ihnenl 

b Heinen Becher werdet 1hr tr1nken. 

c Aber das Sitzen zu me1ner Reohten und zu me1ner L1nken, 

d das zu verleihen 1st n1cht meine Saohe, 

• sondern denen (w1rd δβ zutei1), we10hen δβ bere1tet 1st 

! vοη me1nem Vater. 

24a A1s die Zehn das horten, 

b zurnten sie den be1den Brudern. 

25a Jesus aber rie! sie herbe1 und sprachl 

b Ihr wisst, 

c daBs die Beherrscher der Vo1ker s1e mit ihrer Hacht bedrucken 

d und die Gr08sen ihre Gewa1t gegen s1e brauchen. 

26a Bei euch ist δ8 n1cht so; 

b sondern wer bei euch gross werden wi11, 

c wird bei euch der Diener sein, 

27a und wer bei euch der Erste se1n wi11, 

b wird bei euch ein Κnecht se1n, 

28a wie der Sohn des Henschen nicht dazu kam um bed1ent zu werden, 

b 80ndern um zu dienen 

c und se1ne See1e hinzugeben 

d a1s Losege1d an v1e1er Statt. 
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Mattheus 20120-23 

Τ6τε προσηλθεv αότψ 

ή μ~τηρ τωv vtwv Ζεβεδα(Qυ 

μετα τωv Vtwv αvτης 

προσκυvοvσα 

καΙ αιτουσα τ~ άπ' αύτου. 

ό δε EtnEv αυτ~' 

τί θέλε~ς; 

λέγε~ αύτψ' 

ε ιπε 'Cva: 

καθίσωσ~v o~τo~ οι δύο υΙοί μου 

εΤς έκ δεξ~ωv 

κα'~ ε Τς έξ· εύωvuμωv σου 

tv τ~ βασ~λεί~ σου. 

άπoκρ~θε'ι.ς δε 

δ Ίησους ε InEV' 

ούκ οΤδατε τΙ αΙτεΤσθε, 

δuvασθε n~Etv το ποτηρ~οv 

Ο έγω μέλλω πtvε~v; 

λέγουσ~v αύτψ' 

δυv&.μεθα, 

λέγε~ αύτοΤς' 

το μεv ποτ~ρ~οv μου 

πίεσθε, 

το δε καθ(σα~ !κ δeζ~ωv μου 

καΙ Ιξ εύωvuμωv 

ούκ ~στ~v έμοv τουτο δοσvα~, 

άλλ' οΤς ήτo(μαστα~ 

δπο του πατρ6ς μου, 

Marcus 10:35-40 

ΚαΙ προσπορεuοvτα~ αότφ 

'Ι&.κωβος κα'~ 'Iωcx.vv1t; ο L (Μιο) 
υ t ο 'ι. Ζ.εβ.εδα. t ο υ. 

λέγοvτες αότψ· δ~δ&.σκαλε, 
θέλομεv tvα'S έαv αιτησομέv σε 

πo~~σ~ς ~lμΤv. 
ό δε EtnEv αύτοΤς' 

τ( θέλετέ με πo~ησω δμτv; 

οΙ δε εΤπαv αύτψ' 

δος ήμ'tv tva: 

καθ (σωμεv 

tv ττi δ6J1'1) σου, ι ~ι 

ό δε Ίησους EtnEv αύτοΤς' 

ουκ οΤδατε τ( αΙτεΤσθε. 

δuv~σθε n~Etv το ποτηρ~οv 

8 έγω πtvω, 
-Ιj-ro .. .β&πηQμα ~ έγω βαπτίζoμα~ 

βαπτ ~ ae;;va: ~ ; 
() Ι ~δε ε Τnav αύτψ' 

δυv&.μεθα, 

ό δε Ίησους εΤ~ε~.αύτoΤς' 

το ποτηρι,οv 
δ !γω π(vω 
πίεσθε, 

καΙ το β&.πτ~σμα 8 !γ~ βαπτίζoμα~ 
βαπησθησεσθε' 

το δε καθ(σα~ έκ δεξ~ωv μου 

ιr έξ εύωvuμωv 

ούκ fσηv !·μΟv δοσvα~, 

άλλ' οΤς ήτo(μαστα~, 
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Ma ttheuB 20: 24-28 • 

κα\ άκούσαντες 

ο Ι δέκα 

ήγανάκτησαν 

περι των δύο άδελφων 

ό δε Ίησονς 

προσκα.λεσάμενος 

ε!πεν· 

οΤδατε ό'τ ~ 

οΙ &ρχοντες 

των Μνων 

αι,τους 

κατακυρ~ε(ιoυσ~ν 

αι,των 

κα'ι οΙ μεγάλo~ 

κατεξoυσ~άζoυσ~ν 
Ι _ 

αυτων. 

ούχ ο{)τως tonv 
, .-
εν υμ~ν 

&.λλ' 8ς έά.ν θέλ1 

, .-
εν υμ~ν 

μέγας γενέσθα~ 1 

εστα~ ύμων διάκοvοc 

κα.Ι ός &ν θεA~ 

!ν ~μΤν εΤνα.~ πρωτος 

~στα.~ ~μων δονλος· 

[6σπερ 

δ υΙος τον άvθρώποv 

ούκ 1ίCtθε~ 
δ~α.κoνηθ;;να.~ 

άλλα δ~α.κoν;;σα.~ 

κα.Ι δουνα1" 
, 1-

την ψνχην α.υΤf!V 

λ(ιτρον άντ\~ πoλλω~. 

Marσus 10141-45 

ΚαΙ. άκο(ισα.ν-τες 

ο Ι δέκα. 

~ρξα.ντo άγα.να.κτεΤν 

Luos.s 22124-2Ί 

'εγενε~o δε κα.\ φ~λoνε~κία. , , 

kv α.ι,τοΤς, το τΙς αύτων 

δοκε! εΤνα.~ μεΙζων. 

περ'~ Ία.κώβΟV κα.'~ Ίωάvvοv. 
, 

κα.~ 

προσκα.λεσάμενος 

α.ι,-τοVς 

ό 'Ιησονς 

λέγε~ α.ότοΤς· 

οΤδατε δ'τ~ 

οι δοκοΟντες ~ρχε~ν 

"t'ωv kθνων 

κα.-τακuρ~ε(ιοvσ~ν 

α.ι,"t'ων 

κα.\ οι μεγάλo~ αότων 

κα.τεξοvσ~άζοvσ~ν 

α.ότω". 
οι,χ o~τως δβ, ~a"t'~v 

!ν δμΤv 

άλλ' δ'ς ιiν ει ~λ V 

μ,έγα.ς γl!:νέσθα.~ 

tv δμ,Τv, 

~στα.~ ~μωv δ~άκoνoς 

κα.Ι δ'ς ά\v θελ1;l 

kv δμ,Τν εtvα.~ πρωτος, 

~στα.1ι ",t&.ντωv δοσλος·' 

.. , 
κα.~ γα.ρ 

δ vtoc; τον άνθρώπον 

οι,κ ηλθεν 
δ~ςr.κοvηθ;;\Jα.~ 

&.λλα. δ~α.κoνησα.~ 

και, δοΌναι, 

'tYrv ψυχήν α.ι,τον 
λ(ιτροv άντ'l. 'ΠOλΛU'ιν. 

ot βα.σ~λεtς 

'fCiiv ~BvCiiv 

κvριιε(ιοvσ~v 

α.ι,των, , 
κα.Ι ο Ι kξοvσ ~άζoντες α.";:τω,,, 

ει,εργtτα.~ κα.λoVΝτα.~. 

, 
oδμoe;tc; δε 

οι,χ ο{1"t'ωσ, 

&λλ' 

δ μ,εΙζων 

kv ~μΤν 

γ~νέσθω ώς δ νεώτερος. 

~Ι 

δ ήγο(ιμ,ενος 

dις δ δ~α.κoνων. 
τΙς γ~ρ μ,εΙζων, 
δ άvα.κεtμf;\ιος 

η δ δ~α.κoνων; 
ky~ δ~ !ν μ~σ, ~μ.ων εΙμι 

ώς δ δ~α.xoν~ν. 
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Mattheus 20:29-34 

29 ΚαΙ ~κπoρενoμ~νων αότων άπδ Ίερ~χ~ 

~κoλo~θησαν αότφ ~χλoς πoλ~ς 

30 κα Ι tδοtι. δ~o τνφλο t 

καθ~μενo~ παρ~ τ~ν δδ6ν 

άκo~σαντες 5τ~ Ίησοσς παρ~γε~ 

~κραξαν λ~γoντες· 

κ~ρ~ε ~λ~ησoν ~μ&ς νtδς ~ν'δ 

31 δ δt ~χλoς Ιπετ'μησεν α~τoΤς tvα σ~ωπ~σωσ~ν 

ot δt μεΤζον fκραξαv λtγοv~ες· 

κ~ρ~ε ~λεησoν ~μας νtός ~ν'δ 

32 καΙ στ~ς δ Ίησοσς ~φ~νησεν αότotις 

καΙ εΙπεν· 

τ, θtλετε πo~~σω ~μΤν; 

33 λ~γoνσ~ν α~τφ· 

κ~ρ~ε tvα άνo~γωσ~ν ot 6φθαλμοt ~μων 

34 σπλαγχv~σθεtς δt δ Ίησοσς ~~τo των 6μμ~των αδτων 

καt ε~θtως άvtβλεφαv 

xαt ~κoλo~θησαν α~τφ 
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Mattheus 20:29-34 Harcus 10:46-52 

29 ΚαΙ έκπορευομtvωv αντωv 

ά.πό Ίερι.χ(1) 

46 ΚαΙ fρχοvται. εLς Ίερι.χώ. 

καΙ tκπορευομtvου αντου 

άπό Ίερι.χ/b 

ήκολο~θησαv αντψ 

30 καΙ Ιδοό 

Μο τυφλοΙ 

5χλος πoλ1.1~ 

καΙ τωv μαθητωv αντοΌ 

δ υΙός Τι.μαCου Βαρτι.μαΤος τυφλός 

tκdθητο παρ~ τ~v δδ6v προσαCτηc καθ~μεvοι. παρ~ τ~v δδ6v 

ά.κο~σαvτεc 47 καΙ άκο1.1σας 

31 

3τι. Ίησουι; παρdγει. 

~κραξαv λtγοvτες' 

κύρι.ε, έλtησοv ~μας, υΙός ΔαυCδ 

δ δt ~χλoς έπετCμησεv αντοΤς 48 
'{vα σι.ωπtjσωσι.v' 

οΙ δt μεΤζοv ~κραξαv λtγοvτεc' 

κύρι.ε, έλtησοv ~μας, υΙός ΔαυCδ, 

32 καΙ στ~ς δ ΊησοΌς49 

έφώvησεv α{ιτοόι; 

50 

6τι. Ίησους δ Ναζαρηv6ς tστι.v 

~ρξατo κρdζει.v καΙ λtγει.v' 

uLt ΔαυΙδ Ίησοϋ, tλtησ6v με. 
καΙ ΙπετCμων αύτψ πολλοΙ 

Τvα σι.ωπ~σ~' 

δ δt πολλψ μaλλοv fκραζεv' 

uLt ΔαυCδ, tλtησ6v με, 
καΙ στ~ς δ Ίησοσς 

εΤπεv'φωv~σατε αύτ6v, 
καΙ φωvοVσι.v τόv τυφλόv λtγοvτει; αύτψ' 

θdρσει., fγει.ρε, φωvεΤ σε. 

δ δt άποβαλ/bv τό Ιμdτι.οv αντοσ 

άvαπηδ~σας ηλθεv πρός τ"όv Ίησοvv, 
καΙ εΤπεv' 5Ι καΙ άποκρι.θεΙς αύτψ δ Ίησοσς εΤπεv' 
τ' θtλετε πoι.~σω όμΤv; 

33 λtγουσι.v αντψ' 

κ~ρι.ε 

~vα ά.vοι.γωσι.v οΙ 6φθαλμοΙ ~μωv. 

34 σπλαγχvι.σθεΙι; δt δ Ίησους ~2 

~ψατo τωv δμμdτωv αντωv, 

καΙ ε{ιθtωι; ά.vtβλεφαv 

καΙ ήκολο~θησαv αντψ, 

τ' σo~ θtλε~ς πoι.~σω; 

δ δt τυφλός εΤπεv αύτψ' 
r>αββουvC, 

'Cvα άvαβλtφω. 

καΙ δ Ίησοσς 

εΤπεv αύτψ' 
6παγε, ~ πCστι.ς σου σtσωκtv σε. 

καΙ εύθt>ς άvtβλεφεv 

καΙ ~κoλo1.1θει. αύτψ tv τ~ δδΨ. 
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Ma.tth. 20: 29-34 Jιta.roue ~O: 46.52 Luo.1.8: 35ιt43 
,. 

46 ΚαΙ fρχοvται. εLι; 'Ιερι.χώ. β5 'Εγενετο δέ: tv τψ 

29. ΚαΙ tκπορεuομεvωv 

αιτων άπο Ίερι.χω 

30. και Ιδου δύο 

τυφλο\ 

καθήμενοι. 

παρα την δδ6ν, 

κα~ tκπορεuομέvοu αΙτοίί 
άπο Ίερι.χω 

• 
καΙ. των μαθητων αΙτοίί 

καΙ δχλου Ικανοσ 
δ υΙόι; Τι.μαΙου Βαρτι.μαΤοι; 
τυφλοι; προσαΙτηι;, 
tκάθητο 

παρά την δδ6ν. 

tγγCζει.v α~τόν εΙς 

Ίερι.χω 

τυφλ6ι; τι.ι; 

tκάθητο 

παρό: τήν δδ6ν 
. tπαι.τωv. 

άκούσαντει; 47 καΙ άκούσαι; 6 άκούσαι; δε 

3~. 

32. 

cs .. ι ' Ιησοίίι; 
παράγει, 

~κραξαν λέγοντει;· . 
κύρι.ε, tλέησοv ήμαι;, 

υΙόι; ΔαυΙδ. 46 
δ δε.5χλοι; tπετΙμησεν 

αύτοίι; Τνα σι.ωπήσωσι.ν· 

οΙ δε μείζον fκραξαv 
λέγοντει;· 

κύρι.ε, tλεησοv ήμαΙ;~9 
xαt σται; δ 'Ιησοίίι; 
!:φώνησεν αvτοuι; 

κα'ι. ε!πεν· 

τΙ θέλετε 

πο ι. ήσω νμ;ί V; 

6χλου δι.απορευομενου 
tπvvθ~vετο τΙ εΤη 
τοντο. 

: 7 άπήγγει.λαΥ δε αΙτψ 
6τι. ΊησοΌι; δ Ναζωρ~rοs 6τι Ίησοίίι; δ Ναζαρην6ι; 

tστι.v, παρέχεταΙ.. 

λεγει.ν~8 καΊ. tβ6ησεv λέγων· 

Ίησοίί υιε. ΔαυΙδ, 
έλεησον με. 

~ρξατo κράζει.ν ~'ι. 
υιε ΔαυΙδ .'Ιησοίί, 
έλεησον με. 

κα'ι. tπετtμωv αΙτψ . 
πολλοΙ 'Ινα σι.ωπήσ9· 

δ δε πολλψ μαλλον 
fxpcx.ζsv· 

υΙέ ΔαυΙδ, έλεησ~ν με. 
xαt στάι; δ '.Ιησοίίι; 

κα~ φωνοίίσι.ν τον τυφλόν 

~19 xαt οΙ προ&'γQvτει; 
έπετΙμων αΙτψ Τνα 

σι.γήσ":!" 
αΙτοι; δέ πολλψ" 
μα.λλ.ον ~κραζεν· 

υιε ΔαυΙδ, tλέησ6v με. 
< Ρ σταθε Ιι; δέ δ' Ιησοίίι; 

έκελευσεν α~τoν 
άχθηvαι. προι; αΙτ6ν. 

λέγοντει; αΙτψ· θ~~σεlι, ."' 
fγει.ρε, φωνεί σε. δ δε άποβαλων.τD Ι~ΤIιOν αΙτοίί 
ά ~ "Ι .., U 51. • vαπηδιισαι; ηλθ~ν προι; 'tQv Ιησο ν. καΙ. 

άποκρ.ι.θεtι; αιτφ δ 'Ιησοίίι; tγγtσαvτοι; δε αΡτοίί 
ε!πεν· έπηρ~τησεν αΙτΟν· 
τΙ σοΙ. θελει.ι; ποι.ήσω; 4~ τΙ σοΙ. θελεlιι; πoιήσω~ 

33. λέγουσι.ν αΙτψ· δ δε τυφλοι; εΤπεν α{ιτψ." δ δε εΤπεν· 
κύριε, tvα άνo~γωσι.ν ~αββoυνΙ, tvα άναβλεψω. κύριε, Τνα άvαβλέΦω. 
οΙ 6φθαλμo~ ήμων. 

34. σπλανγχνισθε~ι; δε 

δ Ίησονι; 5~ κα~ δ 'Ιησοίίι; 4 xαt δ 'Ιηςτοίίι; 
ηψατο των όμ~των. ε!πεν αΙτψ· εΤπεν α{ιτψ· 

αότων, άvαβλεψoν. 
ή πΙστιι; σου σέσωκεν σε. ή πΙστιι; aQv σεσωκεν 

κα'ι εM~ωι; καt εΙθυι; 4 καΙ. παραχρημα σε. 
άνέβλεψαν καΙ άνεβλεψεν, κα.~ άνεβλεΦεν, καΙ 
ήκολούθησαν αιτφ. ~κ.oλoύθε ι. αιτφ tv τjί δδφ. ~κoλoύθε ι. ~Ιτψ 

[δοξ&ζων τον θε6ν. xαt παι; δ λαοι; Ιδων fδωκεv αΤνον τρ θεψ. 
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Hattheus 21:1-11 

1 K~Ι 5τε ~YYLa~V εC~ Ίεροσ6λuμ~ 

κ~Ι ~λθoν εC~ Bηθφαγ~ εC~ τό ~ρo~ των έλ~Lωv 

τ6τε 'Iησoϋ~ άπtστεLλεv δ~o μ~θητ&ς2λtγωv . ~~τoΤς· 

πoρε~εσθε εC~ τ~ν κ~μην ~ν κ~τtV~VΤL ~μων 

κ~ι ε~θ~ς ε~ρ~σετε δνον δεδεμfvη~' 

κ~ι πωλον μετ' ~~τη~ 

λ~σ~ντες ~γdγετ~ μΟL 

3 κ~Ι tdv ΤL~ ~μΤν εtπv ΤL 

ΙρεΤτε 5ΤL 6 Κ~ΡLος ~~των χρεC~v fχεL 

ε~θ~ς δ~ άποστελεΤ ~~τo~ς 

4 Τοϋτο δ~ γ~γoνεν tv~ πληρωθv 

τό ~ηθtv δL~ τοϋ προφ~τοu λ~γoντoς· 

5 εt π~τ ε τf.j θuγ~τρ Ι Σ Lι6v . 

Cδo~ 6 β~σLλε~~ σοu fρχετ~' OOL 

πρ~ϋς καΙ tΠLβεβηκ~ς έπΙ δνον 

κ~Ι έπΙ πωλον uLόv ~ποζuγ'οu 

6 πορεuθtvτε~ δ~ οΙ μαθητ~Ι 

κ~ι ΠΟL~σ~vτες καθ~ς σuvtτ~ξεv ~~τoΤς δ Ίησοϋς 

7 ~γ~γoν τ~ν δνον κ~ι τόν πωλον 

κ~Ι έπ~θηκαν έπ' ~~των τ& LμdΤL~ 

κ~Ι έπεκdθLσεv έπdνω ~~των 

8 6 δt πλεΤστος δχλος fστρωσ~v ~~uτωv τ& ΙμdΤL~ έν τ~ δδψ 

&λλΟL δ~ fκοπτοv κλdδοuς άπό των δ~νδρων 

κ~Ι έστρι6vvuοv έν τv δδψ 

9 οΙ δέ δχλΟL οΙ προdγοvτες ~~τoν κ~ι οΙ άκολοuθοUvτε~ 

~κp~oν λ~γoντες 

~σ~νν& τψ uιφ Δ~uCδ 

ε~λογημtvο~ 6 έρχ6μενος έν 6v6μ~ΤL xupCou 

~σ~νν~ έν τoΤ~ ~ΦCσΤΟLς 

10 K~Ι εC~ελθ6ντ6ι; ~~τoϋ εt~ Lεροσ6λuμ~ 

έσεCσθη πaσ~ ~ π6λLς λtγοuσ~· 

_C~ έσΤLV o~τoς; 

11 οΙ δέ δχλΟL fλεγοv· 

οuτος έσΤLV δ πρoφ~της Ίησοϋς δ άπό N~~pte της Γ~λLλ~C~ς 
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23 ΚαΙ έλθ6ντος αδτοΟ εΙς τδ Ιερόν 

προσηλθον ~ύ""~ b~bdaxov""~ 

οΙ ~ρχ~ερεΤς καΙ οΙ πρεσβ6τεΡΟL 

τοΟ λαοσ 

λtγοvτες' 

έν πο 'ς. έζουσ Cq. ταντα πο L εΤς; 
καΙ τCς σo~ fδωκεv 

τ~ν ΙξουσCαv τα6την; 

24 ~πoκρ~θεΙς bt δ 'Ιησονς εΤπεν 

αότοΤς· 

έρωτ~σω ύμας κάγω λ6γον ~να 

~ν Ι&ν ~tπητ~ μo~ 

κάγω ύμϊ:ν ι:ρω 

έν ποCcr tξουσCcr ταίίτα πo~ω· 

25 τό βdπτ~σμα τό 'Iωdννoυ 

π6θεν ην; 
Ιξ ουρανοίί ~ Ιξ άνθρ~πων; 

οΙ bt δ~ελΟΥCζοvτο έν tαvτοΤς 
λΙγοντες· 

I:~ν εΤπ~μεν· Ι:ξ οόρανον 

tρεϊ: ήμΤν· 

26δ~~ Τ' οΌν ούκ έπ~στε6σατε αότψ; 
έ~ν bt εtπωμεv· έξ άνθρ~πων 

φοβο6μεθα τόν 5χλον· 

π~ντες γ&ρ ώς πρoφ~την 

εχoυσ~ν τόν 'Iωdννην. 

27 καΙ &πoκρ~θ~ντς τψ 'Ιησον εΤπαν· 
ουκ ο'ίδα.μ.εν. 

εφη αύτοϊ:ς καΙ αύτ6ς· 

olIbt έγώ λtΥω ύμΤν 
Ιν ποCα έζουσCα ταίίτα πo~ω. 

Hattheus 21:28-,2 
28 TC bt ύμΤν δοκεΤ; 

~νθρωπoς εΤχεν τ~κνα δ60· 

προσελθων τψ πρ~τψ εΤπεν· 
τ~κνoν, ~παγε σ~μερoν έργdζου 

29 ό δt άπoκρ~θεΙς εΤπεν' 
έγωώ κ6ρ~ε, καΙ οόκ άπηλθεν. 

Harcus 11127-33 
27 ΚαΙ fρχοvταL πdλLV εΙς. Ίεροσ6λυμα 

καΙ έν ""ψ Ιερψ πεΡLπα""οvvτος αδτοίί 

fρχοvταL πρός αδ""όν 

οΙ άΡΧLερεΤς καΙ οΙ γραμματεΤς 
. καΙ 

28και fλεγοv αυτψ· 
οΙ πρεσβ6τερo~ 

έν ποC~ έξοvσC~ ταίίτα ΠΟLεΤς; 
η τCς OOL fδωκεv 

τ~vl:ζ9vσCαv τα6τη~ 
" - -LVQ: ταυτα ΠΟL~ς; 

29 δ bt 'Ιησονς εΤπεν 
αvτοΤς' 

Ι:περωτήσω ~μας ~vα λ6γον 

καΙ άποκρCθητ~ μΟL 

καΙ ι:ρω ~μΤν 

έν ποC~ tζοvσC~ ταΟτα πo~ω. 

30 τδ βdΠ""Lσμα ""ό 'Ιωάννου 

έξ οδρανοί) ην ~ έζ άνθρ~πων~ 
;Ι καΙ δLελογCζοv""ο πρδς ~av""otc; 

λ~γoν""ες' 

έ~ν εΤπωμεν· έξ οόρανοί) 

έρεΤ' 

bL~ Τ' οΌν ovx tΠLσ""ε6σατε αδτψ; 
;2 άλλ~ εΤπωμεν· έξ άνθρ~πων; -

έφοβοvvτο τόν δχλον· 

&παν""ες γ~ρ εΤχον τδν Ίωάννην 

δντως δτ~ προφήτης ην~ 

;; καΙ άΠΟΚΡLθΙvτες τ~ 'Ιησοί) λ~γoυσ~ν· 

ούκ οΤδαμεν. 

καΙ δ 'Ιησονς λ~γεL αύτοΤς· 

ovbt έγώ λΙγω ~μΤν 
έν ποC~ tξοvσC~ ταντα πo~ω. 

Ι:ν ""ψ άμπελωVL. 

30 προσελθών bt τψ δευτΙρψ εΤπέν ώσα6τωι;. 
ό bt άΠOHρ~θεΙς εΤπεν· 
ού θέλω, ~στερoν μεταμεληθεΙς άπηλθεν. 

;Ι τCς tH των δ60 tποCησεv τδ θlλημα ""ov πατρ6ς; 
λ~γoυσ~ν· ό 5στερος. 

λέγε~ αυτοΤς 6 'Iησοvς' (vgl.Luc.7:29.-}O ) 
άμt'jv λtγω ύμ,Τν Βn οΙ ""ελωvαL καΙ αΙ π6ρvαL προcfγοvσLV ~μας εΙς τ~ν 

βασ~λεCαv του θεοίί. / ηλθεν γ~ρ 'Ιωάννης πρδς ~μας Ι:ν δδψ δ~κα~oσύνης,/ 
καΙ .ού" έπ~στε6σατε αύτψ" / ο t δt τ'ελωνα~ καΙ αΙ π6ρνα~ έπ (σΊευσαν 
αυτψ· / δμεϊ:ς δtΙδ6vτες ovbt μετεμελ~θητε ~στερoν ""ov π~στενσα~ αύτψ. 
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Hatthe~e 22:41~~§ Harcus 12:35=37a 

4Ι Συνηγμ~νων δ~ των φαρ~σαCφ~2 

έπηρ~τησεν α~τοbς 6 Ίησους λ~γων'35 ΚαΙ άπoκρ~θεΙς δ Ίησους ~λεΎεν 

Τ' ~μΤν δοκεΤ περΙ του Xρ~στoσ 
TCvoc; υΙ6ς tqT~v, 
λ~γoυσ~ν α~τψ' του Δαυ'δ~ 

43 λtγει α~τoΤς' 

δ~δdσκωv l;v τψ tερψ· 

πως λ~γoυσ~ν οΙ ΎραμματεΤς 

5τ~ δ Xρ~στδς υΙός ΔαυΙδ tσ~Lν; 

πως C?Ιv ΔαυΙδ tv πνε"μαη ;6 α'ότδς Δα.υΙδ εtπεv tv τ~ πvεi5ματ~ 
καλεΤ α~τδν κ"ρ~oν λtγωv·· τ~ Δγ'φ~ 

44 εΙπεν κ"ριος ΊΨ κuρcψ μου' εtπεv ~~ρ~oι; τφ κvρCφ μου' 
xdeou tκ.δεξ~ωv μου Κdθoυ tx δεξ~mv μου 
~ως ~ν θω.τo~ς ~xepod~ Οου tως'~V em Tobc; txepo"c; σου 
~ποκdτω των ποδων.σουΙ vποκdτω των ποδων σ9υ, 

45 εΙ οΙν ΔαυΙδ ~~εΤ αbτδv κ"ρ~oν, ;7 α6τδι; Δ~υΙδ λίΎε~ α.tτδv xdp~ov, 
πως υΙός α~τoϋ ~στ~ν\ καΙ π6θεν α'ότου tOTLV υΙ6ςί 

46 καΙ o~δεΙς Ιδ"να.το άΠΟΚΡLθηvα~ ~ύτφ λ6γον, 

ο~δt Ιτ6λμησ~ν τ~ς άπ'tκεCvης της ~μtρας tΠηρωτησα.L oύκ~τ~ •. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ 25:3Ι-46 

ι. "Q.m.I.ι δε fλθ-ι;ι ό υΙος τοίί άνθρώπου έν τ~ δ6ξ-ςJ αύτοίί / 
κα'ι πά-ντ ες ο t ~γγ ελο ι μετ' αύτοίί, 

τ6τε καθΙσει έπΙ θρ6νου δ6ξης αύτοίί' 

καΙ συναχθήσονται fμπροσθεv αύτόΌ πά-ντα τα fθvη, 

καL άφορΙσει αύτους άπ' αλλήλων,/ 
~σπερ ό ποιμην άφορΙζει τά πρ6βατα άπο των έρίφων, 

και στήσει τα μεν πρ6βατα έκ δεξιων αύτοΟ, τα δέ έρΙφια έξ εύωνύμων. 

11. 1. τ6τε έρε! ό βασιλευς το!ς έκ δεξιων αύτοίί" 

δείίτε οΙ εύλογημένοι του πα't'ρ6ς μου, 

κληρονομήσατε την ~τoιμασμένην δμΤν βασιλεΙαν άπο καταβολης κ6σμου. 
,έπεΙνασα γα.ρ κα~ έδώκατέ μοι φαγετν, 
έδΙψησα και έποτΙσατέ με, 

ξένος ~μην καΙ συνηγά-γετέ με, 

γυμνός καΙ περιεβάλετέ με, 

ήσθένησα κα 'ι έπεσΚ,έφασθέ με, 
έν φυλακ~ ημην καΙ ~λθατε πρ6ς με. 

2. τ6τε άποκριθησονται αύτφ οΙ δΙκαιοι λέγοντες· 

κύριε, 

π6τε σε εΤδομεν πεινmντα xαt έθρέφαμεν / ή~διφωντα και έποτΙσαμεν; 
π6τε δέ σε εΤδομεν ξένον κα'ι σΥνηγά.γομεν / ή Υvμvον καt περ ιεβά.λομεν; 

π6τε δέ σε εΤδομεν άσθενουvτα ή έν φνλακ~ καt ~λθoμεν πρός σέ; 

3 ,και άποκριθεΙς ό βασιλευς έρεΤ αύτοΤς" 
άμην λέγω {ιμ!ν, 
έφ' 5σον έποιησατε tvt τούτων των άδελφων μου των έλαχΙστων, 

έμο\ έποιησατε. 

ΙΙΙ·1. τ6τε έρε! καΙ το!ς έξ εύωνύμων· 

πορεύεσθε άπ' έμοσ κατηραμένοι 

εΙς το πυρ το αΙώνιον το ~τοιμασμέvοv τφ διαβδλφ κα~ το!ς άγγέλοις 
έπεΙνασα γαρ κα\ 06κ έδώκατέ μοι φαγεΤν, (α6τοίί. 
έδίφησα και ούκ έποτΙσατέ με, 

ξένος ημην καt 06 σννηγάγετέ με, 
γνμνος καΙ ού περιβάλετέ με, 

άσθενης και έν φνλακ~ καΙ ούκ έπεσκέφασθέ με. 

6 ~" , , ''\ Ι. • 2. ~ ~πoκριθησoνται και αντοι ~~γoντες 

κνριε, 

π6τε σε εΤδομεν πε~νωντα ή διφωντα ή ξένον ή γυμν6ν ή άσθενη ή 
έν φυλακ~ και 06 διηκονησαμέν σοι; 

3. τ6τε άποκριθήσεται αύτοΤς λέγων· 

άμην λέγω {ιμΤν, 
έφ' 5σον ούκ έποιησατε ένι τούτων των έλαχΙστων, 

ούδε έμο\ έποιήσατε. 

κα\ άπελεύσονται. οδτοι εΙς κ6λασιν αΙώνιον, 
οΙ δε δΙκαιοι εΙς ζωην αΙώνιον. 
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Wanneer de Ζοοη des mensen za1 komen ίη zijn heer1ijkheid 
en a1 de enge1en met hem, 
dan za1 hij zitten ορ de troon zijner heer1ijkheid, 

en voor hem zu11en a1 de vo1keren vergaderd worden, 
θη hij za1 hen van e1kander scheiden, ge1ijk de herder de sch&pen van 

de bokken scheidt, 
en hij za1 de schapen aan zijn rechterzijde zetten, maar de bokken 

aan de 1inkerzijde. 
Ι. ~ za1 de Koning zeggen tot hen, die aan zijn rechterzijde zijn: 

Komt, gij gezegenden mijns Vaders 
beerft het koninkrijk, dat u bereid is vanaf de grond1egging 

der wereld, 
want ik ben hongerig geweest θη gij hebt mij te eten gegeven, 

ik ben dorstig geweest θη gij hebt mij te drinken gege-
ik was vreemde1ing θη gij hebt mij geherbergd, νθη, 
naakt θη gij hebt mij gek1eed 
ik ben ziek geweest θη gij hebt mij bezocht, 
ik was in de gevangenis θη gij zijt tot mij gekomen. 

Qgn zu11en de rechtyaardigen hem antwoorden θη zeggen: 
Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien θη hebben u te eten gege

νβη, ο! dorstig θη hebben u te drinken gegeven; 
wanneer hebben wij u a1s vreemde1ing gezien θη hebben u geher

bergd, ο! naakt en hebben u gek1eed; 
wanneer hebben wij u ziek ο! ίη de gevangenis gezien, en zijn 

wij tot u gekomen? 
Ση de Koning za1 antwoorden θη hun zeggen: 

Voorwaar, ik zeg u, 
voor Ζονθθ1 gij dit θθη van deze mijn geringste broeders 

gedaan hebt,hebt ge het mij gedaan. 

ΙΙ. Dgn za1 hij zeggen ook tot hen, die aan'de linkerzijde zijn: 
Gaat weg van mij, gij verνloekten, 
in het eeuwige vuur, dat de duivel θη zijn engelen bereid is, 
want ik ben hongerig geweest θη gij hebt mij niet te eten gege-

ik ben dorstig geweest 
νθη, 

θη gij hebt mij niet te drinken 

ik was θθη vreemde1ing θη gij 
naakt θη gij 
ziek en in de gevangenis θη gij 

hebt mij niet 
hebt mij niet 
hebt mij niet 

gegeven, 
geherbergd, 
gek1eed, 
bezocht. 

Dan zu11en ook zij antwoorden θη zeggen: 
Heer, 
wanneer Ι hebben wij u hongerig gezien ο! dorstig ο! een vreem

de1ing ο! naakt ο! ziek ο! in de gevangenis gezien, 
en hebben u niet gediend? 

Qgn za1 hij hun antwoorden θη zeggen: 
Voorwaar, ik zeg u, 
voor Ζονθθ1 gij het niet aan θθη van deze geringsten gedaan 

hebt, hebt ge het ook mij niet gedaan. 
Εη deze zu11en gaan in de eeuwige pijn, 
maar de rechtvaardigen ίη het eeuwige leven. 
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M&ttheus 26:1-16 

ΚαΙ έγένετο ()τε έτέλεσεν δ 'Ιησοίίς πάντας τους λ6γους τοντους, 
εΤπεν τοτ'ς μαθηταΤς αfιτoίί· 
ο'tδατε 

()τ~ μετα δνο ~μέρας το πάσχα γΙνετα~, 
5 καΙ δ υΙος του άνθρωπου παραδΙδoτα~ εΙς το σταυρωθηναι.. 

τότε συνηχθησαν οΙ άρχι.ερέΤς καΙ οΙ πρεσβντεροι. τοΌ λαοίί 
εΙς την αfιλην του άρχι.ερέως τοίί λεγομένου Καtαφα, 

καL συνεβουλενσαντο tva: ΤΟΥ 'Ιησουν δ6λψ κρατήσωσι.ν καL άποκτεΙνωσιν' 
~λεγoν δε· μη έν τ~ έoρτ~, tva: μη θ6ρυβος γένηται. έν τφ λαφ. 

10 Τοίί δ~ 'Ιησοίί γενομένουέν BηθανC~ έν oΙκΙ~ ΣΙ~ωνoς τοίί λεπροίί, 

προσηλθεν αύτψ γυνη fχουσα άλάβαστρον μνρου βαρυτΙμου 
καL κατέχεεν έπΙ της κεφαλης αντου άνακει.μένου. 
Ιδόντες δε ot μαθηταL ~γανάκτησαν λέγοντες· 
εΙς τΙ ~ άπωλει.α α~τη; 

15 έδννατο γαρ τουτο πραθηναι. πολλοσ κα\ δοθηναι. πτωχοΤς. 

γ~νς δε δ 'ιησους εΤπεν αντοτςο 

20 

τΙ κόπους παρέχετε τ~ γυναι.κΙ; 

ργον γαρ καλον ήργάσατο εΙς έμέΟ 
'ά \ \ .. ~ , 
~ ντοτε γαρ τους πτωχους ~χετε μεθ 

βαλουσα γαρ α~τη το μνρον τοίίτο kJtL 
προς το !νταφι.άσαι. με έποΙησενο 
άμην λέγω ~μΤν, 
5που,έαν κηρυχθv το εναγγέλι.ον τοίίτο 
λαληθήσεται. καt 8 !~oΙησεν α~τη 
εΙς μνημόσυνη αύτης. 

tαυτωv~ !με δε ον πάVΤQτε ~χετε· 
τον σωματ6ς μου 

έν δλψ τφ κ6σμ~, 

τότε πορευθεΙς εΤς των δωδεκα, 6 λεγόμενος 'Ιονδας 'Iσκαρ~ωτης, 
" ,., ~ 'Τ προς τους ~ρχ~ερεΤς ειπεν· 

τΙ θέλετε μο ι. δοίίναι., κάγω ~μΤν παρα.δωσω' αντ6ν; 

οΙ δε ~στησαν αύτψ τρ~άκoντα άργνρι.α. 
κα\ άπο τ6τε έζήτει. ενκαι.ρΙαν tva: αντον παραδΨ. 

Vergel~k deze eerste per1000p van het l~densverbaal met de eerste per1000p van 

de f1nale (27155-61)1 h1er komt "de.vrouw" 1n he~ m1dd.enstuk..vοω=.en..dθ-lDBJlIlen 

in de oml~stende stukkenl 1n 27155-61 18 het pre~ies omgekee~dI 

1ste regell vgl. 7128 (1111 13153) 1911 (en het gesoh1edde toen Jezus ge-
e1nd1gd had •• h1ernul a 1 dΘΖe woorden Ι - kruiswoorde~ ι) 

regel 3-5 vgl. de dr1e aankond1g1ngen 16121 17122-23 en voor~l 20117-19 
regel 4 vgl. το πάσχα γΙνεται. met V.18 προς σ~ πο ι.ω τό πάσχα 
regel61 het "vergaderen" συνάγεσθαι. vgl.26157 2716'2 28112 
regel 8 het "grjjpen" (arresteren) 2614,48,50,55,57 κρατεΤν 
regel 9 z1e de herhal1ng van de woorden θόρυβος γ t νετα ι. 11\ 27: 24 
z1e vooral ook de parallel1e (wat betreft de oompos1tie) tussen enerzjjds de 
regels 13-15 en anderzjjd8 de regels 16-21. 
regel 13 Ma.rous heeft h1er' "soιιιιιigen" Ι ιιattheU81 "de d1so1pelen". 
zie hoe het woord 'ν.~uw" u1t regel 11 door Mattheu8 in regel 17 wordt herbaald. 
regel 27 Ma,ttheus laat Juda.s sprekenI 'ΙWat wil t ge •• en 1 k zal hem. 11 

(b~ M&r.us spreekt Judas n1et) ....... 
In de regels 6 '26 29 verandort Mattheus καΙ ••• κα~ ••• και. •• 1nz 

τότε • ο τότε • • άπο τότε • • • 
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Mattheus 26:1-5 

Ι ΚαΙ l;γfvετο 6τε l:τfλεσεν δ Ίησονι; 

πάνταζ τo~ι; λ6γουι; τo~τoυι; 

εΤπεν ΤΟΤζ μαθηταΤι; α6τοΟ 

2 οtδατε 6τ~ μετ~ δ~o ήμfραι; 

τb πάcιχα 

γ'νετα~ 

καΙ δ utδζ τον ~νθρ~πoυ παραδ'δοταL 

εΙζ τb (}ταυρωθηναι. 

; Τ6τε σuν~χθησαν ot ~ρχι.ερεΤι; 
. . 

καΙ οΙ πρεσβ~τερoI. τον λαον 

εΙι; τt'ιν α.~λtιν τον &'ΡΧLερfωι; 

του λεγομfvοv Kα'ιφa 

4 καΙ Ciυvεβουλε~σαvτο 

-
'Ινα τbv .'Ιησονν δ6λψ 

κρα.τ~σωσLV 

καΙ 6ποκτ~'vωCΙLV 

5 ~λεγoν δt" 

μt} Ιν Τ] ~ορτv 

'ινα μtι 

θορuβΟζ γtvηται. kv τψ λcx.φ 

Marcus 11Η1-2 

Ι 'Ήν δt 

τb 1t<ίσχα 

καΙ τ~ ιίζυμ.α. 

μετ~ δ\50 ~μfρα.ι; 

κα~ l:ζ'l1τοvv 

ot ~PXLepetc; καΙ ο Ι 
.. 

πωι; α6τδν ~ν δ6λψ 

κρατ'l1σαvτει; 

&'ποκτε'ΥωCJLV 

2 fλεγοv Y~Ρ· 

μf\ l:v τ~ έ;ορτv 

μ'!'iποτε 

γ ρcφμ.α.τεΤζ 

fσταL θ6ρυβοι; τοv λαοv 
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Mattheus 26:6-13 Harcus 14:3-9 
ι 

6 ToG bt :Ιησον γενoμ~νoν Ιν Βηθ~νC~ 3 
Ιν otxC~ ΣCμωνος ~oυ λεπρου 

KαΙ,~ν~oς ~ό~oν Ιν Βηθ~νC~ 

Ιν ~V otxc~ ΣCμων9ς ~oυ λεπρον 

κ~~~κε~μtνον ~ό~oσ 

7 

8 

προσηλΘεν αότψ γνν~ 

~χoνσα ~λάβ~στρoν μ~ρoν 

βαρvτCμον 

καΙ κατέχεεν ΙπΙ ~ης κεφαλης ~ό~oυ 

άνακεψ~νoν 

Ιδ6ντες δ~ οΙ μ~θη~~Ι 

ήγανάκτησ~ν 

λ~γoντες 

εΙς _C ~ ~π~λε~~ ~σ~η 

9 Ιδ~ν~τo γ~ρ τοντο 
πρ~θηνα.~ πολλο\ί 

κ~Ι δoθηvα~ π~ωχoΤς 

ΙΟ γνo~ς bt δ Ίησους ε!πεν ~~~oΤς 

_C κ6πονς παρ~χετε -v yvvα~xC 
εργον γ~ρ κ~λδν ήργάσ~~o εΙς Ιμ~ 

ΙΙ πάντοτε γ~ρ 

τοtς πτωχo~ς ~χετε μεθ' t~ντων 

Ιμt bt οό π~ν~oτε εχετε 

Ι2 βαλoνυ~ γ~ρ ~Bτη τδ μ~ρoν ~oυ~o 

ΙπΙ ~oν σ~μ~τoς μον 

πρός τδ ~ντ~φ~άσ~~ με !ποCησεν 

Ι3 άμ~ν λ~γω δμΤν , 
5πον Ι~ν κηρνχθV. 

τό εvαγγ~λ~ον ~QV~O 

Ιν t:λψ ~ψ Η6σμψ 

λ~ληθ~σετα~ κ~Ι 8 !ποCησεν ~σ~η 
, εΙς μνημ6σννην ~~~ης 

~λθεν yvvf1 
fxovo~ ~dβ~σ~ρον μ~ρoν 

νάρδον π~στ~κης πολντελονς 

σνν~ρcφασ~ ~~ν ά~άβ~υΤΡOY 

κ~~~χεεν ~ό~oν της κεφαλης 

4 ~σ~ν δ~ ~~νες 
~γ~ν~κ~ooντες πρδς έ~ντc~ς 

εΙς ~C ~ ~π~λε~~ ~σ~η ~oυ μ~ρoν 

γtγονεν 

5 ~δ~ν~τo γ&ρ τoυ~o ~δ μ~ρoν 
πρ~θην~~ !πdνω δην~ρCωγ τρ~~κοσCων 

κ~ι δoθην~~ τοΤς π~φχoΤς 

κ~ι !νεβρ~μων~o ~ό~~ 

6 δ δt Ίησονς ε!πεν 
~φετε ~ό~~ν 
~C ~v~V κ6πονς ~ρtχετε 

'καλδν fpyov ήργr!σ~~ο Ιν tμ.οC 

? πάν~o~ε γ&ρ 

~οtς π~ωχοtς fχε~ε μεθ' έαντων 

κ~Ι 5τ~ν θ~λετε 

δ~ν~σθε ~v~οΤς ε~ πo~ησ~~ 
tμt δt οό πάν~oτε εχετε 

8 8 fσχεν !ποCησεν 
πρo~λ~βεν μνρCσ~~ 

~δ σωμα. μον 

εΙς ~δν έν~~φ~~σμ6ν 

9 ~μ~ν δt λtγω δμΤν 
6πο\.ι έ&ν κηρνχθ~ 

~δ εv~γγ~λ~ον 

εΙς 5λον ~δν' κ6σμον 

κ~ι 8 έποCησεν ~σ~η λαληΘ~σετ~~ 
εΙς μνημ6σννην ~vτης 
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Mattheus 26:14-16 

Ι4 Τ6τε 

πορευθεΙς εΙς των δ~δεκα 

δ λεγ6μενΟζ Ίo6δα~ ΊσκαΡIι~τη~ 

πρόζ ~o~ς ~ρχ~ερεΤ~ 

Ι5 ε!πεν· 

τ, θ~λετε μo~ δονναι, 

κ~γ~ ~μΤν παραδώσω αό~6νί 

oL δt 

16 καΙ άπό τ6τε 

~ζ~τε~ εδκα~ρ'αν 

tvα αΡτόν παραδψ 

Harcus 14:10-11 

10 ΚαΙ 

Ίο6δας Ίσκαρ~ώθ 

&.πηλθεν 

πρδς ~o~ς ~ρχ~ερεΤ~ 

tνα αό~δν παραδοΤ αP~o~~ 

Ι1 οΙ δt 

~κo6σαν~ε~ Ιχdρησαν 

καΙ Ιπηyyε'λαν~o αp~φ 

~ργ6ρ~oν δoννα~ 

καΙ 

Ι'11~ει. 

πω~ αότδν εόκα'ρω~ πcφαδoϊ: 
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Marcus '~ί'-" 

πω~ α6τον !v δ6λφ κρα~~σαν~ε~ ~πoκ~εΙνωσ~ν. 
~λεγoν γ&ρ~ μη Ιν ~~ έoρ~~, μ~πo~ε εσ~~~ θ6ρνβo~ ~oσ λαον 

. . . 
Κα\ 5ντo~ α~τoσ Ιγ BηθανΙ~Ιν ~~ otxt~ ΣΙμωνo~ ~oσ λεπροΟ 
κατακε~μfvοv α~~oσ ~λθεν γννη Ιχoνσ~ &λ~βαQ~ΡΟV μ~ρoν v&ρδοv ~ 
σνντρΙφασα την ~&βαστρoν κα~fχεεv α~~oσ' ~η~~Φ8X~~η~ πoλν~ελoΌ~. 
~σαν δf ~~νε~ &γανακτoσν~ε~ πρo~ έαντo~~·· 
εΙ~ τΙ ή &πώλε~α ασ~η ~oσ μ~ροv.γfγοvεVί 

~δύνατo γαρ τοστο το μ~ρoν πραθBν~~ Ιπ&νω δηναρΙων τρ~ακoσΙων κα~ 
ό δε 'Iησoσ~ εΤπεν· δoθηνα~ τo~~ πτωχoΤ~· καΙ Ινεβρ~μωντo α~τ~ 

~φετε α~τ~ν·τ' α~τv κ6πoν~ παρfχετε; 
καλόν ~ργoν ήργ&σατο Ιν ΙμοΙ. 

πάντοτε γαρ τoν~ πτωxoν~ Ιχ,τε μεθ'!αντων, ~Ι 6ταν θελητε δ~νασθε 
αόΤOΤ~ εύ πo~ησα~, Ιμt δ~ οό πάντοτε Ιχετε. 
8 Ισχεν ΙποΙησεν· . 

προfλαβεv μνρΙσα~ τρ σωμα μον 

εΙ~ τον Ιvταφ~αqμ6v. 

&μην δε λfγω όμ~ν, 
6πον ιαν κνρνχθ~ το ε~αγγfλ~οv εt~ 6λον ~oν κ6σμον, 
καΙ 8 tποΙησεv αστη λαληθ~σε~α~ 
εt~ μνημ6σννον αότη~. 

ΚαΙ Ίoύδα~ '.Iσκ~ρ~ώθ, ό εΤ~ των δώδε~, &πηλθεν πρo~ τoύ~ . 
tvα αότον παραδοΤ α~τoΤ~. &ρχ~ερεΤ~ 
οΙ δέ &κο~σαγtε~ Ιχάρησαν καΙ Ιπηγγε~λαvtο αότφ &ργ~ρ~oν δoOνα~. 
καL tζ~τεL πω~ α~τoν ε~καΙρω~ παραδοΤ. 
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Hattbeus 26:1-16 

1. En het ge.chiedde, als Jezu8 al dez_ woorden geeindigd had, 
dat ~ tot ~n d1soip.~en zeid.I 

2 G!.;I w •• t, 

dat over twee dagen de paasΘaAlt~d·vordt gevi.rd 

en d_ Zoon de. Θen_en wordt overg.1ev.rd ΟΘ t. worden gekru1sigd. 

3 toen vergadard.n de overpri •• t.r. en d. oud.t.n van het volk 
1n h.t p&l.i. van d. hog.pri •• t.r. g.naaa4 Σajafa., 

4 en zU n&Θen •• n b •• 1uit ΟΘ Jezu. D.t 1i_t t. crUp.n .n t. doden, 
5 Θaar Ζβ z.iden; 

ni_t ορ h.t f •• st, opdat .r g •• n opro.r ont.ta onder het volk. 

6 Als nu J.zus t. B.thanii wa. in .h.t hui. van SiDon d. Melaatee, 

42e 

7 ννΑΘ tot Η.Θ •• n νrouv .ι Ζ. had •• n a1ab_st.n kruikje Met kostbare zal!, ____ 

βη ~ soot di. uit ov.r zUn hoo!d t.r~l ~ aanlag. 

8 Als d. di.oipe1.n dit zag.n w_rd.n zU v_rontw_ardigd _n zeiden: 
~artoe d1. verkwisting? 

9 Want dit had duur verkocht .n aan d. arΘen geg.v_n kunnen worden. 
10 Al. Jezu8 het _ohter b_Θβrkt_ z_1d_ Wj tot henz 

Wat do_t g. de νrouw Moe1te aan? 

want zU hee!t een goed werk aan ~ volbracht , 

11 want d. &rMen h.bt sU a1tU4 bU u, Daar ~ h.bt sU n1_t altUd, 
12 want _1. zU d_z. zal! oνβ~ ΘUn 110haaa goot , 

d.ed ~ dat ΟΘ ΘU t_ b_grav_n~ 
13 Voor.aar, 1k Ζ.Ι ul 

Oν.ral "'~ dit .vang.1i_ 1n h_.1 4. w.r.1d &&1 word.n verkondigd, 
z&l ook vord.n ge.proken OΤ_~ w_t &U 4_84 
tot haar g.d_cht8ni •• 

'\4 

1S 

toen giDg "n van d. twaal!, gen&am4 JUda8 Iakariot tot 4e overprieeters 

Wat vi1t ~ ~ geven .n !k zal Β.Θ _aD U oV8r1_T8r_n? en zeide: 

ZU ate14_n heD dert1~ zi1ver1ingen t_r baDd 
16 .η van toen a! zooht hU •• n goede g.le~enhe1d ΟΘ ΚβΘ over te leveren. 
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Ι 
τη δt πρ~τv των ιiζ15μων προσηλθον ο Ι μcιθηταΙ τφ 'Ιησοίί λΙγοντεζ· 

που θΙλε ι.ς toro ψc1σωμΙν σο ι. φαγεΤν τδ π<1σχα; 
δ δt εΤπεν· 

δπc1γετε εΙι; -rt)v π6λι.ν πρδι; τόν δεΤνα καΙ εΤπατε αΙΙτψ· 
δ δι.δc1σκαλοc; λΙγει.· δ καLρ6c; μου tyy15c; tστι.ν· 

πρδς at πoι.~ τδ π4σχα με~~ των μcιθητων μου. 

Ι 
καΙ ~πo'ησαν οΙ μαθηταΙ ώι; συvΙταζεν αΙΙτοΤι; δ Ίησονι; 

καΙ ~τo'μασαν τό πdσχα. 

Όψ'ας bt γενομΙvηι; ιiVtxtLorO μετ~ τωv δ~δεκα μαθητωv • 
.(" 

ΚαΙ tσθL6vτωv αΙΙτ~ν εΤπεν· 
ιiμt)v λΙγω δμΤν βτΙ. ·εΤι; tξ δμων παραδ~σει. με. 
καΙ λυπο15μενοι. σφ6δρα ~ρξαvτο λΙγεLV αΙΙτψ εΙι; fxetaoroc;· 
μ~ΤL~γ~ εΙμι. κ~ρι.ε; 

δ bt ~πoκρι.θεΙι; εΤπεv· 
δ έμβc1ψαc; μετ' tμοΌ 'r~v χεΤρα tv τφ τρυβλ'φ 
οΌτ6ι; με παραδ~σει.. 

δ ··μtv υ Ιόι; του ιiνθρ~πoυ δπc1γ ε ι. καθόιι; γΙγραπτα ι. περ t αιιτου 

οραι bt τφ ιiνθΡ~Πψ tκε'vφ δι.' οΌ δ υΙόι; του ιivBp~nov παραδΙδοται.· 
καλόν ην αιιτφ εΙ οΙΙκ έγενν~θη δ &νθρωποι; !κεΤνοι;. 
ιiπoκρι.θεΙι; bt Ίο15δαι; δ παραδι.δo~ι; αΙΙτόv tIntv· 
μ1'1τι, ~γ~ εΙμι. ~αββ'; 

λΙγε ι. αΙΙτφ" 

σ~ εkιι; • 

. Εσθ ι.6ντων bt ct(,or~v 
λαβO:lv δ 'ΙησοUι; &ρτον καί εΙΙλογ1'1σαι; fxλCtatv 
καΙ botc; τοτι; μαθη~~Τι; ε~πεν· 
λ<1βετε φc1γετε" -roUoro !στι.ν τό σ~μcι μου. 

καΙ λαβ~ν ποτ1'1ρι.ον καΙ εΙΙχαρι.στ~σαι; fδωκεν αΙΙτοΤι; λΙγων· 

πΙετε έξ α;ΙΙτοΌ πc1ντει;· 

τοντο yc1p έστι.ν τό αΤμcι· μου τηι; δ ι.αθ~κηι; 

τδ περΙ πολλων tκχvvν6μεvοv 

εΙι; {ίφεσι.ν &μαρτι.ων. 
λtγω δt δμΤν 

0(, μ~ π'ω ~π' {ίρτΙ. ~κ το15του -roU γεν~ματoι; τηι; ιiμπΙλoυ 

~ωι; τηι; ~μΙραι; tκε'vηι; 

6ταv.αΙΙτό π'νω μεθ' δμ~ν και.vόv 

~ν τ~ βασι.λε'αι; τοΌ πατρ6ι; μου. 
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MatthoUs 26:~Ί-29 

17. T~ δε πρωτ~ των άζνμων 

18. 

προσηλθον 

ο Ι μαθηταΙ τ~ Ίησοv λέγοντει;· 

ποίί θέλε~ι; 

έτο ιμάσωμεν 

σo~ φαγεΤν το πάσχα; 

δ δε ε!πεν· 

υπάγετε εΙ~ την π6λ~ν 

προς τον δεΤνα 

κα~ 

είπατε αντψ" 

δ δ~δάσκαλo~ λέγε~· 

δ κα~ρ6~ μον έγγ6~ έστ~ν, 

ρος σε πo~ω το πάσχα 

μετα των μαθητων μον. 

19. κα\ έποΙησαν οΙ μαθητα~ 

ώς σννέταξεν αότοΤς δ ΊησοΌι; 

καΊ. ήτο(μασαν το πάσχα. 

Marcus 14;12-25 

. 12~KαΙ τ~ πρωτ~ f}μfρq. των άζνμων, 

6τε το πάσχα fevov, 

λέγoνσ~ν αότφ οΙ μαθηταΙ αντοο· 

ποϋ θΙλε~I; 

άπελθ6ντες tτο~μάσωμεv 

"να φάγ~I; το πάσχα; 
13. καΊ. άπoστέλλε'~ 660 των μαθητων αντοίί 

κα'ι. λfγε~ αντοΤς· 

δπάγετε εΙς την π6λ~ν, 
καΙ &παντ~σε~ όμΤν &νθρωποι; 

κερ&μ~oν ~δατoς βαστ&ζων· 

άκολουθήσατε αότφ, 

Ι4. καΙ 6πον tαν εΙςέλθ~ 
εtπατε τιμ :0 tκοδεσπ6τ1;l . 
6τ~ δ δ~δ&σκαλoι; λέγε~· 

που ~στ~ν το κατ&λνμ& μον, 
Βπον το π&.σχα 

μετ~ των μaθητων φάγωί 
Ι5. καΊ. αότοι; όμΤν δεΙξε~ άνάγαι,ον μέγα 

tάτρωμfνοv fτο~μον· 
κα'ι. txet tτοι,μάσατε ~μΤν. 

16. χα\ έζ~λθoν oL μαθητα'ι. 
κα'ι. ηλθον etc; την π6λ~ν 
xαt ε~ρoν 
καθως εΤπεν αότοΤς, 
καΙ f}τοΙμaσαv το πάσχα. 

43a 



MatthoUs 26:~7-29 

20. Όψ(ας δε Ύενομένης Ι7. 

Marcus 14:12-25 

άνέκειτο μετα των δωδεκα μαθητων. 
καL όψΙaς Ύενομένης 
~ρχεταL μετα των δωδεκα. 

21. . 
και 

ε!πεν· 
Ι8. xaL άvαΚ~Lμέvωv αντων xαL 

tσθL6vτωv δ 'Ιησονς ε!πεν' 

άμην λέΎω δμΤν 

έσθι6ντων αντων 

άμήν λέΎω δμΤν 

(5Η εΙς έξ ~μων παραδωσεL με. 5ΤL εΙς ~ξ δμων παραδωσεL 
δ έσθΙων μετ' έμον. 

με, 

22. και λυπούμενοι,' σφ6δρα 
ηρξαντο λέΎεLV α~τφ 

εΙς ftκαστος" 

μήτι, έΎω εΙμL, Κ{ιΡLε; 

δ δε άπο;φ LθεΊ.ς ε !πεν' 

δ έμβάψας μετ' έμου 

την χεΤρα ~ν τφ τρυβλΙφ, 

o~τoς με παραδωσεL. 
:;. 'Ι' δ μεν υ Ιός του άνθρωπου 

vπάΎεL καθως ΎέΎραπταL περ\ 

ούα'ι δε τψ άνθρωπφ ~κεΙνφ 
δι' o~ δ υΙος του άνθρωπου 
παραδ (δοταL' 

25. 

χαλ6ν ην αύτω • 
εΙ ούκ έΎεννηθη 

δ &νθρωπος έκεΤνος 

άποκρθε'Lς δέ 'Ιούδας 

δ παραδους αύτον ε!πεν' 

μηΤL έΎω ~ΙμL, ~αββL, 

λέΎεL α~τφ' συ ε!πας. 

Ι9. ~ρξαντo λvπεΤσθαL , 
καΙ λέΎεLV α'δτφ 
εΙς, κα,,:,α. εΙς' 
μητι, έΎω, 

~o δ δε ε!πεν αντοΤς' 
. EtC των δωδεκα, 
δ tμβαπτ6μεvος μετ' ~μoν 

εΙς το fv τρύβλLΟV. 

, 2Ι. 5ΤL δ μεν υΙος τον άνθρωπου 
αντον, δπάΎεL καθως ΎέΎραπταL περ\ 

ο'δαΊ. δε τψ άνθρωπφ έκεΙνφ 

δι' o~ δ υΙος τον άνθρωπου 

παραδtδοταL' 

καλόν 'αντφ 
ε Ι ονχ έΎεννΜη 

δ &νθρωπος !κεΤνος. 

αύτc..ίί" 
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26 'Eσθ~6ντων δt α~τmv 

λαβd.lv '6 ,',Ιησουι; lίρτoν 

καΙ ε~λογ~~αc; fκλα~εv 

καΙ δο~c; τοΤc; μαθηταΤc; εΤπεν· 
λc:1βετε φdγε:"tε 

τουτο ~~τ~ν ~δ ~mμc:1 μου , .. 
27 καΙ λαβ~ν πo~ρ~oν 

καΙ εΡ'χαρ~στ~~αc; 

fδωκεv α~τoΤι; λtγωv· 

πCετε !ξ α~τoυ π4vτεc; 

28 τουτο γ~ρ ~~τ~ν 

τδ α!μd μου TfjC; δ~αθ~κηc; 
'τδ περϊ πoλλ~ν ~κχυνν6μενoν 

εΙc; lίφεσ~ν &μαρτ~ων 

29 λtγω bt ΌμΤ" 
0'6 μtι πCω 

CS:π,'. ~ρτ~ 
~κ τo~τoυ γεv~ματοc; Tf]c; ά.μπtλοu, 

fώc; TfjC; ~lμtραc;~κεCvηc; 
ΙSτανα~τδ π'νω 

μεθ' Όμων κα~νδ~ 
" .. 

!ν τ~ βασ~λέ'~ τοϋ πατρ6c; μου 

Marcus 14:12-25 

22 ΚαΙ tσθ~6vτωv αντων 
λαβd.lv lίρτoν 

ε~λογ~σαc; fκλα~εv 

καΙ fδωκεv α~τοΤc; καΙ εΤπεν· 
λc:1βετε 

τουτο !στ~ν τδ σmμc:1 μον 

23 καΙ λαβ~ν πoτ~ρ~oν 
ε(,χαρ~στ~σαc; 

'fδωκεv α~τοΤc; 

καΙ fπ~οv tξ α~τoυ πdντες 

24 καΙ εΤπεν α~τοtc;· 
τουτο tOT~v 

τδ α!μc:1 μου τηc; δ~αθ~),ης 

τδ ~κχυνν6μενoν δπtρ πολλων 

25 ά.μtιν λtγω δμΤν gτ~ 

o'6xtT~ 0(, μ~ πCω 
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Ικ τοUγεv~ματοc; τ~ς ~μπtλοv 

fωc; τηc; ~μtραc; ~κε'νης 

6ταν α~τδ π'νω 

~α~νόν 

Ιν τ~ βασ~λε'~ του θεοΟ 



Mattheus 26:30 - 56 

30 ΚαΙ δμν~σαν~ες tζ~λθοv εΙς ~ό ~ρoς ~ων tλαLωv 

3Ι Τ6τε λtγεL α~~oΤς δ Ίησοσς· 

πdv~εc δμεΤς σκαvδαλLσθ~σεσθε Ιν tμοΙ 

tv ~V νυκ~Ι ~α~~v 
γtγραπταL γό:ρ. 

πα~dξω ~δν ΠΟLμtvα 

καΙ δLασΚΟΡΠLσθ~σοv~αL ~ό: πρ6βα~α ~ης πο'μνης 

32 με~ό: δt~ό tγερθηvαL με 

προdξω δμας εΙς ~~ν ΓαλLλα'αv 

33 ~ΠΟΚΡLθειc δt δ nt~poc εΤπεν α~~φ· 

εΙ πdν~ες σκαvδαλLσθ~σοv~αL tv σο' 
. tγω ο~δtπο~ε σκαvδαλLσθ~σομαL 

34 fφη α~~φ δ Ίησοσς· 

~μt)v λtγω OOL 
5ΤL tv ~α~~v ~? νυκ~Ι 
πρΙν ~λtκ~ορα φωvησαL 

~ρΙς ~,tαρv~σv με 

35 λtγεL α~~φ δ nt~poc· 
~ν δtv με σ~ν σοΙ ~πoθανεΤν 
o~ μ~ σε ~παρv~σομαL 

δμo'ω~ καΙ πdν~ες οΙ μαθη~αΙ εΤπαν 

36 T6~ε fρχε~αL με~' αό~ων δ Ίησους εΙς χωρ'ον λεγ6μενον ΓεΘσημανΙ 

καΙ λtγεL ~oΤς·μαθη~αΤς· 

καθ'σα~ε α~~oσ fως (o~) ~πελθ~ν ΙκεΤ προσε~ζωμαL 

37 καΙ παραλαβ~ν ~όν nt~pov xαt ~oOς δ~o vLo~c Ζεβεδα'ου 

~ρζα~o λvπεtσθαL καΙ ~δημoνεΤν 

38 ~6~ε λtγεL α~~oΤς· 

περ,λυπος tO~LV ~ ψυχ~ μου fωc θαvd~οv 

με'να~ε Φδε καΙ γρηγoρεΤ~ε με~' Ιμου 

44 

39 καΙ προεΛθΦν μLκρόv Επεσεν ΙπΙ πρ6σωπον αό~oυ προσευχ6μενος καΙ λΙγων· 

πd~ερ μου 

εΙ δυνα~6ν tO~LV 

παΡελθd~ω ~π' tμοU ~ό ΠΟ~~ΡLΟV ~oσ~o 

πλt)v o~χ ~ς ty~ ·θtλω ~λ' ~ς σ~ 

40 καΙ Ιρχε~αL πρδς ~o~~ μαθη~ό:ς 

xαt εόρ'σκεL α~~o~ς καθε~δoν~ας 

~Ι λtγε~ ~φ ΠΙ~ρψ· 

o~~ως o~κ Ισχ~σα~ε μCαv ~ραν γρηγορ~σαL με~' Ιμοσ; 
4Ι γρηγoρεΤ~ε xαt πρoσε~χεσOε 

tvα μ~ εΙσtλθη~ε εΙς πεLρασμ6v 

~δ μtv πνευμα.πρ6θυμον fι δt σό:ρζ ~etvi1c 

42 πdλLV ~κ δευ~Ιρoυ ~~ελθΦν πρoση~ζα~o λΙγων· 

πd~ερ μου 

ε t οΡ. δ~VCtiα~ ~oσ~o παρελθεΤν tό:v μt) αό~δ π 'ω 

γενήθ~~ω ~δ θtλημα σου 
4, καΙ ~λθΦν πdλL~ ε~ρεν α~~o~ς καθε~δoν~ες 

~σαν γό:ρ α~~~y.oΙ 6φθαλμοΙ βεβαρημtVΟL 
44 καΙ ~φεΙς α~~o~ς πdλLV ~πελθΦν 

πρoση~ζα~o !κ ~ρ'~oυ ~δν α~~δν λ6γον εΙπΦν πdλLV 



Mattheus 26:30 - 56 

45 ~6~ε fρχε~α~ πρδ~ ~otl~ μαθη~&~ καΙ λΙγε~ αό~oΤ~· 

καθε~δε~ε (~δ) λo~πδν καΙ &ναπα~εσθε 

46 

48 

49 

50 

tδοtl ~yy~κεν ~ αιρα 

καΙ δ vΙδ~ ~oσ &vθρ~ποv παpαδ'δo~α~ εΙ~ χεΤρας άμαρ~ωλων 

!Υε'ρεσθε lf.Υωμεv· 

Ιδοtl ~yy~κεν δ παραδ~δo~~ με 

K~Ι f~~ αό~oσ λαλoσν~o~ 
Ιδοtl ,'1o~δα~ εΤ~ ~ων δ~δεκα ηλθεν 
καΙ με~,', α~~oσ tSχλο~ πoλt~ με~~ μαχα~ρων καΙ ξ~λων 

&πδ ~αιν &ρχ~ερΙων καΙ πρεσβv~tρωv ~otι λαotι 

δ δt παραδ~δοt>~ αό~δν fδω)(εv αό~oΤ~ σημεΤον λΙγων· 
8ν ~ν φι.λ~σω α\ι~6~ ta~~v κpc.t~~σα~ε α~6ν 
καΙ εόθΙω~ πρoσελθ~ν ~φ ΊησοΌ εΤπεν· 
χαΤρε ~αββ' καΙ κα~εφ'λησεν αδ~6ν. 

δ δt ,',!ησoΌ~ ε Τπεν α\ι~φ· 
έ~αΤρε ~φ' 8 πdρε~ , 
~6~ε πρoσελθ6ν~ε~ tπtβαλοv ~&~ χεΤρα~ tπΙ ~δν ΊησοΌν 

καΙ tκρ~~ησαv αδ~6ν 

51 ΚαΙ ,Ιδοtl εΤι; ~αιν μ.ε~~ Ίησotι 

!κ~ε'να~ ~~ν,χεΤρα &πΙσπασεν ~~ν μ.dχα~ραν αό~oσ 

καΙ πα~~~α~ ~δν δotιλoν ~otι &ρχ~ερtω~ &φεΤλεν αό~oσ ~δ &~'oν 

52 ~6~ε λΙYε~ αό~φ ό Ίησoσ~· 
&π6σ~pεψoν ~~ν μdχα~ρ~ν aov εΙ~ ~δν ~6πoν α~~~~ 

πdν~ε~ γ&ρ οΙ λαβ6ν~ε~ μ.dχα~ραν 
tv μαχα'ρv &πoλotιν~α~ 

53 ~ δoκεΤ~ 6~~ 06 δ~ναμα~ παρακαλΙσα~ ~δν πα~Ιpα μοv 
κα Ι παραστησ ε Ι. μο ι. !ρ~ ι. πλε 'ω δ~δεκαλεγ ~αιvα~ &ΥΥ Ιλων 

54 παι~ o~ν πληρωθαισ~ν cxt γραφαΙ 
6~~ oU~ω~ δεΤ yενΙσθα~, 

55 'Ev tκε'v'9 ~~ (f>P!f εΤπεν δ '1ησοσς ~oΤ~ ~χλo~~· 
~~ ~πΙ λ'9σ~ην !~λθα~ε με~~ μαχα~ρων καΙ ξ~λων σvλλαβεΤv με 

καθ,', ~μ.Ιραν tv't'φ ~ερφ tκαθεζομηv δι.δ~σκων καΙ ο\ικ txpcx~~acx~t με 

56 Ι ~oσ~o' δt 6λον γΙγονεν t,Vc.t πληρωθαισ~ν αΙ Υpc.tφαι ~αιν πρoφη~ων 

T6~ε οΙ ~θη~αΙ πdν~ε~ &φΙν~ες αό~δν fφVΥΟV 
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MatthauB 26:30-56 γεvηθ~τω τό θtλημα σου 

Erete Perikope Matth.26:30-35 

30 ΚαΙ ύμv~σαvτε~ έξηλθοv 

εΙ~ τό 5ρo~ Tmv έλαιωv 

31 Τ6τε λtγει αυτoτ~ δ ΊησoΌ~· 

πάvτε~ uμε'ί:c; 

σκαvδαλισθ~σεσθε tv έμοΙ 

tv τ~ vuXTt τα~τ~ 

γtγραπται γάρ· 

πατάξω Tbv ποιμtvα 

καΙ διασκορπισθ~σοvται 

τά πρ6βατα της ποCμvη~ 

32 μετά bt Tb έγερθηvαι με 

προάξω ύμα.ς 

εΙ~ T~v ΓαλιλαCαv. 

// Marku8 14:26-31 

26 ΚαΙ ~μv~σαvτεc; έξηλθοv 

εΙι; τό 5ροι; τωv έλαιωv 

27 ΚαΙ λtγε ι αυτο'ί:ι; ό Ίησοϋς 

(STΙ πάvτεc; 

σκαvδαλισθ~σεσθε 

ΙSτι γtγραπται.· 

πατάξω Tbv ποιμtvα 

καΙ τό'. πρ6βατα 

διασκορπι.σθ~σοvται 

28 &λλό'. μετό'. τό έγερθηvαι με 

πρo~ξω ύμαι; 

Etc; T~v ΓαλιλαCαv. 

33 άποκρ ιθεΙς bt δ ntTPoc; εΤπεv αυτφ" 29 δ bt lltTPoC; fφη αυτψ· 

34 

εΙ πάvτες σκαvδαλισθ~σοvται tv σο' 

έγώ ουδtποτε σκαvδαλισθ~σομ.αι 

~φη αυτψ δ ΊησοΌς· 

άμ~v λtγω σοι ΙSτι 

, tv τα~τ~ τ~ vυκτΙ 

πρΙv άλtκτορα φωvησαι 

τρΙς άπαρv~σ~ με. 

35 λtγει αυτφ δ ntTPOC;· 

x&:v δέι) με otJv σο Ι άποθαvεϊ: v • 
ου μ~ σε άπαρv~σομαι 

δμοCως καΙ πάvτες οΙ μαθηταΙ εΤπαv 

εΙ καΙ πάvτεc; σκαvδαλισθ~σοvται 

&λλ' ουκ έγιfJ. 

30 καΙ λtγει αυτφ δ ΊησοΌς· 

άμ~v λtγω σοι Βτι 

σ~ σ~μεροv τα~τ~ τ~ vυκτΙ 

πριvη δΙς &λεκτοραφωvησαι 

TPCC; με άπαρv~σv. 

31 δ bt έκπερισσως έλάλει· 

έό'.v btV με συvαποθαvε'ί:v σοι 

06 μ~ σε άπαρv~σομ.αι 

ώσα~τως δt καΙ πάvτες ~λεγοv. 
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Matthau6 26:30-56 γεvηθήτω τό θ~λημα σον (26:42) 

Zweite Perikope Matth.26:}6-46 // Harkus 14:'Έ~~ 

36 Τ6τε εpxετα~ μετ' αυτωv δ 'Ιησονς 32 ΚαΙ ~ρχετcί~ εΙ c; χωρ! ον 

εΙς xwpCov λεγ6μεvοv ΓεθσημαvC 

καΙ λ~γει τοίς μαθηταίς' 

καθCσατε.αυτοv 

~ως o~ άπελθ~v έκεί πρoσε~~ωμα~ 

37 καΙ παραλαβ~v τόv ntτροv 

καΙ τοtς δ~o uΙοtς ΖεβεδαCοu 

ηρξατο λνπείσθα~ καΙ άδημονείν 

38 τ6τε λ~γει αντοίς' 

περCλuπος έστιv ή ψνχή μον 

εως θαvcίτοu' 

με:Cvατι:; ιΈδε καΙ γρηγορείτε 

μετ' έμου 

39 καΙ προελθωv μ~κρόν 

επεσεv έπΙ πρ6σωπον αντοσ 

προσενχ6μενος καΙ λ~γων' 

πcίτερ μον 

εΙ δuvατ6v έστιν 

o~ τό ονομα Γεθσημαν' 

καΙ λtγε~ τoί~ μαθηταίς αντοσ· 

καθCσατε <Lδε 

~ως πρoσε~ζωμα~ 

33 καΙ παραλαμβdvε~ τόν πtτροv 

καΙ τόν Ίακωβον καΙ τόν 'Iωdvvnv 

μετ' αντοσ 

καΙ ηρξάτο έκθαμβείσθα~ κ~Ι άδημοvεΤv 

34 καΙ λtγε~ αντοίς· 

περCλuπος έστιν ή ψνχή μον 

~ως θαvdτοu' 

μεCvατε <Lδε καΙ γρηγορείτε 

35 καΙ προελθώv μικρόν 

~πιπτεv έπΙ της γης 

καΙ προση6χετο 

tva εΙ δννατ6ν έστιν 
παρtλθ~ άπ' αίιτοσ ή ~ρα 

36 καΙ fλεγεv· 
άββ~ δ πατ~ρ 

πdvτα δuvατd σo~' 

nαρελθ~τω άπ' έμον τό πoτ~ρ~oν τoστ~παρ~νεγκε τό ποτ~ρ~οv τοστο άπ'έμου 
. πλ~ν ονχ ώς έγ~ θ~λω άλλ'ώς σ~. άλλΌν τ' έγ~ θtλω άλλ~ τ' σ~. 

401· καΙ ερχεται πρός τοtς μαθητ~ς 

καΙ εύρCσ;.ιε~ c;uτοtJς καθε~δoντας 

καΙ λtγε~ τφ πtτρψ' 

ουτως ουκ Ισχ~σατε 

μCαv ~ραv γρηγoρησα~ μετ' έμοσ; 

Ι~1 γρηγορείτε καΙ πρoσε~χεσθε 

'(va μη εΙσ~λθητε εΙς πε~ρασμ6ν· 

τό μέ:v πνενμα πρ6Θνμον 

ή δέ: σ~ρξ άσΘεvής. 

37 καΙ fρχετα~ 

καΙ εύρcσκει αντοtς καθε~δοvτας 

καΙ λtγει τψ ntτρψ· 

ΣCμωv, καθε6δεις; 

ονκ taxuaaC;· . 

μCαv ~ραν γρηγoρησα~; 

3~ γρηγορεΤτε καΙ πρoσε~χεσΘε 

tva μ~ fλθητε εΙς πειρασμ6ν' 

τό μtv πνεΟμα πρ6θνμοv 

ή δt σ&ρζ άσθεν~ς. 
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Matthaus 26:30-56 

Zweite Perikope Hatth.26:36-46 // Mark.14:32-42 

42 ' πάλ~v έκ δευτ~ρoυ άπελθ<bv 

προση15ζατο λ~γωv' 

πc!τερ μου 

εΙ οό δ15vα.τα~ τοίίτο παρελθεΤν 

t~v Ilt) αύΤό πCω 

γεvηθητω τό θtλημcf σου. 

43 καΙ έλθ<1Jv 

πάλ~v εδρεν αvτοDς καθε15δοvτας 

ησαν γιlρ αvτωv οΙ όφθαλμοΙ 

βεβαρημtvο ~. 

44 κα Ι άφε Ις αότοδς 

πcfλ~ν άπελθ<bv 

προση15ζατο έκ τρCτου 

τοv αvτόv λ6γοv εtπ<bv πcfλ~ν. 

45 τ6τε ~ρχετα~ πρδς τοδς μαθητ&ς 

καΙ λtγε~ αότοΤς' 

καθε15δετε λo~πόν καΙ άναπα15εσθε 

39 καΙ πcfλ~v άπελθ<bv 

προση15ξατο τοv αυτόv λ6γοv εΙπώv. 

40 καΙ πάλ~v έλθωv 

ε~ρεv αυτοδς καθε15δοvτας 

ljaCtv γ~ρ αυτωv οΙ όφθαλμοΙ 

καταβαρυv6μεvο ~ , 

καΙ ουκ ~δε~σαv Τ' άποκρ~θωσ~v αύτψ. 

41 καΙ ~ρχετα~ τό τρCτοv 

καΙ λtγε~ αυτοΤς' 

. καθε15δέτε τό λο ~πόv καΙ άναπα15εσθε·. 

άπ~χε~· 

ηλθεν ή ({ιρα, 

καΙ δ υΙός τοίί άνθρώπου παραδCδοτα~~ Ιδον παραδCδοτα~ ό υΙός τοίί άνθρώπου 
εΙς χεΤρας άμαρτωλων. 

46 έγεCρεσΘε, &γωμεν' 

Ιδοό ηγγ~κεν δ παραδ~δo15ς με. 

εΙς τ&ς χεΤρας των άμαρτωλων. 

42 έγεCρεσθε, &γωμεν' 

(δοδ δ παραδ~δo15ς με ηγγ~κεν. 
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Ma t thau8 26: 30- 56. γεvηθ~τω τό θtλημασQU 

Dritte Perikope· Matth.26:4?-56 

47 ΚαΙ ετ~ αύτου λαλλοΌντος 

Ιδo~ 

'Ιο6δας εΙς των δ~δεκα ηλθεν 

καΙ μετ'αίιτου οχλος πoλ~ς 

μετό:. μαχα~ρων καΙ ξ6λων 

άπό των άρχ~ερtωv 

καΙ πρεσβuτtρωv του λαον 

48 δ δt παραδ ~δοt>ς αίιτό'ν 

εδωκεν α6τοΤς 

σημεΤον λlγωv· 

ον αν φ~λ~σω αύτ6ς έσΤLV' 

κρατ14aατε αυτ6ν. 

49 καΙ εvθtως πρoσελθ~ν τφ ΊησοΟ 

εΤπεν· 

χαΤρε, ~αββ' 

καΙ κατεφCλησεv αύτ6ν. 

50 ό δt Ίησονς εΤπεν αίιτφ~ 

έταΤρε, έφ' ό πdρεL 

τ6τε προσελΘ6ντεc 

11 Markus 14:43-5~ 

43 ΚαΙ ενθ~ς ετ~ α~τoo λαλοΌντος 

παραγCvεταL Ίο6δας εΙς των δ~δεκα 

καΙ μετ'α6τοΟ 5χλος 

μετό:. μαχαLρωv καΙ ξ6λων 

παρό:. των άρχ~ερtωv 

καΙ των γραμματtώv καΙ των πρεσβυτι:':
ρων. 

44 δεδ~κεν δt 

ό παραδ~δοtc α6τόν 

dijσσημοv α6τοΤc λtγωv· 

ον α,ν φLλ~σω αίιτ6ς έσΤLV' 

κρατ~σατε αΙΙτ6ν 

καΙ άπάγετε άσφαλως. 

45 καΙ έλθαίν 

ενθ6c πρoσελθ~ν αίιτφ 

ραββc, 

καΙ κατεφCλησεv α6τ6ν. 

έπtβαλοv τό:.ς χεΤρας έπΙ τδν 'IησoΌ~460Ι δt έπ~βαλoν τό:.c χεΤρας α6τψ 
καΙ έκρdτησαv αντ6ν. καΙ έκρdτησαν αντ6ν. 
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Matthaus 26:}Ο-56 

Dritte Perikope Hatth.26:47-,6 ιι Harkus 14:43-52 
51 καΙ Ιδo~ 

εΙς των μετ~ Ίησοσ 

έκτεCvας την χεΤρα 

47 ε Τς δt τ Lς των παρεστηκ6των 

άπ~σπασεν την μdχαLραv αύτοσ σπασdμεvος τ~ν μdχαLραv 

καΙ πατdξας τόν δοσλον τοσ άΡΧLερtως)tπαLσεv τδν δονλον του άΡΧLερtως 
άφεΤλεν αύτον τό ώτCοv. καΙ άφεΤλεν αότον τό ώτdΡLΟV. 

52 τ6τε λtγε L αύτψ ό Ίησοϋς· 

άπ6στρεψον τ~ν μdχαLρdv σου 

εΙς τόν τ6πον αύτης" 

πdvτες γ~ρ οΙ λαβ6ντες μdχαLραv 

έν μαχαCρ~ άπολουvταL. 

53 ή' δοκεΤς Βn ού ΜvαμαL 

παρακαλtσαL τόν πατlρα μου 

καΙ παραστήσεL μΟL ~ΡΤL 

πλεCω δώδεκα λεγLωvας άγγΙλων; 

5l f πως o~ν πληρωθωσLV αΙ γραφα.ι 

8ΤL o~τως δεΤ γεvtσθαL; 

'Εν lxtCvV τ~ ~P~ 

εΤπεν δ Ίησοσς τοΤς 5χλοLς Ο 

ώς έπΙ λ~στήν έξήλθατε 

μετ~ μαχαLρωv καΙ ξ~λων 

συλλαΡεΤν με 

καθ'ήμtραv έν τφ Ιερφ 

έκαθεζ6μην δLδdσκωv 

καΙ OVH έΗρατ,~σατt με. 

~;6 τοστο δt δλον γΙγονεν 

!να πληρωθωσLν αΙ γραφα.~ 

των προφητων. 

Τ6τε οΙ μαθηταΙ ~dντες 

άφtντες αότόν fφvγοv. 

48 καΙ άΠΟΚΡLθεΙς δ Ίησοϋς εΤπεν αύτοίς" 

ώς ~πΙ λ~στ~ν έξήλθατε 

μετ& μαχα~pων καΙ ξ~λων 

συλλαβεΤν με 

49 καθ'ήμtραv ~μην πρδς ~μ&ς 

έν τφ Ιερψ δ~δdσκωv 

καΙ ουκ έκρατήσατt με· 

άλλ" Τνα πληρωθωσ~ν αΙ γραφα.C. 

50 καΙ άφtvτες αντδν ~φυγoν πdντες. 

51 ΚαΙ νεαvCσκος τ~ς 

σvvηκολο~θεL αύτ~ 

περ~βεβλημtvος σLvδ6vα έ~Ι γυμνου 

καΙ κρατοvσLV αύτ6ν 

52 δ δt καταλLΠ~V τ~ν σLvδ6vα 

γυμνόςεφυγεν. 
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MettheUR 2';57-75 

57 οΙ bt κρατήσαντες 
τόν Ίησουν ~πήγαγoν 

τιρός KαΊ:φaν τόν ~ρx LEpta 
Βτιου οΙ γραμματείς 

καΙ οΙ πρεσβ~τερoι 

συv1'jχθησαv. 

58 δ δt Π~τρoς 

ήκoλo~θει α~τψ άτιδ μακρ6θεv 

~ως 

της ανλης τον άρχιερ~ως 

καΙ εΙςελθ~ν Ισω 

Ικάθητο μετ~ των δπηρετων 

Ιδείν τό τ~λoς. 

59 οΙ bt Ιρχιερείς 
καΙ τδ ouvtbPLov 5λον 
ΙζήτουvψευδομαρτυρCαv 

κατα. τον 'Ιησοϋ 

Κτιως αύτόν θc~vατt6σωσιv 

60 καΙ ούχ ε~ρoν 

53 
Kα~ άπήγαγον τόν Ίησοϋν 

πρδς τδν άρχιερtα 

καΙ ouv~pxovTaL πdvτες OL άρχιερείς 
καί οΙ πρεσβ~τερo~ καΙ οΙ ΥραμματεΤς. 

54 ~~ι b πίτρος 
άrtό μάκρ6θεv ~κολο6θησεv 

Ιώς t:ς1ω tΙ ς 
T~v αΙλ~ν τοΟ άρχιερ~ως 
καΙ ην 

, -
αυτφ 

σVΎκαθ~μεvος μετα. των δπηρετων 

κ~ι θερμα~ν6μενoς πρός τό φως. 

55·0Ι bt άρχ~ερεΤς 
καΙ δλον τό ouv~bpιov 

έζ11τοuv 

κατα. τον ΊησοΌ μαρτuρCαv 

εΙς τό θανατωσαι αντ6~ 

καΙ ονχ ησρισκον 

ολλων τιροσελθ6ντων ψευδομαρτ~ρωv 56 πολλοΙ Υ&Ρ έψευδoμαρτ~ρoυν κατ'αντοϋ 
καΙ toaι αΙ μαρτυρΙαι ονκ ησαv. 

υστερον bt προσελθ6ντες δ~o 
6Ι εΙπα.ν· 

οδτος εφη' 

δύναμαι Ηαταλίίσαι TOV ναόμ θεον 

καΙ δι~ τριων ήμερων 

ο Ικοδομησαι. 

62 καΙ ~νασΤ~ζ δ άΡΧιερεt1ς 

εΙτιεν αντii>' . 
ovbtv &.ΠΟΗΡ CV'l] 

ι 

τ( o~τoι σ9υ καταμαρτυροϋσιν; 

63 δ bt Ίησους taLt6Tta. 

καΙ δ c.px ~·ερε\>ς 
εΙπεν c.ύτψ" 
Ιξορκ (ζι:) σε 

κατ~ του θεου του ζωντος 

~να ήμLV εΤτι~ς εΙ 

σ;; εΙ δ χριστός 
δ υΙός τοίί ΘεοΌ. 

54 λtγει αντψ ό ΊησοΟς' 

σCι εΤπαςΟ 

πλt}v λtγω δμϊν, 

άτι' 5.ρη 5Φεσθε 

57 κα' ~ινες άvαστdvτες 
~φευδoμαρτ~ρoυν κα~'α~τoy λ~yoντες 

58 5τι ήμεΤς ~κo~σα.μεν αντοΌ λ~Ύοvτος 
5τι έγ~ κα~αλ~σω τόν ναόv τουτον 

τόν χειροποCητοv 

καΙ δια. τριων ήμερωv 

&λλον άχeιΡοπο'ητοv 
oΙκoδoμ~σω. 

59 καΙ ovbt οστωςΤσηην 
ή μαρτuρCα αντων. 

60 καΙ άvαστα.ς δ άρχιεΡξ;δς εΙς μtσοv 
έπηρt6τησεv τόν ΊησοΌν λtγωv' 

οόκ άποκρCv~ ovbtv 
C τ -

Τ ουτοι σου καταμαρτυρουσιν; 

6Ι δ bt έσιt6πα 
καΙ ονκ άπεΚΡCvατο ονδtv. 

πdλιν δ άρχιερ~δς έπηρt6τα αντόν 

καΙ λ~yε\' αότψ 

σtι εΤ δ χριστός 
δ υΙός τοΌ ενλΟΥητοσ; 

62 δ bt Ίησοίίς εΤπεν· 
έΥω εΤμι, 

καΙ ~φεσθε 
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Mattheue 26:57-75 
τόν υΙόν του άνθρώπου 

καθ~μενoν έκ δεξ~ων τη~ 6vv~μεω~ 

καΙ έρχ6μεΥον έπΙ των νεφελ~Y 
του o~ρανoίί. 

65 τ6τε δ άρχ~ερε~ς δ~έρρηξεν 

τά ΙμCΊno: αυτοσ λέγων· 

έβλασφ~μησεν' 

-rC ετ~ χρεC~v εχομεν μαρτ~ρων, 

Τδε νίίν ~Ho6σατε τ~ν βλα~φημCαv' 

66 τ' uμΤv δοκεΤ; 
οΙ bt άπoκρ~θέντες εΙπαν' 
ενοχος θανCΊτoυ έστCv. 

67 τ6τε ένέπτυσαν εΙς τό πρ6σωπον' , 
α{ιτοv 

καΙ έκoλ6.φ~σαν α6τ6v 

οΙ bt ~ρρCΊπ~σαν 68 λ~γoντες· 
πρoφ~τευσoν ήμΤν, χρ~σ~, 

τCς έστ~ν δ πα'σα~ σε; 

69 δ bt Πέτρo~ έ~CΊθητo 
εξω έν -rf.i c:.υλf.i· 

καΙ προσηλθεν αντψ μCα πα~δCσκη 

λέγουσα" 

καΙ σt> ησθα μετά '1ησου 

του Γα.λ~λαCοv. 

70 ό bt ήρν~σατo εμπροσθεν πdvτωv 
λέγων· 

ουκ oIδ~ τ' λέγε~ς. 
71 cf~λΘ6vτα δ~ ε~ς τδν πυλωνα 

εΤδενα~τδν ~λλη 
καΙ λέγε~ τoτ~ έκεΤ· 

τδν υΙδν τον άνθρώπου 

έκ δεξ~ων καθ~μενoν rη~ δυνcίμεω~ 

καΙ έρχ6μενον μετά των νεφελων 
-, -

του ουρανου. 

63 δ bt άρχ~ερεtc; δ~αρρ~ξας 
-rotc; χ~τωνας α6τοΌ λέγε~' 

τ' εn χρεCαv ~χoμεν μαρτ~ρων; 

64 ~κo~σατε της βλασφημCας· 
τ' ~μΤν φαCvετα~; 

οΙ bt πCΊντε~ κατέκρ~ναν α~τδν 
~νoχoν εΤνα~ θαvdτοu. 

65 καΙ ηρζαντο τ~νες έμπτ~ε~y α6τψ 
καΙ περ~κα.λ~πτε~ν αντον τδ πρ6σωπον 

καΙ κολα.φCζε~v α6τδν 

καΙ λtγε~v α{ιτψ· 

πρoφ~τευσoν 

καΙ οΙ vπηρtτα~ ραπCσμασ~v αντδν 
ελαβον. 

66 καΙ ~ντoι; τον πtτροv 

κιίτω tv τ~ ανλ~ 
fρχετα~ μCα των πα~δ~σκων 

-rov άρχ~ερtωc; 
67 καΙ Ιδοvσα τδν πtτρ.ον θερμα.~ν6μενoν 

~μβλtφασα αντφ λtΥε~· 

καΙ ob μεΤ~,ΤOϋ Ναζαρηνοϋ ησθα 
τοσ '1ησοΌ. 

68 δ δt ~ρν~σατo 
λtγωv' 

οντε οΤδα οντε έπCσταμα~ σb Τ' λέγε~ς. 
καΙ έζηλθεν ~ξω εΙς τδ πρoα~λ~oν· 

69 καΙ ή πα~δCσκη ΙδοΌσα ~6τδν 

ηρξατο πάλ~ν λtΎε~v τοΤς, παρεστωσ~ν 

δτ ~ o~τoς εξ α{ιτων, έστ ~ ν. 
Υ Υ ~'1 - - C oυτo~ ην :.!.ετ~ ησου του Ναζωρα ου 

72 καΙ πcίλ~ν ήρν~σατo μετ~ 5ρκου 70 δ δt πιίλ~ν ~ρνεΤτo. 
5τ~ ονκ οΙδα τδν ανθρωπον. 

73 μετά μ~κρόν bt καΙ μετά μ~κρδν πdλ~ν 

πρoσελΘ~ντες οΙ έστωτε~ 

ε Τπον τψ Πέτρι( 
άληθως ΗαΙ σt> εξ αυτων εΤ 
καΙ γάρ ή λαλ~d σου δηλον σε πo~εΤ 

οΙ παρέστωτες 
ελεγον τψ π~τρφ· 

άληθως εξ α{ιτων εΤ· 
καΙ γαρ Γα.λ~λα~oς εΙ 

74 τ6τε ηρξατο καταθεματCζε~v 
καΙ όμν~ε~ν Bτ~ ουκ οΤδα 
τόν &νθρωπον 

71 δ δt,ηρξατο άvαθεματCζε~v 

καΙ ενet>ς ~~έκτωρ έφώvηqεv. 

75 'iat έμν'ι~σθη δ Πέη~o~ ΤΟίί" ρ'ljματος 
1ησοσ εΙρηκ6τo~ Bτ~ πρΙν ~Ικτoρα 

φωνησα~ τρΙς άπαevl1σv με" , 
καΙ έζEλO~ν fζω ~κλαυσεν π~κρως. 

καΙ όμν6να~ 5τ~ ονκ οΤδα 
,τδν !νθρωπον τοΌτον 8ν λtγετε 

72 καΙ ενθtς έκ δευτέρου ~λέκτ~ρ έφώνησεν 
καΙ άνε~ν~σθη δ πtτρος τδ ρημα ως 
εΤπεν α6τφ ό Ίησοίίς δτ~ πρΙν άλ~κτoρα 
δΙς φωνησα~ 'rp'Cc; με άπαρν~σ~· 
καΙ έπ~βα.λ~ν fκλα~εv. 
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Μ. tth.ij. ?7: 1-10 

1 Πρω~ας bt γενομΙνης 
σνμβo~λιoν ~λαβoν 

πάντες οΙ άρχιερεΤς 

Marcus 15:1 

ΚαΙ εUΘt.ις πρωί; 

σνμβo~λιoν έτοιμάσαντες 

οι άρχιερεΤς 

46 

καΙ oΙ·πρεσβ~τερoι τοσ λαοσ μετ~ των πρεσβντΙρων καΙ γραμματtωv 

κ~Ι 5λον τό σννΙδριον 

κατό: του' ΙησοΌ 

~στε θανατωσαι α~τ6ν 

2 καΙ δ~σαντες α~τόν δ~σαντες τόν Ίησοσν 

άπ~γαγoν ΗαΙ παρΙδωκαν άπ~νεγκαν καΙ παρΙδωκαν 

ΠLλdτψ τψ ~γεμ6νι ΠLλdτψ 

3 Τ6τε .Ιδ~ν .'Io~δαι;; δ παραδotιι;; α-6Τό v ΙSn κατεκρ 'θη 
μεταμεληθεΙς ~στρεφεν τ~ τριctκοvτα άργ~ρ~α 

τοΤι;;. άρχιερεσσιν καΙ πρεσβντΙροιι;; λtγων 

~μαρτoν παραδotις αίμα άθψον 

οι bt εΙπαν· 'tC πρόι;; ~μας; σ~ 5φ~ 
5 καΙ ρCφας τό: άργ~ρια εΙς τόν ναόν άνεχ~ρησεν 

καΙ άπελ~~ν άπ~γξατo 

6 οΙ δt άρχιερεΤι;; λαβ6ντες τ~ άργ~ρια εΤπαν· 

o~κ ~ξεστιν βαλεΤν α~τ~ εΙς τόν κορβαν&ν 

tπεΙ τιμ~·αtματοι;; tστιv 

7 σνμβo~λιoν bt λαβ6ντες ήγ6ρασαν tξ α~των τόν άγρόν τοσ κεραμΙως 
εΙς ταφ~ν τοΤς ξΙνοις 

8 διό tκλ~θη δ άγρός tκεΤvος άγρός αtματος 

~ως της σ~μερoν 

9 τ6τε tπληρ~θη τό ~ηθtv διό: ΊερεμCοv τοσ πρoφ~τoν λΙγοντος 

καΙ ~λαβoν τ~ τριctκοvτα άργ~ρι~ 

'tf\v τψfjv τοΌ τετιμημΙνον 8ν tΤLμ~σαvτο άπό νιων Ίσρα~λ 
1 καΙ ~δωκαν α~τ~ εΙς τόν άγρόν τον κερ~μΙως 

καθ~ σννΙταξεν μοι κ~ριoς 

----------~==~=.-=-=~=.==~~==========~-



Mattheus 27:11-26 

11a 

Ι. 
b 

ο 

d 

e 

12a 

b 

13a 

b 

14a 

'r 

ΙΙ. ' 
15a 

Ίο' 

17a 

b 

18 

19a 

h 

c 

d 

20a 

h 

21a 

h 

c 

Ό ot Ίησoσ~ έστάθη fμιφοσθεv τοίί ήγεμ6vος· 

Α Ηα t tΤtηρ~τησεv αότόv ό ήγεμQιv λlγωv· 

oD εΙ ό ρασ~λct~ τωv 'ΙοvδαCωv~ 
ό 6t Ίησoσ~ fφη· 
otl λtγε~ς. 

Β ικαι tV τφ κατηγoρεΤσOα~ αvτόv υπδ τωv άρχ~ερlωv καΙ 'ItptdpvTtpwv 
ού6tv c.πεκρCVΑΤΟ. 

c τ6τe λlγε~ αότψ Π~λατoς· 

OUH άHo\5ε~~ π6σα σου., καταμα.ρτuροVσιv; 

>ιαΙ ο'όκ άπεκρCθη αότψ πρός οόδt tv ρημα, 
(~στε Οαuμdζε~v τόv ήγεμ6vα. λCαv." 

Α Κατa bt tΟΡΤ~V,εt~θε~ δ ~γεμ~v 

b.πολ~ε~v ~vct τψ 5χλψ δlσμ~ον ~v ~eελοv. 
ε Ixov δt τ6τε δtσμ~οv l:πcσημοv λεγ6μεvοv Βα.ραββav., 
σvvηγj.\lvωv o~v αότωv εΤπεv α6τοΤς ό Π~λατoς· 
τCvα θ~λετε ~πoλ~σω όμΤv, 
α:ρ~βΡav ~ Ίησοσv τόv λεγ6μεvοv Χρ~στ6v; 
~oε~ γ~ρ 6τ~ δι~ φθ6vοv παρtδωκαv αόi6v., 

Β καΟημtvοu δt αότοα l:nt τοσ βl1ματος 
~πlστε~λεvπρδς αvτόv ή yUV~ αότοσ λtγοuσα·· 

μηδtv σοΙ καΙ τψ δικαCψ tκεCvψ~ 

1ιoλλ~ γ~ρ fncteov c:ήμ.εροv κατ' ~Vctp δι" αόΤ6v., 

οΙ ot άρχ~εpεΤς καΙ οΙ πρεσβ~τερoι ~ntLOctV τo~ς 6χλους 
'(VD: αΙτl1σ(ΙNτα~ τόv βC':ραββCίv, τόv δt ':Ι:ησοvv άπολtC1ωσ~v. 

c &.ΠOHρ~0εΙς δt δ ~yt(J.(»V t!ntV αότοΤς·" 
τCv~ Οlλετε άπό τωv δ~o άπoλ~σω vμΤv; 

οΙ 6t eΙπαv· τόv Βα.Ραββav. 

47 

λtγε~ αόΤ9Τς δ Πιλατος·τ' o~V ποιl1σω 'Ιησοvv τόv λεγ6μεvοv XP"OT6vj 
b λtγοuσ~v ttdvTt~· σταυρωθl1τω. 

23a 6 6t Itφη· ,τ' γ~ρ xαxbv l:ποcησεv; 

b οι ot π~ρ~σσω~ fΚΡαζοv λlγοvτες· σταυρωO~τω. 

4 
ΙΙΙ. 

2 a' 

b 

c 

25& 

b 

268 

b 

Α tQQιv δt δ Π~λατoς βτ~ οvδtv ώφελεΤ άλλ& μάλλοv θ6ρυβo~ γCνετα". 
λ~~aιv βδωρ άπεvCφατο τ&ς χεΤρας κατtvα.vτι του 5χλου λlγωv· 

t.0Q6~ ε Ιμ ~ άτιό τοσ αt'ματος τo~τoυ'" υμεΤς δφεσθε. 

Β ΙΗαι άΠOHρ~θε;ς πας ό,λαό~ t!tttV·' 
τό ctt'μαo αότοίί l:φ' ήμας καΙ tnt τ& τtκvα ήμωv. 

C !Τ6τε άπlλvσεv αότoΤ~ τόv Bcxραββav, 

τbv δt Ίησοuv φpαγελλ~σας παρtδωκεv tVct σταυρωθ~. 



HarCU8 15:2-15 

2& ΚαΙ Ιπηρ~τησεν αVΤQV δ Π~λ&τoς· 

b σt ε r ό βασ ~λεtις των ':Ι:οvδd 'ων; 
c ό δ~ άπoκρ~θεΙc αντψ λtγε~~ 

d ,σt λtγε~ι; •. 

3 ΙκαΙ Ηατηγ6ρονν αντοσ οΙ &.ρx~ερεΤι; πολλι! • 

4a ό ό~ J1 ~λατoς πdλ ~ v !πηρι6τα αντ6ν· 
b οδκ &'KOXPCVv αvδtVj {~ε π6σα σον κατηγoρoσσ~ν. 

5a δ δ~ Ίησους οvκtτ~ ο~δtv &'πεκρCθη, 
b ~στε θαvμdζειv τδv Π~λατoν. 

6a 
b 

Κατό: δt έορτf)v 
&.πtλvεv αντοΤς Ιvα δtσμ~οv.8v παρ~τoσντo. 

7a 
b 

ην δ~ b λεγ6~εvοc Βαραββάς μετ~ των στασ~αστων δεδεμtvος, 
οtτ~vες tv τ~ στdσε~ φ6νον πεπo~~κε~σαν. 

8 

'a 

καΙ ~vαβ~ι; ό i$χλοι; ~ρξατo q:Lτε'tσθαΊ, ~edic tKoct~ α-δτοΤς. 
ό δt Π~λατoς άπεκρCθη α-δτοΤς λtγωv· 

b 

10 

θtλετε άπoλ~σω δμΤν . 
. τδν βασ~λtα τωv 'ΙοvδCωVj 

tγCvωσκεv γ~ρ 6τ~ δ~~ φθ6νον παραδεδ~κε~σαν αυτδν οΙ ~ρχ~ερεΤς. 

11a οΙ δt.&.ρχ~ερεΤς άvtσε~σαv τδν 6χλο.ν 

b 'Cva: μCiλλoν τδν BαραββCiν ά?tόλ\5σv αό~oΤς~ 

12a δ δ~ Π~λατoς πdλ~ν άπoκρ~θεΙι; ελεγεν αότοΤς· 

b Τ' OQV πo~~σω ον λtγετε τδν β~σ~λtα των Ίοvδαcωv; 
13 οΙ δt πdλ~ν εκρα~αν·' στα\5ρωσον αότ6ν. 
14a ό δt Π~λατoς fλεγεv αV'το'tς· Τ' γ~ρ t'ποCησεv xαx6vj. 

b οΙ δt περ~σσως εκραζαν·, στα\5ρωσον αυτ6ν. 

b άπtλvσεv αν'τοΤς τδν Βαραββ&ν, 

c καΙ ~αρtδωκεv τόν ΊησοΟν φραγελλώσας Τνα στανρωθ~. 
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18 
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Mattheus 27:11-26 

Jezus echter stond voor de stadhouder. 

Α Εη de stadhouder vroeg hem, zeggende: 
zijt gij de koning der Joden? 
Jezus zeide: 
Gij zegt het. 

Β Εη toen hij door de overpriesters en oudsten werd beschuldigd, 
antwoordde hij niets. 

C Toen zeide Pi1atus tot hem: 
Hoort gij niet wat zij allemaal tegen u getuigen? 
Εη hij antwoordde hem niet, ορ geen eρkeΙ woord, 
zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. 

Α Ορ elk feest ηυ was de stadhouder gewoon 
om aan de schare Μη gevangene vrij te laten, die zij wi1den. 
Zij hadden toen een beruchte gevangene, genaamd Barabbas. 
Toen zij bijeenvergaderd waren, zeide dus Pi1atus tot hen: 
Wie wilt gij, dat ik u zal νήjΙaten, 
Barabbas ο! Jezus, die Christus genoemd wordt? 
Want hij wist, dat zij uit nijd hem hadden overgeleverd. 

Β Terwijl hίj ηυ ορ de rechterstoel zat, 
zond zijn vrouw tot hem de boodschap: 
Heb niets te maken met die rechtvaardige, 
want ik heb heden ίη de droom veel geleden om hem. 
Maar de ονerΡήesters en de oudsten overreedden de scharen, 
dat zij om Barabbas moesten vragen, Jezu,s echter moesten ombrengen. 

C De stadhouder'echter antwoordde en zeide tot'hen: 
Wie van de twee "'ίΙι gij, dat ik u zal vrijlaten? 
Zij zeiden: Barabbas! 
Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan met Jezus doen, die Christus 

genoemd wordt? 
Allen zeiden zij: hij moet gekruisigd worden! 
Hij zeide: Maar wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? 
Zij echter schreeuwden des te meer: Hij moet gekruisigd worden! 

Α Toen ηυ Pilatus zag, dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer oproer ontstond, 
nam hij water en wies voor de schare zich de handen en zeide: 
ik ben onschuldig aan zijn bloed, gij moet zelf maar zieri. 

Β Ι Εη het gehele volk antwoordde en zeide: 
Zijn bloed over ons en onze kinderen. 

C Ι Toen liet hij hun Barabbas vrij, 
maar Jezus liet hij geselen en leverde hem over om gekruisigd te worden~ 
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Ι. 

Mattheus 27111-14 

a καΙ tπηρωτησεv αντον δ ~Ύεμων λ~Ύων· 

σt εΙ δ βασ~λεt~ των 'Ιοvδαtωv; 

δ δε Ίησοσς fφη· 

. ov λέΎε~~. 

~ Ι καΙ,tv τψ κατηΎoρεΤσθα~ α~τOν. δπο των άρx~ερέων καΙ πρεσβvτερωv 

ονδεν άπεκρtvατο.· 

ο τ6τε λέyε~ αότψ Π~λατo~· 

ονκ άκoνε~ς π6σαΌΟV καταμαρτvροvσ~νί 

καΙ οόκ άπεκρtθη αδτψ προς ονδε tv ~ημα, 

αιστε θαvμάζε~v τ~ν ~Ύεμ6~α λtαν. 

Fιn J ezus stond voor de stadhouder. 

β) En de stadhouder vroeg hem, zeggendea 

zijt giJ de kon1ng der J oden? 
J BzUS rίe1de ι 

QjJ zegt het. 

Ί) En toon bJj door de overpriesters en oudsten werd aangalc1aaBd, 

antwoordde hU n1ets. 

ο) Toen ze1de P11atus tot hema 
hoort gU n1et hoeveel Ζβ tegen u getuigen? 

En hjJ antwoord.de heιn niet ορ geen e%Jkel woord, 

zodat de stadhouder z10h zeer verwonderde. 
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Ma.rcus 15 ι 2-5 

Κα\ έπηpω~ησεν αν~oν δ Π~λa~οc' 

av εΤ δ βασ~λευc ~ων 'Ιοvδαtωv\ 

δ δε &ποκρ~θε\c αv~φ λέΎε~' 

σΙΙ λfγε~ι;. 

κα'~ κα~ηγ6ΡΟVV αv~οv ο Ι &px~tpttC πολλά. 

δ δε Π~λa~οc πάλ~ν tπηρω~α αv~6v' 

ovx &ποκρtvv ονδέν; tδε π6σα oov κα~ηΎoρoσσ~ν. 

δ δε Ίησονι; ovxt~~ ονδεν &πεκρΙθη, 

ffia~t θαvμάζε~v ~oν Π~λa~οv. 

In de compositie van Mattheu8 bestaat het verhaal u1t de volgende delena 
(dr1e maal dr~.I) 

Ι. a. DE STADHOUDEB. 
b. DE OVERPRIESTERS ΕΝ DE OUDSTm 
ο. ΡΙΙιΑΤυΒ DE ST.ADHOUDER 

Π. a. DE STADHOUDER PILATUS 
b. ZLJN VROUW 1 Ι DJίI σνERPRIES'l'EES ΕΝ DE OΌDBιmr 
ο. DE STADHOUDER PILATUS' 

ΙΙΙ. a. PILATUS 
b. ΗΕΤ νOLΚ Ι Ι 

ο. BLI (nl. P11atus de stadhouder) 
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ΙΙ. a 'Κατα δε !opor;'v εϊώθε~ δ 1')γεμων Mattheus 21: 15-2), 

&.πολυε ~v ~va; τψ 5χλφ δfσμ~οv δ ~θελοv., 

εΤχοv δε τότε δέσμ~οv έπtσημοv λεγόμεvοv Βαραββav. 

συvηγμέvωv οΌv αντωv εΤπεv αντοΤς δ Π~λαΤoς· 

-rtva; θέλετε &.πολυσω 'δμΤv, 

b Βαραββαv η Ίησουv 'rov λεγ6μεvοv Χρ~στοv; 

~δε~ γα.ρ ()η δ~α φθόvοv παρfδωκαv αντοv. 

c. καθημέvου δε αντου έπ\ του βήματος 

άπέστε~λεv πρός αντοv 1') yuvT, αύτ.ου λfγοvσα· 

μηδεv σο\ κα'~ τφ δ~καΙφ έκεtvφ· 

πολλα γαρ ~nCteov σημεροv κατ' 5vetp δ~' αντ6v. 

οΙ δε άρχ~ερεΤς κα\ οΙ πρεσβ{ιτεροι. fπει.σαv τονς ΙSχλoυς 

'Cva; αtτησωvτα~ -rov βαραββαv,. -rov δε ''IytooOV άπΟλfdωσι.v •. 

άπoκρ~θε\ςδε δ ~γεμωv έ{πεv ανΤοΤς· 

-rtva; θέλετε άπο -rmv δuο άπολ{ισω 'δμ'Cv; 

οΙ δ~ εΤπαv· -r~v Βαραββαv. 

λέγε~ αντοΤς δ Π~λατoς· τΙ oOv ποι.ήσω ΊησοUv tov λεγ6μεvοv Χρ~στ6v; 

λέγουσ~v. πάvτες· σταυρωθήτω. 

δ δε εφη· τι γαρ xCtxov έποtησεv;. 

ο Ι δε περ ~σσως εκραζοv λέγοvτες· σταυρωθήτω., 

ll.a) ΟΡ elk f'eest nu was de stadhouder gewoon 
ΟιΩ aan de sohare 66η gevangene vrjJ te laten, die z1J wilden. 
ZU haddon toon QQn boruohto govangono,. gena~md Barabba&. 
Τοοη ziJ bjjoonvorgαderd waron, zeide du& Pilatus tot hona 
Wie wilt go, dat ik u tal vr~latenΓ 
Barabbas ο! J ezus, die ChristU& genaamd wordt? 
Want bjj wist, dat ze ui t n~d hem hadd.en overgel"everd .. 

• ) Torwjjl bjj nu ορ de roohterstoel zat, 
zond ziJn vrouw tot hem de bood&ohapa 
heb niets te maken mst deze roohtvaardigo, 
want ik heb hoden in de droom veol geleden ΟιΩ hemI 
maar de overpriester&en de oudston overreodden de soharen~ 
dat Ζβ ΟιΩ Barabbas lDOesten vragon, J ezus eohtel"lDOosten ombl'engen •. 

c) De stadhouder eohter antwoordde ιιη zeide tot hena 
Wie van de twee wilt ge, dat ik u zal vrjJlaton? 
ZU zeidena BarabbasI , 
Pilatus zeide tot hena Wat lDOot ik dan met Jozus doen, die Christus. genaamd. 
ZU zoiden allena hJJ lDOet gekruisigd wordenI wordt? 
ffiJ zeidea Maar wat voor kwaad heef't hJJ dan gedaan'r 
ZU echtor schroeuwden des te msera HJj lDOet gekruisigd wordent 
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Ma.rcus 15: 6-14 

Κατα. δε έορτην 

άπέλυεν αύτοΤς ~να δέσμ~oν Βν παΡΌτοϋντο. 
ην δε δ λεγ6μενo~ Bαpαββα~ μετ~ τrnv στασ~αστων δεδεμένος, 
o~τ~νες !ν τΌ στάσε~ φ6νον πεπo~ήκε~σαν. 
κα\ άναβας δ'~χλoς ~ρξατo αΙτεΤσθα~ καθως tποCε~ α~τoΤς. 
δ δε Π~λατoς άπεκρΙθη α~τoΤς λέγων· 

θέλετε άπολύσω όμΤν 

τον βασ~λέα των ΊουδαΙων; 

tγtvωσκεv γαρ 5τ~ δ~α φθ6νον παραδεδωκε~σαν αότον οΙ άρχ~ερεΤς. 

άνέσε~σαν τον ~χλoν 

~να μαλλον τον τον Βαραββαν άπoλόσ~ αότoΤ~ •. 

δ δε Π~λατoς πάλ~y άπoκp~θε\~ fλεγεv αότoΤ~· 

.. 
τΙ ουν πo~ήσω. ~y λέγετε τον βασ~λέα των ΊουδαΙων; 

οΙ δε πάλ~y fκραξαv· σΤ~όρωσoν αότδν. 

δ δε Π~λατoς ~λεγεν .αό.τοΤς· τΙ ycιp tno Ιησεν κακδν; 

οΙ δε περ~σσφς ~κpαζαν· σταόρωσον αότδν. 
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MattheUB 27524-26 

ΠΙ 8., Ιδων δε δ Π~λα.τoι; 5n ονδεν δ.>φελεΤ &λλα μCXΛΛoν θ6ρνβοι; γ(vε"t1t~, 

λαβων ~δωρ άπενΙφατο ~αι; χεΤραι; κατέναντ~ τον ~χλoν λέγων' 

άθψ6ι; εΙμ~ άπο τον αΤματοι; τo~τoν' δμεΤ~ 5φεαθε. 

b. Ι κα~ άπoκρ~θε~ι; πα.ι; δ λαo~ εΤπεν' 

το αΤμα αντο\ί έφ' ήμα.ι; καΙ 'έπ\ τα. _fxvct ήμων. 

ΠΙ 8.) 

τ6τε ά~έλνσεν αντοΤι;'τον Βαραββav, 

τον δε Ίησονν φραγελλωααι; παρfδωκεv "να στανρωθ~. 

Toen nu Pil~tuB Z8.g, dat ~ niets bere1kte, maar dat er ve91eer op~oer ontstond 

nam ~ water Θη. wies vQP~ de sobare ~ioh de handen en zei~eI 

ik οοη ons8huldig aan :ι;ijn bloed, gjJ lDOet zelf lllaar ~en. 

'ί) En 'het gehele volk a.ntwool'd.de en zeide ι 

Zijn bloed kome over .n's 'en over onze k1nde;en. 

8) Toen liet hij hun Ba.ra.ϊba.s vrlj, 

maar Jeeus liet ~ geselsn β. levQrde αβΘ over ΟΘ gekruisigd te wordea. 

1.farcus 15115 

δ δε Π~λα.τoι; βoνλ6μενo~,τψ ~χλφ το Ικαν~ν πo~~σα~ 
άπέλνσεν αντοΤς τον Βαραββαν, ' 

καΙ παρέδωκεν τΟν. , Ιησονν φραγελλωσα.ς "να σταvρωθ;;i. 
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Josua 2:19 
Μ" ;" 

O"~] ']Π~N' 'WN~~ ,~, M~'ΠM 'Π"~ "Π;'~ K~" ~WN ;~ 
,~ M'Mn " ΟΝ '~WK~~ 'D' Π'~~ ,nK Π'Μ' ~WK ;~, 

καΙ ~στα\' 

παc; ~ς ~v!ξtλθ~ τtjv θ15ραv της οΙκCας σου ~ξω ~νoχoς ~αυτ~ ~?ται. 
ήμεΤς δt άθ~oι. τψ 5ρκ~ σου το15του 

και5σοι. !ό:.ν γtvωvται. μετό:. σου !ν τ~ otxCq. σου 'ήμεΤς ~νoχo\' !σ6μεθα 

~ui ostium domus tuae egressus !uerit 
sangu1s ipsiu8 erit 1η caput eius et ηοβ erimue alieni 
cunctorum autem sanguis 1ui tecum !uerint ίη domo 
redundabit ίη eaput nost:rum si θΟS ali\uis tetigerit 

150 seis: 
allwer zu deh'~uren deines Hauses hinaus tritt, sein Blut auf sein Haupt, und wir 

sind unstraflich, 
allwer a~er mit dir ίω Haus ist, se1n Blut au! unser Haupt, wenn eine Hand an ihn, 

gerat,-

,,"";Ν ~~N" 
1WK ., ;Y''''~"1 

1 ~ Π''] Υ "!)" ~ 
'ΠΠ~ '~H~ ~~N; 

Dawid """eJ"~'ιIJrach- ihn notlh an:, 
Dein Blut ''U'lιler dein Haupt, 

;r· " denn dein eigner Mund hat dich uberantwortet, 
sprechend: Ich sel_er habe ΒΕΙΝΕΝ Gesalpten 

getotet. 
καΙ ε!πεν Δαυι.δ πρδς α~τ6ν 
Τδ α Τμα σου '!π·ι. τt)v κεφαλ1jv σου 

5τι. τδ στ6μα σου άπεκρ!θη κατό:. σον 

λtγωv 8τι. Έγ~ !θαvdτωσα τδν χρι.στδν xupCou 

et ait ad eum David 
sanguis tuus super caput tuum 
05 enim tuum locutum est adversum te dicens 
ego interfeci christum Domin1 

2Koningen 2:,1-33 

1;7:ιΠ ,; ~~N" 
'~"1 ~WN~ MWY 

,~ Y~!)' 

,π"~~, 

~~" 1!)W 'WK Ο)Π 'D' π~'cπ' 

'~N Π'~ ;Y~' ';Y~ 
'WN' ;Υ ,~, ΠΝ π,", ~'W"' 

'N~W' H~~ ~ ,] 1~ ~]~N ΠΗ 
π,,", N~~ 'w ,n' 1~ NW~Y nN' 

. 0"'7:1' ,~W, 
Ο;Υ; 'Y~Τ WH~~' ~N" WH~~ 

•. \ο .. 

'Y~Τ;' ",;, 
, Ν t) ~ ; " n , ~ ; , 

π,", DΥ7:Ι D;,Y 'Υ O,;W π'", 

Der Konig sprach zu ihm: 
TUt wie ,er geredet hat, 
sohlag ίΜ nieder 
un~ begrabe ihn, 
dass du das Ohnnot-Blut, das~oab vergoss, 

• beeeitigst 
hinweg νοη mir, hinweg νΟΜ Haus meines Vaters, 
dass ER, ee,;ine Blutlas't heiιnkehren lass~ auf 

.. ' sein aupt, 
der zwei Manner niederschlug, bewahrt und gut 

mehr als er, 
sie umbraohte·mit dem Schwert - nichts wusste 

. mein Vater Dawid! -, 
Abner Sohn Nere, den Heeresobersten Jissraels, 
und Amassa Soha Jeters,den Heeresobersten Jehudas: 
ihr Blut kehre heim 
auf Joabs Haupt, auf das Haupt seines Samen5, 

in Wel tzei t, 
Dawid aber und seinem Samen, 
seinem Haus und seinem Stuhl 
5ei Friede fur Weltzeit νοη ΙΗΜ her! 



synoptisch: 

-

-
kolometrisch: 

MattheuB 27:27-31 MarCUB 15:16-20 

27 Τ6τε οΙ στραΤLωταL τον,ήγεμ6νος; 16 οΙ δt στραΤLωτα~ 
παραλαβ6ντες τον Ίησονν ~π~γαγoν α~τoν 

ε,Ι,ς το πραLτ(6ΡLΟV ~σω της α~λης 5 ~στLν πραLτc.6ΡLον 
συν~γαγoν ~π~ α~τόν καΙ σvγκαλονσLV 

5λην τ~ν σπεΤραν 5λην τ~ν σπεΤραν 

28 Ix~1 ~xδ~σ"ντεc ~ότ3ν 11 κ~1 tvδLδ~σκοvσLV ~~τ3ν 
χλαμ~δα xoxxCv~v πoρφ~ραν 

1tεΡLtθηκαvα~τφ 

29Α 

2$Β 

~ πλtξαντες 

στtφαvοv έξ άκ~νθων , 
tπtΟηκαv ~πΙ της,κεφαλης α~τ 
καΙ κdλαμoν ~ν τ~,δεξL~ α~τo 

καΙ Υοvvπ::.τ~σ~~fμ.eοσθε 
~vtπ~ιξαv α~τφ , 
λtγοvτες 

καΙ πεΡLΤLθtασLV α~τφ 

πλtξαντες 

~xctveLVOV στtφαvοv 

18 καΙ ~ρξαντo άσπdζασθαL α~τ6ν 
χαΤρε, βασLλεv των ΊοvδαCων 

48 

χαΤρε, βασLλεν των Ίον 

}ό Ι καΙ ~μ.τ~σ~VΤεo εΙο ~ότ v 
fλαβοvτόv κdλαμoν 

καΙ ~τνπτoν εΙς τ~ν κ καΙ ~τνπτoν α~τoy τ~ν κεφαλ~ν καλσ.μι:ι 
έvtπτvοv α~τφ 

καΙ ΤLθtvτες Τ~,Ύ6νατα 

πρoσεκ~νoνν α~τφ 

31 καΙ 5τε ~vtπαLξαv τψ 

~ξtδvσ~v α~τoν τ~ν χλαμ6δα 

καΙ (Sτε ~vtπαLξαv α~:rφ. 

tξtδvσαv α~τόν τ 

καΙ ~νtδvσαv α~τό Ιμctτια α~τoν καΙ ~vtδvσαv τόν τ~ ΙμctΤLα αύτου 

καΙ έξctγοvσL α~τόν καΙ ~Π~Ύαγoν, α~τόν Ι' 
ε,Ις τό σταvρωσαL Ι Τνα σταvρι6σωσLV α~τ6ν 

27 

28 

29Α 

29Β 

30 

31 

[
Τ6τε οΙ στραΤLωταL τοΌ,ήγεμ6νος 

παραλαβ6ντες τόν ΊησοΌν εΙς τό πραLΤ~ΡLΟV 

σνν~Ύαγoν ~π' α~τδν 5λην τ~ν σπεΤραν 

[ και ~κδ'6σαντες α~τόν . " 
, χλαμ'6δα κοκκ'νην πεΡLtθηκαv α~τφ 

[
και πλtΙ:ανΤ,ε~ ~τtφαvοv. έξ ~κανθων 
~'πtθηκαv l:πΙ της,_ κεφαλης α~Τ9σ 

καΙ κdλαμoν l:v τ~ δεξL~ αύτον 

[
και Ύoννπετ~σ~ντε> ~μπρoσθεν α~τoσ 

~vtπαLξαv α~τφ 

λtγoντες , 
Ι χαΤρε, βασLλεν των 'Ιοvδά'Cωv 
rκαι έμπτ~σαντες εΙς α~τόν 

Ι
fλαβΟVΤόV κdλαμoν 

καΙ fτvπτοv εΙς τ~ν κ~φαλ~ν α~τoσ 

[
καΙ 5τε ~vtπαLξαv αύτψ 

μ,:tδvσαv α~τόν τt)v χλαμ~δα 

Και l:vtδvσαv αυτόν τα ΙμctΤLα α~τoσ 

. καΙ άπ~γαγoν αυτόν εΙς τό στανρωσαι 

---- -- --------~ 



Mattheu8 27127-37 α Marou8 15116-26 

2? Τdτε ο ~ στρατ Lωτα. ~ τoi;ί _ !ιγ.ε,~dνος 
πα.ραλαβdντες τδν Ίησοvv 

εΙς τδ πρα~τ~ρ~οv 

avv~yayov tπ'αvτόv 5ληv τ~v σπεΤρα.ν 

28 καΙ tκδ~σαvτες αδτδν 
χλαμ~δα κοκκ'vηv πεΡLΙθηκαv αδτψ 

29 καΙ πλΙξαντες qτ~φα.vοv.tξ άκανθων 
ΙπΙθηκαυ ~πΙ τ~ς.κεφα.λη~ αόΤQU: 
καΙ κdλαμοv tv τ~ δεξL4 αδτον 
καΙ Υοvυπετ~σ~vτες fμπροσθεv αότοσ 
tv~πα. ~ζαν α,ότη> λ~yoντες" 

χαΤρε, β~σ~λευ των Ίοvδα'ωv 

30 καΙ Ιμπτ~σαντες εΙς αότδν 
ελαβον τδν κ~λαμoν 

καΙ ετυπτον εΙς τ~ν κεφα.λ~ν αότοσ 

,Ι καΙ 5τε tvΙπα~ζαv αότ~ 

Ιζ~δυσαν αότόν τ~ν χλάμ~δα 

καΙ fvΙδυσαv αδτδν τa ΙμdΤLα. αότοσ 

καΙ ά~ΥαΥΟV αότδν εΙς τδ σταvρωσαL 

;2 ΈξερχdμεVQL δ~ ε~ρoν ~νθρωπoν 
Κυρηw.Τοv, όvdμαη ΣΙμωvo: 

τουτον ~ΥΥdρευσαv 

tvct ~ρ~ τόν σταυρόν αότοσ 
3, ΚαΙ t.λθdvτες εΙς τ6πον 

λεΥdμεvοv rολΥοθd 

5 Ιστ~ν κρ~ν'oυ τdπο~ λεΥ6μενος 

}4 ~δωκαν αότφ πιεΤΥ 

o[vov μετa χολης μεμ~yμ~νoν 
καΙ Υεvσ~μεvος οόκ ~θΙλnσεv π~εΤυ 

35 σταυρι.σσ~ντες δt αύτό\1' 

δ~εμερ'σαvτο τ~ Ιμcfτ~α. αότοσ 

βιίλλοvτες χληρον 

Ι6 οΙ δ~ στρατ~ωταL 

άπ~yαyoν αvτδv fσω της αόλης 

5 εστ~ν πρα~τ~ρ~oν 
καΙ σVΥκαλοvσ~v 5λην τ~ν σπεΤραν 

Ι? καΙ tvδLδ~σκοvσLV αό1bv πoρφ~ραν 

καΙ πεΡ~ΤLθΙασLV αότψ 

πλΙξαντες άκdvθLVΟV στtφαvοv 

18 καΙ ~ρξαντo άq~εσθα.L αότdv 
χάΤρε, βασLλ~σ των Ίουδα'ων 

Ι9 καΙ ετυπτον αότοσ τf}v Hεφαλ~ν 
κάΙ ΙνΙπτυον αότψ κα,λ~μφ 
xctt 'ΤLθΙvτες τa Υ6vo:τα .' 

πρoσεκ~νoυy'αότΦ 

20 κα,Ι 5τε ΙνΙπα.~ξαν αότψ 

έξΙδυσαν αότδν τf}v πορφ6ραν 

καΙ έν~δυσα.ν αό~δν τ~ Ιμdτ~α αότοσ 

ΚαΙ tξdΥοvσ~v αότδν 

'Cvo:.σταvρι.6σωσ~v αότόν 

2Ι καΙ άyyαρε~oυσ~ν 

πα.ρdΥοvτd τ~vo: Σ'μ~vo: Κυρηvo:Τοv 

Ιρχ6μενον άπ' άΥροσ 

τόν πα.τΙρα 'Αλεξανδρου ~ι 'Po~φoυ 

{να !ρ~ τδν σταυρόν αότοΌ 

22 ΚαΙ φΙρoυσ~ν αότδν 
ΙπΙ τόv rολΥ~θav τdποv 

g έστ~v μεθερμηvεvdμεvος 
xpαov'ov τdπος 

2, κα.Ι έδ,δουν αότφ 
έσμvρv~σμΙvοv otvov 

~ς. δl: ovx ~λαβεv 
24 καΙ σταυρoσσ~ν αvτdv 

κα.Ι δ~α.μερ'ζοvτα.~ τa Ιμ~τ~α. α.ότοσ 

β~λλοvτες κληροv tπ'αvτa τ'ς τ, ~p~ 

25 ην δt ~ρα τρ'τη 
καΙ tστα~ρωσαv αvτdv 

36 καΙ κα.θ~μενo~ Ιτ~ρoυy α.ότδν ~κεΤ 26 καΙ ην ~ έπ~yραφ~ . 
37 καΙ Ιπ~θηHαν t~vω της κεφαλης αότοσ της αΙτ'ας αότοσ Ιπ~yεyραμμΙνη· 

τ~ν αΙτ'αv αότοσ ΥεΥρα.μμΙvηv· 

o~τoς tστ~v ΊηqοUς 
δ βασ~λε~ς τωv Ίουδα'ων 6 βασ~λε~ς των '1οvδα'ωv 

- ----- "._------
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Ma.tth!us 21ι38-4~ 

Τ6τε στανροtvτα~ • auv 

δύο λτ;Jστα( 

εΙι; έκ'δεζ~ων καΙ εΙς 

οι δε παραπoρεν6μενo~ 

έβλασφημονν αντ~v 

, ... 
αντψ 

ι 

kξ ενωv6μωv. 

κ~voϋvτες τας κε~~ς αότων 

καΊ. λέγοvτες' 

δ κα.ταλύωv Τc>v vcxov 

καΙ tv τρ~σ"~v ήμέρα~ς οίΚΟδομων, 
owoov σεαντ6v 

εΙ utoc;: εΙ τοϋ θεοσ, 

κα\ κατ&βηθ~ άπο τον στάνρoν~ 

δμoΙ~ς καΙ οι άρχ,ερεΤς: 

!μπcitζΟV'iες 

με~α των γραμματέων 
, 

κα~ πρ,εσβντέρωv 

fλεγοv' 

ιΧλλονς ~σωσεν, 

έαντοv ον δύνατα~ σωσα~' 

δ βασ~λεtς 'Ισραηλ !στ~ν, 

- καταβ&τω vvv άπο τοϋ στανρον 

, 
κα~ π~στεύσομεv !π' αντ6v. 

πέπo~θεν έπ~ τον θε6ν, 

ρνσ&σθω vvv εΙ θέλε~ αυτ6ν· 

εΤπεν γαρΙSτ~ θεον ε:Ιμ~ νΙ6ς. 

Το δ' αντο 
• 

κα~ 

ο Ι λτ;Jστα'~. 

οΙ σνστανρωθεvτε~ σνν αντψ , 

'ώvεtδ~ζόv αντ6v. 

Ma.rous 15121 .. 32 

Κα\ σvvαντφστι:ινρονσ~'V 

δύο λ:ι;Jσ:t&ς 

gva: !κ δεξ~ωv καΙ,Ιvα έξ ενωvύμωv 

αντοΌ'. 

ΚαΙ. οΙ παραπορεν6μεvο~ 

!βλασφ~μoνν αντον 

κα\ λέγοντες· 
, ' 

ονα 

6 καταλυων τον ναον 

καΙ. οΙκοδομων έν τρ~σ\ν ήμέρα~ς, 

σωσον σεαντ6ν' 

καταβας άπο τον στανρον. 

δμ.οΙως καΊ. οΙ CΙΡ'χ~ερεΤς 

!μ.πa.ΙζOντες 

προς άλλήλονς 

με~α των γραμματέων 

~λεγoν· 

5λλονς ~σω~εν, 

έαντον oό'δύνατα~ σωσα~' 

~ Xρ~στoς 

δ βασι.λεΙΙς 'ισραηλ 

καταβ&τω vvv άπο τοΡ στανρου, 

"να Τδωμεν 
\ 

κα.~ Π~9τευσωμεν. 

\ 
καΙ. 

ot σννεσ~α\)ρωμένo~ σ~ν αντφ 

ώνεΙδι.ζον ανΤ6ν. 
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Mattheua 27 ι 55 - 61 

Εη daar waren 
vele vrouwen 
ν verre toeechouwende 

onder we1k. νΒδ 
Haria Kagda1.na 
βη Haria d. Moeder 

νΒη Jacobua βη Joze 
βη de Moeder νΑη 

de Ζοηβη νβη 'Zeb.deua 

.. 
40 

Κarcua '5 ι 40 - 47 

Er waren .2.2!i 
vrouwen 
νΒη verre toeechouwende 

onder we1ke ook 
Κaria νΒη Kagda1a 
.η Κaria d. Moeder 

νΑη Jacobua de jongere βη νΔη Jose, 
.n Sa1oM. 

to.n HU ίη Ga1i1ea νΒδ 
Η.Μ vo1gd.n 

Η.Μ diend.n 

(en ve1. andere vrouwen ' 
Ldi. M.t Η.Μ war.n opgegaan naar Jeruza: 

λΙΒ het nu avond νΒδ geworden 42 λlδ h.t nu r •• da avond νΒδ geworden 
daar h.t Voorb.r.iding νΒδ 

(

kW::n r!jk man 
τβη Arimatea 

gezιaamd Joz.! 

- dat ίδ d. voor-sabbat -
kom.nde 

Joz.! 

νΒη λrimat.a 

•• n aanzi.n1Uk raadeh.er 

[
die ook hU ~di. ook hU 
ββη discipe1 νββ gew,ord.n van Jz.u~h.t RUk Gods v.rwachtende νΔ8 

[
DeZe ging naar Pi1atus h.t aandurv.nd. naar Pi1atu8 t. ΙΒβΙΙ 

βη vroeg het 1ichaam van J.zUB vro.; h.t ,lichaam νΑη J.zUB 

Ι
τοβη 

beva1pi1atus 
dat (het hem) moe8t 

46 

Ι
Ίη Joze! het 1ichaaM genomen hebbende 

wikke1de h!l ίη ~ 1innen 

ίη zUn nieuwe gra!kamer 
[

en h~ 1egde het 

die hU had uitgehouwen ίη d. rota 

[

en gewente1d h.bb.nd. 
ββη grot. at •• n 

, voor d. ingan; van 

daar νβδ 
Κaria Κagda1.na 
en d. and.r. Κaria 

h.t gra! 
/ljin/lj h!1 νΑβις 

zitt.nd. teg.nov.r h'.t gra! 

47 

ιι~ 

i1atua nu 
νΒδ v.rwond.rd 
dat hU r •• ds g.atorv.n zou z~η 
.ή hU ri.p d. honderdman bU zich 
.n vro.; h.m 
ο! hU a1 1an; g.storv.n νΒδ 
.n to.n hU h.t t. w.t.n νΒδ gekomen 

νΒη de honderdman 
achonk hU h.t l!jk aan Joze! 
1inn.n g.kocht hebb.nde 
h!! a!g.nOIDen h.bbend. (τβη het kruis 

wikk.1d. hU (h.m) ίη h.t 1innen 

.η hU 1.gd. heιa 
, ίη •• η gra"i'kaΊn.r 
di. ίη d. rots νΑδ uitgehouwen 

.η hU w.nt.1d. 
•• n st •• n' 

voor d.,ingang van h.t gra! 

Κaria Κagda1.na 
.η Κaria νΑη Jos.s 

zag.n waar R!j νΒδ ne.rge1.gd 
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Matthetis 27:55-61 

"'Ησα.ν δέ:!κεΤ γυνα.Τκες πολλα.'ι. &πο μα;κρ66εν θ εωροσσα. ι. , 

α.Τ~~νες ήκολουθησαν ~φ Ίησοσ &nb τ~ς Γα.λl.λα.tας Οl.ακονοσσα.1. αντφ' 

έν αΤι; ην ΜcφΙα ή Mα.γδα.λην~, καΙ ΜαρΙα ή τotί Ίιχκωβου χαΙ Ίωσηφ 

μήτηρ, xat ή μήτηρ ~ων υΙων Ζεβεδα.ίου, 

Όφία.ς δε γενoμένη~ 

ηλθεν ~Yθρω~oς πλοUσl.ος &πο Άρl.μαθαίας, τοσνομα 'Ιωσηφ 

5ς κα.~ αό~oς έμα.θητευθη τφ Ίησοσ· 

o~τoς ~ρoσελθών τφ Πl.λάτφ ~τησα~o τ~ σωμα τοσ Ίησotί. 

τ6τε δ Πl.λατος έκέλευσεν &πoδoθ~να~. 

xat λαβων το σωμα. δ 'Ιωσηφ ένετυΛι.ξεν αντb έν σLvδ6νl. xιxBapq, 

κα.1 ~θηκεν αντο έν τψ και.νφ αντοο μνημεΙφ ~ έλατ6μησεν έν τ~ πέτρ~, 

καΙ. προσχυλΙσα.ς λΙθον μέγαν τ~ θυρ~ τοΟ μνημείου &π~λθεν. 

ΤΗν δε έκεϊ:' ΜαρΙαμ ή Μαγδαληνη καΙ ή ~λη MαρΙ~ι ~θήμεναι. 

ά~tVαντl. του τάφου. 

~σαν δε έχεϊ: i{ ΑΒΟEGHMSUVΔ a.l longe ;ρΙ 1t νι a.l ;ρΙ Chrel1 8t
lllO

&0 Or
1nt 

~σα.ν δέ κα.\ (ο 1t& ιιο) D al 10:fere Chrgue 

~σα.ν δε έκεϊ:' χα.t FXL a,1;0 ~ lDg 

1tα,~ Ίωση μήτηρ 

κα,1. 'Ιωσηφ μήτηρ 

ς 

ft D'" e. 
~1soh.nd, 811. 88;pt. 

.. ρο la.tqll 

.έμαθη~εOθη 

έμα.θήτευσε 

Κ ODe a.l 
ς ΑΒEFGBΚLMSUVΔ &1 longe ρ181' T18ohend. 8d.88pt. 

vtr1uqu8 U8\l& 8%βrιφlδ. 1n proιιptu sunt 11181 quod 1I0_ter1us 
apu.d a.nt1quo. ut Pluta.rohuιι 1nven1 tUZ', pr1wι &1Iud reoent1o:res 
ta.ntuιι. 

άποδοθ;;να.ι τb σωμα. ς AOEFGHIC ΚSτ!\rΔ &1 pler f1ech.nd •• 11.&8pt. 

άποδοθηναl. (- τb σωμα) !'< BL 1.33.40.11f.209 al10te:e ayrh'J: 
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Marcus 15:40-47 

Τ Ησαν δε xat γνναΤκε~ άπα μαχρ6θεν θεωρουσαL, 

έν αΤς xal Μαρία ή Μαγδαληνη XaL Μαρία ή ΊαΧώβQV του μLκρου XaL 

'Ιωσητος μήτηρ xal Σαλώμη, 

αΙ 5τε ~ν έν τ~ ΓαλLλαί~ ήχολουθονν α~τφ κα~ δLηΧ6vοvv αότφ, 

xα~ &λλαL πολλαΙ αΙ σvvαvαβaσαL αότψ εΙς Ίεροσ6λνμα. 

ΚαΙ ηδη δφίας γενομένης, έπεΙ ~ν παρασχενή, ΙS έστLν προσά.ββατον, 

έλθων Ίωσηφ δ άπα ΆρLμαθαίας, εύσχήμων βονλεντής, 

ό'ς Xa'L ανΤός ην προσδεχ6μενος την βασLλείαv του θεου, 

τολμήσας εΙσηλθενπρος τον ΠLλ&τοv κα\ ~τησατo τ~ σωμα του Ίησου. 

δ δε ΠLλατος έθαόμασεν εΙ ~δη τέθνηχεν, καΙ προσκαλεσά.μενος τον 
χεντνρίωνα έπηρώτησεν α~τoν εΙ πάλαL άπtθαvεv: xαt γνούς άπα του 

κεντνρίωνος έδωρήσατο το πτωμα τφ 'Ιωσήφ. 

XaL άγορά.σας σLvδ6vα χαθελων α~τOν ένείλησεν τ~ σLvδ6VL 

XaL xατέθη~εν αύτον έν μvήμαΤL δ ην λεΧατομημtvοv έχ πέτρας, 

xat προσεχvλLσεv λ(θον έπΙ τ~ν θ6ρ~ν ~oσ μνημεΙον. 

ή δε Μαρία ή ~1αγδαληνη 'xα~ Μαρία ή Ίωσητος έθεώρονν που τέθε.ι.ταL. 

έν αΤς XaL t< BL T1sohend. ed sept 

έν α!ς ην Xa'L ς AC" ΕΗΚΜΒνΔ 
(έν αΤς ην ι ι at 1ta 1It nell11ne oιn1ttente. Εχ quo QUum adsump

s1ssent, Pl\l oιn1serunt κα L ad ιιιodum JιIa-tthae1) 

έλ6~)\) JoC ΑΒCΚLMUΤΔ a1 p1us 75 Tisohend. ed. sept 

f;λC ,;v DEGHSV ς a1 PID 1 t νι a1 

τ( πτωμα 

το σωμc: 

R BDL 2.ρβ Tisohend. ed.sept. 

ς ΑCΕGΚΜSUVXI'Δ a1 f'ere omn 

καθει.ων ί\ BDL οορ nko 

χα ~ κα.θ ελών ς ΑCΕGΚΜSUVΓΔ 

T1sohend. ed.sept. 
a1 ut vdtr omn νι eto 

τέθεLταL Κ ΑΒCDLΔ 33.131.229.238 Tisohend. ed.sept. 

ηθεταL ς EGΚMsv'lr a1 p1er 
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Mattheus 27:55-56 - Marcus 15:40-41 - Lucas 23:49 

Mattheus 27:61 - Marcus 15:47 - Lucas 23:55 

γυναΤκει; πολλα1 

άπο μακρ6θεν 

θεωροΌσαι. 

α'Cτι.vεc; 

ήκολονθησαν τφ 'Ιησου 

άπο της Γαλι.λαΙας 

δι.ακονοΌσαι. αντψ 

έν αΤς ην 

ΜαρΙα ~ Μαγδαληνη 

κ<χ'ι, Μα.ρΙα. 

ή τοίί 'Ιακώβου 

καΙ 'Ιωσηφ μήτηρ 

κα~ ή μήτηρ 

των υιων ΖεβεδαΙου 

C.TEv δε έκεΤ 

Μαρι.α ή Μαγδαληνη 

κα\ ή ~λη ΜαρΙα. 

καθήμεναι. 

άπέναντι. του τάφου 

γυνα~κει; 

άπο μακρ6θεν 

θεωροΟc;αι. 

έν αΤι; καΙ 

ΜαρΙα ή Μαγδαληνη 
\ 

και. ΜαρΙα 

ή 'Ιακώβου του μι.κρο1 

καΙ 'Ιωσητοι; μήτΤ)ρ 

κα\ Σαλώμη 

αΙ 

6τε ην tv Τ9 Γαλι.λαΙ~ 
~κολ~'(ιθουv αότφ 

και' δι.ηκ6νουv αότ'φ 

καΙ 5λλαι. πολλα\ 
αΙ συναναβασαι. αότψ 

ε tc; 'Ιεροσ6λυμα 

εΙστήκει.σαν δε 

πιiντει; οΙ γνωστο'ι. 

αότοΟ 

&:πο μακρ6θεν 
καΙ γυναΤκει; 

α.Ι 

σvvακολοvθοΟσαι. αότφ 

άΠQ τηι; Γαλι.λαΙας 

δρωσαι. ταΟτα 

Ή δ~ Καταχολουθήσα.σαι. δε 

ΜαρΙα ή Μαγδαληνη αΙ γυναΤκεc;' 

καΊ. Μαρ Ια ή Ίωσητοι; 

tθεώροvν 

ποΟ τfθει.ται. 

α.tτι.νεc; ησαν 
συνεληλυθυΤαι. 

tκ'τηc; Γαλι.λαΙαι; 

αότψ 

tθειiσαντο 

το μνημεΤον 

καΙ ώι; tτfθη 
το σωμα αότοΟ 
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Matteus 27: 57-60 - Marcus 15: 42-46 - Lucas 23: 50-.54 

Β.'οψΙας δε γενομ,ένης 

'Υ 
ηλθεν 

5.νθρωπος 

πλo~σι,oς 

ά.πο 'Αρ ι,μ.αθαΙας 

τotίνoμ,α 'Ιωσηφ 

οι; καL αό't'ος 

έμ,αθη't'ε'6θη 

τψ 'ΙησοΟ 

oi5't'oc; προρελθων 
't'iii ΠLλ~'t'φ 

~'t'fJaαo't'o 
• 

't'ό σωμ,α 't'oO ΊησοΟ 
't'6't'ε δ Πι,λα't'ος 

έκέλεvσεv άποδοθην ι, 

, 
κα.L 

λαβων 't'o σωμ,α 
δ 'Ιωσηφ 

ένc't'(ιλι,ξεv 
αό't'ό έν σι,νδ6νι, 

xαeαoplf 

καΙ fθηκεv α.ι,'t'ο 
έν 't'ψ κα.ι,νψ αou't'oO 

μ,νημ,ε! 

δ' έλα't'6μ,ησεv 
έν 't'~ πf't'ρCf 

καt προσκvλtσα.ς 

λΙθον μ,έγα.ν 

τ~ e~pCf 't'ov μ,vημ,εC 

ά.πηλθεν 

'Kα'~ ~δη 6ψ 'ας 
. . .γενομ,ένης 
~πεΙ ~ν πc:φα.σκεvη 
δ ta't'ι,v προσ~ββα.'t'οv 

έλθων 

• Ιωσηφ 
δ άπ~ Άρι,μ,αθαΙα.ς 

ει,σχfιμ,ωv βοvλεv't'fις 

δς·κα.Ι. αov't'oc; 

~Y προσδεχ6μ,ενος 
't'ηv βα.σι,λεΙα.ν 't'oO 

θεοΟ 
't'ολμ,ήσα.ς 

εtσηλθεv 

πρός 't'ov Πι,λ~τoν 
καΙ ~'t'ησα.το 
το σω~ 't'oO ΊησοΟ 
δ ~ε Πι.λCiτος 

tθα.{ιμ,ασεv 

εΙ ~δη τfevηκεv 
κα.Ι π·ρoσκα.λεσ~μ,ενoς 
't'ov κεv't'vρtωvα. 
tπηρωτησεv αou't'ov 

ε t ~δη άπtθα.νεν . , 
καΙ, yvovc; 
άπο 't'ov κεvτvρtωvος 

έδωρησα.'t'ο 
't'o π't'ωμ,α τψ 'Ιωσήφ' 

κα~ άγοράσα.ι; σι,νδ6να. 

καθελων 
αou'f~V ένεΙλησεν 

τV σι,νδ6νι, 

)(4ι. fθη)<εV ιx:u·wv 

έν μ,νημ,εΙφ 

ε ~ν λελα't'ομ,ημ,fvοv 
έκ πέ~ρα.ι; 

'ΚαΙ προσεκύλι,σεν 
λΙθον 

·έπΙ την θύραν 
τοΟ μ,vημ,εtοv 

Ιδον 

άνηρ 

60vλεvτης ~πάρχων 
ά~ηρ άγαθό~ κα\ δtκαLΟC; 
o~τoς οΙΙκ ήν 

συνκα.τατεθει,μ,ένος 
τ~ βοvλ~ 

καΙ τ~ πρ~ξει, α.V't'ωv 
άπο • Αρ ι,μ.α.θα. Ια.ς 

π6λεως των Ίοvδα.tωv 
δ'ς 

προσεδέχετο 

την βα.σι,λεΙα.ν τοΟ θεοΟ 

οδτος προσελθων 
τψ Πι,X~τψ 

tτησα.το 
τό σω~ τοΟ 'ΙησοΟ 

κα.θελ~Y 
ένετ(Ιλι,~εν 

α.ΙΙο;ο σι.νδό~ι. 

καΙ εθηκεν αΙΙτόν 
έν μ,νήμ,α.n 

λ~εv't'φ 

οδ oιι~ ~y οΙΙδεΙς 
ο()πω κεΙμ,ενος 

κα\ ήμ,έρα. ην παρα.σκεvηc; 
καΙ σάββα.τον έπfφωσκεv 
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Mattheus 27:62-66 

T~ δε έπαύριον, ~τις·έστΙν μετα την παρασκευήν, 

συνήχθησαν οΙ άρχιερεΤς καΙ οΙ ΦαρισαΤοι προς Πιλατον λέΥοντες' 

κυριε, έμνήσθημεν 6τι έκεΤvος δ πλάνος εΤπεν (τι ζων' 

μετα τρεΤς ήμέρας έΥεΙρομαι. 

κέλευσον ovv άσφαλισθη\1ο:'ι τον τάφον Ιως της τρΙτης ήμfρας, 

μήποτε έλθ6ντει; ο Ι μαθητα'ι κλfφωσιv αϋ'τον ΚCL~ εtπωσιv τφ λαφ· 

ήΥέρθη άπδ των νεκρων, 

και fσται ή έσχάτη πλάνη χεΙρων της πρώτης. 

εφη αύτοΤς δ Πιλατος' fχετε κουστωδΙαν' 

~πάγετε άσφαλΙσασθε ώς οtδατε. 

οΙ δε πορευθέντες ~σφαλΙσαντo τον τάφον 

σφραγΙσαντει; τον λΙθον μετα της κουστωδΙας. 

ο Ι μαθητα'ι αότοv ς AODEFGEΚLMSUV Δ &1 ut vdt:r 011Ι1 1 t νι eto 
(T1sohend. ed.sept. βη h) 

ot μαθηται Ν Β &%'ID. ('1'1sohend. oot.) 

κλέψωσ ι v αότον}ο( ΑΒΟ' DEHΚV Δ a1 50fere 1t νι οορ syrP 

νύκτος κλέψωσιν αότόν Ο" 'FGLMU q1 ρ1 syr &1, (vg.Vatth.28,13) 
ς 
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Mattheus 28:1-10 

·οφέ δε σCtββ&-rωv ι ~V &πι..φωσxoόσ~ etc; μΙα.v σα.ββά",ωv, 

ηλθεv ΜαρΙα ή Μαγδαληvη x~ι ή,&λλη Μα.ρΙα. θεωρ~σα.~ "'0'11 ",άφοv. 
xα~ Ιδοu σε~σμόc lytve-ro μtγCtc' 

~γγελοc γαρ K~ptou χCt-rCtβό~ lξ ovpetvov χαΙ προσελθωv 

άπεΧ6λι.σεv -rov λΙθοv XCtL lχάθη't'Ο tπ&vω αν",οσ. 

~ν δε ή εΙδέα Ctv-roO ώι; &'σ't'ΡCtπη, xα.'~ 10 fvδuμ.α α.ΙΙ-rοσ λενκ~v ώς χι.ων. 
~ 

&πό δε -roO φ6βον CtV't'oO ΙσεΙσθησα.v ot ",ηροσν",ες κα.\ tytvnenaCtV ώι; 
νεκρο'Ι 

Άπoκρ~θεΙι; δε δ.~γγελoς εΤπcv ",αΤς yννα.~~Ιν· ., 

Μη φοβεΤσθε ~μεΤςί οΤδα. γ~ρ 6",~ 'ΙησοΟν -rOV tσ"'Ctuρωμfvοv ~n-ret't'E' 

οόΧ fa-r~v Φδε' ~yfpen γ~ρ χα.θως εΤπεν' 

δεσ-rε tδε-rε -rov ",6ποv 8πον ~κε~",o, 

xα.~ -rαoxV πoρενθεΤσα.~ ε~π~",ε ",οΤς μα.θη't'α.Τς α.~",oO 6",~ ~yέρθη &πο ",ωv 
, .. '. νεκρωv 

;:et~ Ιδου πρo&γε~ ~μaι; etc; ",ην rαλ~Λ.α.tα.\Ι'. ΙχεΤ α.'ό",όν ~φεσθε, 

ΙδοU εΤποv όμΤv. 

8 κα'ι. &πελθoσσα~ ",α.χν &πο "'00 μ\lημεΙον με",α. φ6βον κα.\ χα.p~ μ.εγάλης 

fδραμοv άπαγγεΤλα~ ",οΤι; μα.θη't'α.Τς α.ΙΙ",οΟ •. 

9 

10 

xα~ Ιδου Ίησοσς vπήv-rησεv etv-rCttc; λtΥωv' χαΙρε",ε. 

αΙ δε προσελθοσσα.ι. tκρά-rησα.\ια.ν",οο ",ονι; ~6δα.ς κα.\ πρoσεx~\lησαv αV't'ψ. 

-rδ-rε λtγε~ Ctv-rαotc δ Ίησοσς' Μη φοβεΤσθε' 

~~Ύε't'ε &'παγγεΙλα.",ε ",οΤς &δελφόΤς μον . . 
tVCt &πtλθωο~v etc ",η\l rαΛ~~Ια.ν. 'καχεΤ με ~φoν",α.~. 

E,i V.4 hat E.~& di. !ola,nd. λnΘ.rkun&I 
Pra, lD,tU. ~πδ ·~oσ φ6βον • ' 1πο ρ:-ο όπδ, ut 8UP, d:i.xilllua 1;.44. 
Ηοο &ut.M ιnt.111i,nduθ •• t,oonti&1 ••• tp.o·r •• uzr.ottoni. Chri.ti 1D01D.nto, 
ant.quaII ιauli.r.a &cl loouθ tp~WI' 1I.'n.n1.a.nt, utpot. CΙU&. d11uoulo prot,cta, 
in itin,r •• ub.tit1 ••• Dt. 1nο.~·t&;.Ίισοn'81111 uop ••• up.ιo ΚΧ1 &lIIo11tion. 
quo tu.r&t Monuθ.ntuιι ~b.,truotψll'I'11D~ .t1u 1snar&. ou.tod:l.u &dh1bit&M .,pul
chro tui ••• , ~ ob.iιnatuιι tui ••• 8&XUIIII Αοο v1d.11o.t .'1'iu. & Iud&.i. tacto. 
N,c ,nilD aU8a. !ui ••• &oo.d.r. prob_b11 ••• t, 81 1.tu4 ~ •• oivi88.ntt &ut 
!u1 ••• oon.tantio~.8 tutur&a oU8todibu., 81 t.rr ••• otu. 111. pr& ••• ntibu. 
ip8ia inoidi •••• i.p.r'1'unt .r&o 8~pul~rua 1aa ap.~tua, ou.todibu. qUOqU8 
in urb.M r.gr'881.. ( , .. ai.h •• uoh Υ&8 .r 1n d.r naoh.t.n P.r1kop. bei V." sagt) 
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Mattheus 28:1-10 

Όφε δε σαββάτων, τ~.&πιφωσκoόσ? εΙ~ μΙ~ν σ~ββάτων, 

ηλθεν Mapta ή Μαγδαληνη Κ~ι ή &λλη ΜαρΙα θεωpησ~~ τον τάφον. 

κα~ Ιδον σεισμό~ έγένετο μέγά~· 

&γγελος γαρ ΚνρΙον κ~τ~βα~ ~ξ oυp~νoO κα\ προσελθων 

άπεκύλισεν τον λΙθον κ~\ έκάθητο tπάvω αότοΟ. 

ην δε ή εΙδέα ~ότoν ili~ άστραπη, κ~\ το ~νδνμα αότοΟ λενκον ~~ χιών. 

~πo δε τον φ6βον αUτοΌ !σεΙσθησαν οΙ τηpoσντε~ καΙ tγεvήθησαv ώ~ . 
νεκροί 

Άποχριθε1ς δε δ. &γγελo~ εΤπεν ταί~ γννα~ξΙν· 

Μη φοβεΤσθε υμεί~; οΤδα γcφ δη '.ΙησοΟν τον !στανρωμένον ζητεΤτε' 

ovx lστιv ~δε· ήγέρθη γαρ Κάθω~ εΤπεν' 

δεστε Τδετε 'tov 't6nov 8πον fκε~το. 

και 'taxV πopενθεΤσα~ εΤπατε τoΤ~ μαθηταΤ~ ~ότoΌ 6τι ήγέρθη άπο τωv 
. νεκρων 

},C'.L Ιδου προάγει υμα~ εΙ~ τη." Γαλ~λαΙανι Ι:κεΤ αϋτόν ΙSψεσθε. 

Ιδου εΤπον ~μ,Τν. 

κα'ι άπελθοσσαι τ~χιι άπο τον μνημεΙον μετα. φ6βο\) κα.\ χαρας μ,εγάλη~ 

fδραμοv άπαγγεΤλα~ τοΤς μαθητ~Τς αότον •. 

κα'ι tbov Ίησοσς δπήvτησεν αόταΤ~ λέγων' ΧαΙρετεο 

αΙ δε προσελθονσαι !κράτησαν αότοσ τονς ~6δας κα.~ προσεκύνησαν αuτφ. 

τ6τε λέγει αuταΤ~ δ Ίησoσ~' Μη φοβείσθε" 

ύπάγετε άπ~γγε Ιλατε τoί~ άδελφoί~ μοv . 

'ίνα άπέλθωσιν εΙς την ΓαλιλαΙαν, κάκεΤ με δφονται." 

καταβας έξ οόρανον κα~ προσελθων Χ BCL &17 Ο:' D10nalex ΑΙU.fld gue ιnoβo 
κ~ταβας ~ξ οUρανοσ προσελθων ~ ΑDΈFGBΚMSUVΔ θ β1 loDge pler Eus 

,ov λCθοv Χ BD 
τον λιθον άπο τη~ 

τον λιθον άπο της 

60.64. βοο tt 1. 2ln vg aeth tr sax ~ D1ona1e+ R11 

θύρα~ ~ ΑCΕΟGΗΚΜΟSVΔ Eppb 

θύρας τον μ,νημεΙο\) Ε· ·~M··υ al50tere οορ syrP 
θ 

βπου fκε ιτο Χ Β 33.102 e οορ aet!i arIII a:z:P . Cu·d .tIllOSO~AiedO~on gue) 
5που fκειτο δ κ\ιp~oι; ι; ΑCDEFGHΚLΜSUVΔ &1 p18l11P (dolll1nus noster) 

1~ vg .to 
(ιι &ppo81tuιιι 8'8β βο 1ρβο Mt v1x o1'ed1b11o est, aooedit ΟΩ1ιιι ad 

tantaιιι auoto1'1tateIII var10ruιιι test1uιιι qui οιιι1ttunt, quod t1tulus 
1ste plane p1'aote1' lII01'eIII Jιιatth&,1 adh1b1ws est. Orta v1dotur .0 

leot10 1nde quod 11tto1'a. 1uxta pos1tae noιιιsn eor1bent1 
in ~enteIII 1n1eoerunt. 'Poeaet qu1deIII ut a'bundan. oιιι1.~ aut pro 81ιιι111tudine l1tto
rarum vioinarum oreάi pr&oterIIIissUIII, n181 1psa,diot10 βο U8U U&ttae1 &11ena esset.) 
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Marcus 16:1-8 

Ι(αΙ δ Lσ.γεvομέvοv τοσ σαββάτον Μα.ρ Ια ή MαγδCXΛηνη καΙ Μό:ρ Ια ή • Ισ.κωβον 
xαo"L Σαλωμη ήγ6ρασαν' άριtμα.τα tvcx έλθοσσαι, tλεtψωσι,v σ.'δτ6ν. καΙ λΙαv 
πρωΊ. τ;:! μL~ 'tijjv σαββάτων fρχοv.ται, tπt τΟ μvημεΤοv άvcxτεtλcxvτος τοσ 

ήλ(ον. κσ.Ι !λεγοv προς ~αντά.ς· ~Ις άποκνλΙσει, ήμΤν τον λΙθον έκ 
της θόρσ.ς ~oσ μ,νημ,εΙον; κσ.\ άvσ.βλtψcxσcxι, θεωροσσι,ν 3τι, 

άvσ.κεκόλι,στcxι, δ λΙθος, ~ν γαρ μέγας σφ6δρα. κα~ 
ε Ισελθοσσσ.ι, ε Ις τΟ μνημεΤον ε Τδον νεανΙσκον κσ.θfιμεvοv 
tv τοΤς δεξι,οΤς περι,βεβλημένον στοληv λενκ~ν, κσ.~ 
έζεθαμβήθησαν. 

δ δε λέγεL σoUtCXtc· 

Μη έκθαμβεΤσθε' ΊησοΟv ζητεΤτε τον Νσ.ζαρηνΟν τΟν tστσ.vρωμέvοv· 

ήγέρθη, 

tδε δ τ6πος 5πον fθηκcxv αότ6ν. 

άλλα δπάγετε εtπcxτε τοΤς μ,αθηταΤς αύτοΌ Hαt τφ nέτρφ 3τι, 

προάγεΙ, δμας εΙς την rcxλι,λσ.tcxv~ txtt αότον ~ψεσθε, 

καθως ttntv δμΤv. 

καΙ έξελθοvσCXL fφvγοv άπα τοΟ μνημ,εΙον, 

ε Τχεv YCtp αuτας τρ6μος xσo'L fκστσ.σι,ς 

κσ.~ οόδενΙ' οόδεν εΤΠCXν· !φοβοσντο γάρο 

/~πελθoσσσ.ι, 
,/ έξελθοίίσσ.ι, 

Κ BCL 

( ι ι 1 ta prorsu8 ιιρ neo tluotua 1; leotio).ADEFGmaιsυV' a1 plor 
.»191" Ρ 

,1τ- vg σyr 61 

Ώι; δε έπορεvοvτο άπαγγεΤλαι, τοΤς μ,αθηταΤς αότοΟ 

ς ACE]ί'GEΚLI1SUV Δ 

ως δ:Φ U8U Κa.tth.β:1. al:1.ena 8u:ι1; , ha.bot POt1U8 6"t't δε 
ως δε 
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Mattheus 28:1-10 - Marcus 16:1-8 - Lucas 23:56-24:11 

'οψε δε σαββά;των 

τ~ έπι.φωσκoύστ;l 

εΙς μΙαν σαββάτων 

ηλθεν 
~1αρι.Cχ.μ .ή Μαγδαληνη 

Ηα."ι. ή &λλ η Μα.ρ t α 

θεωρησαι. τον τάφον 

xαot Ιδο,) 

σει.σμός έγένετο μέγα 

αγγελος γ~ρ κνρΙον 

καταβας έξ ovpαovov 

καΙ προσελθων 

ό: .... εκίιλι.σεν τόν λΙθον 

Ι 

Καί. διιαγενομενον . 
τοσ σαββάτον 

ΜάρΙα ~ Μαγδαληνη 
καί. ΜαρΙα ή Ίακώβον 

κΙΧ 1 Σαλιfιμ η 
~γ6ρασανάρώματα 

Ίνα έλ·θοΟσαι. 

&λεΙφωσι.ν αότ6ν 

κα~ λΙαν πρω~ τv μι.~ 

των σαββάτων 

Ιρχονται. έπΙ το 
μνημεΤον 

άνατεΙλαντo~ τοΟ ήλΙον 

καΙ.· Ιλεγον προ έαντά~ 
TΙ~ άποκνλΙσει. ήμΤν 

τόν λΙθον 

έκ τη~ θίιρα~. 
το.Ο μνημεΙον 

χα'ι. άναβλέΦασαι. 
. . θεωροσσι.ν. 

8τι. άνακεκίιλι.σται. 
. δ λΙθo~ 

~ν γάρ μέγα~ σφ6δρα 
καΙ εΙσελθοσσαι. 

εΙ~ το μνημεΤον 

εΤδον νεανΙσκον 

και έκάθητο έπάνω καθήμενον tv τοΤι; 
αότοΌ δεΥ.ι.οΤι; 

ην δε ή εΙδεα αότοσ 
ώς; άστραπή 

καΙ τό fvδvμα αύτοU 
λενκον ώι; χι.ων 

άπό δε τοσ φ6βον σ.VτοΟ 

έοε(σθησαν οΙ 
τηρoσντε~ 

καt tytvfJe'l)oαoV 
ώι; νεκροΙ 

περι.βεβλημένον 
. σ~oλην λενΧήν 

xiι. έζεθαμβήθησαν 

. δποστρεφασαι. δε 

ή~oίμασαν άρώματα 
καΙ μύρα 

καΙ το μεν σάββατον 
ήσύχασαν 
κα~ά ~ήν έν~oλήν 

'l'ij δε μ ι.~ 
~~ν σαββά~ων 
~ρθρoν βαθέω~T 
tπΙ το μνημα ηλθον 

φέρούσαι. ά ήτοΙμασαν 
άρωματα 

τον λΙθον 
άΠοκεκνλι.σμένον 

άπα τοΟ μνημεΙον 

ε Ισελθοσσαι. δέ . 

ουχ εδρον το σωμα 
τοΟ κν~Ιoν Ίησοϋ 
καΙ tγεvετο 
·tv τψ άπορεΤσθαι. αότα~ 
περ'\, ~oίι~oν 
κα~ Ιδου &νδρεs δύο 
tπέστησαv αόται.~ . 

tμφδβωv ~ε γενομένων 
αότων 

καΙ κλι.νονσων 
.τα ~ρ6σωπα tt~ τηο γην 
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'Aπoκρ~θε~ς δε 

δ αγγελος 

ε!πεν ταΤς γυνα~ξ(ν 

Μη φοβεΤσθε δμεΤς 

ο!δα γcφ 5Η 

Ίησοϋν 

τον έσταυρωμένον 

ζητεΤτε 

ουκ εστι.ν ίJ)δε 

~γέρθη γό:ρ 

καθώς ε!πεν 

δεΌτε 

ίδετε τον τδπον 

3που fκε~το 
, \ 

κα~ ταχυ πoρευθεΤσα~ 

εΤπατε 

το!ς μ~θητα!ς αύτου 

5Η 

'Ηγέρθη 

άπα τωv vεκρωv 

κα~ Ιδου 

πρoά.γε~ υμας 

εΙς την Γαλι.λα(αv 

έκεΤ αυτοv ~φεσθε 

Ιδου ε!ποv 

vμΤv 

λέγει αύτα-ϊ:ι; 

Μη ΙκθαμβεΤσθε 

Ίησοvv 

ζητεΤτε 

τοv Ναζαρηvοv 

τοv έσταvρωμέvον 

ήγέρθη 

ουκ fστι.v ίfiδε 

ίδε δ τδπος 

δπου feTJxav αvτοv 

άλλα δπά.γετε 

ε Τπατ ε 

τοΤς μαθηταΤς αvτοv 

καΙ τφ πέτρψ 

δΗ 

Προά.γει. υμας 

εΙς τηv Γαλ~λαCαv 

έκεΤ αvτοv ~φεΌθε 

καθως ε!πεv 

. -vμι,v 

ε!παv προς αυτά.ς 

τι 

ζητεΤτε 

τοv ζωvτα , 
μετα τωv vεκρωv; 

ούκ fστ~v <bδε 

. άλλα ήγέρθη 

μvf}σθητε 
ι!>ι; l:λάλησεv vμΤv 
fτ~~v l:v τ~ Γαλι.λα(~ 
λέγωv 
τοv VtOv ΤΟv άvθρωποv 
3τ~ δεΤ παραδοθηvαι. 
εΙι; χεΤραι; 

.&vθρωπωv &μαρτωλωv 
κα~ σταvρCl)θi'ivα~ 
καΙ τ~ τ~tτv ήμέΡi 

&vαστηvαι. 
καΙ l:μvf!σθησαv 
τωv ~ημ&τωv αVΤΟV 
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χαl' &.πελθοίίσαι 

. 
ταχv 

&.πb τοίί μvημεtου 

μετά φ6βου 

χαι χαρας μεγάλης 

-. ~δ;>αμoν &'παιΥγεΤλαι. 

τοΤς .μ.α.θηταΤι; 

και Ιδου Ίησονς 

όπήντησεν αόταΤς 

λέγων Χα.Ιρετε 

αt δε προσελθοϋσαι. 

έκράτησαν 

αύτοtl τους πόδας 

xα~ προσεκδνησαν 

αιιτφ 

τότε λέγε~ αΙΙταΤς 

δ Ίησονς 

Μη φοβεΤΌθε 

-δπά.γετε 

&.πάγγεΙλατε 

τοΤς 6:.δελφοΤς μου 

Τνα &.πέλθωσι.ν 

εΙς την Γαλι.λα.Ιαν 

κ6:.κεΤ με ~φoνται. 

καΙ tξελθοvσαι 

Ν 

εφvγον 

&.πb τον μνημε(ου 

εΤχεν γαρ αότας τρ6μος 

και ΙκσταΟ1.ς 

&.πό του μνημεΙου 

καt o~δεν~ ονδεν εΤπαν άπηγγει.λαν ταυτα πάντα 

τοΤς ~νδεκα 

Ιφοβοσντο 'YCx.p 
καt πασι.ν τοΤς λοι.ποΤι; 

ησαν σε ή Μαγδαληνη 

Μι:φΙα καΊ, 'Ιωάννα κα~ 

ΜαρΙα ή Ίακωβου' καΙ. 

αΙ λοl.παΊ, σίιν αvταΤς 

Ιλεγον προς τους 

6:.~σ~6λoυς ταντα 

κα~ ήπι.στουν ανταΤς 
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Mattheus 28:11-15 

Πορευομένων δε αό~ων Ιδον ~~νες,~ης κoυσ~ωδΙας tλθ6ν~ες εΙς ~ην ~όλ~ν 

άπήγγε~λαν ~οtς άρx~εpεσσ~ν &παν~α ~α γενόμενα. 

καΙ συναχθέν~ες με~α ~ων πρεσβυ~έρων συμβo6λ~oν ~ε λαβ6ν~ε~ 

άργνρ~α Ικανα fδωκαv ~oΤς σ~ρα~~ώ~α~ς, λέγoν~ες· 

εtπα~ε 5~~ οΙ μαθη~α\ α~~oυ νυκ~oς ~λθ6ντες Exλε~ν αυτόν 

κ~~ έαν άκoυσθ~ 10υ~O !πt ~oσ ήγεμόνος, ήμGv κo~μωμtνων. 

ήμεΤς ~ε(σoμεν κα\ ~μ&ς άμερΙμνους ~o~ήσoμεν •. 

οΙ δε λαβόν~ες άργυρ~α έ~oΙησαν ~ς έδ~δάχθησαν. 

καt διεφημΙσθη δ λδγος ΟΟ10ς ~αpα '!oυδαΙo~ς μέχp~ ~ης σήμερον. 

ήμεΤι; πεΙσομεν Κ Β θ 

ήμεΤι; πεΙσομεν αΌ~oν ς ΑCDEiGHΚLΜΒUVΔ 
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Mattheus 28:11-15 

11 Πορενομένων δε α~των Ιδοv τ~νε~ τη~ κoνστωδΙα~ έλθ6ντε~ εΙ~ την π6λ~ν 

άπήγγε~λαν τoτ~ άρχ~ερενσLν &παντά ~α γενόμενα. 

12 καΙ σνναχθέντε~ μετα των πρεσβvτfρωv σνμβο(ιλι.ον τε λαβόντες 

άργίιρ~α Ικανα. Ιδωκαν τoΤ~ στρατ~6ιταL~, λέγoντε~· 

13 ε"Cπατε βη οΙ μα.θη-rαΙ α!ιτοΌ ννκτo~ έλθ6ντε~ fκλεψαv α!ιτον 

{4 κα.~ tαov άκoνσθ~ τοΟτο έπΙ τοΟ ήγεμ6νo~, 
ήμων κοι.μωμένων. 

ήμεΤ~ πεΙσομεν καΙ υμα~ άμερΙμνoν~ πo~ήσoμεν. 

'ι;:ι οΙ δε λαβ6ντε~ άργ(ιρι.α έποΙησαν ώ~ έδι.δάχθησαν. 

καt δ~εφημΙσ6η δ λ6γo~ o~τo~ ποφα ΊoνδαΙoι.~ μέχρΙ. τη~ σήμερον. 

Bei V.11 hat Beza die fo1gende AnmerkungI 

11. Euntibu8 autem 11S18, Πορεvομfvωv δt αότων • 1d est dum i11V ββ8θ 
dant in v1am, ut supr 11.7. Neo en1m oustOd88 d18cessum 111arum s8quuti sunt: 
sed ut ipsa narration1s ser1es ostend1t, antequam 111ae, ve1 qu1squam alius, 
ad sepulchrum perv8n1sset, terraemotu. 111e 8ven1t, & 1ap1de per λngelum revo
luto Chr1stu8 resurrex1t, & custodes percul.1 iD urbem red1erunt: quos β1 apud 
sepulchrum reper1ssent mu11eres, cr8d1b11e Αοη 8.t 111a8 tu1sse ad 8opu1chrum 
usque progressuras. Itaque έλθ6ντες & ~~γγει.λαν rect~ converti per 
praeteritum p1usquam perfeotum, venerant & renunt1averant. 
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Mattheus 28:16-20 

οΙ δε Ι!νδεκα. μα.θητα.Ι Ι:πορεvοvτο' εΙς την Γα.λι.λα.Ιαν ι 
εΙς τb δρος o~ tτάζα.το αΙ~oΤ~' δ 'ιησοΌςι 

κα~ Ιδοντες αντον προσεκvvησαv, οΙ δε έδΙστασα.ν. 

καt προσελθών 6 ·ΙησοΌς έλάλησεν αντοΤς λέγων· 

έδ6θη μo~ πάσα. tξοvσCα. tv ονρα.νφ κα.~ έπt γης. 

πορευθέντες μα.θητεVσατε πάντα τα fθvη, 

βαπτΙζοντες αίιτοΌς εΙς το δνομα τοσ πατρος κα.Ι τοΟ vtoo καΙ τοΟ 

δι.δάσ1tοvτες αvτοιiς τηρεΤν πάντα fSaa. ένετει.λά.μην όμΤν· &.γΙον πνενμ.α.τος ι 

κα~ Ιδοv tγω μεθ· δμων εΙμι. πάσας τας ~μ.~ρας ~ως της σνντελεΙας 

τοΟ α.ιωνος. 

πορενθέντες ς ~ AEFG·' 'BΚMSUV a1 p1u8150 ι:? per~ 814 etea. 

Or Eu88aep .&.th8&epe ]3a8 .Lιιφhllooh eyr2 Chred gu. 1ΩΟ80 
oatIX &1 Ir1nt Tert Lo1t.Amb a1 'l'180hendorf (sept. 

Ίτορενθέντες o~ν 
Ln (ονν) ]3 (β 811.) 1. ~80r &1 1~1 ν, 

s"Y'rutr οορ (ββδ. odd2 autIID) &1 Cf'p4 Ζβno Δ1ι 

1 te.ID D abhn 0.1 V1otor1n Η113 . . nuno 

1t8ID iBt mm L80 Fau8t1n ergo nuno 

oot. ) 
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Mattheus 27r55 - 28r20 

Ι 

Α Εη daar waren vele vrouwen νβη verre aansohouwende, 

die Jezus vanaf Gal11ea waren gevolgd οω hem te d1enen, 

onder welke was Mar1a Magdalena θη Mar1a, de moeder ναη Jaoobus θη Jozef, 

θη de moeder νβη de zonen νβη Zebedeus. 

Β. Als het nu avond was geworden 

kwam een rijk ιna.η uit Ar1mathe, genaamd Jozef, 

die θνβηββηβ een d1so1pel van Jezus was geworden. 

Deze ging naar P11atus θη vroeg οω het 110haam νβη Jezus. 

Toen beval Pilatus, !at het gegeven moest worden. 

Jozef nam het liohaam θη w1kkelde het 1η θθη zuiver 11nnen, 

hij legde het 1η zijn nieuwe graf, dat ~ 1n de rots had u1tgehouwen, 

hij wentelde Θen grote steen voor de 1ngang van het graf, θη hij g1ng weg. 

c. En daar was Mar1a Magdalena θη de andere Mar1a z1ttende tegenover het graf. 

ΙΙ 

De volgende dag, dat is ηα de voorbere1d1ng, 

vergaderden d~ overpr1esters θη de phar1zeeen bij P11atus en ze1denr 

ΗeΘr, ~ denken er aan, dat d1e m1slo1der gezegd heeft toen ~ nog leefder 

na dr1e dagen word 1k opgewekt; 

beveel derhalve, dat het graf verzekerd moet worden tot de aerde dag toe, 

opdat niet m1sschien de. disc1pelen komen en hem stelen θη tot het νοΙΚ zeggenr 

hij 1s opgewekt vnn de dodenl 

de laatsta misleiding zal erger zijn dan de eerste. 

P11atus ze1de tot hena gU hebt een wacht\ 

gaat heen en verzekert het gel~ gU het verstaat. 

Zij dan gingen en verzekerden het graf 

door de steen te verzegelen met de waoht. 
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ΙΙΙ 

Α. Laat na de Sabbath, b~ het aanliohten Van de eerste dag der week 

kwamen Maria Magdalena en de andere Mar1a ΟΜ het graf te bezien. 

En zie, er gesch1edde een grote aardbev1ng, 

want e~n engol des ΗΕΗΕΝ daalde neder u1t de hemel en trad naderb~, 

~ wentelde de steen weg en g1ng daarop z1tten. 

Z~η gedaante was als θθη bl1ksem en z~n kled1ng wit als sneeuw. 

Van vrees voor hem beofden de bewakere en werden als doden. 

Β. Antwoordend& zeide de engel echter tot de vrouwenr 

Vreeet ~ niet, want 1k weet dat ~ Jezus de gekru1sigde zoektj 

~ 1s hier niet, want h~ 1s opgewekt gelUk h~ gezegd heeftj 

Komt, z1et de plaats waar ~ lag, 

en gaat terstond en zegt z~n d1so1pelen dat ~ 1s opgewθkt u1t de dodenj 

en z1e, h~ gaat u voor naar Gal11ea; daar zult ~ hem z1en. 

Zie, 1k heb het u gezegdl 

C. En terstond ~ngen z~ weg van het graf met vrees οη grote bl~dschap 

en liepen ΟΜ het z~n d1so1pelen te boodschappen. 

En zie, Jezue kwam hun tegemoet en ze1der Weest bl~del 

Ζϋ traden naderb~, grepen z~n voeten en aanbaden Hem. 

Toen zeide Jezus tot hen: Vreust nietl 

gaat heen, boodschap ~n broeders, 

dat z~ moeten weggaan naar Gal11ea en daar zullen z~ ~ z1en. 
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118 z~ waren heengegaan, z1e, en1gen ναη de waoht kwamen 1η de stad 

οη boodschapten ββη de overpr1esters al wat gesch1ed was. 

Zti vergaderden tesamen met de oudsten ση namen σοη besIuit 

οη z~ gaven de 6oIdaton veol geId ση zoidon: 

Zogt: z~η discipeIon z~η dos naohts gokomon ση hobben hom gostolen te~1 ~ 
sl1epon, 

οη indien dit mocht worden gehoord in de omgeving ναη do stadhoudor, 

~ zuIIen overrodon οη makon dat ~ zondor zorg z~t. 

Z~ nu namon hot geId οη dedon gelUk ΖΟ geIoerd waren. 

En dit woord i6 b~ de Joden vorbro1d tot ορ dezo dag. 

V 

Do οι! discipeIon oohtor gingon naar Gal1loa, 

naar de borg waar Jozus hen ontboden had; 

οη als z~ hom zagen badon z~ Bom aan, doch somm1gen't~feIdon. 

En Jezus trad toe οη sprak tot hen, zoggondea 

~ 18 gegevθn aIIe macht 1η homol ση ορ aarde; 

gaat hecn ση maakt al do νοΙΚοη tot diso1poIen, 

hcn doponde 1η do ηββΜ dos Vadors ση dos Zoons θη des Be1ligon Goestos, 

hon Iorende ΟΜ te bowaron al wat 1k u geboden heb; 

οη zie, ik bon met u al do dagen tot do vole1nding ναn de woreldt~d. 
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Marcua ~~: 1-1~ 

In <1. vertaling νιιη h8t ΝΒΘ 
is Marcus 1:1-8 <1. 88rst. p.riooop· 
on<1er het opschritt: 

ιlΩh!lDDea dl PQper 

Ιπ <1. vertaling νιιη h.t HBG. 
is ΚU"cus 1: 51-13 .', 
<18 t~.8d. p8riooop . 
on<1er het opschritt: 

Οβ <1οορ βπ <1β verzoeking 
in d" woeati1D 

Ι 

6 

1 

8 

ί 'Αρχή τοίί ε~αγyελίoυ 

ΊησοΟ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ΧριστοΟ 

υΙοΟ θεοσ*, 

Ί KoOώ~ γcγρuπτu, .v τ~ 'Ηυuίct τιj:ι π/)uΨt·I'!I. 
'1δου 

ά-rrοστέλλω τον αγγελόν μου ττρο ττροσώπου σου, 
Ο .. KατασKευάσε~ τήν οδόν σου' 4ι.~!'ι:Ι (.Ι ;--ι.we.j: ι 

3 φωνή βοωντο .. ίν τ'fi ίpήμ~, 1VΙ ' 1(0. 'j 
'Ετοιμάσατε την όδόν κυρίου, 
εΜεΙα .. ΤΤO~είτε τα. .. τρ!βου .. αύτου, 

4 έγΙνετο Ίωάννη .. 
Ιό) βατττίtων έν τ'fi έpήμlι> 

καΙ Kηp~σσων βάπτισμα μετανοία .. 
'''Φ , • εl,. α εσιν αμαρnων. 

5 ' tt ' ,., - • 'Ι δ' • και '1tCTfopcucTo ττρο .. αυτον ττασα η ου αια χωρα 

καΙ ΟΙ Ίεροσολυμϊται ττάντε .. , 
καΙ έβατττιtοvτο vττ'αuτοu ίν τ~ Ίορδάνl1 ττοταμΙ:Ι 

έξομολογο6μcνο, τά .. ~μαpτία .. αυτων. 

6 καΙ ην ό Ίωάννη .. ίνδεδυμένο .. τρίχα .. καμήλου 
καΙ Ιώνην δερματΙνην ττερί τήν όσΦύν αυτοϋ 

καΙ έσθΙων ά.κρΙδα .. καΙ μέλι αγριον. 

7 καί (κήρυσσεν λέγων, 

"Έρχετα, ό taχuρότcρόs μου όπΙαω μου. 
o~ oύιc cΙμΙ 1ιcανo,. ιc6Ψα,. 
ΛUσα, τον Ιμάντα των vττοδημάτων αύτοίί, 

8 έγώ έβάττησα ύμα,. CSan, 
αύτΟ .. δ~ βατrτ(σ" ύμα .. ττνε6μαη άγίι:ι·, 

ΚαΙ έγένετο έν (κεΙναι,. ταΙ .. ήμΙραl .. 
ηλθεν ΊησοΟ .. Δττό ΗαΙαρέτ τη .. Γαλιλαίας, 

"αΙ έβατrτΙσθη εΙ .. τον Ίορδάνην ύττο Ίωάννου. 

10 καΙ εύθύ .. άναβαΙνων ίκ του uδατο .. 
:t'tcv σχ.ιΙoμ~νoυ .. τού,. ούρανού .. 

καΙ τό ττνεϋμα ώ .. ττεριστερα.ν 
καταβαινον εΙ .. aUTc.v, 

11 ·καΙ φωνή" ίκ των ούρανων, 

Σύ ε1 ό υΙό .. μου' 
. ό ~γατrητό .. , ίν σοΙ εύδόκησα. 

12 ΚαΙ είιθίι .. το ττνεΟμα αύτόν έ"βόλλει εΙ .. τήν ερημον. 
13 καΙ ην Ιν τfi ίpήμ~ τεσσεpάKOVΤα ήμέρα .. 

τrειραtόμεν.οs ίιττο τοο Ιατανδ, 

καΙ ην μετα. των θηρΙων, 
καΙ ΟΙ ~γyελo, διηκόνουν GUT~. 

iι'-a.:.ι,~~~~~~~~==========~J, 
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1 
~~~~;[ 

~ ~~6U.[ 

J(ar"uII [ 
1 :7-8 

~ 

~rcus[ 
1:9 

6 , 

f!iglln B~ 
van Matt 

Ma.ttheίis 3:1-15 

'Εν δ~ταΤς ήμtρα~ς έκε (να~ς παραγ (νετα~ 'Ιωάννης 

κηρ15σσων έν τ~ έρ~μψ της 'ΙοvδciCας λtγωv' 

μετανοεΤτε' ηγγ~κεν γ~ρ ή βασ~λεCα των ούρανων. 

Ί. 
δ βαπτ ~ ση') ς , 

2a 

Ί 

'ΗσαCοv τοίί προφήτον λ ty J-3-τ 9 ζ , o~τoς Ύ~Ρ έστ~ν δ ρηθεΙι; δ~~ 
φων~ βοωντοι; έν τ~ έρήμψ' 

έτo~μάσατε τ~ν όδόν xvpCov 
εύθεCας o~εΤτε τ~ς τρcβοvς αύτοΌ. 

b 

c 

d 

αυτός δ~ ό 'Ιωάννης εΤχεν τό ~νδνμα αύτοίί άπό τρ~χων 4a 

καΙ ζ~νην δερματCvηv περΙ τ~ν όσφtv αύτοίί καμ~λoν 
b 

~ δt τρoφ~ ην αύτοΌ άκρCδεσ καΙ μtλ~ ~Ύρ~oν. c 

Τ6τε έξεπορε15ετο πρός αυτόν Ίεροσ6λνμα 5a 

καΙ πασα ή 'ΙοvδαCα καΙ πασα ή περCχωρος τοΌ 'Ιορδdvοv, b 

καΙ έβαπτCζοvτο έν τφ Ίoρδάν~ ποταμψ ύπ' αύτοΌ 6a 

έξoμoλoγo15μενo~ τ~ς ~μαρτCας αύτων. b 

Luc. 
3:7 

r Ιδαιν Μ πολλοtς των φα.ρ ~·σα (ων καΙ Σαδδονκα (ων 7a 

Ι εΤπεναύτοτς' γενν~ματα έχ~δνων !ρχομtvωv έπΙ τό βάπτ~~μά ,τCς ύπέδε~ξεν υμΤν φνγεΤν άπό της μελλο15σης όργηζ; c 

Luc. lπo~~σατε o~ν καρπόν {ίξι.ον της μετανοCας 8a 

3:8-9 xc.t μ~ δ6ξητε λtγε~v έν έαvτοΤς"πατtρα ~χoμεν τόν • Aβ~&άμ 
λtΎω γ~ρ ύμΤν Bτ~ δ15ναται. ό θεός έκ των λCθωv τo~των • 

έγεΤρα~ τέκνα τψ 'Αβραάμ. 

~δη δt ή άξ (νη πρός τ~ν Ρ (ζαν των δένδρων κεΤταL 10a 

παν o~ν δtvδροv μ~ ποι.οΌν καρπόν καλόν Ικκ6πτετα~ b 

καΙ εΙς πΌρ βdλλετα~. 

Eγcb μtv ·υμας; βαπτCζω έν {)δατι. εΙς μετάνοι.αν 

δ δt όπCσω μον έρχ6μενος Ισχνρ6τερος μ06 έστ~ν 

00 o~κ εΙμΙ Ικανός τ~ ~πoδ~ματα βαστάσαι. 

11a 

• 
c 

d 
Luc. 
3:17 

αυτός ύμας βαπτCσει. έν πνε15ματ~ άγCψ καΙ πνρ' 

ου τό πτ150ν έν τ~ χει.ρΙ αύτοίί 
καΙ δ~ακαθαρ~ε! τ~ν &λωνα αντοίί 

12a 

b 

! 

καΙ σννάξε~ τόν σΤτον αύτοΌ εΙς τ~ν άποθήκην 

. τό δt ~χνρoν κατακα15σε~ πνρΙ άσβtστψ. 

Τ6τε παραγCνετα~ ό 'ΙνσοΌς άπό της Γαλι.λαCας 

έπΙ τόν Ίορδάνην πρός τόν Ίωάννην 

τοΌ βαΠΤLσθηνα~ υπ' αύτοΌ. 

δ δt δ~εκώλνεν αύτόν λtγων" 

c 

d 

1),a 

b 

c 

14a 

GUB 
tycb χρεCαν ~xω ύπό σοίί βαπτ~σθηνα~ 

καΙ ab ~ρχ~ πρός μt; 
b 

&ποκρι.θεΙς δt δ ΊησοΌς εΤπεν αντψ' 

ιfφες Cfρτ ~ • 
ο{)τως γ~ρ ~ptnov έστΙν ήμΙν 

πληρωσαι. πασαν δ~κ~~oσ15νην. 

τ6τεάφCηα~ν c.Vτ6ν. 

ι----------, 
het eerste woord 
van Jezus 
in het verhaal 
van Mattheus 

c 

15a 

b 

c 

d 

e 

8a 

-



Mattheus 3:16-17 
als de middelste 
pericoop van het 
drieluik. 

7 
Luc.3:21-22 

~ δ Ίησοσς ~νήχθη ς:Ις ~ην fΡημον. Ιιιtς ~Oσ l!;\,t{,μ.:ι,\C'ι:;. 
JtC~P~uO~\lCt~ un& ~aσ ~~uR6λcu, 

κ~'~ νηo~εCιoας ήμέpας'η;σσι;p~κoν~α ~Clt ~εCΙOεράIlOν~α \Ιό~"ας 

8b 

Mattheua 4:1-11 
ala de derde 
pericoop van het 
·Ori.eluik. Luo .413-4 

r.o'\'cpO\' Ι.ιε (vanc.v, 
"αΙ προσελθων δ πε ~pώ;ων ε Τ πεν αύ:ι::φ.: "ΟΙ ) 

Luc.4:9-12 

εΙ υΙo~ ε! ~oO ΟεοΟ, 
Ctlti: "να όι λΙoo~ oo~o~ ~ρ~o~ ytvIιIV~u.~. 
6 δε ά~oxρ~Oε\~ εΤπεν' 
γέγpαπ~~~ , 

οόκ έπ' ~p~~ μ6ν~ ζήσε~~~ 6 ~νOρωltoς, 
άλλ' έπ\ π~ν~Ί. ρήμ~n .έκπορευομένCjl δ~'ι σ~6μα~oς θεοΟ. 

~ 1tσ.ραλαl1βάνε~ αό~όν δ δ ~άβoλoς εΙι; ~ην ά.γ Ιαν 'ιt6λ ~ν, 
xCtt fσ~ησεν αύ~oν tJtt ~o π~εp6γ~oν ~oϋ ΙεροΟ ι 
,,~'~ λέγ ε ~ αύ~ijί" , 

εΙ υΙός εΤ ~oO θεοΟ, 
βάλε σεαlJ~oν ~~ω' 

Ύέγp~π~α~' γαρ ΙSn' 

~oΤς ~γγ{;λo~ς αό~OO i;ν~ελεt~α~ 1ΙΙ;P'~ OI,1j 
x~Ι έπ\ xι;~pων ~poOσ~ν σι;, 
μ~πo~'ι; ΠΡοσχ6ΨQς προς λ ΙΟον ""ον π6δα ιιον. 
Ιφη αό~φ ό ΊησοΟς' 

~ γέγpαπ~~~' 
ουκ l;IΙltε ~ράσε ~ς "Cιρ ~oν ~oν Οε6ν σον, 

ιΌ 

Luc.415-8 πάλ~ν παpαλαμβ~νε~ αύ~oν 
)(α\ 6εΙ)(ννσ~ν ~ύ~ω 1tάσ~ς 

δ 6~~βoλoς 'ι~ ~ρoς όψηλ~ν λΙαν, n 

• • -rα.ς βααι,λεΙnι '(ου Η6σμου HαΊ~ τηv bό~αv : 
)tσ.~ εΤπεν ~ύ~ljί' 
~αO~α σο ~ 1tάν~α δώσω, εαν 1ιεσων "ρoolll:νήoι;lς μο ~ • 
~6~ε λέγε ~ αν~φ δ 'ΙησοΟς' " . , 
(j'ltCtyc ι σα'tανα:' ' 
YCYPCtlt~Ct~ γαρ' 

ιιCιP.~oν ~oν Οε6ν σον πρoσκννfισε~ς ιιαΙ ovT~ μ6νψ λατρε:vσι:; ~ς, 
~~φΙησ~ν ~ύ~Oν. δ δ~άβoλoς, 

xα~~ Ι60ΙΙ ~γγελo~ προσηλθον H~Ί. δ~η,,6νoνν αύ~~. 

_. ..... . •. ---... ... -- 12 
'Ακοόσης δε ~~~ 'ιωάννης ~αpεδ60η / ~νεχώpησεν εΙς ~ην rαλ~λ~t~ν, 

'xetf xα~CXΛ'~πω\ι ~ην Ναζαρα έλΘων )ια~Φκηcι~ν εΙς Kαφa.pναoιιμ 13 
~ην ~αραβCXΛασσΙαν έν δpΙo~ς Ζαβονλων καΙ NεφθCXΛιμ' 
~να πληρωθ~' ~O ρηΘcν δ~~ 'Hσα~oυ ~oO ~ρoφ~~oυ λέγoν~oς' 
γη Ζαβουλων HClt γη NειρΘCXΛ(μ, 

δδον θσ.λ~σσης, πέραν ~oo Ίορόάνου ι rσ.λ~λαtα ~ων έΟνων ι 
. δ λα'ο,ς δ καΟήμενος έν OIlO~(~ ψως εΤΙΙcν IltyCl , 

14 
1~ 

16 

.' >ί.cι:~ ~oΤς καθημένo~ς έν χώρq. l(αΙ σιι,~~ O,,~ν~~oυ φως ~ν{;~ε~λεν αύ~oΤς, 

:Ί ΑπΌ ~ό~ε ~ρξα~o' δ • ΙηοοΟς Hυ'PCισσε~ν H· •. t λtγe~ν' 
με~ανoεΤ~ε', ~γγ~Hεν γαρ \~ Oαo~λεΙα ~ϊ.ιν oI·Iι\l,(.\,I'i\\I. 

17 
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Mat.4: 1-11 
Artikel πειρα etc. ίη TWNT van Heinrich Seesemann (deel VI, 1959) 
ρ.34,23 - 37,4 Die synoptische Versuchungsgeschichte 

Terecht wordt door Seesemann "die These νοη Κ.Η. Rengstorf, Lukas (ΝΤ Deutsch) zu 
4,1 ν ., auch im Versuchtwerden J esu sei nur eine Prίifung Ζυ sehen, hίnter der letztIich 
Gott steht" (Anm.58) verworpen en terecht wordt eveneens verworpen de gedachte van 
Kuhn, die "ίη der Versuchungsgeschichte nur einen "Dialog nach Art der Rabb. Schuldis
pute, ίη dem Jesus den Teufel mit den ήchtίgeη Bibelzitaten schlagt"" , ziet (Anm.68; vgl. 
Anm.59 (Bultmann Trad 271-275). 
Het gaat ook volgens Seesemann ίη de verzoeking van Jezus door de verzoeker (ό 
πειράζων ίη Mat.) omechte aanvechtίng: "Der πειράζων versucht es, Jesus νοη seiner 
ihm νοη Gott ίη der Taufe besilitίgten Aufgabe zu losen und seinen Auftrag υη

durchfϋhrbar Ζυ machen". 
Seesemann legt de ΡeήkοοΡ van Μatteϋs echter niet υίι binnen het kader van dit evangelie 
als geheel: 
1. Heel dit verhaal van 4: 1-11 en daarmee van 3: 1 - 4: 11 is bij Μatteϋs vanuit de 
ouverture lijdensverhaal, en als lijdensgeschiedenis is heel deze geschiedenis verzoekings
geschiedenis, ίη haar drie momenten: GaIilea - Jeruza1em - berg! 
De Ζίη van de volgorde der drie verzoekingen bij Μatteϋs blUft onbesproken 
2. De herhaling van τότε άΦίησον αύτόν ίη 3: 15 en 4: 11 blijft eveneens onbesproken 
(de weerstanden! - alles verzet zich ertegen, alles wordt gemobiliseerd om te νeήjdeΙeη, 
dat gebeuren zal, wat hier gebeuren wil (zoals Herodes en Judas, beiden ορ tίjd ter plaatse 
zijn». Εη hoe heel de lijdensgeschiedenis als verzoekingsgeschiedenis culmineert ίη de 
peήkοοΡ over de laster, spot en hoon (na Gethsemane) heeft Seesemann ook niet gezien. 
3. Vreemd vooral is ook, dat de herhaling van de woorden εί υίός εί τού θεού υίι 
4:3 en 4:6 ίη 27:401 door Seesemann onbesproken blijft, terwijl hij zich wel afνraagt, 
waar de synoptίci opnieuw "ein Versuchtwerden Jesu" zien. Hij zegt dan: "Ιη der Stunde 
νοη Gethsemane" en dan voorts ίη Mat.16:23 (Am ehesten wird man eine Versuchung 
Jesu ίη den Worten des Petrus nach Jesu ersten Leidensankϋndigung erkennen, da Jesus 
ihn mit den gleichen Worten zurίickweist wie den Satan ίn der Versuchungsgeschichte 
Mt.4:IO: ύπαγε όπίσω μου, σατανά (Mk 8,33 Par)". Hier had Seesemann er echter ορ 
moeten wijzen, dat bij Μatteϋs deze woorden ίη 16:23 een combinatίe vormen van ύπαγε 
σατανά ίη 4:10 en όπίσω μου ίη 4:19 (dat Μatteϋs niet ίη 4:22 herhaalt, zoals Marcus 
doet). 

We zien ook hier weer de zwakte van een theologisch woorden-boek. Men benadert de 
teksten vanuit de woorden ίη plaats van woorden vanuit de gevormde teksten. 

NestIe Aland verwijst ίη margine bij 4:3 naar 27:40 en bij 27:40 naar 4:3. 

8c 
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Mattheus 3:1 - 4:11 

Έν δε ταΤς ήμέραις έκείναις παραγίνεται 'Ιωάννης ό βαπτιστης Ι 

κηρ6σσων έν τ~ έρ~μψ της 'Ιουδαίας λέγων' 2 
μετανοείτε· ηγΎικεν γαρ ή βασιλεία των ούρανων. 

οδτος Ύαρ έστιν δ ~ηθε\ς δια 'Ησαtου τοΟ πρoφ~τoυ λέγοντος' 
φωνη βοωντος έν τ~ έρ~μφ' 
έτοιμάσατε την δδον κυρίου, 

ε~θείας ποιείτε τας τρίβους αντοο. 

αντος δε δ 'Ιωάννης εΤχεν το ενδυμα αντοο άπο τριχων καμήλου 
καΙ ζώνην δερματίνην περ~ την όσφιιν αντοο' 
ή δε τροφη ην αίιτοΟ άκρίδες κα\ μέλι αγριον. 

Τ6τε έξεπορενετο προς αίιτον Ίεροσ6λυμα 

καΙ πα σα ή 'Ιουδαία καΙ πα σα ή περίχωρος τον Ίορδάνου, 

καΙ έβαπτίζοντο έν τφ 'Ioρδάντ;J ποταμφ ύπ' αίιτοΟ 

έξομολΟΎονμενοι τας άμαρτίας αυτων. 

3 

4 

5 

6 

'Ιδων δε πολλονς των Φαρ ισαίων καΙ Σαδδουκαίων έρχομένων έπt 7 
εΤπεν αίιτοίς· γεννήματα Ιχιδνων, το βάπτισμα 
τίς ύπέδειζεν ύμϊ:ν φυγεϊ:ν άπο της μελλουσης όργης; 

ποιήσατε o~ν καρπον αξιον της μετανοίας, 8 
καt μη δ6ξητε λέγειν έν έαυτοΤς' πατέρα fχομεv τον Άβραάμ' 9 
λέγω yctp ύμΤν ΟΗ δVναται δ θεος έκ των λίθων το'ύτων έγεΤeα~ τέκνα 
ηδη δε ή αξίνη προς την ~ίζαν των δένδρων κεΤται' ·τφ Αβραάμιο 
παν o~ν δένδρον μηΠΟιοΟν καρπον καλον έκκ6πτεται XCXL εΙς πυρ βάλλεται. 

Έ~γω μεν ύμας βαπτίζω έν ϋδατι εΙς μετάνοιαν' 

δ δε ό.πίσω μου έρχ6μενος Ισχυρ6τερος μου' έστιν, 

o~ ουκ εΙμι. Ικανος τα όποδΤιματα βαστάσαι' 
αύτος ύμας βαπτίσει έν πνευματι άγίψ καΙ πυρί. 

o~ το πτνον έν τ~ χειρ\ αυτοο, 

καΙ διακαθαριεΤ την &λωνα αύτου, 

κα\ συνάξει τ'ον σίτον αντοο εΙς την άποθήκην, 
το δε αχυρον κατακαυσει πυρι άσβέστψ. 

Τ6τε παραγίνεται ό 'ΙησοΟς άπο της Γαλιλαίας 

έπ~ τον 'Ιορδάνην προς τον 'Ιωάννην 

τοΟ βαπτισθηναι όπ' αίιτοΟ. 

ό δε διεκώλυεν αύτον λέγων' 

έγω χρείαν εχω 
ύπο σου βαπτισθηναι, 

καΙ συ ερχ'Q προς μέ; 
&ποκριθεΙς δ~ δ 'ΙησοΟς εΤπεν αύτψ' 

αφες αρτι' 

ΙΙ 

12 

13 

14 

15 

40 οϋτως γαρ πρέπον έστ'ιν ήμΤν 

πληρωσαι πασαν δικαιοσννην. 

τ6τε άφίησιν αυτ6ν. 

9 



ΊησοΟς / ενθνς άνέβη άπα τον ~δατoς' 16 

κα" ήνε~xθησαν οΙ ονρανοΙ, 

κα~ ε!δεν πνενμα θεον καταβα~νoν ~σε~ περ~στεράν, 
κα~ Ιδοu φωνη έκ των ονρανων λέγουσα' έρχόμενον έπ' αύτόν1ϊ 

5 o~τoς έστ~ν δ υΙ6ς μου δ άγαπητ6ς, έν Φ ενδόκησα. 

10 

~ δ ΊησοΟς άνήχθη εΙς την ~ρημoν δΠQ τοΟ πvεvμ~τος, 
πε~ρασθηνα~ δπο τοσ δ~αβ6λoυ, 

κα\ νηστε(ισας ήμέρας' τεσσερ~κoντα ~αΙ τεσσε.ρ~κoντα ν(ικτας 2 

κα'ι. προσελθων δ πε~ράζων ε!πεν αύτψ' 
εΙ υΙος ε! τοΟ θεοσ, 
ειπε ~να οΙ λΙθοι. o~τo~ &ρτοι. γένωνται., 

δ δε άπoκρ~θε~ς εΤπεν' 

γέγραπτα~ . 
ονκ έπΟ' &ρτψ μόνψ ζήσετα~ δ ~νθρωπoς, 

~στερoν kntCvaatvo 
3. 

4 

15 άλλΟ έπ~ παντ~ ρήματ~ έκπορενομένφ δ~~ στόματος θεον. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

τότε παραλαμβάνε~ αύτον δ δ~~βoλoς εΙς την &γΙαν π6λ~ν, 

xaL ~στησεν αύτον έπ~ το πτερvγ~οv τον Ιερον, 

κα'~ λέγεΙ. αύτψ' . 
εΙ υΙός ε! τοσ θεοΟ, 
βάλε σεαυτον κάτω' 

γέγραπτα~ γαρ 5τι.' 

τοΤς άγγέλοι.ς αύτον έντελεΙται. περ~ σον 
κα'~ έπι XεLρων CιρoOσι.ν σε, 
μήποτε πρoσκόψ~ς προς λΙθον τον πόδα σον. 
εφη αύτψ δ Ίησοσς' 

πάλι.ν γέγραπται.' 

ούκ έκπει.ράσε~ς κυρ~oν τον θε6ν σον, 

πάλ~ν παραλαμβάνει. αύτον δ δ~~βoλoς εΙς ~ρoς δψηλον λΙαν, 

5 

6 

ϊ 

8 
κα\ δεΙκννσ~ν αύτψ πάσας τας βασ~λεΙας τον κόσμον κα~ την δόξαν 
κα~ εΤπεν αύτω' αντων, 

Ο 9 
ταΟτα σo~ πάντα δώσω, εαν πεσων πρoσκννήσ~ς μοι., 
τότε λέγε~ αύτψ 

{)παγε, σατανά' 

γέγραπται. γαρ' 

δ • Ιησοσς' 

κνρι.ον τον θεόν σου πρoσκυν~σε~ς κα~ αύτψ μ6νψ λατρευσει.ς. 
τότε άφΙησ~ν αύτον δ δι.άβολος, 

κα~ Ιδοv dγγελοι. προσηλθον καΙ δι.ηκόνονν αντψ. 

10 

11 

'Ακονσης δ~ δτ~ 'ιωάννης παρεδόθη / άνεχώρηάεν εΙς την Γαλι.λαΙαν. 12 

κα~ καταλι.πων την Ναζαρα έλθων κατφ~ησεν είς'Καφαρναονμ 13 

την παραθαλασσΙαν έν δρΙοι.ς Ζαβουλων κα~ ΝεφθαλΙμ' 
rva. πληρωθ~ το ρηθεν δι.h Ήσα~oν τoυ.πρoφή~oν λέγοντος' 

γη Ζαβουλων καΙ γη ΝεφθαλΙμ, 

δδον θαλάσσης, πέραν τον Ίορδ&νον, Γαλι.λαΙα των έθνων, 

δ λα~ς δ καθήμενος έν σκoτ(~ φως εΤδεν μέγα, 

14 

15 

16 

xαl τοΤς καθημένοι.ς έν χώρ~ κα~ σκι.~ θανάτον φω~ Cινέτει.λεν αντοΤς. 

'Απ'Ο τότε i'!ρξατο δ Ίησονς ?iυρ(ισσε~v καΙ λέΎξ:ι.ν' 
)'Ε,το.νοεΤτ.ε: ~),δ'ι)ι.εν ?''''Ρ ~ &~~lAr(<< Τ~OΙY c.VrC'~'ψ.v 

17 
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MattheuB 311 - 4111 

Lucas 411-13 

1 Ίησοϋς δε πλήρης πνεύματος άγΙον ύπέστρεφεν άπο του Ίορδάνου, 

καΊ, ηγετο έν τφ πνεύματL έν τ~ έρημφ 

2 ήμερας τεσσεράκοντα πε"ραζ6μενος ύπο τοϋ δ"αβ6λου. 2 

Κα'" ούκ ~φα.γεν ο'όδεν έν ταίς ήμέρα"ς έκεΙνα.~ς, 
3 εΙπεν δε αύτψ.δ δ"άβολος" καΙ σνντελεσθε~σων αύτων έπεΙνασεν, 

εΙ υΙος εΙ τοϋ"θεοϋ, 3 
4 ειπε τψ λΙθφ τούτψ tvα γένητα." &ρτος, 

κα.·" άπεκρ Ιθη προς α.ότΟν δ Ίησοϋς'ο 4 
γέγραπτα" 

5τ" ούκ έπ' &ρτφ μ6νφ ζησετα" δ &νθρωπος. 

9 ΝΗγαγεν δε αντον εΙς Ίερονσαλημ 
καΙ fστησεv έπΙ το πτερνγ~oν τον Ιερον, 
'τ , -κα" ει,πεν αντψ' 

εΙ νΙος ε! τον θεον, 
10 βάλε σεαντον έντενθεν κάτω' 

γέγραπτα" γαρ Βτ" 
τοΤς άγγέλο"ς α.ότον έντελεΤτα" περ\ σου τον δ"α.φυλάξα" σε, 

11 κα.ι βτ" έπΙ χε"ρων άρονσ"ν· σε, 

μήποτε πpoσκ6φ~ς προς λΙθον τον π6δα σου, 

12 κα'" άποκρ"θε\ς ε!πεν αύτφ δ Ίησονς 
βτ" εtρητα"' 
ουκ έκπε"ράσε"ι; κύρ"ον τον θε6ν σον. 

5 1. ' J.' 
α.να.γαγων αvτοv 

9 

10 

11 

12 

5 

εδε"ξεν αύτφ πάσα.ς τας βαο"λεΙας της οΙκονμένης έν στ"γμv χρ6νου, 

6 

7 
8 

κα.~ εΙπεν αύτφ δ δ"~Boλoς·. 6 
σο Ί, δ6σω την δόξαν ά.(ηων, 5τ ~ έμο;' 'ιταραδέδoτα~ καΙ φ έα.ν θέλω 
συ οΌν έαν προσκνvησvς ένωπ"ον έμου, ~στα" σον πασα, δΙδωμ" αύΊην' 
κα.'" άΠOΚΡ'~θεΙς ό 'Ιησονς ε !πεν αύτψ' 8 
γέγραπτα" ' 
προσκννήσε"ς κνρ"ον τον θε6ν σονκα.L αντφ μ6νφ λατρενσε"ς. 

13 καΙ σνvτελlοας πdvτα πε"ρασμόν 

δ δ"dβολος άπlστή άπ' α'ότον ~χρ" κα"ρον 

9b 
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Mattheus 4:12-13 Marcus 1: 14a 

Als Hti nu gohoord had, dat'Johannos was ovorgoloverd, 

week ΗΥ u1t na~~,Gal11oa 

Εη nadat Johannes was overgeleverd 

kwam Jezus naar Galilea. 

on Nazareth verlaten hebbende 

18 ΚU komon wonon to Kapornaum. 

vgl. 
2122-23 
8 .. 14113 

MattheuB 4112-11 

~ 

'Ακοvσας δε 5Η 

'Iωάvνης παρεδ6θη 

άνεχωρησεv 

4112-17 

Harcus 1:14-15 

1!.Μ!. 
ΚαΙ. μετα. το 

παραδοθηvαL 'rov 'Iωάvvηv 
ηλθεv 
6 'Ιησοσι; 

'Ακούσαι; δε ΟΗ 'Iωάvvης παρεδ6θη 

άvεχώρησεv εΙς -r~v ΓαλLλαtαv. 

κα'~ καταλ L πωv τη v Ί·IαζCφα. 
tλθωv κατΦκησεv εΙς Καφαρvαοuμ 

τηv παραθαλασσtαv 

tv 6ρtΟLς Ζαβοvλωv κα\ ΝεφθαλΙμ· 
14 rνα πληρωθ~ το ~ηθεv 

δια ΉσαΙου τοσ προφητου· λεγοvτος· 

15 γη Ζαβοvλωv καΙ Nεφθ~Ιμ 
6δον θαλάσσης 

πέραv τοσ 'Ιορδάvοv 

ΓαλLλα(α τωv tθvων, 

16 δ λαbς δ καθημεv~~ tv σκoτΙ~ 
φως εtδεν μέγα, 

κα'ι τοίς .καθ'ημεvο ις tv XtfJp'f κα\ aXLq. θαvάτοv 
φως άνέτειλεv α6τoΤς~ 

17 Άπο τ6τε ηρξατο ό Ίησοσς 
-,.' κηρύσσεLV κα\ λεγεLV· 

μετανοείτε· ηγγικεv γ~ρ 

ή βασιλεΙα -rwv 06ραvωv • 

.4..!..!.l 
'Απο τ6τε ηρξατο 

ό 'Ιησονς 

κηρvσσειv 

και λεγε Lv· 

μετανοείτε· 

ηγγLΗεν γαρ 

ή βασLλε(α 

τοσ θεοσ. 

1:14b-15 

κηρvσσωv 

το ε6αγγελLΟV τον θεον 
κα'ι λέγωv, 

ΟΗ 

πεπληρωταL ό καLρος 

Ηα'ι ηγγ ικεv 

ή βασιλεΙα 

του θεοσ. 

~ναχωρεtv (u1twUken) bU Mattheusl 
2112,13,14,22 ~ ~ ~ 15:21 (27:5) 

:': 

",( 

Marcus hee!t d1t woord ορ '&n plaats. 3:7 (. Matth.12a15) 

Ook Joh.hee!t d1t woord &&η maal (6115).Bti Lucas kΟΘt h8t 
a18t νοο • 

Lucas 4:14-15 

41148 

ΚαΙ 

ίιπέστρεΨεν 

δ 'Ιησοίίς 

tv τ~ δυνά.μει 
του πνενματος 

εΙς τηv ΓαλLλα(αν. 

4: 14b-15 

κα'ι αύτος έδ(δασκεν 
tv ταίς συναγωγαίς 

αύτων, 

δοξαζ6μενος 

υπο πά.ντων. 



-

-

Mattbeue 4:18-22 

18 nεΡLπατων δε παρα την θάλασσαν της ΓαλLλαCας· εΙδεν δ~o άδελφo~ς, 

Σ(μωνα τον λεγόμενον πέτρον κα\ 'Ανδρέαν τον άδελφον α!ιτοίί, 

βάλλοντας άμφtβληστροv εΙς την θάλασσαν· ησανγαρ &λεεΤς. 

l'j καΙ λέγε ι αύτοΤς· δείίτε 6πΙσω μον, καΙ πο ι.ήσω ήμα.ς άλεεΤς άνθρώπων. 

{Ο οΙ δε είιθέως άφέντες τα δΙκτνα ήκολοΜησαν αΙΙτψ. 

11 Κα1 προβας kκεΤθεν εΙδεν &λλονς δ~o άδελφo~ς, 

Ίάκωβον τον τοϊί ΖεβεδαΙον 
... 

'ιωάννην Τbν άδελφον αι,τοϊί, καΙ. 

kv τψ πλοΙψ μετα. ΖεβεδαΙον του πcx.τρΟι; αιιτων 

καταρτΙζοντας τ& δΙκτνα αιιτων· ... 
l:κάλεσe;ν αΙΙτo~ι;. καΙ. 

. α ι ο Ι δε ε(ιeεωι; άφfvτεc το πλοΤον καί. τον πατέρα αύτων ήκoλό~θησαν cx.ύτψ • 

Wanneer Ya.ttheus ορ ongeveer 65 pla.a.tsen in zijn evange11e ο Ι μαθητα'ι 

zegt (b~v. 26:8,17,18,1,,26,35,)6,40,45,56 27164 2817,8,13,16), dan bedoelt 

b:ij Ο Ι δώδεκα. (1015 20117 26114 26120 !6147). ΟΡ twee pla.a.tsen zeg1; 

b:ij οΙ δώδεκα. μαθητα.Ι (1011 θη 1111) ~η ορ 66η pla.ats 

(en in 28:16 zegt hjj οΙ ~νδεκα μαθηταt). \οΙ δώδεκα άποστ6λοι. 
Mθrι vergel~ke met elka.a.r de volgende plaa.tsenl 9137 101.1 1012 1015 1111. 
W~ geven nu een overz1oht van de plaa.tsen waar de twaa1t d1soipelen Bθt ηΔΜθ 

genoemd. in d1 t evangelie voorkomen. Zes van· de twa.a.l! komen met MIDθ genoemd 

sleohte ορ 6en pla.ats voor~ nl. in 1012-4. De a.ndere zea - ellereerst de twee 

broederpa.ren van 4; 18-~ komen met name genoemd ορ de volgende plaatsen 

voorl 

ΣΙμων 

πέτρος 

Άνδρέας δ άδελφοι; αότοϊί 

Ίάκωβος ότου ΖεβεδαΙον 

. 'Ιωάννης δ άδελφος αΙΙτοΌ 

20: 2:) 26137 27:56 

ΜατυαΤος δ τελωJης 

Ίούδας ό ΊσκαΡLωτηc 

In de eerste vier van deze νjJ! 1Ier1oo
pen wordt even nad;ukkelUk gezegd, dat 
Juda.s "Μη van de twaal!" 18 6χι dat 
b:ij 1e "die Hθιn overleverde 11 Ι 

4118 1012 16116,17 17125 

4118 8114 1012 14128.29 15115 16:16,1δ 

16122,23 1711,4 171t4 18121 19127 

26133,35 26137,41 26158,6,,73,75. 
Jls πρωτοc ko~t Petrus dus φρ 23 

~laatsen voor in 14 peri~open. 

4118 βη 1012 
ορ twee plaatsen dus ~ twee per1oopen. 

4121 1012 1711 

eveneens 4121 10lΙ 1711 
ZU k-men eohter ορ nog dr1e andere plaatseD 

voor als "de z.nen van Zebedeus". 

919 1013 twee plaatsen in twee per1oopen. 

1014 1)1 1Ο11-4 

26114 in .6,1-16 ~ 
26125 1)1 e6117-2f 

• 
26147 111 26130-56 
2713 in 27 ι 3-1~ .r·· .• 

11 



Ma.rcus 1: 16-20 

Κα\ παράγων παρα την θάλασσαν, τη~ Γαλ~λαΙα~ ε!δεν 

ΣΙμωνα 

άμφιβάλλοντας 

κ~~ Άνδρέαν τον άδελφον ΣΙμωνo~ 

έν τ~ θαλάσσ~O ησαν γαρ &λεεΤςο 

κα'ι εΙπεν α~τoΤς δ ΊησοίίςΟ δευτε όπΙσω μου, καΙ πo~ήσω tJμας γενέσθαι 

κα'ι ευθυς άφέντες τα δΙκτυα ήκολοόθησαν α~τψ. '&λεεΤς άνθρώπων. 

Καt προβας όλΙγον,εΤδεν 
• Ίάκωβον τον του ΖεβεδαΙου κα~ Ίφάννην τον άδελφον αύτοΟ 

, , 'έ ( και αυτους v τψ πλο "ψ --, 

καταρτΙζοντας τα δΙκτυα Ο 

κα\ άφέντες τον πατέρα 

" 
HBt woord παραδ ~δ6να~ komt 1n het ΝΤ 120 ιnaa.l voor. 

B~ Mattheus 31 m&al (Ma.rous 21 m&al 
Luoas 11 ιna.al 
J oha.nnes 15 ιnaa.l 

Ha.ndel". 13 ιnaa.l 
Paulus 19 ιna.al 

ΟΡ T1er plaatsen Ietekent het woord b~ Ma.ttheusa '~an 1eaand 1ets 8verleveren in 

de zin van: iets hem 8verhand1gen, 1ets hem 1n handen geven όm het te beherea; 

( 11:27 ~(I) 25114,20,22). 
ΟΡ alle over1ge 27 plaatsen g&at het b~ 'd1t woord ΟΘI 1ea:and .verleveren aan 

het gere~ht. ΟΡ 19 van deze 27 pl~tsen 1s het Jezus , d1e wordt overgeleverd

(ΟΡ 8 plaatsen 1s het θθη anderl 4112' (ι) 10117,19,21 18134 2419,10 5125) 

:D9 19 p.la.a.tsen, waar he'j; woord "ove.rleveren" wo~t geb:ιu1kt UlΘt b-etrekki.Dg "tot 

Jezus, z~ de volgendel 

10:! 171~ 201~, 1, 26IbJi,12. 26IlhllιM.,]i 261~~~ 2712 271~Δ, 
27118,26 • 

ΟΡ 15 van deze 19 plaatsen (de onderstreepte plaatsen) (en 1n 7 van de 9 per1ao

ΡθΩ) gaat het om'de daad van Judas. 

Vele vθ~t&lingen hebben het woord παραδ ~δ6να~ :bohalve met "overleveren" 

8Ρ een var1erend aantal plaatsen ook met 'lYerra.dθ." wee:rgegevenl 

~1dse Ve:ut. 2 ma.al; Brφuwer 4 ιna.al st.W1l11'bro 6 ιna.al i vert.HBG ,ί.JJS,&J. . .J. 

Stat.Vert. 9 ιna.al i tUr10h 11 m&al J UΌ!!att 14 maal ο 

(St.W1llibrord hee!t ορ v1e%' plaatsen (zjjn, mijn) ''verrader'' ,also! er, zoals 

in Luo.6: 16, πρo~6της staat). 

(z1e θθη besprek1ng van "overlevering" als apostolis8b8 handeling 

in de K1rohl1.he DOgm&t1k van Κa~l Barth 

ΙΙ,ε Die Lqhre ~oη der Qna4enwahl 

~ar.35 D1e ErWβh~ung de, E1nzelnen 

4. 1>18 Best1l11111Un& de. Verworί'enen 

de kle1ne letter. over Judas 5.508-56) 

lla 



Ma. ttheUs 4: 23=25 Marous 1r 39 

23 Kα~ περιηγεν ·έν '3λ~τ~ ΓαλιλαC-q. 3' \ .,.' 
Και ηλθεν 

διδάσκων Ιν ταΤς συναγωγαΤς αύτων 

κα'ι κηρύσσων το εύαγγέλιον της' βασιλεΙας 

κα~ θεραπεύων πα.σαν ν6σον κα~ π5.σαν μαλακΙαν 

έν τψ λαψ 

κηρύσσων 

εΙς τας συναγωγας αύτων 

εΙς δλην την Γα.λιλαCαv 

καL τα δα~μ6ν~α tκβάλλωv 

~ Kα~ άπηλθεν ή άκοη αύτου εΙς 5λην την ΣυρΙαν 

ριt 

καί προσήνεγκαν αύτψ πάντας τους κακως ~χoντας ποικΙλαις ν6σοις 
, 

και βασάνοις συνεχομένους 

δαψονιζομένους κα'ι σεληνιαζομενους κα'ι παραλυτικούς 

κα~ Ιθεράπευσεν αύτούς 

. 
και 

άπο 

και 

ήκολούθησαν αύτψ 5χλοι 
, 

πολλο ι 

της ΓαλιλαΙας καΊ. Δεκαπ6λεως 

'Ιεροσολύμων κα'ι ΊουδαΙας • πέραν του 'Ιορδάνου και 

7 ΚαΊ. δ Ίησους μετα των μαθητων αύτου 

~νεχωρησεν ~ρoς την' θ~ασσαν·· 

κα'ι πολύ rtληθος άπο της Γα.λιλαΙαι; ήκολούθησεν 
καΊ. άπο της ΊουδαΙας ~Ί, άπο 'ΙεΡΟQολί'ιμωv 
κα'ι άπο της ΊδουμαΙας. καΙ πέραν του 'Ιορδάνου 

κα~ περΊ. Τί'ιρον κα~ Σιδωνα 
πληθος πολί'ι 

άκούοντες 5σ~ ποιεΤ ηλθον ~p'Oι; αύτ6ν 
, καΊ. εΤπεν το Τς μαθηταΤς'αύτοΟ 

tva. πλοιάριον προσκαρτερv αύτφ δια τον δχλον 
tva. μη θλιβωσιν αύτ6ν 

10 πολλους γαρ ~θεράπενσεν 
ffiστε, ~πιπΙπτειν αύτψ tva. αύτου &ψωνται δσo~ εΙχον 

11 καΟι τα πνεύματα τα άκάθαρτα μ~στ ~γας 

δταν αύτον έθεωρουν 

προσέΠLΠΤΟV αύτφ κα~ ~κραζoν 
λέγοντα δτι συ εΙ δ υtQς του θεοΟ 

12 καΙ. πολλα. έπετΙμα αύτοΤς 

tva. μη αύτον φα.νερΟν ποιήσωσιν. 

12 



De compositie νΒΏ de Bergrede 

οόk deze eerste νΒΏ de vij:t "reden" is een" zeer zorgvuldig 
gecomponeerd geheel: 

5:3-20 5:21-48 7:13-27 

Ι Ι 

Οra1i:!ιe>'dοιιι1i1 10β 

,Matthoue 619-13 , " 
Π&τερ ήμων δ Ιν 'tot~ o~ρανoΤ~· 

άγιασθήτω το 6νομά σοv· 

18 Ιλθ&τω ή βασ~λεΙα oOV· . . 
·γεvηθn'tω . 'tO θέλημά σοv, " 

"ιbι; tV. ο!ιρανφ κάΙ !π \ γης. 

11 τον ~ρτoν ήμων τον tlt~ova~OV 

, 

δo~ ήμΤν σ~μερoν· 

1~·κα.t ~φες flμΤv τα. 6φε~Mμσ;τα ήμων, 

2 

WOBS 1112=4 

η&τερ, 

&'γLασθητω το ~νoμά σου· 

!λθ&τω ή βασιλεΙα oOV 

δtδοv ήμΤν το ~θ;ήμεραν· . . 
4. καΙ !φε~ ήμΤν τα~"άμαρτΙας ήμων, 

ιbς καΙ ήμεΤ~·~φηκα.μεν καΙ γα.ρ α!ιτοΙ αφtομεv 

τoΤ~ 6φε~λΙτα~ς ήμων· . παντΙ όφε.ΙλoνΤ~ ήμΤv' 
~ 

·13 καΙ μη r;tatv"tyx?~ ήμ.&~ tt~ .πε~ρcι:σμ6ν, xCtt 'μ~ f4tσεvέγκvς ήμ&ς εΙς πεφασμ6ν 

άλλα ρ~σα~ ή~~ ~πo τοό πονηροΟ. . 

13 



13a 

παράπτω μα bij Marcus en Matteίis 

Bij Marcus komt het woord παράπτωμα ορ een plaats voor: 11 :25, aan het slot van de 
perikoop 11: 10-25 "νοη der Κraft des Glaubens" (Aland: "Der verdoπte Feigenbaum"). 
Ιη verband met 11 :24 (προσεύχεσθε ... ) heeft Marcus 11 :25 toegevoegd: "και όταν 
προσευχόμενοι ... ". 
Matteίis verplaatst ηυ dit λόγιον naar 6: 14-15 om er de peήkoop over het gebed mee te 
besluiten. Daar is het beter ορ Ζυη plaats. Het is de vijfde bede van het ''onze Vader", die tot 
besluit van de perikoop door dit λόγιον wordt benadrukt. 

Matteίis 6:14-15 

14a 'Εαν γαρ άφητε τοις άνθρώποις 
τα παραπτώματα αύτων, 

b άΦήσει και ύμιν ό πατηρ 
ύμων ό ούράνιος' 

15a έαν δε μη άφητε τοις άνθρώποις, 
b ούδε ό πατηρ ύμων άΦήσει 

τα παραπτώματα ύμων. 

Zie wat er achtereenvolgens is gebeurd: 

Marcus 11: 25 

Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, 

άΦίετε εί τι f:χετε κατά τινος, 

ίνα και ό πατηρ ύμων 

ό έν τοις ούρανοις 

άΦ1) ύμιν τα παραπτώματα ύμων. 

1. Matteίis verplaatst Mar.ll:25 (waar bij Marcus ΙΧ ίη zijn evangelie het woord παράπτωμα 
voorkomt) naar Mat.6: 14. 

2. Matteίis heeft dit krachtig willen benadrukken door het te herhalen met 6: 15 "έαν δε μη ... 
Als ge dat niet doet ... ook niet ... ούδε". 
Matteίis brengt hier een chiasme aan, doordat hij ίη v.14a de woorden τα παραπτώματα 
heeft, maar deze ίη v.14b niet herhaalt en ze vervolgens ook niet heeft ίη v.15a, maar weer wel 
in v.15b. Daardoor komt in het midden van v.14-15 de volle nadruk te liggen ορ "vergeven"(v. 
14b-15a). 
Helaas vinden we ίη de TR dίt chiasme verstoord, doordat ook ίη v.15a de woorden τα 
παραπτώ ματα werden toegevoegd. 

3. Ιη de TR vinden we ηυ dit dubbele van Mat. 6: 14-15 ook in Marcus 11, doordat aan Marcus 
11:25 v.26 werd toegevoegd onder invloed van Matteίis 6:15. 

4. De woorden έαν μη άφητε van 6: 15 plaatst Matteίis ηυ ook als afsluiting van de gelijkenis 
over de Koning als Richter ίη 18:35 (en ηυ hier: ό πατήρ μου ό ούράνιος!). 
Helaas vinden ηυ ίη de TR ook hier (onder invloed van 6:15) de woorden τα παραπτώματα 
αύτων toegevoegd - ook hier moet de volle nadruk ορ "vergeven" liggen (vgl. 18:21,27,32). 
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We hebben hier weer een νoorbeeld νan hoe hίj een λόγιον νan Marcus ίη zijn eigen νerhaal 
anders (optimaal!) laat functioneren. 
Het woord παράπτωμα] komt bij Marcus ορ een plaats (eenmaal) νoor - ίη 11:25 - en bίj 
Μatteϋs ορ een pIaats (tweemaal: 6:14-15)2. 

] Het woord παράπτωμα heeft als synoniem παράβασις - il')::J.!! (niet ίη Tenakh!), 
transgression, tresspass (Grossman en Segal, Compendious Hebrew-English Dictionαry: *, 
d.w.z. Mishnaic and Talmudic word). Luther en de Statenνertaling gebruίken het woord 
''oνertreding" als weergaνe νan .l)ιp~, wat νeel te zwak en onjuist is; beter is: νerbonds
breuk, Auflehnung, Abtrϋnnigkeit, Rebellion. 

2 Ιη het Nieuwe Testament komt het woord παράπτωμα 19χ νoor: 16Χ bij Paulus; 
Statenνertaling νertaalt: 2Χ "νal" (Rom.11:11-12); 2Χ "zonde" (Rom.4:25 2Cor.5:19) 
15χ "misdaad". 



Ma t theus :? s 1- 2 

1 ΆΙδaJν δ~ 't'otιc; 5χλοvι; ά.ν~βη εΙι; 't'~ 5ρος 
καΙ καθCσα~τοc α~τoσ προσηλΘαν αότψ οΙ μαθηται α~τoσ 

2 καΙ ά.νοCξαc τδ στ6μα α~τoν έδ'δασκεν αντo~ι; λ~γων 
Matth8us 5s3-12 . 

3 μακdρ~o~ 9Ι π't'ωχοΙ τ~ πνε~ματ~ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

5τ~ α~τ~ν ~στ~ν ~ βασ~λε'α των o~ρανων 
μακdρ~ο~ οι πενθονντεc 

5τ~ α~.'t'οΙ παρακληθ~σoντα~ 
μακdρ~ο~ οΙ πραεΤς 

5n α~τoΙ κληροvομ~σοvσ~ν τt)ν γην 
μα:κdρ~ο~ οι πε~νωντες καΙ δ~ψωντες τt)ν δ ~καo ~σ~νην 

5τ~ α~τoΙ χoρτασθ~σoντα~ 

μακdρ~ο~ οΙ l:λε~μονες 

5n α~τoΙ ~λεηθ1'iσοvτα~ 
μακdρ~ο~ οΙ καΘαροΙ τ~ καρδC~ 

5τ~ α~τoΙ θεδν 5ψoντα~ 

μακdρ~ο~ οΙ εΙρηνoπo~oΙ 

5τ~ vLot θεοσ κληθ~σoντα~ 

μακdρ~ο~ οι δεδ~ωγμ~νo~ ~νεκα δ~κα~oσ~νης 

5τ~ α~'t'ων έστ~ν ~ βασ~λε'α των ονρανων 

μακdρ~o~ ~στε 5ταν δνε~δ'σωσ~ν δμας καΙ δ~~ξωσ~ν 

καΙ εtπωσ~ν παν πoνηρ~ν καθ' δμων Ινεκα έμον 

χαCρετε καΙ άγαλλ~ασθε 

τ~ δ μ~σθδς δμων πολtς έν τοΤς ονρανοΤς 

o~τως γ~ρ ~δ'ωξαν 't'o~t; πρoφ~τας τo~ι; πρδ δμων 

Mattheus 5s13-16 

ΎμεΤς έστε τδ &λας της γης 

t~v δt τό ~λας μωpανO~ , tv _Cv~ άλ~σθ1'iσετα~ 
εΙς ο~δtν Ισχ~ε~ Ιτ~ 

εΙ μt) βληθtν Ιξω καταπατεΤσθα~ δπδ των ά.νθρ~πων 

14 ΎμεΤς ~στέ τδ φως τον κ6σμοv 

o~ δ~νατα~ π6λ~ς κρvβηνα~ l:πdvω 5p~vc; κε~μ~νη 

15 ο~δt καCοvσ~ν λ~χνoν καΙ τ~θ~ασ~ν α~τδν δπό τδν μ6δ~oν 

~λλ' έπΙ τt)ν λvχν'αν καΙ λ~μπε~ πασ~ν τοΤς έν τ~ oΙκ'~ 
16 ο{5τως λαμψd.τω τδ φως ~μων .Ιμ1φοσθεν 't'ων άνθρι6πων 

5πως tδωσ~ν δμων τ~ καλ~ ~ργα 

καΙ δοξd.σωσ~ν 't'δν πατ~pα δμων τδν tv τοΤς o~ρανoΤς 

Hattheus 5s17-20 
17Mt) νομ'σα't'ε 5't'~ ηλθον κα't'αλνσα~ τδν ν6μον ~ 't'o~t; πρoφ~τ~ 

~~κ ηλθον κα't'αλνσα~ αλλ~ πληρωσα~ 
\8 άμt)ν γ~ρ λ~γω δμΤν 

ftwc; ~ν παρ~λθv δ o~ρανός καΙ ~ γη ό~;"1 n«eέλη, 
.ι.ω't'α ev ,ιr μ'α κερα'α'&Πό 't'ov ν6μοv 
ftως ~ν πdν't'α γ~νητα~ 

19 8ς ~~ν o~ν λ~σ~ μCαν των έντολων 't'ο~των των έλαχCσ't'ων 
καΙ δ~δd.ξv o~ως 't'o~t; άνθρι6ποvς 

έλd.χ~σ't'ος κληθ~σ~'t'α~ έν τ~ βασ~λε'~ 't'ων o~ρανων 

Ι 
δ'ς δ.' α.ν πο ~~av καΙ δ ~M~v 
ό~'t'ος μ~γας κληθ~σε~α~ έν τ~ βασ~λε'~ των o~ρανων 

20 λ~γω γ~ρtιμΤν 5n 
l:~νμ~ περ~σσε~σ~ ~μων ~ δ~κα~oσ~νη 

πλεΤον 't'ων γραμμ.α't'~ων καΙ Φcφ~σα'ων 
o~ μ~ έΙσtλθητε εΙς τt)ν βασ~λε'αν των οόρανων 
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Ma tth. 7: 24-27 

24 πας o~ν 5σης ά.κo15ε~ μον τοf>ς λ6γονς το15τονς και ποι,εΤ α.6τotιc 

δμoι,ωθ~σετα.ι, άνδρΙ φροvCμφ 

5στι,ς ψκοδ6μησεν α.6τοΌ τ~ν οΙκCα.v έπι, τ~ν πtτρα.v 

25 ,κα.Ι κα.τtβη ή βρoχ~ κα.Ι ηλθον o~ ποτα.μοΙ καΙ ~πνενσα.ν οΙ ~νεμoι, 

27 

κα.Ι προσtπεσα.v τ~ otxC~ έκεCv~ κα.Ι ονκ ~πεσεν 

τεθεμελCωτο γ~ρ έπΙ τ~ν πtτρα.v 

κα.Ι πας δ άκo~ων μον τοt>ς λ6γονς τo~τoνς καΙ μ~ ποι,ων αντοf>ς 

δμo~ωθ~σετα.ι, άνδρΙ μωρφ 

5στ~ς ώκοδ6μησεν α.ντοΌ τ~ν οΙκCα.v έπΙ τ~ν αμμον • 
καΙ κατtβη ή βρoχ~ καΙ ηλθον o~ ποταμοΙ καΙ ~πνενσα.ν o~ ανεμοι, 

κα.Ι προσtκοψα.v τ~ OLxCI\, έκ'εcv"J 

καΙ ~πεσεν κα.Ι ην ή πτωσι,ς α.ντης μεγdλη 

Katholieke B!ibe1stichting 

,4 ~ 'ΙΝ, ά1. όe-ιr,e.~~~ ho<>~~.1I. 1tn1&U·hande~t, ka.n lIIen vergelJj

keu. me't. een verstandig' man die ~xι huis ορ: 1"όΙsgrοnd bouWI1.&. 25 De regen viel 

neer, ά. bergstrolllen kwamen omlaag, d. βΙ~1'1II .tak ορ β11 zJJ storten,zioh ορ dat 

huis, maar het viel niet in, want h,t stonCi gegrondvest ορ' άβ rots. 26 Maar 

ieder die deze woorden van HU hoort. dooh .r n1.t naar handelt, kan men ve~ge-

1jjken met een dwaaa die zJ.jn h'lis bouwde ορ het r;a.nd. 27 De regen viel neer, 

de bergstromen kwamen om1aag ι .Ιθ atorII stak ορ .n zJJ neukten da t huis, zoda t 

het vo11edig verwoest werd. 

Neder1and B!jbe1genootschap (groot nieuws voor u) 

24 Ieder die mU hoort en &11es doet wat ik r;eg, kun je verge~ken met ~emand 
die ΖΟ verstandig was zJ.jn huis ορ άβ rots te bouwen. 25 De regen vie1 neer, 

de rivieren stroom~en over, de winden waaiden en beukten tegen het huis. Maar 

het b1eef overeind"want het was gebouwd ορ de rot •• 

26 Ieder die mU hoort:ma.ar niet doet wat 1k Ζβδ, kun je vergel.\jken met iemand 

die ΖΟ dom was zJ.jn huis ορ za.nd te zetten. 27 D. regn viel neer, άβ rivieren 

stroomden over, de winden waaiden en beukten' tegen het huis. En het huis 

stortte vo11edig in. 
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Vertalingen van Mattheus 7i24-27 

Vulgata (Hieronymus bewerking van de oud-lat~nse tekst, uit het jaar 383) 

Omnis ergo, qui audit ~e~ba mea haeo, et taδit ea 
assimi1abitur viro sapienti 

qui aedi!icavit domum suam '.l.1ρι'Δ petram 

et descendit pluvia et venerunt tlum1na .t tlaverunt venti 

et irruerunt in domum illam 

et ηοη cecidit, tundata enim erat &uper Ρet~aφ 

Et omnis, qui audit verba Φθβ haec, et ηοη tacit ββ 

similis erit viro stulto 

qui aedificavit domum suam super arenam 

et deacendit pluvia et venerunt tlumina .t tlaverunt venti 

et irruerunt in domum illam 

et cecidit, et tuit r.uina il1ius magna. 

Sebastian Castellio (1515-1563 1at~nse b~be1vert.'55'~ !ran8e vert.1555) 

Igitur quisquis haec mea dicta et aUdit; et exsequitur 

eum cum viro prudenti comparo 

qui domum 6uam in rupe construit 
quae domU8 

delaplo 1άbre, venientibus !luviis, spirantibu~ vent18, et ίη βΔΘ irruentib:~. 

ηοη tamen cadit, quippe tundata ίη rupe. 

Quisquis vero haeo mea dicta audit.'nec exsequitur 
'. . 

similiter facit, βο 8i quia stultus homo domum BUΔm ίη arena construat: 

quae domus 

de1apsa p1uvia, venientiDus !l~~iis, spirantibusque ventis, 

Qt in βΑΘ impingentibus, 

cor~t, et ingenteII ruinam det. 

Theodorus Beza (1~-1606) (vert.N.T. toen ~ in Lausannewa& 1549-58) 

g~isqUiS igitur audit θΧ Θθ ββrΘo~ββ istos, ~ βΟβ praestat 

assimilabo eum. viro prudenti 

qui aedificavit domum suam super.petram 

decidit autem nimbUB ~ venerunt t1umina & tlaverunt venti 

& inciderunt domui i111 

sed ηοη cecidit, tundata enim tuerat supra petraII 

Et quisquis audit θΧ Θβ hoa sermones, et θΟβ ηοη praestat 

assimilabitur viro !atuo 

qui aediticavit domum suaΘ supra arenaII 

Descendit autem p1uvia et venerunt tlumina et f1averunt venti 
et impegerunt ia domum illam 

et cecidit, et tuit casus ejus magnus. 

g) Β. Vera pietas uno Christo nititur, ideoque perstat invicta 
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U a t t h 8 U 8 8 ι 1 - 9 ι 3 4 

~ .: 
Οcρα1ιεCιωv 1ιασαν ν6σον ιιαΊ. ttaqetv, μαλαιιΙαν (;v "rlj\ λαlj> 

4124 9135 (vgl.1011) 

J1t godo81to ναn b8t 8vango11e naar MΔttheuo bootaat u1t dr10 dolonl 

Ι. Mnttheue 811-17 ~
811~, 

mot dr1e por1oopon , 1815-13 Ι 
. ,σι 14-1"( 

8118-22 

, ~ 8"n-,27 
ΙΙ. MBttheuB 8118 - 911) mot VU! per100pen 812β-34 

91~~ 

919-13 

ΠΙ. MntthOUR 9: 14-Υ! ~
9Ι14-17 

mot drio por1oopon 191,18-26 

, 9121-34 (vgl.12122-~) 

Ι. U & t t h β U 8 8 ι 1 - 1 1 

eerst. periooops ~ 

Κα"rαβ~V"rΟ~ δε etG-roO &πο -roO 6ρoν~ 

~κoλo~θησαν CtG"r~ t$χλο ~ πολλο,Ι 

2. κα\ μον 

λεπρος προσελθων πpoσεκ~νε~ CtG"r~ λfγωv 

κ~ρ~ε 

ιαν θ~λvς δ6νασα' με xαeCtptaCt~ 

;. κα\ ~Κ"rεtvας τηv χε~ρα ~φατo etG-rou λfγωv 

efλω καθαρtσθητ~ 

4. 

κα\ ε6θ~ως ~καθαpΙσθη αύτοα ~ ~~πp~ 

xdL λΙγε~ αvτfu δ 'Iησou~ 
, . 

δρα μηδεVL Etn~~ 

~λCι (5παγε 

σεαντον δεΤξον τψ ΙερεΤ 

ΚCΙL npoafvEYXov το δωρον 

~ προσέταξεν Μωυσης 

ε,Ις μαpτ~ρ ~ov αGτο Τς 
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}larcus 1*40-45 (. Ya.t th.. 8a 1-4 en Luo&s 5ι12-16) 

.. 
-

~ρχεταL προς α~τoν λεπρος παρακαλων καΙ γονυπετων λ~γων αΌτ~ 

()τ ~ έα.ν θ έλΤ)Ι; δύ νασα.Ι με ~θαρ ,Ισα~. 

4Ι . κα ι σπλαVΎχν~σθε'ι,ς έκτε{νας; ~ην χεΤρα α~τoy ~φατo καΙ λέγ ει αύτ~ 

42 . 

43. 

θ~λω καθαρ .Ι,σθηη 
, 

ε~ θυς άπf\λθεν άπ' και α!ιτοΟ 
' . 

'λέπρα καΙ. 
, 

έμβΡLμησάμε vος; α~~~ ε~θvι;; έξέβαλεν κα~ 

ε5ρα μηδενΙ μηδεν εtπV~ 

~λα. {5παγε 

σεαυτον δεΤξον ~~ ΙερεΤ 

κα~ προσενεγκε περ\ ~oσ καθαρ~σμoO σου 

~ πρoσέ~αξεν Mωυση~ 

εΙς μαρτύρ~oν αύτoΤ~ 

έκαθαρΙ σθη 

α6τ6ν 44 xαl λέγει α(;τψ 

45. δ δε έξελθων ~ρξατoκηρνσσε~ν πολλα κα\ δ~αφημΙζε~ν το ν λ~γo ν 

«-στε μηκέη αύτον ΔUνασθα~ φανερω~ ε,Ιι; π6λ L V εΙσελθεΤν 

άλλ' εξω έπ' έρ~μo~ς τ6πo~~ ην 
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,TWeede periooop (van Matt~eUa 811-11)1 815-13 

5. EΙσελθ~ντoι; δε α~τoσ εΙι; KαφCXρvα.oνμ 

προσηλθεν αlιτψ ~κατ6νταρχoι; 

~ ~,' 6.. L 
παρακαλων αυτον κα~, λ~γων 

κ~ρ~ε 

δ παί~ μου βέβλητα~ t~ τ~ oικι~ 

παραλυτικ6ι; δεινφι; βασαν~ζ6μενoι; 

7. λ,έγ ε ι αlιτljί 

~γω ~λθων θεραπε~σω αlιτ6ν 

8. άποκριθειι; δε δ έκατ6νταρχοι; ~φη 

κ~ριε 

ο(ικ εΙμι ~κανoι; 

άλλα μ6νον ειπε 
-

λ6γφ 

και ,Ιαθ!ισεται δ παίι; μου 

9. και γαρ Ιγω (Χνθρωπ6ι; εΙμι δπο ~ξoυσΙαν 

~χων δπ' έμαυτον στρατιωται; 

καΙ λ~γω τo~τφ 

πoρε~θητ~ καΙ πoρε~εται 

καΊ. ~λφ 

~ρχoυ κα~ ~pχεται 

και τφ δo~λψ μου 

ποΙησον τοστο καΙ ποιε! 

10. ~κo~σας δε δ Ίησουι; ! θα~μασεν 

και εΤπεν τοίς άκολουθουσιν 

~μήν 

λ~,γω ~μΤν 

παρ,', olιδενΊ. τoσα~την πtστιv tv τφ 

11. λέγω δε δμίν 

ΙSτι πολλοι' άπό άνατολων καΙ. δυσμων 

, ισραηλ 

f1ξουσιv 

εδρον 

κα~ ~νακλιθ~σoνται μετα 'Αβρααμ κα\ Ίσαακ xα~ Ίακωβ 

tv τ~ βασιλεΙ~ των o~ρανων 

Ι2. οΙ δέ υΙo~ τηι; βασιλεΙαι; έκβληθήσoντα~ 

εΙι; το σκ6τοι; το tξωτερον 

Ικεί fσται δ κλαυθμοι; και δ βρυγμοι; των όδ6ντων 
- -

13. και. ε"tπεv δΊησo~ι; τφ έκατoντ&.ρχ~ 

{5παγε 

~ι; έπΙστευσαι; γενηθ!ιτω σοι 

κα~Ιάθη δ παΤι; tv τ~ (6~~ έκεΙν~ 
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Ma.ttheus 9135-38 Ma.rcus 6:61 

35 KaL περιηγεν δ Ίησονς τας π6λεLς π~σας και τας κωμας 

διδάσκων !ν ταΤς σvvαγωγαΤς αότων 

Κα'ι περ ιηγεv 

τας κωμαι; 

κ~κλψ διδάσκωv 
κα~ κηρ~σσων το εvαγγέλLΟV της βασιλεtας 

και θεραπε~ων πασαν ν6σον καΙ πασαν μαλακtαv 

36 • Ιδων δε τονι; 5χλοvι; !σπλαγχvtσθη περ Ι α!ιτων 

ΟΤL ησαν !σκvλμέvοι xaL !ΡΡLμμέVΟL 

ώσει πρ6βατα μη ~χoντα ΠΟLμέvα 

37 τ6τε λ~γε L τοΤς μαθηταt'ι; α!ιτον 

δ μεν θερισμοι; πολ6ς 

οΙ δε ~pγάται δλtγΟL 

~~ δεήθητε οΌν τον xvptov τον θερισμον 

5πως ~κβάλv ~ργάται; εΙς τον θερισμον α!ι~oν. 

Ma.rous 6134-

ΚαΙ !ξελθων 
εΤδεν πολνv 5χλοv 

καΙ tσπλα.γΧV,tσθη 

!π' αlιτoνι; 

6τι ησαν ώι; πρ6βατα 
μη ~xovTa ποιμέvα 

κα'ι ~pξατo δ ιδάσκε LV 

αότονι; πολλά. 
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Ma.ttheuB 1'.1-" Ma.:rOUB Ι;ιΊ 

Kα~ πρoσκαλεσ~μενo~ τoυ~ δώδεκα μαθητα~ αότον 7 

εδωκεν α(ιτoΤ~ έξουσ,Ιαν πνευμάτων άκαθάρτων 

Kα'~ πρoσκαλεΤτα~ 

τoίι~ δώδεκα 

κα~ ηρξατο αότoυ~ 

άπoστέλλε~ν δύο δίιο 
ffiστε έκβ&λλε~ν αότά 

κα'~ θεpαπε~ε~ν πασαν ν6σον καΙ πασαν μαλαΚ,!αν. 
, 

κ~~ !δΙδου αότoΤ~ !ξουσ(αv 

Ma:rOUB 3113-1' 

των πνευμάτων των 

άκαθάρτων. 

13 ΚαΙ άναβαΙνε~ εΙ~ το ~ρo~ 

καΙ πρoσκαλεΤτα~ o~~ ηθελεν αότ6~ 
καΙ άπηλθον πρo~ αότ6ν 

14 καΙ έπο!ησεν δώδεκα 

tvα ~σ~ν μετ' αότοσ 
xαt tvα άπoστέλλ~ αότoυ~ κηp~σσε~ν 

15 κα~ fxg~v !ξουσΙαν έκβ&λλε~ν τα δαιμ6ν~α. -
των δε δώδεκα άποστόλων τα Δν6ματά !στ~ν ταστα" 

πPωτo~ Σ,Ιμων δ λεγ6μενo~ πέτρo~ 

16 'καΙ !ποΙησεν τoίι~ δώδεκα 
xαi !πέθηκεν 5νομα τψ 

ΣΙμων~ Π~Τp'oν 
και Άνδρέα~ δ άδελφo~ αό~oσ 

, 
κα~ Ίάκωβo~ δ τον Ζεβεδα!ου 

, 
και Ίωάννη~ δ άδελφo~ αότον 

17 καΙ Ίάκωβον τον 

ΖεβεδαΙου 

κα~ Ίωάννην,τον 

άδελφον τον ,'Ιακώβου 

3 ΦΙλιππo~ κα'~ Bα.pθoλoμαΤo~, καΙ !πέθηκεν α~τoΤς 
CSvομα 

Boανηργέ~ ,8 έστιν θωμα~ κα~ MαθθαΤo~ δ τελώνη~ 

IIάκωβo~ δ τον ΆλφαΙου καΙ θαδδαΤo~ 

4 Σ,Ιμων δ KαναναΤo~ 

υΙοΙ βρoντη~ 

18 καΙ' Ανδρέαν 

χαί, Φ(λι,πποv 
κα~ Ίo~δα~ δ Ίσκαρ~ώτη~ δ καΙ πα.pαδoυ~ αότ6ν. καΙ Bα.ρθo~oμαΤoν 

καΙ ΜαθθαΤον 

5 Τοίιτους τoυ~ δώδεκα άπέσ~ε ~λεν δ' Iησoν~ 

παραγγε.(λας αότoΤ~ λέγων· 

ELg δδον !θνων μή άπέλθητε 

κα,ι. εΙ~ π6λι.ν Σαμαρ~τ!i>v ,μη ε,Ι,σέλθητε'" 

19 

κα ί, θωμ.ίiν 

καΙ 'Ιάκωβον, τον 
,τον • A.λφα'~oυ 

καΙ θαδδαΤΌv . 
κα~ 

. 
κα~ 

Σ.Ιμωvα τον 

ΚαναναΤον 

Ίο6δαν ΊσκαΡΙfuθ 

δ'~ κα'ι πα.ρέδωκεν αύτ6\ 

6 πορε6εσθε δε μαλλον πpό~ τα πρ~βατα τα άπολωλ6τα οΤκου 'Ισραήλ. 
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Mattheus 11:25-30 

I,',EV ~κεCvφ 'τψ και,ρψ &.ποκρι,θεΙι; δ 'Ιησονι; εΤπεν· 

~ξoμoλoγoνμαι, σοΙ" Π~"t'ερ 

κ~ρι,ε 'τον o~ρανoν καΙ 'τηι; γηι; 

6"t'ι, fκρνφαι; "t'αv"t'α &.πδ σοφων καΙ σνvε"t'ωv 

καΙ &.πεκ~νφαι; α~"t'~ vηπCοι,ι; 

ναΙ δ παη1Ρ 

6"t'ι, ο~"t'ωι; ε~δοκCα tγtvε"t'ο fμπροσθtv σον 

Π~v"t'α μοι, παρεδ6θη όπδ 'τον πα"t'ρ6ι; μον 

καΙ o~δεΙι; tπι,γv~σκει, 'τδν νΙδν εΙ μ~ δ πα"t'~ρ 

οδδt 'τδν πα"t'tρα 'τι,ι; ~πι,γν~σκει, εΙ μ~ δ νΙδι; 

καΙ Φ t~v βο~λη"t'αι, δ νΙδι; &.πoκαλ~φαι, 

Δεv"t'ε πρ6ι; με π~v"t'ει; οΙ κοπι,ωv"t'ει; καΙ πεφορ~ι,σμtvοι, 

κ&.γαι &.ναπα~σω όμαι; 

~ρα"t'ε 'τδν ζνγ6ν μον ~φ' όμαι; 

καΙ μ~θε"t'ε &.π' ~μoΌ 

6"t'ι, πρα~ι; εΙμι, καΙ 'ταπει,νδι; "t'V καρδ'~ 
καΙ εδρ~σε"t'ε &.ν~πανσι,ν 'ταΤι; φνχαΤι; όμων 

δ γ~ρ ζνγ6ι; μον χρησ"t'δι; 

καΙ 'τδ φορ~Cοv μον tλαφρ6v to"t'ι,v 

(kolometr'e A.M.Brouwer) 
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Mattheus 12:1-21 

'Εν έκεΙνψ τψ κα~ρψ 
έπορεύθη 

δ 'Ιησους 

τοΤς σάββασ~ν 

δια των σπορΙμων' 

Marcus 2:23 - 3:12 
ΚαΙ έγένετο 

αύτον 

έν τοΤς σάββασ~ν 

παραπoρείιεσθα~ 

δ~α των σπορΙμων, 

er volgen nu twee perioopen over dingen, die gedurende de Babbath gebeurden: 

12:1-9 het aren plukken ορ de Babbath (Ma.ro. 2: 23-25 Luc.6:1-5) 

12:10-14 een genezing ορ de Babbath (Maro.3:1-6 Luc.6:6-11) 

B~ Mattheus vinden we nu in hfdBt.12 de volgende onderbreking met een 
"Reflexionszi tat": 12: 15-21 Ma.rc.3:7-12 

Ό δε Ίησους Kα~ δ Ίησους 
, 

γνους 

άνεχώρησεν 

έκεΊ.θεν 
και 

ήκολούθησαν . -
αυτ<ρ 

πολλο Ι, 

έθεράπευσεν 

αύτους πάντας, 

, 
κα~ 

έπετίμησεν αντοΤς 

'C να μη 
φανερόν αντον ποιήσωσιν· 

μετα των μαθητων αύτον 

άνεχώρησεν 

προς την θάλασσαν· . 
κα~ 

πολυ πληθος άπο της Γαλ~λα(ας 

ήκολούθησαν 

καΙ άπο της ΊουδαΙας 

κα~ άπό ΊεροσΟλύμων 
xat άπο της ΊδονμαΙας 
κα~ πέραν του Ίορδάνου 

καΙ περΙ Τύρον καΊ. Σ~δωνα, 
πληθος πολύ, 

άκούσαντες 3σα πo~εΤ, 

ηλθον προς αύτ6ν. 

καΙ ε!πεν τοΤς μαθηταΤς αύτου 
!να πλo~άρ~oν πρoσκαpτερ~ αντψ 

δ~α τον 5χλον, 

tva μη θλ(βωσ~ν αντ6ν. 
πολλονς γα.ρ 

έθεράπευσεν 

ffiστε έπ~πΙπτε~ν αντφ 

tva αύτου &φωντα~ 
3σα εΤχον μάστ~γας. 

κα\ τα πνεύματα τα άκάθαρτα, 
3ταν αντον έθεώρονν, 

προσέπιπτον αντφ 

κα~ ~κραζoν λέγοντα 

5τ~ σν εΙ δ υΙος τον θεου. 
κα'~ πολλα 

έπετΙμα αύτοΤς 

'C να μη 
αύτον φανερον ποιήσωσιν. 
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Mattheus 12:1-21 (vervolg) 

tvα πληρωθ~ το ~ηθέν δ~α ΉσαΙου του προφήτου λέγοντος' 

Ιδου δ παΤς μου Sv ~ρέτ~σα, 

δ άγαπητ6ς μου δν ηυδ6κησεν ή ψυχή μου· 

θήσω το πνευμα μου έπ' αυτ6ν, 

5 καί κp(σ~ν τοίς ~θνεσ~ν άπαγγελεΤ. 

ουκ έρ(σε~ ουδε κραυγάσε~, 

10 

ονδε άκoύσε~ τ~ς έν ταίς πλατεΙα~ς την φωνην αύτου. 

κάλαμον συντετρ~μμένoν ou κατεάξε~ 

καΙ λΙνον τυφ6μενον ού σβέσε~, 

~ως &ν έκβάλΏ εΙς νΤκος την κρΙσ~ν, • 
καί τψ όν6ματ~ αύτου ~θνη έλπ~oυσ~ν, 

LXX Jes.42:1-4 (ofJes.41z9 eto.) 

Ίακωβ δ παίς μου, άντ~λήμψoμα~ αυτου' ,J lDΠN '1JY 1~ 

Ίσραηλ δ έκλεκτ6ς μου, προσεδεξατο αύτον ή ψυχή μου' ,~) ~n~1 '1'nJ 

~δωκα το πνευμά μου έπ' αύτ6ν, "7Υ 'n'1 'nnJ 

15 κp(σ~ν τοίς εθνεσ~ν έξoΙσε~· 

ου κεκράξετα~ ουδε άνήσε~, 

K'~" 0"17 O~~ 

?<IJJ' ?<7' vYX' ?<7 

17'V Y1nJ Y'DIJJ' ?<7' 

1'JIJJ' ?<7 Y'~1 ~Jv 

~JJJ' ?<7 ~~] ~nlJJ9' 

Ό:>~ ?<'Χ1' nD?<7 

Υ'1' ?<7' ~~J' ?<7 

Ό:>~ Y1?<J O'IJJ' 'Υ 

'7Π" Ο"?< ~n1'n7' 

ουδε άκoυσθήσετα~ ~ξω ή φωνη αυτου, 

κάλαμον τεθλασμένον ου συντρΙψε~, 

καt λ(νον καπν~ζ6μενoν ου σβέσε~, 

20 άλλα εΙς άλήθε~αν έξoΙσε~ κρΙσ~ν· 

άναλάμψε~ και ου θραυσθήσετα~, 

εως αν θ~ έπΙ της γης κρΙσ~νΙ 

κα~ έπ~ τω 6ν6ματ~ αυτου εθνη έλπ~oυσ~ν. • 
Mθin Κneoht hier, / an dem 10h halte, 

mein Erw'iι.hl ter, / dem meine Seele gnadet, 

auf ihn gebe 10h me1nen Ge1sthauoh, 

den Weltstammen fUhre er Reoht hin. 

N1cht schre1t er, / n10ht erhebt, 
n1cht lasst auf der Oasse se1ne St1mme er horen, 

e1n geknioktes Rohr br10ht er n1oht, 

e1nen g11mmenden Dooht, den losoht er n1cht ab, 

Recht fUhrt h1naus er 1n Treuen. 

Er selber verglimmt nioht / und knickt nioht ein, 

bis das Recht er setzte aut Erden 

und se1ne We1sung d1e OzeankUsten erwarten. 
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Mattheus 14:1-14 

1 Έν tκεCvψ τψ και.ρψ 

~κoυσεν Ήρφδη~ δ τετρα.dρχη~ τ~ν άκo~ν Ίησου 

2 καΙ είπεν τoΤ~ παι.σΙν α~τoυ· 

oΌτo~ tστι.v Ίωdννη~ δ βαπτι.στ~~ 

α~τδ~ ήγtρθη άπό των νεκρων 

καΙ δι.~ τουτο αΙ δuvdμει.~ !νεργουσι.ν tv αότψ 

3 Ό γ~ρ ΉρΦδη~ κρατ~σα~ τόν Ίωdννην 

fδησεν α~τδν καΙ tv φuλακv άπtθετο 

δι.~ Ήρφδι.dδα τ~ν γνναΤκα Φι.λCπποu του άδελφου αότου 

4 fλεγεν γ~ρ δ Ίωdννη~ α~τφ· 

οόκ ~ξεστι.ν σοΙ. ~χει.ν αότ~ν 

5 καΙ θtλων αότόν άποκτεΤναι. tφοβ~θη τόν ~χλoν 

5τι. πρoφ~την α~τόν εΤχον 

6 Γενεσ'oι.~ δt γεvομtvοι.~ του Ήρφδον 

~ρχ~σατo ~ θuγdτηρ τη~ Ήρφδ~dδο~ tv τψ μtσφ 

καΙ ~ρεσεν τψ Ήρφδv 

7 5θεν μεθ' 5ρκον Φμολ6γησεν 

αότv δοϋναι. 8 !dv αtτ~σηται. 

8 ~ δt προβι.βασθεΤσα ~πό τη~ μητρός αότη~ 

δ6~ μοι. φησ'ν ~δε tπt πCvακι. 

τ~ν κεφα.λ~ν Ίωdννoν του βαπτι.στου 

9 καΙ λνπηθεΙ~ δ βασι.λεtι~ 

δι.d τo~~ 5ρκoν~ καΙ τo~~ σuναvακει.μtvοu~ 

tκtλεuσεv δOθηvα.ι. 

10 καΙ πtμφα~ άπεκεφdλι.σεν τόν Ίωdννην tvτ~ φνλακ~ 

11 

12 

13 

14 

καΙ ήvtχθη ~ κεφα.λ~ αότοϋ tπt πCvακι. 

καΙ tδ6θη τφ κορασ'φ 

καΙ ~νεγκεν τ~ μητρΙ αότη~ 

"" .'. , t .... 

\/ 
καΙ προσελθ6ντες οΙ μαθηταΙ άπ~γγει.λαν τφ Ίησου 

Άκo~σας δt δ Ίησoυ~ 

άνεχ~ρησεν tκεΤθεv tv πλοCφ 

εΙ~ ~ρημoν τ6πον κατ' tδ'αv 

καΙ άκo~σαντε~ οΙ δχλοι. 

ήκoλo~θησαν αότφ πεζ~ άπό των π6λεων 

ΚαΙ tξελθιbν εΤδεν πoλtιν ~χλoν 

καΙ tσπλαγχνCσθη tπ' αότoΤ~ 

καΙ tθερc:fπευσεν τo~~ άρρ~στoν~ αιιτων 

19 
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Mattheus 14:1-1~ 

'Εν Ικείνω τω κα~ρω 
• ι ι 

" ηκουσεν 
'HρίjJδης δ τετράρχης 

την άκοην '1ησον, 

κα~ εΙπεν 
τοΤς πα~σ\ν αντον' 

οΌτος Ισnν 

'Ιωάννης δ βαπτ~στής' . . 
αντος 

ήγέρθη 

άπο των νεκρων, . 
δ ~α. τουτο κα~ 

αΙ δυνάμε~ς Ινεργoνσ~ν 

έν ' -αυτω. 
ι 

, 
Ό γαρ Ήρψδης 

κρατησας τον 'Ιωάννην 

~δησεν 

κα~ Ιν φνλακ~ άΠ.έθ.ετρ 
δ~α Ήρψδ~άδα •••• • • 

Ma.rous 6: 14-34 

ΚαΊ. 

ηκουσεν 

δ βασ~λεvς Ήρφδηι;;, 

φανερον γ~ρ έγένετο το 5νομα αντον, 

κα~ fλεγοv 

5n 
'Ιωάvvης δ βαπτ'ζων 

έγηγερτα~ 

έκ vεκρωv,. 

καt δ~~ τοντο 
έvεργοUσ~v αΙ δνvάμε~ς 

kv αύτφ. 
&λλo~ δε fλεγοv δτ~ 'Ηλίας t.στ~v· 

&λλo~ δε.fλεγοv δ~~. προφητης 

~ς εΙς τωv προφητωv. 

άκονσας δε ό Ήρφδης fλεγεv' 
δv έγω άπεκεφάλ~σα Ίωάvvηv, 

ο\5τος ήγέρθη. 
Αύτος γαρ ό Ήρψδης 

άποστεΙλας έκράτησεv τοv 'Ιωάvvηv 
καt fδησεv αντοv 

tv φνλακ~ 
δ~α Ήρφδ~άδα •• . . 

Er volgt nu in V.3-12, dat Herodos Johannes liet onthoofden. (Ma.ro.6:17-29) 

Aan hot slot horen we (1n V.12), dat de disoipelen van Johannes kwamen οη 
~~η lUk namen θη hom begroeven: (Ma.ro.6:29) 

κα~ προσελθ6ντει;; 
οΙ μαθηταt αύτον 
7 
ηραν 

το πτωμα 

καl ~αφαv αντ6v, 
κα\ έλθ6vτες 

άπηγγε~λαν τψ 'Ιησον. 

'ά ' κα~ κονσαντες 

οΙ μαθηταΙ αύτον 
JI , τ 

ηλθαv.κα~ ηραΥ 
~ - ,-

το πτωμα αντον 

, IL. , \ 
κα~ t;θηκαv αντο tv μvημεtφ. 

Κα\ σνvάγΟΥτα~ οΙ άπ6στoλo~ 
προι;; Ίησονv, καt 
άπήγγε~λαv αύτψ 

πάvτα 5σα έποtησαv 

κα~ δσα έδtδαξαv. 
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Mattheus 14:1-13 (vervolg) 

Άκούσας δε δ Ίησοσς 

άνεχώρησεν έκε!θεν 

έν πλοΙφ 

εΙς ~ρημoν τ6πον κατ' ΙδΙαν· 

και άκούσαντεζ οΙ 5χλΟL 

ήκολούθησαν αότψ 

πεζij • 
άπο των π6λεων. 

Marous 6114-34 (vervolg) 

κα~ λεγεL.αVτοΤζ 8 
δεΟτε δμεΤζ αότοΙ κατ' ΙδΙαν 

εΙζ fρημοv τ6πον 

xat άναπαύσασθε όλΙγον. 
ησαν γαρ οΙ έρχ6μεVΟL κα~ 

o~ δπάγοντεζ πολλοΙ, 

xaL οόδε φαγε!ν ε6καΙρουν. , 
xaL 

άπηλ~εν 

έν τφ πλοΙφ 

εΙζ fρημοv τ6πον κατ' ΙδΙαν. 

καΊ. εΙδον αότουζ δπάγοντεζ 
καΙ έπέγνωσαν πολλοΙ καΙ 

πεζ~ .. 
άπο πασων'των ~6λεων 

συνέδραμ,ον έκε! 

xat προηλθον αότούζ. 

In do volge~de periooop 14ι 14-21 volgt nu het verhaal van de 

wonderbare broodvormenigvuldiging οη sp~ziging. (M&ro.6a35-44) 

Dit verhaal begint aldusa 

ΚαΊ. έξελθων 
εΤδεν πολυν 5χλον 

xat έσπλαγχνΙσθη 
έπ' α6ΤΟ!ζ 

xaL έθεράπευσεν 
τουζ άρρωστουζ αότων •. 
όφΙαζ δε γενομένηζ • • • 

Kat έξελθων 
εΙδεν πoλ~ν δχλον 
καΊ. έσπλαγχνΙσθη 

έπ' αότουζ 

Βτι. ησαν 
~ζ πρ6βατα μη ~xoντα ποιμένα, 
καΙ ~ρξατo δLδάσκεLV αότουζ πολλά.. 

ΚαΙ ~δη ~ραζ.πoλληζ γενομένηζ ••• 
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Nadat door Mattheus in 14:3-11 θη door Marcus in 6:17-29 is verte1d, dat Johannes de 
Doper door Herodes werd onthoofd, gaat het verhaa1 van deze twee evange1isten a1s 
vo1gt verder: 

Mattheus 14:12-13 Marcus 6:29-33 

12 Εη Ζϋη discipe1en (die van Johannes) 

toetredende (προσελθ6ντες) 
namen het 1ϋk weg 
θη Ζϋ begroeven hem. 
θη zjj kwamen 
en boodschapten 

A1s Jezus het hoorde, 
week Hjj uit van daar 
in een ship 
naar θθη eenzame p1aats a11een 
en a1s de scharen het hoorden 

vo1gden zjj 
te voet 

uit de steden 
ι 

29 Εη Z~Ω discipe1en 
het gehoord hebbende 
kwaιnen ( ~λθαν) 
θΩ naιnen het l~k weg 
θΩ z~ 1egden het in θθΩ gra! 

30 Εη de aposte1en kwamen bjjeen 
b~ Jezus 
θΩ boodsohapten hem 
a1 wat Ζθ gedaan θΩ wat Ζθ ge1eerd hadden 

31 HU zeide tot hen: 

32 

33 

Koιnt nu, ju11ie ze1f, a11een, 
in θθΩ eenzame p1aats 
θΩ rust θθΩ weinigj 
want die kwaιnen en die gingen 
waren ve1en 
en z~ hadden ze1fs geen tjjd om te eten. 

θΩ z~ gingen weg 
in eenschip 
naar βθΩ eenzaιne p1aats a11een. 
βΩ z~ zagen hen wegvaren 
θΩ ve1en 1etten daarop 

βΩ te voet 
1iepen z~ saιnen daarheen 
uit a11e steden 
en waren er v66r hen. 

(Zie hoe b~ Marous "de uitzending 
der disoipe1en ιt in 6:7-13 aan 
6:14-29 vooraf gaat θη hoe in 
6:30-31 "de terugkeer der aposte1en " 
daarop vo1gt Ι) 

1η de vo1gende pericoop vo1gt nu het verhaa1 van ,de wonderbare broodvermenigvu1di
ging θη sp\jziging βΩ het verhaa1 van de overtocht door de donkere nacht θη over 
de woedende Ζδθ Matth.14:14-21 θΩ 22-36 i Marous 6:34-44 θΩ 45-56). 
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Mattheus 14:15·~1 

15 6ΦCας δt γεvομtvης προσηλθον α~~ψ οΙ μαθη~αΙ λtγοv~ες 
fρημ6ς tσ~LV δ ~6πoς 

καΙ ~ ffiρα ~δη'παρηλθεν 

&π6λυσον ~o~ς ~χλoυς 

Τνα &πελθ6ν~ες εΙς ~~ς ~μας 

&γoρ~σωσ~ν tαυ~οtς βρ~μ~~α 

16 δ δέ Ίησους εΤπεν ~δ~oΤς 
o~ χρεCαv fXOUOLV &πελθεΤν 
δ6~ε α~~oΤς ~μεtς φαγεΤν 

17 οΙ δέ λtγουσ~v α~~ψ 

o~κ ~χoμεν ~δε εΙ μ~ πtv~ε ~ρ~oυς καΙ δ~o Ιχθ~ας 

18 δ δέ εΤπεν 

φtρε~t μΟL ~δε α~~o~ς 
19 καΙ κελε~σας ~o~ς 6χλους &νακλ~θηνα~ tnt ~oυ χ6ρ~oυ 

λαβ~ν ~o~ς πtv~ε ~ρ~oυς καΙ ~o~ς δ~o Ιχθ~ας 

&vαβλtφας εΙς ~όν o~ρανόν εδλ6γησεν 

καΙ κλ~σα~ fδωκεv ~oΤ~ μαθη~αt~ ~o~ς ~ρ~oυ~ 

οΙ δέ μαθη~αΙ ~oΤ~ ~χλΟL~ 

20 καΙ ~φαγoν πdν~ε~ καΙ tχορ~dσθησαv 

καΙ ~ραν ~ό πεΡLοσεΟοv ~ων κλασμ~~ων 

δ~δεκα κoφ'νoυ~ πλ~ρεL~ 

21 οΙ δέ tσθ'οv~ε~ ησαν !νδρες ~σεΙ πεv~αΚLσχ'λLΟL 

χωρΙ~ γ~vαLκωv καΙ 'παLδ'ωv 

20 
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Mattheus 14:15-21 

15 6ΨCας δέ γεvομtvης 

προσηλθον α{)τίj) 

οΙ μαθηταΙ 

λ~γoντες 

fρημ6ς tστ~v δ τ6πος 
καΙ ή ffiρα ~δη παρηλθεν 

άπ6λνσΟ\1". το'Cς. 6χλονς 

(να άπελθ6ντες 

εΙς τ~ς 

κι6μας 

άγορdσωσLV έαντοΤς 
βρι.6ματα 

16 δ δέ Ίησοϋς 

εΙπεν α{)τοΤς 
οό χρεCαv fxova~v άπελθεΤν 

δ6τε αότοΤς bμεΤς φaγεΤν 

17 οΙ δέ λtγονσ~v α{)τίj) 

οόκ fχομεv ~δε εΙ μ~ 

π~ντε &ρτονς καΙ δ~o Ιχθ~ας 

18 δ δt εΙπεν 
φtρετ~ μΟL ωδε α~τo~ς 

Harcus 6:35-43 

35 καΙ ~δη ~ρας πολλης γενoμ~νης 
προσελθ6ντες αδτφ 

ο-Ι μαθηταΙ αvτοv 

fλεγοv 5τι. 

fρημ6ς tστ~v δ τ6πος 

καΙ ηδη ffipa πόλλ~ 
36 άπ6λνσoνα{)τo~ι; 

Τνα άπελθ6ντες 

εΙς τo~ς κ~κλφ άγρo~ς καΙ 
κι6μαι; 

άγορdσωσ~v l:.αντοΤς 
τ C φtfγωσLV 

37 δ δέ 
άπoκρ~θεΙς εΙπεν α{)τοΤς 

δ6τε α{)τοΤς ~μεΤς ψα,γεΤν 

καΙ λtγονσ~v α{)τφ 

άπελθ6ντες άγορtfσωμεv 

δηvαρCωv δ~ακοσCωv &ρτονς 

καΙ δι6σωμεν α{)τοΤς φαγεΤν 

38 δ δt λtγει. αvτοΤς 

π6σονς &ρτονς Ιχετε 

~πdγετε Τδετε 

Και γν6ντες λ~γονσLV 

19 καΙ κελε~σας τo~ς ~χλoνς <ivaxλLeTjv~9 
ΙπΙ το\) χ6ρτον 

καΙ tπtταζέV α~τoΤς άνακλΤναι. 

ΙπΙ τφ χλφρφ χ6ρτφ 
40 

λαβ~ν τo~ς πtvτε ~ρτoνς 41 
καΙ τo~ς δ~o Ιχθ~ας 

άvαβλtφας εΙς τόν οόρανόν ε{)λ6γησεν 

καΙ κλdσας 

fδωκεv τοΤς μαθηταΤς 

τo~ς ~ρτoνς 

οι δt μαθηταΙ τοΤς ~χλΟLς 

20 καΙ fφα.γοv πιfντες καΙ ~χορτc1σθησαv 42 
καΙ ηραν 43 

τό"πεΡLσσεUοv των κλασμdτων 

δι6δεκα κοφCvονς πλ~ρεLς 

2, ο Ι δt ~σθ 'οντες ~O'αν 

~νδρες &σεL πεvταΚLσχCλ~ΟL 
χωρΙς γννα~κων καΙ πα~δCωv 

καΙ άvtπεσαv πρασι.αΙ πρασLαΙ 

κατ~ έκατόν καΙ κατ~ πεντ~κoντα 

καΙ λαβ~y τοtς utvτε &ρτονς 

καΙ τοtς δ~o Ιχθ~ας 

άvαβλtφας εΙς τδν ο{)ρανόν ε{)λ6γησεν 

καΙ κατtκλασεv τo~ς &ρτονς 

καΙ tbCbov τοΤς μαθηταΤς α{)τοσ 

Τνα παρατι.θωσι.ν ~{)τoΤς 

καΙ τo~ι; δ~o ι.χθ~ας ~μ~ρι.σεν πασι.ν 

καΙ Ιφάγον πιfντες καΙ ~χορτc1σθησαv 

καΙ ηραν 
κλασμdτων 

δ~δεκα κοφCvωv πληρ~ματα 

καΙ ά~δ των Ιχθ~ων 

καΙ ησάν οΙ φαγ6ντες 
τοός &ρτονς 

πεvτακ~σχCλι.ΟL &νδρες 
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Mattheus 14:22-33 

22 ~Ι ε~θ~ως ~νdγκασεv τοtς μ«θητ~ς 

tμβηvα~ εΙς πλοΤον 

καΙ ΠΡοdγε~v α~τόν εΙς τό πlΡαv 

gως o~ ~πολ~σv τo~ς ~χλoυς 

23 καΙ ~πoλ~σας τοtς ~χλoυς 

~νlβη εΙς τό ~ρoς κατ' ΙδCαv 

πpoσε~ξασθα~ 

όφCας γεvομlvης μ6νος ην tκεΤ 

24 τδ δέ πλοΤον fiδη μlσοv της θα.λdσσης ην 

βασαν~ζ6μενoν ~πό των κυμdτων 

~ν γ~ρ tvαvτCος δ &νεμος 
25 τετdρτ~ δl: φυλακ~ της νυκτδς 

~λθεν πρός α~τo~ς 
πεΡLroocτ~v tπt τ~ν θdλασσαν 

26 καΙ tδ6vτες α~τόν οΙ μ«θηταΙ 

tπ.Ι τη ς θα.λdσση ς περ ~ roocτο Ο ντα 

tταρdχθησαv λlγοvτες 6τ~ 

φdvτασμd tστ~v 

καΙ ~πδ τοϋ φ6βου fκραξαv 

27 ε~θυς δέ tλdλησεv α~τoΤς δ Ίησοϋς λlγωv 

θαρσεΤτε 

tγι6 ε.Ιμ ~ 

μf] φοβεΤσθε 

28 ~ΠΟΚΡLθεtς δέ δ Πlτρος εΤπεν 
Κ~ΡLε 

εΙ σ~ ε! 
κlλευσoν με tλθεtv πρδς σε tπΙ τ~ ~δατα 

δ δl: ε!πεν· tλθl 

29 καΙ καταβ~ς ~πό τοΟ πAoCou 

Πlτρος πεΡLεπdτησεv tπΙ τ~ ~δατα 

καΙ ~λθεν πρός τόν Ίησοϋν 
30 βλlπωv δέ τόν &νεμον tσχυρόv tφοβ~θη 

καΙ ~ρξdμεvος καταποvτCζεσθ~~ fκραζεv λtγωv 

κ~ρ~ε σωσον μ.ε 

31 ε~θ~ως δέ δ Ίησοϋς 

tκτεCvας τf]v χεΤρα 

tπελdβετο α~τoϋ 

καΙ λlγε~ α~τψ 

6λLγ6π~στε 

εΙς τ' ~δCστασ~ς 
32 καΙ ~vαβdvτωv α~των εΙς τό πλοΤον 

tκ6πασεv δ &νεμος 

33 ο L δέ Ιν τψ πλο 'φ 
πρoσεκ~νησαν α~τφ λlγοvτες 

~ηθως θεοϋ υΙός ε! 
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Mattheus 14:22-33 

22 xαt εόθtως ~vcfγκασεv 

τo~ς μαθητδ:.ς 

έμβηνα~ εΙς πλοΤον 

καΙ προcfγε~v αότόν εΙς τό π~ραν 

fως o~ &πoλ~σ~ τo~ς ~χλoνς 

23 καΙ &πoλ~σας τοός ~χλoνς 

~vtβη εΙς τό ~ρoς κατ' ΙδCαv 

πρoσε~ξασθα~ 

6ΨCας δέ γενoμ~νης 

μ6νος ην !κεΤ 

24 τό δέ πλοΤον 

~δη μ~σoν της θα.λdσσης ην 

βασαν~ζ6μενoν ~πό των κvμdτωv 

ην yc1p !vαvτCος δ !νεμος 
25 τετcfρτv δέ φvλακv της ννκτδς 

ηλθεν πρός αότοός 

περ~πα.των !πΙ τ~ν θdλασσαν 

26 καΙ Ιδ6ντες αότόν ο L μαθηταΙ 
!πΙ της θα.λdσσης περ~πα.τoΌντα 

!ταρcfχθησαv λtγοvτες 5τ~ 

φdvτασμcf !στ~ν 

καΙ Λπό τον φ6βον fκραξαv 

Marcus 6:45-52 

45 καΙ ε~θ~ς ήvdγκασεv 

τοός μαθητc1ς αότον 

!μβηνα~ εΙς τό πλοΤον 

καΙ προdγε~v εΙς τό π~ραν 

πρός Bηθσα~δαν 

fως α~τός Λπολ~εL τόν ~χλoν 

46 καΙ Λποταξdμεvος αότοΤς 

&πηλθεν εΙς τό ~ρoς 

πρoσε~ξασθα~ 

47 καΙ δψCας γενoμ~νης 

ην πdλαι. 

τό πλοΤον 

!ν μlσψ της θα.λdσσης 

καΙ α~τός μ6νος !πΙ της γης 

48 καΙ ΙδΦν α~τoός 

βασαν~ζoμ~νoνς !ν τψ !λα~νε~ν 

ην γ~ρ δ !νεμος !vαvτCος αότοΤς 
περΙ τετdρτηv φνλακ~ν της ννκτός 

!ρχετα~ πρός αότo~ς 

περ~πα.των !πΙ της θα.λdσσης 

καΙ ~θελεν παρελθεΤν αότo~ς 

49 οι δέ Ιδ6ντες αότδν 

!πΙ της θα.λdσσης περ~πατoσντα 

εδοξαν 

φcfvτασμα εΙναι. 
Λν~κραξαν 

50 πdvτες yc1p αότδν ε Τδον 
καΙ !ταρcfχθησαv 

2~ ε~θ~ς δέ !λ~ησεν αότοΤς δ ΊησοΌς δ δέ ε~θ~ς !λcfλησεν μετ' αότων 

λ~γων καΙλ~γε' αότοΤς 

θαρσεΤτε !γ~ εΙμ~ μ~ φοβεΤσθε θαρσεΤτε !γ~ εΙμ~ μ~ φοβεΤσθε 

28 Λπoκρ~θεΙς δέ δ Π~τρoς εΤπεν / κ~ρ~ε / εΙ σ~ εΙ / 
κ~λενσoν με !λθεΤν πρός σε !πΙ -rc1 Gδατα / 

29 δ δέ εΤπεν· !λθε / καΙ καταβ~ς ΛπότοΌ πλοCοv / 
Π~τρoς πεΡLεπcfτησεv tπΙ τ~ {5δατα / κα,Ι ηλθεν πρός 

τόν 'ιησοΟν 3? βλ~πων δ~ τόν ~νεμoν Ισχνρδν !φoβ~θη / 
κα,Ι &ρξcfμεvος κα.ταποvτCζεσθα~ fκραξεv λ~γων / 
κ~ρ~ε σωσον με }1ευθ~ως δt δ 'ΙνσοΌς / !κτεCvας τ~ν χεΤρα / 
!πελcfβετο αότοΌ / καΙ λ~γε~'αύτφ / δλ~γ6π~στε / εΙς Τ' 

!δCστασας / 
32 καΙ Λvαβdvτωv αύτων εΙς τό πλοΤον ~1 καΙ Λν~βη πρός αότοός εΙς τό πλοΤον 

!κ6πα.σεν δ !νεμος 

33 οΙ δt !ν τφ πλοCφ 

πpoσεκ~νησαν αότψ λ~γoντες 

άληθως θεον νΙδς εΙ 

καΙ !κ6πασεν '6 ~νεμoς 

καΙ λCαv !κ περ~σσoν 

!ν ~αντoΤς !ξCστα.vτο 

52 οό yc1p σννηκαν !πΙ τοΤς ~ρτo~ς 
άλλ' ην αότων ~ καρδCα πεπωρωμtvη 
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Hattheus 14:34-36 

34 ΚαΙ δ~απερdσαvτες ηλθον tπΙ τ~ν γην εΙς Γεννησαρετ 

35 καΙ Ιπ~γν6ντες α~τόν οΙ ~νδρες τον τ6ποv txgCvov 
~π~στεLλαv εΙς 6λον τ~ν περCχωροv tκεCvηv 

καΙ πρoσ~νεγκαν α~τφ rtdvτας τo~ς κακως fχοvτας 

36 καΙ παρεκdλoνν α~τδν 

Τνα μ6νον dφωvταL του κρασπ~δoν τον LματCοv α~τoν 

καΙ 5aOL ~φxντo δLεσ~θησαv 
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Mattheus 14:34-36 

34 xαt δ~απερ~σαντε~ 

ηλθον !πt τ~ν γην εt~ Γεννησαρετ 

35 καC 

!Π~Ύν6ντες α:6τδν 

οΙ ~νδρες τοϋ τ6που !κε'νου 

άπtστε~λαv εΙς βλην τ~ν περ'χωρον 

!κε'νην 
καt πρoσ~νεΎκαν α~τφ 

πdvταc; τo~ς κακω~ fχοvτας 

36 καt παρεκdλoυν α~τόν 

!να μ6νον &φωντα~ 

τον κρασπ~δoυ τον Ιματ'ου α~τoΌ 

καC 5σo~ ~φαντo δ~εσ~θησαν 

HarCU8 6: 53- 56 

53 καt δ~απερdσαvτε~ 

ηλθον !πt τ~ν γην Γεννησαρετ 
xαt προσωρμ'σθησαν 

54 xαt 

!ζελθ6ντων α~των !κ τον πλο'ου 
εόθ\)~ 

!π~γν6ντε~ α~τόν 

55 περ~tδραμοv 5λην τ~ν χ~ραν 

!κε'νην 
xαt ηρζαντο !πt τoτ~ κραβdτο~c 

τo\)~ κακω~ fχοvτας 

περ~φΙρε~ν 3που ηκουον 5τ~ !στ~ν 

56 xαt 3που ~~ εtσεπορε~ετο 
εt~ κ~μα~ ~ εtc; π6λε~~ 

f\ εt~ ~γρo~~ 
!ν ταΤ~ ~ΎoραΤ~ !τ,θεςαν 

τotι~ ~σθενoσντας 

xαt παρεκdλοuv α~τόν 

'ινα ~ν 

τον κρασπ~δoυ τον Ιματ'ου α~τoσ 

ιίφωντα~ 

καt 6σo~ ~ ~πτoντo α~τoΌ 

!σΦ'οντο 
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Mattheus 15:1-20 

1 Τ6τε προσtρχοvτα~ τψ Ίησου άπόΊερoσoλ~μων 

φαρ~σαΤo~ καΙ γραμματεΤς λtγοvτες 

2 δ~~ τ' οΙ μαθητα' σo~ παραβαCvονσ~v τ~ν παράδoσ~ν των πρεσβ~τtρωv 

ον γ~ρ vCπτοvτα~ τ~ς χεΤρας α~των 5ταν ~ρτoν tσθCωσ~v 

3 δ δ~ άπoκρ~θεΙς εΤπεν α~τoΤς 

δ~~ τ' καΙ ~μεΤς παραβαCvετε τ~ν tvτολ~v του θεου δ~~ τ~ν παράδoσ~ν ~μων 

4 δ γ~ρ θεός tvετεCλατο λtΥωv 

τCμα τδν πατtρα καΙ τ~ν μητtρα 

καΙ δ κακολΟΥων πατtρα ~ μητtρα θανάτψ τελεντάτω 
5 νμεΤς bt λtγετε 
5ς ~ν εΤπ~ τφ πατρΙ ~ τv μητρ' 
δωρον 8 t~v tξ tμον ~φεληθvς 

6 ον μ~ τ~μ~σε~ τόν πατtρα α~τoν ~ τ~ν μητtρα α~τoν 

καΙ ~κ~ρ~σατε τόν λ6γον τον θεον δ~~ τ~ν παράδoσ~ν νμων 

7 νποκρ ~τα' \ 

καλως tπροφ~τε~σεv περΙ ~μων ΉσαCας λtγωv 

8 δ λαός o~τoς τοΤς χεCλεσ~v με τ~~ 
~ bt καρδCα α~των π6ρρω άπtχε~ άπ' έμοϋ 

9 μdτην bt σtβοvταC με 

δ~δάσκoντες δ~δασκαλCας tvτ~ματα άνθρ~πων 

10 καΙ προσκαλεσάμενος τόν ~χλoν εΤπεν α-δτo~ι;: 

άκo~ετε καΙ σνvCετε 

11 ο-δ τό εΙσερχ6μενον εΙς τδ στ6μα κo~νoΤ τόν &νθρωπον 

άλλ~ τδ tκπορεν6μεvοv tx τοϋ στ6ματος 
τουτο κo~νoΤ τδν ~νθρωπoν 

12 τ6τε προσελθ6ντες οΙ μαθηταt λtΥονσ~v α-δτφ 

οΙδας Bτ~ οΙ Φαρ~σαΤo~ άκo~σαντες τόν λ6γον tσκαvδαλCσθησαv 

13 δ δέ άπoκρ~θεΙς εΙπεν 

πασα φντεCα ~ν o~κ έφ~τενσεν δ πατ~ρ μον δ o~ράν~oι;: έκρ~ζωθ~σετα~ 

,ΙΙ ~φετε α~τo~ς 

τνφλο' εtσ~v δδηγοt τνφλων 

τνφλός δέ τνφλδν έ~ν δδηΥV 

άμφ6τερo~ πεσoυντα~ εΙς β6θννον 

15 άπoκρ~θεΙς δέ δ πtτρος εΤπεν αότψ 

φρcfσοv +lμΤν τ~ν πα.ραβoλ~ν τα~την 

16 δ δέ εΤπεν 

άκμ~ν xat ~μεΤι;: άσ~νετo~ έστε 

17 οσπω νοεΤτε Bτ~ 

παν τό εΙσπορεν6μενον εΙς τδ στ6μα 

εtς τ~ν κο~λCαv χωρεΤ καt εΙς άφεδρωνα tκβc!λλετα~ 

18 τ~ δέ έκπορεν6μενον έκ του στ6ματος tx της καρδCαι;: tζtρχετα~ 
κάκεΤνα κo~νoΤ τόν &νθρωπον 

19 έκ y~ρ της καρδCας tζtρχετα~ δ 

δ~αλογ~σμοt πονηρο' φ6νo~ μo~χεΤα~ πoρνεΤα~ κλοπα' φενδομαρτ~ρCα~ βλασφημCα~ 

20 ταuτcf έστ~ν τ~ κo~νoσντα τόν ~νθρωπoν 

τό δέ άvCπτοcι;: χερσΙν φαγεΤν 

o~ κo~νoΤ τδν &νθρωπον 
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Mattheus 15:1-20 

1 τ6τε προσtρχοvτα~ τψ ΊησοΟ 

&.πό 'Ιεροσολl1μων 

φαρ~σαΤo~ καΙ γραμματεΤ~ 

Marcus 7: 1-23 

1 καΙ σνν~γoντα~ πρό~ αότbv 

οΙ Φαρ~σαΤo~ καΙ τ~νε~ των γραμματtωv 

~λθ6ντε~ &'πό Ίερoσoλ~μων 
~~Ι 
Ιδ6ντει; "~vc1c; των μαθητων αότοΟ 2 

3 

κοι.ναΤι; χερσCv τοΌτ' ~στι.ν &.vCπτοι.~ 

ΙσθCοvται; τo~ι; ~ρτoνι; 

- οΙ yc1p Φαρι.σαΤοι. καΙ πdντε~ οΙ ΊoνδαΤo~ 

tc1v μ~ πνγμ~ vCφωvται. τc1ς χεΤρας 

ofικ ΙσθCοvσι.v 

κρατοΌντει; τ~ν παρ~δoσ~ν των πρεσβvτtρωv 

4 καΙ &.π' άγoρα~ tc1v μ~ βαπτCσωvται. 

οόκ ΙσθCοvσι.v 

καΙ ~λλα πoλλ~ Ιστ~ν ~ παρtλαβοv κρατεΤν 

βαπτι.σμo~ι; ποτηρCωv καΙ ξεστων καΙ χαλκCωv 

λtγοvτε~ 5 

2 δι.c1 Τ' οι μαθητα' σον παραβαCvοvσι.v 

τ~ν παρ~δoσι.ν των πρεσβvτtρωv 

οό yc1p vCπτοvται. τ~ι; χεΤραι; αfιτων 

δταν ~ρτoν tσθCωσι.v 

3 δ δέ άποκρι.θεΙς εΤπεν αfιτoΤι; 6 

καΙ κλι.νων 
~!XΙ 
Ιπερωτωσι.ν αότόν 

οΙ Φαρι.σαΤοι. καΙ οΙ γραμματεΤς 

δι.c1 Τ' περι.πατοΌσι.ν οΙ μαθητα' σον 

κατc1 τ~ν παρ~δoσι.ν των πρεσβvτtρωv 

&λλc1 κοι.ναΤι; χερσΙν 

tσθCοvσι.v τόν ~ρτoν 

6 δέ &'ποκρι.θεΙι; ε!πεν αfιτoΤς 
δ~c1 Τ' καΙ όμεΤς παραβαCvετε τ~ν Ιντoλ~ν 

τοΟ θεοΟ δι.c1 τ~ν παρ~δoσι.ν όμων 

4 δ yc1p θεός tvετεCλατο λtγωv 

τCμα τόν πατtρα καΙ τ~ν μητtρα 

καΙ 

δ κακολογων πατtρα ήl μητtρα θαvdτφ τελεvτdτω 

S όμεΤς δέ λtγετε 

8ς άν εΙπ~ τφ πατρΙ ~τv μητρ' 
δωρον S tc1v Ιξ ΙμοΟ ώφεληθv~ 

6 ου μ~ τι.μ~σει. τόν πατtρα αfιτoO 

~ τ~ν μητtρα αότοΌ 

x~L ήκνρώσατε τόν λ6γον τοΌ θεοΟ 

δ~c1 τ~ν παρ~δoσι.ν όμω~ν~ ___ ~ 
7 όποκρι.τα' καλωι; Ιπρoφ~τενσεν 'Ησαrας 

καλως tπροφ~τεvσεv περΙ όμων περΙ όμων των όπoκρ~των 

Ήσαt'ας 

λtγωv 

8 δ λαός οδτος το Τς χεCΛεσ'ν με τι.μ~ 

ή δέ καρδCα αfιτων π6ρρω &'πtχει. 
&'π' ΙμοΟ 

9 μ~την δέ σtβοvταC με 

δ~δ~σκoντες δι.δασκαλCας 

Ιντdλματα&'νθρ~πων 

ωι; γtγραπται. 

οδτοι; 6 λαόι; τοΤι; χεCλεσι.v με τι.μ~ 
~ ··δέ κά.ρδ Cd. αύτων π6ρρω &'πtχε ι. 

&'π' ΙμοΟ 

7 μdτηv δέ σtβοvταC με 

δι.δ~σκoντει; δι.δασκαλCας 

Ιντdλματα &'νθρ~πων 

8 &'φtvτει; τ~ν Ιντoλ~ν τοΟ θεοΟ 

κρατεΤτε τ~ν παρdδοσι.v των &.νθρώπων 
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9 και fλεγεv αότοί:c 

καλωζ &θετεί:τε τ~ν έντoλ~ν 

Τνα τ~ν παρdδοσ~v ~μωντηρ~σητε 

10 Μωvσηc ydp εΤπεν 
τCμα τόν πατtρα σον καt τ~ν μητtρα σον 

καΙ 

δ κακολογων πατtρα η μητtρα θαvdτψ τελεντΙΙτω 

11 ~μεί:ζ δt λtγετε 

tdv εΤπ~ &νθρωΠΟζ τφ πατρΙ ~ τ~ μητρ' 
κορβαν 5 έστ~ν δωρον 8 tdv tξ έμοσ ~εληθ~ζ 

12 οόκtτ~ &φCετε αότόν οόδtv πo~ησα~ 

τψ πατρΙ ~ τ~ μητρ' 
13 &κνροσντεζ τόν λ6γον τοσ θεοσ 

τ~ παραδ6σε~ ~μων ~ παρεδ~κατε 
καΙ παρ6μo~α τo~αστα πoλλό;'πo~εί:τε 

10 καt προσκαλεσΙΙμενΟζ τόν 

εΤπεν αότοί:ζ 
χλον 14 καΙ προσκαλέσΙΙμενΟζ πdλ~ν τόν ~χλoν 

Ko~ετε καΙ σvvCετε 

11 οό τό εΙσερχ6μενον εΙζ τό στ6μα 

κo~νoί: τόν ~νθρωπoν 

fλεΥsν αότοί:ζ 

&κo~σατε μον πdvτεζ καΙ σ~νετε 

15 οόδtv tστ~ν fξωθεv τοσ &νθρ~πoν 

εΙσπορεν6μενον εΙζ αότόν 

~ δ~νατα~ κo~νωσα~ αότ6ν 
&λλd τό tκπορεv6μεvοv tx τοσ στ6ματοc &λλd τd tx του &νθρ~πoν tκπoρεν6μενα 

tστ~v τd κo~νOϋντα τόν !νθρωπον τοστο κo~νoί: τόν ~νθρωπoν 

12 τ6τε 

προσελθ6ντεζ οΙ μαθηταΙ 

λ~oνσ~ν αότφ 
οΤδαζ 5τ~ οΙ Φαρ~σαί:o~ 

17 
εΤ Τ~ζ fχε~ ~τα &κo~ε~ν &κοvtτω 
καΙ 3τε εΙσηλθεν εΙζ οΤκον 

&πό τοσ ~χλoν 

έπηρ~των αότόν οΙ μαθηταΙ αότοσ 

&κo~σαντεζ τόν λ6γον tσκαvδαλ'σθησαv 
13 6 δt &πoκρ~θεΙζ εΤπεν 

πάσα φντε'α ~ν οόκ tφ~τεvσεv 

δ πατ~ρ μον δ οόρdV~Οζ tκρ~ζωθ~σετα~ 

14 ~φετε αόΤO~ζ/ τνφλο' εΙσ~ν δδηγοΙ τνφλων 

τνφλόζ δt τνφλόν tαdv δδηγ~ 

&μφ6τερo~ πεσoσντα~ εΙζ β6θννον 

15 &πoκρ~θεΙζ δt δ πtΤΡΟζ εΤπεν αότφ 
φρΙΙσον ~μί:ν 

τ~ν παραβoλ~ν τα~την τ~ν παραβoλ~ν 

16 δ δt εΤπεν 18 , -
ανΤO~ζ 

&κμ~ν καΙ ~μεί:ζ &σ~νετo' tστε 

17 οσπω νοεί:τε 5τ~ παν τό εΙσπορεν6μενον 

κα.ι λtγε~ 

ο{5τωc καΙ 

οό νοεί:Τέ 

~μεί:ζ &σ~νετo' tστε 

5τ~ παν τδ fξωθεv 

εΙζ τό στ6μα 

εΙζ τ~ν κo~λ'αν χωρεί: 

καΙ εΙζ &φεδρωνα tκβdλλετα~ 

εtdπορεv6μεvοv 

εΙζ τδν ~νθρωπoν 

οό δ~νατα~ αότόν κo~νωσα~ 

19 3τ~ οόκ εΙσπoρέ~ετα~ αότοσ εΙζ τ~ν 

καρδCαv &λλ' εΙζ τ~ν κο~λCαv 

καΙ εΙζ τδν &φεδρωνα tκπορε~ετα~ 

23b 
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Βτι. 

18 τ~ δέ ~κπoρευ6μενα ~κ του στ6ματος τό ~κ τον άνθρ~πoυ tκπορευ6μεvοv 
tx της καρδ'ας ~ξερχετα~ 

κάκεΤν~ κo~νoΤ τδν ~νθρωπoν 

19 ~κ γ~ρ της κ~ρδ'~ς !ξtρχοvτα~ 

δ~αλoγ~σμoΙ πονηρο' 

φ6νo~ 

μo~χεΤ~~ 

πoρνεΤ~~ 

κλοπα' 

φευδoμαρτυρ'~~ 

βλασφημ'~~ 

20 τ~Uτά !στ~ν τ~ κo~νoυντ~ 

τόν &νθρωπον 

τό δέ άν'πτo~ς χερσtv φαγεΤν 

οδ κo~νoΤ τόν ~νθρωπoν 

!κεΤνο κo~νoΤ τόν ~νθρωπoν 

2, fσωθεv yap !κ της κ~ρδ'~ς 

των άνθρι6πων 

οΙ δ~αλoγ~σμoΙ οΙ κακοι 

!κπoρε"oντ~~ 

22 μo~χεΤ~~ 

ΠΟ\JεΤ~~ 

φ6νo~ 

κλοπα' 

πλεoνεξ~~~ 

πονηρ ,~~ 

δcSλOς 

άσtλγε~~ 

6φθαλμός πονηρ6ς 

βλασφημ'~ 

~περηφσ.ν'~ 

άφροσ"νη 

23 πdντ~ τ~Uτ~ τa ποvηρa fσωθεv 

κ~ι κo~νoΤ τόν &νθρωπον !κπoρε"ετ~~ 

23c 



Mattheus 15:21-31 

21 Καt Ιξελθων ΙκεΤθεν 

6 'Ιησοίίς 

άνεχώρησεν 

εΙς τα μέρη 

Τδρου καt Σ~δ~νoς 

22 κα~ Ιδον 
ι 

[γυνη Χανανα(α 

άπο τ~ν 6ρίων έκείνων 

Ιξεκθοϋσα 
! ιl 
ιεκραζεν λέγουσα' 

ί~λέησ6ν με, κδρtε ut6c; Δαυίδ' 

J ~ θυγά,ηρ μο. 
J κακ~ς δαψoνίζετα~ 

23 \6 δε ουκ άπεκρίθη αντv λ6γον. 

Ua.rcus 7124-37 

24 .'ΕκεΤθεν δε &.ναστα.ς 

&.πηλθεν 

εΙς τα 3ρ~α 

Τύρου 

ΚαΙ εtσελθωv εΙς οΙκίαν 

ούδένα ~θελεν γν~να~, 

κα~ ο{ικ ~δυνάσθη λαθεΤν' 
25 . άλλ' ε{ιθίις 

άκούσασα 

, , -
περι. αυτου 

ης εΤχεν 
το θ~ΎάΤΡLΟV αuτης 

(εΤχεν) πνεϋμα άκάθαρτον, 

Ι 

κα'~ προσελθ6ντες ο Ι μαθηταΊ, α{ιτοϋ 

ήρώτων 'α~Τoν λέγοντες· 

άπ6λυσον αύτήν, 

3τ~ κράζε~ 5π~σθεν ήμων. 

24 ι 6 δk άπoκρ~θε\ς εΤπεν' 

n 

ούκ άπεστάλην εΙ μη εΙς τα. πρ6βατα. 

τα άπολωλ6τα οΤκου 'Ισραήλ. 

25 ή δε !λθοϋσα 

26 

πΙ 
προσεκύνεl. αίιτψ 

λέγουσα' 

κδρ~ε, βoήθε~ μo~. 

δ δε άnοκρ~θεLς εΤπεν' 

ονκ ~σHν καλον 

λαβεΤν τον &ρτον των τέκνων 

καt βαλεΤν τοΤς κυ~αΡίo~ς. 

Ιλθοίίσα 

προσέπεσεν προς τονς π6δας αύτοίί' 

26 ή δε γυνη ~ν Έλληνίς, 

Συροφοι.νίκι.σσα τφ γένει.· 

27 

, ή' " καΙ. ρωτα αυτον 

tvo: το δαι.μ6νι.ον Ικβάλ~ 
Ικ της θυγατρος 

κα~ fλεγεv α{ιτ~' 

, - . 
αυτης. 

&φες πρωτον χορτασθηναι. τα τέκvoc" 

ον γάρ Ιστι.ν καλον 

λαβεΤν τον &ρτον των τέκνων 

καt τοΤς κυναρίo~ς βαλεΤν. 

---------------.....ι.-.~ ο., ..... ,~---___ ~--------_-I 
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28 

Mattheus 15121-31 

ή δε 
IV 

εtπεv· 

vat, κυρ~ε· 

κα~ γαρ τα κυvάρ~α 

έσθΙε~ 

άπΟ.τωv ψ~χΙωv 

τωv π~πτόvτωv 

άπο της τραπέζης 

τωv κυρΙωv αvτωv. 

τότε 

άποκρ~θεtς δ Ίησονς 

ε!πεv αύτ~· 

ω yvva. ~, 

μεγάλη σου ή πΙσης· 

γεvηθητω σo~ ώς θέλε~ς. 

και Ιάθη ή θυγάτηρ αύτης 

άπο της mρας έκεtvης. 

Ma.rous 7 ι 24-37 

28 ή δέ 

ά.πεκρΙθη xat 

λέγε" αύτψ· 

vα.ct, κ(ιρ~ε· 

xat τα κυvάρ~α 

νποκάτω της τραπέζας 

toetovo~v 

ά.πο τωv ψ~χtωv 

τωv πα.~δtωv. 

29 καΙ 

ΙΙ 

δ~α τοίίτον τοv λ6γοv ~παγε, 

έξέλήλυθεv έκ της θυγατρ6ς σον 

το δαψ6v~οv. 

30 κα~ ά.πελθονσα 

25 εΙς ΤΟV otxov αύτης 

εvρεv το πα~δtοv βεβλημέvοv 

έπ\ τηv κλtvηv 

καΙ.τΟ δα~μ6v~οv έξεληλνθ6ς 

24a 



Mattheus 15:21-31 

29 ΚαΙ 

μεταβά.ς tXEteEv 

δ 'Ιησοίίς 

ηλθεν 

παρα τηv θάλασσαv 

της Γαλ~λα!ας 

κα~ άvαβας εΙς το 5ρος 

tκάθητο tXEt. 

30 καΙ προσηλθον αντψ 

CSχλοι πολλΟL 

~χοvτες μεθ' έαντωv 

MarcuB 7 r 24-37 

31 Kα'~ πάλ ~v 

tξελθωv tx τωv δρ!ων τνρον 

ηλθεν 

δ~α. Σ~δωνoς 

εΙς την θάλασσαν 

της Γαλ~λα!ας 

άνα μέσον των δρ!ων Δεκαπ6λεως. 

32 καΙ φέρoνσ~ν αύτφ 

χωλονς, κνλονς, τνφλονς, 

κωφονς, κα~ έτέρονς πολλονς, 

κα~ ερρ~ψαν αvτοv~ 

παρα τονς π6δας αντον' 

καΙ tθεράπενσεv αύτονς' 

κα\ πcφακαλ9tίσ~v αύτον 
Τνα Ιπ~θ~ αύτφ την χεΤρα. 

33 καΙ άπολαβ6μενος αύτόν άπο τον 

5χλον κατ' Ιδ!αν ~βαλεν τονς 

δακτνλονς αύτον εΙς τα fuτα αύτον 
καΙ πτνσας ηψατο της γλώσσης 

34 αύτον, κα\ άναβλέφας εΙς τδv 

24b 
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ούρανον Ιστένξεν, καΙ λέγε~. αύτφ' ~ 

31 ~στε τοv 5χλον θανμάσα~ 

βλέποντες 

. 
κωφονς 

tφφα.θά, δ tστ~v δ~ανoΙχθητ~. κα~ 
35 ήνο!γησαν αντον αΙ άκοα(, καΙ 

Evevt; tλνθη δ δεσμος της γλώσσης 

αύτοίί, καΙ tλάλε~ 6ρθως. xαL 

36 δ~εστεΙλατo αύτοΤς Τνα μηδενΙ 

λέγωσ~ν' δσον δε αύτοΤς δ~εστέλλετo, 

αύτοΙ μαλλον περ~σσ6τερoν 

txf)pvooov, 
37' και. νπερπερ~σσως kξεπλήσσοvτο 

λέγοντες 

καλως πάvτα πεποΙηκεν, καΙ τοvς 

κωφοvς 

πo~εΤ άκoνε~ν καΙ άλάλονς λαλεΤν. 

λαλοvvτας, κνλλοuς δγ~εΤς καΙ 
, - , 

χωλονς περ~πατoνντας κα~ 

τνφλον βλέποντας' 

κα~ tδ6ξασαv τον θε~ν 'Ισραήλ. 



Hatth;u~ 15:21-28 

21 Und a11l' or von dort Ιι1nau.ιιι;οgangοn war, 
οntw1c!ι JOIIUIl 1n d1. O.gond Υοη '1'yrull und 81don. 

22 Und a10hl o1n. kanana1aoh. Yrau 
ging h1naua aua j.n'M O.b1.t 
und achr1 •• 
ErbarM d1ch M.1n.r. H.rr. Sohn Dav1dal 

H.1no Tocht.r w1rd 8chl1MM von .1n.M Oo18t s,p1agt. 
23 Er antwort.t. 1hr ab.r k.1n Wort. 

l

Und a.1n. Jung.r trat.n h.ran und bat.n 1ΔΩΙ 
Laaa .1. s.h.n. d.nn .1. achr.1t h1nt.r un. h.r. 

24 Er ab.r antwort.t. und apraohI 
1ch b1n n1cht s,aandt, a1. nur ~u d.n v.r1or.n.n Schar.n doa Haua.a 1arao1. 

25 51. ab.r kaM und bot.t. 1hn an und apraohI 
H.rr. h11r M1rl 

26 Er ab.r antwort.to und .prachI 
Ea 1at n1cht .chon 

da8 Brot d.r K1nd.r ~u n.h~.n 

und d.n HUnd.n h1n~uw.rr.n. 

27 51. abor aprachI 

Ja, H.rr. 
d.nn auch d1. HUnd •• 88.n 

νοη den Brock1.1n" d1. VOM '1'1ach 1hror Ilorr.n h.rabra11.n. 

28 Da antwart.t. J.SU8 und 8prach ·~u 1hrI 

ο Frau, . 

groaa.~.t du1n Olaub., 
d1r g.ach.h. w1. du w111.t. 
Und g.h.11t war.1hr. '1'ochtor 
von j.~or 5tund. an. 

Ea 1at da. Evang.11uM a. 80nntas R •• 1n1.oor •• 
1η dor V01 .. rana .1nd ΥΟΩ Luth.r 15 Pr.d1gt.n 

, ub.r d1.8. P.r1kop. &U r1nd.nI 
1. 152' 11.41-44 7.41'.0-487 
2. 1524 151453-457 
,. 17 80 
4. 1525 17It

l _ 200-204 
5. 1526 20.200-287 . 
6. 1523 21,106-113 
7 152' 21,114-120 
8 1528 27.64-68 
9. 1529 29,62-72. 

10. 15" '7.'13-,16 
11. 15,8 ,8.593-598 
12. 15'7 45,4'1-4~ 
11' 1538 46.207-212 
4 1534 48,344-345 

15 Hau.p08t111. 52.177-182 

(vg1. L1c.Erw1n Hullhaupt 
D.Κart1n Luth.r. Evang.l1.nau.1oc_nI 
Oott1ng,n 1954~ (kap.'-25) 

8.502-516 
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21 

22 

23 

27 

w •• rgav. van d. t.k&t) 
Εη νΑη daar u1tgaand. 
week Jezus u1t 
naar de omgev1ng 
νΑη Tyrus ιη Sidon 

θη zie 
θθη kanaaneese vrouw 

uit dat gebied uitgaande 
riep luide zeggende: 

Ι 

erbarm u over mϋ, Heer, Ζοοη νΑη David 
mϋη dochter 
is deerl~k bezeten 
ΚU echter antwoordde haar n1et .en woord 

z~ echter 
zeide: 
ja Heer, 
want ook de honden 
eten van de brokjea 
die vallen 
van de ta!el hunner her,n. 
ΤΟθη antwoordde Jezua 
ιη zeide tot haar 
ο vrouw, 

ιν 

Marou& 7124-30 

24 En V&n da.ar ορ& t&and. 
g1ng HU w.g 
n&&r h.t g.b1ed 
v&n 'l'yru8 
.n 1ng.kom.n 1η het hui& 
w11d. HU n1.t dat 1emand het wist • 
• n ΚU kon n1.t v.rborgen bl~ven. 

25 m&&r t'8tond 
.en vrouw ι 

28 

over Η'Θ gehoord hebbende 

w1er dochter 
ιιη onr.1ne geest had 

kwaσι 
.n v1.1 n.d.~ voor z~η voeten, 
d. vrouw W&8 ,en Gr1ekse, 
,en Syro-Ph.n1018ohe νΑη geboorte 
.n vroeg Β.ια 
d. d.mon u1t haar dochter te verdr~ver.. 

ιη HU z.1d. tot ha&rl 
l&&t ,.r8t d, k1nderen verzad15d wordet 
w&nt h.t 18 n1.t goed 
h.t brood V&n de k1nd.ren te nemen 
.n voor d. hond.n te werpen. 

z~ eoht.r antwoordde 
ιη zegt tot ΗΙΘΙ ΙΙ 
j& U •• r, 
ook d, hοndenΌnder de ta!el 
et,n van d, brokjes 
d,r kind.ren 

29 .n Hu ze1de tot haarI 

groot ίβ uw geloo! οια d1t woord, g& heen, 
u geschiede gel~k gU w11tI ~, d.mon 18 u1t uw dochter gevaren 

ι.....;.e.;,;n.....;.;h.;,;a.;,;a.;.r......;d.;.ο.;.c.;,;h.;.t.;.e.;.r_w.;,;a.;.8_~ge.;,;n.;.e.;.Ζ.;.e.;.;n....;.v.;,;an;.;,;;;a.;.!....;;d.;;;1.;.e......;u;;.r.;...ι;8. ~o .n &1. zJj wa8 W'gg'g&&n naar hui& 
vond zJj h.t k1nd t. b.d 11ggen 
~A d. d.mon u1tg.v&ren. 

24d 



Mattheus 15:29-31 

29 καΙ μεταβ~ς tκε~θεv δ ΊησοΟς ηλθεν παρ~ τ~ν θ~λασσαν της Γαλ~λα'ας 
καΙ άvαβaς εΙς τδ δρος ~κdθητο ~κε~ 

30 καΙ nροσηλθοv α~τψ ~χλo~ πολλοΙ 

fχοvτες μεθ' έαυτων χωλo~ς τυφλo~ς κωφo~ς κυλλo~ς καΙ !τtρους πoλλo~ς 

καΙ fρρ~φαv α~τo~ς nαρ& τo~ς n6δους αύτον 

καΙ ~θερ~nευσεν α~τo~ς 

31 ~στε τόν 5χλον θαυμdσα~ 

βλtποvτες κωφo~ς λαλοσντας κυλλo~ς ύγLεΤς 

καt χωλo~ς περ~πατoOντας 

καΙ τυφλo~ς βλ~πoντας 

καΙ tδ6ξασαv τόν θεόν Ίσραηλ 

29 ΚαΙ μεταβ~ς ~κε~θεν δ ΊησοΌς 

ηλθεν παρ~ τ~ν θdλασσαν 
της Γαλ~λαCας 

31 

Harcus 7:31-37 

Καt ndλ~v Ιξελθ~ν Ικ των δρCωv T~ρoυ 

ηλθεν δ~~ Σ~δωνoς εΙς τf'\v θdλασσαν 
της Γαλ~λα'ας 

άν~ μtσοv των δρCωv Δεκαn6λεως 

32 καΙ φtρουσ~ν α~τ:κωφόν καΙ μoγ~λdλων 

καΙ παρακαλoΌσ~ν αντόν Τνα tπ~θ~ α~τψ τ~ν χε~ρα 

33 καΙ άπολαβ6μενος αντόν άπό τον 5χλου κατ' ΙδCαν 

fβαλεv τo~ς δακτ~λoυς α~τoσ εΙς τ~ ~τα α~τoΌ 
καΙ πτ~σας ~φατo της γλ~σσης α~τoσ 

34 καΙ άναβλtφας εΙς τόν o~ρανόν !στtναξεν 

καΙ λtγε~ α~τψ εφφαθα δ Ιστ~ν δ~ανοCχθητ~ 

35 καΙ ~vοCχθησαv αύτοσ αΙ άκοα' 

καΙ Ιλ~θηδ δεσμός της γλ~σσης α~τoν 

xαt Ιλdλε~ 6ρθως 

36 καΙ δ~εστεCΛατo α~τo~ς tνα μηδενΙ λtγοvσ~v 

5σον δt α~τoΤς δ~εστtλλετο 

α~τoΙ μαλλον περ~σσ6τερoν !κ~ρυσσoν 

37 καΙ ύπερπερ~σσως ~ξεπλ~σσoντo λtγοvτες 

καλως πdντα πεποCηκεv 

καΙ τo~ς κωφo~ς πo~ε~ άκo~ε~ν 

καΙ το"ς άλdλoυς λαλεΤν 

30 καΙ προσηλθον α~τψ 5χλΟL πολλοΙ 
~χoντες μεθ' έαυτων χωλo~ς τυφλo~ς κωφo~ς κυλλo~ς καΙ έτtροvς πoλλo~ς 

καΙ ~ΡΡLφαν α~τo"ς παρ~ τo~ς π6δους αντοσ 

καΙ ~θερdπευσεν α~τo~ς 

31 ~στε τόν 5χλον θαvμ~σαL 

βλtποντες κωφo~ς λαλοσντας κυλλo~ς ~γ~εΤς 

καΙ χωλo~ς πεΡLπατοvντας 

καΙ τυφλo~ς βλtποvτας 

καΙ ~δ6ξασαν τόν θεόν Ίσραηλ 

25 



Mattheu5 15:32-39 

32 Ό δέ Ίησοϋς πρoσκαλεσ~μενoς τo~ς μαθητ~ς α~τoσ ε!πεν 
σπλαγχvCζομα~ !πt τόν ~χλoν 

3τι ~δη ήμtρα~ τρεΤς προσμtvοvσCv μo~ 
xat o~κ fxovo~y τ' φdγωσ~ν 
κat &πoλOσα~ α~τo~ς y~στε~ς Θ~ θtλω 
μ~πoτε !κλυθ~σ~ν !ν τψ δδψ 

33 xat λtγουσ~v α~τψ οΙ μαθητα' 
π6θεν' ήμΤν !ν !ρημ'~ &ρτo~ ~oσoϋτo~ 

ωστε χορτdσα~ ~χλoν τοσοϋτον 
34 καt λtγε~ α~τoΤς δ ΊησοΟς 

π6σους ~ρτoυς εχετε 

οΙ δέ ε!πον 

έπτd xat 6λCγα Ιχθ~δ~α 
35 xat παραγγεCλας τφ 5χλφ &ναπεσεΤν !πt Τ~Y γην 
36 fλαβεv τo~ς έπτ~ &ρτους xat τo~ς tχθλυας 

κat ε~χαρ~στ~σας εκλασεν 

κat !δCδου τοΤς μαθηταΤς 

οΙ δέ μαθηταt τοΤς ~χλo~ς 

37 xat fφayov πdντες κat !χορτdσθησαv 
xat τδ περ~σσεϋoν των κλασμdτων ηραν 
έπτα απυρCδας πλ~ρε~ς 

38 o~ δέ !σθCοντες ησ~y τετρακ~σχCλ~ο~ ~νδρες 

χωρtς γυνα~κων xat πα~δCων 
39 κat &πoλ~σας τo~ς ~χλoυς !νΙβη εΙς τb πλοΤον 

κat ηλθεν εΙς τ~ 5ρ~αMaγαδαν 

26 



Mattheus 15:32-39 

32 Ό δέ Ίησοϋς προσκαλεσdμεvος 

-τοt!ς μαθη-τι1ς α'b-τοu εΤπεν 
σπλαγχvCζομαι. tπΙ -τόν 5χλον 

στι. ~δη ~μtραι. -τρεΤς 

προσμtvοιισι.v μοι. 

καΙ o'bx fχονσι.v -τ' φdγωσι.v 

Marcus 8:1-10 
1 'Εν tκεCvαι.c; -ταΤς ~μtραι.ς 

πdλι.ν πολλου 5χλον 5ν-τος 

καΙ μ~ Ιχ6ν-των -Τ' φdγωσι.ν 
προσκαλεσdμεvος 

oτot!c; μαθη-τι1ς λtγει. α'b-τοΤς 

2 σπλαγχvCζομαι. έπt -τόν 5χλον 

Ο-τι. ηδη ~μtραι. -τρεΤς 

προσμtvονσι.v μοι. 

καΙ ουκ fχονσι.v -Τ' φdγωσι.ν 
καΙ άπολϋσαι. α'b-τοt!ς ν~σ-τει.ς 3 καΙ Ιι1ν άπoλ~σω α'b-τοt!ς ν~σ-τει.ς 

εΙι; οΤκον α'b-τωv o'b θtλω 

μ~πo-τε tκλνθωσι.v tv -τ~ δδψ 

33 καΙ λtγονσι.v α~-τψ οΙ μαθη-τα' 4 
π6θεν ~μΤν έν έρημC~ !ρ-τοι. -τοσοΌ-τοι. 

ωσ-τε χορ-τdσαι. 5χλον -τοσοΌ-τον 

34 καΙ λtγει. αύ-τοΤς δ Ίησους 5 
π6σονς &ρ-τονς fχε-τε 

οΙ δέ ε!πον έπ-τd 
καΙ 6λCγα Ιχθ~δι.α 

35 καΙ παραγγεCλας -τψ ~χλφ 6 
άναπεσεΤν έπΙ -τ~ν γην 

36 fλαβεv -τo~ς έπ-τά &ρ-τονς 

καΙ -τοt!ς Ιχθ~αι; 

καΙ ε'bχαρι.σ-τ~σας fκλασεv 

καΙ έδCδον -τοΤς μαθη-ταΤς 

Ικλνθ~σoν-ται. έν -τ~ δδψ 

καΙ -τι.νεσ αύ-των άπό μακρ6θεν ~κασι.ν 

καΙ άπεκρCθησαv α'b-τψ οΙ μαθη-ταΙ αύ-τοϋ 

π6θεν -τo~-τoνς δνν~σε-ται. -τι.ς ~δε 
χορ-τdσαι. !ρ-των έπ' έρημCας -

καΙ έπηρ~-τα α'b-τοt!ς 

π6σονς fχε-τε !ρ-τονς 

οΙ δt ε!παν έπ-τd 

καΙ παραγγtλλει. -τψ ~χλφ 

άναπεσεΤν έπΙ -της γης 

καΙ λαβ~ν 'tOt!c; έπ-τι1 !ρ-τονς 

ενχαρι.σ-τ~σας fκλασεv 

καΙ έδCδον -τοΤς μαθη-ταΤς α'b-τοϋ 

"να παρα-τι.θωσι.ν 

οΙ δέ μαθη-ταΙ -τοΤς ~χλoι.ς xαt παρtθηκαv -τψ δχλφ 

7 καΙ εΤχαν Ιχθ~δι.α 6λCγα 

37 καΙ ~φαγoν πdν-τες 

38 

39 

καΙ έχορ-τdσθησαv 

καΙ -τό περι.σσεΌον -τ&ν κλασμd-των 

ηραν 

έπ-τι1 σπνρCδας πλ~ρει.ς 

οΙ δέ έσθCοv-τες ησαν 

-τε-τρακι.σΧCλι.οι. !νδρει; 

χωρ~ γνναι.κων καt παι.δCωv 

καΙ άπoλ~σας -τotις ~χλoνς 

tvtβη εΙς -τό 1tλoΤoν 

Ί 
καΙ ηλθεν εΙς -τά Ορι.α Μαγαδαν 

καΙ α'b-τά ενλoγ~σας εΤπεν παραθεΤναι. 
8 καΙ fφαγοv καΙ έχορ-τdσθησαv 

καΙ ηραν περι.σσε~μα-τα κλασμd-των 

έπ-τά σπνρCδας 

9 
τ . 
ησαν δέ dις 

-τε-τρακι.σχCλι.οι. 

καΙ άπtλνσεv αυ-τo~ς 

10 καΙ ενθtις Ιμβι1ς εΙς -τό πλοΤον 

με-τά -των μαθη-των α()-τοΙ; 

ηλθεν εΙς -τά μtρη Δαλμανονθα 
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Mattheu6 ,6:'-,2 
, ΚαΙ προσελθ6ντες όΙ Φαρ~σαίo~ καΙ Σαδδoυκαίo~ 

πε~ράζoντες ~πηρ~τησαν αδτόν 

σημείον ~κ του οδρανοΟ ~π~δείξα~ αδτοίς 

2 ό δέ &πoκρ~θεΙς εΤπεν αδτοίς 

6ψCας γεvομtvης λtγετε εδδCα 

πυρράζε~ γ~ρ δ οδραν6ς 

3 καΙ πρωΙ" σ1'j'μεροv χεψ~ν 

πυρράζε~ γ~ρ στυγνάζων δ οδραν6ς 

τδ μtv πρ6σωπον του οδρανου γ~ν~σκετε δ~ακρ'νε~ν 

τ~ δέ σημεία των κα~ρων οδ δ~νασθε 

4 γενε~ πoνηρ~ καΙ μo~χαλΙς σημείον έπ~ζητεί 

καΙ σημείον οδ δοθ1'j'σετα~ α6τ~ 

εΙ μt) τό σημείον Ίωνα 

καΙ καταλ~π~ν α6τo~ς &πηλθεν 

5 ΚαΙ έλθ6ντες οΙ μαθηταΙ εΙς τό πtραv 
έπελdθοvτο ~ρτoυς λαβείν 

, ό δέ Ίησοϋς εΤπεν α6τοίς 

δρατε καΙ προσtχετε dπό της ζ~μης των Φαρ~σαCων καΙ ΣαδδουκαCωv 

7 οΙ δέ δ~ελoγ'ζoντo ~ν έαυτοίς 

λtγοvτες βτ~ ~ρτoυς οδκ ~λdβομεv 

8 γνo~ς δέ ό ΊησοΟς εΤπεν 

τ' δ~αλογCζεσθε ~ν έαυτοίς, 6λ~γ6π~στo~ 

βτ~ &ρτους 06κ ~λdβετε 

9 οδπω νοείτε 06δε μνημoνε~ετε 

τo~ς πtvτε ~ρτoυς των πεvτακ~σχ~λCωv 

καΙ π6σους κοφCvους ~λdβετε 
ouιlk 

10 ούέ τo~ς έπτ~ ~ρτoυς τ~ν τετρακ~σχ~λCωv 

καΙ π6σας σφυρ'δας ~λdβετε 

'1 πως 06 νοείτε 3τ~ 06 περΙ ~ρτων εΤπον όμίν 
προσtχετε δέ dπό της ζ~μης των Φαρ~σαCωv καΙ ΣαδδουκαCωv 

12 τ6τε συνηκαν 

5ΤL 06κ εΤπεν προσtχεLV dπό της ζ~μης των ~ρτων 

&λλ~ &πό της δ~δαxης των ΦαΡLσαCωv καΙ ΣαδδουκαCων 
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Mattheu8 16:1-12 

ΚαΙ προσελθ6ντες οΙ Φαρ~σαΤo~ 

xa:t Σa:δδονκa:tο~ 

πε~ρdζoντες έπηρ~~ησαν α!ι~όν 

σημεΤον έκ ~oΌ ο!ιρανοΌ 

tπ~δεtξa:~ α!ι~oΤι; 

2 δ δέ &.ποκρ~θεtι; ε'Ιπεν α!ι~oΤι; 

όφ'αι; ΥενομΙνηι; λΙyε~ε ε!ιδ'ο: 

πνρρdζε~ γ~ρ δ ο!ιραν6ι; 

3 xa:t πρω'C' σ1'jμεροv χεψι6ν. 

~νρρdζε~ γ~ρ σ~νγνdζων δ ο!ιραν6ι; 

11 ΚαΙ έζηλθον οΙ Φa:ρ~σαΤO~ 

καΙ" fίρξαν~o σνζη~εΤν α!ι~φ 

ζη~oΌν~ει; πα' α!ι~oΌ 

σημεΤον &.πό ~oΌ O!ιρa:νoΌ 

πε~ρdζoν~ει; αlι~6ν 

1~ καΙ &.va:σ~εvdξa:ι; ~φ πνε~μa:n α!ι~oίί 

λtγε~ 

τό μέν πρ6σωπον τοΌ ο!ιρανοΌ γ~νωσκε~ε δ~α~ρ'νε~ν 

τ~ δέ σημεΤο: ~ων κα~ρων ο!ι δ~νασθε 

4 yενε~ πoνηρ~ xa:t μo~χαλ~ι; ~, ~ γενε~ α~~η ζη~ε! σημεΤον 

σημεtοv έπ~ζη~εί: 

σημεΤον ο!ι δοθ1'jσε~a:~ α!ι~~ 

εΙ μ~ ~ό σημεΤον Ίωva 

καΙ κα~αλ~π~ν α!ι~o~ι; &.πηλθεν 

αμην λtγω δμΤν 

εΙ δοθ1'jσε~a:~ ~~ γενε~ ~α~~~ 
σημεΤον 

1} καΙ &.φεΙι; α(ι~o~ι; πdλ~ν έμβ~ι; 

5 
14 

ΚαΙ έλθ6ν~ει; οΙ μαθη~αΙ εΙι; ~ό πΙραν Ka:t 

6 

tπελdθοv~ο ~ρ~oνι; λa:βεΤν 

δ δt ΊησοΌι; εΤπεν α!ι~oΤι; 
δρα~ε καΙ πρoσtχε~ε 

&.πό ~~ι; ζ~μηι; ~ων Φa:ρ~σα'ων 

καΙ Σαδδονκα'ων 

15 

έπελdθoν~o λa:βεΤν &ρ~oνι; 

καΙ εΙ μ~ Ενο: &ρ~oν ο(ικ εΤχον 

μεθ' ta:ν~ωv έν ~φ πλο'φ 
καΙ δ~έσ~Ιλλε~o α(ι~oΤι; λΙγων 

bpa~t βλεπε~ε 

&.πό ~ηι; ζ~μηι; ~ων Φa:ρ~σα'ων 

καΙ ~ηι; ζ~μηι; 'Ηρφδον 

7 οΙ δέ δ~ελoγ'ζoν~o έν ta:ν~οtι; 16 καΙ δ~ελoγ'ζoν~o πρδι; &.λλ1'jλονι; 

λΙyoν~ει; 

5~~ &ρ~oνι; ο(ικ tλdβομεv 

8 yνo~ι; δt δ ' ΙησοΌι; ε Τπεν 
~, δ~a:λoγ'ζεσθε έν ta:u~οtι; 

6λ~γ6π~σ~o~ 

5τ~ ~ρ~oνι; ο!ικ tλdβε~ε 

9 οσπω νoεΤ~ε 

ο!ιδt μνημoνε~ε~ε 

~o~ι; πtv~ε &ρ~oνι; 

~ων πεν~ακ~σχ~λ'ων 

καΙ π6σονι; κοφ'νονι; tλdβε~ε 

10 ο!ιδt ~o~ι; έπ~~ &ρ~oνι; 
~ων ~ε~ρακ~σχ~λ'ων 

καΙ π6σονι; σφνρ'δαι; tλdβε~ε 

δ~~ &ρ~oνι; ο(ικ Ιχoνσ~ν 

17 καΙ Ύν~ς λΙyε~ α(ι~oΤι; 

~, δ~a:λoγ'ζεσθε 

5~~ &ρ~oνι; ο!ικ fxt~t 

r- ο(ίπω vott~t ο(ιδt σνν'ε~ε 
πεπωρωμΙνην Ιχε~ε ~~ν καρδ'αν ~μων 

18 6φθαλμo~ι; ε~oν~ει; ο(ι βλtπε~ε 

xa:t ~~o; fχοv~ει; ο(ικ &.κo~ε~ε 
~ καΙ ο!ι μνημoνε~ε~ε 

19 δ~ε ~o~ι; πtv~ε &ρ~oνι; Ικλασο: 

εΙι; ~o~ι; πεν~ακ~σχ~λ'oνι; 

π6σονι; κοφ'νονι; κλασμd~ων πλΏ1'jρε~ι; 
fιρα~ε 

λΙyoνσ~ν α!ι~φ δι6δεκα 

20 δ~ε καΙ ~o~ι; tπ~~ 
εΙι; ~οbι; ~ε~ραx~σχ~λ'oνι; 

π6σων σπνρ'δ~ν πληρι6μa:~o; xλa:σμd~ων 
fίρα~ε 

οΙ δt εΤπον tπ~~ 
11 ~ωι; ο!ι νoεΤ~ε 21 ΧΆΙ fλεγεv α!ι~oΤι; ο(ίπω σνν'ε~ε 

5~~ ο!ι περΙ ~ρ~ων εΤπον δμΤν 
πρoσΙχε~ε δt &.πδ ~~ι; ζ~μηι; ~ων Φa:ρ~σα'ων καΙ Σαδδονκα'ων 

12 ~6~ε σννηκαν 5~~ ο!ικ εΤπεν προσtχε~V &.πό ~ηι; ζ~μηι; ~ων &ρ~ων 

~λ~ &.πό ~ης δ~δαχηι; ~ων Φa:ρ~σα'ων καΙ Σαδδονκα'ων 
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Ι; 'Eλθ~ν δ!: δ Ίησονς 

εΙς τό:. μ,~ρη . 
ΚαLσα;ρε'ας της Φ~λ'πποv 

ήρ~τα τo~ς μαθητ&ς α;6τοΌ 
λ~yων· 

τ'να λtΥοvσ~v οΙ ανθρωπo~ 

τδν υΙδν τοΟ 4vep~noV\ 

14 οι δ!: εΤπαν· 

ε!να;ι. 

οΙ μtv Ίωdννην τδν βαπ~~σ~~ν 
~λΟL δ!: ΉλΙα;ν, 

~τερo~ 9t Ίερεμ,Ιαν 
~ 

ή ~vα; -rmv 1tροφη~mv. 

27 Κα;Ι tξfiλθεv δ '1ησοΟς 
κα;Ι οΙ μα;θη~α;Ι α;ό~oΌ 

εΙς ~&ς κ!6μα;ς 
Kα;~σα;ρε'α;c ~ηc Φ~λCπποv 

κα;Ι l:v τ~ δδφ 
tπηρ!6τα; τo~ς μα;θητ&ς α;υτοο 
λtΥωv α;ότ.οΤς· 

τ'να; με λtγοvσ~v οι ανθρωπo~ 

28 οΙ δt εΤπαν αότψ λΙγοντες 6~~ 
Ίωdννην~δν βαπ~ι.στ~ν, 
καΙ &λλοι. 'Βλ'αν, 
t!λλo~ δt 

6~~ εΤς ~ων πρoφη~ων. 

εΤνα;~; 

15 λΙy~~ α;~τoΤς· 
~μεΤς δt τ'να; με λtγε~ε εΤvα~i 

·Ι6 άποκρ ~θεΙς δ!: 

29 κα;Ι αό~δς tπηρ~τα αότo~ς· 

όμεΤ~ δt ~'να με λΙγε~ε εΤνα~ί 
6.πoκρ~θεΙς 

ΣΙμων ηtτρος eInev· 
σtl εΤ δ Xp'~στός 
δ vtcc; τον θεοσ τοΌ ζων~oς. 

δ ΠΙ~ρoςλΙγει. αό~φ· 

σtι εΤ δ Xρ~σ~6ς. 

17 άπoκρ~θεΙς δ~ δ Ίησo~ς εΤπεν α;ό~φ· 
μα;κdΡ~ος εΤ, ΣΙμων Bαp~ω~. 
5ΤL σό:.ρξ κα;Ι α;Τμα ουκ άπ~κdλvφtv σo~ 
ά.λλ· δ πα.τ~p μοv ό l:v ~oΤς οόρανοΤς 

Ι8 κ&y~ 6t QOL λΙΥω 6~ι. 
σ'6 εΤ ntΤΡος, 
καΙ l:nt τα;,τ~ τ~ πtτρ~ oΙκoδoμ~σω μοv τ~ν tκκλησ'α;v, 
κα;Ι π'6λα;~ ~δοv o~ κα;~ι.qχ~σοvσ~v αυ~ης. r, δι6σω σo~ τό:.ς κλεΤδας ~~ς βα;σι.λε'ας ~ων oGpα;vmv, 

κα;Ι 8 ~ό:.ν δ~σvς tnt τ~ς γης 
fστα;ι. δεδεμ,tvοv tv ~o~c o~pα;νoΤς, 
κα;Ι δ ~ό:.ν λ'6σ~ς tnt ~~ς γ~ς 
εσ~~~ λελvμΙvοv !ν τοΤς οόρανοΤς. 

20 τ6τε δLεσ~εCλατο τοΤς μα;θηταΤς 

tvα; μηδενΙ etπωc~v . 
6~~ ~ότ6ς tO~Lv δ Xρ~σ~6ς. 

3Q ~Ι !πε~'μησεν α;ό~oΤς 
Τνα μηδεvΙ. λΙγφσι.ν 

περΙ αό~oσ. 
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Mattheus 16:21-28 (kolometr1soh) 

21 Άπο τ6τε ηρξατο Ίησοϋζ xρ~στOζ δε~κvuε~v ΤΟΤζ μαθηταΤζ α~τoν 

3τ~ δεΤ αύτοv εΙζ Ίεροσ6λυμα άπελθεΤv 

κά~ πολλα παθεΤv άπο τωv πρεσβυτέρωv κα\ άρχ~ερέωv xα~ γραμματέωv 

κα.~ &.ποκτα.vθηvαι, 
. 

κα~ τ~ τρΙτv ήμfρ~ ~γερθηvα~8 

22 καL προσλαβ6μεVΟζ α~τοv δ πέτρος ηρξατο !π~w~μαv αύτφ λέγωv· 

'Cλεως σo~, ΚUΡLε 8 ού μη ~στα,L aOL τοΌτο. 

23 δ δε στραθε Ις έ: Τπεv τφ Πέτρψ

~παγε 6πΙσω μου, σαταvα

σκάvδαλοv εΤ tμοv, 

24 

3τ~ ού φροvεΤς τα. του θεου άλλα τα. τωv άvθρωπωv. 

Τ6τε δ Ίησους ε!πεv τοΤς μαθηταΤς αύτου· 

εΤ τ~ς θέλε~ 6πΙcω μου tλθεΤv, 

άπαρvησάσθω έαυτοv 

κα.~ άράτω τον στα.vρΟv , -
αυτου, 

xiL άκολουθεΙτω μΟL. 

25 8ς γαρ tαv θέλv τηv ψυχηv αύτου.σωσαL, άπολfσεL αύτ~v· . 

δ.'r;rδ' ,rctv άπox:ι,σ~ τηv ψυχηv αύτοσ {tvεκεv !μοσ, ε~ρ~σεL αύΤ~V8 

26 τΙ γαρ ωφεληθ~σετα~ &vθρωπος, ~αv τον κ6σμοv 6λοv κερδ~σv, 

την δε ψυχηΥ αύτοΌ ζημLωθVί 

η τΙ δωσε~ &vθρωπος άvτάλλαγμα της ψυχης αύτου; 

μέλλεL γαρ δ υΙος του άvθρωπου fρχεσθαL 
, , ' 

tv τ~ δ6ξv τοΌ πατρος αύτοϋ μετα τωv άγγfλωv αύτοϋ, 

28 άμηv λέγω ~μΤv 

3τ~ εΙσΙv τ~vες τωv ~δε έστωτωv 

οtτ~vες o~ μη γεvσωvταL θαvάτου 

~ως &v tδωσ~v τοv υΙον του άvθρωπου tρχ6μεvοv ~v τ? βασLλεt~ αύτου. 
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Mattheu! 16:21-28 

'Απσ τότε 
ηρξατ,? 

, Ιησο\ίς Χρ.ι.στόι; 

. δε ~κν6ε ι,ν 
το!ς μ~θητα!ς αότοϋ 

δτ ι. δε! 
αότον 

. εΙς Ίερ~σδλνμα άπελθεtv .. 
καΙ. 

Πολλα. πα~ε;Τ\l 

άπα των πρεσΒύτερων 
ΚCt~ (ΙΡXΙEρ~ων 

κα\ γραμματέφν . 
καΙ. ά~oκταν~ηναι. _ 
καΙ τ1;) ΤΡΙΤ1) IJμofpq; 
εγερθηναι.. 

κα~ προσλαβ6μενος 
αότον δ πέτρος 

ηρξατο ~πι.τι.~ν αότψ 
λέγων- . 
tλεωι; σοΙ., κ6ρι.ε-
οό μη Ισται. σοΙ. τοΟτο. 

δ δέ στραφεLς 

εΤπεν τψ Πέτρψ' 
σπαΥε όπΙσω μov •. σ~τανα· 
σκ&νδαλον εΤ !μοΟ. 
δτι. οό φρονεΤι; 
τα. τοΟ θεοΙ; 

άλλα τα των άνθρ~πων. 

τ61;ε 6 'Ιηαοσς 
εΤπεν τοΤι; μαθη~αΤς αότοΌ-
..ε!.. .'t.ι..ς. θέλε ι. ό1t; Ισω .. p.ov !}.;θ εΤν., 
άπαρνησ&αθω ~αvτόν 

κα~ άράτω τον στανρΩν αότου, 
καL άκολοvθ~tτω μοι.. 
δ'ς γάρ ων' etAV . 
την φνχην αότοσ 'O.lI)σαι., 
&.πoλtσεl. αότ~ν·. 
δ'ς δ' tlv άπολέσV 
τήν ψνχήν αότου 

δι.δ&σκει.ν 

αότονι; 
ΙS~ι. δεΤ 
τον utov. τοΟ άνθρωπον 

πολλά παθεΤν 

κα~ σ.ποδοκ\μασθηνα" 
~πo των πρεσβuτέρων 
~\ 'ttj)v άρχ\ ερΙων . 
καΙ 't.mv Υραμ.w;x.τέωv 
κα.Ι άποκταvθηvαι. 
κα.Ι μετά τρεΤς ήμέρας 
άvαστfl!vα.ι.: 

κα~ παρρησΙ~ ;0\1 λ6Υον έλ&λει.. 

καΙ προσλαβ6μ.ενος 
ό Πέτροι; «ότον 

~ρξατo !πl.τl.~ν αότν._ 

δ δε: !πι,στρά.φει.ι;. 
χ«\ Ιδων ~ouc; μαθηται; αότοΟ 
ΙπετΙμ.ησεν Π~τρψ 
καΙ λεγε,,· 
6παΥε 6πΙσω μΟΥ, οατανa, 

5τι. ob φρονεΤι; . 
τά. το" βέ:οΟ 
άλλα τ& 'tll)v &.νθρώπων. . . 

, L 'Ν λ Kα~ πρoσκαλεσ~μενoς τον οχ ον 

ονν τοΤι; μαθηταΤς αντοσ 

t'ίΤπεν α'6τo~· 
.ε! τι.ι; θtλ~ι. 6πΙσω μον ~λθεΤν, 
.&.παρνησάοθω έαντον 
. καΙ &.ρ&.τ~ .τΟν QW-VΡbV α.ότοσ, 
κιxt &.κολονθεΙτω μοι.. 
δ"ι; Υ&Ρ ων etAV 
~ην φν~ην αότοΟ Q~aιxl., 
d1tOAtaE: ι. αότήν· 
6'ι; δ' σ.ν σ.πολft;Jε ι. 
τη~ _ φνχην αδτοσ. 
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UattheuB 16121-28 

~νεκεν tμοϋ, 

'εvρήσε ι. αότήν. 

τΙ γαρ 

ώφεληθf)σεται. 

&νθρωπος 

ιαν τον κόσμον 6λ9ν κεΡδή~v, 
την δε φυχην αότοΟ ζημι.ωθV; 
η τε δωσει. ~νθρωπoι:; 

άντάλλαγμα της φυχης α6τοϋ; 

μέλλεΙ. yClp. 

δ υΙος τοΌ&.νθρωπου 

, fρχεσθαι. 
~ν τ~ 9όξv του πατρος,αότοϋ 
μετα,των άγγέλων 

afJTou, , 
καΙ τότε Λποδωσει. ~κ4στψ 
κατα την πΡ&ξι.ν αότΟΟ. 

&.μην λέγω νμΊ:ν 

6τι. εΙσ(ν τι.νες 

των J)δε έστωτων 
ο'ιτ ι.νες 06 μη γε'νσωνται. θανάτου 
rtwc; α.ν Τδ,ωσ ι. ν 

τον υΙον του άνθρωπου 

Ιρχόμενον 

~ν Tv βασι.λεtq. αντοΌ. 

-'JUstH;u8 Ya.rtyX' , J1&1. 1.6,1 ι 
. L • 

, , 

MarOU8 BaJ1 -",11 

~νεκεν"" !μοΌ 
καΙ τοΌ εόαγγελεου, 
σωσει. afJTf)v. 
τε γα.ρ 

~ελεΊ: 
tίνθΡΨΠOν 

κερδησαι. Tqv κόσμον 6λον 
κα~ ζημι.ωθηναι. την Φυχην α~τoϋ; 
τε γαρ δοΤ tίνθρωΠOς 

&.ντ&λλαγμα της φvχηC;,αbτου; 

8ι:; γαρ !αν έπαι.σχυvθV με 
κα ~ :F0iJC; !ψονι:; λ~γo'υι:; 
έν TV γενε~ ταντ~ ~ 
<tii μο ι. χαλ t, δ ι. >:αι \ &'μ.αρτωλφ, 
καΙ ό υΙος τοσ άνθρωπου 
!παι.σχυνθf)σεται. α6τόν, 

6ταν~' fλθ,\!. 
!ν τ~ Q6ξv τοΌ 1tα..τpOι; α6του 
μετα των &.γγέλων 
των &.γεών. 

καΙ fλεγεv αότοΤς· 

&.μην λfγω όμΤ" 

6τι. εΙσεν τι.νε<; 

~δε των ~στηκότων 
ό'Cτι.νες οό μ.η γ ε-6σωντα.ι, . .θα.vατO\) , 
fwc; ti.v Τδωσ"ν 

τήν ~σι.λεεαν oτoU θεου 

ΙληλυθυΤαν έν δυν~μ.ει.. 

Έβόq. γα.ρ προ 'τον σταvρωθfiναι.· ΙI.Δε! τον υ Ιον τοσ &.vθρωπου πoλλQ:. 
παθεΤν κα~ &'ποδοκι.μ.ασθfjναι. όπο των γρα.μ~τtwv κα.\ Φαρι.σαεων xat 
σταυρωθηvα.ι. κα~ τ~ TptV ήμ.έρq. άvα.cnηvα.L" .. 
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MattheuB 1712~-23 , 

Συστρεφομένων δε αότων 

tv τ~ Γαλι,λαtq; 

Ma.rouB 11 :'-32 

κάχεΤθεν tξελθ6vτες 

παρεπορέ!ιοντο' 

, δ 1," της Γαλ ι,λα Ιας , 
χαΙοόχ ~θελεν 

"να τι,ς γνοΤ· 

tδtδα.σχεv γcφ , 

'touI; ~θητ"ς αότοσ 

ε !πεν α.ότοΤι; δ ΊησοΟς" xar., ~λεγεν αότοΤς 

δτι. 

ΜέλλεΙ, 

ό υΙοι; τοσ άνθρωπου δ υΙ.ς'τοσ &.νθρωπου 

πα.ρα.δ t δο σθα ι. παρα.δtδΟται, 

εΙς χεΤρας ~νθρώπων εΙς χεΤρα~ &.νθρώπων 

καΙ &.πoxτεvoOσ~ν α.ότ6ν, χά\ &.ποχτενοσσι.ν αότ6ν 

χαΙ xα~ &.πox~ανθεΊ.ς 

τ~ τρ ιτ,? l)μέρq. με~a τρεΤς #ιμfρα.ς 

χα'ι, !λV'lt~θησαν 

, σφ6δρα. 

&.vα.στησεται. • 

οΙ δε ήγν60υν· 

το ~η~, 

χαΙ !Cjίoβoσντo 

1ρωτησαι. 'αό-tΟv. 

Lu. " 2 ι 4 3b=45 

Μντων δ~ θαVΜΑΖ6ντιι\l 

εΤπεν 

'''' ',-1tρος τους μαθητcx.ς αντου· 

θfσεσθε δμεΤς 

e Ις τα ~τα όμων 

τοuς λ6γους το!ιτους" 

δ γαρ υΙοι; τοσ &'νθρωπου 

μotMeIι .' 

'ItCtpά6t90aea Iι 

εΙς, χεΤρας άνθρωπων. 

οΙ δε ήγν60υν 

το ~ftμ.α τοστο, 

καΙ ~ν ~xαλυμμ,ένoν 

&π' αότων 

"να μη αtσθωvται, αότσ,ι 

καΙ !φοβοσντο 

~ρωτffσαlι αό-iοv 

περΙ τοΟ ~fiμ.ατος τοντου. 
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MattheuB 17:24-21 

24 • Ελθ6ντων δε αvτων ε Ις Kαφαρναoiιμ. 

προσηλθον οΙ τα δΙδραχμ.α λαμ.βάνοντες τψ Π'ετρψ καL εΤπαν· 

δ διδάσκαλος Ώμ.ων ov τελεί δΙδραχμ.α; 
25 λεγε L' ναΙ 

κα'ι έλθδντα εΙς την οΙκΙαν προεφθασεν αvτον δ Ίησοϋς λεγων· 

τΙ σοι δοκεΤ, ΣΙμων; 

οι βασιλείς της γης!άπό τΙνων λαμβάνονσιγ τελη ~ κηνσον; 
άπο των νιων αvτωv ~ άπο των άλλοτρΙων; 

26 εΙπδντος δε άπο των άλλoτρΙων,/~φη αvτψ ό 'Ιησοϋς" 
&ρα γε έλε~θερoΙ εΙσιν οΙ νΙοΙ. 

27 tvα δε μη σκανδαλΙσωμεν αύτo~ς 

πορεvθεLς εΙς θάλασσαν βάλε &γκιστρον 

καί τον άναβάντα πρωτον Ιχθiιν ~ρoν 
καt άνοΙξας το στ6μα αντοϋ εδρήσεις στατηρα 

εκείνον λαβων δός αvτοίς άντΙ εμοϋ κα~ σον. 

Matth.us heeft de per1000p 17:24-27 tusssn Marous 9.30-32 en Marous ':33-37 ingesohoven. 
B~ de vormgev1ng van deze per1000p 1s hU u1tgegaan'van Marous 9133. (eerot Κapernaum 1n 
Ι;': 24, θη daama. "het hu1s 11 in 17125). De woorden έν τΌ δδφ ,die WfI in Ma.rous 9: 
33-34 twee maal horen k1inken. laat Mattheus weg. (vgl.' Maro.9133-.34 met Jιaro.':30). 

Ma.tth.18:1 

Έν έκεΙν~ τΌ ~ρα • • • 
προσηλθον οΙ μαθηται 

τψ Ίησοϋ λεγοντες' 

τΙς &ρα μεΙζων εστίν 

εν τ~ βασι.λε(ιr: 

των οvραvωv; 

Marous 9: 33-34 

Και ηλθον εΙς Καφαρναονμ. 
Kα~ εν τ~ oΙκΙ~ γενόμενος 

επηρωτα αvτονς· 

τΙ εν τΌ δδωδιελογΙζεσθε; 
\ ι • 

οΙ δε !σ .. ωπων· 
προς άλλήλονς γαρ 

διελέχθησαν εν τ~ δδφ 

τΙς μ.εΙζων. 

Luoas 5146 

Έισηλθεν δε διαλογισμος 
εν αυτοΤς 

το τΙς αν ε!η μεΙζων 
, -

αντων. 

Mattheus 17122-23 staat als "twe.ede a.ankondigmg" a.a.n het 'begin van 1JI22 - 20~16 

welk gedeelte uit twee delen bestaatc 11122-23 17824 - 18:35 

19&1 - 20:16 

(vgl. 17:22 met 191 1 Galilea~Judea) 

In 17:24 - 18135 vormen de perioopen 17124-21 βη 16121-35 de" omljjst1ng van 

de IIgeJnθente-rede 11 

1. 18:1-9 

2. 18; 10-14· de gel~kenis van het a:f'gedwaalde (ι) soha.ap staat dus 1n 
het midden (V.12-13)., 'b1nnen dΘ omJjjsting van Υ, 10 en V. 14-
over t,'V των μικρων τo~των 

~
" 16:1~-11 

18:15-20 1811 
l1riT9-2O 
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Mattheu8 18:1«9. $b~r8~.deel van de gemeente-rede 

'Εν tκεCv~ τ~ ~ρ~ 
προσηλθον οΙ μ~θητ~Ι τψ Ίησοσ λtγοvτες· 

τCς &ρ~ μεCζωv tστΙv ~ έν τ~ β~σ~λεC~ των o~ρ~νων; 
κ~!. πρoσκ~εσCΊμενoς π~~δCοv ! Ιστησεν ~~τδ l;v μtσφ ~ιιτων 
κ~Ι εΤπεν· 

ά.μ1'}ν λtγω δμ!ν, 

έό'.ν μ,1'} στρ~φητε κ~Ι γtvησθε ι1Jς τ& π~~δC~, 

ov μ~ εΙσtλθητε εΙς τ~ν β~σ~λεC~v των o~ρ~νων. 

βστ~ς o~ν τ~πε~ν~σε~ t~vτδv ι1Jς τδ π~~δCοv τοστο 
οΌτος έστ~ν δ μεCζωv έν τ~ β~σ~λεC~ των oόρ~νων. 

κ~ι δς έό'.ν δtξητ~~ 

tμt δtχετ~~· 

δς δ'αν σκ~vδ~Cσv 

σvμφtρε~ ~ιιτφ 

fv πα~δCοv τo~oστo tπΙ τψ 6v6μ~τCμοv 
ι;...:;, /Ι / ο ~ .... JI. Ν ~ 
~ 

Ιν~ των μ~κρων τo~των των π~στεv6vτωv 
" ..' -- === 

tv~ κρεμ~σθ~ μ~λoς 6ν~κδς περΙ τδντρCΊχηλoν ~ότoσ 

κ~ι κ~τ~πoντ~σθ~ tv τ:πελCΊγε~ της θ~CΊσσης. 

7 oιι~!. τφ κ6σμφ άπό των σκ~νδcίλων· 

άνCΊγκη γό'.ρ tλθε!v τ& σκCΊνδ~~, 

πλ~ν oιι~Ι τψ άνθρ~πφ δ~' οδ τδ σκcίνδ~oν Ιρχετ~~. 

8 ΕΙ δt ή χεCρ aov η ό πo~ς aov σκ~vδ~Cζε~ σε 
~κκoφoν ~ιιτδν κ~Ι βCΊΛε άπδ σοσ· 

κ~6ν σο' έστ~ν εΙσελθε!ν εΙς τ~ν ζω~ν κλλδν η χωλ6ν 

εΙς tμt 

η δ~o χεΤρας ~ δ~o π6δ~ς Ιχoντ~ βληθην~~ εΙς τδ πσρ τδ ~Ιών~oν. 

9 καΙ εΙ δ 6φθ~\J.6ς aov σH~νCια.λ{Ι:ε~ σε 

~ξελε ~ύτδν κ~ι βCΊλε άπδ σοσ· 

κ~6ν σο' έστ~ν μoν6φΘ~μoν εΙς τ~ν ζω~ν εΙσελθε!ν 
η δ~o 6φθαλμοtς fχοvτ~ βληθην~~ εΙς τ~ν γtεvv~v τοσ πvρ6ς. 
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Hattheus 18:10-14 

het verdwaalde schaap 
10 ι 'α!φατε μ1'} καταφροvtjσητε 

ένός των μ~κρων τo~των· 

λtγω yclp νμϊ;ν 

βτ~ οΙ &γγελo~ αντων tv oνρανoΤ~ 
δ~ό, παντός βλ~πoνσ~ τό πρ6σωπον 

του πατρ6ς μον του Ιν ονρανοΤς 

12 TC νμϊν δοκεϊ; 
έclv γtvηταC τ~ν~ άνθρώπφ 

έκατόν πρ6βατα 

καΙ πλανηθ~ tv Ιξ αντων, 
ονχι άφtjσε~ τό. Ιvεvtjκοvτα ένν~α 
έπΙ τό. <Sρη 

καΙ πορενθεΙς ζητεΤ τό πλανώμενον; 

{3 καΙ tclv γ~νητα~ ενρεΤν αντ6, 

14 άμ1'}ν λ~γω νμϊ;ν βΤL χαCρεL 

έπ' αντψ μ&λλον 

η έπΙ τοΤς έvεvtjκοvτα Ινν~α 
τοΤς μ1'} πεπλαvημ~VΟLς. 

οΒτως ονκ ~σΤLV θtλημα 

εμπροσθεν τον πατρός ~μων 
του έν ονρανοΤς 

tvcx άπ6ληταL έν των μLκρωv τo~των. 

Lucas 15:3-1 

het verloren schaap 

; ΕΤπεν δt πρός αντοος 
παραβoλ~ν τα~την λ~yων· 

4 τCς &νθρωπος έξ δμων fχωv 
έκατόν πρ6βατα 

καΙ άπολtσας έξ αύτων εν 

ον καταλεCπεL τcl Ιvεvtjκοvτα Ινν~α 
έν τ? έρtjμ.φ 
και πορε~εταL έπΙ τό άπολωλός 

Itως ε{5ρ1;l αντό 

5 κα.Ι ε~ΡΦν 

έΠLτCθησLV έπι τo~ς ωμονς αντον χαCρωv, 
6 κα.ι έλθ~ν εΙς τόν οΤκον 

σνγκαλεΤ τo~ς φCΛoνς κα.ι τοbς ΥεCτοvας, 

λtγωv αύτοΤς· 

σνχι:fρητ~ μΟL, 

δΤL ε~ρoν τό πρ6βατ6ν μον τό άπολωλ6ς. 
? λtΥω όμΤν δΤL ο{5τως χαρcl 

έν τφ ονρανφ fσταL 
έπΙ ένΙ άμαρτωλφ μεταVΟΟVVΤL 

η ΙπΙ έvεvtjΧοvταέvvtα δLχαCΟLς 
οtΤLvες οό χρεCαv fχονσLV μεταvοCας. 
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Mattheus 18:.15;-20 4erde deel van de gemeente-rede 

15 'EΔv δt άμαρ~ή~~ ό άδελφ6~ aov 
~παγε ~λεγξoν αυτόν μεταξ~ σου καΙ αύτοΟ μ6vοv. 

έάν ~ov άκο15σ1j 

έκtρδησας τόν άδελφ6ν σοv· 

Ι6 έό:.ν δt μ,tj άκο15στ;1 

παράλαβε μετό:. aov ~τ~ ~να η δ60 
~να έπΙ ~τ6ματo~ δ~o μαρτ~ρων ~ τρ~ων σταθv παν ~ημα. 

17 έό:.ν δt παρακ06στ;1 αύτων 

εΙπον τ~ έκκλη~Cq." 

έ~ν δt καΙ τη~ έκκλησCα~ παρακ06σ~ 

~~τω σΟL ~σπερ ό έθν~κός καt ό τελ~νη~. 

Ι8\ 'Αμtjv λtγω ~μΤν 
Ι 5σα έό:.ν δήσητε έπΙ τη~ γη~ 

εστα~ δεδεμtvα έν' ουρανψ 

καΙ 5σα έό:.ν λ6σητε tπι τη~_ γης_ 

fστα~ λελvμtvα έν ουρανφ. 

Ι9 Πάλιν άμήν λέγω υμίν 

5τ~ έ~ν δ~o σvμφρωvήσω~~v έζ δμων έπΙ τη~ γη~ 

περΙ παντός πράγματος o~ έό:.ν αΙτήσωντα~ 
γενήσετα~ αυτοΤς παρό:. του Πατρ6~ μοv του έν oυρανoΤ~. 

20 olί γό:.ρ εΙσ~ν Μο ~. τρεΤι; σvvηγμtvο~ εΙ~ τδ έμδν 5νομ.α 
έκε! εΙμ~ έν μtσφ αυτων. 
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!ιucas 15:1-10 

Ι ΤΗσαν δt αύτψ tγΎCζοvτει; πc!ντει; οΙ τελωναί. καΙ οΙ &μαρτωλοΙ ά.κoνε~ν 
2 καΙ δ~εγ6γγνζ~ν οΤ τε φαρ~σαΤo~ καΙ οΙ γρα~ματεΤι; λtγοvτες 3τ~ αύτον 

οδτος &μαρτωλotις πρoσMχετα~ καΙ σvvεσθCε~ _~δτoΤς. 

3 εΤπεν δt πρός Clvorobc; -rt)v πα.Ραβολf)v τα~την~ΆλΙγων· 

4 -rCc; &νθρωπος έξ ύμων 

~χων έκατbv πρ6βατα 

καΙ ά.πολtσας έξ αύτων ~ν 

ου xO'.orMECltE~ τ~ ένενήκοντα tvvlCl έν τ~ έρ"ήμφ 

καΙ πoρε~ετα~ έπΙ -rb ά.πολωλbς 

έ'ως E{5p1;l αύτ6; 
:',' 

5 καΙ εύρων tΠ~Τ,fθησ~\J l:ltt -robc; ωμονς αύτοΟ χαCρωv 

6 καΙ l:λθών εΙς ~όν οΤκον 

σνγκαλεΤ τοός 'ιjiCλοvς καΙ τotιι; YECorOVClt; 

7 λlγωv αυτοΤς· 

σvγχcf.ρητl μo~ 

3τ~ εδρον τό πρ6βατ6ν μον τό ά.πολωλ6ι;. 

λέγω ύμΤν 3n 

ο{5τως χαρ~ έν τψ ουρανψ Ιστα~ έπΙ tvt &μαρτωλψ μετανooνντ~ 

η έπΙ ένενήκοντα tvvtCl δ~καCο~ι; oΤτ~νει; ού XPECClV εχoνσ~ν μεταvοCας. 

8 η 'tCc; yvvt) δραχμ~ς Ιχονσα δlκα 

έ~ν ά.πολέσ1;l δραχμf)v μCαv 

ουχι &πτε~ λdχvοv καΙ σαροΤ -rf)v otxCClV καΙ ζητεΤ έπ~μελως. 

~ως οδ εδρ~; 

9 καΙ εύρονσα σνγκαλεΤ τ~ς φCλας καΙ YECorOVClt; 

λlγοvσα" 

σvγχάρητl μo~ 

3τ~ EiSpov -rt)v δραχμt)v ην ά.πώλεσα. 

10 ο{5τως, λέγω ύμΤν, YCVEorCl~ χαρ~·,ένί.6;noν τωv.:'ά.γγtλωv τον θεον 

έπΙ ένΙ &μαρτωλψ μετανooνντ~"' 
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Lucas '15:11-32 

11 ΕΙπεν δt ο 

&νθρωπ6~ τ~~ εΙχεν δ~o vto~c 

12 καΙ εΙπεν δ vεώτεροc αότων τψ πατρCΟ 

πάτερ, δ6c μοι. τό !πι.βcf.λλoν μfροc τ;;c ο'δσCαc 

δ δt δι.είλεν αuτοίc τόν βcοv 

!3 καΙ μετ'ο'δ πoλλό:~ ήμfραc σιιναγαγι1ιν πάντα 

δ νεώτερo~ νΙό~ άπεδ~μησεν εΙ~ χώραν μακράν 

καΙ έκεί δι.εσκ6ρπι.σεν τ~ν ο'δσCαv α'δτοU ζων άσώτωc 

14 δαπαv~σαvτοc δt α'δτοU πάντα 

15 

έγfvετο λ~μό~ Ισχνρό: κατό: τ~ν χώραν έκεCvηv 

καΙ αuτόc ~ρξατo δστερείσθα~ 

καΙ πορενθεΙc έκoλλ~θη ένΙ των πoλ~των τ;;c χώρα~ tκεCvη~ 

καΙ ~πεμφεν αύτόν εΙc τo~~ άγρο~c α'δτοσ β6σκε~ν xoCpovC 

16 καΙ έπεθ~με~ γεμCσα~ τ~ν κο~λCαv αύτοσ 

Ικ των κερατCωv ων ~σθ~oν οΙ χoίρo~ 

καΙ οuδεΙc έδCδον αύτψ 

εΙ~ έαντόν δt !λθι1ιν ~φη" 

17 π6σo~ μCσθ~ο~ τοσ πατρ6c μον περ~σε~oντα~ &ρτων 

έγώ δt λ~μψ ωδε άπ6λλνμα~ 

18 άναστό:~ πoρε~σoμα~ πρόc τόν πατfρα μοιι 

καΙ έρω αύτψΟ 

πάτερ, ~μαρτoν εΙc τόν ο'δρανόν καΙ Ινώπ~6ν σοιι 

19 οUκtτι. εΙμι αξιοc κληθ;;να~ vt6C σον 

20 καΙ άvαστό:c ~λθεν πρό~ τόν παfρα έαντοσ 

~τι δt α'δτοσ μακρό:ν άπtχοvτοc 

εΙδεν αύτόν ό ματ~ρ α'δτοσ καΙ tσπλαγχvCσθη 

καΙ δραμι1ιν έπfπεσεv ΙπΙ τόν τράχηλον α'δτοσ καΙ κατεφCληdεv αυτ6ν. 

21 εΙπεν δt ό vΙόc α'δτψΟ 

πάτερ, Vιμαρτoν εΙc τόν ο'δρανόν καΙ tvώπ~οv σον 

οuκfτ~ εΙμΙ αξ~o~ κληθ;;να~ vt6C σον 

22 εΙπεν δt ό πατ~ρ πρόc το~c δο~λονc α'δτοΟ" 

ταχ~ έξεvfγκατε στoλ~ν τ~ν πρώτην καΙ Ινδ~σατε αότ6ν 

καΙ δ6τε δακτ6λ~oν εΙc τ~ν χείρα αότοσ 

καΙ ~πoδ~ματα εΙc το~c π6δαc 

23 καΙ φtρετε τόν μ6σχον τόν σ~τεντ6ν, θ~σατε 

καΙ φαγ6vτεc εόφρανθωμεν 
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Lucas 15:11-32 (vervolg) 

24 5τ~ o~τoς δ \:ΙΙ6ι; μου νεκρδς ~v·xcx:t ·&.ν~ζησεν 

~ν &.πoλωλ~ι; καΙ ε~ρΙθη 

καΙ ηρξαντο ευφραΙνεσθα~. 

25 ην δ~ δ υΙδς αντοίί δ πρεσβ6τεροι; tv,&.ypϊp 

καΙ ώς tρχ6μεvος ~γγ~σεν τ~ otxc~ 

~κoυσεν συμφωνΙαι; καΙ χορων 

26 

27 

καΙ προσκαλεσάμενοι; {fvα -των πcxιδων ~πvvθcfvε~ο -τΙ σ,v εtη -ταϋτα 

δ δt εΤπεν αύ-τω • 
8τ~ δ &.δελφ6ι; σου ~κε~ 

καΙ fθυσεv δ πατ~ρ σου -τδν μ6σχον -τδν σ~-τευ-τ6ν 

8-τ~ ~γ~αΙνoν-τα α~-τόν &.πΙλαβεν 

28 ώργ~σθη δt 

καΙ ούκ ~θελεν εΙσελθεΤν 

δ δt πατf}ρ α~τοvtζελθιbv παρεκcfλε~ α~-τ6ν 

29 δ δt &.ποκρι.θεΙι; εΤπεν -τψ πα-τρΙ' 

Ιδo~ -τοσαΌτα fτη δουλε6ω σo~ 

καΙ ουδΙπο-τε tvτολ~v σου παρΛθον 

καΙ tμοΙ o~δΙπo-τε ~δωκαι; ~ρ~φoν 

Ι'να μετό. -των φΙλων μου ευφρανθω 

8τε δt δ υΙ6ς σου οδ-τοι; δ κα-ταφαγ~ν σου -τδν βΙον με-τ& πορνων ηλθεν 

~θυσαι; αύ-τψ τδν σ~-τευτδν μ6σχον. 

3Ι δ δt εΤπεν' 

'tlxvov t σ~ πcfν-τoτε με-τ· ~μoϋ εΤ 

καΙ πcfv-τα τ& ~μ& ocf taoτ~v 

32 ε~φρανθηνα~ δt καΙ χαρηνα~ fδε~ 

8-τ~ δ &.δελφ6ι; σου οστοι; νεκρδι; ~ν .)αι'Ι fζησεv 

καΙ &.πoλωλιbι; καΙ ε~ρΙθη. 
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Ι 

Mattheus 18:23-35 

IN1EIDING 

Δια τοίίτο ώμo~ώθη ή βασ~λεtα των ο!ιρανων άνθρώπψ βασιλεΤ, 

δς ήθέλησεν σvvaρα~ λ6γον μετα των δονλων αντοίΙ. 

EERSTE SCENE 
INLEIDING 

άρξαμένου δε αντοίί συναΙρε~ν / προσήχθη εΙς αντψ 
6φε~λέτης / μυρΙων ταλάντων. 

Α. μη ~xoντoς δε αντοίί άπoδOΌνα~ / tκέλεvσεv αντον δ κνριος πραθηνα~ 
καΊ. την γυναΤκα καΙ τα τέκν(1 καΙ πάντα 5σα ~xε~ / κα'ι άποδοθηναι. 

Β. πεσων o~ν δ δοίίλος / πρoσεκννε~ αντψ λέγων· 

μακροθνμησον tn' tμοt / καΙ πάντα ά.ποδώσω σo~. 

C. σπλαΎxν~σθεις δε δ κνρ~oς ~oίί δονλου ~xttvov / άπέλυσεν αύτόν, 
καΙ το δάνε~oν / άφηκεν αντψ. 

TWEEDE SCENE 
INLEIDING 

tξελθωv δε δ δοίίλος tκεΤvος / ε~ρεν ~να των συνδονλων αύτοίί, 
δς ~φε~λεν αντψ / έκατον δηνάρ~α, 

Α. καΙ κρατήσας αντον / fnv~ytv λέγων' 

άπ6δος / εΤ τ~ όφεΙλε~ς. 

Β. πεσων οΌν δ σόνδουλος αντοίί / παρεκάλε~. αντον λέγων· 
μακρoθνμησo~ ά.π· tμοt / καΙ άποδώσω σo~. 

C. δ δε ονκ ηθελεν, 

άλλα ά.πελθών / fβαλεv αντον εΙς φυλακην 

εως άποδφ / το δφε~λ6μενoν. 

DERDE SCENE 
INLEIDING 

Ιδόντες οΌν οΙ 'σόνδουλοι αντοίΙ τ~ γεν6μενα /··tλvπήθησαv σφόδρα, 
καΙ tλθ6vτες / δ~εσάφησαν τψ κυρΙψ ~αυτων πάντα τα γενόμενα. 

Α. τότε προσκαλεσάμενος αVΤQV ό κνρ~oς αΙΙτο\ί/λέγει αντψ' δουλε πονηρε 
πασαν την δφειλην !κεΙνην ά.φ;;κα σοι / !πει παρεκάλεσας με' 

Β. ονκ fδει καΙ σέ/ έλεησα~ τόν·σννδουλ6ν σου, 
ώς κάγω / σε ήλέησα: 

C. καΙ όΡΎ~σθε'~ς ό κνρ~oς αΙΙτίΙ / παρέδωκεν αντον τοΤς βασανισταΤς 
~ως o~ άποδΨ· / nav το όφε~λ6μενoν αιιτφ. 

AFSLUITING 

Οvτως κα'ι δ πατήρ μο\)' δ oνράν~oς ΠO·"ήσεlι ίιμΤν, 
tαv μη άφητε ~καστoς.τφ άδελφψ αντοο άπο των καρδ~ων ίιμων. 

33 



MA.TTHEUS 1 S ι 2 3 , 5 

INLEIDING 

Daarom is het Koninkrijk der hemelen gelijkende geworden ορ θθη koning, 

die afrekening wilde houden met zijn dienetknechten. 

EERSTE SCENE 

INLEIDING 

Als hij nu met de afreken1ng begon / werd er θθη tct aem gebracht 

die schuldig was / tienduizend talenten. 

Α. Daar hij niet had οφ te betalen/beval _β heer , dat h1j moest worden verkccht 

θη zijn vrouw θη z1jn k1nderen θη al wat hij had/ea dat er moest wor~e. betaald. 

Β. De dienstknecht v1el neder / en aanbad hem zeggender 

wees lankmoedig over mij /.en ik zal u a11es beta1en. 

C. InnEιrlijk met barmhartigheid bewogen / heeft de heer van die dienetknecht hem 
θη het geleende / hem vergeven. losgelaten 

TWEEDE SCENE 

INLEIDING 

Als die dienstknecht eohter naar buiten ging / vond hij θθη van zijn 

die hem schuldig was / honderd penn1ngen. 

Α. en hij greep hem / θη pakte hem bij de keel zeggendea 

betaal / wat ge echu1dig zijtl 

Β. De mededienstknecbt v1el neder / βη Bmeekte hem zeggendea 

wees lankmoed1g over mij / en ik zal u beta1en. 

C. Doch hij wilde niet, 

maar gin~ heen / en'wierp hem ίη de gevangenis 

tot hij betaald zou hebben / wat b1j sohuld1g was. 

DERDE SCENE 

INLEIDING' 

m.βdedienstknech ten t 

Als nu z1jn mededienstkneσh~en zagen wat gesch1ed was/werden zij zeor bedroe!d, 

θη zij kwamen/en verk1aardenaan hun heer a1 wat ~eochied was. 

Α. Toen·heeft zijn heer hem tot zich geroepen/ en zeide tot hema gij boze 
al die sohuld heb tk u vergoven/omd.at ge DIij gesmeekt hebt'; "'cii •• stknecht 

Β. behoordet niet ook gij / u te ontfermen over uw medodienstkneIht, 

gelijk ook 1k. !mij ... ont-f-ermd heb Θver ,u ?Ι 

C. θη zijn hoer vortoorndgewo!den / leverde aem aan de pijaigsrs cver, 

tot hij zOU betaald hebben:Ί a1 wat hij hem Bchuldig was. 

AFSLUITING 

Ζο zal ook mijn hemelse Vader u do~n, 

indien gij niet θθη ieder zijn naast~ van harte vergeett. 
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Het Stichwort όΦειλ- en το δάνειον 

Dat men zich niet voldoende heeft afgevraagd, waarom er staat wat er staat, blijkt o.a. uit 
de weergave van het woord το δάνειον ίη ν .27. Een van de pointe's van de gelijkenis 
van de Koning als Richter is ηυ juist dat bij het enorme bedrag, dat ίη het geding is tussen 
de heer en de dienstknecht gesproken wordt van het "geleende", terwijl bij het geringe 
bedrag, ίη het geding tussen de dienstknecht en de mededienstknecht, er sprake is van 
"schuld" . 
De meeste vertalers hebben het woord το δάνειον weergegeven! met "schuld", alsof 
hier ίη ν.27 het woord όΦειλή zou staan, zoals ίη v.32b of το όΦειλόμενον, zoals ίη 

ν . 34b. Mattetis wίlde ηυ juist ίη de verzen 25 en 27 het Stichwort van de gelijkenis niet 
laten klinken en we hebben begrepen, waarom hij dat niet wilde. 
Reeds ίη de Vetus SΥήaca en ίη de Vetus Latina zien we ίη ν .27 het woord "schuld" staan 
(en Origenes heeft ίη ν .27 zelfs "al die schuld" uit ν .32b!). 

Vertalingen van το δάνειον 

V etus SΥήaca~ 

ν .27 'ί1'ί~' ί1ίa 'ί1'ι,1' ~nIn~, 
ί1ι, p~iιi M:1,n Ί~ 

Vetus Latίna: "debitum" 

Vulgata: "debitum" (ν.32 en 34 ook "debitum") 

Luther: "Schuld" (ν.32 "Schuld en ν.34 "schϋldig") 

Beza: Mutuum, δάνειον. Vel, ut Erasmus "Aes alienum", quum alioque signifίcet 

ΡrΟΡήe quod mutuo sumptum est. Hic autem accipitur ρτο eo quod ex bonis heri serνus 
interνerterat, ac proinde cui restituendo tenebatur, i. ut mox scήbίtur το όΦειλόμενον. 
Beza vertaalt dus wel met "mutuum" zonder geheel te begήjpen waarom Mattetis hier dit 

1 Precies hetzelfde is ορ een andere wijze aan de orde ίη Luc.7:41: δύο 
χρεοΦειλέται ήσαν δαν(ε)ισΤ1) τινι. Zoals ΖΟ vaak geeft de Stat.vert. de juiste 
vertaling ίη een voetnoot: niet "schuldheer" (NBG "schuldeiser"; Willibrord "geldschie
ter"), maar "uίtlener, bankhouder". Bauer verwijst s.v. δανειστής terecht naar 
Spr.29:13 [LXX - vgl. hebr. tekst!]. 

2 De Vetus SΥήaca heeft σπλαγχνισθεις met ~nIn~, weergegeven en έλεείν 
2Χ met jJn (vgl. 'jjn (wees mij genadig) ίη de LXX: έλεησον (erbarm u over mij)). 
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woord laat klinken. Het niet-begrijpen toont ons de weergave van de Statenvertaling 
(schuld ... schuld ... !). 

Grotius: Το δάνειον, debitum ] Id est, όΦειλην, ut infra dicitur. Nam sicut res credita 
ΡrΟΡήe Latinis est mutuum, inde ad alia transferri coepit, ita δάνειον Graecis. 

Statenvertaling, NBG, Groot Nieuws, ffif.E. Straat: "schuld" 

Ρίeπe Bonnard: "sa dette" 

Schniewind: "die Schuld" (zonder ίη de commentaar er ορ ίη te gaan) 

Ed. Schweizer: "die Schuld" - ίη de reeks NTD, waaήn het commentaar van Ed. Schwei
zer νοοτ die van Schniewind ίη de plaats is gesteld; ηυ wordt echter er een opmerking bij 
gemaakt: "Merkwίίrdig ist der Ausdruck, der mit "Schuld" ίibersetzt ist. Αη sich heisst er 
namlich "Darlehen". Etwa weil alles, was der Mensch hat, ihm νοη Gott als Darlehen 
gegeben ist? Aber viel1eicht ist der Ausdruck im Aramaischen al1gemeiner gebraucht 
worden". 

Εήch Κ1ostermann: "das Darlehen" (onder verwijzing naar Preuschens Worterbuch) 

Lohmeyer-Schmauch: "die Schuld" met als commentaar de opmerking: "δάνειον ist das 
Darlehen". 

Joachim Jeremias: το δάνειον = "das Darlehen" , was hier aber nicht paszt. Die 
SΥήschen ϋbersetzungen (syin cur ροο pesch) geben το δάνειον mit ~bt' = "die Schuld" 
wieder; diese Wort dίirfte im Aramaischen zugrunde liegen und die Obersetzung mit το 
δάνειον eine unberechtigte Bedeutungseinengung sein". 

Grundmann: "die Schuld" met als commentaar de opmerking: "Der Ausdruck δάνειον 
heiszt an sich Darlehen, wird aber, wie aus den SΥήschen ϋbersetzungen zu erschlieszen 
ist, auf das aramaischen W οτι fίir Schuld zurίickgehen". 
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De verbindingen tussen de gelijkenis en het evangelie-verhaal ίη zijn geheel 

De verkondiging, die Μatleϋs ίη heeI zijn verhaal ons Iaat horen, heeft hij ook ίη de 
gelijkenis aan het slot van de "gemeente-rede" ίη uiterste concentratie wiIlen samenvatlen. 
Dat is de reden waarom hij een hele reeks verbindingen heeft aangebracht tussen het 
verhaal ίη zijn geheel en deze gelijkenis, waarmede hij de gemeente-rede besluit. Het 
aanbrengen van deze verbindingen gebeurde ίη twee richtingen, enerzijds vanuit het 
verhaal ίη de richting van de gelίjkenis, en anderzijds vanuit de gelijkenis ίη de richting 
van het verhaal. We noemen eerst de verbindingen, die hij aanbrengt vanuit het verhaal ίη 
de richting van de gelijkenis. 

ι . 
Het προσκυνειν αύτψ van het verhaal (2:2,8,11 8:2 9:18 14:33 15:25 20:20 
28:9,17) laat hij ook ίη de gelijkenis voorkomen. Dit προσκυνειν αύτψ laat Μatleϋs 
wel ίη v.26 voorkomen ίη de woorden πεσων ούν ό δουλος προσεκύνει αύτcQ 

λΕγων, maar niet ίη v.29 ίη de woorden: πεσων ούν ό σύνδουλος αύτου παρεκά
λει αύτον λΕγω ν . 

2. 
Het σπλαγχνίσθηναι van het verhaal (9:36 14:14 15:32 20:34) laat hij ook voor
komen ίη de gelijkenis: ίη v.27 - σππλαγχνισθεις δε ό κύριος του δούλου 

έκείνου / άπέλυσεν αύτόν και το δάνειον άφηκεν αύτcQ. (Tegenover dit 
σπλαγχνισθεις ίη de eerste scene staat dan ίη de derde scene: όργισθεις ίη v.34.) 

Omgekeerd brengt hij ηυ ook vanuit de gelίjkenis verbindίngen aan ίη de ήchtίηg van het 
verhaal. 

1. 
De woorden έλυπήθησαν σΦόδρα van ν.31 ίη de gelίjkenis laat hίj ook ίη het verhaal 
voorkomen, doordat hij ίη de wijze, waarop de discipelen reageren, wanneer Jezus voor 
de tweede maal het lίjden en sterνen aankondigt, de woorden van Mar.9:32 (οί δε 

ήγνόουν το ρημα και έΦοβουντο αύτον έπερωτησαι) ίη 17:23 verνangt door de 
woorden: και έλυπήθησαν σΦόδραΙ . 

1 Een overzicht van enkele vertalίngen, waarbij de cοπespοηdeηtίe niet opgemerkt is: 
NBG: 
zij werden zeer bedroefd - werden zij zeer verdrietίg 
Groot nieuws: 
De leerlίngen waren er verdrietig over - waren ze diep verontwaardigd 
Willibrord: 
zeer bedroefd - diep verontwaardigd 
Jerusalem: 
Et ίls furent tout consternes - ils en furent bien navres 
Menge: 
Da wurden sie tίef betrϋbt - wurden sie sehr ungehalten 
Mr Ε. Straat: 
Daarover waren zij doodsbedroefd - werden ze heel kwaad (verνolg zie volgende pagina) 
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2. 
De woorden ώ ς κ' αγω en άΦfιKα σοι uit ν.32 en ν.33 ϊη de gelijkenis laat hij ϊη zijn 
verhaal ook voorkomen ϊη de vijfde bede van het Onze Vader (ώς και ήμεις άΦήκαμ
εν - 6: 12). 

3. 
Het woord "schuldenaar" (όΦειλέτης) uit 18:24 ίη de gelijkenis laat hij ook voorkomen 
ίη de vijfde bede van het Onze Vader. Bovendien heeft hij ίη die vijfde bede niet 
"Vergeef ons onze zonden", zoals Lucas ίη 11 :4, maar ίη overeenstemming met het 
Stichwort van de gelijkenis "vergeef ons onze schulden. " 

4. 
Ook het woord ώμοιώθη functioneeert aan het begin van de gelijkenis als schakel, die de 
gelίjkenis verbindt met het verhaal ίη zijn geheel. Ιη de verschijning van de Messias en ίη 
het messiaanse werk, dat hij bij Johannes ορ zich heeft genomen om het te volbrengen aan 
het kruis, zoals Μatteϋs dit ίη heel zijn verhaal ons vertelt, is de βασιλεία gelίjkende 
geworden ορ de Koning, waarover ίη de gelίjkenis wordt gesproken. 

*** 

De vertaler van het NBG heeft ίη zijn weergave van deze gelίjkenis al deze verbindingen 
verbroken: 

1. De verbinding tussen de gelijkenis en het verhaal ίη zijn geheel is verbroken, doordat 
προσκυνειν αύτcρ door deze vertaler varierend werd weergegeven: 
- drίe maal ''Hem hulde bewijzen" 2:2,8,11; 
- vier maal "νοοτ Hem nederνallen" 8:2 9:18 14:33 15:25; 
- een maal "zich νοοτ Hem nederbuigen" 20:20; 
- dήe maal ''Hem aanbidden" 4:10 28:9,17; 
- een maal "nederwerpen" 4:9 
Ιη de gelijkenis wordt ηυ ίη 18:26 πεσών ούν ό δούλος προσεκύνει αύτcρ λtγων 

vertaald met "De slaaf wierp zich neer als smekeling en zeide" (ΝΒ dit "smeken" is het 
παρακαλειν van ν .29, dat vertaald is met "bad hem drίngend"). 

2. De verbinding tussen de gelijkenis en het verhaal ίη deze vertaling is ook verbroken, 
doordat het woord έσπλαγχνίσθη ίη 9:36, 14: 14 en 20:34 met ''Hij werd met 
ontferming bewogen" werd weergegeven, ίη de gelijkenis echter met "Hij kreeg medelij
den" (18:27) en ίη 15:32 met "medelijden hebben". 
Ιη de gelijkenis van Mat.18:23-35 heeft deze vertaler σπλαγχνίζεσθαι ίη ν .27 met 
"medelίjden krijgen" vertaald en έλεειν in ν.33 met "medelijden hebben". 

New English Bible: 
And they were filled with grief - they were deeply distressed 
Ook de commentaren van Grosheide, Grundmann, ICC (Al1en), Ed. Schweizer, Pieue 
Bonnard en zelfs van Wilkens schenken geen aandacht aan deze belangrijke verbinding, 
die door Μatteϋs aangebracht is. 
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Diezelfde woorden σπλαγχνίζεσθαι en έλεειν laat ook Lucas ons horen ίη de 
gelίjkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc.1O: 25-37: ίη plaats van έλεειν heeft 
Lucas ίη 10:37 ποιειν το έλεος μετ' αύτου = 1;:,1) 1ΟΠ :1ZI'l)). Ιη beide gelίjkenissen 

wordt met σπλαγχνίζεσθαι het opus internum aangeduid, dat heel het handelen (van de 
Koning als heer bij Μatteϋs en van de Samarίtaan bίj Lucas) teweegbrengt en wordt met 
het έλεειν αύτον en ποιειν έλεος μετ' αύτου dit handelen van de Koning en van 
de Samarίtaan samengevat als opus ad extra. 
Wanneer ηυ ίη Luc.1O:25-37 deze twee woorden worden weergegeven met "met ontfer
ming bewogen worden" en met "hem barmhartigheid bewijzen", hadden ook ίη Mat. 
18:23-35 deze twee woorden ορ overeenkomstίge wίjze moeten worden weergegeven, 
d.w.z. niet met "medelijden krijgen" en "medelίjden hebben" , maar met "werd met 
erbarmen bewogen" en "zich ontfermen" . 

Wanneer we hebben begrepen, dat Μatteϋs de verkondiging, die hij ίη heel zijn verhaal 
ons laat horen, ίη de gelίjkenis ίη uiterste concentratίe heeft willen samenvatten, en 
daarom al die verbindingen aanbrengt tussen het verhaa1 ίη zίjη geheel en de gelijkenis, 
spreekt het vanzelf, dat we ίη de vertaling al die verbίndingen niet mogen verbreken l

. 

Ιη al deze gevaIlen blijkt het ΡήηcίΡe "wat zouden wίj ίη dit geval zeggen?" 
misleidend te zijn doordat daarbίj niet gelet wordt ορ het functίoneren van de woorden 
binnen het geheel van het verhaal van Μatteϋs. 
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Ι. 

2. 

Μ a t t h e U β 1 9 1 2 Ο 1 6 

Hattheus 19: 1-2 Harcus 10:1 

ΚαΙ έΎένετο 5τε έτέλεσεν δ • Ιησοίίς 
τοtJc; λ6Ύους τoιjτoυς 

μετηρεν άπό της ΓαλιλαCας 

καΙ ηλθεν 
εΙς τό:. 5ρια τηc; ΊοvδαCας 
πέραν τοίί 'Ιορδάνου 
καΙ ήκoλo~θησαν αότφ 

t5χλοι. πολλο' 
καΙ 

έθεράπευσεν αvτο~ς έκεΤ. 

ΚαΙ έκείθεν άναστ&ς 
fρχετcx.ι. 

εΙς τ& 5ρι.α της ΊουδαCαc; 

καΙ 'Ittpcx.v τοΌ Ίορδdνου 
καΙ συμπορε~οντcx.ι. πάλιν 

5χλοι. πρδι; αότ6ν 
καΙ ώι; εΙ~θει. 

πάλι,ν έδCδασκεν αότo~ς. 

!-iattheus 17:22 - 20:16 bestaat uit t",ee delen 

17:22-23 (t",eede aankondig1ng) 

(daarna volgt dan 1n 
1

17:24 - 18:32 

19:1 - 20Ζ16 

20:17-19 de derd. aankondig1ng) 

19:1 is θθΑ overgang zoals 7:28 11:1 13:53 26:1 

Nu het συστρέφειν έν τ~ Γαλιλcx.CCf(Ι7:22) t.n e1nd. 1β, 1β .r h.t μεταCρειν 
άπό της ΓαλιλαCας • Daaroll z.t Hatth.us d. ",oord.n μετΤ;ρεν άπδ της 

ΓαλιλαCας 1n de plaats van d •. wooNen ΚαΙ Ι",εΤθεν άναστό.ς van Harcus. 

Als overgang i8 19:1 dus d. 8chakel tussen d. twe. delen 17:24 - 18:32 en 

19:2 - 20:16 

19:2. Nu de beweging νυ het άπtρχεσθαι. εΙς Ίεροσ6λυμα (16:21) wordt 

voortgezet 1β er ook weer het άκoλoυθεί~ In plaats νβΔ de woorden καΙ 

συμπορε"60νται πάλιν δχλοι, πρδς αότ6ν νυ Harous h •• tt Mattheus daaroll hier 

καΙ fικoλo~θησαν α{ιτψ δχλο ι πολλο' • M.t d1t άκολουθείν νυ de opening 

1n 19:2 correspond.ert dan het άκολουθεΤν νω d. ata1.uiting 1n 19:27 • 

De t",e. delen 17:24 - 18:~ .n 19:2 - 20:16 (waaruit 17:22 - 20:16 na 

17:22-23 bestaat) zUn preo1.s e.nder opgebou",dz 

opening 17:24-26 .!2:l. 

18:1-9 12:~-12 Dlan ιη vrouw 

ι:1-:"'5~Θ delen 18:10-14 12: 1~-1~ d. kinderen 

18115-20 19: 16-26 het bezit 

afGluiting 18:21-36 12: 2:Ζ - 20:16 

Evenals ίη 18:21-3~ bestaat ook nu weer de atslu1ting 1n .en gel~kenis 
(19:30 - 20: 16 binnen de ollljjsting νυ 19:30 .n 20:16). 1ngel.id lIet ββΑ woord 

van Petru8 (18:21 βΑ 19:27 Τ6τε •• δ ntτρος) ιη ιβΑ wederwoord van 

Jezus (18:22 βΑ 19:28-29). a.ljjk 18:31' ( 06τως •• ) terugslaat ορ 

18:21-22, ΖΟ slaat 20:16 (οUτως ••• ). terug ορ 19:30. 
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Mattheus 20:17-19 (De derde aankondiεing van hetgeβn Zόl gesehieden) 

17a Μέλλων δ~ &ναβα(ν~ιν ΊησοοςεΙς 'Ιεροσ6λυμα 
b nαρέλαβεv τονς δώδεκα κατ' ΙδΙαν, 

c καΙ έν τ~ δδψ E!nEv αυτοΤς' 
18a Ιδου &να βα(vομεv εΙς Ίεροσ6λυμα, 

b καΙ δ υΙος τοΟ &vθρωποu nαραδοθήσετα~ τοΤς ~ρχ~ερεΌσ~ν καΙ 
c xctL κατακρινoΌσ~ν αVΤQV εΙς θάνατον, γραμματεϋσιv, 

19a και παραδώσοuσιv αvτev το Τς ~~νεσ~ν 

εΙς το έμπαΤξαι καΙ μασΤ~Ύωσα~ καΙ σταυρωσ~~, 
b κα\ τ~ ΤΡ(Τr;J ήμερq. έΎερθήσετα~. 

, "\,' 
De laatste vier'regels ( κα~ •• xcx~ •• xcx~ •• xcx~ •• ) wJjzon heen naar de vier 
delen νβη 2611 - 28120 1ste regel 

2de . regel -
3de regel -
4de regel 

26ί 1-56 
26157 -7S' 
?Ί11 -54 
27 ι 55 - 28 ι 20 

Deze derde aBnkondiging νβη hetgeen zal geschieden vormt het Deg1n van het 
grote oomplexl (we volgen grotendeels de 1ndel1ng van JΌh.Wi1.kens) 

Υ. 201 11 - 25 :46 J ERUZ.ALEM 

Ret oomρlex Degint met een. inleiding (20117-~), die uit drie ,erioopen 
Destaat:. 20111-19. 20120-28 20129-34 

(over de samenhang tussen deze dr1e 'per1oopen spraken ~ reeds) 

Na deze inleid1ng volgen' nu dr1e delenl 

.1) 2111 - 22114 met twee onderdelenl 

a) 21:1-2 (2111-11 21112-22 21123-27) 
intooht in Jer., optreden 1n de te~elJ vraΔi naar z~η volmacht) 

b) 21128 - 22114 (eersto ge1Uken1ssan-t%ilogie) 
(21128-32 21133-46 2211-14) 

2) 22:15 -23139 met weer tweo o~erde1enl 

a) l? .. L12.:::~& (22115-22 22123-33 221~-40) 
ontmoet1ng θη gesp%ek aet de 1e1ds11eden 

'afges1otDn door 22141-46 Ι (vgl.ouverturet 
''w1ens zoon C)S Hij? 11 

D) 23: 1-J2 weeklaoht over de geeste1U]te 1e1ders θη over J eruzalem.. 
2411 - 25146 

a) 24: 1-39 

met \ΥθθΙ' twee' onderde1enl 

da esoh&to1ogische rede. 

b) .24:40- 251 35> tweeue ge1jJken1BB8n-trllog1o. 

Do a!sluiting wordt gevormd door 25131-46 Ι 

In heel dit ~omplex zien we dus de wending van Israe1 naar de goy1m tee 
weerspiegeld Ι evena1s 1n ΙΙΙ2 1411 - 16120. θη 1n hee1 het eν&ngelie) 

Ret nu vo1gende grote oomp10x wordt gavormd doorl 

VI. 2611 - :7:5Δ' (2611-2 HiJ [,1\1 wordon Qve:rge1θverd .αιι gekruisi!d te ~rd.en) 

Weer drie de1(1n (vg1. κα\ •• Κ,α\ •• Kcxt • • • u1t 20118-.19) 

1) 2611-56 (261,'-16 26117-29 26130-56) 

2) 26151 -7,s (26157-68 26169-75)~. 
3) 27: 1 -~ ( (2711.1-26 27127-37 27138-S4) , .. 1.7:1- 10 ....... 

~-
Het laatste grote oomP1ex wordtg,vormd doorl 

VII. !7155 - 281 εο DE Fm.λLE )~\ 't'~ 't'pt" .. O ~μtΡCf tΎερθησετα~) 

e7155-61' 27162 ... 66 2811-10 ,,8116-21 
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MattheuB 20:20-28 

Τ6τε προσηλθεν α!ιτψ 1'1 Ί~11τηρ των ν ιων ΖεβεδcxCον 
μετ~ των νιων α!ιτη~ 

προσκννονσα καΙ αΙτοΌσα τ~ &π' α!ιτοΌ. 

δ Μ: ε !πεν CX!ιΤT;i· 
Τ' θ~λεLς; 

λtΎε~ α!ιτψ· 

εΙπt 

tvcx κcxθCσωσ~v o~τo~ οΙ δ~o νΙο' μον 
εΙς ~κ δεξ~ων κcxΙ εΙς tζ ε!ιων~μων σον 
~ν τv βασ~λε'~ σον. 
&πo;φ~θεΙι; δ1: δ ΊησoΌ~ εΤπεν· 
ο!ικ ο'tδcxτε τ, αΙτεΤσθε. 

δ~νασθε π~εΤν τδ πoτ11ρ~oν δ ty~ μtλλω πCvε~v; 
λtΎονσ~v α!ιτψ· 

δνvdμεθcx. 

λtγε~ α!ιτoΤ~· 

τδ μ1:ν πoτ11ρ~oν μον πCεθε, 

τδ bt καθ'σα~ tx δεξLωv μον καΙ tξ ε!ιων~μων 
ο!ικ ~στ~ν tμbv τοΌτο δoΌνα~, 
&λλ' οΙι; 1'1τοCμcxστcx~ 

Όπδ τοΌ πατρ6ι; μον. 

καΙ ~06σαντε~ οι δlκcx 

~Ύcxvdκτησcxv περΙ των δ~o &δελφων. 

δ δ~ ΊησοΌι; προσκetλεσdμεvο~ α!ιτo~~ εΤπεν· 
ο'tδcxτε 

δΤL οι ~ρχoντε~ των tevmV ΚCXτακνρ~ε~oνσ~ν αότων 
καΙ οΙ μεΎdλo~ κατεζoνσ~dζoνσ~ν α!ιτων. 
9!ιΧ οατως tσΤLV tv ΌμΤν 
&λλ'. 6ι; t(X.V θtλt;l tv όμΤν μtγcx~ yevtaeCXL, 
fστcx~ 'όμων δ~cfκοvο~ 

καΙ 8ι; ~ν θtλ~ tv όμΤν etVCXL πρωτo~, 
fστcx~ όμων δoσλo~· 

αισπερ δ νΙό~ τοσ &νθρ~πoν οκ ηλθεν δLcxκοvηθfivcx~ 
&.λλ.(Χ. δ~ακoνησα~ 

κcxΙ δoσνα~ τ~ν φνχ~ν α!ιτοσ 

λ~τρoν άντΙ ~oλλων. 
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MatthauB 20:20-28 

20a Da trat die Hutter der Sohne des Zebedaus zu 1hm 

b mit ihren 50hnen. 

c 5i. betete ihn an und erbat etwas νοη ihm. 

21a Er aber sprach ~u ihr* 

b Was willst du? 

c 5ie sagt zu ihm: 

d 5age, 

e daS6 diese meine be1den 50hne sitzen sollen 

r einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken 

g in deiner Konigsherrscha!t. 

22a Je6US aber antwortete und sprach: 

b Ihr wisst nioht, was 1hr b1ttet. 

c Konnt ihr den Becher tr1nken, den ich tr1nken werde? 

d 5ie sagen zu 1hmJ 

e Wir konnen δβ. 

23a Er sagt zu ihnenl 

b Heinen Becher werdet 1hr tr1nken. 

c Aber das Sitzen zu me1ner Reohten und zu me1ner L1nken, 

d das zu verleihen 1st n1cht meine Saohe, 

• sondern denen (w1rd δβ zutei1), we10hen δβ bere1tet 1st 

! vοη me1nem Vater. 

24a A1s die Zehn das horten, 

b zurnten sie den be1den Brudern. 

25a Jesus aber rie! sie herbe1 und sprachl 

b Ihr wisst, 

c daBs die Beherrscher der Vo1ker s1e mit ihrer Hacht bedrucken 

d und die Gr08sen ihre Gewa1t gegen s1e brauchen. 

26a Bei euch ist δ8 n1cht so; 

b sondern wer bei euch gross werden wi11, 

c wird bei euch der Diener sein, 

27a und wer bei euch der Erste se1n wi11, 

b wird bei euch ein Κnecht se1n, 

28a wie der Sohn des Henschen nicht dazu kam um bed1ent zu werden, 

b 80ndern um zu dienen 

c und se1ne See1e hinzugeben 

d a1s Losege1d an v1e1er Statt. 
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Mattheus 20120-23 

Τ6τε προσηλθεv αότψ 

ή μ~τηρ τωv vtwv Ζεβεδα(Qυ 

μετα τωv Vtwv αvτης 

προσκυvοvσα 

καΙ αιτουσα τ~ άπ' αύτου. 

ό δε EtnEv αυτ~' 

τί θέλε~ς; 

λέγε~ αύτψ' 

ε ιπε 'Cva: 

καθίσωσ~v o~τo~ οι δύο υΙοί μου 

εΤς έκ δεξ~ωv 

κα'~ ε Τς έξ· εύωvuμωv σου 

tv τ~ βασ~λεί~ σου. 

άπoκρ~θε'ι.ς δε 

δ Ίησους ε InEV' 

ούκ οΤδατε τΙ αΙτεΤσθε, 

δuvασθε n~Etv το ποτηρ~οv 

Ο έγω μέλλω πtvε~v; 

λέγουσ~v αύτψ' 

δυv&.μεθα, 

λέγε~ αύτοΤς' 

το μεv ποτ~ρ~οv μου 

πίεσθε, 

το δε καθ(σα~ !κ δeζ~ωv μου 

καΙ Ιξ εύωvuμωv 

ούκ ~στ~v έμοv τουτο δοσvα~, 

άλλ' οΤς ήτo(μαστα~ 

δπο του πατρ6ς μου, 

Marcus 10:35-40 

ΚαΙ προσπορεuοvτα~ αότφ 

'Ι&.κωβος κα'~ 'Iωcx.vv1t; ο L (Μιο) 
υ t ο 'ι. Ζ.εβ.εδα. t ο υ. 

λέγοvτες αότψ· δ~δ&.σκαλε, 
θέλομεv tvα'S έαv αιτησομέv σε 

πo~~σ~ς ~lμΤv. 
ό δε EtnEv αύτοΤς' 

τ( θέλετέ με πo~ησω δμτv; 

οΙ δε εΤπαv αύτψ' 

δος ήμ'tv tva: 

καθ (σωμεv 

tv ττi δ6J1'1) σου, ι ~ι 

ό δε Ίησους EtnEv αύτοΤς' 

ουκ οΤδατε τ( αΙτεΤσθε. 

δuv~σθε n~Etv το ποτηρ~οv 

8 έγω πtvω, 
-Ιj-ro .. .β&πηQμα ~ έγω βαπτίζoμα~ 

βαπτ ~ ae;;va: ~ ; 
() Ι ~δε ε Τnav αύτψ' 

δυv&.μεθα, 

ό δε Ίησους εΤ~ε~.αύτoΤς' 

το ποτηρι,οv 
δ !γω π(vω 
πίεσθε, 

καΙ το β&.πτ~σμα 8 !γ~ βαπτίζoμα~ 
βαπησθησεσθε' 

το δε καθ(σα~ έκ δεξ~ωv μου 

ιr έξ εύωvuμωv 

ούκ fσηv !·μΟv δοσvα~, 

άλλ' οΤς ήτo(μαστα~, 
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Ma ttheuB 20: 24-28 • 

κα\ άκούσαντες 

ο Ι δέκα 

ήγανάκτησαν 

περι των δύο άδελφων 

ό δε Ίησονς 

προσκα.λεσάμενος 

ε!πεν· 

οΤδατε ό'τ ~ 

οΙ &ρχοντες 

των Μνων 

αι,τους 

κατακυρ~ε(ιoυσ~ν 

αι,των 

κα'ι οΙ μεγάλo~ 

κατεξoυσ~άζoυσ~ν 
Ι _ 

αυτων. 

ούχ ο{)τως tonv 
, .-
εν υμ~ν 

&.λλ' 8ς έά.ν θέλ1 

, .-
εν υμ~ν 

μέγας γενέσθα~ 1 

εστα~ ύμων διάκοvοc 

κα.Ι ός &ν θεA~ 

!ν ~μΤν εΤνα.~ πρωτος 

~στα.~ ~μων δονλος· 

[6σπερ 

δ υΙος τον άvθρώποv 

ούκ 1ίCtθε~ 
δ~α.κoνηθ;;να.~ 

άλλα δ~α.κoν;;σα.~ 

κα.Ι δουνα1" 
, 1-

την ψνχην α.υΤf!V 

λ(ιτρον άντ\~ πoλλω~. 

Marσus 10141-45 

ΚαΙ. άκο(ισα.ν-τες 

ο Ι δέκα. 

~ρξα.ντo άγα.να.κτεΤν 

Luos.s 22124-2Ί 

'εγενε~o δε κα.\ φ~λoνε~κία. , , 

kv α.ι,τοΤς, το τΙς αύτων 

δοκε! εΤνα.~ μεΙζων. 

περ'~ Ία.κώβΟV κα.'~ Ίωάvvοv. 
, 

κα.~ 

προσκα.λεσάμενος 

α.ι,-τοVς 

ό 'Ιησονς 

λέγε~ α.ότοΤς· 

οΤδατε δ'τ~ 

οι δοκοΟντες ~ρχε~ν 

"t'ωv kθνων 

κα.-τακuρ~ε(ιοvσ~ν 

α.ι,"t'ων 

κα.\ οι μεγάλo~ αότων 

κα.τεξοvσ~άζοvσ~ν 

α.ότω". 
οι,χ o~τως δβ, ~a"t'~v 

!ν δμΤv 

άλλ' δ'ς ιiν ει ~λ V 

μ,έγα.ς γl!:νέσθα.~ 

tv δμ,Τv, 

~στα.~ ~μωv δ~άκoνoς 

κα.Ι δ'ς ά\v θελ1;l 

kv δμ,Τν εtvα.~ πρωτος, 

~στα.1ι ",t&.ντωv δοσλος·' 

.. , 
κα.~ γα.ρ 

δ vtoc; τον άνθρώπον 

οι,κ ηλθεν 
δ~ςr.κοvηθ;;\Jα.~ 

&.λλα. δ~α.κoνησα.~ 

και, δοΌναι, 

'tYrv ψυχήν α.ι,τον 
λ(ιτροv άντ'l. 'ΠOλΛU'ιν. 

ot βα.σ~λεtς 

'fCiiv ~BvCiiv 

κvριιε(ιοvσ~v 

α.ι,των, , 
κα.Ι ο Ι kξοvσ ~άζoντες α.";:τω,,, 

ει,εργtτα.~ κα.λoVΝτα.~. 

, 
oδμoe;tc; δε 

οι,χ ο{1"t'ωσ, 

&λλ' 

δ μ,εΙζων 

kv ~μΤν 

γ~νέσθω ώς δ νεώτερος. 

~Ι 

δ ήγο(ιμ,ενος 

dις δ δ~α.κoνων. 
τΙς γ~ρ μ,εΙζων, 
δ άvα.κεtμf;\ιος 

η δ δ~α.κoνων; 
ky~ δ~ !ν μ~σ, ~μ.ων εΙμι 

ώς δ δ~α.xoν~ν. 
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Mattheus 20:29-34 

29 ΚαΙ ~κπoρενoμ~νων αότων άπδ Ίερ~χ~ 

~κoλo~θησαν αότφ ~χλoς πoλ~ς 

30 κα Ι tδοtι. δ~o τνφλο t 

καθ~μενo~ παρ~ τ~ν δδ6ν 

άκo~σαντες 5τ~ Ίησοσς παρ~γε~ 

~κραξαν λ~γoντες· 

κ~ρ~ε ~λ~ησoν ~μ&ς νtδς ~ν'δ 

31 δ δt ~χλoς Ιπετ'μησεν α~τoΤς tvα σ~ωπ~σωσ~ν 

ot δt μεΤζον fκραξαv λtγοv~ες· 

κ~ρ~ε ~λεησoν ~μας νtός ~ν'δ 

32 καΙ στ~ς δ Ίησοσς ~φ~νησεν αότotις 

καΙ εΙπεν· 

τ, θtλετε πo~~σω ~μΤν; 

33 λ~γoνσ~ν α~τφ· 

κ~ρ~ε tvα άνo~γωσ~ν ot 6φθαλμοt ~μων 

34 σπλαγχv~σθεtς δt δ Ίησοσς ~~τo των 6μμ~των αδτων 

καt ε~θtως άvtβλεφαv 

xαt ~κoλo~θησαν α~τφ 
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Mattheus 20:29-34 Harcus 10:46-52 

29 ΚαΙ έκπορευομtvωv αντωv 

ά.πό Ίερι.χ(1) 

46 ΚαΙ fρχοvται. εLς Ίερι.χώ. 

καΙ tκπορευομtvου αντου 

άπό Ίερι.χ/b 

ήκολο~θησαv αντψ 

30 καΙ Ιδοό 

Μο τυφλοΙ 

5χλος πoλ1.1~ 

καΙ τωv μαθητωv αντοΌ 

δ υΙός Τι.μαCου Βαρτι.μαΤος τυφλός 

tκdθητο παρ~ τ~v δδ6v προσαCτηc καθ~μεvοι. παρ~ τ~v δδ6v 

ά.κο~σαvτεc 47 καΙ άκο1.1σας 

31 

3τι. Ίησουι; παρdγει. 

~κραξαv λtγοvτες' 

κύρι.ε, έλtησοv ~μας, υΙός ΔαυCδ 

δ δt ~χλoς έπετCμησεv αντοΤς 48 
'{vα σι.ωπtjσωσι.v' 

οΙ δt μεΤζοv ~κραξαv λtγοvτεc' 

κύρι.ε, έλtησοv ~μας, υΙός ΔαυCδ, 

32 καΙ στ~ς δ ΊησοΌς49 

έφώvησεv α{ιτοόι; 

50 

6τι. Ίησους δ Ναζαρηv6ς tστι.v 

~ρξατo κρdζει.v καΙ λtγει.v' 

uLt ΔαυΙδ Ίησοϋ, tλtησ6v με. 
καΙ ΙπετCμων αύτψ πολλοΙ 

Τvα σι.ωπ~σ~' 

δ δt πολλψ μaλλοv fκραζεv' 

uLt ΔαυCδ, tλtησ6v με, 
καΙ στ~ς δ Ίησοσς 

εΤπεv'φωv~σατε αύτ6v, 
καΙ φωvοVσι.v τόv τυφλόv λtγοvτει; αύτψ' 

θdρσει., fγει.ρε, φωvεΤ σε. 

δ δt άποβαλ/bv τό Ιμdτι.οv αντοσ 

άvαπηδ~σας ηλθεv πρός τ"όv Ίησοvv, 
καΙ εΤπεv' 5Ι καΙ άποκρι.θεΙς αύτψ δ Ίησοσς εΤπεv' 
τ' θtλετε πoι.~σω όμΤv; 

33 λtγουσι.v αντψ' 

κ~ρι.ε 

~vα ά.vοι.γωσι.v οΙ 6φθαλμοΙ ~μωv. 

34 σπλαγχvι.σθεΙι; δt δ Ίησους ~2 

~ψατo τωv δμμdτωv αντωv, 

καΙ ε{ιθtωι; ά.vtβλεφαv 

καΙ ήκολο~θησαv αντψ, 

τ' σo~ θtλε~ς πoι.~σω; 

δ δt τυφλός εΤπεv αύτψ' 
r>αββουvC, 

'Cvα άvαβλtφω. 

καΙ δ Ίησοσς 

εΤπεv αύτψ' 
6παγε, ~ πCστι.ς σου σtσωκtv σε. 

καΙ εύθt>ς άvtβλεφεv 

καΙ ~κoλo1.1θει. αύτψ tv τ~ δδΨ. 
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Ma.tth. 20: 29-34 Jιta.roue ~O: 46.52 Luo.1.8: 35ιt43 
,. 

46 ΚαΙ fρχοvται. εLι; 'Ιερι.χώ. β5 'Εγενετο δέ: tv τψ 

29. ΚαΙ tκπορεuομεvωv 

αιτων άπο Ίερι.χω 

30. και Ιδου δύο 

τυφλο\ 

καθήμενοι. 

παρα την δδ6ν, 

κα~ tκπορεuομέvοu αΙτοίί 
άπο Ίερι.χω 

• 
καΙ. των μαθητων αΙτοίί 

καΙ δχλου Ικανοσ 
δ υΙόι; Τι.μαΙου Βαρτι.μαΤοι; 
τυφλοι; προσαΙτηι;, 
tκάθητο 

παρά την δδ6ν. 

tγγCζει.v α~τόν εΙς 

Ίερι.χω 

τυφλ6ι; τι.ι; 

tκάθητο 

παρό: τήν δδ6ν 
. tπαι.τωv. 

άκούσαντει; 47 καΙ άκούσαι; 6 άκούσαι; δε 

3~. 

32. 

cs .. ι ' Ιησοίίι; 
παράγει, 

~κραξαν λέγοντει;· . 
κύρι.ε, tλέησοv ήμαι;, 

υΙόι; ΔαυΙδ. 46 
δ δε.5χλοι; tπετΙμησεν 

αύτοίι; Τνα σι.ωπήσωσι.ν· 

οΙ δε μείζον fκραξαv 
λέγοντει;· 

κύρι.ε, tλεησοv ήμαΙ;~9 
xαt σται; δ 'Ιησοίίι; 
!:φώνησεν αvτοuι; 

κα'ι. ε!πεν· 

τΙ θέλετε 

πο ι. ήσω νμ;ί V; 

6χλου δι.απορευομενου 
tπvvθ~vετο τΙ εΤη 
τοντο. 

: 7 άπήγγει.λαΥ δε αΙτψ 
6τι. ΊησοΌι; δ Ναζωρ~rοs 6τι Ίησοίίι; δ Ναζαρην6ι; 

tστι.v, παρέχεταΙ.. 

λεγει.ν~8 καΊ. tβ6ησεv λέγων· 

Ίησοίί υιε. ΔαυΙδ, 
έλεησον με. 

~ρξατo κράζει.ν ~'ι. 
υιε ΔαυΙδ .'Ιησοίί, 
έλεησον με. 

κα'ι. tπετtμωv αΙτψ . 
πολλοΙ 'Ινα σι.ωπήσ9· 

δ δε πολλψ μαλλον 
fxpcx.ζsv· 

υΙέ ΔαυΙδ, έλεησ~ν με. 
xαt στάι; δ '.Ιησοίίι; 

κα~ φωνοίίσι.ν τον τυφλόν 

~19 xαt οΙ προ&'γQvτει; 
έπετΙμων αΙτψ Τνα 

σι.γήσ":!" 
αΙτοι; δέ πολλψ" 
μα.λλ.ον ~κραζεν· 

υιε ΔαυΙδ, tλέησ6v με. 
< Ρ σταθε Ιι; δέ δ' Ιησοίίι; 

έκελευσεν α~τoν 
άχθηvαι. προι; αΙτ6ν. 

λέγοντει; αΙτψ· θ~~σεlι, ."' 
fγει.ρε, φωνεί σε. δ δε άποβαλων.τD Ι~ΤIιOν αΙτοίί 
ά ~ "Ι .., U 51. • vαπηδιισαι; ηλθ~ν προι; 'tQv Ιησο ν. καΙ. 

άποκρ.ι.θεtι; αιτφ δ 'Ιησοίίι; tγγtσαvτοι; δε αΡτοίί 
ε!πεν· έπηρ~τησεν αΙτΟν· 
τΙ σοΙ. θελει.ι; ποι.ήσω; 4~ τΙ σοΙ. θελεlιι; πoιήσω~ 

33. λέγουσι.ν αΙτψ· δ δε τυφλοι; εΤπεν α{ιτψ." δ δε εΤπεν· 
κύριε, tvα άνo~γωσι.ν ~αββoυνΙ, tvα άναβλεψω. κύριε, Τνα άvαβλέΦω. 
οΙ 6φθαλμo~ ήμων. 

34. σπλανγχνισθε~ι; δε 

δ Ίησονι; 5~ κα~ δ 'Ιησοίίι; 4 xαt δ 'Ιηςτοίίι; 
ηψατο των όμ~των. ε!πεν αΙτψ· εΤπεν α{ιτψ· 

αότων, άvαβλεψoν. 
ή πΙστιι; σου σέσωκεν σε. ή πΙστιι; aQv σεσωκεν 

κα'ι εM~ωι; καt εΙθυι; 4 καΙ. παραχρημα σε. 
άνέβλεψαν καΙ άνεβλεψεν, κα.~ άνεβλεΦεν, καΙ 
ήκολούθησαν αιτφ. ~κ.oλoύθε ι. αιτφ tv τjί δδφ. ~κoλoύθε ι. ~Ιτψ 

[δοξ&ζων τον θε6ν. xαt παι; δ λαοι; Ιδων fδωκεv αΤνον τρ θεψ. 
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Hattheus 21:1-11 

1 K~Ι 5τε ~YYLa~V εC~ Ίεροσ6λuμ~ 

κ~Ι ~λθoν εC~ Bηθφαγ~ εC~ τό ~ρo~ των έλ~Lωv 

τ6τε 'Iησoϋ~ άπtστεLλεv δ~o μ~θητ&ς2λtγωv . ~~τoΤς· 

πoρε~εσθε εC~ τ~ν κ~μην ~ν κ~τtV~VΤL ~μων 

κ~ι ε~θ~ς ε~ρ~σετε δνον δεδεμfvη~' 

κ~ι πωλον μετ' ~~τη~ 

λ~σ~ντες ~γdγετ~ μΟL 

3 κ~Ι tdv ΤL~ ~μΤν εtπv ΤL 

ΙρεΤτε 5ΤL 6 Κ~ΡLος ~~των χρεC~v fχεL 

ε~θ~ς δ~ άποστελεΤ ~~τo~ς 

4 Τοϋτο δ~ γ~γoνεν tv~ πληρωθv 

τό ~ηθtv δL~ τοϋ προφ~τοu λ~γoντoς· 

5 εt π~τ ε τf.j θuγ~τρ Ι Σ Lι6v . 

Cδo~ 6 β~σLλε~~ σοu fρχετ~' OOL 

πρ~ϋς καΙ tΠLβεβηκ~ς έπΙ δνον 

κ~Ι έπΙ πωλον uLόv ~ποζuγ'οu 

6 πορεuθtvτε~ δ~ οΙ μαθητ~Ι 

κ~ι ΠΟL~σ~vτες καθ~ς σuvtτ~ξεv ~~τoΤς δ Ίησοϋς 

7 ~γ~γoν τ~ν δνον κ~ι τόν πωλον 

κ~Ι έπ~θηκαν έπ' ~~των τ& LμdΤL~ 

κ~Ι έπεκdθLσεv έπdνω ~~των 

8 6 δt πλεΤστος δχλος fστρωσ~v ~~uτωv τ& ΙμdΤL~ έν τ~ δδψ 

&λλΟL δ~ fκοπτοv κλdδοuς άπό των δ~νδρων 

κ~Ι έστρι6vvuοv έν τv δδψ 

9 οΙ δέ δχλΟL οΙ προdγοvτες ~~τoν κ~ι οΙ άκολοuθοUvτε~ 

~κp~oν λ~γoντες 

~σ~νν& τψ uιφ Δ~uCδ 

ε~λογημtvο~ 6 έρχ6μενος έν 6v6μ~ΤL xupCou 

~σ~νν~ έν τoΤ~ ~ΦCσΤΟLς 

10 K~Ι εC~ελθ6ντ6ι; ~~τoϋ εt~ Lεροσ6λuμ~ 

έσεCσθη πaσ~ ~ π6λLς λtγοuσ~· 

_C~ έσΤLV o~τoς; 

11 οΙ δέ δχλΟL fλεγοv· 

οuτος έσΤLV δ πρoφ~της Ίησοϋς δ άπό N~~pte της Γ~λLλ~C~ς 
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23 ΚαΙ έλθ6ντος αδτοΟ εΙς τδ Ιερόν 

προσηλθον ~ύ""~ b~bdaxov""~ 

οΙ ~ρχ~ερεΤς καΙ οΙ πρεσβ6τεΡΟL 

τοΟ λαοσ 

λtγοvτες' 

έν πο 'ς. έζουσ Cq. ταντα πο L εΤς; 
καΙ τCς σo~ fδωκεv 

τ~ν ΙξουσCαv τα6την; 

24 ~πoκρ~θεΙς bt δ 'Ιησονς εΤπεν 

αότοΤς· 

έρωτ~σω ύμας κάγω λ6γον ~να 

~ν Ι&ν ~tπητ~ μo~ 

κάγω ύμϊ:ν ι:ρω 

έν ποCcr tξουσCcr ταίίτα πo~ω· 

25 τό βdπτ~σμα τό 'Iωdννoυ 

π6θεν ην; 
Ιξ ουρανοίί ~ Ιξ άνθρ~πων; 

οΙ bt δ~ελΟΥCζοvτο έν tαvτοΤς 
λΙγοντες· 

I:~ν εΤπ~μεν· Ι:ξ οόρανον 

tρεϊ: ήμΤν· 

26δ~~ Τ' οΌν ούκ έπ~στε6σατε αότψ; 
έ~ν bt εtπωμεv· έξ άνθρ~πων 

φοβο6μεθα τόν 5χλον· 

π~ντες γ&ρ ώς πρoφ~την 

εχoυσ~ν τόν 'Iωdννην. 

27 καΙ &πoκρ~θ~ντς τψ 'Ιησον εΤπαν· 
ουκ ο'ίδα.μ.εν. 

εφη αύτοϊ:ς καΙ αύτ6ς· 

olIbt έγώ λtΥω ύμΤν 
Ιν ποCα έζουσCα ταίίτα πo~ω. 

Hattheus 21:28-,2 
28 TC bt ύμΤν δοκεΤ; 

~νθρωπoς εΤχεν τ~κνα δ60· 

προσελθων τψ πρ~τψ εΤπεν· 
τ~κνoν, ~παγε σ~μερoν έργdζου 

29 ό δt άπoκρ~θεΙς εΤπεν' 
έγωώ κ6ρ~ε, καΙ οόκ άπηλθεν. 

Harcus 11127-33 
27 ΚαΙ fρχοvταL πdλLV εΙς. Ίεροσ6λυμα 

καΙ έν ""ψ Ιερψ πεΡLπα""οvvτος αδτοίί 

fρχοvταL πρός αδ""όν 

οΙ άΡΧLερεΤς καΙ οΙ γραμματεΤς 
. καΙ 

28και fλεγοv αυτψ· 
οΙ πρεσβ6τερo~ 

έν ποC~ έξοvσC~ ταίίτα ΠΟLεΤς; 
η τCς OOL fδωκεv 

τ~vl:ζ9vσCαv τα6τη~ 
" - -LVQ: ταυτα ΠΟL~ς; 

29 δ bt 'Ιησονς εΤπεν 
αvτοΤς' 

Ι:περωτήσω ~μας ~vα λ6γον 

καΙ άποκρCθητ~ μΟL 

καΙ ι:ρω ~μΤν 

έν ποC~ tζοvσC~ ταΟτα πo~ω. 

30 τδ βdΠ""Lσμα ""ό 'Ιωάννου 

έξ οδρανοί) ην ~ έζ άνθρ~πων~ 
;Ι καΙ δLελογCζοv""ο πρδς ~av""otc; 

λ~γoν""ες' 

έ~ν εΤπωμεν· έξ οόρανοί) 

έρεΤ' 

bL~ Τ' οΌν ovx tΠLσ""ε6σατε αδτψ; 
;2 άλλ~ εΤπωμεν· έξ άνθρ~πων; -

έφοβοvvτο τόν δχλον· 

&παν""ες γ~ρ εΤχον τδν Ίωάννην 

δντως δτ~ προφήτης ην~ 

;; καΙ άΠΟΚΡLθΙvτες τ~ 'Ιησοί) λ~γoυσ~ν· 

ούκ οΤδαμεν. 

καΙ δ 'Ιησονς λ~γεL αύτοΤς· 

ovbt έγώ λΙγω ~μΤν 
έν ποC~ tξοvσC~ ταντα πo~ω. 

Ι:ν ""ψ άμπελωVL. 

30 προσελθών bt τψ δευτΙρψ εΤπέν ώσα6τωι;. 
ό bt άΠOHρ~θεΙς εΤπεν· 
ού θέλω, ~στερoν μεταμεληθεΙς άπηλθεν. 

;Ι τCς tH των δ60 tποCησεv τδ θlλημα ""ov πατρ6ς; 
λ~γoυσ~ν· ό 5στερος. 

λέγε~ αυτοΤς 6 'Iησοvς' (vgl.Luc.7:29.-}O ) 
άμt'jv λtγω ύμ,Τν Βn οΙ ""ελωvαL καΙ αΙ π6ρvαL προcfγοvσLV ~μας εΙς τ~ν 

βασ~λεCαv του θεοίί. / ηλθεν γ~ρ 'Ιωάννης πρδς ~μας Ι:ν δδψ δ~κα~oσύνης,/ 
καΙ .ού" έπ~στε6σατε αύτψ" / ο t δt τ'ελωνα~ καΙ αΙ π6ρνα~ έπ (σΊευσαν 
αυτψ· / δμεϊ:ς δtΙδ6vτες ovbt μετεμελ~θητε ~στερoν ""ov π~στενσα~ αύτψ. 
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Hatthe~e 22:41~~§ Harcus 12:35=37a 

4Ι Συνηγμ~νων δ~ των φαρ~σαCφ~2 

έπηρ~τησεν α~τοbς 6 Ίησους λ~γων'35 ΚαΙ άπoκρ~θεΙς δ Ίησους ~λεΎεν 

Τ' ~μΤν δοκεΤ περΙ του Xρ~στoσ 
TCvoc; υΙ6ς tqT~v, 
λ~γoυσ~ν α~τψ' του Δαυ'δ~ 

43 λtγει α~τoΤς' 

δ~δdσκωv l;v τψ tερψ· 

πως λ~γoυσ~ν οΙ ΎραμματεΤς 

5τ~ δ Xρ~στδς υΙός ΔαυΙδ tσ~Lν; 

πως C?Ιv ΔαυΙδ tv πνε"μαη ;6 α'ότδς Δα.υΙδ εtπεv tv τ~ πvεi5ματ~ 
καλεΤ α~τδν κ"ρ~oν λtγωv·· τ~ Δγ'φ~ 

44 εΙπεν κ"ριος ΊΨ κuρcψ μου' εtπεv ~~ρ~oι; τφ κvρCφ μου' 
xdeou tκ.δεξ~ωv μου Κdθoυ tx δεξ~mv μου 
~ως ~ν θω.τo~ς ~xepod~ Οου tως'~V em Tobc; txepo"c; σου 
~ποκdτω των ποδων.σουΙ vποκdτω των ποδων σ9υ, 

45 εΙ οΙν ΔαυΙδ ~~εΤ αbτδv κ"ρ~oν, ;7 α6τδι; Δ~υΙδ λίΎε~ α.tτδv xdp~ov, 
πως υΙός α~τoϋ ~στ~ν\ καΙ π6θεν α'ότου tOTLV υΙ6ςί 

46 καΙ o~δεΙς Ιδ"να.το άΠΟΚΡLθηvα~ ~ύτφ λ6γον, 

ο~δt Ιτ6λμησ~ν τ~ς άπ'tκεCvης της ~μtρας tΠηρωτησα.L oύκ~τ~ •. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ 25:3Ι-46 

ι. "Q.m.I.ι δε fλθ-ι;ι ό υΙος τοίί άνθρώπου έν τ~ δ6ξ-ςJ αύτοίί / 
κα'ι πά-ντ ες ο t ~γγ ελο ι μετ' αύτοίί, 

τ6τε καθΙσει έπΙ θρ6νου δ6ξης αύτοίί' 

καΙ συναχθήσονται fμπροσθεv αύτόΌ πά-ντα τα fθvη, 

καL άφορΙσει αύτους άπ' αλλήλων,/ 
~σπερ ό ποιμην άφορΙζει τά πρ6βατα άπο των έρίφων, 

και στήσει τα μεν πρ6βατα έκ δεξιων αύτοΟ, τα δέ έρΙφια έξ εύωνύμων. 

11. 1. τ6τε έρε! ό βασιλευς το!ς έκ δεξιων αύτοίί" 

δείίτε οΙ εύλογημένοι του πα't'ρ6ς μου, 

κληρονομήσατε την ~τoιμασμένην δμΤν βασιλεΙαν άπο καταβολης κ6σμου. 
,έπεΙνασα γα.ρ κα~ έδώκατέ μοι φαγετν, 
έδΙψησα και έποτΙσατέ με, 

ξένος ~μην καΙ συνηγά-γετέ με, 

γυμνός καΙ περιεβάλετέ με, 

ήσθένησα κα 'ι έπεσΚ,έφασθέ με, 
έν φυλακ~ ημην καΙ ~λθατε πρ6ς με. 

2. τ6τε άποκριθησονται αύτφ οΙ δΙκαιοι λέγοντες· 

κύριε, 

π6τε σε εΤδομεν πεινmντα xαt έθρέφαμεν / ή~διφωντα και έποτΙσαμεν; 
π6τε δέ σε εΤδομεν ξένον κα'ι σΥνηγά.γομεν / ή Υvμvον καt περ ιεβά.λομεν; 

π6τε δέ σε εΤδομεν άσθενουvτα ή έν φνλακ~ καt ~λθoμεν πρός σέ; 

3 ,και άποκριθεΙς ό βασιλευς έρεΤ αύτοΤς" 
άμην λέγω {ιμ!ν, 
έφ' 5σον έποιησατε tvt τούτων των άδελφων μου των έλαχΙστων, 

έμο\ έποιησατε. 

ΙΙΙ·1. τ6τε έρε! καΙ το!ς έξ εύωνύμων· 

πορεύεσθε άπ' έμοσ κατηραμένοι 

εΙς το πυρ το αΙώνιον το ~τοιμασμέvοv τφ διαβδλφ κα~ το!ς άγγέλοις 
έπεΙνασα γαρ κα\ 06κ έδώκατέ μοι φαγεΤν, (α6τοίί. 
έδίφησα και ούκ έποτΙσατέ με, 

ξένος ημην καt 06 σννηγάγετέ με, 
γνμνος καΙ ού περιβάλετέ με, 

άσθενης και έν φνλακ~ καΙ ούκ έπεσκέφασθέ με. 

6 ~" , , ''\ Ι. • 2. ~ ~πoκριθησoνται και αντοι ~~γoντες 

κνριε, 

π6τε σε εΤδομεν πε~νωντα ή διφωντα ή ξένον ή γυμν6ν ή άσθενη ή 
έν φυλακ~ και 06 διηκονησαμέν σοι; 

3. τ6τε άποκριθήσεται αύτοΤς λέγων· 

άμην λέγω {ιμΤν, 
έφ' 5σον ούκ έποιησατε ένι τούτων των έλαχΙστων, 

ούδε έμο\ έποιήσατε. 

κα\ άπελεύσονται. οδτοι εΙς κ6λασιν αΙώνιον, 
οΙ δε δΙκαιοι εΙς ζωην αΙώνιον. 
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Wanneer de Ζοοη des mensen za1 komen ίη zijn heer1ijkheid 
en a1 de enge1en met hem, 
dan za1 hij zitten ορ de troon zijner heer1ijkheid, 

en voor hem zu11en a1 de vo1keren vergaderd worden, 
θη hij za1 hen van e1kander scheiden, ge1ijk de herder de sch&pen van 

de bokken scheidt, 
en hij za1 de schapen aan zijn rechterzijde zetten, maar de bokken 

aan de 1inkerzijde. 
Ι. ~ za1 de Koning zeggen tot hen, die aan zijn rechterzijde zijn: 

Komt, gij gezegenden mijns Vaders 
beerft het koninkrijk, dat u bereid is vanaf de grond1egging 

der wereld, 
want ik ben hongerig geweest θη gij hebt mij te eten gegeven, 

ik ben dorstig geweest θη gij hebt mij te drinken gege-
ik was vreemde1ing θη gij hebt mij geherbergd, νθη, 
naakt θη gij hebt mij gek1eed 
ik ben ziek geweest θη gij hebt mij bezocht, 
ik was in de gevangenis θη gij zijt tot mij gekomen. 

Qgn zu11en de rechtyaardigen hem antwoorden θη zeggen: 
Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien θη hebben u te eten gege

νβη, ο! dorstig θη hebben u te drinken gegeven; 
wanneer hebben wij u a1s vreemde1ing gezien θη hebben u geher

bergd, ο! naakt en hebben u gek1eed; 
wanneer hebben wij u ziek ο! ίη de gevangenis gezien, en zijn 

wij tot u gekomen? 
Ση de Koning za1 antwoorden θη hun zeggen: 

Voorwaar, ik zeg u, 
voor Ζονθθ1 gij dit θθη van deze mijn geringste broeders 

gedaan hebt,hebt ge het mij gedaan. 

ΙΙ. Dgn za1 hij zeggen ook tot hen, die aan'de linkerzijde zijn: 
Gaat weg van mij, gij verνloekten, 
in het eeuwige vuur, dat de duivel θη zijn engelen bereid is, 
want ik ben hongerig geweest θη gij hebt mij niet te eten gege-

ik ben dorstig geweest 
νθη, 

θη gij hebt mij niet te drinken 

ik was θθη vreemde1ing θη gij 
naakt θη gij 
ziek en in de gevangenis θη gij 

hebt mij niet 
hebt mij niet 
hebt mij niet 

gegeven, 
geherbergd, 
gek1eed, 
bezocht. 

Dan zu11en ook zij antwoorden θη zeggen: 
Heer, 
wanneer Ι hebben wij u hongerig gezien ο! dorstig ο! een vreem

de1ing ο! naakt ο! ziek ο! in de gevangenis gezien, 
en hebben u niet gediend? 

Qgn za1 hij hun antwoorden θη zeggen: 
Voorwaar, ik zeg u, 
voor Ζονθθ1 gij het niet aan θθη van deze geringsten gedaan 

hebt, hebt ge het ook mij niet gedaan. 
Εη deze zu11en gaan in de eeuwige pijn, 
maar de rechtvaardigen ίη het eeuwige leven. 
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M&ttheus 26:1-16 

ΚαΙ έγένετο ()τε έτέλεσεν δ 'Ιησοίίς πάντας τους λ6γους τοντους, 
εΤπεν τοτ'ς μαθηταΤς αfιτoίί· 
ο'tδατε 

()τ~ μετα δνο ~μέρας το πάσχα γΙνετα~, 
5 καΙ δ υΙος του άνθρωπου παραδΙδoτα~ εΙς το σταυρωθηναι.. 

τότε συνηχθησαν οΙ άρχι.ερέΤς καΙ οΙ πρεσβντεροι. τοΌ λαοίί 
εΙς την αfιλην του άρχι.ερέως τοίί λεγομένου Καtαφα, 

καL συνεβουλενσαντο tva: ΤΟΥ 'Ιησουν δ6λψ κρατήσωσι.ν καL άποκτεΙνωσιν' 
~λεγoν δε· μη έν τ~ έoρτ~, tva: μη θ6ρυβος γένηται. έν τφ λαφ. 

10 Τοίί δ~ 'Ιησοίί γενομένουέν BηθανC~ έν oΙκΙ~ ΣΙ~ωνoς τοίί λεπροίί, 

προσηλθεν αύτψ γυνη fχουσα άλάβαστρον μνρου βαρυτΙμου 
καL κατέχεεν έπΙ της κεφαλης αντου άνακει.μένου. 
Ιδόντες δε ot μαθηταL ~γανάκτησαν λέγοντες· 
εΙς τΙ ~ άπωλει.α α~τη; 

15 έδννατο γαρ τουτο πραθηναι. πολλοσ κα\ δοθηναι. πτωχοΤς. 

γ~νς δε δ 'ιησους εΤπεν αντοτςο 

20 

τΙ κόπους παρέχετε τ~ γυναι.κΙ; 

ργον γαρ καλον ήργάσατο εΙς έμέΟ 
'ά \ \ .. ~ , 
~ ντοτε γαρ τους πτωχους ~χετε μεθ 

βαλουσα γαρ α~τη το μνρον τοίίτο kJtL 
προς το !νταφι.άσαι. με έποΙησενο 
άμην λέγω ~μΤν, 
5που,έαν κηρυχθv το εναγγέλι.ον τοίίτο 
λαληθήσεται. καt 8 !~oΙησεν α~τη 
εΙς μνημόσυνη αύτης. 

tαυτωv~ !με δε ον πάVΤQτε ~χετε· 
τον σωματ6ς μου 

έν δλψ τφ κ6σμ~, 

τότε πορευθεΙς εΤς των δωδεκα, 6 λεγόμενος 'Ιονδας 'Iσκαρ~ωτης, 
" ,., ~ 'Τ προς τους ~ρχ~ερεΤς ειπεν· 

τΙ θέλετε μο ι. δοίίναι., κάγω ~μΤν παρα.δωσω' αντ6ν; 

οΙ δε ~στησαν αύτψ τρ~άκoντα άργνρι.α. 
κα\ άπο τ6τε έζήτει. ενκαι.ρΙαν tva: αντον παραδΨ. 

Vergel~k deze eerste per1000p van het l~densverbaal met de eerste per1000p van 

de f1nale (27155-61)1 h1er komt "de.vrouw" 1n he~ m1dd.enstuk..vοω=.en..dθ-lDBJlIlen 

in de oml~stende stukkenl 1n 27155-61 18 het pre~ies omgekee~dI 

1ste regell vgl. 7128 (1111 13153) 1911 (en het gesoh1edde toen Jezus ge-
e1nd1gd had •• h1ernul a 1 dΘΖe woorden Ι - kruiswoorde~ ι) 

regel 3-5 vgl. de dr1e aankond1g1ngen 16121 17122-23 en voor~l 20117-19 
regel 4 vgl. το πάσχα γΙνεται. met V.18 προς σ~ πο ι.ω τό πάσχα 
regel61 het "vergaderen" συνάγεσθαι. vgl.26157 2716'2 28112 
regel 8 het "grjjpen" (arresteren) 2614,48,50,55,57 κρατεΤν 
regel 9 z1e de herhal1ng van de woorden θόρυβος γ t νετα ι. 11\ 27: 24 
z1e vooral ook de parallel1e (wat betreft de oompos1tie) tussen enerzjjds de 
regels 13-15 en anderzjjd8 de regels 16-21. 
regel 13 Ma.rous heeft h1er' "soιιιιιigen" Ι ιιattheU81 "de d1so1pelen". 
zie hoe het woord 'ν.~uw" u1t regel 11 door Mattheu8 in regel 17 wordt herbaald. 
regel 27 Ma,ttheus laat Juda.s sprekenI 'ΙWat wil t ge •• en 1 k zal hem. 11 

(b~ M&r.us spreekt Judas n1et) ....... 
In de regels 6 '26 29 verandort Mattheus καΙ ••• κα~ ••• και. •• 1nz 

τότε • ο τότε • • άπο τότε • • • 
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Mattheus 26:1-5 

Ι ΚαΙ l;γfvετο 6τε l:τfλεσεν δ Ίησονι; 

πάνταζ τo~ι; λ6γουι; τo~τoυι; 

εΤπεν ΤΟΤζ μαθηταΤι; α6τοΟ 

2 οtδατε 6τ~ μετ~ δ~o ήμfραι; 

τb πάcιχα 

γ'νετα~ 

καΙ δ utδζ τον ~νθρ~πoυ παραδ'δοταL 

εΙζ τb (}ταυρωθηναι. 

; Τ6τε σuν~χθησαν ot ~ρχι.ερεΤι; 
. . 

καΙ οΙ πρεσβ~τερoI. τον λαον 

εΙι; τt'ιν α.~λtιν τον &'ΡΧLερfωι; 

του λεγομfvοv Kα'ιφa 

4 καΙ Ciυvεβουλε~σαvτο 

-
'Ινα τbv .'Ιησονν δ6λψ 

κρα.τ~σωσLV 

καΙ 6ποκτ~'vωCΙLV 

5 ~λεγoν δt" 

μt} Ιν Τ] ~ορτv 

'ινα μtι 

θορuβΟζ γtvηται. kv τψ λcx.φ 

Marcus 11Η1-2 

Ι 'Ήν δt 

τb 1t<ίσχα 

καΙ τ~ ιίζυμ.α. 

μετ~ δ\50 ~μfρα.ι; 

κα~ l:ζ'l1τοvv 

ot ~PXLepetc; καΙ ο Ι 
.. 

πωι; α6τδν ~ν δ6λψ 

κρατ'l1σαvτει; 

&'ποκτε'ΥωCJLV 

2 fλεγοv Y~Ρ· 

μf\ l:v τ~ έ;ορτv 

μ'!'iποτε 

γ ρcφμ.α.τεΤζ 

fσταL θ6ρυβοι; τοv λαοv 
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Mattheus 26:6-13 Harcus 14:3-9 
ι 

6 ToG bt :Ιησον γενoμ~νoν Ιν Βηθ~νC~ 3 
Ιν otxC~ ΣCμωνος ~oυ λεπρου 

KαΙ,~ν~oς ~ό~oν Ιν Βηθ~νC~ 

Ιν ~V otxc~ ΣCμων9ς ~oυ λεπρον 

κ~~~κε~μtνον ~ό~oσ 

7 

8 

προσηλΘεν αότψ γνν~ 

~χoνσα ~λάβ~στρoν μ~ρoν 

βαρvτCμον 

καΙ κατέχεεν ΙπΙ ~ης κεφαλης ~ό~oυ 

άνακεψ~νoν 

Ιδ6ντες δ~ οΙ μ~θη~~Ι 

ήγανάκτησ~ν 

λ~γoντες 

εΙς _C ~ ~π~λε~~ ~σ~η 

9 Ιδ~ν~τo γ~ρ τοντο 
πρ~θηνα.~ πολλο\ί 

κ~Ι δoθηvα~ π~ωχoΤς 

ΙΟ γνo~ς bt δ Ίησους ε!πεν ~~~oΤς 

_C κ6πονς παρ~χετε -v yvvα~xC 
εργον γ~ρ κ~λδν ήργάσ~~o εΙς Ιμ~ 

ΙΙ πάντοτε γ~ρ 

τοtς πτωχo~ς ~χετε μεθ' t~ντων 

Ιμt bt οό π~ν~oτε εχετε 

Ι2 βαλoνυ~ γ~ρ ~Bτη τδ μ~ρoν ~oυ~o 

ΙπΙ ~oν σ~μ~τoς μον 

πρός τδ ~ντ~φ~άσ~~ με !ποCησεν 

Ι3 άμ~ν λ~γω δμΤν , 
5πον Ι~ν κηρνχθV. 

τό εvαγγ~λ~ον ~QV~O 

Ιν t:λψ ~ψ Η6σμψ 

λ~ληθ~σετα~ κ~Ι 8 !ποCησεν ~σ~η 
, εΙς μνημ6σννην ~~~ης 

~λθεν yvvf1 
fxovo~ ~dβ~σ~ρον μ~ρoν 

νάρδον π~στ~κης πολντελονς 

σνν~ρcφασ~ ~~ν ά~άβ~υΤΡOY 

κ~~~χεεν ~ό~oν της κεφαλης 

4 ~σ~ν δ~ ~~νες 
~γ~ν~κ~ooντες πρδς έ~ντc~ς 

εΙς ~C ~ ~π~λε~~ ~σ~η ~oυ μ~ρoν 

γtγονεν 

5 ~δ~ν~τo γ&ρ τoυ~o ~δ μ~ρoν 
πρ~θην~~ !πdνω δην~ρCωγ τρ~~κοσCων 

κ~ι δoθην~~ τοΤς π~φχoΤς 

κ~ι !νεβρ~μων~o ~ό~~ 

6 δ δt Ίησονς ε!πεν 
~φετε ~ό~~ν 
~C ~v~V κ6πονς ~ρtχετε 

'καλδν fpyov ήργr!σ~~ο Ιν tμ.οC 

? πάν~o~ε γ&ρ 

~οtς π~ωχοtς fχε~ε μεθ' έαντων 

κ~Ι 5τ~ν θ~λετε 

δ~ν~σθε ~v~οΤς ε~ πo~ησ~~ 
tμt δt οό πάν~oτε εχετε 

8 8 fσχεν !ποCησεν 
πρo~λ~βεν μνρCσ~~ 

~δ σωμα. μον 

εΙς ~δν έν~~φ~~σμ6ν 

9 ~μ~ν δt λtγω δμΤν 
6πο\.ι έ&ν κηρνχθ~ 

~δ εv~γγ~λ~ον 

εΙς 5λον ~δν' κ6σμον 

κ~ι 8 έποCησεν ~σ~η λαληΘ~σετ~~ 
εΙς μνημ6σννην ~vτης 
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Mattheus 26:14-16 

Ι4 Τ6τε 

πορευθεΙς εΙς των δ~δεκα 

δ λεγ6μενΟζ Ίo6δα~ ΊσκαΡIι~τη~ 

πρόζ ~o~ς ~ρχ~ερεΤ~ 

Ι5 ε!πεν· 

τ, θ~λετε μo~ δονναι, 

κ~γ~ ~μΤν παραδώσω αό~6νί 

oL δt 

16 καΙ άπό τ6τε 

~ζ~τε~ εδκα~ρ'αν 

tvα αΡτόν παραδψ 

Harcus 14:10-11 

10 ΚαΙ 

Ίο6δας Ίσκαρ~ώθ 

&.πηλθεν 

πρδς ~o~ς ~ρχ~ερεΤ~ 

tνα αό~δν παραδοΤ αP~o~~ 

Ι1 οΙ δt 

~κo6σαν~ε~ Ιχdρησαν 

καΙ Ιπηyyε'λαν~o αp~φ 

~ργ6ρ~oν δoννα~ 

καΙ 

Ι'11~ει. 

πω~ αότδν εόκα'ρω~ πcφαδoϊ: 
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Marcus '~ί'-" 

πω~ α6τον !v δ6λφ κρα~~σαν~ε~ ~πoκ~εΙνωσ~ν. 
~λεγoν γ&ρ~ μη Ιν ~~ έoρ~~, μ~πo~ε εσ~~~ θ6ρνβo~ ~oσ λαον 

. . . 
Κα\ 5ντo~ α~τoσ Ιγ BηθανΙ~Ιν ~~ otxt~ ΣΙμωνo~ ~oσ λεπροΟ 
κατακε~μfvοv α~~oσ ~λθεν γννη Ιχoνσ~ &λ~βαQ~ΡΟV μ~ρoν v&ρδοv ~ 
σνντρΙφασα την ~&βαστρoν κα~fχεεv α~~oσ' ~η~~Φ8X~~η~ πoλν~ελoΌ~. 
~σαν δf ~~νε~ &γανακτoσν~ε~ πρo~ έαντo~~·· 
εΙ~ τΙ ή &πώλε~α ασ~η ~oσ μ~ροv.γfγοvεVί 

~δύνατo γαρ τοστο το μ~ρoν πραθBν~~ Ιπ&νω δηναρΙων τρ~ακoσΙων κα~ 
ό δε 'Iησoσ~ εΤπεν· δoθηνα~ τo~~ πτωχoΤ~· καΙ Ινεβρ~μωντo α~τ~ 

~φετε α~τ~ν·τ' α~τv κ6πoν~ παρfχετε; 
καλόν ~ργoν ήργ&σατο Ιν ΙμοΙ. 

πάντοτε γαρ τoν~ πτωxoν~ Ιχ,τε μεθ'!αντων, ~Ι 6ταν θελητε δ~νασθε 
αόΤOΤ~ εύ πo~ησα~, Ιμt δ~ οό πάντοτε Ιχετε. 
8 Ισχεν ΙποΙησεν· . 

προfλαβεv μνρΙσα~ τρ σωμα μον 

εΙ~ τον Ιvταφ~αqμ6v. 

&μην δε λfγω όμ~ν, 
6πον ιαν κνρνχθ~ το ε~αγγfλ~οv εt~ 6λον ~oν κ6σμον, 
καΙ 8 tποΙησεv αστη λαληθ~σε~α~ 
εt~ μνημ6σννον αότη~. 

ΚαΙ Ίoύδα~ '.Iσκ~ρ~ώθ, ό εΤ~ των δώδε~, &πηλθεν πρo~ τoύ~ . 
tvα αότον παραδοΤ α~τoΤ~. &ρχ~ερεΤ~ 
οΙ δέ &κο~σαγtε~ Ιχάρησαν καΙ Ιπηγγε~λαvtο αότφ &ργ~ρ~oν δoOνα~. 
καL tζ~τεL πω~ α~τoν ε~καΙρω~ παραδοΤ. 
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Hattbeus 26:1-16 

1. En het ge.chiedde, als Jezu8 al dez_ woorden geeindigd had, 
dat ~ tot ~n d1soip.~en zeid.I 

2 G!.;I w •• t, 

dat over twee dagen de paasΘaAlt~d·vordt gevi.rd 

en d_ Zoon de. Θen_en wordt overg.1ev.rd ΟΘ t. worden gekru1sigd. 

3 toen vergadard.n de overpri •• t.r. en d. oud.t.n van het volk 
1n h.t p&l.i. van d. hog.pri •• t.r. g.naaa4 Σajafa., 

4 en zU n&Θen •• n b •• 1uit ΟΘ Jezu. D.t 1i_t t. crUp.n .n t. doden, 
5 Θaar Ζβ z.iden; 

ni_t ορ h.t f •• st, opdat .r g •• n opro.r ont.ta onder het volk. 

6 Als nu J.zus t. B.thanii wa. in .h.t hui. van SiDon d. Melaatee, 

42e 

7 ννΑΘ tot Η.Θ •• n νrouv .ι Ζ. had •• n a1ab_st.n kruikje Met kostbare zal!, ____ 

βη ~ soot di. uit ov.r zUn hoo!d t.r~l ~ aanlag. 

8 Als d. di.oipe1.n dit zag.n w_rd.n zU v_rontw_ardigd _n zeiden: 
~artoe d1. verkwisting? 

9 Want dit had duur verkocht .n aan d. arΘen geg.v_n kunnen worden. 
10 Al. Jezu8 het _ohter b_Θβrkt_ z_1d_ Wj tot henz 

Wat do_t g. de νrouw Moe1te aan? 

want zU hee!t een goed werk aan ~ volbracht , 

11 want d. &rMen h.bt sU a1tU4 bU u, Daar ~ h.bt sU n1_t altUd, 
12 want _1. zU d_z. zal! oνβ~ ΘUn 110haaa goot , 

d.ed ~ dat ΟΘ ΘU t_ b_grav_n~ 
13 Voor.aar, 1k Ζ.Ι ul 

Oν.ral "'~ dit .vang.1i_ 1n h_.1 4. w.r.1d &&1 word.n verkondigd, 
z&l ook vord.n ge.proken OΤ_~ w_t &U 4_84 
tot haar g.d_cht8ni •• 

'\4 

1S 

toen giDg "n van d. twaal!, gen&am4 JUda8 Iakariot tot 4e overprieeters 

Wat vi1t ~ ~ geven .n !k zal Β.Θ _aD U oV8r1_T8r_n? en zeide: 

ZU ate14_n heD dert1~ zi1ver1ingen t_r baDd 
16 .η van toen a! zooht hU •• n goede g.le~enhe1d ΟΘ ΚβΘ over te leveren. 
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Ιη ββη ko1ometrische weer.gave ziet d. tweede pericoop van het 1~den8verhaal er 

a18 vo1gt uits 
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24 

25 

26 
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28 
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Ι 
τη δt πρ~τv των ιiζ15μων προσηλθον ο Ι μcιθηταΙ τφ 'Ιησοίί λΙγοντεζ· 

που θΙλε ι.ς toro ψc1σωμΙν σο ι. φαγεΤν τδ π<1σχα; 
δ δt εΤπεν· 

δπc1γετε εΙι; -rt)v π6λι.ν πρδι; τόν δεΤνα καΙ εΤπατε αΙΙτψ· 
δ δι.δc1σκαλοc; λΙγει.· δ καLρ6c; μου tyy15c; tστι.ν· 

πρδς at πoι.~ τδ π4σχα με~~ των μcιθητων μου. 

Ι 
καΙ ~πo'ησαν οΙ μαθηταΙ ώι; συvΙταζεν αΙΙτοΤι; δ Ίησονι; 

καΙ ~τo'μασαν τό πdσχα. 

Όψ'ας bt γενομΙvηι; ιiVtxtLorO μετ~ τωv δ~δεκα μαθητωv • 
.(" 

ΚαΙ tσθL6vτωv αΙΙτ~ν εΤπεν· 
ιiμt)v λΙγω δμΤν βτΙ. ·εΤι; tξ δμων παραδ~σει. με. 
καΙ λυπο15μενοι. σφ6δρα ~ρξαvτο λΙγεLV αΙΙτψ εΙι; fxetaoroc;· 
μ~ΤL~γ~ εΙμι. κ~ρι.ε; 

δ bt ~πoκρι.θεΙι; εΤπεv· 
δ έμβc1ψαc; μετ' tμοΌ 'r~v χεΤρα tv τφ τρυβλ'φ 
οΌτ6ι; με παραδ~σει.. 

δ ··μtv υ Ιόι; του ιiνθρ~πoυ δπc1γ ε ι. καθόιι; γΙγραπτα ι. περ t αιιτου 

οραι bt τφ ιiνθΡ~Πψ tκε'vφ δι.' οΌ δ υΙόι; του ιivBp~nov παραδΙδοται.· 
καλόν ην αιιτφ εΙ οΙΙκ έγενν~θη δ &νθρωποι; !κεΤνοι;. 
ιiπoκρι.θεΙι; bt Ίο15δαι; δ παραδι.δo~ι; αΙΙτόv tIntv· 
μ1'1τι, ~γ~ εΙμι. ~αββ'; 

λΙγε ι. αΙΙτφ" 

σ~ εkιι; • 

. Εσθ ι.6ντων bt ct(,or~v 
λαβO:lv δ 'ΙησοUι; &ρτον καί εΙΙλογ1'1σαι; fxλCtatv 
καΙ botc; τοτι; μαθη~~Τι; ε~πεν· 
λ<1βετε φc1γετε" -roUoro !στι.ν τό σ~μcι μου. 

καΙ λαβ~ν ποτ1'1ρι.ον καΙ εΙΙχαρι.στ~σαι; fδωκεν αΙΙτοΤι; λΙγων· 

πΙετε έξ α;ΙΙτοΌ πc1ντει;· 

τοντο yc1p έστι.ν τό αΤμcι· μου τηι; δ ι.αθ~κηι; 

τδ περΙ πολλων tκχvvν6μεvοv 

εΙι; {ίφεσι.ν &μαρτι.ων. 
λtγω δt δμΤν 

0(, μ~ π'ω ~π' {ίρτΙ. ~κ το15του -roU γεν~ματoι; τηι; ιiμπΙλoυ 

~ωι; τηι; ~μΙραι; tκε'vηι; 

6ταv.αΙΙτό π'νω μεθ' δμ~ν και.vόv 

~ν τ~ βασι.λε'αι; τοΌ πατρ6ι; μου. 
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MatthoUs 26:~Ί-29 

17. T~ δε πρωτ~ των άζνμων 

18. 

προσηλθον 

ο Ι μαθηταΙ τ~ Ίησοv λέγοντει;· 

ποίί θέλε~ι; 

έτο ιμάσωμεν 

σo~ φαγεΤν το πάσχα; 

δ δε ε!πεν· 

υπάγετε εΙ~ την π6λ~ν 

προς τον δεΤνα 

κα~ 

είπατε αντψ" 

δ δ~δάσκαλo~ λέγε~· 

δ κα~ρ6~ μον έγγ6~ έστ~ν, 

ρος σε πo~ω το πάσχα 

μετα των μαθητων μον. 

19. κα\ έποΙησαν οΙ μαθητα~ 

ώς σννέταξεν αότοΤς δ ΊησοΌι; 

καΊ. ήτο(μασαν το πάσχα. 

Marcus 14;12-25 

. 12~KαΙ τ~ πρωτ~ f}μfρq. των άζνμων, 

6τε το πάσχα fevov, 

λέγoνσ~ν αότφ οΙ μαθηταΙ αντοο· 

ποϋ θΙλε~I; 

άπελθ6ντες tτο~μάσωμεv 

"να φάγ~I; το πάσχα; 
13. καΊ. άπoστέλλε'~ 660 των μαθητων αντοίί 

κα'ι. λfγε~ αντοΤς· 

δπάγετε εΙς την π6λ~ν, 
καΙ &παντ~σε~ όμΤν &νθρωποι; 

κερ&μ~oν ~δατoς βαστ&ζων· 

άκολουθήσατε αότφ, 

Ι4. καΙ 6πον tαν εΙςέλθ~ 
εtπατε τιμ :0 tκοδεσπ6τ1;l . 
6τ~ δ δ~δ&σκαλoι; λέγε~· 

που ~στ~ν το κατ&λνμ& μον, 
Βπον το π&.σχα 

μετ~ των μaθητων φάγωί 
Ι5. καΊ. αότοι; όμΤν δεΙξε~ άνάγαι,ον μέγα 

tάτρωμfνοv fτο~μον· 
κα'ι. txet tτοι,μάσατε ~μΤν. 

16. χα\ έζ~λθoν oL μαθητα'ι. 
κα'ι. ηλθον etc; την π6λ~ν 
xαt ε~ρoν 
καθως εΤπεν αότοΤς, 
καΙ f}τοΙμaσαv το πάσχα. 
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MatthoUs 26:~7-29 

20. Όψ(ας δε Ύενομένης Ι7. 

Marcus 14:12-25 

άνέκειτο μετα των δωδεκα μαθητων. 
καL όψΙaς Ύενομένης 
~ρχεταL μετα των δωδεκα. 

21. . 
και 

ε!πεν· 
Ι8. xaL άvαΚ~Lμέvωv αντων xαL 

tσθL6vτωv δ 'Ιησονς ε!πεν' 

άμην λέΎω δμΤν 

έσθι6ντων αντων 

άμήν λέΎω δμΤν 

(5Η εΙς έξ ~μων παραδωσεL με. 5ΤL εΙς ~ξ δμων παραδωσεL 
δ έσθΙων μετ' έμον. 

με, 

22. και λυπούμενοι,' σφ6δρα 
ηρξαντο λέΎεLV α~τφ 

εΙς ftκαστος" 

μήτι, έΎω εΙμL, Κ{ιΡLε; 

δ δε άπο;φ LθεΊ.ς ε !πεν' 

δ έμβάψας μετ' έμου 

την χεΤρα ~ν τφ τρυβλΙφ, 

o~τoς με παραδωσεL. 
:;. 'Ι' δ μεν υ Ιός του άνθρωπου 

vπάΎεL καθως ΎέΎραπταL περ\ 

ούα'ι δε τψ άνθρωπφ ~κεΙνφ 
δι' o~ δ υΙος του άνθρωπου 
παραδ (δοταL' 

25. 

χαλ6ν ην αύτω • 
εΙ ούκ έΎεννηθη 

δ &νθρωπος έκεΤνος 

άποκρθε'Lς δέ 'Ιούδας 

δ παραδους αύτον ε!πεν' 

μηΤL έΎω ~ΙμL, ~αββL, 

λέΎεL α~τφ' συ ε!πας. 

Ι9. ~ρξαντo λvπεΤσθαL , 
καΙ λέΎεLV α'δτφ 
εΙς, κα,,:,α. εΙς' 
μητι, έΎω, 

~o δ δε ε!πεν αντοΤς' 
. EtC των δωδεκα, 
δ tμβαπτ6μεvος μετ' ~μoν 

εΙς το fv τρύβλLΟV. 

, 2Ι. 5ΤL δ μεν υΙος τον άνθρωπου 
αντον, δπάΎεL καθως ΎέΎραπταL περ\ 

ο'δαΊ. δε τψ άνθρωπφ έκεΙνφ 

δι' o~ δ υΙος τον άνθρωπου 

παραδtδοταL' 

καλόν 'αντφ 
ε Ι ονχ έΎεννΜη 

δ &νθρωπος !κεΤνος. 

αύτc..ίί" 

43b 



26 'Eσθ~6ντων δt α~τmv 

λαβd.lv '6 ,',Ιησουι; lίρτoν 

καΙ ε~λογ~~αc; fκλα~εv 

καΙ δο~c; τοΤc; μαθηταΤc; εΤπεν· 
λc:1βετε φdγε:"tε 

τουτο ~~τ~ν ~δ ~mμc:1 μου , .. 
27 καΙ λαβ~ν πo~ρ~oν 

καΙ εΡ'χαρ~στ~~αc; 

fδωκεv α~τoΤι; λtγωv· 

πCετε !ξ α~τoυ π4vτεc; 

28 τουτο γ~ρ ~~τ~ν 

τδ α!μd μου TfjC; δ~αθ~κηc; 
'τδ περϊ πoλλ~ν ~κχυνν6μενoν 

εΙc; lίφεσ~ν &μαρτ~ων 

29 λtγω bt ΌμΤ" 
0'6 μtι πCω 

CS:π,'. ~ρτ~ 
~κ τo~τoυ γεv~ματοc; Tf]c; ά.μπtλοu, 

fώc; TfjC; ~lμtραc;~κεCvηc; 
ΙSτανα~τδ π'νω 

μεθ' Όμων κα~νδ~ 
" .. 

!ν τ~ βασ~λέ'~ τοϋ πατρ6c; μου 

Marcus 14:12-25 

22 ΚαΙ tσθ~6vτωv αντων 
λαβd.lv lίρτoν 

ε~λογ~σαc; fκλα~εv 

καΙ fδωκεv α~τοΤc; καΙ εΤπεν· 
λc:1βετε 

τουτο !στ~ν τδ σmμc:1 μον 

23 καΙ λαβ~ν πoτ~ρ~oν 
ε(,χαρ~στ~σαc; 

'fδωκεv α~τοΤc; 

καΙ fπ~οv tξ α~τoυ πdντες 

24 καΙ εΤπεν α~τοtc;· 
τουτο tOT~v 

τδ α!μc:1 μου τηc; δ~αθ~),ης 

τδ ~κχυνν6μενoν δπtρ πολλων 

25 ά.μtιν λtγω δμΤν gτ~ 

o'6xtT~ 0(, μ~ πCω 

43c 

Ικ τοUγεv~ματοc; τ~ς ~μπtλοv 

fωc; τηc; ~μtραc; ~κε'νης 

6ταν α~τδ π'νω 

~α~νόν 

Ιν τ~ βασ~λε'~ του θεοΟ 



Mattheus 26:30 - 56 

30 ΚαΙ δμν~σαν~ες tζ~λθοv εΙς ~ό ~ρoς ~ων tλαLωv 

3Ι Τ6τε λtγεL α~~oΤς δ Ίησοσς· 

πdv~εc δμεΤς σκαvδαλLσθ~σεσθε Ιν tμοΙ 

tv ~V νυκ~Ι ~α~~v 
γtγραπταL γό:ρ. 

πα~dξω ~δν ΠΟLμtvα 

καΙ δLασΚΟΡΠLσθ~σοv~αL ~ό: πρ6βα~α ~ης πο'μνης 

32 με~ό: δt~ό tγερθηvαL με 

προdξω δμας εΙς ~~ν ΓαλLλα'αv 

33 ~ΠΟΚΡLθειc δt δ nt~poc εΤπεν α~~φ· 

εΙ πdν~ες σκαvδαλLσθ~σοv~αL tv σο' 
. tγω ο~δtπο~ε σκαvδαλLσθ~σομαL 

34 fφη α~~φ δ Ίησοσς· 

~μt)v λtγω OOL 
5ΤL tv ~α~~v ~? νυκ~Ι 
πρΙν ~λtκ~ορα φωvησαL 

~ρΙς ~,tαρv~σv με 

35 λtγεL α~~φ δ nt~poc· 
~ν δtv με σ~ν σοΙ ~πoθανεΤν 
o~ μ~ σε ~παρv~σομαL 

δμo'ω~ καΙ πdν~ες οΙ μαθη~αΙ εΤπαν 

36 T6~ε fρχε~αL με~' αό~ων δ Ίησους εΙς χωρ'ον λεγ6μενον ΓεΘσημανΙ 

καΙ λtγεL ~oΤς·μαθη~αΤς· 

καθ'σα~ε α~~oσ fως (o~) ~πελθ~ν ΙκεΤ προσε~ζωμαL 

37 καΙ παραλαβ~ν ~όν nt~pov xαt ~oOς δ~o vLo~c Ζεβεδα'ου 

~ρζα~o λvπεtσθαL καΙ ~δημoνεΤν 

38 ~6~ε λtγεL α~~oΤς· 

περ,λυπος tO~LV ~ ψυχ~ μου fωc θαvd~οv 

με'να~ε Φδε καΙ γρηγoρεΤ~ε με~' Ιμου 

44 

39 καΙ προεΛθΦν μLκρόv Επεσεν ΙπΙ πρ6σωπον αό~oυ προσευχ6μενος καΙ λΙγων· 

πd~ερ μου 

εΙ δυνα~6ν tO~LV 

παΡελθd~ω ~π' tμοU ~ό ΠΟ~~ΡLΟV ~oσ~o 

πλt)v o~χ ~ς ty~ ·θtλω ~λ' ~ς σ~ 

40 καΙ Ιρχε~αL πρδς ~o~~ μαθη~ό:ς 

xαt εόρ'σκεL α~~o~ς καθε~δoν~ας 

~Ι λtγε~ ~φ ΠΙ~ρψ· 

o~~ως o~κ Ισχ~σα~ε μCαv ~ραν γρηγορ~σαL με~' Ιμοσ; 
4Ι γρηγoρεΤ~ε xαt πρoσε~χεσOε 

tvα μ~ εΙσtλθη~ε εΙς πεLρασμ6v 

~δ μtv πνευμα.πρ6θυμον fι δt σό:ρζ ~etvi1c 

42 πdλLV ~κ δευ~Ιρoυ ~~ελθΦν πρoση~ζα~o λΙγων· 

πd~ερ μου 

ε t οΡ. δ~VCtiα~ ~oσ~o παρελθεΤν tό:v μt) αό~δ π 'ω 

γενήθ~~ω ~δ θtλημα σου 
4, καΙ ~λθΦν πdλL~ ε~ρεν α~~o~ς καθε~δoν~ες 

~σαν γό:ρ α~~~y.oΙ 6φθαλμοΙ βεβαρημtVΟL 
44 καΙ ~φεΙς α~~o~ς πdλLV ~πελθΦν 

πρoση~ζα~o !κ ~ρ'~oυ ~δν α~~δν λ6γον εΙπΦν πdλLV 



Mattheus 26:30 - 56 

45 ~6~ε fρχε~α~ πρδ~ ~otl~ μαθη~&~ καΙ λΙγε~ αό~oΤ~· 

καθε~δε~ε (~δ) λo~πδν καΙ &ναπα~εσθε 

46 

48 

49 

50 

tδοtl ~yy~κεν ~ αιρα 

καΙ δ vΙδ~ ~oσ &vθρ~ποv παpαδ'δo~α~ εΙ~ χεΤρας άμαρ~ωλων 

!Υε'ρεσθε lf.Υωμεv· 

Ιδοtl ~yy~κεν δ παραδ~δo~~ με 

K~Ι f~~ αό~oσ λαλoσν~o~ 
Ιδοtl ,'1o~δα~ εΤ~ ~ων δ~δεκα ηλθεν 
καΙ με~,', α~~oσ tSχλο~ πoλt~ με~~ μαχα~ρων καΙ ξ~λων 

&πδ ~αιν &ρχ~ερΙων καΙ πρεσβv~tρωv ~otι λαotι 

δ δt παραδ~δοt>~ αό~δν fδω)(εv αό~oΤ~ σημεΤον λΙγων· 
8ν ~ν φι.λ~σω α\ι~6~ ta~~v κpc.t~~σα~ε α~6ν 
καΙ εόθΙω~ πρoσελθ~ν ~φ ΊησοΌ εΤπεν· 
χαΤρε ~αββ' καΙ κα~εφ'λησεν αδ~6ν. 

δ δt ,',!ησoΌ~ ε Τπεν α\ι~φ· 
έ~αΤρε ~φ' 8 πdρε~ , 
~6~ε πρoσελθ6ν~ε~ tπtβαλοv ~&~ χεΤρα~ tπΙ ~δν ΊησοΌν 

καΙ tκρ~~ησαv αδ~6ν 

51 ΚαΙ ,Ιδοtl εΤι; ~αιν μ.ε~~ Ίησotι 

!κ~ε'να~ ~~ν,χεΤρα &πΙσπασεν ~~ν μ.dχα~ραν αό~oσ 

καΙ πα~~~α~ ~δν δotιλoν ~otι &ρχ~ερtω~ &φεΤλεν αό~oσ ~δ &~'oν 

52 ~6~ε λΙYε~ αό~φ ό Ίησoσ~· 
&π6σ~pεψoν ~~ν μdχα~ρ~ν aov εΙ~ ~δν ~6πoν α~~~~ 

πdν~ε~ γ&ρ οΙ λαβ6ν~ε~ μ.dχα~ραν 
tv μαχα'ρv &πoλotιν~α~ 

53 ~ δoκεΤ~ 6~~ 06 δ~ναμα~ παρακαλΙσα~ ~δν πα~Ιpα μοv 
κα Ι παραστησ ε Ι. μο ι. !ρ~ ι. πλε 'ω δ~δεκαλεγ ~αιvα~ &ΥΥ Ιλων 

54 παι~ o~ν πληρωθαισ~ν cxt γραφαΙ 
6~~ oU~ω~ δεΤ yενΙσθα~, 

55 'Ev tκε'v'9 ~~ (f>P!f εΤπεν δ '1ησοσς ~oΤ~ ~χλo~~· 
~~ ~πΙ λ'9σ~ην !~λθα~ε με~~ μαχα~ρων καΙ ξ~λων σvλλαβεΤv με 

καθ,', ~μ.Ιραν tv't'φ ~ερφ tκαθεζομηv δι.δ~σκων καΙ ο\ικ txpcx~~acx~t με 

56 Ι ~oσ~o' δt 6λον γΙγονεν t,Vc.t πληρωθαισ~ν αΙ Υpc.tφαι ~αιν πρoφη~ων 

T6~ε οΙ ~θη~αΙ πdν~ε~ &φΙν~ες αό~δν fφVΥΟV 

44a 



-

-

MatthauB 26:30-56 γεvηθ~τω τό θtλημα σου 

Erete Perikope Matth.26:30-35 

30 ΚαΙ ύμv~σαvτε~ έξηλθοv 

εΙ~ τό 5ρo~ Tmv έλαιωv 

31 Τ6τε λtγει αυτoτ~ δ ΊησoΌ~· 

πάvτε~ uμε'ί:c; 

σκαvδαλισθ~σεσθε tv έμοΙ 

tv τ~ vuXTt τα~τ~ 

γtγραπται γάρ· 

πατάξω Tbv ποιμtvα 

καΙ διασκορπισθ~σοvται 

τά πρ6βατα της ποCμvη~ 

32 μετά bt Tb έγερθηvαι με 

προάξω ύμα.ς 

εΙ~ T~v ΓαλιλαCαv. 

// Marku8 14:26-31 

26 ΚαΙ ~μv~σαvτεc; έξηλθοv 

εΙι; τό 5ροι; τωv έλαιωv 

27 ΚαΙ λtγε ι αυτο'ί:ι; ό Ίησοϋς 

(STΙ πάvτεc; 

σκαvδαλισθ~σεσθε 

ΙSτι γtγραπται.· 

πατάξω Tbv ποιμtvα 

καΙ τό'. πρ6βατα 

διασκορπι.σθ~σοvται 

28 &λλό'. μετό'. τό έγερθηvαι με 

πρo~ξω ύμαι; 

Etc; T~v ΓαλιλαCαv. 

33 άποκρ ιθεΙς bt δ ntTPoc; εΤπεv αυτφ" 29 δ bt lltTPoC; fφη αυτψ· 

34 

εΙ πάvτες σκαvδαλισθ~σοvται tv σο' 

έγώ ουδtποτε σκαvδαλισθ~σομ.αι 

~φη αυτψ δ ΊησοΌς· 

άμ~v λtγω σοι ΙSτι 

, tv τα~τ~ τ~ vυκτΙ 

πρΙv άλtκτορα φωvησαι 

τρΙς άπαρv~σ~ με. 

35 λtγει αυτφ δ ntTPOC;· 

x&:v δέι) με otJv σο Ι άποθαvεϊ: v • 
ου μ~ σε άπαρv~σομαι 

δμοCως καΙ πάvτες οΙ μαθηταΙ εΤπαv 

εΙ καΙ πάvτεc; σκαvδαλισθ~σοvται 

&λλ' ουκ έγιfJ. 

30 καΙ λtγει αυτφ δ ΊησοΌς· 

άμ~v λtγω σοι Βτι 

σ~ σ~μεροv τα~τ~ τ~ vυκτΙ 

πριvη δΙς &λεκτοραφωvησαι 

TPCC; με άπαρv~σv. 

31 δ bt έκπερισσως έλάλει· 

έό'.v btV με συvαποθαvε'ί:v σοι 

06 μ~ σε άπαρv~σομ.αι 

ώσα~τως δt καΙ πάvτες ~λεγοv. 
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Matthau6 26:30-56 γεvηθήτω τό θ~λημα σον (26:42) 

Zweite Perikope Matth.26:}6-46 // Harkus 14:'Έ~~ 

36 Τ6τε εpxετα~ μετ' αυτωv δ 'Ιησονς 32 ΚαΙ ~ρχετcί~ εΙ c; χωρ! ον 

εΙς xwpCov λεγ6μεvοv ΓεθσημαvC 

καΙ λ~γει τοίς μαθηταίς' 

καθCσατε.αυτοv 

~ως o~ άπελθ~v έκεί πρoσε~~ωμα~ 

37 καΙ παραλαβ~v τόv ntτροv 

καΙ τοtς δ~o uΙοtς ΖεβεδαCοu 

ηρξατο λνπείσθα~ καΙ άδημονείν 

38 τ6τε λ~γει αντοίς' 

περCλuπος έστιv ή ψνχή μον 

εως θαvcίτοu' 

με:Cvατι:; ιΈδε καΙ γρηγορείτε 

μετ' έμου 

39 καΙ προελθωv μ~κρόν 

επεσεv έπΙ πρ6σωπον αντοσ 

προσενχ6μενος καΙ λ~γων' 

πcίτερ μον 

εΙ δuvατ6v έστιν 

o~ τό ονομα Γεθσημαν' 

καΙ λtγε~ τoί~ μαθηταίς αντοσ· 

καθCσατε <Lδε 

~ως πρoσε~ζωμα~ 

33 καΙ παραλαμβdvε~ τόν πtτροv 

καΙ τόν Ίακωβον καΙ τόν 'Iωdvvnv 

μετ' αντοσ 

καΙ ηρξάτο έκθαμβείσθα~ κ~Ι άδημοvεΤv 

34 καΙ λtγε~ αντοίς· 

περCλuπος έστιν ή ψνχή μον 

~ως θαvdτοu' 

μεCvατε <Lδε καΙ γρηγορείτε 

35 καΙ προελθώv μικρόν 

~πιπτεv έπΙ της γης 

καΙ προση6χετο 

tva εΙ δννατ6ν έστιν 
παρtλθ~ άπ' αίιτοσ ή ~ρα 

36 καΙ fλεγεv· 
άββ~ δ πατ~ρ 

πdvτα δuvατd σo~' 

nαρελθ~τω άπ' έμον τό πoτ~ρ~oν τoστ~παρ~νεγκε τό ποτ~ρ~οv τοστο άπ'έμου 
. πλ~ν ονχ ώς έγ~ θ~λω άλλ'ώς σ~. άλλΌν τ' έγ~ θtλω άλλ~ τ' σ~. 

401· καΙ ερχεται πρός τοtς μαθητ~ς 

καΙ εύρCσ;.ιε~ c;uτοtJς καθε~δoντας 

καΙ λtγε~ τφ πtτρψ' 

ουτως ουκ Ισχ~σατε 

μCαv ~ραv γρηγoρησα~ μετ' έμοσ; 

Ι~1 γρηγορείτε καΙ πρoσε~χεσθε 

'(va μη εΙσ~λθητε εΙς πε~ρασμ6ν· 

τό μέ:v πνενμα πρ6Θνμον 

ή δέ: σ~ρξ άσΘεvής. 

37 καΙ fρχετα~ 

καΙ εύρcσκει αντοtς καθε~δοvτας 

καΙ λtγει τψ ntτρψ· 

ΣCμωv, καθε6δεις; 

ονκ taxuaaC;· . 

μCαv ~ραν γρηγoρησα~; 

3~ γρηγορεΤτε καΙ πρoσε~χεσΘε 

tva μ~ fλθητε εΙς πειρασμ6ν' 

τό μtv πνεΟμα πρ6θνμοv 

ή δt σ&ρζ άσθεν~ς. 
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Matthaus 26:30-56 

Zweite Perikope Hatth.26:36-46 // Mark.14:32-42 

42 ' πάλ~v έκ δευτ~ρoυ άπελθ<bv 

προση15ζατο λ~γωv' 

πc!τερ μου 

εΙ οό δ15vα.τα~ τοίίτο παρελθεΤν 

t~v Ilt) αύΤό πCω 

γεvηθητω τό θtλημcf σου. 

43 καΙ έλθ<1Jv 

πάλ~v εδρεν αvτοDς καθε15δοvτας 

ησαν γιlρ αvτωv οΙ όφθαλμοΙ 

βεβαρημtvο ~. 

44 κα Ι άφε Ις αότοδς 

πcfλ~ν άπελθ<bv 

προση15ζατο έκ τρCτου 

τοv αvτόv λ6γοv εtπ<bv πcfλ~ν. 

45 τ6τε ~ρχετα~ πρδς τοδς μαθητ&ς 

καΙ λtγε~ αότοΤς' 

καθε15δετε λo~πόν καΙ άναπα15εσθε 

39 καΙ πcfλ~v άπελθ<bv 

προση15ξατο τοv αυτόv λ6γοv εΙπώv. 

40 καΙ πάλ~v έλθωv 

ε~ρεv αυτοδς καθε15δοvτας 

ljaCtv γ~ρ αυτωv οΙ όφθαλμοΙ 

καταβαρυv6μεvο ~ , 

καΙ ουκ ~δε~σαv Τ' άποκρ~θωσ~v αύτψ. 

41 καΙ ~ρχετα~ τό τρCτοv 

καΙ λtγε~ αυτοΤς' 

. καθε15δέτε τό λο ~πόv καΙ άναπα15εσθε·. 

άπ~χε~· 

ηλθεν ή ({ιρα, 

καΙ δ υΙός τοίί άνθρώπου παραδCδοτα~~ Ιδον παραδCδοτα~ ό υΙός τοίί άνθρώπου 
εΙς χεΤρας άμαρτωλων. 

46 έγεCρεσΘε, &γωμεν' 

Ιδοό ηγγ~κεν δ παραδ~δo15ς με. 

εΙς τ&ς χεΤρας των άμαρτωλων. 

42 έγεCρεσθε, &γωμεν' 

(δοδ δ παραδ~δo15ς με ηγγ~κεν. 
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Ma t thau8 26: 30- 56. γεvηθ~τω τό θtλημασQU 

Dritte Perikope· Matth.26:4?-56 

47 ΚαΙ ετ~ αύτου λαλλοΌντος 

Ιδo~ 

'Ιο6δας εΙς των δ~δεκα ηλθεν 

καΙ μετ'αίιτου οχλος πoλ~ς 

μετό:. μαχα~ρων καΙ ξ6λων 

άπό των άρχ~ερtωv 

καΙ πρεσβuτtρωv του λαον 

48 δ δt παραδ ~δοt>ς αίιτό'ν 

εδωκεν α6τοΤς 

σημεΤον λlγωv· 

ον αν φ~λ~σω αύτ6ς έσΤLV' 

κρατ14aατε αυτ6ν. 

49 καΙ εvθtως πρoσελθ~ν τφ ΊησοΟ 

εΤπεν· 

χαΤρε, ~αββ' 

καΙ κατεφCλησεv αύτ6ν. 

50 ό δt Ίησονς εΤπεν αίιτφ~ 

έταΤρε, έφ' ό πdρεL 

τ6τε προσελΘ6ντεc 

11 Markus 14:43-5~ 

43 ΚαΙ ενθ~ς ετ~ α~τoo λαλοΌντος 

παραγCvεταL Ίο6δας εΙς των δ~δεκα 

καΙ μετ'α6τοΟ 5χλος 

μετό:. μαχαLρωv καΙ ξ6λων 

παρό:. των άρχ~ερtωv 

καΙ των γραμματtώv καΙ των πρεσβυτι:':
ρων. 

44 δεδ~κεν δt 

ό παραδ~δοtc α6τόν 

dijσσημοv α6τοΤc λtγωv· 

ον α,ν φLλ~σω αίιτ6ς έσΤLV' 

κρατ~σατε αΙΙτ6ν 

καΙ άπάγετε άσφαλως. 

45 καΙ έλθαίν 

ενθ6c πρoσελθ~ν αίιτφ 

ραββc, 

καΙ κατεφCλησεv α6τ6ν. 

έπtβαλοv τό:.ς χεΤρας έπΙ τδν 'IησoΌ~460Ι δt έπ~βαλoν τό:.c χεΤρας α6τψ 
καΙ έκρdτησαv αντ6ν. καΙ έκρdτησαν αντ6ν. 
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Matthaus 26:}Ο-56 

Dritte Perikope Hatth.26:47-,6 ιι Harkus 14:43-52 
51 καΙ Ιδo~ 

εΙς των μετ~ Ίησοσ 

έκτεCvας την χεΤρα 

47 ε Τς δt τ Lς των παρεστηκ6των 

άπ~σπασεν την μdχαLραv αύτοσ σπασdμεvος τ~ν μdχαLραv 

καΙ πατdξας τόν δοσλον τοσ άΡΧLερtως)tπαLσεv τδν δονλον του άΡΧLερtως 
άφεΤλεν αύτον τό ώτCοv. καΙ άφεΤλεν αότον τό ώτdΡLΟV. 

52 τ6τε λtγε L αύτψ ό Ίησοϋς· 

άπ6στρεψον τ~ν μdχαLρdv σου 

εΙς τόν τ6πον αύτης" 

πdvτες γ~ρ οΙ λαβ6ντες μdχαLραv 

έν μαχαCρ~ άπολουvταL. 

53 ή' δοκεΤς Βn ού ΜvαμαL 

παρακαλtσαL τόν πατlρα μου 

καΙ παραστήσεL μΟL ~ΡΤL 

πλεCω δώδεκα λεγLωvας άγγΙλων; 

5l f πως o~ν πληρωθωσLV αΙ γραφα.ι 

8ΤL o~τως δεΤ γεvtσθαL; 

'Εν lxtCvV τ~ ~P~ 

εΤπεν δ Ίησοσς τοΤς 5χλοLς Ο 

ώς έπΙ λ~στήν έξήλθατε 

μετ~ μαχαLρωv καΙ ξ~λων 

συλλαΡεΤν με 

καθ'ήμtραv έν τφ Ιερφ 

έκαθεζ6μην δLδdσκωv 

καΙ OVH έΗρατ,~σατt με. 

~;6 τοστο δt δλον γΙγονεν 

!να πληρωθωσLν αΙ γραφα.~ 

των προφητων. 

Τ6τε οΙ μαθηταΙ ~dντες 

άφtντες αότόν fφvγοv. 

48 καΙ άΠΟΚΡLθεΙς δ Ίησοϋς εΤπεν αύτοίς" 

ώς ~πΙ λ~στ~ν έξήλθατε 

μετ& μαχα~pων καΙ ξ~λων 

συλλαβεΤν με 

49 καθ'ήμtραv ~μην πρδς ~μ&ς 

έν τφ Ιερψ δ~δdσκωv 

καΙ ουκ έκρατήσατt με· 

άλλ" Τνα πληρωθωσ~ν αΙ γραφα.C. 

50 καΙ άφtvτες αντδν ~φυγoν πdντες. 

51 ΚαΙ νεαvCσκος τ~ς 

σvvηκολο~θεL αύτ~ 

περ~βεβλημtvος σLvδ6vα έ~Ι γυμνου 

καΙ κρατοvσLV αύτ6ν 

52 δ δt καταλLΠ~V τ~ν σLvδ6vα 

γυμνόςεφυγεν. 

44f 



MettheUR 2';57-75 

57 οΙ bt κρατήσαντες 
τόν Ίησουν ~πήγαγoν 

τιρός KαΊ:φaν τόν ~ρx LEpta 
Βτιου οΙ γραμματείς 

καΙ οΙ πρεσβ~τερoι 

συv1'jχθησαv. 

58 δ δt Π~τρoς 

ήκoλo~θει α~τψ άτιδ μακρ6θεv 

~ως 

της ανλης τον άρχιερ~ως 

καΙ εΙςελθ~ν Ισω 

Ικάθητο μετ~ των δπηρετων 

Ιδείν τό τ~λoς. 

59 οΙ bt Ιρχιερείς 
καΙ τδ ouvtbPLov 5λον 
ΙζήτουvψευδομαρτυρCαv 

κατα. τον 'Ιησοϋ 

Κτιως αύτόν θc~vατt6σωσιv 

60 καΙ ούχ ε~ρoν 

53 
Kα~ άπήγαγον τόν Ίησοϋν 

πρδς τδν άρχιερtα 

καΙ ouv~pxovTaL πdvτες OL άρχιερείς 
καί οΙ πρεσβ~τερo~ καΙ οΙ ΥραμματεΤς. 

54 ~~ι b πίτρος 
άrtό μάκρ6θεv ~κολο6θησεv 

Ιώς t:ς1ω tΙ ς 
T~v αΙλ~ν τοΟ άρχιερ~ως 
καΙ ην 

, -
αυτφ 

σVΎκαθ~μεvος μετα. των δπηρετων 

κ~ι θερμα~ν6μενoς πρός τό φως. 

55·0Ι bt άρχ~ερεΤς 
καΙ δλον τό ouv~bpιov 

έζ11τοuv 

κατα. τον ΊησοΌ μαρτuρCαv 

εΙς τό θανατωσαι αντ6~ 

καΙ ονχ ησρισκον 

ολλων τιροσελθ6ντων ψευδομαρτ~ρωv 56 πολλοΙ Υ&Ρ έψευδoμαρτ~ρoυν κατ'αντοϋ 
καΙ toaι αΙ μαρτυρΙαι ονκ ησαv. 

υστερον bt προσελθ6ντες δ~o 
6Ι εΙπα.ν· 

οδτος εφη' 

δύναμαι Ηαταλίίσαι TOV ναόμ θεον 

καΙ δι~ τριων ήμερων 

ο Ικοδομησαι. 

62 καΙ ~νασΤ~ζ δ άΡΧιερεt1ς 

εΙτιεν αντii>' . 
ovbtv &.ΠΟΗΡ CV'l] 

ι 

τ( o~τoι σ9υ καταμαρτυροϋσιν; 

63 δ bt Ίησους taLt6Tta. 

καΙ δ c.px ~·ερε\>ς 
εΙπεν c.ύτψ" 
Ιξορκ (ζι:) σε 

κατ~ του θεου του ζωντος 

~να ήμLV εΤτι~ς εΙ 

σ;; εΙ δ χριστός 
δ υΙός τοίί ΘεοΌ. 

54 λtγει αντψ ό ΊησοΟς' 

σCι εΤπαςΟ 

πλt}v λtγω δμϊν, 

άτι' 5.ρη 5Φεσθε 

57 κα' ~ινες άvαστdvτες 
~φευδoμαρτ~ρoυν κα~'α~τoy λ~yoντες 

58 5τι ήμεΤς ~κo~σα.μεν αντοΌ λ~Ύοvτος 
5τι έγ~ κα~αλ~σω τόν ναόv τουτον 

τόν χειροποCητοv 

καΙ δια. τριων ήμερωv 

&λλον άχeιΡοπο'ητοv 
oΙκoδoμ~σω. 

59 καΙ ovbt οστωςΤσηην 
ή μαρτuρCα αντων. 

60 καΙ άvαστα.ς δ άρχιεΡξ;δς εΙς μtσοv 
έπηρt6τησεv τόν ΊησοΌν λtγωv' 

οόκ άποκρCv~ ovbtv 
C τ -

Τ ουτοι σου καταμαρτυρουσιν; 

6Ι δ bt έσιt6πα 
καΙ ονκ άπεΚΡCvατο ονδtv. 

πdλιν δ άρχιερ~δς έπηρt6τα αντόν 

καΙ λ~yε\' αότψ 

σtι εΤ δ χριστός 
δ υΙός τοΌ ενλΟΥητοσ; 

62 δ bt Ίησοίίς εΤπεν· 
έΥω εΤμι, 

καΙ ~φεσθε 
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Mattheue 26:57-75 
τόν υΙόν του άνθρώπου 

καθ~μενoν έκ δεξ~ων τη~ 6vv~μεω~ 

καΙ έρχ6μεΥον έπΙ των νεφελ~Y 
του o~ρανoίί. 

65 τ6τε δ άρχ~ερε~ς δ~έρρηξεν 

τά ΙμCΊno: αυτοσ λέγων· 

έβλασφ~μησεν' 

-rC ετ~ χρεC~v εχομεν μαρτ~ρων, 

Τδε νίίν ~Ho6σατε τ~ν βλα~φημCαv' 

66 τ' uμΤv δοκεΤ; 
οΙ bt άπoκρ~θέντες εΙπαν' 
ενοχος θανCΊτoυ έστCv. 

67 τ6τε ένέπτυσαν εΙς τό πρ6σωπον' , 
α{ιτοv 

καΙ έκoλ6.φ~σαν α6τ6v 

οΙ bt ~ρρCΊπ~σαν 68 λ~γoντες· 
πρoφ~τευσoν ήμΤν, χρ~σ~, 

τCς έστ~ν δ πα'σα~ σε; 

69 δ bt Πέτρo~ έ~CΊθητo 
εξω έν -rf.i c:.υλf.i· 

καΙ προσηλθεν αντψ μCα πα~δCσκη 

λέγουσα" 

καΙ σt> ησθα μετά '1ησου 

του Γα.λ~λαCοv. 

70 ό bt ήρν~σατo εμπροσθεν πdvτωv 
λέγων· 

ουκ oIδ~ τ' λέγε~ς. 
71 cf~λΘ6vτα δ~ ε~ς τδν πυλωνα 

εΤδενα~τδν ~λλη 
καΙ λέγε~ τoτ~ έκεΤ· 

τδν υΙδν τον άνθρώπου 

έκ δεξ~ων καθ~μενoν rη~ δυνcίμεω~ 

καΙ έρχ6μενον μετά των νεφελων 
-, -

του ουρανου. 

63 δ bt άρχ~ερεtc; δ~αρρ~ξας 
-rotc; χ~τωνας α6τοΌ λέγε~' 

τ' εn χρεCαv ~χoμεν μαρτ~ρων; 

64 ~κo~σατε της βλασφημCας· 
τ' ~μΤν φαCvετα~; 

οΙ bt πCΊντε~ κατέκρ~ναν α~τδν 
~νoχoν εΤνα~ θαvdτοu. 

65 καΙ ηρζαντο τ~νες έμπτ~ε~y α6τψ 
καΙ περ~κα.λ~πτε~ν αντον τδ πρ6σωπον 

καΙ κολα.φCζε~v α6τδν 

καΙ λtγε~v α{ιτψ· 

πρoφ~τευσoν 

καΙ οΙ vπηρtτα~ ραπCσμασ~v αντδν 
ελαβον. 

66 καΙ ~ντoι; τον πtτροv 

κιίτω tv τ~ ανλ~ 
fρχετα~ μCα των πα~δ~σκων 

-rov άρχ~ερtωc; 
67 καΙ Ιδοvσα τδν πtτρ.ον θερμα.~ν6μενoν 

~μβλtφασα αντφ λtΥε~· 

καΙ ob μεΤ~,ΤOϋ Ναζαρηνοϋ ησθα 
τοσ '1ησοΌ. 

68 δ δt ~ρν~σατo 
λtγωv' 

οντε οΤδα οντε έπCσταμα~ σb Τ' λέγε~ς. 
καΙ έζηλθεν ~ξω εΙς τδ πρoα~λ~oν· 

69 καΙ ή πα~δCσκη ΙδοΌσα ~6τδν 

ηρξατο πάλ~ν λtΎε~v τοΤς, παρεστωσ~ν 

δτ ~ o~τoς εξ α{ιτων, έστ ~ ν. 
Υ Υ ~'1 - - C oυτo~ ην :.!.ετ~ ησου του Ναζωρα ου 

72 καΙ πcίλ~ν ήρν~σατo μετ~ 5ρκου 70 δ δt πιίλ~ν ~ρνεΤτo. 
5τ~ ονκ οΙδα τδν ανθρωπον. 

73 μετά μ~κρόν bt καΙ μετά μ~κρδν πdλ~ν 

πρoσελΘ~ντες οΙ έστωτε~ 

ε Τπον τψ Πέτρι( 
άληθως ΗαΙ σt> εξ αυτων εΤ 
καΙ γάρ ή λαλ~d σου δηλον σε πo~εΤ 

οΙ παρέστωτες 
ελεγον τψ π~τρφ· 

άληθως εξ α{ιτων εΤ· 
καΙ γαρ Γα.λ~λα~oς εΙ 

74 τ6τε ηρξατο καταθεματCζε~v 
καΙ όμν~ε~ν Bτ~ ουκ οΤδα 
τόν &νθρωπον 

71 δ δt,ηρξατο άvαθεματCζε~v 

καΙ ενet>ς ~~έκτωρ έφώvηqεv. 

75 'iat έμν'ι~σθη δ Πέη~o~ ΤΟίί" ρ'ljματος 
1ησοσ εΙρηκ6τo~ Bτ~ πρΙν ~Ικτoρα 

φωνησα~ τρΙς άπαevl1σv με" , 
καΙ έζEλO~ν fζω ~κλαυσεν π~κρως. 

καΙ όμν6να~ 5τ~ ονκ οΤδα 
,τδν !νθρωπον τοΌτον 8ν λtγετε 

72 καΙ ενθtς έκ δευτέρου ~λέκτ~ρ έφώνησεν 
καΙ άνε~ν~σθη δ πtτρος τδ ρημα ως 
εΤπεν α6τφ ό Ίησοίίς δτ~ πρΙν άλ~κτoρα 
δΙς φωνησα~ 'rp'Cc; με άπαρν~σ~· 
καΙ έπ~βα.λ~ν fκλα~εv. 
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Μ. tth.ij. ?7: 1-10 

1 Πρω~ας bt γενομΙνης 
σνμβo~λιoν ~λαβoν 

πάντες οΙ άρχιερεΤς 

Marcus 15:1 

ΚαΙ εUΘt.ις πρωί; 

σνμβo~λιoν έτοιμάσαντες 

οι άρχιερεΤς 

46 

καΙ oΙ·πρεσβ~τερoι τοσ λαοσ μετ~ των πρεσβντΙρων καΙ γραμματtωv 

κ~Ι 5λον τό σννΙδριον 

κατό: του' ΙησοΌ 

~στε θανατωσαι α~τ6ν 

2 καΙ δ~σαντες α~τόν δ~σαντες τόν Ίησοσν 

άπ~γαγoν ΗαΙ παρΙδωκαν άπ~νεγκαν καΙ παρΙδωκαν 

ΠLλdτψ τψ ~γεμ6νι ΠLλdτψ 

3 Τ6τε .Ιδ~ν .'Io~δαι;; δ παραδotιι;; α-6Τό v ΙSn κατεκρ 'θη 
μεταμεληθεΙς ~στρεφεν τ~ τριctκοvτα άργ~ρ~α 

τοΤι;;. άρχιερεσσιν καΙ πρεσβντΙροιι;; λtγων 

~μαρτoν παραδotις αίμα άθψον 

οι bt εΙπαν· 'tC πρόι;; ~μας; σ~ 5φ~ 
5 καΙ ρCφας τό: άργ~ρια εΙς τόν ναόν άνεχ~ρησεν 

καΙ άπελ~~ν άπ~γξατo 

6 οΙ δt άρχιερεΤι;; λαβ6ντες τ~ άργ~ρια εΤπαν· 

o~κ ~ξεστιν βαλεΤν α~τ~ εΙς τόν κορβαν&ν 

tπεΙ τιμ~·αtματοι;; tστιv 

7 σνμβo~λιoν bt λαβ6ντες ήγ6ρασαν tξ α~των τόν άγρόν τοσ κεραμΙως 
εΙς ταφ~ν τοΤς ξΙνοις 

8 διό tκλ~θη δ άγρός tκεΤvος άγρός αtματος 

~ως της σ~μερoν 

9 τ6τε tπληρ~θη τό ~ηθtv διό: ΊερεμCοv τοσ πρoφ~τoν λΙγοντος 

καΙ ~λαβoν τ~ τριctκοvτα άργ~ρι~ 

'tf\v τψfjv τοΌ τετιμημΙνον 8ν tΤLμ~σαvτο άπό νιων Ίσρα~λ 
1 καΙ ~δωκαν α~τ~ εΙς τόν άγρόν τον κερ~μΙως 

καθ~ σννΙταξεν μοι κ~ριoς 

----------~==~=.-=-=~=.==~~==========~-



Mattheus 27:11-26 

11a 

Ι. 
b 

ο 

d 

e 

12a 

b 

13a 

b 

14a 

'r 

ΙΙ. ' 
15a 

Ίο' 

17a 

b 

18 

19a 

h 

c 

d 

20a 

h 

21a 

h 

c 

Ό ot Ίησoσ~ έστάθη fμιφοσθεv τοίί ήγεμ6vος· 

Α Ηα t tΤtηρ~τησεv αότόv ό ήγεμQιv λlγωv· 

oD εΙ ό ρασ~λct~ τωv 'ΙοvδαCωv~ 
ό 6t Ίησoσ~ fφη· 
otl λtγε~ς. 

Β ικαι tV τφ κατηγoρεΤσOα~ αvτόv υπδ τωv άρχ~ερlωv καΙ 'ItptdpvTtpwv 
ού6tv c.πεκρCVΑΤΟ. 

c τ6τe λlγε~ αότψ Π~λατoς· 

OUH άHo\5ε~~ π6σα σου., καταμα.ρτuροVσιv; 

>ιαΙ ο'όκ άπεκρCθη αότψ πρός οόδt tv ρημα, 
(~στε Οαuμdζε~v τόv ήγεμ6vα. λCαv." 

Α Κατa bt tΟΡΤ~V,εt~θε~ δ ~γεμ~v 

b.πολ~ε~v ~vct τψ 5χλψ δlσμ~ον ~v ~eελοv. 
ε Ixov δt τ6τε δtσμ~οv l:πcσημοv λεγ6μεvοv Βα.ραββav., 
σvvηγj.\lvωv o~v αότωv εΤπεv α6τοΤς ό Π~λατoς· 
τCvα θ~λετε ~πoλ~σω όμΤv, 
α:ρ~βΡav ~ Ίησοσv τόv λεγ6μεvοv Χρ~στ6v; 
~oε~ γ~ρ 6τ~ δι~ φθ6vοv παρtδωκαv αόi6v., 

Β καΟημtvοu δt αότοα l:nt τοσ βl1ματος 
~πlστε~λεvπρδς αvτόv ή yUV~ αότοσ λtγοuσα·· 

μηδtv σοΙ καΙ τψ δικαCψ tκεCvψ~ 

1ιoλλ~ γ~ρ fncteov c:ήμ.εροv κατ' ~Vctp δι" αόΤ6v., 

οΙ ot άρχ~εpεΤς καΙ οΙ πρεσβ~τερoι ~ntLOctV τo~ς 6χλους 
'(VD: αΙτl1σ(ΙNτα~ τόv βC':ραββCίv, τόv δt ':Ι:ησοvv άπολtC1ωσ~v. 

c &.ΠOHρ~0εΙς δt δ ~yt(J.(»V t!ntV αότοΤς·" 
τCv~ Οlλετε άπό τωv δ~o άπoλ~σω vμΤv; 

οΙ 6t eΙπαv· τόv Βα.Ραββav. 

47 

λtγε~ αόΤ9Τς δ Πιλατος·τ' o~V ποιl1σω 'Ιησοvv τόv λεγ6μεvοv XP"OT6vj 
b λtγοuσ~v ttdvTt~· σταυρωθl1τω. 

23a 6 6t Itφη· ,τ' γ~ρ xαxbv l:ποcησεv; 

b οι ot π~ρ~σσω~ fΚΡαζοv λlγοvτες· σταυρωO~τω. 

4 
ΙΙΙ. 

2 a' 

b 

c 

25& 

b 

268 

b 

Α tQQιv δt δ Π~λατoς βτ~ οvδtv ώφελεΤ άλλ& μάλλοv θ6ρυβo~ γCνετα". 
λ~~aιv βδωρ άπεvCφατο τ&ς χεΤρας κατtvα.vτι του 5χλου λlγωv· 

t.0Q6~ ε Ιμ ~ άτιό τοσ αt'ματος τo~τoυ'" υμεΤς δφεσθε. 

Β ΙΗαι άΠOHρ~θε;ς πας ό,λαό~ t!tttV·' 
τό ctt'μαo αότοίί l:φ' ήμας καΙ tnt τ& τtκvα ήμωv. 

C !Τ6τε άπlλvσεv αότoΤ~ τόv Bcxραββav, 

τbv δt Ίησοuv φpαγελλ~σας παρtδωκεv tVct σταυρωθ~. 



HarCU8 15:2-15 

2& ΚαΙ Ιπηρ~τησεν αVΤQV δ Π~λ&τoς· 

b σt ε r ό βασ ~λεtις των ':Ι:οvδd 'ων; 
c ό δ~ άπoκρ~θεΙc αντψ λtγε~~ 

d ,σt λtγε~ι; •. 

3 ΙκαΙ Ηατηγ6ρονν αντοσ οΙ &.ρx~ερεΤι; πολλι! • 

4a ό ό~ J1 ~λατoς πdλ ~ v !πηρι6τα αντ6ν· 
b οδκ &'KOXPCVv αvδtVj {~ε π6σα σον κατηγoρoσσ~ν. 

5a δ δ~ Ίησους οvκtτ~ ο~δtv &'πεκρCθη, 
b ~στε θαvμdζειv τδv Π~λατoν. 

6a 
b 

Κατό: δt έορτf)v 
&.πtλvεv αντοΤς Ιvα δtσμ~οv.8v παρ~τoσντo. 

7a 
b 

ην δ~ b λεγ6~εvοc Βαραββάς μετ~ των στασ~αστων δεδεμtvος, 
οtτ~vες tv τ~ στdσε~ φ6νον πεπo~~κε~σαν. 

8 

'a 

καΙ ~vαβ~ι; ό i$χλοι; ~ρξατo q:Lτε'tσθαΊ, ~edic tKoct~ α-δτοΤς. 
ό δt Π~λατoς άπεκρCθη α-δτοΤς λtγωv· 

b 

10 

θtλετε άπoλ~σω δμΤν . 
. τδν βασ~λtα τωv 'ΙοvδCωVj 

tγCvωσκεv γ~ρ 6τ~ δ~~ φθ6νον παραδεδ~κε~σαν αυτδν οΙ ~ρχ~ερεΤς. 

11a οΙ δt.&.ρχ~ερεΤς άvtσε~σαv τδν 6χλο.ν 

b 'Cva: μCiλλoν τδν BαραββCiν ά?tόλ\5σv αό~oΤς~ 

12a δ δ~ Π~λατoς πdλ~ν άπoκρ~θεΙι; ελεγεν αότοΤς· 

b Τ' OQV πo~~σω ον λtγετε τδν β~σ~λtα των Ίοvδαcωv; 
13 οΙ δt πdλ~ν εκρα~αν·' στα\5ρωσον αότ6ν. 
14a ό δt Π~λατoς fλεγεv αV'το'tς· Τ' γ~ρ t'ποCησεv xαx6vj. 

b οΙ δt περ~σσως εκραζαν·, στα\5ρωσον αυτ6ν. 

b άπtλvσεv αν'τοΤς τδν Βαραββ&ν, 

c καΙ ~αρtδωκεv τόν ΊησοΟν φραγελλώσας Τνα στανρωθ~. 
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Mattheus 27:11-26 

Jezus echter stond voor de stadhouder. 

Α Εη de stadhouder vroeg hem, zeggende: 
zijt gij de koning der Joden? 
Jezus zeide: 
Gij zegt het. 

Β Εη toen hij door de overpriesters en oudsten werd beschuldigd, 
antwoordde hij niets. 

C Toen zeide Pi1atus tot hem: 
Hoort gij niet wat zij allemaal tegen u getuigen? 
Εη hij antwoordde hem niet, ορ geen eρkeΙ woord, 
zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. 

Α Ορ elk feest ηυ was de stadhouder gewoon 
om aan de schare Μη gevangene vrij te laten, die zij wi1den. 
Zij hadden toen een beruchte gevangene, genaamd Barabbas. 
Toen zij bijeenvergaderd waren, zeide dus Pi1atus tot hen: 
Wie wilt gij, dat ik u zal νήjΙaten, 
Barabbas ο! Jezus, die Christus genoemd wordt? 
Want hij wist, dat zij uit nijd hem hadden overgeleverd. 

Β Terwijl hίj ηυ ορ de rechterstoel zat, 
zond zijn vrouw tot hem de boodschap: 
Heb niets te maken met die rechtvaardige, 
want ik heb heden ίη de droom veel geleden om hem. 
Maar de ονerΡήesters en de oudsten overreedden de scharen, 
dat zij om Barabbas moesten vragen, Jezu,s echter moesten ombrengen. 

C De stadhouder'echter antwoordde en zeide tot'hen: 
Wie van de twee "'ίΙι gij, dat ik u zal vrijlaten? 
Zij zeiden: Barabbas! 
Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan met Jezus doen, die Christus 

genoemd wordt? 
Allen zeiden zij: hij moet gekruisigd worden! 
Hij zeide: Maar wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? 
Zij echter schreeuwden des te meer: Hij moet gekruisigd worden! 

Α Toen ηυ Pilatus zag, dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer oproer ontstond, 
nam hij water en wies voor de schare zich de handen en zeide: 
ik ben onschuldig aan zijn bloed, gij moet zelf maar zieri. 

Β Ι Εη het gehele volk antwoordde en zeide: 
Zijn bloed over ons en onze kinderen. 

C Ι Toen liet hij hun Barabbas vrij, 
maar Jezus liet hij geselen en leverde hem over om gekruisigd te worden~ 
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Ι. 

Mattheus 27111-14 

a καΙ tπηρωτησεv αντον δ ~Ύεμων λ~Ύων· 

σt εΙ δ βασ~λεt~ των 'Ιοvδαtωv; 

δ δε Ίησοσς fφη· 

. ov λέΎε~~. 

~ Ι καΙ,tv τψ κατηΎoρεΤσθα~ α~τOν. δπο των άρx~ερέων καΙ πρεσβvτερωv 

ονδεν άπεκρtvατο.· 

ο τ6τε λέyε~ αότψ Π~λατo~· 

ονκ άκoνε~ς π6σαΌΟV καταμαρτvροvσ~νί 

καΙ οόκ άπεκρtθη αδτψ προς ονδε tv ~ημα, 

αιστε θαvμάζε~v τ~ν ~Ύεμ6~α λtαν. 

Fιn J ezus stond voor de stadhouder. 

β) En de stadhouder vroeg hem, zeggendea 

zijt giJ de kon1ng der J oden? 
J BzUS rίe1de ι 

QjJ zegt het. 

Ί) En toon bJj door de overpriesters en oudsten werd aangalc1aaBd, 

antwoordde hU n1ets. 

ο) Toen ze1de P11atus tot hema 
hoort gU n1et hoeveel Ζβ tegen u getuigen? 

En hjJ antwoord.de heιn niet ορ geen e%Jkel woord, 

zodat de stadhouder z10h zeer verwonderde. 
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Ma.rcus 15 ι 2-5 

Κα\ έπηpω~ησεν αν~oν δ Π~λa~οc' 

av εΤ δ βασ~λευc ~ων 'Ιοvδαtωv\ 

δ δε &ποκρ~θε\c αv~φ λέΎε~' 

σΙΙ λfγε~ι;. 

κα'~ κα~ηγ6ΡΟVV αv~οv ο Ι &px~tpttC πολλά. 

δ δε Π~λa~οc πάλ~ν tπηρω~α αv~6v' 

ovx &ποκρtvv ονδέν; tδε π6σα oov κα~ηΎoρoσσ~ν. 

δ δε Ίησονι; ovxt~~ ονδεν &πεκρΙθη, 

ffia~t θαvμάζε~v ~oν Π~λa~οv. 

In de compositie van Mattheu8 bestaat het verhaal u1t de volgende delena 
(dr1e maal dr~.I) 

Ι. a. DE STADHOUDEB. 
b. DE OVERPRIESTERS ΕΝ DE OUDSTm 
ο. ΡΙΙιΑΤυΒ DE ST.ADHOUDER 

Π. a. DE STADHOUDER PILATUS 
b. ZLJN VROUW 1 Ι DJίI σνERPRIES'l'EES ΕΝ DE OΌDBιmr 
ο. DE STADHOUDER PILATUS' 

ΙΙΙ. a. PILATUS 
b. ΗΕΤ νOLΚ Ι Ι 

ο. BLI (nl. P11atus de stadhouder) 
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ΙΙ. a 'Κατα δε !opor;'v εϊώθε~ δ 1')γεμων Mattheus 21: 15-2), 

&.πολυε ~v ~va; τψ 5χλφ δfσμ~οv δ ~θελοv., 

εΤχοv δε τότε δέσμ~οv έπtσημοv λεγόμεvοv Βαραββav. 

συvηγμέvωv οΌv αντωv εΤπεv αντοΤς δ Π~λαΤoς· 

-rtva; θέλετε &.πολυσω 'δμΤv, 

b Βαραββαv η Ίησουv 'rov λεγ6μεvοv Χρ~στοv; 

~δε~ γα.ρ ()η δ~α φθόvοv παρfδωκαv αντοv. 

c. καθημέvου δε αντου έπ\ του βήματος 

άπέστε~λεv πρός αντοv 1') yuvT, αύτ.ου λfγοvσα· 

μηδεv σο\ κα'~ τφ δ~καΙφ έκεtvφ· 

πολλα γαρ ~nCteov σημεροv κατ' 5vetp δ~' αντ6v. 

οΙ δε άρχ~ερεΤς κα\ οΙ πρεσβ{ιτεροι. fπει.σαv τονς ΙSχλoυς 

'Cva; αtτησωvτα~ -rov βαραββαv,. -rov δε ''IytooOV άπΟλfdωσι.v •. 

άπoκρ~θε\ςδε δ ~γεμωv έ{πεv ανΤοΤς· 

-rtva; θέλετε άπο -rmv δuο άπολ{ισω 'δμ'Cv; 

οΙ δ~ εΤπαv· -r~v Βαραββαv. 

λέγε~ αντοΤς δ Π~λατoς· τΙ oOv ποι.ήσω ΊησοUv tov λεγ6μεvοv Χρ~στ6v; 

λέγουσ~v. πάvτες· σταυρωθήτω. 

δ δε εφη· τι γαρ xCtxov έποtησεv;. 

ο Ι δε περ ~σσως εκραζοv λέγοvτες· σταυρωθήτω., 

ll.a) ΟΡ elk f'eest nu was de stadhouder gewoon 
ΟιΩ aan de sohare 66η gevangene vrjJ te laten, die z1J wilden. 
ZU haddon toon QQn boruohto govangono,. gena~md Barabba&. 
Τοοη ziJ bjjoonvorgαderd waron, zeide du& Pilatus tot hona 
Wie wilt go, dat ik u tal vr~latenΓ 
Barabbas ο! J ezus, die ChristU& genaamd wordt? 
Want bjj wist, dat ze ui t n~d hem hadd.en overgel"everd .. 

• ) Torwjjl bjj nu ορ de roohterstoel zat, 
zond ziJn vrouw tot hem de bood&ohapa 
heb niets te maken mst deze roohtvaardigo, 
want ik heb hoden in de droom veol geleden ΟιΩ hemI 
maar de overpriester&en de oudston overreodden de soharen~ 
dat Ζβ ΟιΩ Barabbas lDOesten vragon, J ezus eohtel"lDOosten ombl'engen •. 

c) De stadhouder eohter antwoordde ιιη zeide tot hena 
Wie van de twee wilt ge, dat ik u zal vrjJlaton? 
ZU zeidena BarabbasI , 
Pilatus zeide tot hena Wat lDOot ik dan met Jozus doen, die Christus. genaamd. 
ZU zoiden allena hJJ lDOet gekruisigd wordenI wordt? 
ffiJ zeidea Maar wat voor kwaad heef't hJJ dan gedaan'r 
ZU echtor schroeuwden des te msera HJj lDOet gekruisigd wordent 
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Ma.rcus 15: 6-14 

Κατα. δε έορτην 

άπέλυεν αύτοΤς ~να δέσμ~oν Βν παΡΌτοϋντο. 
ην δε δ λεγ6μενo~ Bαpαββα~ μετ~ τrnv στασ~αστων δεδεμένος, 
o~τ~νες !ν τΌ στάσε~ φ6νον πεπo~ήκε~σαν. 
κα\ άναβας δ'~χλoς ~ρξατo αΙτεΤσθα~ καθως tποCε~ α~τoΤς. 
δ δε Π~λατoς άπεκρΙθη α~τoΤς λέγων· 

θέλετε άπολύσω όμΤν 

τον βασ~λέα των ΊουδαΙων; 

tγtvωσκεv γαρ 5τ~ δ~α φθ6νον παραδεδωκε~σαν αότον οΙ άρχ~ερεΤς. 

άνέσε~σαν τον ~χλoν 

~να μαλλον τον τον Βαραββαν άπoλόσ~ αότoΤ~ •. 

δ δε Π~λατoς πάλ~y άπoκp~θε\~ fλεγεv αότoΤ~· 

.. 
τΙ ουν πo~ήσω. ~y λέγετε τον βασ~λέα των ΊουδαΙων; 

οΙ δε πάλ~y fκραξαv· σΤ~όρωσoν αότδν. 

δ δε Π~λατoς ~λεγεν .αό.τοΤς· τΙ ycιp tno Ιησεν κακδν; 

οΙ δε περ~σσφς ~κpαζαν· σταόρωσον αότδν. 
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MattheUB 27524-26 

ΠΙ 8., Ιδων δε δ Π~λα.τoι; 5n ονδεν δ.>φελεΤ &λλα μCXΛΛoν θ6ρνβοι; γ(vε"t1t~, 

λαβων ~δωρ άπενΙφατο ~αι; χεΤραι; κατέναντ~ τον ~χλoν λέγων' 

άθψ6ι; εΙμ~ άπο τον αΤματοι; τo~τoν' δμεΤ~ 5φεαθε. 

b. Ι κα~ άπoκρ~θε~ι; πα.ι; δ λαo~ εΤπεν' 

το αΤμα αντο\ί έφ' ήμα.ι; καΙ 'έπ\ τα. _fxvct ήμων. 

ΠΙ 8.) 

τ6τε ά~έλνσεν αντοΤι;'τον Βαραββav, 

τον δε Ίησονν φραγελλωααι; παρfδωκεv "να στανρωθ~. 

Toen nu Pil~tuB Z8.g, dat ~ niets bere1kte, maar dat er ve91eer op~oer ontstond 

nam ~ water Θη. wies vQP~ de sobare ~ioh de handen en zei~eI 

ik οοη ons8huldig aan :ι;ijn bloed, gjJ lDOet zelf lllaar ~en. 

'ί) En 'het gehele volk a.ntwool'd.de en zeide ι 

Zijn bloed kome over .n's 'en over onze k1nde;en. 

8) Toen liet hij hun Ba.ra.ϊba.s vrlj, 

maar Jeeus liet ~ geselsn β. levQrde αβΘ over ΟΘ gekruisigd te wordea. 

1.farcus 15115 

δ δε Π~λα.τoι; βoνλ6μενo~,τψ ~χλφ το Ικαν~ν πo~~σα~ 
άπέλνσεν αντοΤς τον Βαραββαν, ' 

καΙ παρέδωκεν τΟν. , Ιησονν φραγελλωσα.ς "να σταvρωθ;;i. 
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Josua 2:19 
Μ" ;" 

O"~] ']Π~N' 'WN~~ ,~, M~'ΠM 'Π"~ "Π;'~ K~" ~WN ;~ 
,~ M'Mn " ΟΝ '~WK~~ 'D' Π'~~ ,nK Π'Μ' ~WK ;~, 

καΙ ~στα\' 

παc; ~ς ~v!ξtλθ~ τtjv θ15ραv της οΙκCας σου ~ξω ~νoχoς ~αυτ~ ~?ται. 
ήμεΤς δt άθ~oι. τψ 5ρκ~ σου το15του 

και5σοι. !ό:.ν γtvωvται. μετό:. σου !ν τ~ otxCq. σου 'ήμεΤς ~νoχo\' !σ6μεθα 

~ui ostium domus tuae egressus !uerit 
sangu1s ipsiu8 erit 1η caput eius et ηοβ erimue alieni 
cunctorum autem sanguis 1ui tecum !uerint ίη domo 
redundabit ίη eaput nost:rum si θΟS ali\uis tetigerit 

150 seis: 
allwer zu deh'~uren deines Hauses hinaus tritt, sein Blut auf sein Haupt, und wir 

sind unstraflich, 
allwer a~er mit dir ίω Haus ist, se1n Blut au! unser Haupt, wenn eine Hand an ihn, 

gerat,-

,,"";Ν ~~N" 
1WK ., ;Y''''~"1 

1 ~ Π''] Υ "!)" ~ 
'ΠΠ~ '~H~ ~~N; 

Dawid """eJ"~'ιIJrach- ihn notlh an:, 
Dein Blut ''U'lιler dein Haupt, 

;r· " denn dein eigner Mund hat dich uberantwortet, 
sprechend: Ich sel_er habe ΒΕΙΝΕΝ Gesalpten 

getotet. 
καΙ ε!πεν Δαυι.δ πρδς α~τ6ν 
Τδ α Τμα σου '!π·ι. τt)v κεφαλ1jv σου 

5τι. τδ στ6μα σου άπεκρ!θη κατό:. σον 

λtγωv 8τι. Έγ~ !θαvdτωσα τδν χρι.στδν xupCou 

et ait ad eum David 
sanguis tuus super caput tuum 
05 enim tuum locutum est adversum te dicens 
ego interfeci christum Domin1 

2Koningen 2:,1-33 

1;7:ιΠ ,; ~~N" 
'~"1 ~WN~ MWY 

,~ Y~!)' 

,π"~~, 

~~" 1!)W 'WK Ο)Π 'D' π~'cπ' 

'~N Π'~ ;Y~' ';Y~ 
'WN' ;Υ ,~, ΠΝ π,", ~'W"' 

'N~W' H~~ ~ ,] 1~ ~]~N ΠΗ 
π,,", N~~ 'w ,n' 1~ NW~Y nN' 

. 0"'7:1' ,~W, 
Ο;Υ; 'Y~Τ WH~~' ~N" WH~~ 

•. \ο .. 

'Y~Τ;' ",;, 
, Ν t) ~ ; " n , ~ ; , 

π,", DΥ7:Ι D;,Y 'Υ O,;W π'", 

Der Konig sprach zu ihm: 
TUt wie ,er geredet hat, 
sohlag ίΜ nieder 
un~ begrabe ihn, 
dass du das Ohnnot-Blut, das~oab vergoss, 

• beeeitigst 
hinweg νοη mir, hinweg νΟΜ Haus meines Vaters, 
dass ER, ee,;ine Blutlas't heiιnkehren lass~ auf 

.. ' sein aupt, 
der zwei Manner niederschlug, bewahrt und gut 

mehr als er, 
sie umbraohte·mit dem Schwert - nichts wusste 

. mein Vater Dawid! -, 
Abner Sohn Nere, den Heeresobersten Jissraels, 
und Amassa Soha Jeters,den Heeresobersten Jehudas: 
ihr Blut kehre heim 
auf Joabs Haupt, auf das Haupt seines Samen5, 

in Wel tzei t, 
Dawid aber und seinem Samen, 
seinem Haus und seinem Stuhl 
5ei Friede fur Weltzeit νοη ΙΗΜ her! 



synoptisch: 

-

-
kolometrisch: 

MattheuB 27:27-31 MarCUB 15:16-20 

27 Τ6τε οΙ στραΤLωταL τον,ήγεμ6νος; 16 οΙ δt στραΤLωτα~ 
παραλαβ6ντες τον Ίησονν ~π~γαγoν α~τoν 

ε,Ι,ς το πραLτ(6ΡLΟV ~σω της α~λης 5 ~στLν πραLτc.6ΡLον 
συν~γαγoν ~π~ α~τόν καΙ σvγκαλονσLV 

5λην τ~ν σπεΤραν 5λην τ~ν σπεΤραν 

28 Ix~1 ~xδ~σ"ντεc ~ότ3ν 11 κ~1 tvδLδ~σκοvσLV ~~τ3ν 
χλαμ~δα xoxxCv~v πoρφ~ραν 

1tεΡLtθηκαvα~τφ 

29Α 

2$Β 

~ πλtξαντες 

στtφαvοv έξ άκ~νθων , 
tπtΟηκαv ~πΙ της,κεφαλης α~τ 
καΙ κdλαμoν ~ν τ~,δεξL~ α~τo 

καΙ Υοvvπ::.τ~σ~~fμ.eοσθε 
~vtπ~ιξαv α~τφ , 
λtγοvτες 

καΙ πεΡLΤLθtασLV α~τφ 

πλtξαντες 

~xctveLVOV στtφαvοv 

18 καΙ ~ρξαντo άσπdζασθαL α~τ6ν 
χαΤρε, βασLλεv των ΊοvδαCων 

48 

χαΤρε, βασLλεν των Ίον 

}ό Ι καΙ ~μ.τ~σ~VΤεo εΙο ~ότ v 
fλαβοvτόv κdλαμoν 

καΙ ~τνπτoν εΙς τ~ν κ καΙ ~τνπτoν α~τoy τ~ν κεφαλ~ν καλσ.μι:ι 
έvtπτvοv α~τφ 

καΙ ΤLθtvτες Τ~,Ύ6νατα 

πρoσεκ~νoνν α~τφ 

31 καΙ 5τε ~vtπαLξαv τψ 

~ξtδvσ~v α~τoν τ~ν χλαμ6δα 

καΙ (Sτε ~vtπαLξαv α~:rφ. 

tξtδvσαv α~τόν τ 

καΙ ~νtδvσαv α~τό Ιμctτια α~τoν καΙ ~vtδvσαv τόν τ~ ΙμctΤLα αύτου 

καΙ έξctγοvσL α~τόν καΙ ~Π~Ύαγoν, α~τόν Ι' 
ε,Ις τό σταvρωσαL Ι Τνα σταvρι6σωσLV α~τ6ν 

27 

28 

29Α 

29Β 

30 

31 

[
Τ6τε οΙ στραΤLωταL τοΌ,ήγεμ6νος 

παραλαβ6ντες τόν ΊησοΌν εΙς τό πραLΤ~ΡLΟV 

σνν~Ύαγoν ~π' α~τδν 5λην τ~ν σπεΤραν 

[ και ~κδ'6σαντες α~τόν . " 
, χλαμ'6δα κοκκ'νην πεΡLtθηκαv α~τφ 

[
και πλtΙ:ανΤ,ε~ ~τtφαvοv. έξ ~κανθων 
~'πtθηκαv l:πΙ της,_ κεφαλης α~Τ9σ 

καΙ κdλαμoν l:v τ~ δεξL~ αύτον 

[
και Ύoννπετ~σ~ντε> ~μπρoσθεν α~τoσ 

~vtπαLξαv α~τφ 

λtγoντες , 
Ι χαΤρε, βασLλεν των 'Ιοvδά'Cωv 
rκαι έμπτ~σαντες εΙς α~τόν 

Ι
fλαβΟVΤόV κdλαμoν 

καΙ fτvπτοv εΙς τ~ν κ~φαλ~ν α~τoσ 

[
καΙ 5τε ~vtπαLξαv αύτψ 

μ,:tδvσαv α~τόν τt)v χλαμ~δα 

Και l:vtδvσαv αυτόν τα ΙμctΤLα α~τoσ 

. καΙ άπ~γαγoν αυτόν εΙς τό στανρωσαι 

---- -- --------~ 



Mattheu8 27127-37 α Marou8 15116-26 

2? Τdτε ο ~ στρατ Lωτα. ~ τoi;ί _ !ιγ.ε,~dνος 
πα.ραλαβdντες τδν Ίησοvv 

εΙς τδ πρα~τ~ρ~οv 

avv~yayov tπ'αvτόv 5ληv τ~v σπεΤρα.ν 

28 καΙ tκδ~σαvτες αδτδν 
χλαμ~δα κοκκ'vηv πεΡLΙθηκαv αδτψ 

29 καΙ πλΙξαντες qτ~φα.vοv.tξ άκανθων 
ΙπΙθηκαυ ~πΙ τ~ς.κεφα.λη~ αόΤQU: 
καΙ κdλαμοv tv τ~ δεξL4 αδτον 
καΙ Υοvυπετ~σ~vτες fμπροσθεv αότοσ 
tv~πα. ~ζαν α,ότη> λ~yoντες" 

χαΤρε, β~σ~λευ των Ίοvδα'ωv 

30 καΙ Ιμπτ~σαντες εΙς αότδν 
ελαβον τδν κ~λαμoν 

καΙ ετυπτον εΙς τ~ν κεφα.λ~ν αότοσ 

,Ι καΙ 5τε tvΙπα~ζαv αότ~ 

Ιζ~δυσαν αότόν τ~ν χλάμ~δα 

καΙ fvΙδυσαv αδτδν τa ΙμdΤLα. αότοσ 

καΙ ά~ΥαΥΟV αότδν εΙς τδ σταvρωσαL 

;2 ΈξερχdμεVQL δ~ ε~ρoν ~νθρωπoν 
Κυρηw.Τοv, όvdμαη ΣΙμωvo: 

τουτον ~ΥΥdρευσαv 

tvct ~ρ~ τόν σταυρόν αότοσ 
3, ΚαΙ t.λθdvτες εΙς τ6πον 

λεΥdμεvοv rολΥοθd 

5 Ιστ~ν κρ~ν'oυ τdπο~ λεΥ6μενος 

}4 ~δωκαν αότφ πιεΤΥ 

o[vov μετa χολης μεμ~yμ~νoν 
καΙ Υεvσ~μεvος οόκ ~θΙλnσεv π~εΤυ 

35 σταυρι.σσ~ντες δt αύτό\1' 

δ~εμερ'σαvτο τ~ Ιμcfτ~α. αότοσ 

βιίλλοvτες χληρον 

Ι6 οΙ δ~ στρατ~ωταL 

άπ~yαyoν αvτδv fσω της αόλης 

5 εστ~ν πρα~τ~ρ~oν 
καΙ σVΥκαλοvσ~v 5λην τ~ν σπεΤραν 

Ι? καΙ tvδLδ~σκοvσLV αό1bv πoρφ~ραν 

καΙ πεΡ~ΤLθΙασLV αότψ 

πλΙξαντες άκdvθLVΟV στtφαvοv 

18 καΙ ~ρξαντo άq~εσθα.L αότdv 
χάΤρε, βασLλ~σ των Ίουδα'ων 

Ι9 καΙ ετυπτον αότοσ τf}v Hεφαλ~ν 
κάΙ ΙνΙπτυον αότψ κα,λ~μφ 
xctt 'ΤLθΙvτες τa Υ6vo:τα .' 

πρoσεκ~νoυy'αότΦ 

20 κα,Ι 5τε ΙνΙπα.~ξαν αότψ 

έξΙδυσαν αότδν τf}v πορφ6ραν 

καΙ έν~δυσα.ν αό~δν τ~ Ιμdτ~α αότοσ 

ΚαΙ tξdΥοvσ~v αότδν 

'Cvo:.σταvρι.6σωσ~v αότόν 

2Ι καΙ άyyαρε~oυσ~ν 

πα.ρdΥοvτd τ~vo: Σ'μ~vo: Κυρηvo:Τοv 

Ιρχ6μενον άπ' άΥροσ 

τόν πα.τΙρα 'Αλεξανδρου ~ι 'Po~φoυ 

{να !ρ~ τδν σταυρόν αότοΌ 

22 ΚαΙ φΙρoυσ~ν αότδν 
ΙπΙ τόv rολΥ~θav τdποv 

g έστ~v μεθερμηvεvdμεvος 
xpαov'ov τdπος 

2, κα.Ι έδ,δουν αότφ 
έσμvρv~σμΙvοv otvov 

~ς. δl: ovx ~λαβεv 
24 καΙ σταυρoσσ~ν αvτdv 

κα.Ι δ~α.μερ'ζοvτα.~ τa Ιμ~τ~α. α.ότοσ 

β~λλοvτες κληροv tπ'αvτa τ'ς τ, ~p~ 

25 ην δt ~ρα τρ'τη 
καΙ tστα~ρωσαv αvτdv 

36 καΙ κα.θ~μενo~ Ιτ~ρoυy α.ότδν ~κεΤ 26 καΙ ην ~ έπ~yραφ~ . 
37 καΙ Ιπ~θηHαν t~vω της κεφαλης αότοσ της αΙτ'ας αότοσ Ιπ~yεyραμμΙνη· 

τ~ν αΙτ'αv αότοσ ΥεΥρα.μμΙvηv· 

o~τoς tστ~v ΊηqοUς 
δ βασ~λε~ς τωv Ίουδα'ων 6 βασ~λε~ς των '1οvδα'ωv 

- ----- "._------
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Ma.tth!us 21ι38-4~ 

Τ6τε στανροtvτα~ • auv 

δύο λτ;Jστα( 

εΙι; έκ'δεζ~ων καΙ εΙς 

οι δε παραπoρεν6μενo~ 

έβλασφημονν αντ~v 

, ... 
αντψ 

ι 

kξ ενωv6μωv. 

κ~voϋvτες τας κε~~ς αότων 

καΊ. λέγοvτες' 

δ κα.ταλύωv Τc>v vcxov 

καΙ tv τρ~σ"~v ήμέρα~ς οίΚΟδομων, 
owoov σεαντ6v 

εΙ utoc;: εΙ τοϋ θεοσ, 

κα\ κατ&βηθ~ άπο τον στάνρoν~ 

δμoΙ~ς καΙ οι άρχ,ερεΤς: 

!μπcitζΟV'iες 

με~α των γραμματέων 
, 

κα~ πρ,εσβντέρωv 

fλεγοv' 

ιΧλλονς ~σωσεν, 

έαντοv ον δύνατα~ σωσα~' 

δ βασ~λεtς 'Ισραηλ !στ~ν, 

- καταβ&τω vvv άπο τοϋ στανρον 

, 
κα~ π~στεύσομεv !π' αντ6v. 

πέπo~θεν έπ~ τον θε6ν, 

ρνσ&σθω vvv εΙ θέλε~ αυτ6ν· 

εΤπεν γαρΙSτ~ θεον ε:Ιμ~ νΙ6ς. 

Το δ' αντο 
• 

κα~ 

ο Ι λτ;Jστα'~. 

οΙ σνστανρωθεvτε~ σνν αντψ , 

'ώvεtδ~ζόv αντ6v. 

Ma.rous 15121 .. 32 

Κα\ σvvαντφστι:ινρονσ~'V 

δύο λ:ι;Jσ:t&ς 

gva: !κ δεξ~ωv καΙ,Ιvα έξ ενωvύμωv 

αντοΌ'. 

ΚαΙ. οΙ παραπορεν6μεvο~ 

!βλασφ~μoνν αντον 

κα\ λέγοντες· 
, ' 

ονα 

6 καταλυων τον ναον 

καΙ. οΙκοδομων έν τρ~σ\ν ήμέρα~ς, 

σωσον σεαντ6ν' 

καταβας άπο τον στανρον. 

δμ.οΙως καΊ. οΙ CΙΡ'χ~ερεΤς 

!μ.πa.ΙζOντες 

προς άλλήλονς 

με~α των γραμματέων 

~λεγoν· 

5λλονς ~σω~εν, 

έαντον oό'δύνατα~ σωσα~' 

~ Xρ~στoς 

δ βασι.λεΙΙς 'ισραηλ 

καταβ&τω vvv άπο τοΡ στανρου, 

"να Τδωμεν 
\ 

κα.~ Π~9τευσωμεν. 

\ 
καΙ. 

ot σννεσ~α\)ρωμένo~ σ~ν αντφ 

ώνεΙδι.ζον ανΤ6ν. 
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Mattheua 27 ι 55 - 61 

Εη daar waren 
vele vrouwen 
ν verre toeechouwende 

onder we1k. νΒδ 
Haria Kagda1.na 
βη Haria d. Moeder 

νΒη Jacobua βη Joze 
βη de Moeder νΑη 

de Ζοηβη νβη 'Zeb.deua 

.. 
40 

Κarcua '5 ι 40 - 47 

Er waren .2.2!i 
vrouwen 
νΒη verre toeechouwende 

onder we1ke ook 
Κaria νΒη Kagda1a 
.η Κaria d. Moeder 

νΑη Jacobua de jongere βη νΔη Jose, 
.n Sa1oM. 

to.n HU ίη Ga1i1ea νΒδ 
Η.Μ vo1gd.n 

Η.Μ diend.n 

(en ve1. andere vrouwen ' 
Ldi. M.t Η.Μ war.n opgegaan naar Jeruza: 

λΙΒ het nu avond νΒδ geworden 42 λlδ h.t nu r •• da avond νΒδ geworden 
daar h.t Voorb.r.iding νΒδ 

(

kW::n r!jk man 
τβη Arimatea 

gezιaamd Joz.! 

- dat ίδ d. voor-sabbat -
kom.nde 

Joz.! 

νΒη λrimat.a 

•• n aanzi.n1Uk raadeh.er 

[
die ook hU ~di. ook hU 
ββη discipe1 νββ gew,ord.n van Jz.u~h.t RUk Gods v.rwachtende νΔ8 

[
DeZe ging naar Pi1atus h.t aandurv.nd. naar Pi1atu8 t. ΙΒβΙΙ 

βη vroeg het 1ichaam van J.zUB vro.; h.t ,lichaam νΑη J.zUB 

Ι
τοβη 

beva1pi1atus 
dat (het hem) moe8t 

46 

Ι
Ίη Joze! het 1ichaaM genomen hebbende 

wikke1de h!l ίη ~ 1innen 

ίη zUn nieuwe gra!kamer 
[

en h~ 1egde het 

die hU had uitgehouwen ίη d. rota 

[

en gewente1d h.bb.nd. 
ββη grot. at •• n 

, voor d. ingan; van 

daar νβδ 
Κaria Κagda1.na 
en d. and.r. Κaria 

h.t gra! 
/ljin/lj h!1 νΑβις 

zitt.nd. teg.nov.r h'.t gra! 

47 

ιι~ 

i1atua nu 
νΒδ v.rwond.rd 
dat hU r •• ds g.atorv.n zou z~η 
.ή hU ri.p d. honderdman bU zich 
.n vro.; h.m 
ο! hU a1 1an; g.storv.n νΒδ 
.n to.n hU h.t t. w.t.n νΒδ gekomen 

νΒη de honderdman 
achonk hU h.t l!jk aan Joze! 
1inn.n g.kocht hebb.nde 
h!! a!g.nOIDen h.bbend. (τβη het kruis 

wikk.1d. hU (h.m) ίη h.t 1innen 

.η hU 1.gd. heιa 
, ίη •• η gra"i'kaΊn.r 
di. ίη d. rots νΑδ uitgehouwen 

.η hU w.nt.1d. 
•• n st •• n' 

voor d.,ingang van h.t gra! 

Κaria Κagda1.na 
.η Κaria νΑη Jos.s 

zag.n waar R!j νΒδ ne.rge1.gd 
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Matthetis 27:55-61 

"'Ησα.ν δέ:!κεΤ γυνα.Τκες πολλα.'ι. &πο μα;κρ66εν θ εωροσσα. ι. , 

α.Τ~~νες ήκολουθησαν ~φ Ίησοσ &nb τ~ς Γα.λl.λα.tας Οl.ακονοσσα.1. αντφ' 

έν αΤι; ην ΜcφΙα ή Mα.γδα.λην~, καΙ ΜαρΙα ή τotί Ίιχκωβου χαΙ Ίωσηφ 

μήτηρ, xat ή μήτηρ ~ων υΙων Ζεβεδα.ίου, 

Όφία.ς δε γενoμένη~ 

ηλθεν ~Yθρω~oς πλοUσl.ος &πο Άρl.μαθαίας, τοσνομα 'Ιωσηφ 

5ς κα.~ αό~oς έμα.θητευθη τφ Ίησοσ· 

o~τoς ~ρoσελθών τφ Πl.λάτφ ~τησα~o τ~ σωμα τοσ Ίησotί. 

τ6τε δ Πl.λατος έκέλευσεν &πoδoθ~να~. 

xat λαβων το σωμα. δ 'Ιωσηφ ένετυΛι.ξεν αντb έν σLvδ6νl. xιxBapq, 

κα.1 ~θηκεν αντο έν τψ και.νφ αντοο μνημεΙφ ~ έλατ6μησεν έν τ~ πέτρ~, 

καΙ. προσχυλΙσα.ς λΙθον μέγαν τ~ θυρ~ τοΟ μνημείου &π~λθεν. 

ΤΗν δε έκεϊ:' ΜαρΙαμ ή Μαγδαληνη καΙ ή ~λη MαρΙ~ι ~θήμεναι. 

ά~tVαντl. του τάφου. 

~σαν δε έχεϊ: i{ ΑΒΟEGHMSUVΔ a.l longe ;ρΙ 1t νι a.l ;ρΙ Chrel1 8t
lllO

&0 Or
1nt 

~σα.ν δέ κα.\ (ο 1t& ιιο) D al 10:fere Chrgue 

~σα.ν δε έκεϊ:' χα.t FXL a,1;0 ~ lDg 

1tα,~ Ίωση μήτηρ 

κα,1. 'Ιωσηφ μήτηρ 

ς 

ft D'" e. 
~1soh.nd, 811. 88;pt. 

.. ρο la.tqll 

.έμαθη~εOθη 

έμα.θήτευσε 

Κ ODe a.l 
ς ΑΒEFGBΚLMSUVΔ &1 longe ρ181' T18ohend. 8d.88pt. 

vtr1uqu8 U8\l& 8%βrιφlδ. 1n proιιptu sunt 11181 quod 1I0_ter1us 
apu.d a.nt1quo. ut Pluta.rohuιι 1nven1 tUZ', pr1wι &1Iud reoent1o:res 
ta.ntuιι. 

άποδοθ;;να.ι τb σωμα. ς AOEFGHIC ΚSτ!\rΔ &1 pler f1ech.nd •• 11.&8pt. 

άποδοθηναl. (- τb σωμα) !'< BL 1.33.40.11f.209 al10te:e ayrh'J: 
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Marcus 15:40-47 

Τ Ησαν δε xat γνναΤκε~ άπα μαχρ6θεν θεωρουσαL, 

έν αΤς xal Μαρία ή Μαγδαληνη XaL Μαρία ή ΊαΧώβQV του μLκρου XaL 

'Ιωσητος μήτηρ xal Σαλώμη, 

αΙ 5τε ~ν έν τ~ ΓαλLλαί~ ήχολουθονν α~τφ κα~ δLηΧ6vοvv αότφ, 

xα~ &λλαL πολλαΙ αΙ σvvαvαβaσαL αότψ εΙς Ίεροσ6λνμα. 

ΚαΙ ηδη δφίας γενομένης, έπεΙ ~ν παρασχενή, ΙS έστLν προσά.ββατον, 

έλθων Ίωσηφ δ άπα ΆρLμαθαίας, εύσχήμων βονλεντής, 

ό'ς Xa'L ανΤός ην προσδεχ6μενος την βασLλείαv του θεου, 

τολμήσας εΙσηλθενπρος τον ΠLλ&τοv κα\ ~τησατo τ~ σωμα του Ίησου. 

δ δε ΠLλατος έθαόμασεν εΙ ~δη τέθνηχεν, καΙ προσκαλεσά.μενος τον 
χεντνρίωνα έπηρώτησεν α~τoν εΙ πάλαL άπtθαvεv: xαt γνούς άπα του 

κεντνρίωνος έδωρήσατο το πτωμα τφ 'Ιωσήφ. 

XaL άγορά.σας σLvδ6vα χαθελων α~τOν ένείλησεν τ~ σLvδ6VL 

XaL xατέθη~εν αύτον έν μvήμαΤL δ ην λεΧατομημtvοv έχ πέτρας, 

xat προσεχvλLσεv λ(θον έπΙ τ~ν θ6ρ~ν ~oσ μνημεΙον. 

ή δε Μαρία ή ~1αγδαληνη 'xα~ Μαρία ή Ίωσητος έθεώρονν που τέθε.ι.ταL. 

έν αΤς XaL t< BL T1sohend. ed sept 

έν α!ς ην Xa'L ς AC" ΕΗΚΜΒνΔ 
(έν αΤς ην ι ι at 1ta 1It nell11ne oιn1ttente. Εχ quo QUum adsump

s1ssent, Pl\l oιn1serunt κα L ad ιιιodum JιIa-tthae1) 

έλ6~)\) JoC ΑΒCΚLMUΤΔ a1 p1us 75 Tisohend. ed. sept 

f;λC ,;v DEGHSV ς a1 PID 1 t νι a1 

τ( πτωμα 

το σωμc: 

R BDL 2.ρβ Tisohend. ed.sept. 

ς ΑCΕGΚΜSUVXI'Δ a1 f'ere omn 

καθει.ων ί\ BDL οορ nko 

χα ~ κα.θ ελών ς ΑCΕGΚΜSUVΓΔ 

T1sohend. ed.sept. 
a1 ut vdtr omn νι eto 

τέθεLταL Κ ΑΒCDLΔ 33.131.229.238 Tisohend. ed.sept. 

ηθεταL ς EGΚMsv'lr a1 p1er 
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Mattheus 27:55-56 - Marcus 15:40-41 - Lucas 23:49 

Mattheus 27:61 - Marcus 15:47 - Lucas 23:55 

γυναΤκει; πολλα1 

άπο μακρ6θεν 

θεωροΌσαι. 

α'Cτι.vεc; 

ήκολονθησαν τφ 'Ιησου 

άπο της Γαλι.λαΙας 

δι.ακονοΌσαι. αντψ 

έν αΤς ην 

ΜαρΙα ~ Μαγδαληνη 

κ<χ'ι, Μα.ρΙα. 

ή τοίί 'Ιακώβου 

καΙ 'Ιωσηφ μήτηρ 

κα~ ή μήτηρ 

των υιων ΖεβεδαΙου 

C.TEv δε έκεΤ 

Μαρι.α ή Μαγδαληνη 

κα\ ή ~λη ΜαρΙα. 

καθήμεναι. 

άπέναντι. του τάφου 

γυνα~κει; 

άπο μακρ6θεν 

θεωροΟc;αι. 

έν αΤι; καΙ 

ΜαρΙα ή Μαγδαληνη 
\ 

και. ΜαρΙα 

ή 'Ιακώβου του μι.κρο1 

καΙ 'Ιωσητοι; μήτΤ)ρ 

κα\ Σαλώμη 

αΙ 

6τε ην tv Τ9 Γαλι.λαΙ~ 
~κολ~'(ιθουv αότφ 

και' δι.ηκ6νουv αότ'φ 

καΙ 5λλαι. πολλα\ 
αΙ συναναβασαι. αότψ 

ε tc; 'Ιεροσ6λυμα 

εΙστήκει.σαν δε 

πιiντει; οΙ γνωστο'ι. 

αότοΟ 

&:πο μακρ6θεν 
καΙ γυναΤκει; 

α.Ι 

σvvακολοvθοΟσαι. αότφ 

άΠQ τηι; Γαλι.λαΙας 

δρωσαι. ταΟτα 

Ή δ~ Καταχολουθήσα.σαι. δε 

ΜαρΙα ή Μαγδαληνη αΙ γυναΤκεc;' 

καΊ. Μαρ Ια ή Ίωσητοι; 

tθεώροvν 

ποΟ τfθει.ται. 

α.tτι.νεc; ησαν 
συνεληλυθυΤαι. 

tκ'τηc; Γαλι.λαΙαι; 

αότψ 

tθειiσαντο 

το μνημεΤον 

καΙ ώι; tτfθη 
το σωμα αότοΟ 
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Matteus 27: 57-60 - Marcus 15: 42-46 - Lucas 23: 50-.54 

Β.'οψΙας δε γενομ,ένης 

'Υ 
ηλθεν 

5.νθρωπος 

πλo~σι,oς 

ά.πο 'Αρ ι,μ.αθαΙας 

τotίνoμ,α 'Ιωσηφ 

οι; καL αό't'ος 

έμ,αθη't'ε'6θη 

τψ 'ΙησοΟ 

oi5't'oc; προρελθων 
't'iii ΠLλ~'t'φ 

~'t'fJaαo't'o 
• 

't'ό σωμ,α 't'oO ΊησοΟ 
't'6't'ε δ Πι,λα't'ος 

έκέλεvσεv άποδοθην ι, 

, 
κα.L 

λαβων 't'o σωμ,α 
δ 'Ιωσηφ 

ένc't'(ιλι,ξεv 
αό't'ό έν σι,νδ6νι, 

xαeαoplf 

καΙ fθηκεv α.ι,'t'ο 
έν 't'ψ κα.ι,νψ αou't'oO 

μ,νημ,ε! 

δ' έλα't'6μ,ησεv 
έν 't'~ πf't'ρCf 

καt προσκvλtσα.ς 

λΙθον μ,έγα.ν 

τ~ e~pCf 't'ov μ,vημ,εC 

ά.πηλθεν 

'Kα'~ ~δη 6ψ 'ας 
. . .γενομ,ένης 
~πεΙ ~ν πc:φα.σκεvη 
δ ta't'ι,v προσ~ββα.'t'οv 

έλθων 

• Ιωσηφ 
δ άπ~ Άρι,μ,αθαΙα.ς 

ει,σχfιμ,ωv βοvλεv't'fις 

δς·κα.Ι. αov't'oc; 

~Y προσδεχ6μ,ενος 
't'ηv βα.σι,λεΙα.ν 't'oO 

θεοΟ 
't'ολμ,ήσα.ς 

εtσηλθεv 

πρός 't'ov Πι,λ~τoν 
καΙ ~'t'ησα.το 
το σω~ 't'oO ΊησοΟ 
δ ~ε Πι.λCiτος 

tθα.{ιμ,ασεv 

εΙ ~δη τfevηκεv 
κα.Ι π·ρoσκα.λεσ~μ,ενoς 
't'ov κεv't'vρtωvα. 
tπηρωτησεv αou't'ov 

ε t ~δη άπtθα.νεν . , 
καΙ, yvovc; 
άπο 't'ov κεvτvρtωvος 

έδωρησα.'t'ο 
't'o π't'ωμ,α τψ 'Ιωσήφ' 

κα~ άγοράσα.ι; σι,νδ6να. 

καθελων 
αou'f~V ένεΙλησεν 

τV σι,νδ6νι, 

)(4ι. fθη)<εV ιx:u·wv 

έν μ,νημ,εΙφ 

ε ~ν λελα't'ομ,ημ,fvοv 
έκ πέ~ρα.ι; 

'ΚαΙ προσεκύλι,σεν 
λΙθον 

·έπΙ την θύραν 
τοΟ μ,vημ,εtοv 

Ιδον 

άνηρ 

60vλεvτης ~πάρχων 
ά~ηρ άγαθό~ κα\ δtκαLΟC; 
o~τoς οΙΙκ ήν 

συνκα.τατεθει,μ,ένος 
τ~ βοvλ~ 

καΙ τ~ πρ~ξει, α.V't'ωv 
άπο • Αρ ι,μ.α.θα. Ια.ς 

π6λεως των Ίοvδα.tωv 
δ'ς 

προσεδέχετο 

την βα.σι,λεΙα.ν τοΟ θεοΟ 

οδτος προσελθων 
τψ Πι,X~τψ 

tτησα.το 
τό σω~ τοΟ 'ΙησοΟ 

κα.θελ~Y 
ένετ(Ιλι,~εν 

α.ΙΙο;ο σι.νδό~ι. 

καΙ εθηκεν αΙΙτόν 
έν μ,νήμ,α.n 

λ~εv't'φ 

οδ oιι~ ~y οΙΙδεΙς 
ο()πω κεΙμ,ενος 

κα\ ήμ,έρα. ην παρα.σκεvηc; 
καΙ σάββα.τον έπfφωσκεv 
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Mattheus 27:62-66 

T~ δε έπαύριον, ~τις·έστΙν μετα την παρασκευήν, 

συνήχθησαν οΙ άρχιερεΤς καΙ οΙ ΦαρισαΤοι προς Πιλατον λέΥοντες' 

κυριε, έμνήσθημεν 6τι έκεΤvος δ πλάνος εΤπεν (τι ζων' 

μετα τρεΤς ήμέρας έΥεΙρομαι. 

κέλευσον ovv άσφαλισθη\1ο:'ι τον τάφον Ιως της τρΙτης ήμfρας, 

μήποτε έλθ6ντει; ο Ι μαθητα'ι κλfφωσιv αϋ'τον ΚCL~ εtπωσιv τφ λαφ· 

ήΥέρθη άπδ των νεκρων, 

και fσται ή έσχάτη πλάνη χεΙρων της πρώτης. 

εφη αύτοΤς δ Πιλατος' fχετε κουστωδΙαν' 

~πάγετε άσφαλΙσασθε ώς οtδατε. 

οΙ δε πορευθέντες ~σφαλΙσαντo τον τάφον 

σφραγΙσαντει; τον λΙθον μετα της κουστωδΙας. 

ο Ι μαθητα'ι αότοv ς AODEFGEΚLMSUV Δ &1 ut vdt:r 011Ι1 1 t νι eto 
(T1sohend. ed.sept. βη h) 

ot μαθηται Ν Β &%'ID. ('1'1sohend. oot.) 

κλέψωσ ι v αότον}ο( ΑΒΟ' DEHΚV Δ a1 50fere 1t νι οορ syrP 

νύκτος κλέψωσιν αότόν Ο" 'FGLMU q1 ρ1 syr &1, (vg.Vatth.28,13) 
ς 
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Mattheus 28:1-10 

·οφέ δε σCtββ&-rωv ι ~V &πι..φωσxoόσ~ etc; μΙα.v σα.ββά",ωv, 

ηλθεv ΜαρΙα ή Μαγδαληvη x~ι ή,&λλη Μα.ρΙα. θεωρ~σα.~ "'0'11 ",άφοv. 
xα~ Ιδοu σε~σμόc lytve-ro μtγCtc' 

~γγελοc γαρ K~ptou χCt-rCtβό~ lξ ovpetvov χαΙ προσελθωv 

άπεΧ6λι.σεv -rov λΙθοv XCtL lχάθη't'Ο tπ&vω αν",οσ. 

~ν δε ή εΙδέα Ctv-roO ώι; &'σ't'ΡCtπη, xα.'~ 10 fvδuμ.α α.ΙΙ-rοσ λενκ~v ώς χι.ων. 
~ 

&πό δε -roO φ6βον CtV't'oO ΙσεΙσθησα.v ot ",ηροσν",ες κα.\ tytvnenaCtV ώι; 
νεκρο'Ι 

Άπoκρ~θεΙι; δε δ.~γγελoς εΤπcv ",αΤς yννα.~~Ιν· ., 

Μη φοβεΤσθε ~μεΤςί οΤδα. γ~ρ 6",~ 'ΙησοΟν -rOV tσ"'Ctuρωμfvοv ~n-ret't'E' 

οόΧ fa-r~v Φδε' ~yfpen γ~ρ χα.θως εΤπεν' 

δεσ-rε tδε-rε -rov ",6ποv 8πον ~κε~",o, 

xα.~ -rαoxV πoρενθεΤσα.~ ε~π~",ε ",οΤς μα.θη't'α.Τς α.~",oO 6",~ ~yέρθη &πο ",ωv 
, .. '. νεκρωv 

;:et~ Ιδου πρo&γε~ ~μaι; etc; ",ην rαλ~Λ.α.tα.\Ι'. ΙχεΤ α.'ό",όν ~φεσθε, 

ΙδοU εΤποv όμΤv. 

8 κα'ι. &πελθoσσα~ ",α.χν &πο "'00 μ\lημεΙον με",α. φ6βον κα.\ χα.p~ μ.εγάλης 

fδραμοv άπαγγεΤλα~ ",οΤι; μα.θη't'α.Τς α.ΙΙ",οΟ •. 

9 

10 

xα~ Ιδου Ίησοσς vπήv-rησεv etv-rCttc; λtΥωv' χαΙρε",ε. 

αΙ δε προσελθοσσα.ι. tκρά-rησα.\ια.ν",οο ",ονι; ~6δα.ς κα.\ πρoσεx~\lησαv αV't'ψ. 

-rδ-rε λtγε~ Ctv-rαotc δ Ίησοσς' Μη φοβεΤσθε' 

~~Ύε't'ε &'παγγεΙλα.",ε ",οΤς &δελφόΤς μον . . 
tVCt &πtλθωο~v etc ",η\l rαΛ~~Ια.ν. 'καχεΤ με ~φoν",α.~. 

E,i V.4 hat E.~& di. !ola,nd. λnΘ.rkun&I 
Pra, lD,tU. ~πδ ·~oσ φ6βον • ' 1πο ρ:-ο όπδ, ut 8UP, d:i.xilllua 1;.44. 
Ηοο &ut.M ιnt.111i,nduθ •• t,oonti&1 ••• tp.o·r •• uzr.ottoni. Chri.ti 1D01D.nto, 
ant.quaII ιauli.r.a &cl loouθ tp~WI' 1I.'n.n1.a.nt, utpot. CΙU&. d11uoulo prot,cta, 
in itin,r •• ub.tit1 ••• Dt. 1nο.~·t&;.Ίισοn'81111 uop ••• up.ιo ΚΧ1 &lIIo11tion. 
quo tu.r&t Monuθ.ntuιι ~b.,truotψll'I'11D~ .t1u 1snar&. ou.tod:l.u &dh1bit&M .,pul
chro tui ••• , ~ ob.iιnatuιι tui ••• 8&XUIIII Αοο v1d.11o.t .'1'iu. & Iud&.i. tacto. 
N,c ,nilD aU8a. !ui ••• &oo.d.r. prob_b11 ••• t, 81 1.tu4 ~ •• oivi88.ntt &ut 
!u1 ••• oon.tantio~.8 tutur&a oU8todibu., 81 t.rr ••• otu. 111. pr& ••• ntibu. 
ip8ia inoidi •••• i.p.r'1'unt .r&o 8~pul~rua 1aa ap.~tua, ou.todibu. qUOqU8 
in urb.M r.gr'881.. ( , .. ai.h •• uoh Υ&8 .r 1n d.r naoh.t.n P.r1kop. bei V." sagt) 
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Mattheus 28:1-10 

Όφε δε σαββάτων, τ~.&πιφωσκoόσ? εΙ~ μΙ~ν σ~ββάτων, 

ηλθεν Mapta ή Μαγδαληνη Κ~ι ή &λλη ΜαρΙα θεωpησ~~ τον τάφον. 

κα~ Ιδον σεισμό~ έγένετο μέγά~· 

&γγελος γαρ ΚνρΙον κ~τ~βα~ ~ξ oυp~νoO κα\ προσελθων 

άπεκύλισεν τον λΙθον κ~\ έκάθητο tπάvω αότοΟ. 

ην δε ή εΙδέα ~ότoν ili~ άστραπη, κ~\ το ~νδνμα αότοΟ λενκον ~~ χιών. 

~πo δε τον φ6βον αUτοΌ !σεΙσθησαν οΙ τηpoσντε~ καΙ tγεvήθησαv ώ~ . 
νεκροί 

Άποχριθε1ς δε δ. &γγελo~ εΤπεν ταί~ γννα~ξΙν· 

Μη φοβεΤσθε υμεί~; οΤδα γcφ δη '.ΙησοΟν τον !στανρωμένον ζητεΤτε' 

ovx lστιv ~δε· ήγέρθη γαρ Κάθω~ εΤπεν' 

δεστε Τδετε 'tov 't6nov 8πον fκε~το. 

και 'taxV πopενθεΤσα~ εΤπατε τoΤ~ μαθηταΤ~ ~ότoΌ 6τι ήγέρθη άπο τωv 
. νεκρων 

},C'.L Ιδου προάγει υμα~ εΙ~ τη." Γαλ~λαΙανι Ι:κεΤ αϋτόν ΙSψεσθε. 

Ιδου εΤπον ~μ,Τν. 

κα'ι άπελθοσσαι τ~χιι άπο τον μνημεΙον μετα. φ6βο\) κα.\ χαρας μ,εγάλη~ 

fδραμοv άπαγγεΤλα~ τοΤς μαθητ~Τς αότον •. 

κα'ι tbov Ίησοσς δπήvτησεν αόταΤ~ λέγων' ΧαΙρετεο 

αΙ δε προσελθονσαι !κράτησαν αότοσ τονς ~6δας κα.~ προσεκύνησαν αuτφ. 

τ6τε λέγει αuταΤ~ δ Ίησoσ~' Μη φοβείσθε" 

ύπάγετε άπ~γγε Ιλατε τoί~ άδελφoί~ μοv . 

'ίνα άπέλθωσιν εΙς την ΓαλιλαΙαν, κάκεΤ με δφονται." 

καταβας έξ οόρανον κα~ προσελθων Χ BCL &17 Ο:' D10nalex ΑΙU.fld gue ιnoβo 
κ~ταβας ~ξ οUρανοσ προσελθων ~ ΑDΈFGBΚMSUVΔ θ β1 loDge pler Eus 

,ov λCθοv Χ BD 
τον λιθον άπο τη~ 

τον λιθον άπο της 

60.64. βοο tt 1. 2ln vg aeth tr sax ~ D1ona1e+ R11 

θύρα~ ~ ΑCΕΟGΗΚΜΟSVΔ Eppb 

θύρας τον μ,νημεΙο\) Ε· ·~M··υ al50tere οορ syrP 
θ 

βπου fκε ιτο Χ Β 33.102 e οορ aet!i arIII a:z:P . Cu·d .tIllOSO~AiedO~on gue) 
5που fκειτο δ κ\ιp~oι; ι; ΑCDEFGHΚLΜSUVΔ &1 p18l11P (dolll1nus noster) 

1~ vg .to 
(ιι &ppo81tuιιι 8'8β βο 1ρβο Mt v1x o1'ed1b11o est, aooedit ΟΩ1ιιι ad 

tantaιιι auoto1'1tateIII var10ruιιι test1uιιι qui οιιι1ttunt, quod t1tulus 
1ste plane p1'aote1' lII01'eIII Jιιatth&,1 adh1b1ws est. Orta v1dotur .0 

leot10 1nde quod 11tto1'a. 1uxta pos1tae noιιιsn eor1bent1 
in ~enteIII 1n1eoerunt. 'Poeaet qu1deIII ut a'bundan. oιιι1.~ aut pro 81ιιι111tudine l1tto
rarum vioinarum oreάi pr&oterIIIissUIII, n181 1psa,diot10 βο U8U U&ttae1 &11ena esset.) 
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Marcus 16:1-8 

Ι(αΙ δ Lσ.γεvομέvοv τοσ σαββάτον Μα.ρ Ια ή MαγδCXΛηνη καΙ Μό:ρ Ια ή • Ισ.κωβον 
xαo"L Σαλωμη ήγ6ρασαν' άριtμα.τα tvcx έλθοσσαι, tλεtψωσι,v σ.'δτ6ν. καΙ λΙαv 
πρωΊ. τ;:! μL~ 'tijjv σαββάτων fρχοv.ται, tπt τΟ μvημεΤοv άvcxτεtλcxvτος τοσ 

ήλ(ον. κσ.Ι !λεγοv προς ~αντά.ς· ~Ις άποκνλΙσει, ήμΤν τον λΙθον έκ 
της θόρσ.ς ~oσ μ,νημ,εΙον; κσ.\ άvσ.βλtψcxσcxι, θεωροσσι,ν 3τι, 

άvσ.κεκόλι,στcxι, δ λΙθος, ~ν γαρ μέγας σφ6δρα. κα~ 
ε Ισελθοσσσ.ι, ε Ις τΟ μνημεΤον ε Τδον νεανΙσκον κσ.θfιμεvοv 
tv τοΤς δεξι,οΤς περι,βεβλημένον στοληv λενκ~ν, κσ.~ 
έζεθαμβήθησαν. 

δ δε λέγεL σoUtCXtc· 

Μη έκθαμβεΤσθε' ΊησοΟv ζητεΤτε τον Νσ.ζαρηνΟν τΟν tστσ.vρωμέvοv· 

ήγέρθη, 

tδε δ τ6πος 5πον fθηκcxv αότ6ν. 

άλλα δπάγετε εtπcxτε τοΤς μ,αθηταΤς αύτοΌ Hαt τφ nέτρφ 3τι, 

προάγεΙ, δμας εΙς την rcxλι,λσ.tcxv~ txtt αότον ~ψεσθε, 

καθως ttntv δμΤv. 

καΙ έξελθοvσCXL fφvγοv άπα τοΟ μνημ,εΙον, 

ε Τχεv YCtp αuτας τρ6μος xσo'L fκστσ.σι,ς 

κσ.~ οόδενΙ' οόδεν εΤΠCXν· !φοβοσντο γάρο 

/~πελθoσσσ.ι, 
,/ έξελθοίίσσ.ι, 

Κ BCL 

( ι ι 1 ta prorsu8 ιιρ neo tluotua 1; leotio).ADEFGmaιsυV' a1 plor 
.»191" Ρ 

,1τ- vg σyr 61 

Ώι; δε έπορεvοvτο άπαγγεΤλαι, τοΤς μ,αθηταΤς αότοΟ 

ς ACE]ί'GEΚLI1SUV Δ 

ως δ:Φ U8U Κa.tth.β:1. al:1.ena 8u:ι1; , ha.bot POt1U8 6"t't δε 
ως δε 
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Mattheus 28:1-10 - Marcus 16:1-8 - Lucas 23:56-24:11 

'οψε δε σαββά;των 

τ~ έπι.φωσκoύστ;l 

εΙς μΙαν σαββάτων 

ηλθεν 
~1αρι.Cχ.μ .ή Μαγδαληνη 

Ηα."ι. ή &λλ η Μα.ρ t α 

θεωρησαι. τον τάφον 

xαot Ιδο,) 

σει.σμός έγένετο μέγα 

αγγελος γ~ρ κνρΙον 

καταβας έξ ovpαovov 

καΙ προσελθων 

ό: .... εκίιλι.σεν τόν λΙθον 

Ι 

Καί. διιαγενομενον . 
τοσ σαββάτον 

ΜάρΙα ~ Μαγδαληνη 
καί. ΜαρΙα ή Ίακώβον 

κΙΧ 1 Σαλιfιμ η 
~γ6ρασανάρώματα 

Ίνα έλ·θοΟσαι. 

&λεΙφωσι.ν αότ6ν 

κα~ λΙαν πρω~ τv μι.~ 

των σαββάτων 

Ιρχονται. έπΙ το 
μνημεΤον 

άνατεΙλαντo~ τοΟ ήλΙον 

καΙ.· Ιλεγον προ έαντά~ 
TΙ~ άποκνλΙσει. ήμΤν 

τόν λΙθον 

έκ τη~ θίιρα~. 
το.Ο μνημεΙον 

χα'ι. άναβλέΦασαι. 
. . θεωροσσι.ν. 

8τι. άνακεκίιλι.σται. 
. δ λΙθo~ 

~ν γάρ μέγα~ σφ6δρα 
καΙ εΙσελθοσσαι. 

εΙ~ το μνημεΤον 

εΤδον νεανΙσκον 

και έκάθητο έπάνω καθήμενον tv τοΤι; 
αότοΌ δεΥ.ι.οΤι; 

ην δε ή εΙδεα αότοσ 
ώς; άστραπή 

καΙ τό fvδvμα αύτοU 
λενκον ώι; χι.ων 

άπό δε τοσ φ6βον σ.VτοΟ 

έοε(σθησαν οΙ 
τηρoσντε~ 

καt tytvfJe'l)oαoV 
ώι; νεκροΙ 

περι.βεβλημένον 
. σ~oλην λενΧήν 

xiι. έζεθαμβήθησαν 

. δποστρεφασαι. δε 

ή~oίμασαν άρώματα 
καΙ μύρα 

καΙ το μεν σάββατον 
ήσύχασαν 
κα~ά ~ήν έν~oλήν 

'l'ij δε μ ι.~ 
~~ν σαββά~ων 
~ρθρoν βαθέω~T 
tπΙ το μνημα ηλθον 

φέρούσαι. ά ήτοΙμασαν 
άρωματα 

τον λΙθον 
άΠοκεκνλι.σμένον 

άπα τοΟ μνημεΙον 

ε Ισελθοσσαι. δέ . 

ουχ εδρον το σωμα 
τοΟ κν~Ιoν Ίησοϋ 
καΙ tγεvετο 
·tv τψ άπορεΤσθαι. αότα~ 
περ'\, ~oίι~oν 
κα~ Ιδου &νδρεs δύο 
tπέστησαv αόται.~ . 

tμφδβωv ~ε γενομένων 
αότων 

καΙ κλι.νονσων 
.τα ~ρ6σωπα tt~ τηο γην 

50i 

-



'Aπoκρ~θε~ς δε 

δ αγγελος 

ε!πεν ταΤς γυνα~ξ(ν 

Μη φοβεΤσθε δμεΤς 

ο!δα γcφ 5Η 

Ίησοϋν 

τον έσταυρωμένον 

ζητεΤτε 

ουκ εστι.ν ίJ)δε 

~γέρθη γό:ρ 

καθώς ε!πεν 

δεΌτε 

ίδετε τον τδπον 

3που fκε~το 
, \ 

κα~ ταχυ πoρευθεΤσα~ 

εΤπατε 

το!ς μ~θητα!ς αύτου 

5Η 

'Ηγέρθη 

άπα τωv vεκρωv 

κα~ Ιδου 

πρoά.γε~ υμας 

εΙς την Γαλι.λα(αv 

έκεΤ αυτοv ~φεσθε 

Ιδου ε!ποv 

vμΤv 

λέγει αύτα-ϊ:ι; 

Μη ΙκθαμβεΤσθε 

Ίησοvv 

ζητεΤτε 

τοv Ναζαρηvοv 

τοv έσταvρωμέvον 

ήγέρθη 

ουκ fστι.v ίfiδε 

ίδε δ τδπος 

δπου feTJxav αvτοv 

άλλα δπά.γετε 

ε Τπατ ε 

τοΤς μαθηταΤς αvτοv 

καΙ τφ πέτρψ 

δΗ 

Προά.γει. υμας 

εΙς τηv Γαλ~λαCαv 

έκεΤ αvτοv ~φεΌθε 

καθως ε!πεv 

. -vμι,v 

ε!παv προς αυτά.ς 

τι 

ζητεΤτε 

τοv ζωvτα , 
μετα τωv vεκρωv; 

ούκ fστ~v <bδε 

. άλλα ήγέρθη 

μvf}σθητε 
ι!>ι; l:λάλησεv vμΤv 
fτ~~v l:v τ~ Γαλι.λα(~ 
λέγωv 
τοv VtOv ΤΟv άvθρωποv 
3τ~ δεΤ παραδοθηvαι. 
εΙι; χεΤραι; 

.&vθρωπωv &μαρτωλωv 
κα~ σταvρCl)θi'ivα~ 
καΙ τ~ τ~tτv ήμέΡi 

&vαστηvαι. 
καΙ l:μvf!σθησαv 
τωv ~ημ&τωv αVΤΟV 
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χαl' &.πελθοίίσαι 

. 
ταχv 

&.πb τοίί μvημεtου 

μετά φ6βου 

χαι χαρας μεγάλης 

-. ~δ;>αμoν &'παιΥγεΤλαι. 

τοΤς .μ.α.θηταΤι; 

και Ιδου Ίησονς 

όπήντησεν αόταΤς 

λέγων Χα.Ιρετε 

αt δε προσελθοϋσαι. 

έκράτησαν 

αύτοtl τους πόδας 

xα~ προσεκδνησαν 

αιιτφ 

τότε λέγε~ αΙΙταΤς 

δ Ίησονς 

Μη φοβεΤΌθε 

-δπά.γετε 

&.πάγγεΙλατε 

τοΤς 6:.δελφοΤς μου 

Τνα &.πέλθωσι.ν 

εΙς την Γαλι.λα.Ιαν 

κ6:.κεΤ με ~φoνται. 

καΙ tξελθοvσαι 

Ν 

εφvγον 

&.πb τον μνημε(ου 

εΤχεν γαρ αότας τρ6μος 

και ΙκσταΟ1.ς 

&.πό του μνημεΙου 

καt o~δεν~ ονδεν εΤπαν άπηγγει.λαν ταυτα πάντα 

τοΤς ~νδεκα 

Ιφοβοσντο 'YCx.p 
καt πασι.ν τοΤς λοι.ποΤι; 

ησαν σε ή Μαγδαληνη 

Μι:φΙα καΊ, 'Ιωάννα κα~ 

ΜαρΙα ή Ίακωβου' καΙ. 

αΙ λοl.παΊ, σίιν αvταΤς 

Ιλεγον προς τους 

6:.~σ~6λoυς ταντα 

κα~ ήπι.στουν ανταΤς 
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Mattheus 28:11-15 

Πορευομένων δε αό~ων Ιδον ~~νες,~ης κoυσ~ωδΙας tλθ6ν~ες εΙς ~ην ~όλ~ν 

άπήγγε~λαν ~οtς άρx~εpεσσ~ν &παν~α ~α γενόμενα. 

καΙ συναχθέν~ες με~α ~ων πρεσβυ~έρων συμβo6λ~oν ~ε λαβ6ν~ε~ 

άργνρ~α Ικανα fδωκαv ~oΤς σ~ρα~~ώ~α~ς, λέγoν~ες· 

εtπα~ε 5~~ οΙ μαθη~α\ α~~oυ νυκ~oς ~λθ6ντες Exλε~ν αυτόν 

κ~~ έαν άκoυσθ~ 10υ~O !πt ~oσ ήγεμόνος, ήμGv κo~μωμtνων. 

ήμεΤς ~ε(σoμεν κα\ ~μ&ς άμερΙμνους ~o~ήσoμεν •. 

οΙ δε λαβόν~ες άργυρ~α έ~oΙησαν ~ς έδ~δάχθησαν. 

καt διεφημΙσθη δ λδγος ΟΟ10ς ~αpα '!oυδαΙo~ς μέχp~ ~ης σήμερον. 

ήμεΤι; πεΙσομεν Κ Β θ 

ήμεΤι; πεΙσομεν αΌ~oν ς ΑCDEiGHΚLΜΒUVΔ 
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Mattheus 28:11-15 

11 Πορενομένων δε α~των Ιδοv τ~νε~ τη~ κoνστωδΙα~ έλθ6ντε~ εΙ~ την π6λ~ν 

άπήγγε~λαν τoτ~ άρχ~ερενσLν &παντά ~α γενόμενα. 

12 καΙ σνναχθέντε~ μετα των πρεσβvτfρωv σνμβο(ιλι.ον τε λαβόντες 

άργίιρ~α Ικανα. Ιδωκαν τoΤ~ στρατ~6ιταL~, λέγoντε~· 

13 ε"Cπατε βη οΙ μα.θη-rαΙ α!ιτοΌ ννκτo~ έλθ6ντε~ fκλεψαv α!ιτον 

{4 κα.~ tαov άκoνσθ~ τοΟτο έπΙ τοΟ ήγεμ6νo~, 
ήμων κοι.μωμένων. 

ήμεΤ~ πεΙσομεν καΙ υμα~ άμερΙμνoν~ πo~ήσoμεν. 

'ι;:ι οΙ δε λαβ6ντε~ άργ(ιρι.α έποΙησαν ώ~ έδι.δάχθησαν. 

καt δ~εφημΙσ6η δ λ6γo~ o~τo~ ποφα ΊoνδαΙoι.~ μέχρΙ. τη~ σήμερον. 

Bei V.11 hat Beza die fo1gende AnmerkungI 

11. Euntibu8 autem 11S18, Πορεvομfvωv δt αότων • 1d est dum i11V ββ8θ 
dant in v1am, ut supr 11.7. Neo en1m oustOd88 d18cessum 111arum s8quuti sunt: 
sed ut ipsa narration1s ser1es ostend1t, antequam 111ae, ve1 qu1squam alius, 
ad sepulchrum perv8n1sset, terraemotu. 111e 8ven1t, & 1ap1de per λngelum revo
luto Chr1stu8 resurrex1t, & custodes percul.1 iD urbem red1erunt: quos β1 apud 
sepulchrum reper1ssent mu11eres, cr8d1b11e Αοη 8.t 111a8 tu1sse ad 8opu1chrum 
usque progressuras. Itaque έλθ6ντες & ~~γγει.λαν rect~ converti per 
praeteritum p1usquam perfeotum, venerant & renunt1averant. 
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Mattheus 28:16-20 

οΙ δε Ι!νδεκα. μα.θητα.Ι Ι:πορεvοvτο' εΙς την Γα.λι.λα.Ιαν ι 
εΙς τb δρος o~ tτάζα.το αΙ~oΤ~' δ 'ιησοΌςι 

κα~ Ιδοντες αντον προσεκvvησαv, οΙ δε έδΙστασα.ν. 

καt προσελθών 6 ·ΙησοΌς έλάλησεν αντοΤς λέγων· 

έδ6θη μo~ πάσα. tξοvσCα. tv ονρα.νφ κα.~ έπt γης. 

πορευθέντες μα.θητεVσατε πάντα τα fθvη, 

βαπτΙζοντες αίιτοΌς εΙς το δνομα τοσ πατρος κα.Ι τοΟ vtoo καΙ τοΟ 

δι.δάσ1tοvτες αvτοιiς τηρεΤν πάντα fSaa. ένετει.λά.μην όμΤν· &.γΙον πνενμ.α.τος ι 

κα~ Ιδοv tγω μεθ· δμων εΙμι. πάσας τας ~μ.~ρας ~ως της σνντελεΙας 

τοΟ α.ιωνος. 

πορενθέντες ς ~ AEFG·' 'BΚMSUV a1 p1u8150 ι:? per~ 814 etea. 

Or Eu88aep .&.th8&epe ]3a8 .Lιιφhllooh eyr2 Chred gu. 1ΩΟ80 
oatIX &1 Ir1nt Tert Lo1t.Amb a1 'l'180hendorf (sept. 

Ίτορενθέντες o~ν 
Ln (ονν) ]3 (β 811.) 1. ~80r &1 1~1 ν, 

s"Y'rutr οορ (ββδ. odd2 autIID) &1 Cf'p4 Ζβno Δ1ι 

1 te.ID D abhn 0.1 V1otor1n Η113 . . nuno 

1t8ID iBt mm L80 Fau8t1n ergo nuno 

oot. ) 
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Mattheus 27r55 - 28r20 

Ι 

Α Εη daar waren vele vrouwen νβη verre aansohouwende, 

die Jezus vanaf Gal11ea waren gevolgd οω hem te d1enen, 

onder welke was Mar1a Magdalena θη Mar1a, de moeder ναη Jaoobus θη Jozef, 

θη de moeder νβη de zonen νβη Zebedeus. 

Β. Als het nu avond was geworden 

kwam een rijk ιna.η uit Ar1mathe, genaamd Jozef, 

die θνβηββηβ een d1so1pel van Jezus was geworden. 

Deze ging naar P11atus θη vroeg οω het 110haam νβη Jezus. 

Toen beval Pilatus, !at het gegeven moest worden. 

Jozef nam het liohaam θη w1kkelde het 1η θθη zuiver 11nnen, 

hij legde het 1η zijn nieuwe graf, dat ~ 1n de rots had u1tgehouwen, 

hij wentelde Θen grote steen voor de 1ngang van het graf, θη hij g1ng weg. 

c. En daar was Mar1a Magdalena θη de andere Mar1a z1ttende tegenover het graf. 

ΙΙ 

De volgende dag, dat is ηα de voorbere1d1ng, 

vergaderden d~ overpr1esters θη de phar1zeeen bij P11atus en ze1denr 

ΗeΘr, ~ denken er aan, dat d1e m1slo1der gezegd heeft toen ~ nog leefder 

na dr1e dagen word 1k opgewekt; 

beveel derhalve, dat het graf verzekerd moet worden tot de aerde dag toe, 

opdat niet m1sschien de. disc1pelen komen en hem stelen θη tot het νοΙΚ zeggenr 

hij 1s opgewekt vnn de dodenl 

de laatsta misleiding zal erger zijn dan de eerste. 

P11atus ze1de tot hena gU hebt een wacht\ 

gaat heen en verzekert het gel~ gU het verstaat. 

Zij dan gingen en verzekerden het graf 

door de steen te verzegelen met de waoht. 
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ΙΙΙ 

Α. Laat na de Sabbath, b~ het aanliohten Van de eerste dag der week 

kwamen Maria Magdalena en de andere Mar1a ΟΜ het graf te bezien. 

En zie, er gesch1edde een grote aardbev1ng, 

want e~n engol des ΗΕΗΕΝ daalde neder u1t de hemel en trad naderb~, 

~ wentelde de steen weg en g1ng daarop z1tten. 

Z~η gedaante was als θθη bl1ksem en z~n kled1ng wit als sneeuw. 

Van vrees voor hem beofden de bewakere en werden als doden. 

Β. Antwoordend& zeide de engel echter tot de vrouwenr 

Vreeet ~ niet, want 1k weet dat ~ Jezus de gekru1sigde zoektj 

~ 1s hier niet, want h~ 1s opgewekt gelUk h~ gezegd heeftj 

Komt, z1et de plaats waar ~ lag, 

en gaat terstond en zegt z~n d1so1pelen dat ~ 1s opgewθkt u1t de dodenj 

en z1e, h~ gaat u voor naar Gal11ea; daar zult ~ hem z1en. 

Zie, 1k heb het u gezegdl 

C. En terstond ~ngen z~ weg van het graf met vrees οη grote bl~dschap 

en liepen ΟΜ het z~n d1so1pelen te boodschappen. 

En zie, Jezue kwam hun tegemoet en ze1der Weest bl~del 

Ζϋ traden naderb~, grepen z~n voeten en aanbaden Hem. 

Toen zeide Jezus tot hen: Vreust nietl 

gaat heen, boodschap ~n broeders, 

dat z~ moeten weggaan naar Gal11ea en daar zullen z~ ~ z1en. 
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118 z~ waren heengegaan, z1e, en1gen ναη de waoht kwamen 1η de stad 

οη boodschapten ββη de overpr1esters al wat gesch1ed was. 

Zti vergaderden tesamen met de oudsten ση namen σοη besIuit 

οη z~ gaven de 6oIdaton veol geId ση zoidon: 

Zogt: z~η discipeIon z~η dos naohts gokomon ση hobben hom gostolen te~1 ~ 
sl1epon, 

οη indien dit mocht worden gehoord in de omgeving ναη do stadhoudor, 

~ zuIIen overrodon οη makon dat ~ zondor zorg z~t. 

Z~ nu namon hot geId οη dedon gelUk ΖΟ geIoerd waren. 

En dit woord i6 b~ de Joden vorbro1d tot ορ dezo dag. 

V 

Do οι! discipeIon oohtor gingon naar Gal1loa, 

naar de borg waar Jozus hen ontboden had; 

οη als z~ hom zagen badon z~ Bom aan, doch somm1gen't~feIdon. 

En Jezus trad toe οη sprak tot hen, zoggondea 

~ 18 gegevθn aIIe macht 1η homol ση ορ aarde; 

gaat hecn ση maakt al do νοΙΚοη tot diso1poIen, 

hcn doponde 1η do ηββΜ dos Vadors ση dos Zoons θη des Be1ligon Goestos, 

hon Iorende ΟΜ te bowaron al wat 1k u geboden heb; 

οη zie, ik bon met u al do dagen tot do vole1nding ναn de woreldt~d. 
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