15. Voorzetsels
De voorzetsels functioneren vaak in bepaalde vaste verbanden. Heel belangrijk is het verband met het werkwoord in de zin. In
veel gevallen bepaald het werkwoord de feitelijk betekenis van de prepostitie, zie hiervoor hoofdstuk 9. Hier geven we alleen
een overzicht van de wat vaker voorkomende voorzetsels met de meest gebruikelijke betekenissen. We onderscheiden een paar
basisbegrippen om de voorzetsels in te delen, maar een dergelijke indeling heeft alleen enige praktische waarde voor het
moment. De volgende begrippen spelen een rol: ruimte, tijd, instrument, reden/oorzaak, relatie. Sommige voorzetsels hebben
verschillende betekenissen, waardoor ze in verschillende categorieën kunnen voorkomen.
1. RUIMTE, TIJD, INSTRUMENT, REDEN
1.1. ְבּ
Het voorzetsel  ְבּis misschien wel het voorzetsel met de meeste mogelijkheden in het Bijbels Hebreeuws. Het kan ruimtelijk
functioneren, of in een tijdsfunctie. Daarnaast kan het ook reden, oorzaak, instrument, relatie en dergelijke aanduiden. We
geven enkele voorbeelden.
[1] Ruth 1:1

ימי ְשׁ ֣ ֹפט ַהשּׁ ְֹפ ִ֔טים
֙ ֵ ִבּ
bin/tĳdens

īmē
dagen

šəp̄ oṭ
het richten

hade

ššop̄ əṭīm
richters

in de dagen van het richten der richteren / in de richterenrĳd
Het volgende voorbeeld laat zien dat meer dan een betekenis zonder probleem in hetzelfde vers kan voorkomen.
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[2] Ruth 1:1

מוֹאב
ָ֔ ִבּ ְשׂ ֵ ֣די
biin

śdē
velden

mōᵓȧb
Moab

in het gebied van Moab
Overdrachtelijk - ruimtelijk kan men het gebruik van  ְבּin verbinding met  ֵעינֵ יnoemen, anderen zien in  ְבּ ֵעינֵ יeen
samengestelde prepositie.
[3] Ruth 2:13

�א־חן ְבּ ֵע ֶינ֤י
ֵ֨ ֶא ְמ ָצ
ᵓęmṣǡ
ik vind

ḥ en
genade

bə- ᶜēnę̄ḵȧ
in uw ogen

u bent wel bĳzonder goed voor mĳ
Het instrument of middel van een handeling wordt ook regelmatig met  ְבּaangeduid.
[4] Ex. 5:3

֨ ֶפּן־יִ ְפגָּ ֵ֔ענוּ ַבּ ֶ ֖דּ ֶבר ֥אוֹ ֶב ָ ֽח ֶרב
baddęḇęr ᵓō ḇęḥ ȧręḇ
pęn
yip̄ gȧᶜenū
of met het zwaard
opdat niet hĳ slaat ons met de pest
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opdat Hĳ ons niet slaat met de pest of het zwaard
Ook de prijs van het een of ander kan met  ְבּaangegeven worden.
[5] Gen. 37:28

אלים ְבּ ֶע ְשׂ ִ ֣רים ָכּ ֶ֑סף
֖ ִ ת־יוֹסף ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע
ֵ֛
וַ יִּ ְמ ְכּ ֧רוּ ֶא
wa- yyimkərū
ᵓęt
yōsep̄ la- yyišməᶜēlīm bə- ᶜęśrīm kȧsęp̄
en zĳ verkochten OBJ. Josef aan de Ismaelieten voor twintig zilver
en ze verkochten Josef voor twintig zilverstukken aan de Ismaelieten

Soms is het verschil met andere voorzetsels gering, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt.
[6] Gen. 1:26

מוּתנוּ
֑ ֵ ַנ ֲֽע ֶ ֥שׂה ָא ָ ֛דם ְבּ ַצ ְל ֵ ֖מנוּ ִכּ ְד
ᵓȧdȧm bə- ṣalmenū kidmūtenū
naᶜăśę̄
laat ons maken mens naar ons beeld volgens onze gelĳkenis
Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelĳkenis

2. RUIMTE, TIJD
2.1. ַא ֲח ֵרי

/ ַא ַחר

Ruimtelijk achter, temporeel na. De keuze tussen beide functies hangt natuurlijk weer af van de context, enerzijds van het
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werkwoord in de zin, anderzijds van het afhankelijke element.
[7] Gen. 10:1

וַ יִּ וָּ ְל ֥דוּ ָל ֶ ֛הם ָבּ ִנ֖ים ַא ַ ֥חר ַה ַמּ ֽבּוּל
wa- yyiwwȧlədū
lȧhęm bȧnīm ᵓaḥ ar ha- mmabbūl
en zĳ werden geboren aan hen zonen na
de vloed
en na de vloed werden hun zonen geboren

De voorzetsel wordt ook regelmatig gebruikt ter inleiding van een verbale zin, en dient dan adverbiaal vertaald te worden.
[8] Gen. 30:21

ת־שׁ ָ ֖מהּ ִדּ ָינֽה
ְ וְ ַא ַ ֖חר ָי ְ֣ל ָדה ַ ֑בּת וַ ִתּ ְק ָ ֥רא ֶא
wə- ᵓaḥ ar yȧlədǡ
bat
wa- ttiqrǡ
ᵓęt
šəmȧh
dīnǡ
en erna zĳ baarde dochter en zĳ noemde OBJ. haar naam Dina
daarna kreeg ze een dochter, die ze Dina noemde

In een dergelijke zin heeft  ַא ַחרongeveer dezelfde betekenis als ָה ֵא ֶלּה

 ַה ְדּ ָב ִרים/  ַא ַחר ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה, wanneer dat

voor een verbale vorm gehanteerd wordt.
[9] Esth. 3:1

ת־ה ָ ֧מן
ָ ַא ַ ֣חר ׀ ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֗א ֶלּה גִּ ַדּ ֩ל ַה ֶ֨מּ ֶל� ֲא ַח ְשׁוֵ ֜רוֹשׁ ֶא
ᵓaḥ ar ha- ddəḇȧrīm hȧ- ᵓellę̄ giddal
ha- mmęlęḵ ᵓăḥ ašwerōš ᵓęt
hȧmȧn
na
de zaken
de deze maakte groot de koning Ahasveros OBJ. Haman
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hierna bevorderde koning Ahasveros Haman
2.2. ְל
Ook een van de zeer veel gebruikte voorzetsels is  ְל, dat heel vaak een ruimtelijke functie heeft.
[10] Ruth 1:10

�נָ ֖שׁוּב ְל ַע ֵ ֽמּ
nȧšūḇ
wĳ keren terug

lə- ᶜammeḵ
naar uw volk

Wĳ willen terugkeren naar uw volk
Heel vaak komt het voorzetsel voor ter aanduiding van een meewerkend voorwerp.
[11] Ruth 2;20

אמר נָ ֳע ִ֜מי ְל ַכ ָלּ ָ֗תהּ
ֶ ֹ וַ ֨תּ
wa- ttōmęr nǫᶜǫ̆ mī lə- ḵallȧtȧh
en zĳ sprak Noömi tot haar schoondochter
Noömi zei tegen haar schoondochter

In een tijdsrelatie heeft  ְלeen betekenis, die in zekere zin richting aangeeft, "tot" een bepaald moment, "tegen" een bepaald
gebeuren.
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[12] Ruth 2:14

א ֶכל
ֹ ֗ ְל ֵע֣ת ָה
lə- ᶜet hȧ- ᵓoḵęl
voor tĳd het eten
tegen etenstĳd

Een vaste verbinding, die zo'n 160 keer voorkomt, waarvan bijna 100 keer in de Psalmen, is לעולם:
[13] Psalm 136:1

עוֹל֣ם ַח ְס ֽדּוֹ
ָ ִ ֖כּי ְל
kī
lə- ᶜōlȧm ḥ asdō
want voor altĳd Zĳn gunst
Want zĳn gunst is er voor altĳd

Overdrachtelijk gebruikt komt  ְלvoor ter inleiding van een infinitivus constructus, met de betekenis "om te", "door te."
[14] Ruth 2:15

וַ ָ ֖תּ ָקם ְל ַל ֵ ֑קּט
wa- ttȧqǫm
ləlaqqeṭ
en zĳ stond op om te verzamelen
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ze ging aan het verzamelen
Tenslotte dient het gebruik van  ְלgenoemd ter omschrijving van een bezitsrelatie, die, wanneer het om een complete zin gaat,
vaak met "hebben" moet worden weergegeven.
[15] Gen. 39:6

ר־לוֹ
֮ ל־א ֶשׁ
ֲ ָכּ
kǫl ᵓăšęr lō
alles REL. voor hem
alles wat hĳ had

2.3. ִמן

 ִמןbetekent in eerste instantie iets als "weg van", "uit". In de tijd wordt deze prepositie gebruikt met de betekenis "sinds".
[16] Ruth 1:7

קוֹם
֙ ן־ה ָמּ
ַ וַ ֵתּ ֵ֗צא ִמ
wa- tteṣē
min
ha- mmȧqōm
en zĳ ging uit weg van de plaats
zĳ verliet de plaats

[17] i Sam. 29:3
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mi- yyōm nǫp̄ lō
ᶜad ha- yyōm ha- zzę̄
sinds dag zĳn vallen tot de dag de deze
sinds de dag dat hĳ gevallen is tot op deze dag.
Een specifiek, overdrachtelijk, voorbeeld van het ruimtelijke  ִמןis het zogeheten partitieve gebruik:
[18] Ruth 2:14

ן־ה ֔ ֶלּ ֶחם
ַ וְ ָא ַכ ְ֣ל ְתּ ִמ
wə- ᵓȧḵalt min ha- llęḥ ęm
en jĳ eet van het brood
Je moet van het brood eten.

Dit partitieve  ִמןkomt zelfs voor, samen met een volgende meervoudig begrip, in de betekenis van "één/enkele van", en een
dergelijke verbinding kan zelfs als onderwerp of lijdend voorwerp van een werkwoord optreden.
[19] Ex. 17:5

וְ ַ ֥קח ִא ְתּ�֖ ִמזִּ ְק ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
wə- qaḥ
ᵓittəḵȧ mien neem bĳ je (enkele) uit

zziqnē
yiśrȧᵓel
oudsten Israel

En neem met je mee enkele van de oudsten van Israel.
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[20] Job 27:6

ֽל ֹא־יֶ ֱח ַ ֥רף ְ֝ל ָב ִ֗בי ִמיָּ ָ ֽמי
lō yęḥ ę̆rap̄
ləḇȧḇī
miyyȧmȧy
niet veroordeelt mĳn hart (een) van mĳn dagen
mĳn hart veroordeelt niet een van mĳn dagen
over mĳn leven heb ik mĳzelf niets te verwĳten

Een ander overdrachtelijk gebruik van het ruimtelijke  ִמןis de constructie waarbij twee zaken met elkaar worden vergeleken.

 ִמןbetekent dan zoveel als "gerekend vanaf / vergeleken met," in het Nederlands weer te geven met een vergrotende trap van
het onderwerp van de vergelijking en het voorzetsel "dan." De constructie komt voor bij bijvoegelijke naamwoorden, maar ook
bij werkwoorden die een toestand omschrijven.
[21] Gen. 39:9

ֵ֒א ֶ֨יננּוּ גָ ֜דוֹל ַבּ ַבּ֣יִ ת ַהזֶּ ֮ה ִמ ֶמּנִּ י
ᵓenęnnū gȧdōl babbayit ha- zzę̄ mimmęnnī
hĳ is niet groot in het huis het dit gerekend vanaf mĳ
er is niemand groter in dit huis dan ik

[22] Ruth 3:10

אשׁוֹן
֑ ן־ה ִר
ָ יט ְב ְתּ ַח ְס ֵ ֥דּ� ָה ַא ֲח ֖רוֹן ִמ
֛ ַ ֵה
hēṭaḇt
ḥ asdeḵ
hȧ- ᵓaḥ ărōn min
hȧ- rīšōn
je hebt goed gemaakt jouw goede daad de laatste gerekend naar de eerste
Dit laatste bewĳs van je trouw is nog beter dan het eerste
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2.4. ַעד
Dit voorzetsel betekent meestal "tot, tot aan."
[23] Ruth 2:7

ד־ע ָתּה
ַ֔ ַע
ᶜad
tot

ᶜattǡ
nu

tot nu toe
[24] Ri. 7:13

ד־הא ֶֹהל
ָ ֠ וַ ֣יָּב ֹא ַע
wa- yyȧḇō
ᶜad hȧ- ᵓohęl
en hĳ kwam tot de tent
het kwam tot aan de tent

[25] Gen. 6:7

ד־בּ ֵה ָ֔מה
ְ ֽ ֵמ ָא ָד ֙ם ַע
me- ᵓȧdȧm ᶜad bəhemǡ
vanaf mens tot vee
van de mens tot het vee

3. RUIMTE
3.1. ֶאל
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 ֶאלgeeft aan in welke richting een handeling plaats vindt. Bij werkwoorden van beweging "naar", en, wanneer het doel
vijandig of negatief is, "tegen."
[26] Ruth 1:7

הוּדה
ֽ ָ ְל־א ֶרץ י
֥ ֶ ָל ֖שׁוּב ֶא
lȧšūḇ
ᵓęl ᵓęręṣ yəhūdǡ
om te terugkeren naar land Juda
om terug te keren naar het land van Juda

[27] 2 Sam. 13:39

ל־א ְב ָשׁ ֑לוֹם
ַ ָל ֵצ֖את ֶא
lȧom te

ṣēt
uittrekken

ᵓęl
naar

ᵓaḇšȧlōm
Avsjalom

om (met het leger) uit te trekken tegen Avsjalom
Overdrachtelijk bij werkwoorden van "spreken" betekent  ֶאלzo veel als "over", terwijl het bij deze werkwoorden ook gewoon
richting kan aangeven, "spreken tot."
[28] Gen. 20:2

ל־שׂ ָ ֥רה ִא ְשׁ ֖תּוֹ ֲא ֣חֹ ִתי ִ ֑הוא
ָ אמר ַא ְב ָר ָ ֛הם ֶא
ֶ ֹ וַ ֧יּ
wa- yyōmęr ᵓaḇrȧhȧm ᵓęl śȧrǡ ᵓištō
ᵓăḥ otī
hī
en hĳ zei Avraham over Sara zĳn vrouw mĳn zuster zĳ
En Avraham zei over zĳn vrouw: Zĳ is mĳn zuster
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[29] Ruth 2:22

ל־רוּת
֣ אמר נָ ֳע ִ ֖מי ֶא
ֶ ֹ וַ ֥תּ
wa- ttōmęr nǫᶜǫ̆ mī ᵓęl rūt
en zĳ zei Noomi naar Ruth
Noomi zei tegen Ruth

3.2. ֶאת

 ֶאתgeeft ruimtelijke direkte nabijheid aan.
[30] Ri. 19:4

יָמים
֑ ִ וַ ֵיּ ֶ֥שׁב ִא ֖תּוֹ ְשׁ ֣� ֶשׁת
wa- yyešęḇ
ᵓittō
šəlošęt yȧmīm
en hĳ woonde bĳ hem drie
dagen
hĳ bleef drie dagen bĳ hem

3.3. ֵבּין
De prepositie  ֵבּין, die de ruimtelijke positie tussen twee zaken aanwijst wordt in het Hebreeuws bij beide elementen gebruikt,
waar het Nederlands aan één keer voldoende heeft.
[31] Gen. 1:4
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wa- yyaḇdel
ᵓę̆lohīm bēn
hȧ- ᵓōr ū- ḇēn
ha- ḥ ošęḵ
en hĳ scheidde God
tussen het licht en tussen de duisternis
en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis
3.4. ְבּ ַעד

 ַבּ ַעדis een als voorzetsel, "door, doorheen," gebruikt naamwoord, waarvan de oorspronkelijke betekenis niet zeker is.
[32] Gen. 26:8

ימ ֶל ֙� ֶ ֣מ ֶל� ְפּ ִל ְשׁ ִ֔תּים ְבּ ַ ֖עד ַ ֽה ַח ֑לּוֹן
ֶ֨ וַ יַּ ְשׁ ֵ ֗קף ֲא ִב
ha- ḥ ȧllōn
wa- yyašqep̄ ᵓăḇīmęlęḵ męlęḵ pəlištīm bəᶜad
en hĳ keek Avimelech koning Filistĳnen door/uit het venster
en Avimelech, de koning der Filistĳnen, keek uit het venster

Sommige vertalingen gaan ervan uit dat Avimelech naar buiten keek, anderen dat hij naar binnen keek, vgl. SV: "... dat
Abimélech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek, ..." en WV: "...keek Abimelek, de koning van de Filistijnen, eens
door het venster naar binnen...".
3.5. נֶ גֶ ד

 נֶ גֶ דbetekent zoveel als "voor, in tegenwoordigheid van, naast."
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[33] Ruth 4:4

֒ים וְ ֶ ֣נ גֶ ד זִ ְק ֵנ֣י ַע ִמּי
֮ ֠ ְקנֵ ה ֶ ֥נ גֶ ד ַ ֽהיּ ְֹשׁ ִב
qənē nęgęd
ha- yyošəḇīm wə- nęgęd
ziqnē
ᶜammī
koop ten overstaan van de zittenden en ten overstaan van oudsten mĳn volk
koop het ten overstaan van degenen die hier zitten en de oudsten van mĳn volk.

Aangezien ְ וook explicatief gebruikt kan worden, kan men ook vertalen: koop het ten overstaan van degenen die hier zitten,
namelijk de oudsten van mijn volk.
3.6. ַעל
Dit voorzetsel hangt samen met de wortel  עלהdie "opstijgen, omhoog gaan" betekent. De betekenis is "op, over, boven,"
zowel reëel als overdrachtelijk.
[34] Ruth 3:9

�֔ ל־א ָ ֣מ ְת
ֲ וּפ ַר ְשׂ ָ ֤תּ ְכנָ ֙ ֶפ ֙� ַע
ָ
ū- p̄ ȧraśtȧ
ḵənȧp̄ ęḵȧ ᶜal ᵓămȧtəḵȧ
en u spreidt uit uw vleugel over uw dienares
wilt u uw vleugel uitspreiden over uw dienares

[35] Ruth 2:6

קּוֹצ ִ ֖רים
ְ ל־ה
ַ ַה ַנּ ַ֛ער ַהנִּ ָ ֥צּב ַע
ha- nnaᶜar ha- nniṣṣȧḇ
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de

knecht de

geplaatst over de

maaiers

de knecht die opzichter was over de maaiers
3.7. ַתּ ַחת
In de eerste plaats betekent " ַתּ ַחתonder," verder ook "in plaats van."
[36] Ruth 2:12

ת־כּנָ ָ ֽפיו
ְ ַל ֲח ֥סוֹת ַ ֽתּ ַח
laḥ ăsōt
taḥ at kənȧp̄ ǡw
om te schuilen onder zĳn vleugels
om onder Zĳn vleugels te schuilen

[37] Gen. 36:37

וַ ָיּ ָ֖מת ַשׂ ְמ ָל֑ה וַ יִּ ְמ ֣�� ַתּ ְח ָ֔תּיו ָשׁ ֖אוּל
wa- yyȧmǫt śamlǡ wa- yyimloḵ
taḥ tǡw
šaᵓūl
en hĳ stierf Samla en hĳ regeerde in plaats van hem Sjaoel
Toen Samla gestorven was, werd koning in zĳn plaats Sjaoel

4. RELATIE, TIJD
4.1. ְכּ
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 ְכּgeeft aan dat hetgeen volgt met iets vergeleken wordt, "zoals, vergelijkbaar met." Soms betekent dit 'vergelijkbaar met'
"ongeveer." Wanneer  ְכּgebruikt wordt om twee in de tijd functionerende elementen naast elkaar te plaatsen wordt er vrijwel
altijd gelijktijdigheid bedoeld.
[38] Ruth 2:13

�ֹכי ֣ל ֹא ֶ ֽא ְה ֶ֔יה ְכּ ַא ַ ֖חת ִשׁ ְפח ֶ ֹֽתי
֙ ִ וְ ָאנ
wə- ᵓȧnoḵī lō ᵓęhyę̄ kə- ᵓaḥ at šip̄ ḥotę̄ḵȧ
en ik
niet ik ben zoals één uw diensters
hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen
WV: terwĳl ik niet eens een van uw dienaressen ben

[39] Ruth 1:4

וַ ֵיּ ְ֥שׁבוּ ָ ֖שׁם ְכּ ֶ ֥ע ֶשׂר ָשׁ ִנֽים
wa- yyešəḇū
šȧm kəᶜęsęr šȧnīm
en zĳ woonden daar ongeveer tien jaren
en zĳ woonden daar ongeveer tien jaren

[40] 2 Sa. 4:5

ל־בּית
֖ ֵ אוּ ְכּ ֣חֹם ַהיּ֔ וֹם ֶא
֙ ֹ וַ ֙יָּב
wa- yyȧḇoᵓū
kəḥ om ha- yyōm ᵓęl bēt
en zĳ kwamen in vergelĳking met hitte de dag naar het huis van
precies op het heetst van de dag kwamen ze bĳ het huis van …

5. RELATIE
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5.1. ֶאת

 ֶאתis de gebruikelijke inleiding van een lijdend voorwerp, dat op enigerlei wijze bepaald is.
[41] Ruth 3:4

קוֹם
֙ ת־ה ָמּ
ַ וְ יָ ַ ֙ד ַע ְ֙תּ ֶא
ha- mmȧqōm
wə- yȧdaᶜat ᵓęt
en je weet OBJ. de plaats
(zodat) je de plaats kent

5.2. ְבּ ִלי

 ְבּ ִליbetekent normalerwijze "zonder."
[42] Job 24:10

ָע ֣רוֹם ִ ֭ה ְלּכוּ ְבּ ִ ֣לי ְל ֑בוּשׁ
bəlī
ləḇūš
ᶜȧrūm hilləḵū
naakt ze lopen rond zonder kleding
Naakt lopen zĳ rond zonder kleding

5.3. ִעם

Bijbels Hebreeuws, Syntaxis 15
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 ִעםis vaak niet te onderscheiden van ( ֶאתhierboven 3.2), en de betekenis is eveneens "met, bij." Men vergelijke beide
onderstaande voorbeelden.
[43] Ruth 1:7

יה ִע ָ ֑מּהּ
ָ �ת
֖ ֶ וּשׁ ֵ ֥תּי ַכ
ְ
ū- štē ḵallotę̄hȧ
ᶜimmȧh
en twee haar schoondochters met haar
samen met haar beide schoondochters

[44] Ruth 1:10

�י־א ָ ֥תּ� נָ ֖שׁוּב ְל ַע ֵ ֽמּ
ִ ִכּ
kī
ᵓittȧḵ nȧšūḇ
lə- ᶜammeḵ
immers met u wĳ keren terug naar uw volk
Wĳ keren zeker met u terug naar uw volk
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