16. Samengestelde voorzetsels
De enkelvoudige voorzetsels gaan regelmatig vaste verbindingen met naamwoorden, soms ook met andere
voorzetsels, die als geheel weer als voorzetsel functioneren. Enkele van de belangrijkste zijn, gerangschikt naar het
eerste element, de volgende.
1. samengesteld met ְבּ
1.1. �ְבּתוֹ

� ֶ ָתּוbetekent "midden, centrum," en de samengestelde prepositie "te midden van."
[1] Gen. 3:3

֒תוֹ�־הגָּ ן
ַ
שׁר ְבּ
֣ ֶ ָה ֵע ֮ץ ֲא
ᵓăšęr bətōḵ
ha- ggȧn
hȧ- ᶜeṣ
de boom REL. te midden van de tuin
de boom, die midden in de tuin staat

1.2. ִבּגְ ַלל

 ִבּגְ ַללbetekent "wegens." De afleiding van het tweede element is onzeker.
[2] Gen. 39:5

יוֹסף
֑ ֵ ת־בּית ַה ִמּ ְצ ִ ֖רי ִבּגְ ַל֣ל
֥ ֵ יְב ֶר� יְ יָ ֶא
֧ ָ ַו
wa- yḇȧręḵ
yy
ᵓęt
bēt ha- mmiṣrī
biglal
yōsef
en hĳ zegende de Eeuwige OBJ. huis de Egyptenaar om wille van Josef
En de Eeuwige zegende het huis van de Egyptenaar om wille van Josef

1.3. ְבּיַ ד

 ְבּיַ דis samengesteld met het veel voorkomende woord יַ ד, "hand." De samenstelling betekent letterlijk "in de hand
van," maar dit voorzetsel wordt vaak gebruikt met de betekenis "bij," en, mogelijk minder te verwachten, "door."
[3] Num. 15:23

ל־א ֶ֨שׁר ִצָוּ֧ה יְ יָ ֲא ֵל ֶיכ֖ם ְבּיַ ד־מ ֶ ֹ֑שׁה
ֲ ֵא ֩ת ָכּ
ᵓęt
kol
ᵓăšęr ṣiwwǡ
yy
ᵓălēḵęm bəyad
mošę̄
OBJ. geheel REL. hĳ beval de Eeuwige aan jullie door middel van Mosje
alles wat de Eeuwige julie beval door middel van Mosje

1.4. ַבּ ֲעבוּר

 ֲעבוּרkomt een enkele maal op zichzelf voor met de betekenis "opbrengst," terwijl de verbinding  ַבּ ֲעבוּרvrij
gebruikelijk is in de betekenis "wegens."
[4] Gen. 8:21

ת־ה ֲא ָד ָמ ֙ה ַבּ ֲע ֣בוּר ֽ ָה ָא ָ ֔דם
ֽ ָ ְל ַק ֨ ֵלּל ֤עוֹד ֶא
hȧ- ᵓădȧmǡ baᶜăḇūr hȧ- ᵓȧdȧm
ləqallel
ᶜōd ᵓęt
om te vervloeken nog OBJ. de aarde wegens de mens
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om de aardbodem nogmaals te vervloeken vanwege de mensen

2. samengesteld met ְל
2.1. ִל ְפנֵ י
Met  ָפּנִ ים, "gezicht," samengesteld is de prepositie  ִל ְפנֵ י, die zowel ruimtelijk als in de tijd "voor" kan betekenen.
[5] Gen. 23:12

חוּ ַא ְב ָר ָ֔הם ִל ְפ ֵנ֖י ַ ֥עם ָה ָ ֽא ֶרץ
֙ וַ יִּ ְשׁ ַ֙תּ
wa- yyištaḥ ū ᵓaḇrȧhȧm lip̄ nē ᶜam hȧ- ᵓȧręṣ
en hĳ boog Avraham voor volk het land
Avraham boog zich voor de bevolking van het land

[6] Gen. 27:10

מוֹתוֹ
ֽ ִל ְפ ֵנ֥י
lip̄ nē
voor

mōtō
zĳn dood

voor zĳn dood (i.e. voorafgaand aan zĳn dood)
2.2. ִל ְק ַראת

 ִל ְק ַראתis samengesteld met een infinitief van de wortel קרא, "ontmoeten," en betekent "tegemoet," of, wanneer
er geen beweging wordt omschreven, "tegenover." Wanneer het om een vijandige ontmoeting gaat kunnen andere
vertalingen beter zijn.
[7] Gen. 24:17

אתהּ
֑ ָ וַ ָ ֥יּ ָרץ ָה ֶ ֖ע ֶבד ִל ְק ָר
wa- yyȧrǫṣ
hȧ- ᶜębęd liqrǡtȧh
en hĳ liep snel de dienaar haar tegemoet
en de dienaar liep haar snel tegemoet

[8] Dt. 1:44

את ֶ֔כם וַ יִּ ְר ְדּ ֣פוּ ֶא ְת ֶ֔כם
ְ  ִל ְק ַר... וַ יֵּ ֵ֨צא ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֜רי
wa- yyeṣē
hȧ- ᵓę̆morī liqratḵęm
wa- yyirdəp̄ ū
ᵓętḵęm
en hĳ trok uit de Amoriet jullie tegemoet en zĳ achtervolgden OBJ. jullie
De Amorieten … zĳn tegen u uitgerukt, en ze hebben u achtervolgd

2.3. ְל ַמ ַען

 ַמ ַעןkomt alleen in de verbinding met  ְלvoor, en de samenstelling betekent "om wille van."
[9] 1 Ko. 11:32

ה־לּוֹ ְל ַ ֣מ ַען ׀ ַע ְב ִ ֣דּי ָד ִ ֗וד
֑ ֶוְ ַה ֵ ֥שּׁ ֶבט ָה ֶא ָ ֖חד יִ ְֽהי
dȧwid
wə- ha- ššeḇęṭ hȧ- ᵓęḥ ȧd yihyę̄
llō
ləmaᶜan
ᶜaḇdī
en de stam de ene hĳ zal zĳn voor hem om wille van mĳn knecht David
Maar één stam zal voor hem zĳn, omwille van Mĳn dienaar David

3. samengesteld met ְכּ
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3.1. ְכּ ִפי

 ְכּ ִפיis samengesteld met het veel voorkomende woord " ֶפּהmond." Letterlijk betekent de verbinding dus "zoals de
mond van ...," "in overeenkomst met de uitspraak van ...". De samenstelling kan echter met de betekenis "volgens, in
overeenstemming met" gebruikt worden.
[10] Lev. 25:52

ְכּ ִ ֣פי ָשׁ ָ֔ניו יָ ִ ֖שׁיב ֶאת־גְּ ֻא ָלּ ֽתוֹ
kəp̄ ī
volgens

šȧnǡw
zĳn jaren

yȧšīḇ
hĳ zal terugbrengen

ᵓęt
OBJ.

gəᵓullȧtō
zĳn losprĳs

hĳ moet de losprĳs in overeenstemming met de bĳbehorende jaren terugbetalen
4. samengesteld met ִמן
4.1. ִמ ְפּנֵ י

 ִמ ְפּנֵ י, ook met  ָפּנִ ים, "gezicht," samengesteld, kan zowel "weg van," als "wegens" betekenen.
[11] Gen. 36:6

ל־א ֶרץ ִמ ְפּ ֵנ֖י יַ ֲע ֥קֹב ָא ִ ֽחיו
ֶ֔ וַ ֵיּ ֶ֣ל� ֶא
wa- yyelęḵ
en hĳ ging

ᵓęl
ᵓęręṣ mippənē
naar land weg van

yaᶜăqoḇ
Jaaqov

ᵓȧḥ īw
zĳn broer

en hĳ ging van zĳn broeder Jaaqov weg, naar een (ander) land.
[12] Gen. 7:7

ל־ה ֵתּ ָ ֑בה ִמ ְפּ ֵנ֖י ֵ ֥מי ַה ַמּ ֽבּוּל
ַ  ֶא... וַ ֣יָּבֹא נ֗ ַֹח
wa- yyȧḇō noaḥ ᵓęl ha- tteḇǡ mippənē mē ha- mmabbūl
en hĳ ging Noach naar de ark vanwege water de vloed
En Noach ging … in de ark vanwege het water van de vloed

5. samengesteld met ַעל
5.1. ְפּנֵ י

ַעל
Ook  ַעל ְפּנֵ יis met  ָפּנִ ים, "gezicht," samengesteld. Uitgaande van deze betekenis kan, o.a. bij personen, de
verbinding "voor," ook "aan de voorkant van," betekenen. Uitgaande van een betekenis "oppervlak" voor ָפּנִ ים
betekent de samenstelling zoiets als "boven/op het oppervlak van."
[13] Gen. 1:2

ל־פּ ֵנ֥י ַה ָ ֽמּיִ ם
ְ ַע
ᶜal-pənē ha- mmȧyim
het water
boven
boven het water

[14] Ps. 9:20

�ל־פּ ֶנֽי
ָ יִ ָשּׁ ְפ ֥טוּ ג֝ ִ֗וֹים ַע
yiššȧp̄ əṭū
zĳ zullen geoordeeld worden

gōyim
ᶜal-pȧnę̄ḵȧ
volkeren voor U

Mogen de volken berecht worden in Uw aanwezigheid
6. samengesteld met ַעד
6.1. ִבּ ְל ָע ַדי
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Het voorzetsel  ִבּ ְל ָע ַדיis samengesteld uit de negatie  ַבּלen het voorzetsel  ַעד. Het betekent "zonder, afgezien
van." Het komt ook voor met nog weer daaraan toegevoegd de prepositie  ִמן, met dezelfde betekenis.
[15] Gen. 41:44

וּב ְל ָע ֶ ֗די� ֽל ֹא־יָ ִ ֨רים ִ ֧אישׁ ֶאת־יָ ֛דוֹ
ִ
ᵓīš
ᵓęt
yȧdō
ū- ḇilᶜȧdę̄ḵȧ lō yȧrīm
en zonder jou niet hĳ zal optillen man OBJ. zĳn hand
en zonder dat jĳ het wil zal niemand zĳn hand mogen optillen

[16] 2 Sam. 22:32

�הינוּ
ֽ ֵ וּמי ֖צוּר ִ ֽמ ַבּ ְל ֲע ֵ ֥די ֱא
֥ ִ ָי־אל ִמ ַבּ ְל ֲע ֵ ֣די יְ י
֖ ֵ ִ ֥כּי ִמ
ū- mī ṣūr mibbalᶜădē ᵓę̆lohēnū
kī
mī ᵓel mibbalᶜădē yy
onze God
de Eeuwige en wie rots behalve
want wie god behalve
Want wie is God behalve de Eeuwige, wie is een rots buiten onze God?
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