14. Samengestelde verbale elementen
Het Hebreeuws kent geen samenstellingen zoals bij voorbeeld het Nederlands, dat werkwoorden kan maken samengesteld met
bijvoeglijke naamwoorden of voorzetsel, als schoonmaken, opmaken. Verschillende betekenismodificaties drukt het Hebreeuws
uit met behulp van de afgeleide stamformaties, daarnaast zijn er echter enkele werkwoorden die, samen met andere gebruikt,
gebruikt worden om de betekenis van het tweede verbum enigermate te beinvloeden.

הלך
Het werkwoord  הלךkan gebruikt worden in verbinding met een ander werkwoord om het voortduren van een handeling aan
te geven.
Er komen twee constructies voor. In het ene geval wordt aan een verbogen vorm van  הלךeen infinitivus absolutus van הלך
toegevoegd, gevolgd door de infinitivus absolutus van het werkwoord waarvan de voortdurende handeling wordt omschreven.
[1] i Chr. 11:9

וַ ֵיּ ֶ֥ל� ָדִּ ֖ויד ָה ֣לוֹ� וְ גָ ֑דוֹל
wa- yyelęḵ dȧwīd hȧlōḵ wə- gȧdōl
en hĳ ging David gaan en groot zĳn
David werd steeds machtiger

In het andere geval wordt na een verbogen vorm van het werkwoord, waarvan de voortdurende handeling wordt omschreven,
weer de infinitivus absolutus van  הלךgebruikt, gevolgd door de infinitivus absolutus van het reeds gebruikte werkwoord.
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[2] Gen. 12:9

וֹע ַה ֶ ֽנּ גְ ָבּה
ַ וַ יִּ ַ ֣סּע ַא ְב ָ ֔רם ָה ֥לוֹ� וְ נָ ֖ס
ᵓaḇrȧm hȧlōḵ wə- nȧsōaᶜ ha- nnęgbǡ
wa- yyissaᶜ
En hĳ reisde Avram gaan en reizen de naar Negev
Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

Deze constructie komt ook voor in nominale constructies, na een participium.
[3] ii Kon. 2:11

לוֹ� וְ ַד ֵ֔בּר
֙ וַ יְ ִ֗הי ֵ ֣ה ָמּה ה ְֹל ִ ֤כים ָה
wa- yhī
hemmǡ holəḵīm hȧlōḵ wə- dabber
en er was zĳ
gaande gaan en spreken
Terwĳl zĳ steeds maar pratend verdergingen, …

Interessant is het volgende voorbeeld met de herhalingen van  הלךen גדל
[4] Gen. 26:13

אד
ֹ ֽ לוֹ� וְ גָ ֵ ֔דל ַ ֥עד ִ ֽכּי־גָ ַ ֖דל ְמ
֙ וַ יִּ גְ ַ ֖דּל ָה ִ ֑אישׁ וַ ֵיּ ֶ֤ל� ָה
məᵓod
wa- yyigdal
hȧ- ᵓīš wa- yyelęḵ hȧlōḵ wə- gȧdel
ᶜad kī gȧdal
en hĳ werd groot de man en hĳ ging gaan en groot worden tot dat hĳ werd groot zeer
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Hĳ werd steeds rĳker en was tenslotte schatrĳk

יסף
Het werkwoord  יסףwordt gebruikt om de herhaling van een handeling aan te geven. Zowel de Qal als de Hifil worden in
deze functie gebruikt. De herhaalde handeling kan uitgedrukt worden door een verbogen vorm van een werkwoord, volgend op
de vorm van יסף, zonder enig verbindend woord:
[5] Hos. 1:6

ת־בּ֣ית יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל
ֵ אוֹסיף ֗עוֹד ֲא ַר ֵח ֙ם ֶא
ִ֜ ֨ל ֹא
ᵓęt bēt yiśrȧᵓel
lō ᵓōsīp̄
ᶜōd ᵓăraḥ em
niet ik zal toevoegen nog ik zal medelĳden hebben OBJ huis Israel
Ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen
[6] Spr. 23:35

וֹסיף ֲא ַב ְק ֶ ֥שׁנּוּ ֽעוֹד
ִ֗ ֝א
ᵓōsīp̄
ᵓăḇaqšęnnū
ᶜōd
ik zal toevoegen ik zal het zoeken nog
Ik zal het opnieuw zoeken

Ook kan de herhaalde handeling met behulp van een infinitivus constructus voorafgegaan door  לworden uitgedrukt. Ook dan
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wordt regelmatig  עודgebruikt in de zin.
[7] ii Sam. 7:20

�ה־יּוֹסיף ָדִּו֛ד ֖עוֹד ְל ַד ֵבּ֣ר ֵא ֶל֑י
ִ֥
וּמ
ַ
ū- ma yyōsīp̄
dȧwid ᶜōd lə- dabber ᵓelę̄ḵȧ
en wat hĳ zal toevoegen David nog te spreken tot u
Maar wat zal David nog verder tot u spreken

Een enkele maal blijft de prepositie  לweg.
[8] Gen. 8:12

שׁוּב־א ָ ֖ליו ֽעוֹד
ֵ
וְ ֽל ֹא־יָ ְס ָ ֥פה
wə- lō yȧsəp̄ ǡ
šūḇ
ᵓelǡw
ᶜōd
en niet zĳ voegde toe terugkeren naar hem nog
zĳ keerde niet weer bĳ hem terug

שׁוב
Vergelijkbaar is de betekenis van  שׁובwanneer het direkt met een ander werkwoord wordt verbonden. Ook dit werkwoord
kan met een ander werkwoord verbonden zijn zonder enige coniunctie. ps 85-7, imp is 3-5,
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[9] Gen. 30:31

֖� ְוּבה ֶא ְר ֶ ֥עה ֽצ ֹאנ
ָ ָא ֛שׁ
ṣōnəḵȧ
ᵓȧšūḇǡ
ᵓęrᶜę
ik zal terugkeren ik zal weiden jouw vee
Ik zal opnieuw uw vee weiden

Ook met de gebiedende wijs komt deze constructie voor.
[10] Gen. 43:2

א ֶכל
ֹ ֽ רוּ־לנוּ ְמ ַעט־
֥ ָ ֻ ֖שׁבוּ ִשׁ ְב
šuḇū
šiḇrū lȧnū
məᶜaṭ ᵓoḵęl
keert terug koopt voor ons weinig voedsel
Jullie moeten nog eens een beetje voedsel kopen

Na een narratieve vorm van  שׁובkan het ermee verbonden werkwoord in dezelfde vorm volgen.
[11] Gen. 26:18

ת־בּ ֵא ֣ר ֹת ַה ַ֗מּיִ ם
ְ וַ ָ֨יּ ָשׁב יִ ְצ ָ֜חק וַ יַּ ְח ֣ ֹפּר ׀ ֶא
wa- yyȧšǫḇ
yiṣḥ ȧq wa- yyaḥ por
ᵓęt
bəᵓerot ha- mmayim
en hĳ keerde terug Yitschaq en hĳ opende OBJ. putten het water
Hĳ groef de waterputten opnieuw open
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Ook de constructie met een infinitivus constructus voorafgegaan door  לkomt bij  שׁובvoor.
[12] Hos. 11:9

֥ל ֹא ָא ֖שׁוּב ְל ַשׁ ֵ ֣חת ֶא ְפ ָ ֑ריִ ם
lō ᵓȧšūḇ
ləšaḥ eṭ
ᵓęp̄ rayim
niet ik zal terugkeren om te slachten Eaim
Ik zal Eaïm niet opnieuw te gronde richten

מהר
Dezelfde constructies komen ook weer voor bij het werkwoord מהר, in de pi., dat aangeeft dat de handeling beschreven in
het ermee verbonden werkwoord snel plaatsvindt, als de verbinding zonder enig verbindingswoord:
[13] Gen. 19:22

ַמ ֵה ֙ר ִה ָמּ ֵל֣ט ָ֔שׁ ָמּה
maher himmȧleṭ šȧmmǡ
ĳlt
vlucht
daarheen
Vlucht er nu haastig heen

De verbinding met ו:
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[14] Gen. 45:9

רוּ וַ ֲע ֣לוּ
֮ ַמ ֲה
mahărū wa- ᶜălū
ĳlt
en gaat op
trekt haastig op

De verbinding met  לen infinitivus constructus:
[15] Gen. 18:7

יְמ ֵ ֖הר ַל ֲע ֥שׂוֹת א ֹֽתוֹ
ַ ַו
ᵓotō
wa- ymaher la- ᶜăśōt
en hĳ ĳlde te maken het
Hĳ maakte het onmiddellĳk klaar

רבה
Het werkwoord רבה, in de hif., kan op vergelijkbare manier gebruikt worden om aan te geven dat een handeling in ruime
mate wordt verricht. Vaker wordt echter van dit verbum de infinitvus absolutus,  ַה ְר ֵבּה, als adverbium gebruikt.
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