7. Verbindingswoorden 1
Relaties tussen zinnen kunnen aangegeven worden met behulp van zinsinleidende woorden, zoals  ִאם, ִכּיof שׁר
ֶ  ֲא.
Verscheidene van deze woorden kunnen behalve een zin inleiden ook gebruikt worden om een enkel element in een zin in te
leiden. Daarnaast zijn er ook vele gevallen waar deze woorden kennelijk hoofdzinnen inleiden. Daarom behandelen we in dit
hoofdstuk de meest voorkomende coniuncties in al hun gebruiksmogelijkheden. Het gebruik van ְ וen de functie van de
woordvolgorde bij zinsverbindingen komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. Uit dit verschillend gebruik van de
coniuncties mag men niet zonder meer concluderen dat het verschil tussen hoofd- en bijzinnen in het Klassiek Hebreeuws niet
bestond. Ook in het Nederlands kunnen woordsoorten door elkaar lopen, zonder dat de spreker er moeite mee heeft. "Dat", dat
bijzininleidend gebruikt kan worden fungeert natuurlijk ook als demonstratief. Wel concluderen we dat het verschil tussen
hoofd- en bijzinnen in het Hebreeuws niet altijd eenvoudig is aan te wijzen.
1 ִכּי
A Een belangrijke functie van  ִכּיis de inleiding van een zin die in een groter geheel functioneert als was het een nominaal
element.
a. objectszin
Zo vinden we bij werkwoorden die 'spreken', 'horen' en dergelijke betekenen, vaak een lijdend voorwerp dat bestaat uit een zin
die wordt ingeleid door  ִכּי.
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[1] Ruth 1:18

י־מ ְת ַא ֶ ֥מּ ֶצת ִ ֖היא ָל ֶל ֶ֣כת ִא ָ ֑תּהּ
ִ וַ ֵ֕תּ ֶרא ִ ֽכּ
wa- tterę̄ kī mitᵓammęṣęt hī lȧ- lęḵęt ᵓittȧh
en zĳ zag dat vastbesloten zĳ te gaan met haar
En zĳ zag dat ze vastbesloten was met haar mee te gaan.

[2] 1 Sam. 25:39

֒ וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ָדּוִ ֮ד ִ ֣כּי ֵ ֣מת נָ ָבל
dȧwid kī met
nȧḇȧl
wa- yyišmaᶜ
en hĳ hoorde David dat hĳ stierf Nabal
en David hoorde dat Nabal dood was.

Direkte rede is in veel gevallen ook het lijdend voorwerp van een werkwoord, en kan dus ook door  ִכּיworden ingeleid. Soms
kan men hier twijfelen of  ִכּיhet zinsverbindende woord is dan wel het hoofdzin inleidende dat in hoofdstuk 16 aan de orde
komt (zie ook daar voor een nadere opmerking over het volgende voorbeeld).
[3] Ruth 1:10

�י־א ָ ֥תּ� נָ ֖שׁוּב ְל ַע ֵ ֽמּ
ִ ה־לּ֑הּ ִכּ
ָ ָאמ ְרנ
֖ ַ ֹ וַ תּ
wa- ttōmarnǡ lȧh
kī
ᵓittȧḵ nȧšūḇ
lə- ᶜammeḵ
en zĳ spraken tot haar "dat" met u wĳ zullen terugkeren naar uw volk
En zĳ zeiden tot haar: "Wĳ willen met u terugkeren naar uw volk".
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Het gebruik van  ִכּיin een situatie als deze is niet noodzakelijk en wanneer de objectszin met een vraagwoord begint zelfs
onmogelijk, als in het volgende voorbeelden.
[4] Gen 3:11

אמר ִ ֚מי ִה ִגּ֣יד
ֶ ֹ וַ ֕יּ
wa- yyōmęr mī higgīd
en hĳ sprak wie hĳ hee bekend gemaakt
En hĳ zei: "Wie hee bekendgemaakt …"

[5] Gen 30:31

�֑ן־ל
ָ אמר ָ ֣מה ֶא ֶתּ
ֶ ֹ וַ ֖יּ
wa- yyōmęr mǡ ᵓęttęn
lȧḵ
en hĳ sprak wat ik zal geven aan u
En hĳ zei: "Wat zal ik u geven ?"

In de weinige gevallen waar ָמה

 ִכּיof  ִכּי ִמיsamen aangetroffen wordt nemen we aan dat  ִכּיdeel uitmaakt van de

(objects)zin en versterkend is bedoeld, als in het volgende voorbeeld:
[6] ii Kon. 8:13

... האל ִ ֣כּי ָ ֤מה ַע ְב ְדּ ֙� ַה ֶ֔כּ ֶלב ִ ֣כּי
ֵ֔ ָאמר ֲחז
ֶ ֹ ֣וַ יּ
ha- kkęlęḇ kī
wa- yyōmęr ḥ ăzȧᵓel kī
mǡ ᶜaḇdəḵȧ
en hĳ zei Hazael zeker wat uw knecht de hond dat
Hazael zei: "Wat is uw knecht toch anders dan een hond dat …".
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[7] Pred. 7:13

יוּכל֙ ְל ַת ֵ ֔קּן ֵ ֖את ֲא ֶ ֥שׁר ִעוְּ ֽתוֹ
ַ ִ ֣כּי ִ ֤מי
kī
mī yūḵal lətaqqen
ᵓet
ᵓăšęr ᶜiwwətō
immers wie hĳ kan om te recht maken OBJ. REL. hĳ hee het krom gemaakt
want wie kan recht maken, wat Hĳ krom gemaakt hee?

Ook wanneer de direkte rede met een ontkenning begint blijft  ִכּיachterwege.
b subjectszin
In bij voorbeeld een passieve omzetting van bovenstaand zinstype fungeert de  ִכּי-zin als onderwerp.
[8] Ruth 3:14

י־ב ָאה ָה ִא ָ ֖שּׁה ַה ֹֽגּ ֶרן
֥ ָ אמ ֙ר ַאל־יִ וָּ ַ ֔דע ִכּ
ֶ ֹ וַ ֙יּ
kī ḇȧᵓǡ
hȧ- ᵓiššǡ ha- ggoręn
wa- yyōmęr ᵓal yiwwȧdaᶜ
en hĳ sprak niet het worde bekend dat zĳ kwam de vrouw de dorsvloer
Hĳ zei: "Laat het niet bekend worden dat de vrouw naar de dorsvloer is gekomen".

[9] i Sam 23:13

וּל ָשׁ ֣אוּל ֻה ֗ ַגּד ִ ֽכּי־נִ ְמ ַל֤ט ָדּוִ ֙ד
ְ
ū- lə- šȧᵓūl huggad
kī nimlaṭ
dȧwid
en aan Sjaoel werd bekend gemaakt dat hĳ was ontkomen David
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Het werd aan Sjaoel bekend gemaakt dat David ontkomen was.

Een bijzonder geval van de subjectszin ingeleid door  ִכּיvinden we in de constructie  וַ יְ ִהיgevolgd door een door  ִכּיingeleide
zin. Het is onjuist hier aan  ִכּיeen temporele functie toe te kennen, zoals dikwijls gebeurt. De temporele functie ligt in het
syntagma  וַ יְ ִהי+ nominaal element, terwijl  ִכּיslechts een volgende zin als het ware nominaliseert.
[10] Job 1:5

יְמי ַה ִמּ ְשׁ ֶ֜תּה וַ יִּ ְשׁ ַל֧ח
ֵ֨ ֩יפוּ
ֽ וַ יְ ִ֡הי ִ ֣כּי ִה ִקּ
wa- yhī
kī hiqqīp̄ ū
yəmē
ha- mmištę̄ wa- yyišlaḥ
en er was dat zĳ gingen rond dagen van het feest
en hĳ zond
Toen de dagen van feesten rond waren gekomen, zond hĳ …

c de subjectszin in een nominale constructie
De met  ִכּיingeleide zin kan ook het subject zijn van een nominale zin. Het gebruik in deze constructie is beperkt. In de
gevallen waar het predicaat een adjectief is is de volgorde vaak predicaat + subject.
[11] ii Sam. 18:3
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lame- ᶜīr
wə- ᶜattǡ ṭōḇ kī tihyę̄ llȧnū
ᶜzor
en nu dan goed dat jĳ bent voor ons vanuit de stad om te helpen
Welnu, het is beter dat jĳ ons uit de stad te hulp kunt komen.
[12] Klgl. 3:27

עוּריו
ֽ ָ ְ֣טוֹב ַל ֔ ֶגּ ֶבר ִ ֽכּי־יִ ָ ֥שּׂא ֖עֹל ִבּנ
ṭōḇ la- ggęḇęr kī yiśśǡ
ᶜol bi- nᶜūrȧw
goed voor de man dat hĳ neemt op juk in zĳn jeugd
Het is goed voor de mens dat hĳ zĳn juk in zĳn jeugd draagt.

[13] Gen. 37:26

ת־א ִ֔חינוּ
ָ ה־בּ ַצע ִ ֤כּי נַ ֲהר ֹ֙ג ֶא
ֶ֗ ַמ
ma
wat

bbęṣaᶜ
voordeel

kī
dat

nahărog
wĳ vermoorden

ᵓęt
OBJ.

ᵓȧḥ īnū
onze broer

Wat voor voordeel hebben we eraan dat we onze broer vermoorden
d adverbiale zin
Zonder prepositionele inleiding kan  ִכּיgebruikt worden om een zin in te leiden die een reden of oorzaak aangeeft, te vertalen
met "omdat" of "want". Ook in dit geval kan men spreken van een nominaliserende functie van  ִכּי, dat dan een element inleidt
dat dezelfde functie heeft in het grotere geheel als een adverbiale uitdrukking. In het Nederlands levert het gebruik van "omdat"
een volgende bijzin op, terwijl "want" gevolgd wordt door een hoofdzin. Voor het Hebreeuws is dit onderscheid hier niet te
maken aangezien de woordvolgorde in de zin niet verandert op grond van de keuze voor hoofd- of bijzin.  ִכּיkomt in deze
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functie erg vaak voor. We geven enkele voorbeelden:
a redengevend:
[14] Ruth 4:6

אל
ֹ ֽ ְא־אוּכ֖ל ִלג
ַ
ֹ ל־ל�֤ ַא ָתּ ֙ה ֶאת־גְּ ֻא ָלּ ִ֔תי ִ ֥כּי ל
ְ גְּ ַא
gəᵓal ləḵȧ
ᵓattǡ ᵓęt
gəᵓullȧtī
los voor jezelf jĳ
OBJ. mĳn te lossen erfdeel

kī
lō
ᵓūḵal li- gᵓol
want niet ik kan te lossen

Treed jĳ maar als losser op van wat ik moet lossen, want ik kan niet als losser optreden
Treed jĳ maar als losser op van wat ik moet lossen, omdat ik niet als losser kan optreden.
[15] i Sam 3:6

את ִ ֑לי
ָ אמר ִהנְ ִ֔ני ִ ֥כּי ָק ָ ֖ר
ֶ ֹ וַ ֣יּ
wa- yyōmęr hinənī
kī
qȧrǡtȧ
lī
en hĳ zei hier ben ik want u hebt geroepen mĳ
Hĳ zei: "Hier ben ik, want u hebt mĳ geroepen".

[16] i Sam. 3:10

�מוּאל֙ ַדּ ֵ֔בּר ִ ֥כּי שׁ ֵ ֹ֖מ ַע ַע ְב ֶ ֽדּ
ֵ אמר ְשׁ
ֶ ֹ וַ ֤יּ
wa- yyōmęr šəmūᵓel dabber kī
šomeaᶜ
ᶜaḇdęḵa
en hĳ sprak Sjmoeël spreek want luisterend uw knecht
en Sjmoeël zei: spreek want uw knecht luistert.

b consecutief:
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[17] Ex. 3:11

ל־פּ ְר ֑עֹה
ַ ִ ֣מי ָא ֔נ ֹ ִכי ִ ֥כּי ֵא ֵל֖� ֶא
mī ᵓȧnoḵī kī ᵓeleḵ
ᵓęl parᶜō
wie ik
dat ik zal gaan naar Farao
Wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan

g temporeel
Men neemt veelal aan dat  ִכּיook gebruikt kan worden als inleiding van een temporele zin, maar de voorbeelden zijn gering in
aantal en vaak niet eenduidig.
[18] Hos. 11:1

אתי ִל ְב ִנֽי
ִ וּמ ִמּ ְצ ַ ֖ריִ ם ָק ָ ֥ר
ִ ִ ֛כּי ַנ ַ֥ער יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל וָ א ֲֹה ֵ ֑בהוּ
u- mi- mmiṣrayim qȧrǡtī li- ḇnī
kī
naᶜar yiśraᵓel wȧ- ᵓōhăḇehū
ik riep tot mĳn zoon
toen kind Israel en ik beminde hem en uit Egypte
Toen Israel een kind was heb ik hem lief gekregen en ik heb mĳn zoon uit Egypte geroepen

Deze vertaling is mogelijk, maar vanwege de verbinding van de eerste en de tweede zin met behulp van ְ וzijn we eerder
geneigd in de eerste zin een hoofdzin te zien ingeleid met het versterkende  ִכּי: Ja, Israel was echt een kind, en ik heb hem lief
gekregen en ....
d concessief
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In een aantal gevallen is het noodzakelijk het inleidende  ִכּיconcessief te vertalen.
[19] Ex. 34:9

ה־ע ֶֹר ֙ף ֔הוּא
֙ ם־ק ֵשׁ
ְ �־נ֥א ֲאד ָֹנ֖י ְבּ ִק ְר ֵ ֑בּנוּ ִ ֤כּי ַע
ָ ֵי ֶֽל
yelęḵ nǡ ᵓădonȧy bə- qirbenū
kī
ᶜam qəšē ᶜoręp̄ hū
ga
toch Heer
in ons midden hoewel volk hard nek hĳ
Heer, ga toch in ons midden, ook al is het een hardnekkig volk

Deze vertaling is zeer goed te verdedigen, merk echter op dat vrijwel alle klassieke vertaling hier redengevend vertalen. NBV
heeft echter "ook al", terwijl ook de Willibrord-vertaling in deze richting denkt. Soms is het voor de interpretatie van bekende
teksten een lastig probleem, zo bij voorbeeld in het volgende voorbeeld.
[20] Gen.
8:21

 ַ ֽבּ ֲע ֣בוּר ָ ֽה ָא ָ ֔דם ֠ ִכּי ֵי ֶ֣צר ֵל֧ב ָ ֽה ָא ָ ֛דם ַ ֖רע ִמנְּ ֻע ָ ֑ריו... ֣ל ֹא ֠א ִ ֹ֠סף ְל ַק ֨ ֵלּל
ᵓosip̄
lō
ik voeg
niet
toe

nnəᶜurǡw
miyeṣęr
leḇ hȧ- ᵓȧdȧm raᶜ
lə- qallel ba- ᶜăḇūr hȧ- ᵓȧdȧm kī
zĳn
te vloeken om wille de mens hoewel neiging hart de mens slecht vanaf
jeugd

Ik zal niet vervloeken … vanwege de mens, ook al is de neiging van het hart de mens slecht vanaf zĳn jeugd
Ook hier lijkt de concessieve vertaling voor de hand te liggen, maar alle klassieke vertalingen, en ook NBV en Willibrord,
geven "omdat" of een equivalent. De concessieve vertaling is o.a. te vinden in de grammatica van Nat-Koopmans.
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De met  ִכּיingeleide zin afhankelijk van een prepositie.
Dit zinstype treffen we ook aan op de plaats van een door een prepositie of een ander substantief geregeerd woord. In de
verbinding van  ִכּיmet een voorafgaand voorzetsel is de functie van  ִכּיook weer de nominaliserende, terwijl de functie van de
genominaliseerde zin ten opzichte van de hoofdzin door de prepositie wordt uitgedrukt.
[21] Richt. 3:12

ת־ה ַ ֖רע
ָ י־ע ֥שׂוּ ֶא
ָ ַ ֛על ִ ֽכּ
ᵓęt hȧ- raᶜ
kī ᶜȧśū
ᶜal
vanwege dat zĳ deden OBJ het kwaad
…, omdat zĳ het kwade deden.

[22] ii Sam. 23:10

וַ ַ֨יּ� ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִ֜תּים ַ ֣עד ׀ ִ ֽכּי־יָ גְ ָ ֣עה יָ ֗דוֹ
yȧdō
wa- yaḵ
bappəlištīm ᶜad kī yȧgəᶜǡ
en hĳ sloeg onder de Filistĳnen tot dat hĳ werd moe zĳn hand
Hĳ op de Filistĳnen in, totdat zĳn hand moe werd.

 ִכּיkomt in deze constructie voor voorafgegaan door de volgende preposities:  יען:  = יַ ַען ִכּיomdat;  עד:  = ַעד ִכּיtotdat;
 על:  = ַעל ִכּיomdat;  עקב:  = ֵע ֶקב ִכּיals gevolg van het feit dat;  תחת:  = ַתּ ַחת ִכּיin plaats van het feit dat. Al
deze verbindingen komen minder dan tien keer voor.
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B  ִכּיals hoofdzin inleidend element.
Het van oorsprong demonstratieve element geeft aan dat er met de zin die volgt als geheel iets specifieks aan de hand is. Gaat
het om een op zich staande zin, dan heeft  ִכּיnog zijn demonstratieve betekenis, meestal op te vatten als versterking. Vaak is dit
gebruik goed herkenbaar omdat er geen andere zin is waarmee  ִכּיverbonden kan worden, vgl. b.v.
[23] Ruth 1:10

�י־א ָ ֥תּ� נָ ֖שׁוּב ְל ַע ֵ ֽמּ
ִ ה־לּ֑הּ ִכּ
ָ ָאמ ְרנ
֖ ַ ֹ וַ תּ
wa- ttōmarnǡ llȧh
kī
ᵓittȧḵ nȧšūḇ
lə- ᶜammeḵ
en zĳ zeiden tot haar zeker met u wĳ zullen terugkeren naar uw volk
Wĳ gaan vast en zeker met u terug naar uw volk.

Omdat  ִכּיook als inleiding van de direkte rede kan worden gebruikt, zou men hier kunnen twijfelen of het met het

֖ ַ ֹ  וַ תּmoet worden verbonden. Het gebruik van  אמרverbonden met een direkte rede als object, maar
voorafgaande אמ ְרנָ ה
zonder inleidend  ִכּיin de verzen 8, 11, 15, 16, 19 en 20 van hetzelfde hoofdstuk maakt dit minder waarschijnlijk. Ook het
volgende voorbeeld laat zien hoe  ִכּיin direkte rede versterkend kan worden gebruikt.
[24] Ruth 2:21

י־א ַ ֣מר ֵא ֗ ַלי
ָ מּוֹא ִב ָיּ֑ה ַגּ֣ם ׀ ִכּ
ֲ אמר ֣רוּת ַה
ֶ ֹ וַ ֖תּ
wa- ttōmęr rūt
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en

zĳ zei

Ruth de

moabietische ook zeker hĳ sprak tot mĳ

Ook hee hĳ duidelĳk tegen mĳ gezegd …
In veel gevallen is het moeilijk vast te stellen of men te doen heeft met twee met behulp van  ִכּיverbonden zinnen, dan wel met
twee losse zinnen waarvan er één met het versterkende  ִכּיbegint, en het probleem ligt ook eerder op het vlak van het vertalen
dan dat er in het Hebreeuws een werkelijk verschil zou zijn. Men vergelijke de twee vertalingen van het volgende voorbeeld.
[25] Ruth 1:16

�ל־א ֶ֨שׁר ֵתּ ְל ִ֜כי ֵא ֗ ֵל
ֲ ֠ ִכּי ֶא
kī
immers

ᵓęl
naar

ᵓăšęr
REL

teləḵī
u gaat

ᵓeleḵ
zal ik gaan

Ik zal zeker gaan naar waar u gaat.
of: …, want waar u heen gaat, daar zal ik heen gaan.
Uit een dergelijk voorbeeld mag blijken dat het onderscheid tussen hoofd- en bijzinnen in het Hebreeuws anders ligt dan in het
Nederlands en vaak ook niet te maken is.
2 שׁר
ֶ ֲא
Evenals  ִכּיwordt ook שׁר
ֶ  ֲאgebruikt om aan te geven dat de volgende zin in het grotere geheel als het ware de functie heeft
van een nomen. In tegenstelling tot  ִכּיwordt het niet gebruikt om hoofdzinnen in te leiden.
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a betrekkelijke zinnen
De belangrijkste functie van dit שׁר
ֶ  ֲאis de aanduiding dat de volgende zin min of meer dezelfde rang heeft als een bijvoeglijk
naamwoord, dus een bijvoeglijke zin, waarvoor in het Nederlands een relatieve bijzin wordt gebruikt. Zoals gewoonlijk in hetr
Hebreeuws verandert de woordvolgorde in de zin niet wanneer שׁר
ֶ  ֲאervoor geplaatst wordt.  ֲא ֶשׁרmaakt zelf geen deel uit
van de zin in kwestie, wat juist wel het geval is met de voornaamwoorden die in Europese talen betrekkelijke zinnen inleiden.
Wanneer het antecedent in de bijzin fungeert als subject of object wordt over het algemeen niet naar het antecedent verwezen in
de bijzin.
[26] i Kon. 8:44

�ר־בּ ִ ֥נ ִתי ִל ְשׁ ֶ ֽמ
ָ וְ ַה ַ ֖בּיִ ת ֲא ֶשׁ
wə- ha- bbayit ᵓăšęr bȧnitī
li- šmęḵȧ
en het huis REL. ik bouwde voor uw naam
en de tempel die ik gebouwde voor uw naam.

Een dergelijke terugverwijzing blijft ook achterwege wanneer de betrekkelijke zin een nominale is. Zo een zin lijkt dan soms
incompleet.
[27] Ruth 2:3

�ימ ֶל
ֽ ֶ ְל ֔בֹ ַעז ֲא ֶ ֖שׁר ִמ ִמּ ְשׁ ַ ֥פּ ַחת ֱא ִל
lə- ḇoᶜaz ᵓăšęr mi- mmišpaḥ at ᵓę̆limęlęḵ
Elimelek
van Boaz REL. uit familie
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… van Boaz, die uit de familie van Elimelek is
Het is over het algemeen wel noodzakelijk in de bijzin terug te verwijzen naar het antecedent wanneer de functie in de bijzin
een andere is, bij voorbeeld afhankelijk van een prepositie. In zo een geval zal met behulp van een voornaamwoord op de
passende plaats in de zin verwezen worden. Regelmatig treedt een adverbium op als verwijzend element, vooral wanneer de
relatieve zin een ruimtelijke relatie aangeeft en in de bijzin שׁם
ָ de verwijzing naar het antecedent vervat.
[28] Gen. 41:38

�הים ֽבּוֹ
֖ ִ וּח ֱא
ַ ִ֕אישׁ ֲא ֶ ֛שׁר ֥ר
ᵓīš ᵓăšęr
rūaḥ ᵓę̆lohīm bō
man PART. geest God
in hem
een man in wie de geest Gods is.

[29] Ruth 2:12

ת־כּנָ ָ ֽפיו
ְ ר־בּאת ַל ֲח ֥סוֹת ַ ֽתּ ַח
֖ ָ �הי יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֲא ֶשׁ
֣ ֵ ֱא
ᵓę̆lohē yiśrȧᵓel ᵓăšęr bǡt
la- ḥ ăsōt
taḥ at kənȧp̄ ȧw
God Israel REL. jĳ bent gekomen te schuilen onder zĳn vleugels
de God van Israel onder wiens vleugels jĳ bent komen schuilen

[30] 1 Kon. 5:8

ה־שּׁם
ָ֔ ֶשׁר יִ ְֽהי
֣ ֶ קוֹם ֲא
֙ ל־ה ָמּ
ַ ֶא
ᵓęl ha- mmȧqōm ᵓăšęr
yihyę̄
ššȧm
naar de plaats
PART. hĳ zal zĳn daar
naar de plaats waar hĳ zal zĳn.
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[31] Ruth 1:7

ה־שׁ ָמּה
ָ֔ שׁר ָהיְ ָת
֣ ֶ קוֹם ֲא
֙ ן־ה ָמּ
ַ ִמ
min ha- mmaqōm ᵓăšęr hȧyətǡ
šȧmmǡ
uit de plaats
REL. zĳ was geweest daar
… uit de plaats waar ze geweest was

Uit de vorige voorbeelden blijkt dat de שׁר
ֶ  ֲא-zin gevoeld wordt als een bijstelling bij het antecedent. Er kan echter ook sprake
zijn van een status-constructus-verbinding tussen antecedent en de volgende zin zoals moge blijken uit het volgende voorbeeld:
[32] Gen. 40:3

יוֹסף ָא ֥סוּר ָ ֽשׁם
֖ ֵ ל־בּ֣ית ַה ֑סֹּ ַהר ְמ ֕קוֹם ֲא ֶ ֥שׁר
ֵ ֶא
ᵓęl bēt ha- ssohar
məqōm ᵓăšęr yōsep̄ ᵓȧsūr
šȧm
naar huis de insluiting plaats REL. Josef gebonden daar
naar de gevangenis, de plaats waar Josef vast zat

Wanneer er sprake is van een niet uitgedrukt antecedent kan het element omschreven in de zin ingeleid door שׁר
ֶ ֲא
functioneren als was het een nominaal element in een zin. In een vertaling moet men dan denken aan constructies als "degene
die", "datgene wat".
[33] Joz. 10:11
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rabbīm ᵓăšęr metū
bə- ᵓaḇnē ha- bbȧrȧd me- ᵓăšęr hȧrəgū
bənē
yiśrȧᵓel
talrĳk REL. zĳ stierven door stenen de hagel van REL. zĳ doodden kinderen Israel
meer in aantal waren zĳ die stierven door de hagelstenen dan degenen die de Israelieten ombrachten
Een dergelijk gebruik komt ook voor wanneer de verhouding van de שׁר
ֶ  ֲא-zin tot de rest van de zin met behulp van een

ֶ  ֲאkan dan door allerlei preposities, en de nota acusativi, voorafgegaan worden. Zie het
prepositie moet worden gemaakt. שׁר
vorige en de twee volgende voorbeelden.
[34] Gen. 43:16

יתוֹ
֔ ל־בּ
ֵ שׁר ַע
֣ ֶ אמ ֙ר ַ ֽל ֲא
ֶ ֹ וַ ֙יּ
wa- yyōmęr
en hĳ zei

la- ᵓăšęr
tot REL.

betō
ᶜal
over zĳn huis

hĳ zei tot degene die over zĳn huis gesteld was
[35] Ruth 1:16

וּב ֲא ֶ ֤שׁר ָתּ ִ ֙לינִ ֙י ָא ֔ ִלין
ַ �ל־א ֶ֨שׁר ֵתּ ְל ִ֜כי ֵא ֗ ֵל
ֲ ֶא
ᵓęl ᵓăšęr teləḵi ᵓeleḵ ū- ḇa- ᵓăšęr tȧlīnī
ᵓȧlīn
naar REL. jĳ gaat ik ga en in REL. jĳ overnacht ik overnacht
waar jĳ heengaat, ga ik, en waar jĳ overnacht, overnacht ik.

b subjects- en objectszinnen
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Minder dan met  ִכּיhet geval is kan שׁר
ֶ  ֲאtoch ook gebruikt worden om subjects- en objectszinnen in te leiden. Het gebruik in
kwestie komt in de latere boeken vaker voor dan in de oudere. Let erop dat dit een ander gebruik is dan het bovenvermelde,
waar שׁר
ֶ  ֲאgebruikt wordt zonder antecedent (degene die). We geven enkele voorbeelden van verbale zinnen. Objectszinnen:
[36] Est. 3:4

הוּדי
ֽ ִ ְר־הוּא י
֥ ִה ִגּ֥יד ָל ֶ ֖הם ֲא ֶשׁ
higgīd
lȧhęm ᵓăšęr hū yəhūdī
hĳ deelde mede aan hen PART hĳ Jood
Hĳ had aan hen verteld dat hĳ Jood was.

[37] i Sam. 18:15

אד
ֹ ֑ ר־הוּא ַמ ְשׂ ִ ֣כּיל ְמ
֖ וַ ַיּ֣ ְרא ָשׁ ֔אוּל ֲא ֶשׁ
wa- yyar
šaᵓūl ᵓăšęr hū maśkīl
məᵓod
en hĳ zag Sjaoel dat hĳ succesvol zeer
En Sjaoel zag dat hĳ zeer succesvol was.
niet: S. zag degene die succesvol was

Ook kan een door שׁר
ֶ  ֲאingeleide zin subject zijn van een nominale zin, als in het volgende voorbeeld.
[38] Pred. 5:4

Bijbels Hebreeuws, Syntaxis 7

א־ת ֑דּ ֹר ִמ ֶשׁ ִתּ ֖דּוֹר וְ ֥ל ֹא ְת ַשׁ ֵ ֽלּם
ִ ֹ שׁר ֽל
֣ ֶ ֖טוֹב ֲא
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ṭōḇ ᵓăšęr lō tiddor
mi- šę- ttiddōr
wə- lō təšallem
goed dat niet jĳ beloo dan dat jĳ beloo en niet jĳ betaalt
Het is beter, dat je niet beloo, dan dat je beloo en niet betaalt.
Merk op dat in alle voorbeelden van met  ִכּיof שׁר
ֶ  ֲאingeleid subjectszinnen waarin het predicaat een adjectief is, dit het
woord  טוֹבis.
c bijzinnen ingeleid door שׁר
ֶ  ֲאvoorafgegaan door een prepositie die de verhouding met de hoofdzin duidelijk maakt.
De volgende verbindingen komen voor:

 ב:  = ַבּ ֲא ֶשׁרvoor zover dat;  כ:  = ַכּ ֲא ֶשׁרtotdat;  מן:  = ֵמ ֲא ֶשׁרomdat;  אחר:  = ַא ַחר ֲא ֶשׁרnadat;  מבלי:
 = ִמ ְבּ ִלי ֲא ֶשׁרzodat niet;  בעבור:  = ַבּ ֲעבוּר ֲא ֶשׁרopdat;  על דבר:  = ַעל ְדּ ַבר ֲא ֶשׁרvanwege het feit dat; יען
: שׁר
ֶ  = יַ ַען ֲאomdat;  למען:  = ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁרopdat;  כפי:  = ְכּ ִפי ֲא ֶשׁרaangezien;  עד:  = ַעד ֲא ֶשׁרtotdat;  על:
 = ַעל ֲא ֶשׁרomdat;  עקב:  = ֵע ֶקב ֲא ֶשׁרomdat;  מפני:  = ִמ ְפּנֵ י ֲא ֶשׁרomdat;  תחת:  = ַתּ ַחת ֲא ֶשׁרin plaats
van het feit dat. Enkele van deze verbindingen zijn frequenter dan die met  ִכּי. Men lette erop dat niet bij voorbaat duidelijk is
ֶ  ֲא+ prepositie de functie heeft van een coniunctie, dan wel die van een relatieve zin (met ingesloten
of de verbinding שׁר
antecedent) voorafgegaan door een prepositie. Vergelijk de volgende voorbeelden.
3  אם/ לו
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A  אםwordt gebruikt om een conditionele zin in te leiden, die mogelijk is (realis), en de negatie is לֹא

 ִאם. Wanneer de zin

die de handeling afhankelijk van deze conditie beschrijft met een werkwoord begint dan is dat vaak een perfectum
consecutivum, staat het werkwoord in die zin niet op de eerste plaats dan meest een imperfectum. De zin die op  אםvolgt kan
verbaal en nominaal zijn en de tijd die wordt aangeduid in de zin hangt slechts van de samenhang af.
[39] Gen. 34:15

מנוּ
ֹ ֔ �־בּ ֖ז ֹאת נֵ ֣אוֹת ָל ֶכ֑ם ִ ֚אם ִתּ ְהי֣ וּ ָכ
ְ ַא
ᵓaḵ bə- zōt neᵓōt
lȧḵęm
ᵓim
tihyū
ḵȧmonū
maar in dit wĳ zullen ter wille zĳn tot jullie indien jullie zullen zĳn als wĳ
maar op dit punt zullen we jullie ter wille zĳn, als jullie net zo worden als wĳ

 אםwordt ook wel gebruikt in gevallen waar aan de voorwaarde niet voldaan kan worden, zoals in het volgende, retorische,
voorbeeld.
[40] Gen. 15:5

ם־תּוּכ֖ל ִל ְס ֣ ֹפּר א ָ ֹ֑תם
ַ
וֹכ ִ֔בים ִא
ָ וּספ ֹ֙ר ַה ֣כּ
ְ יְמה
ָ ט־נ֣א ַה ָשּׁ ַ֗מ
ָ ַה ֶבּ
habbęṭ nǡ ha- ššȧmaymǡ
ū- sp̄ or ha- kkōḵȧḇīm ᵓim tūḵal li- spor ᵓotȧm
kĳk
toch de hemelwaarts en tel de sterren
als je kunt te tellen hen
Kĳk naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt tellen

 לוּwordt gebruikt ter inleiding van een conditie waaraan niet te voldoen valt (irrealis); de negatie luidt לוּלא
ֵ .
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[41] Richt. 14:18

אתם ִח ָיד ִ ֽתי
֖ ֶ לוּל ֙א ֲח ַר ְשׁ ֶ ֣תּם ְבּ ֶעגְ ָל ִ֔תי ֥ל ֹא ְמ ָצ
ֵ
lūlē
indien niet

ḥ ăraštęm
jullie ploegden

bəmet

ᶜęglȧtī
mĳn kalf

lō
niet

məṣǡtęm
jullie vonden

ḥ īdȧtī
mĳn raadsel

Als jullie niet met mĳn kalf geploegd hadden, zouden jullie mĳn raadsel niet gevonden hebben
Evenals in het Nederlands waar "als" en "wanneer" door elkaar kunnen lopen, kan  אםsoms ook een meer temporele functie
hebben.
[42] Jes. 24:13

ם־כּ ָ ֥לה ָב ִ ֽציר
ָ ִא
ᵓim
wanneer

kȧlǡ
hĳ is afgelopen

ḇȧṣīr
wĳnoogst

…, wanneer/als de wĳnoogst achter de rug is.
De temporele betekenis vinden we ook in de verbinding ִאם
[43] Gen. 24:19

תּת
ֹ ֽ ם־כּ ֖לּוּ ִל ְשׁ
ִ ַגּ֤ם ִלגְ ַמ ֶ ֙לּ ֙י� ֶא ְשׁ ָ֔אב ַ ֥עד ִא
gam ligmallę̄ḵȧ
ook voor jouw kamelen
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 ַעד.

ᵓęšᵓȧb
ik zal putten

ᶜad ᵓim killū
totdat zĳ zĳn gereed

li- štot
te drinken

20

Ik zal ook voor je kamelen water putten, totdat ze genoeg te drinken gehad hebben
B  אםkan ook aan het begin van een zin staan die niet gevolgd wordt door een hoofdzin. De eenvoudigste verklaring is dat
deze is weggelaten, waardoor de bijzin hoofdzin-functie krijgt.  אםmoet dan weergegeven worden "was het maar zo dat".
Men vergelijke in het Nederlands "Als dat eens waar was ...", een zin die ook zonder vervolg kan blijven.
[44] Ex. 32:32

֖�ם־איִ ן ְמ ֵ ֣חנִ י ָ֔נא ִ ֽמ ִסּ ְפ ְר
ַ֕ אתם וְ ִא
֑ ָ ם־תּ ָ ֣שּׂא ַח ָטּ
ִ וְ ַע ָ ֖תּה ִא
tiśśǡ
ḥ aṭtạ̇̄ tȧm
wə- ᵓim
ᵓayin məḥ enī
nǡ mi- ssip̄ rəḵȧ
wə- ᶜattǡ ᵓim
en nu dan indien u wegneemt hun zonden en indien niet verwĳder mĳ toch uit uw boek
Welnu dan, als u hun zonden wegneemt …., maar zo niet, verwĳder mĳ dan toch uit uw boek of:
Och, wilde u nu toch maar hun zonden wegnemen, maar, zo niet, verwĳder …

4 ִאם

ִכּי

A De verbinding van  ִכּיen  אםkomt ook voor als inleidend element. Het kan als inleiding van een eenvoudig nominaal
element voorkomen en heeft dan adversatieve betekenis, "behalve", "anders dan" of iets van dien aard.
[45] Gen. 28:17
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ֵ ֵ ֣אין ֶ֗זה ִ ֚כּי ִא
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ᵓēn zę̄ kī
ᵓim bēt ᵓę̆lohīm
niet dit NOM. dan huis God
dit is niet anders dan het huis van God
[46] Gen. 39:9

�ם־אוֹת
ָ֖
וּמה ִ ֥כּי ִא
ָ א־ח ַ ֤שׂ� ִמ ֶ֙מּנִּ ֙י ְמ ֔א
ָ ֹ וְ ֽל
wə- lō ḥ ȧśaḵ
mimmęnnī məᵓūmǡ kī ᵓim ᵓōtȧḵ
en niet hĳ hield voor zich weg van mĳ iets
behalve OBJ. u
en hĳ onthield mĳ niets behalve u

B ִאם

 ִכּיals inleiding van een bijzin.

Ook als zinsinleidend element heeft ִאם

 ִכּיadversatieve betekenis, vertaalbaar met 'behalve wanneer', 'maar'.
In sommige gevallen kan men de eenvoudige nominale constructie na  ִכּי ִאםbeschouwen als een elliptische zin, maar dat
kan zeker niet in alle gevallen. In het volgende voorbeeld is het zeer wel mogelijk.
[47] Gen. 32:29

עוֹד ִשׁ ְמ ֔� ִ ֖כּי ִאם־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
֙ ֤ל ֹא יַ ֲעק ֹ֙ב יֵ ָא ֵ ֥מר
kī ᵓim yiśrȧᵓel
lō yaᶜăqoḇ yeᵓȧmer
ᶜōd šimḵȧ
niet Ja'aqov hĳ wordt genoemd nog jouw naam maar Israel
Je zult niet langer Ja'aqov genoemd worden, maar Israel
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[Dat het ook hier weer zo is dat het gebruik van de coniunctie niet verplicht is moge blijken uit het volgende voorbeeld.]
[48] Gen. 17:5

ת־שׁ ְמ�֖ ַא ְב ָ ֑רם וְ ָה ָי֤ה ִשׁ ְמ ֙� ַא ְב ָר ָ֔הם
ִ וְ לֹא־יִ ָקּ ֵ ֥רא ֛עוֹד ֶא
šimḵȧ
ᵓaḇrȧm wə- hȧyǡ
šimḵȧ
ᵓaḇrȧhȧm
wə- lō yiqqȧrē
ᶜōd ᵓęt
en niet zal genoemd worden nog OBJ. jouw naam Abram en hĳ zal zĳn jouw naam Abraham
Je naam zal niet langer Abram luiden, maar je naam zal Abraham zĳn

Merk trouwens op dat ִאם

 ִכּיsoms ook kan fungeren als een (versterkte ?) variant van אם:

[49] Ex. 22:22

מ ַע ֶא ְשׁ ַ ֖מע ַצ ֲע ָק ֽתוֹ
ֹ ֥ ם־צ ֤עֹק יִ ְצ ַע ֙ק ֵא ֔ ַלי ָשׁ
ָ ִ ֣כּי ִא
ᵓelay
kī ᵓim ṣȧᶜōq yiṣᶜaq
šȧmoaᶜ ᵓęšmaᶜ
ṣaᶜăqȧtō
indien roepen hĳ roept naar mĳ luisteren ik zal luisteren zĳn geroep
als hĳ roept naar mĳ zal ik zeker luisteren naar zĳn geroep

Verdere voorbeelden van ִאם
[50] Lev. 22:6
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 ִכּיals zinsverbindend element.
ם־ר ַ ֥חץ ְבּ ָשׂ ֖רוֹ ַבּ ָ ֽמּיִ ם
ָ ן־ה ֳקּ ָד ִ֔שׁים ִ ֛כּי ִא
ַ אכל֙ ִמ
ַ ֹ וְ ֤ל ֹא י
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wə- lō yōḵal
min ha- qqǫ̆ dȧšīm
kī ᵓim rȧḥ aṣ
bəśȧrō
ba- mmȧyim
en niet hĳ zal eten van de heilige zaken behalve hĳ wast zĳn vlees met water
hĳ zal van die heilige dingen niet eten, behalve wanneer hĳ zĳn vlees met water wast
Het is interessant te zien hoe ook hier de vertaler keuzes moet maken. In het Nederlands is de betekenis van bovenstaande zin
weer te geven als hier gedaan (vgl bij voorbeeld NBV: .. en mag niet van de heilige gaven eten voor hij zijn lichaam met water
heeft gewassen), maar ook de vertaling met 'maar' is mogelijk (vgl. SV: hij zal van die heilige dingen niet eten, maar zal zijn
vlees met water baden), waar dan echter een andere tegenstelling ontstaat.
De vertaling met het adversatieve "maar" is soms noodzakelijk, zoals in het volgende voorbeeld.
[51] Gen. 15:4

�שׁר יֵ ֵצ֣א ִמ ֵמּ ֶ֔עי� ֖הוּא יִ ָֽיר ֶ ֽשׁ
֣ ֶ י־א ֙ם ֲא
ִ ֥ל ֹא יִ ָֽיר ְשׁ�֖ ֶז֑ה ִכּ
hū yīrȧšęḵȧ
lō yīrȧšəḵȧ
zę̄ kī ᵓim ᵓăšęr yeṣē
mi- mmeᶜę̄ḵȧ
niet jouw erfgenaam deze maar REL. hĳ zal uitgaan uit jouw ingewand hĳ jouw erfgenaam
deze zal jouw erfgenaam niet zĳn, maar hĳ die uit jouw lichaam voortkomt zal je erfgenaam zĳn

C ִאם

 ִכּיals inleiding van een hoofdzin.

Het voorgaande voorbeeld laat zien dat het niet mogelijk is onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzinnen op een wijze die
voor ons taalgevoel past. Daarom beperken we ons in dit gedeelte tot een enkel voorbeeld van een zin die op zichzelf staan en
toch met ִאם
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[52] Gen. 40:14

�֣יטב ֔ ָל
ַ ִִ ֧כּי ִאם־זְ ַכ ְר ַ ֣תּנִ י ִא ְתּ ֗� ַכּ ֲא ֶשׁ ֙ר י
kī ᵓim zəḵartanī
ᵓittəḵȧ ka- ᵓăšęr yīṭaḇ
lȧḵ
echter jĳ denkt aan mĳ bĳ je als REL. het zal goed zĳn voor jou
maar denk bĳ jezelf nog eens aan mĳ, wanneer het jou weer goed gaat

5 או
Twee zinnen, waarvan de inhoud van de ene zin die van de andere zin uitsluit, verbinden we in het Nederlands met "of," in het
Hebreeuws או. Net als in het Nederlands kan  אוook gebruikt worden om twee woorden met elkaar te verbinden. In het
volgende voorbeeld zijn beide gebruiken te vinden.
[53] Ex. 4:11

ם ֚אוֹ ִ ֽמי־יָ ֣שׂוּם ִא ֔ ֵלּם ֣אוֹ ֵח ֵ ֔רשׁ ֥אוֹ ִפ ֵ ֖קּ ַח ֣אוֹ ִעֵוּ֑ר
֒ ִ ֣מי ָ ֣שׂם ֶפּ ֮ה ָ ֽל ָא ָד
mī śȧm
pę̄
lȧᵓȧdȧm ᵓō mī yȧśūm ᵓillem ᵓō ḥ ereš ᵓō p̄ iqqeaḥ ᵓō ᶜiwwer
wie hĳ plaatste mond voor de mens of wie plaatst stom of doof of ziende of blind
Wie hee de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind?

Het voorbeeld maakt ook meteen duidelijk dat we hier weer een interpretatieprobleem hebben, want men kan natuurlijk vrij
eenvoudig de hele rij met  אוverbonden elementen beschouwen als een serie elliptische zinnen. Het aantal door  אוverbonden
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elementen lijkt daarmede, gevoelsmatig, in tegenspraak. De betekenis van het woordje  אוlevert verder geen echte problemen
op.
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