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The faculty members of the deptutnumts of Gred and New TestanwIt of 
a.1IU1IIber of South A/riCfl1l Unj~ties hI.zve since 1995 been involved in 

discussions on the teaching of Gred to students who want to study The0-

logy. This article is an updDted version of the memorandum the nwJ au
thors ttJbled for the discussion. The memorandum lWlS discussed in 

1996, and during the 19971liuting it MaSji1llJlised. The article gives an 
overview of the consensus ochieved. Fim an analysis of the present 

sjtlUltion is given (2), on the groll1Uls of which the need for a change in 

oppl'JOllCh is motiVllled (3). Then the outcomes for the teaching of Gred 

are discussed (4). Appropriote methods of learning and teaching are 

proposed (~) as weU as methods of evaluation (6). It is also argued that 

the Universities have the obligation to provide Gred scholtus for the 

.future (7). The article closes with a plea for closer co-operation between 

GreeIc and New TestIl1II.ent deptutnumts Ilt South A/riCfl1l Uni~ties (8). 

1. INLEIDING 
Die pencmeel van die Departememe Grieks en .Nuwe Testament aan enkele Suid

~ Universiteite1 was sedert 1995 met mekaar in gespre.k oor die onderrig van 

Grieks &aD studente wat die Nuwe Testament wil bestudeer. Die outeurs van hierdie 

artikel het ~. gehad om In memorandunluit le werk. Dit is gedwende 1996 be

spteek, en tydens die 1997-vergadering is die gesprek tot finaliteit gebring. Di6 artikel 

vat die essensie van die konseDsus sum. 
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Die aanpak is die volgende: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Situasie-analise. 

'n Koersaanpassing. 

Uitkomste vir die onderrigleer van Grieks. 

Onderrigleennetodes. 

Evaluering. 

Behoefte aan Grieks-kundiges. 

Samewerking tussen Grieks en Nuwe Testament. 

2. SITUASIE-ANALISE 

2.1 Behoeftes van die kerke 
Die gemeensk3p wat tans vir die opleiding in Grieks ter sake is, is die verskillende 

kerke. Kerke vereis dat bedienaars van die Woord oor die vermoe beskik om op 'n 

geldige en verantwoordelike wyse die Nuwe Testament (en natuurlik ook die Ou Testa

ment) te interpreteer en vir die gelowiges toe te pas. Hiertoe vereis baie kerke (in elk 

geval die wat by die huidige gesprek betrokke is) dat voomemende bedienaars van die 

Woord vir hulle teologiese studies Grieks tot op ten minste vlak n neem. Die verwag

ting by die huidige grootste 'klient' van die departemente wat Grieks aanbied, is dus 

dat 'n student wat Grieks tot op Vlak n verwerf het, oar die minimumtoerusting beskik 
op grond waarvan die opleiding in Nuwe Testament suksesvol kan plaasvind. 

2.2 Uitkomste deur beroepe genoodsaak 
Studente wat vir opleiding in Grieks aanmeld, bevind hulleself uiteindelik in een van 

die volgende drie. beroepe: bedienaar van die Woord, Bybelvertaler en dosent. Vir al 

drie gevalle is die hoofuitkoms dat die betrokke beroepsbekleder die Griekse Nuwe 

Testament selfstandig geldig kan interpreteer vir mense wat hulle in die vroeg 2Iste 

eeuse Suid-Afrikaanse sosio-politieke situasie bevind. 

2.3 Vermoens waannee audente inskryf 

Oar die algemeen is die vermoens van (voor-)teologiese studente gemiddeld tot goed. 

Van tyd tot tyd skryf j»ersone in wat uitsonderlik begaafd is, waarvan die meeste Grieks 

tot op vlak m en'nagraads neem. Oit is opmerldik dat daar tans feitlik geen studente 

meer is wat inskryf met 'n matriekkwaliflkasie in tale soos Latyn of Duits nie. Oit hou 

in dat geen kennis van die struktuur van 'n klassieke taal veronderstel kan word nie. 

Oit is verder 'n tendens dat daar al meer persone inskryfen wil inskryf uit 'n skool

Clgtergrond met duidelik aanwysbare agterstande. 
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2.4 Gesindheid van studente 
Die gesindheid van studente is oor die algemeen positief en hulle is gemotiveerd om 

hard te werk. Die voorwaarde is egter dat die dosent entoesiasties moet wees, die 

kursus goed gestruktureerd, . georganiseerd en realisties haalbaar moet wees, en vera! 

dat die relevansie van die kursusinhoud vir die uiteindelike interpretasie van die Griekse 

Nuwe Testament, nie net duidelik moet wees nie, maar ook proefondervindelik deur 

die student ervaar moet word. Die relevansie moet nie net 'n tipe Kanain-belofte wees 

wat die nodige stamina vir die woestynreis moet voorsien nie. As daar nie genoeg 

manna (in die vorm van proefondervindelike ervaring van die relevansie van die Grieks 

vir die verstaan van die Nuwe Testament) is nie, raak die student in elk geval na Grieks 

IT vir Grieks en dikwels ook vir Nuwe Testament weg. 

2.5 Terugvoer vanaf predikante 
Terugvoer van predikante oor 'n bree front dui daarop dat 'n baie klein persentasie 

predikante na hulle teologiese studies hulle interpretasie van die Nuwe Testament op 

grond van die Griekse teks doen. Baie vingers kan elders heen (sekond~ onderwys, 

tydgees) gewys word, maar selfondersoek deur Grieks-dosente is gepas. Aan die tyd

gees kan kwalik verander word; wat wel. binne oDS beheer le, is om die onderrig binne 

die beperkings van die tydgees te optimaliseer. Dit is waarop die res van hierdie doku

mentmik. 

2.6 Onderrigleeruitkomste en wyse van evaluering 
In praktyk is die onderrigleeruitkoms in baie gevalle dat 'n suksesvolle Grieks-student 

Grieks moet kan lees. Dit hou in dat sodanige persoon 'n perikoop uit die Nuwe Testa

ment sonder hulpmiddels moet kan vertaal en woorde en konstruksies moet kan ontleed 

en verklaar. 

Dit is 'n onrealistiese uitkoms en nie haalbaar in die minimum van twee jaar op

leiding nie, vera! gesien die feit dat dit juis die swakker student is wat Grieks slegs tot 

op vlak: IT neem. Die gevolg van hierdie benadering was datbaie bedienaars, alhoewel 

hulle Grieks IT formeel verwerf het, hulleself nie toegerus gevoel het om hulle inter

pretasiewerk op grond van die Griekse Nuwe Testament te doen nie, en dat die Griekse 

Nuwe Testament clan inderdaad opsy geskuif is. Die tydinset wat die betrokke inter

preteerder moet maak, is uit sy eie persepsie net nie die geringe dividend werd nie. 

Hierdie tipe onderrigleeruitkoms mond ook uit in 'n wyse van evaluering (sowel by 

Grieks as by Nuwe Testament) waar 'n praktykvreemde(bedoelende: die bedienings

praktyk van die predikant) evalueringsituasie geskep word. Die kandidaat moet in twee 

of drie ure sonder hulpmiddels vrae beantwoord oor werk wat in die klas of tuis voor

berei is. Die praktykvreemdheid le daarin dat studente nooit as predikant m.et 'n kaal 
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Griekse teks sonder hulpmiddels sal werk nie. Hulle gaan by hulle lessenaar sit, met 

(verskeie) vertalings van die Nuwe Testament tot hulle beskikking, asook ten minste 

woordeboeke en grammatikaboeke, en deesdae ook aI hoe meer met rekenaarmatige· 

hulpmiddels soos die l..ogos-programmatuur. 

Die praktykvreemdheid van die evalueringsituasie (en die aard van die vraestel) 

werk in die hand dat studente hulle korttermyngeheue met 'n groot tydinset inspan, en 

op grond daarvan tog deurkom. Omdat dit egter blote reproduksievermoe is wat geeva

lueer word, is dit in baie gevalle ook al vermoe wat studente aanleer. Dit lyk dus 

noodsaaklik dat Grieks-aanbieders nie net die onderrigleeruitkoms hersien nie, maar dat 
ook die wyse van evaluering daarmee saam krities herdink moet word. 

3. 'N KOERSAANPASSlNG 
Die voorafgaande situasie-analise maak dit noodsaaklik om die onderrigleeruitkoms van 

Grieks (in elk geval voorgraads, en ten minste tot op vlak D) en in sekere opsigte ook 

die van Nuwe Testament te verander. Die (onhaalbare!) uitkom~ moenie meer wees dat 

'n suksesvolle Grieks-kandidaat antieke Griekse tekste (by name die Griekse Nuwe Tes

tament) moet kan lees nie, maar dat hy/sy dit op grond van kennis van en vaardigheid 

met al die beskikbare hulpmiddels geldig moet kan interpreteer. 

Die Jdem in die onderrig moetdus verskuif weg van die blote memorisering- van 

bepaalde data (asof die predikant sonder hulpmiddels met die Griekse Nuwe Testament 

moet werk), na die aankweek van 'n vermoe om Griekse tekste (vera! die Griekse 

Nuwe Testament) geldig te interpreteer.2 Natuurlik is daar minima wat gememo~r 

moet word .. Hierdie minima moet geidentiftseer word, maar moet slegs 'n middel tot 

die bereiking van die uitkoms Wee5, en nooit die uitkoms self word nie. 

4. UITKOMSTE VIR. DIE ONDERRIGLEER V AN GRIEKS 

4.1 Oorkoepelende ultkomste 
In die ·lig van die bostaande kan die uitkomste vir die onderrigleer van Grieks (in elk 

geval tot op vlak IT) die volgende wees: 

* Die studente moet toegerus wees in Grieks as wetenskap met die oog op die inter

pretasie van die Griekse Nuwe Testament vir die verskillende beroepsmoontlik

hede. 
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'" 

'" 

'" 

Die studente moet vennote in die onderrigleerproses wees, en so 'n uitkoms

georienteerde opvoedkundige gemeenskap VOrDl, waar personeeI en studente die

selfde akademiese uitkomste nastreef, en waar hulle saamwerk om die onderrig en 

studie te versterk. 

Die onderrigleer moet 56 geskied dat, afgesien van die bereiking van akademiese 

uitkomste, daar ook geloofsverryldng plaasvind. Kandidate moet in hulle akade
mieSe arbeid die relevansie van hulle werk vir die alledaagse lewe asook vir hulle 

beroep besef en beleef. 

Die studente moet op emosionele en persoonlikheidsvlak tot volle potensiaal ont

wikkel wees, asook ten opsigte van geeste1ike groei in die persoonlike verhouding 

met God en diens tot die naaste, onder andere met betrekking tot die roeping om 

voltyds bedienaar van die Woord te wees. 

'" In die uitvoering van bogenoemde moet daar vir studente rolmodeIle wees, oDder 

andere deurdat die samestelling van die studentekorps gereflekteer word in die 

dosentekorps. 

4.2 Jaarvlakuitkomste 

4.2.1 Algemeen 

Die onderrigleeruitkomste behoort beslissend bepaal te word deur die feit dat vir prak

tiese doeleindes 100% van die kandidate 6f (voor-)teologiese studente is 6f in elk geval 

Grieks neem met die oog op toerustingvir die interpretasie van die Griekse Nuwe 

Testament. 'n Verdere belangrike vertrekpunt (waarin onderrigleer in Grieks anders is 

as di6 in modeme tale) is dat die onderrigleer daarop gemik is om studente toe te rus 

om reeds g~genen~rde antieke Griekse tekste te interpreteer, en Die om Griekse te~-ste 

te generur Die. 

Die boofuitkoms kan derbalwe wees dat suksesvolle kandidate 'n antieke Griekse 

teks, in besonder die Griekse Nuwe Testament, verantwoordelik deur gebmiJanaking 

van ~e geskikte bulpmiddels (insluitend rekenaarmatige bulpmiddels) moet kan inter

preteer op die terrein van Griekse morfologie en sintaksis, semantiek, literatuurlrunde 

en sosio-historiese Iconteks.3 

Op vlak I word die klem gela op die aanleer van die basiese Griekse grammatika 
en die verrnoe om Griekse vorms en konstruksies te ontleecf4 en te verklaar. S Op vlak 

n en nII verskuif die klem na die ontwikkeling van die vermoe om Griekse vorms en 

konstt'uPies ook te interpreteer. 
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4.2.2 Grieks op vlak I 

Die uitkoms is dat elke suksesvolle kandidaat die fasette van die Griekse taal wat in die 

handboek Grieks met Begrip behandel word, so bemeester dat geselekteerde onvoorbe

reide gedeeltes uit die Griekse Nuwe Testament op 'n elementere wyse op grond van 

die gebruilanaking van hulpmiddels geinterpreteer kan word, en dat hierdie inter

pretasie grammatikaal gemotiveer kan word. Dit is noodsaaklik dat die studente reeds 

hier proefondervindelik ervaar wat die waarde van die bestudering van 'Grieks vir die 

verstaan van die Nuwe Testament is. 

4.2.3' Grieks op vlak n 
Die oorkoepelende uitkoms kan wees dat elke suksesvolle kandidaat 'n perikoop uit die 

Griekse Nuwe Testament en verwante Griekse tekste met hulpmiddels op 'n geldige en 

kontroleerbare wyse filologies moet kan interpreteer. 

Die komponente waaruit die kursus kan bestaan, is 'n grammatikakomponent, 'n 

sosio-historiese komponent, 'n semantiekkomponent, • n teksontledingskomponent, 'n 

rekenaargeletterdheidskomponent, en 'n gerigte metodologie-komponent. 

Die spesifieke uitkomste van die kursus' kan byvoorbeeld wees dat elke suksesvolle 

kandidaat: 

* 

* 

* 

'n oorsig het oor die grammatika van die Griekse Nuwe Testament; 

'n oorsig het oor die sosio-historiese konteks van die Nuwe Testament; 

georienteer is ten opsigte van die interdissiplinere aard van die studie van die 

Griekse Nuwe Testament; 

* 'n oorsig het oor die basiese semantiese beginsels wat betrokke is by die inter

pretasie van 'n Griekse ~. en spesifiek in staat is om die beginsels vir die bepa

ling van betekenis op woordvlak, en sins- en perikoopvlak prakties toe te pas; 

* ten opsigte van teksontleding kan die doelwitte wees dat elke kandidaat: 

470 

insig het in die stand van sake ten opsigte van die ontleding van Griekse teks

te; 
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die relasiemoont1ikhede van die onderdele van 'n sin met mekaar, en ook die 

relasiemoontlikhede tussen die betekeniskomponente van 'n taaluiting ken, dit 

in 'D Griekse teks (met die hulp van vertalings) herken, en die Griekse teks 

kan herskryf sodat die relasies visueel voorgestel word; 

die gedagte-opbou van 'n perikoop uit die Griekse Nuwe Testament op mikro

en op makrovlak selfstandig lean bepaal, en in staat is om sodanige resultaat 

ten opsigte van 'n perikoop as 'n werkstuk van beperkte omvang.aan te bied~ 

vertroud is met rekenaarprogramme wat as hulpmiddels by die interpretasie van die 

Griekse Nuwe Testament gebruik lean word, en dit ook self effektief gebruik. 

dat die kandidaat met 'n bepaalde metodologie wat vir die interpretasie van die 

Griekse Nuwe Testament tersaaklik is, vertroud is. 

Epistologrqfie as voorbeeld: 

Die oorkoepelende uitkoms is dat die student in staat is om epistolografie as metode tot 

die interpretasie van Griekse tekste toe te pas en 'n geldige interpretasie op grond hier

van teen die bree sosio-historiese konteks te maak. 

Dit kan in twee spesifieke uitkomste verdeel word, naamlik (1) dat die student 

kennis het van die basiese aspekte van die antieke epistolografiese teorie en praktyk, en 

(2) 'n vaardigheid het in die interpretasie van antieke briewe. 

4.2.4 Grieks op vlak m 
Die oorkoepelende uitkoms met Grieks op vlak ID lean wees dat elke suksesvolle lean

didaat 'n (gedeelte van 'n) boek uit die Griekse Nuwe Testament met hulpmiddels op 'n 

geldige en kontroleerbare wyse moet lean interpreteer. 

Die komponente waaruit die kursus lean bestaan, is 'n sintaksiskomponent, 'n teks

ontledingskomponent, 'n rekenaargeletterdheidskomponent, en een of meer gerigte 

metodologiekomponente. 

Die doelwitte van die sintaksiskomponent van die kursus kan wees dat e1ke kan

didaat: 

* 

* 

insig het in die stand van sake ten opsigte van Griekse grammatikas met betrekking 

tot die Griekse Nuwe Testament; 

'it oorsig het oor die morfologie en sintaksis van die Griekse Nuwe Testament; 
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* die grammatika van Blass-Debrunner-Funk (totdat 'n beter een beskikbaar mm) 

suksesvol lean gebruik in die interpretasie van die Griekse Nuwe Testament; 

* in staat is om se1fstandig navorsing te doen oor 'n spesifieke onderdeel van die 

Griekse grammatika , en die navorsing as 'n werkstuk van beperkte omvang aan te 

bied. 

Die uitkoms van die teksontledingkomponent van die kursus lean wees dat elke leandi

daat die gedagte-opbou van 'n brief van die Griekse Nuwe Testament op mikro- en op 

makrovlak op grond van die bepaling van die intrasin asook die relasies tussen gedagte

mmponente daarvan selfstandig moet lean bepaal, en die resultaat ten opsigte van 'n 

perikoop as 'n werbtuk van beperkte omvang aanbied. 

Die uitkomste van die rekenaargeletterdheidskomponent van die kursus lean wees 

Oat elke leandidaat: 

* 

* 

* 

* 

insig het in die stand van sake ten opsigte van rekenaarprogramme wat as hulpmid

dels by die interpretasie van die Griekse Nuwe Testament beskikbaar is; 

vertroud is met die program OnUM Bible en die wgos-programmatuur; 

kennis het van multimedia-programme, byvoorbeeld Out of the tombs, Mark en 

The Visit van die American Bible Society; 

genoemde programme effektief as hulpmiddels by fasette van die interpretasie van 

Grieksetekste moet kan gebruik. 

Die uitkoms met die gerigte metodologie-mmponent{e) lean wees dat die leandidaat met 

'n bepaalde metodologie wat vir die interpretasie van die Griekse Nuwe Testament ter

saaldik is, vertroud is. 

Moreu·1UUI8fJ01'ing in dU eente eeu as eerste voorbeeld van 'n gerigte metodologie
komponent.: 
Die oorkoepelende uitkoms is dat die student die morele aansporing wat in die Nuwe 

Testament voormm,in sosio-historiese en liter6re relief moet kan plaas. 
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Die spesifieke uitkomste met hierdie onderdeel van die kursus is dat e1ke kandi

daat, op grond van die prim~re Griekse tekste, insig het in die sosiale konteks van 

morele onderrig, die oogmerke en eienskappe van die morele opvoeder, die metodes 

van onderrig en more1e begeleiding, die onderrigwyses, die aansporingstyle, die ter

saaklike liter6re en retoriese konvensies, en die tipiese temas van die more1e aanspo

ring. 

An*u rdDrWc as tweede voorbeeld van 'n gerigte metodoJogiekomponent: 

Die oorkoepelende uitkoms is dat die student enige teks aan die hand van die antieke 

retoriese sisteem moet kan interpreteer. Hierdie tekste sluit antieke Griekse tekste 

asook modeme tekste soos films, toesprake, advertensies, ensovoorts in. 

Die spesifieke uitkomste van die kursus is dat elke kandidaat: (1) 'n oorsig het oor 

die ontwikkeling van die antieke retoriese sisteem; (2) kennis het van die inhoud van 

me antieke retoriese sisteem; (3) vertroud is met die tekste van veral Aristoteles oor die 

antieke retoriek; (4) in staat is om die verworwe kennis prakties in die inteJpretasie van 

tekste (waaronder veral die Griekse Nuwe Testament) toe te pas. 

s. ONDERRIGLEERMETODES 

Dosente moenie die funksie van blote 'oordraers van kennis' vervul nie, maar van 

'bestuurders van die ondefrig1eer' in 'n bron-gebaseerde onderrigmOdel. Dus beboort 

kontakgeleentbede hoofsaaklik ingeng te word as seminaarklasse. Dit bou in dat die 

kandidate selfstandig voor en vir die kontakgeleentbeid die werk voorberei. (of die 

bepaalde afspraak in verband met RGO nakom) soos in die studiegids gespesifiseer. 

Die dosent kan dan 'n kort inleiding gee oor die gespesifiseerde onderwerp(e) waarna 

daar geleentheid is vir inligtingsvrae enlof diskussie. 

6. EV ALUERING 

Evaluering moet die graad van sukses waarmee die gespesifiseerde uitkomste bereik is, 

meet. Nie die retensie- en reproduksievermoe van 'n kandidaat moet dus geevalueer 

word nie, maar die vermoe om antieke Griekse tekste op grond van die beskikbare 

bulpmiddels geldig te inteJpreteer. 

In praktyk kom dit daarop Deer dat klaswerk (voorbereide werk) nie in die finale 

evaluering un die orde moet kom nie, maar dat die aangeleerde interpretasieverrnoens 

op grond van geselekteerde onvoorbereide gedeeltes 'uit die Nuwe Testament en ander 

tekste getoets word. Oit moet 'n oopboek-eksamen wees, en sonder 'n werklike tyds-

ISSN 0259-9C2 .. B7'S 5413 • ., (1998) 473 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



Grieks 'fir Nuwe Testament 

beperking. Fasette van die kursus wat wel gememoriseer moet word, lean by wyse van 

ldeiner onderrigtoetse geevalueer word. 

7. BEBOEFTE AAN GRIEKS-KUNDIGES 

Hierdie verrekeniog van die 'situasie' mag nie daartoe lei dat daar geen Griekskun

diges in die klassieke sin van die woord opgelei word nie. Dit wil slegs pleit daarvoor 

dat daar nie In poging moet wees om elke voomemende predikant dit te wil maak nie. 

Wat wel in praktyk moet gebeur, is dat individue met besondere aanleg geidentifIseer 

moet word, en aangemoedig moet word (met beurse, ook uit 'kerk'-geld) om 'n 

Griekskundige in die klassieke sin van die woord te word. Sonder 'n beduidende kor

pus sulke persone, sal die studie van Grieks en die Nuwe-Testamentiese wetenskap in 

Suid-Afrika veragter. 

8. SAMEWERKING TUSSEN GRIEKS EN NUWE TESTAMENT 

Op elke kampus m6Ct wee gevind word om die samewerking tussen Grieks en Nuwe 

Testament te optimaliseer. Hierdie samewerking is noodsaaldik vir albei die dissi

plines. Die samewerking en vennootskaplikheid moet idealiter uitmond in 'n sigbare 

dinamiese navorsingsgemeenskap, sigbaar ook en veral vir studente. 

Nagraadse studente moet ook in hierdie navorsingsgemeenskap betrek word. S6 

sal studente tot die breer terrein aangetrek word, en werk almal mee tot die uitbouing 

van die interafhanklike navorsingsterreine van Grieks en Nuwe Testament in die Suid

Afrikaanse situasie. 

Endnotas 
1 Die betroklce departemente van die volgende Universiteite was betrokke: Potcbefstroomse 

Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Universiteit van Pretoria. Universiteit van die Oranje 

Vrystaat. Universiteit van Stelleobosch. Universiteit van Wes-Kaap en Rands Afrikaanse Univer

siteit. 

2 Sodanige koersaanpassiDg sal enersyds 'n baie grater entoesiasme by buidige studenle veroor

saak (met gevolglike aansienlike toename in studentegetalle vir Grieks op vlak III en poteDSieel 

ook vir Grieks Hooneurs. eo M- & D-studie in Grieks en Nuwe Testament). Andersyds sal 'n 

gevolg wees dat .oudstudeute bulleself meer toegerus voe} om die Griekse Nuwe Testament te 

interpreteer eo sal bulle dit ook met groat welslae doen. Dit sal bulle aanmoedig om steeds met 

die Griekse teks self te werk. eo so bulle vel1JlOC steeds verder te ontwikkel. 

3 Hierdie uitkoms bou in dat die suksesvolle memorisering en reproduksie van bepaalde data nog 

nie die bereiking van die uitkoms is nie. maar dat dit slegs een van die moontlike middele tot die 

bereiking van die uitkoms kan wees. 
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4 Ontleding bou in dat die betrokke vormlkoDStrulcsie morfologies geanaliseer word. 

5 Verklaring hou in dat die grammatiese red~ vir '0 bepaalde vorm/koDStruksie venneld word. 
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