8. Verbindingswoorden 2: ְ — וasyndetische constructies
Inleiding
Het meest voorkomende verbindingswoord in het Hebreeuws is ְו. Dit woord geeft in woordenboeken en grammatica's
aanleiding tot uitgebreide beschrijvingen. Koehler-Baumgartner noemt in zijn laatse editie 30 verschillende betekenissen van ְו,
en het is natuurlijk zeer waarschijnlijk dat ְ וeigenlijk maar heel weinig betekent, en dat de verschillende zogeheten
betekenissen van dit woord alleen maar interpretaties zijn van zinsverbindingen die met het Hebreeuwse ְ וniet aangeduid zijn,
maar slechts mogelijk gemaakt worden. Eenzelfde verschijnsel doet zich trouwens voor bij de beschrijvingen van veel andere
talen. In het Woordenboek van de Nederlandsche taal onderscheiden de uitgevers tenminste 21 versdchillende gebruikssituaties
van het woordje 'en.' Toch geven we enkele voorbeelden en noemen we enkele mogelijkheden om woordverbindingen met ְ וte
maken.
De vorm van het verbindingswoord  וmet de lange vocaal /ȧ/ is geheel fonologisch bepaald en heeft niets met een versterking
van de betekenis te maken.
Het geringe gewicht van het woordje  וen het gebruik ervan samen met asyndetische constructies geeft er aanleiding toe de
laatste ook hier te behandelen.
A ְ וin woordverbindingen
1 Het meest eenvoudige gebruik van  וis het verbinden van twee gelijkwaardig naast elkaar staande begrippen.
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[1] Ruth 2:23

יר־ה ְשּׂע ִ ֹ֖רים וּ ְק ִ ֣ציר ַ ֽה ִח ִ ֑טּים
ַ ד־כּ ֥לוֹת ְק ִ ֽצ
ְ ַע
ᶜad kəlōt
tot het beëindigen

ha- ḥ iṭtị̄ m
qəṣīr ha- śśəᶜorīm ū- qṣīr
en oogst de tarwe
oogst de gerst

totdat de oogst van de gerst en de oogst van de tarwe achter de rug was
Bij opsommingen kan  וtussen alle elementen van de opsomming staan,
[2] Ruth 2:11

�וֹל ְד ֵ֔תּ
ַ וַ ַ ֽתּ ַעזְ ִ֞בי ָאּ ִ ֣בי� וְ ִא ֵ֗מּ� וְ ֶ֙א ֶר ֙ץ ֽמ
wə- ᵓimmeḵ wə- ᵓęręṣ mōladteḵ
wa- ttaᶜazḇi ᵓȧḇīḵ
en jĳ verliet je vader en je moeder en land je geboorte
je verliet je vader en je moeder en je geboorteland

Ook kan het alleen tussen de laatste twee elementen in een opsomming staan:
[3] Gen. 5:32

ת־י ֶֽפת
ָ ת־חם וְ ֶא
֥ ָ ת־שׁם ֶא
֖ ֵ וֹלד ֔נ ֹ ַח ֶא
ֶ ֣וַ יּ
wa- yyōlęd
noaḥ ᵓęt šem ᵓęt ḥ ȧm wə- ᵓęt yȧp̄ ęt
en hĳ verwekte Noach OBJ Sjem OBJ Cham en OBJ Jafet
Noach verwekte Sjem, Cham en Jafet
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a Woordparen

 וverbindt regelmatig twee woorden die een vaste verbinding vormen. Wanneer in een dergelijk woordpaar  וdirekt voor de
hoofdklemtoon staat, wordt het steeds als ָ וgevocaliseerd. Vaak is het zo dat de beide woorden gezamenlijk één begrip
uitdrukken, bij voorbeeld. Dit kan wanneer twee woorden met parallele betekenis worden verbonden:
[4] Gen. 1:2

הוּ וָ ֔בֹהוּ
֙ ֹ ֙ת
tohū
wȧ- ḇohū
woesthgeid en leegheid
één grote chaos

[5] Jes. 59:7

֥שׁ ֹד וָ ֶ ֖שׁ ֶבר
šod
wȧ- šęḇęr
verwoesting en rampspoed
Engels (met mooie alliteratie):
desolation and destruction

Een dergelijk woordpaar kan ook bestaan uit een herhaling van hetzelfde woord:
[6] Deut. 25:13
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וּק ַט ָנּֽה
ְ דוֹל֖ה
ָ ְיס�֖ ֶ ֣א ֶבן וָ ָ ֑א ֶבן גּ
ְ ֽל ֹא־יִ ְה ֶי֥ה ְל�֛ ְבּ ִ ֽכ
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lō
yihyę̄
niet hĳ zal zĳn

ləḵȧ
voor jou

bə- ḵīsəḵȧ
in jouw tas

ᵓęḇęn wȧ- ᵓȧ ḇęn
steen en steen

gədōlǡ
groot

ū- qṭannǡ
en klein

je mag in je tas niet twee verschillende gewichten hebben, de ene te zwaar de andere te licht
Maar het kan ook zijn dat twee woorden met min of meer tegengestelde betekenis samengevoegd worden:
[7] Deut. 1:39

יּוֹם ֣טוֹב וָ ָ ֔רע
֙ לֹא־יָ ְד ֤עוּ ַה
ha- yyōm ṭōb wȧ- rȧᶜ
lō
yȧdəᶜū
goed en kwaad
niet zĳ kennen de dag
zĳ zĳn zich nu nog niet bewust van goed en kwaad

[8] Psalm 146:6

ע ֶ ֹ֤שׂה ׀ ָ֘שׁ ַ ֤מיִ ם וָ ָ֗א ֶרץ
ᶜośę̄
makende

šȧmayim
hemel

wȧ- ᵓȧręṣ
en aarde

Hĳ die de hemel en de aarde maakte
Bij de als laatste genoemde woordparen is het, wat de betekenis aangaat, van belang steeds in het oog te houden dat in het
Hebreeuws een dergelijk woordpaar niet alleen de twee genoemde uitersten maar ook alles wat ertussen ligt omvat. Zo kan
men het begrip "goed en kwaad" heel goed weergeven met "volstrekt alles", namelijk datgene wat maar het meest "goed" is en
datgene wat het meest "kwaad" is, met alles wat daartussen ligt. Het is niet toevallig dat ורע

 טובsteeds gebruikt wordt als

object van "weten". En "Hij die hemel en aarde gemaakt heeft" zou men heel goed met "de Maker van het heelal" kunnen
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vertalen.
b Gebruik van  וals nadere, beperkende, specificatie
[9] Jes. 1:1

�֑ירוּשׁ ָל
ָ
ִהוּדה ו
֖ ָ ְי
yəhūdǡ
Juda

wen

īrūšȧlȧyim
Jeruzalem

Juda, en dan met name Jeruzalem
c Explicatief gebruik van ו
[10] Zach. 9:9

ן־אתֹנֽ וֹת
ֲ ל־עיִ ר ֶבּ
֖ ַ ל־ח ֔מוֹר וָ ַע
ֲ וְ ר ֵֹכ֣ב ַע
wə- roḵeḇ
en rĳdend

ᶜal ḥ ămōr
op ezel

wə- ᶜal ᶜayir
en op veulen

bęn ᵓătonōt
zoon ezelinnen

en rĳdende op een ezel, namelĳk een veulen, het jong van een ezelin

2  וals verbinding van woordgroepen. Een regelmatig terugkerende constructie is de verbinding van twee woordgroepen
ingeleid door een prepositie, waarbij de prepositie wordt herhaald, zowel bij een naamwoord als bij een voornaamwoord.
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[11] Ruth 1:15

יה
ָ �ה
֑ ֶ ל־א
ֱ ל־ע ָ ֖מּהּ וְ ֶא
ַ ֶא
ᵓęl ᶜammȧh wə- ᵓęl ᵓę̆lohę̄hȧ
naar haar volk en naar haar goden
naar haar volk en haar goden

[12] Ruth 4:4

֒ים וְ ֶ ֣נ גֶ ד זִ ְק ֵנ֣י ַע ִמּי
֮ ֶ ֥נ גֶ ד ַ ֽהיּ ְֹשׁ ִב
nęgęd
tegenover

ha- yyošəḇīm
de zittenden

wə- nęgęd
en tegenover

ziqnē
ouden

ᶜammi
mĳn volk

tenoverstaan van degenen die hier zitten en de oudsten van mĳn volk
[13] Ruth 1:8

ם־ה ֵמּ ִ ֖תים וְ ִע ָמּ ִ ֽדי
ַ ִע
wə- ᶜimmȧdī
ᶜim ha- mmetīm
met de overledenen en met mĳ
met de overledenen en mĳ

De constructie zonder herhaling van de prepositie komt ook voor:
[14] Ruth 4:9

ל־ה ָ֗עם
ָ ַלזְּ ֵק ִ֜נים וְ ָכ
lazzəqenīm wə- ḵǫl hȧ- ᶜȧm
tot de oudsten en heel het volk
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tot de oudsten en het gehele volk
Wanneer na een persoonlijk voornaamwoord in volle vorm een naamwoord wordt toegevoegd wordt vrijwel altijd  וgebruikt
voor de verbinding, ook als nog een ander element volgt, als in het volgende voorbeeld.
[15] Ruth 1:1

֥הוּא וְ ִא ְשׁ ֖תּוֹ וּ ְשׁ ֵנ֥י ָב ָנֽיו
hū wə- ᵓištō
ū- šnē ḇȧnǡw
hĳ en zĳn vrouw en twee zĳn zoons
hĳ samen met zĳn vrouw en beide zoons

In sommige gevallen staan de twee woordgroepen inhoudelijk tegenover elkaar en kan de tegenstelling in de vertaling tot
itdrukking worden gebracht.
[16] Ruth 3:10

ם־ע ִ ֽשׁיר
ָ ם־דּל וְ ִא
֖ ַ חוּרים ִא
֔ ִ ַה ַ ֣בּ
ha- bbȧḥ ūrīm
ᵓim dal wə- ᵓim ᵓȧšīr
de huwbare mannen of arm en of rĳk
de jonge mannen of ze nu arm zĳn of rĳk

De nederlandse vertaling geeft de twee toevoegingen bij de 'jonge mannen' als zinnen weer, hetgeen echter niet betekent dat er
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in het Hebreeuws sprake is van elliptische zinnen, noch dat dat laatste niet mogelijk zou zijn. Let erop dat  וin dit voorbeeld in
het Nederlands niet wordt uitgedrukt.
Er zijn veel meer voorbeelden te vinden waar het Hebreeuws twee elementen met  וverbindt waar dat in het Nederlands
overbodig of zelfs onmogelijk is, vergelijk bij voorbeeld:
[17] i Samuel 3:20

ד־בּ ֵ ֣אר ָ ֑שׁ ַבע
ְ ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ִמ ָ ֖דּן וְ ַע
kǫl
yiśrȧᵓel mi- ddȧn wə- ᶜad bəᵓer šȧḇaᶜ
geheel Israel vanaf dan en tot Beër Sjeva
heel Israel van Dan tot Beërsjeva

B ְ וin zinsverbindingen
1 zonder afwijkende woordvolgorde
Het komt, afgezien van enkele vocaalveranderingen die in de fonetische beschrijving thuis horen, in twee vormen voor. ְ וis de
meest gebruikelijke, terwijl ַ וde speciale vorm is, gebruikt in verbinding met een (meest korte) imperfectum-vorm om het
imperfectum consecutivum te vormen. Deze laatste vorm hoeft niet apart behandeld te worden, aangezien de functie van
imperfectum consecutivum de aanwezigheid van ַ וvooropstelt. Merk in elk geval op dat ְ וniet alleen gebruikt kan worden voor
de verbinding van zinnen die naar het Nederlandse taalgevoel op gelijke hoogte staan, maar ook bij zinnen die direkter aan
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elkaar gerelateerd zijn, zie bij voorbeeld hier beneden de opmerkingen over de omstandigheidszin.
Drie opeenvolgende, gelijksoortige naamwoordelijke zinnen met  וverbonden:
[18] Ruth
1:2

ֽי־ב ָנ֣יו ׀ ַמ ְח ֤לוֹן וְ ִכ ְל ֙יוֹן
ָ ימ ֶל� וְ ֵשׁ ֩ם ִא ְשׁ ֨תּוֹ נָ ֳע ִ֜מי וְ ֵ ֥שׁם ְשׁ ֵנ
ֶ֡ שׁם ָה ִ ֣אישׁ ֱא ִֽל
֣ ֵ ְו
ᵓištō
wə- šem hȧ- ᵓīš ᵓę̆līmęlęḵ wə- šem
zĳn
en naam de man Elimelek en naam
vrouw

ḇȧnǡw
nǫᶜǫ̆ mī wə- šem šənē
zĳn
Noomi en naam twee
zoons

maḥ lōn wə- ḵilyōn
Machlon en Kiǉon

De man heette Elimelek, zĳn vrouw heette Noomi, en zĳn beide zoons Machlon en Kiǉon
Een verbinding van twee op dezelfde wijze opgebouwde zinnen, met een werkwoord dat niet op de eerste plaats staat, en waar
beide gezamenlijk het predicaat vormen van een nominale zin waarvan het subject voorop staat vinden we in het volgdende
voorbeeld:
[19] Ruth 1:21

ָיבנִ י יְ י
֣ ַ ֲאנִ ֙י ְמ ֵל ָ ֣אה ָה ֔ ַל ְכ ִתּי וְ ֵרי ָ ֖קם ֱה ִשׁ
ᵓănī
ik

məleᵓǡ
vol

hȧlaḵtī
ik ging

wəen

rēqȧm
lediglĳk

hę̆šīḇanī
hee mĳ doen terugkeren

yy
de Eeuwige

Wat mĳ betre, met heel veel ben ik heengegaan en met niets hee de Eeuwige mĳ doen terugkeren
Let erop dat in deze zin  ֲאנִ יhet onderwerp van een nominale zin is en dat alles wat verder volgt het predicaat is, een predicaat
dat op zich weer uit twee zinnen bestaat.
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De door  וverbonden zinnen kunnen soms een tegenstelling vormen, zoals dat ook bij de losse woorden en woordgroepen het
geval kan zijn. In de meeste gevallen zou een vertaling waarin dit verschijnsel niet wordt weergegeven vreemd aandoen, of
zelfs verwarrend zijn, vergelijk het volgende voorbeeld:
[20] Ruth 3:12

ג ֵ ֹ֖אל ָא ֹ֑נ ִכי וְ ַג֛ם ֵי֥שׁ גּ ֵ ֹ֖אל ָק ֥רוֹב ִמ ֶ ֽמּנִּ י
goᵓel
losser

ᵓȧnoḵi
ik

wə- gam
en
ook

yeš
er is

goᵓel
losser

qȧrōḇ
dichtbĳ

mimmęnnī
vanaf mĳ

ik ben losser, maar er is ook nog een losser die nader verwant is dan ik
niet: ik ben losser, en er is ook een losser die nader verwant is dan ik
Ook kan de tweede zin een logisch gevolg van de eerste zijn, het geen niet altijd in het Nederlands behoeft te worden
uitgedrukt met zoveel woorden, vergelijk het volgende voorbeeld:
[21] Ruth 2:22

�עוּ־ב
֖ ָ ְרוֹתיו וְ ֥ל ֹא יִ ְפגּ
ָ֔ ם־נ ֲ֣ע
ַ אי ִע
֙ ִ ֣טוֹב ִבּ ִ֗תּי ִ ֤כּי ֵ ֽת ְצ
ḇȧḵ
ṭōḇ bittī
kī teṣəᵓī ᶜim naᶜărōtȧ ȧw wə- lō yip̄ gəᶜū
goed mĳn dochter dat jĳ gaat met zĳn diensters en niet zĳ hinderen aan jou
Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zĳn land, mĳn dochter,
want dan zal niemand je … lastig kunnen vallen.

De Willibrordvertaling geeft voor dit vers: Het is goed, mijn dochter, dat je meegaat met de vrouwen die bij hem werken. Op
een andere akker zouden ze je misschien moeilijkheden bezorgen." Men lette erop dat in een dergelijke verbinding de vertaling
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"en" over het algemeen zeer ongelukkig is.
2 ְ וmet afwijkende woordvolgorde of afwijkende constructie
a Een zin is nominaal, de andere verbaal.
De nominale beschrijft een situatie waar de volgende zin een direkt verband mee heeft. Wanneer de werkwoordsvorm in het
perfectum staat is er vaak sprake van een perfectum consecutivum. Hoe men vertalen moet hangt van de betekenis van de
zinnen af. Vergelijk bij voorbeeld:
[22] Ruth 1:11

וֹד־לי ָבנִ ֙ים ְ ֽבּ ֵמ ַ֔עי וְ ָהי֥ וּ ָל ֶכ֖ם ַל ֲאנָ ִ ֽשׁים
֤ ִ ַ ֽה ֽע
wə- hȧyū lȧḵęm
la- ᵓănȧšīm
ḇȧnīm bə- meᶜay
ha- ᶜōd lī
?
nog voor mĳ zonen in mĳn schoot en zĳ zĳn voor jullie tot mannen
Zou ik nog kinderen kunnen krĳgen, zodat zĳ jullie tot echtgenoten kunnen worden?

a Een zin is verbaal, de andere heeft een werkwoord dat niet op de eerste plaats staat.
Wanneer van een opeenvolging van twee zinnen in een verhaal de eerste een verbale zin is en de tweede met een ander element
dan het werkwoord begint dan is er meest sprake van twee niet-opeenvolgende handelingen, dus van gelijktijdigheid. Deze
gelijktijdigheid wordt vooral op deze manier benadrukt wanneer de twee zinnen een tegenstelling tot elkaar vormen.
[23] Ruth 1:14
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מוֹתהּ וְ ֖רוּת ָ ֥דּ ְב ָקה ָ ֽבּהּ
ָ֔ וַ ִתּ ַ ֤שּׁק ָע ְר ָפּ ֙ה ַל ֲח
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wə- rūt dȧḇəqǡ bȧh
wa- ttiššaq ᶜǫrpǡ la- ḥ ămōtȧh
en zĳ kuste Orpah aan haar schoonmoeder en Ruth zĳ bleef bĳ haar
Orpah kuste haar schoonmoeder, maar Ruth bleef bĳ haar

b De omstandigheidszin.
Een veelvoorkomende constrtuctie is de nominale omstandigheidszin, die nadere informatie geeft over iets dat in de hoofdzin
aan de orde is gekomen. Deze zin begint altijd met ְ וmeestal gevolgd door het subject.
[24] Gen. 14:12

 וַ יֵּ ֵל֑כוּ וְ ֥הוּא י ֵ ֹ֖שׁב ִבּ ְס ֽד ֹם... ת־לוֹט
֧ וַ יִּ ְק ֨חוּ ֶא
wa- yyiqḥ ū
ᵓęt
lōṭ wa- yyeleḵū
wə- hū yošeḇ
bi- sdom
en zĳ namen OBJ. Lot en zĳ gingen weg en hĳ wonende in Sodom
En ze namen Lot gevangen … en gingen weg, hĳ woonde immers in Sodom

Veel vertalingen kiezen ervoor de zin als een bijvoegelijke bijzin bij Lot weer te geven, wat inderdaad recht doet aan de functie
van de omstandigheids zin, maar de eveneens gebruikelijke weergave (als in de Statenvertaling 'en trokken weg; want hij
woonde in Sodom') met een redengevende zin kan ook gezien worden als een correcte weergave van een omstandigheidszin. In
het zojuist vermelde voorbeeld wil de omstandigheidszin zoveel zeggen als: om het verhaal te kunnen begrijpen moet je weten
dat Lot in Sodom woonde.
Een dergelijke omstandigheidszin kan ook een feit naar voren brengen dat in tegenstelling is of lijkt met de hoofdzin, en dient
dan ook als zodanig vertaald te worden.
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[25] Ruth
2:10

ירנִ י וְ ָאּנ ִ ֹ֖כי נָ ְכ ִר ָיּֽה
֔ ֵ אתי ֵ ֤חן ְבּ ֵעינֶ֙ ֙י� ְל ַה ִכּ
ִ דּוּע ָמ ָ֨צ
֩ ַ ַמ
maddūaᶜ mȧṣǡtī
waarom ik heb gevonden

ləhakkīrenī
ḥ en
bə- ᶜēnę̄ḵȧ
genade in uw ogen om te mĳ herkennen

wə- ᵓȧnoḵī nǫḵriyyȧ
en ik
vreemdelinge

Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mĳ bent, terwĳl ik toch maar een vreemdeling ben? (NBV)
De omstandigheidszin staat vaak na de hoofdzin maar kan er ook aan voorafgaan. In een verhaal, waar de handelingen door het
imperfectum consecutivum, de narratief, worden aangeduid is het inleidende ַ וvan de werkwoordsvorm dan het
verbindingselement.
[26] i Sam. 1:10

וְ ִ ֖היא ָ ֣מ ַרת ָנ ֶ֑פשׁ וַ ִתּ ְת ַפּ ֵ ֥לּל
wə- hī mȧrat nȧp̄ ęš wa- titpallel
en zĳ bitter geest en zĳ bad
Terwĳl ze zeer depressief was, bad zĳ

De omstandigheidszin kan ook het type nominale zin zijn waar wel een verbum in voorkomt, dat echter niet op de eerste plaats
staat.
[27] i Kon. 1:41
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ᵓădoniyyȧhū wə- ḵǫl ha- qqəruᵓīm ᵓăšęr ᵓittō
wə- hem killū
lę- ᵓę̆ḵol
wa- yyišmaᶜ
en alle de gasten
REL. bĳ hem en zĳ beeindigden te eten
en hĳ hoorde Adonia
En Adonia, met alle gasten die bĳ hem waren, hoorde het, toen ze klaar waren met eten
Wat de structuur aangaat is er weinig verschil met de contrasterende zinnen die hierboven behandeld zijn. In veel gevallen
dient de lezer zelf een keuze te maken, echter, wanneer in de zin waar het verbum op de tweede plaats staat een pronomen als
subject voorop gaat, is er wel sprake van een omstandigheidszin.
3 Inleiding elliptische zin
Soms leidt ְ וeen elliptische zin in, zoals bij voorbeeld wanneer  לֹאalleen staat voor een verder weggelaten ontkende zin. In
het Nederlands gebruikt men "zo niet" als vergelijkbare negatieve zinsvervanger: zo niet, dan ....
[28] ii Sam. 13:26

�־נ֥א ִא ָ ֖תּנוּ ַא ְמנ֣ וֹן ָא ִ ֑חי
ָ אמ ֙ר ַא ְב ָשׁ ֔לוֹם וָ ֕ל ֹא ֵי ֶֽל
ֶ ֹ וַ ֙יּ
wa- yyōmęr ᵓaḇšȧlōm wȧ- lō yelęḵ
nǡ ᵓittȧnū ᵓamnōn ᵓȧḥ ī
en sprak Avsjalom en niet hĳ moge gaan toch met ons Amnon mĳn broer
Avsjalom zei: Zo niet, laat dan toch Amnon mĳn broer met ons meegaan

C Asyndetische verbinding
Naast de verschillende zinsverbindende elementen kent het Hebreeuws ook het zonder enige verbinding naast elkaar plaatsen
van zinnen. Een zin die vergelijkbaar is met de omstandigheidszin maar zeer kort is kan zonder verbinding worden
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aangesloten. Een dergelijke zin functioneert als een zin tussen gedachtenstrepen.
[29] i Kon. 22:1

וּבין יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
֥ ֵ וַ יֵּ ְשׁ ֖בוּ ָשׁ ֣�שׁ ָשׁ ִנ֑ים ֵ ֚אין ִמ ְל ָח ָ֔מה ֵ ֥בּין ֲא ָ ֖רם
wa- yyešəḇū šȧloš šȧnīm ᵓēn milḥ ȧmǡ bēn
ᵓărȧm ū- ḇēn
yiśrȧᵓel
en zĳ zaten drie jaren niet oorlog
tussen Aram en tussen Israel
Gedurende drie jaar zaten ze stil —er was geen oorlog tussen Aram en Israel—

Ook, vaak korte, relatieve zinnen worden soms zonder enige inleiding aan het antecedent aangesloten. In deze gevallen is het
antecedent vaak onbepaald.
[30] ii Sam. 22:44

ַ ֥עם לֹא־יָ ַ ֖ד ְע ִתּי
ᶜam
volk

lō
niet

yȧdaᶜtī
ik kende

een volk dat ik niet kende
Uit het volgende voorbeeld blijkt dat zo een constructie als relatief gevoeld werd, aangezien ook de verbinding met behulp van

 ֲא ֶשׁרvoorkomt:
[31] Ruth. 2:11
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lō yȧdaᶜat
ᶜam ᵓăšęr
volk PART. niet jĳ kende
een volk dat jĳ niet kende
Zoals gewoonlijk blijft de verwijzing naar het object in de bijzin weg, al zijn er gevallen waar wel zo een verwijzing staat.
[32] Dt. 32: 17

�הים ֣ל ֹא יְ ָד ֑עוּם
֖ ִ ֱא
ᵓę̆lohīm lō yədȧᶜūm
goden niet zĳ kenden hen
goden die ze niet kenden

Soms zijn twee zinnen zonder verbinding naast elkaar geplaatst terwijl er sprake is van een conditionele verbinding. Ook hier
is het meer een kwestie van de ontvangende taal dan van het Hebreeuws. Het volgende voorbeeld is in verschillende
bijbelvertalingen conditioneel vertaald maar andere vinden dezelfde juxtapositie voldoende. Aangezien het hier om poezie gaat
is het ook mogelijk het verschijnsel als poetische constructie te beschrijven.
[33] Ps. 104:28

ִתּ ֵ ֣תּן ָ ֭ל ֶהם יִ ְלק ֹ֑טוּן ִתּ ְפ ַ ֥תּח ָ ֽי ְ֝ד ֗� יִ ְשׂ ְבּ ֥עוּן ֽטוֹב
titten
u gee

lȧhęm
aan hen

yilqoṭūn
zĳ verzamelen

tip̄ taḥ
u opent

yȧdəkȧ
uw hand

yiśbəᶜūn
zĳ worden verzadigd

ṭōḇ
goed

Als u hun gee, verzamelen ze het, als u uw hand opent, worden ze met het goede verzadigd
Statenvertaling: Gee Gĳ ze hun, zĳ vergaderen ze; doet Gĳ Uw hand open, zĳ worden met goed verzadigd.
Bijbels Hebreeuws, Syntaxis 8

16

Bijbels Hebreeuws, Syntaxis 8

17

