17. Structuurwoorden
Als laatste hoofdstuk geven we een alfabetische lijst van woorden die vaak functies en relaties van woorden of
zinsdelen aangeven, zoals voegwoorden, voorzetsels, ontkenningen en dergelijke, met, voor zover passend,
verwijzing naar de voorgaande hoofdstukken. Bekendheid met deze woorden geeft zeer direkt een eenvoudiger
toegang tot de teksten.

א
 ָאזbijwoord
 ַא ַחרvoorzetsel
 אוֹvoegwoord
אוּלי
ַ bijwoord
 ַאיֵּ ה, ֵאיvraagwoord
� ֵאיvraagwoord
 ֵאיפֹהvraagwoord
 ֵאין, ַאיִ ןontkenning
� ַאbijwoord
 ַאלontkenning
 ֶאלvoorzetsel
 ִאםvoegwoord
 ַאףbijwoord
 ֵא ֶצלvoorzetsel
 ֲא ֶשׁרnota relationis
 ֶאתvoorzetsel
ב
 ְבּvoorzetsel
 ִבּגְ ַללvoorzetsel
 ְבּיַ דvoorzetsel
 ֵבּיןvoorzetsel
 ְבּ ִליvoorzetsel
 ִבּ ְל ֲע ַדיvoorzetsel
 ַבּ ֲעבוּרvoorzetsel
 ְבּ ַעדvoorzetsel
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dan.
na; zie hoofdstuk 15.
of.
misschien.
waar ?.
hoe.
waar.
niet, speciaal in de naamwoordelijke zin; zie hoofdstuk 5.
slechts.
niet, vooral in samenhang met het imperfectum ter aanduiding van een
categorisch verbod.
naar.
indien; zie hoofdstuk 7.
zelfs.
bij.
zinsinleidend woord, vaak met nominaliserende functie; zie hoofdstuk 7.
inleiding van het directe object; zie .

in, met, op etc.
wegens.
door middel van.
tussen.
zonder.
afgezien van.
omwille van.
door, achter.

1

� ְבּתוֹvoorzetsel
ג
 גַּ םbijwoord

temidden van.

ook; kan ook met een volgend separaat pronomen staan na een element dat met
nadruk aan iets anders wordt toegevoegd [1], zelfs kan dit element nog van de

גַּ ם-constructie gescheiden worden [2]:
[1] Gen. 4:22

ם־הוא ָי ְֽל ָד ֙ה
ִ֗ ַוְ ִצ ָלּ֣ה ג
wə- ṣillǡ gam hī yȧlədǡ
en Zillah ook zĳ baarde
Ook Zillah kreeg een kind

[2] Gen. 4:4

ם־הוּא
֛ ַוְ ֶ֨ה ֶבל ֵה ִ ֥ביא ג
wə- hęḇęl heḇī gam hū
en Abel bracht ook hĳ
Ook Abel bracht

ה
 ַהartikel
 ֲהvraagpartikel
 הוֹיuitroep
 ִהנֵּ הuitroep
ו
ְ וcopula
ז
 זֶ הbijwoord
י
 יֵ שׁexistentieel

de, het
meestal slechts door de vraagzinvolgorde in het Nederlands weer te geven.
ach !
zie !

en; zie hoofdstuk 8.

hier (= demonstratief: deze).

er is; zie hoofdstuk xxx.

partikel

כ
 ְכּvoorzetsel
 ִכּיzinsinleidend
woord

 ֵכּןbijwoord
ל
 ְלvoorzetsel
 לֹאontkenning
 ָל ָמהvraagwoord
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zoals; zie ook x.x.
dit woord kan hoofd- en bijzinnen inleiden; voor de bijzininleidende functie, zie
hoofdstuk 7.
zo, dus.

voor; zie ook x.x.
speciaal ter ontkenning van het volgende woord
waarom ?
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 ִל ְפנֵ יvoorzetsel
 ְל ִפיvoorzetsel
 ִל ְק ָראתvoorzetsel
מ
 ְמאוֹדbijwoord
דּוּע
ַ  ַמvraagwoord
 ָמהvraagwoord
 ִמיvraagwoord
 ִמןvoorzetsel
 ֵמ ִעםvoorzetsel
 ִמ ְפּנֵ יvoorzetsel
 ָמ ַתיvraagwoord
נ
 נָ אbijwoord
 נֶ גֶ דvoorzetsel
ע
 ַעדvoorzetsel
 עוֹדbijwoord
 ַעלvoorzetsel
 על ֲא ֶשׁרvoegwoord
 ַעל ִכּיvoegwoord
 ַעל ְפּנֵ יvoorzetsel
 ִעםvoorzetsel
 ַע ָתּהbijwoord
פ
 פֹּהbijwoord
 ֶפּןvoegwoord
 ַפּ ַעם...  ַפּ ַעםbijwoord
ר
 ַרקbijwoord
שׁ
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voor (plaats en tijd).
volgens.
tegemoet.

zeer
waarom ?
wat?
wie?
uit; zie ook x.x.
van bij
van voor, wegens.
wanneer ?

toch.
tegenover.

tot.
nog.
op.
omdat.
omdat.
boven, tegen.
met.
nu.

hier.
opdat niet.
nu eens ... dan eens.

slechts
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 ֶשׁnota relationis
ת
 ַתּ ַחתvoorzetsel
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onder, in plaats van.
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