4. Functies van de werkwoordsvormen in de werkwoordelijke zin
We behandelen eerst de verschillende werkwoordsvormen met voorgevoegde elementen, daarna de vormen met
achtergevoegde persoonelementen.
Zoals in vele talen worden ook in het hebreeuwse werkwoordssyteem zowel tijden als aspecten van de handeling uitgedrukt.
De tijden zijn primair heden, verleden en toekomst. Deze tijden kunnen als zodanig functioneren vanuit het standpunt van de
verteller, maar ook met als uitgangspunt een element binnen een vertelling. Zo kan het perfectum een verleden tijd aangeven,
maar in een bijzin binnen een verhaal dat zich in het verleden afspeelt kan het perfectum de 'voortijdigheid' aanduiden, een
plusquamperfectum, zie beneden. Aan aspecten die worden uitgedrukt noemt men meest de enkele en de momentane of de
herhaalde en durende handeling. Sommige werkwoorden hebben een betekenis waar één van deze aspecten inherent aan is. Zo
is het werkwoord  דברspreken duratief, terwijl  אמרzeggen eerder een momentane handeling aangeeft. Andere
werkwoorden kunnen op verschillende plaatsen de verschillende aspecten aangeven. Verder speelt bij de keuze van de
werkwoordsvormen ook een rol of we te doen hebben met een werkwoord dat een handeling dan wel een toestand aangeeft.
Let erop dat dit verschil niet te maken heeft met het onderscheid tussen transitieve en intransitieve werkwoorden. ( קוםgaan)
staan is een intransitief werkwoord, er kan geen lijdend voorwerp op volgen, maar het duidt wel zeker een handeling aan.
Sommige werkwoorden geven soms een handeling, dan weer een toestand aan, als bij voorbeeld  מלךregeren, dan wel koning
zijn. Het werkwoord  היהzijn levert nog weer eigen problemen op, zie daarvoor hoofdstuk 6.
Functie van het imperfectum
De eerste betekenis van het imperfectum is die van een toekomende tijd, of het nu gaat om een actief of een statief werkwoord,
om een momentaan of een duratief aspect. Deze tijdsaanduiding kan zowel in de toekomst liggen gezien vanuit het perspectief
van de verteller [1], als vanuit een bepaald perspectief binnen het verhaal [2]. In het laatste geval moeten we spreken van een
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futurum exactum.
[1] Ruth 3:1

�ב־ל
ֽ ָ ֽיט
ַ ִוֹח ֲא ֶ ֥שׁר י
ַ ֖שׁ־ל֛� ָמנ
ָ ֲה ֧ל ֹא ֲא ַב ֶקּ
hă- lō ᵓăḇaqqęš
lȧḵ
mȧnōaḥ ᵓăšęr yīṭaḇ
lȧḵ
?
niet ik zal zoeken voor jou rustplaats REL. het zal goed gaan voor jou
Zal ik niet een rustplaats voor je zoeken, waar het je goed zal gaan ?

[2] 2 Kon. 3:27

ר־יִמ ֣�� ַתּ ְח ָ֗תּיו
ְ ת־בּנ֨ וֹ ַה ְבּ ֜כוֹר ֲא ֶשׁ
ְ וַ יִּ ַקּ ֩ח ֶא
wa- yyiqqaḥ ᵓęt bənō
ha- bbəḵōr
ᵓăšęr yimloḵ
taḥ tȧw
en hĳ nam OBJ zĳn zoon de eerstgeborene REL hĳ zal regeren na hem
Hĳ nam zĳn eerstgeboren zoon, die na hem zou regeren.

Een andere belangrijke functie van het imperfectum is de aanduiding van de herhaalde handeling of een handeling die zich
voor het gevoel van de spreker gemakkelijk kan herhalen. Het imperfectum moet in een dergelijk geval vaak vertaald worden
met een tegenwoordige tijd [3]. Een voorbeeld van herhaalbare handeling aangeduid met een imperfectum vinden we bij
voorbeeld in spreekwoorden. In andere gevallen moet de herhaalde gebeurtenis uitgedrukt met het imperfectum echter met een
verleden tijd vertaald worden. Het aspect van de herhaling of de herhaalbaarheid is dus doorslaggevend voor het gebruik van
het imperfectum en niet het tijdsaspect [4].
[3] Jes. 32:6

ה־אוֶ ן
֑ ָ ִ ֤כּי נָ ָבל֙ נְ ָב ָל֣ה יְ ַד ֵ֔בּר וְ ִל ֖בּוֹ יַ ֲע ֶשׂ
kī
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nȧḇȧl

nəḇȧlǡ

yədabber

wə- libbō

yaᶜəśę̄

ᵓȧwęn
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immers

dwaas

dwaasheid

hĳ zegt

en

zĳn hart

hĳ doet

onrecht

Want een dwaas zegt steeds dwaze dingen en zĳn hart veroorzaakt immer onrecht
[4] Exod 33:7

ה־לוֹ
֣ א ֶהל וְ ָנ ָֽט
ֹ ֜ ת־ה
ָ וּמ ֶֹשׁ ֩ה יִ ַ ֨קּח ֶא
ū- mošę̄
en Mosje

yiqqaḥ
hĳ nam

ᵓęt
hȧ- ᵓohęl wə- nȧṭǡ
OBJ de tent en hĳ spreidde uit

lō
voor zich

Mosje nam steeds de tent en zette die voor zich op ‥ (bĳ iedere etappe opnieuw)
Een voorbeeld van het duratieve aspect vinden we in [5]:
[5] Gen. 2:6

ן־ה ָ ֑א ֶרץ וְ ִה ְשׁ ָ ֖קה
ָ וְ ֵ ֖אד ַי ֲֽע ֶל֣ה ִמ
wə- ᵓed
en waterstroom

yaᶜălę̄
hĳ stĳgt op

min hȧ- ᵓȧręṣ wə- hišqǡ
uit de aarde en hĳ bevochtigt

En een waterstroom steeg bĳ voortduring op uit de aarde en bevochtigde …
Let erop hoe in [4] en [5] de vervolghandeling door een perfectum consecutivum wordt weergegeven.
Functie van de imperativus en de ontkende jussivus
De gebiedende wijs wijkt in functie niet of nauwelijks af van die van de gebiedende wijs in het Nederlands [6]. Men dient
slechts te onthouden dat de ontkenning van de bevelende wijs in het Hebreeuws nauwelijks mogelijk is. Daarvoor gebruikt men
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de ontkenning van de jussivus voorafgegaan door [ אל7], of, in geval van een categorisch verbod, door [ לא8].
[6] Ruth 2:14

ן־ה ֔ ֶלּ ֶחם
ַ �ם וְ ָא ַכ ְ֣ל ְתּ ִמ
֙ ֹ֤גּ ִ ֽשׁי ֲה
gošī
hălom wə- ᵓȧḵalt min ha- llęḥ ęm
nader ! hier en jĳ eet uit het brood
Kom hier en eet van het brood

[7] Ruth 1:20

ל־תּ ְק ֶ ֥ראנָ ה ִ ֖לי נָ ֳע ִ ֑מי
ִ ַא
ᵓal
tiqrę̄nǡ
lī
nǫᶜǫ̆ mī
niet ! jullie noemen (aan) mĳ Noömi
Noemt me niet Noömi

[8] Exod 20:15

֣ ֖ל ֹא ִֿתּגְ ֔ ֽ ֹנב
lō
niet

tignoḇ
jĳ zal stelen

Je mag volstrekt niet stelen
Interessant is de mogelijke afwisseling als in het volgende voorbeeld:
[9] Ruth 2:8
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בוּרי
֖ ִ ל־תּ ְל ִ ֙כי ִל ְלק ֹ֙ט ְבּ ָשׂ ֶ ֣דה ַא ֵ֔חר וְ ַג֛ם ֥ל ֹא ַת ֲע
ֵ ַא
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ᵓal
teləḵī
lilqoṭ
bə- śȧdę̄ ᵓaḥ er wə- gam lō taᶜăḇūrī
niet ! jĳ zult gaan om te verzamelen in veld ander en ook niet jĳ zult weggaan
Je moet niet naar een ander veld gaan om te verzamelen, en vooral ook niet weggaan
Functie van de jussivus en de cohortativus
Naast de uitdrukking van de ontkende imperativus door de jussivus voorafgegaan door het ontkenningspartikel  אלgeeft deze
vorm een bevel of een verzoek aan voor de tweede of derde persoon. Voor de eerste persoon wordt de cohortativus gebruikt
met een aansporende functie. Beide werkwoordsvormen komen nogal eens voor met een achtergevoegd versterkingspartikel

נא.
[10] Ruth 2:2

ה־נּ֤א ַה ָשּׂ ֶד ֙ה ַ ֽו ֲא ַל ֳק ָ ֣טה
ָ  ֵ ֽא ְל ָכ... אמר֩ ֨רוּת
ֶ ֹ וַ תּ
wa- ttōmęr rūt ᵓeləḵǡ
nnǡ ha- śśȧdę̄ wa- ᵓălaqǫ̆ tạ̇
en sprak Ruth laat ik gaan toch het veld en laat ik verzamelen
Ruth zei: Laat ik toch naar het veld gaan en laat ik verzamelen

Wanneer een cohortativus of een jussivus afhankelijk is van een voorafgaande jussivus, imperativus of vraag dan wordt meestal
het doel van de eerder genoemde handeling aangeduid.
[11] 1 Kon. 22:7
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אוֹתוֹ
ֽ  וְ נִ ְד ְר ָ ֖שׁה ֵ ֽמ... ַה ֵ֨אין ֥פֹּה נָ ִ ֛ביא
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ha?

ᵓēn
niet

pō
hier

nȧḇī
profeet

wəen

nidrəšǡ
wĳ vragen

mevan

ᵓōtō
hem

Is er hier geen profeet …, zodat we via hem een vraag kunnen stellen.

Functie van het imperfectum consecutivum
De betekenis van het imperfectum is over het algemeen dezelfde als die van de voorafgaande werkwoordsvorm. De meest
voorkomende functie is die van de verhalende vorm, de narratief. Vaak is er dan sprake van het vervolg op een andere impf.
cons.-vorm, een werkwoord in het perfectum met verleden-betekenis, maar ook andere werkwoordsvormen of
niet-werkwoordelijke uitdrukkingen, die een verleden-betekenis hebben kunnen voortgezet worden door een imperfectum
consecutivum. We geven enkele voorbeelden, waar het impf. cons. volgt op resp. een impf. cons., een perfectum, een
participium met verleden-betekenis.
[12] Ruth 3:7

יטב ִל ֔בּוֹ
֣ ַ ִאכל ֤בֹּ ַעז וַ יֵּ ְשׁ ְ֙תּ וַ יּ
ַ ֹ וַ ֨יּ
wa- yyīṭaḇ
libbō
wa- yyōḵal boᶜaz wa- yyešt
en at
Boaz en hĳ dronk en werd vrolĳk zĳn hart
En Boaz at, dronk en werd vrolĳk …

[13] Ruth 2:4

אמר
ֶ ֹ וְ ִהנֵּ ה־ ֗בֹ ַעז ָ ֚בּא ִמ ֵבּ֣ית ֔ ֶל ֶחם וַ ֥יּ
mi- bbet lęḥ ęm wa- yyōmęr
wə- hinne ḇoᶜaz bǡ
en zie
Boaz kwam uit Bethlehem en hĳ zei
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Boaz kwam uit Bethlehem en zei …
[14] 1 Kon. 8:7

 וַ יָּ ֧סֹכּוּ ַה ְכּ ֻר ִ ֛בים... רוּב ֙ים ֽפּ ְֹר ִ ֣שׂים ְכּנָ ֔ ַפיִ ם
ִ ַה ְכּ
ha- kkərūḇīm porəšīm
kənȧfayim
wa- yyȧsokkū ha- kkərūḇīm
de Cherubim uitstrekkende beide vleugels en bedekten de Cherubim
De Cherubim strekten hun vleugels … en de Cherubim bedekten…

Ook zonder voorafgaande uitdrukking die een verleden aangeeft kan het imperfectum in deze functie gebruikt worden. Het
meest doet dit zich voor bij het gebruik van  ויהיter inleiding van een omstandigheid (voor nadere informatie over het gebruik
van ויהי, zie hoofdstuk 6). Zo vinden we zelfs een paar keer een imperfectum consecutivum aan het begin van een nieuw
verhaal of zelfs bijbelboek.
[15] Ruth 1:1

ימי ְשׁ ֣ ֹפט ַהשּׁ ְֹפ ִ֔טים
֙ ֵ וַ יְ ִ֗הי ִבּ
wa- yhī b- īme šəp̄ oṭ
ha- ššop̄ əṭīm
en was in dagen rechtspreken de richters
En het gebeurde in de richterentĳd …

Wanneer het imperfectum consecutivum de voortzetting is van een werkwoordsvorm met de functie van een tegenwoordige tijd
dan heeft het impf. cons. deze functie. Dit komt in proza echter heel weinig voor. We geven een enkel voorbeeld.
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[16] 2 Sam. 19:2

ל־א ְב ָשׁ ֽ�ם
ַ ִה ֵ֨נּה ַה ֶ ֧מּ ֶל� בּ ֶֹכ֛ה וַ יִּ ְת ַא ֵ ֖בּל ַע
hinne ha- mmęlęḵ boḵę̄
wa- yyitᵓabbel
ᶜal ᵓaḇšȧlom
zie
de konig
huilend en hĳ bedrĳ rouw over Avsjalom
Wel, de koning treurt en bedrĳ rouw over Avsjalom.

Functie van het perfectum
Het perfectum geeft vaak aan dat een handeling zich in het verleden afspeelt [9], of ook dat een toestand in het verleden een
feit was [10]. Bij gebeurtenissen is er vaak sprake van een voltooide handeling. In veel gevallen vinden we perfectum-vormen
met deze betekenis in bijzinnen of in zinnen waar het werkwoord niet de eerste plaats inneemt, anders zou meest het
imperfectum consecutivum de te verwachten vorm zijn. Voor het elkaar afwisselend gebruik van beide vormen, zie hoofdstuk
7.
[17] Ruth 2:9

�ת־הנְּ ָע ִ ֖רים ְל ִב ְל ִ ֣תּי נָ גְ ֵ ֑ע
ַ ֛יתי ֶא
ִ ֲה ֥לוֹא ִצִוּ
hă- lō ṣiwwītī
ᵓęt
ha- nnəᶜȧrīm ləḇiltī
nǫgᶜeḵ
?
niet ik heb bevolen OBJ. de knechten om niet te jou aanraken
Heb ik niet de knechten bevolen jou niet te na te komen

[18] Job 2:13
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kī
rȧᵓū
kī gȧdal
ha- kkəᵓeb
want zĳ zagen dat was groot het verdriet
Want zĳ zagen dat het verdriet groot was
In bijzinnen geeft het perfectum vaak aan dat er sprake is van voortijdigheid ten opzichte van de hoofdzin. Dit kan een
noodzakelijke vertaling als een voltooid verleden tijd nodig maken [11], maar ook een vertaling met een voltooid toekomende
tijd [12]:
[19] Gen. 31:32

וְ ֽל ֹא־יָ ַ ֣דע יַ ֲע ֔קֹב ִ ֥כּי ָר ֵ ֖חל גְּ נָ ָ ֽב ַתם
wə- lō yȧdaᶜ yaᶜăqob kī rȧḥ el gənȧḇȧtam
en niet hĳ wist Jaaqov dat Rachel zĳ stal hen
Jaaqov wist niet dat Rachel ze had gestolen.

[20] Deut. 8:10

�ן־ל
ֽ ָ ל־ה ָ ֥א ֶרץ ַהטּ ָ ֹ֖בה ֲא ֶ ֥שׁר ָנ ַֽת
ָ �הי� ַע
ֶ֔  ֱא...וּב ַר ְכ ָ֙תּ ֶאת־
ֵֽ
hȧ- ᵓȧręṣ ha- ṭtọ ḇǡ ᵓăšęr nȧtan lȧḵ
ū- ḇeraḵtȧ
ᵓęt
ᵓę̆lohę̄ḵȧ ᶜal
en jĳ zult zegenen OBJ. jouw God vanwege de land de goed REL hĳ gaf aan jou
Jĳ zult je God prĳzen om wille van het goede land dat Hĳ je gegeven zal hebben.

Uit het laatste voorbeeld blijkt duidelijk dat de interpretatie van de tekst en het nederlandse taalgevoel ook een rol spelen, een
vertaling als die van het NBG, ".. om het goede land dat Hij u gaf", is natuurlijk ook mogelijk.
Werkwoorden die een bepaalde geestestoestand of gevoelen uitdrukken worden ook vaak op deze wijze gebruikt [13]. Bij
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werkwoorden die een toestand aangeven wordt het perfectum zeer veel gebruikt met de functie van een tegenwoordige tijd
[14]. Let erop dat ook het veel voorkomende werkwoord  ידעweten in deze groep thuishoort
[21] Num. 11:5

ת־ה ָדּ ֔ ָגה
ַ זָ ֙ ַכ ְר ֙נוּ ֶא
zȧḵarnū
ᵓęt
ha- ddȧgǡ
wĳ herinneren ons OBJ. de vis
Wĳ denken terug aan de vis

[22] Gen. 44:20

 וְ ָא ִ ֥ביו ֲא ֵה ֽבֹו...  ָק ָ ֑טן...  וְ ֶי ֶ֥לד... שׁ־ל ֙נוּ ָ ֣אב
֙ ָ ֶי
yęš lȧnū
ᵓȧḇ wə- yęlęd qȧṭȧn wə- ᵓȧḇīw
ᵓăheḇō
er is voor ons vader en kind klein en zĳn vader hĳ houdt van hem
Wĳ hebben een vader, … en een jong kind, … en zĳn vader houdt van hem

Functie van het perfectum consecutivum
Het perfectum consecutivum komt naar verhouding minder vaak voor dan de andere tijden/wijzen. Deze vorm kan gebruikt
worden als voortzetting van een imperfectum, en heeft dan dezelfde temporele en eventueel aspectuele betekenis als de
voorafgaande vorm. Zo kan deze vorm voorkomen in een vaste uitdrukking of zegswijs, waarin het eerstkomende imperfectum
de herhaalbaarheid aangeeft (zie boven) [15]. Op dezelfde wijze kan deze vorm ook een voortzetting vormen van een
imperatief [16]
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[23] Spr. 20:28

או
ֹ ֽ רוּ־מ ֶל� וְ ָס ַ ֖עד ַבּ ֶ ֣ח ֶסד ִכּ ְס
֑ ֶ ֶ ֣ח ֶסד ֶ֭ו ֱא ֶמת יִ ְצּ
ba- ḥ ęsęd kisᵓō
ḥ ęsęd wə- ᵓę̆męt yiṣṣərū
męlęḵ wə- sȧᶜad
liefde en trouw beschermen koning en hĳ ondersteunt in de liefde zĳn troon
Liefde en waarheid beschermen de koning, en hĳ ondersteunt zĳn troon met liefde.
[24] ii Sam. 7:5

ֵל֤� וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ֙תּ
leḵ wə- ᵓȧmartȧ
ga en jĳ zegt
Ga en zeg !

Zie ook boven de voorbeelden [4] en [5].
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