
4.6 Wajhi- en wehaja-constructies met tijdsbepaling

1. en-hij.was aan-eind(van) veertig dag en-hij.opende noach [obj] het-
venster(van) de-ark [Gen 8:6]
Na veertig dagen opende Noach het venster van de ark.

2. en-hij.was na dood(van) abraham en-hij.zegende god [obj] isaak zoon(van)-
hem [Gen 25:11]
Nadat Abraham gestorven was zegende God diens zoon Isaak.

3. en-hij.was aan-eind(van) dagen en-hij.bracht kaïn van-vrucht(van) de-akker 
offer aan-jhwh [Gen 4:3]
Na verloop van tijd offerde Kaïn iets van de opbrengst van zijn land 
aan JHWH.

4. en-hij.was na de-dingen de-deze en-zij.hief_op vrouw(van) heer(van)-hem 
[obj] ogen(van)-haar tot jozef [Gen 39:7]
Na deze gebeurtenissen kreeg de vrouw van zijn heer een oogje op 
Jozef.

5. en-hij.was zoals-waarvan_geldt zij.heeft.gebaard rachel [obj] jozef en-hij.zei 
jakob tot laban [Gen 30:25]
En zodra Rachel Jozef gebaard had zei Jakob tot Laban:

6. en-hij.is.geweest ja zij[v].zullen.komen de-tekens de-deze aan-jou[m] doe[m]
aan-jou[m] waarvan_geldt zij.zal.vinden hand(van)-jou[m] [1 Sam 10:7]
En als die tekens tot jou komen, doe jij dan wat je hand vindt (om te 
doen)

7. en-hij.was zoals-waarvan_geldt hij.heeft.gehoord dienaar(van) abraham [obj]
woorden(van)-hen[m] en-hij.boog_zich_neer aarde.toe voor-jhwh [Gen 24:52] 
En zodra de dienaar van Abraham hoorde wat zij zeiden, boog hij zich 
ter aarde voor JHWH.

8. en-hij.was zoals-waarvan_geldt hij.heeft.bijna_gedaan te-komen egypte.toe 
en-hij.zei tot sarai vrouw(van)-hem [Gen 12:11]
Toen hij bijna in Egypte aangekomen was, zei hij tegen zijn vrouw 
Sarai:

9. en-hij.is.geweest ja hij.zal.vragen-jou[m] zoon(van)-jou[m] morgen te-zeggen
wat dit[v] en-je[m].hebt.gezegd tot-hem [Ex 13:14]
En als je zoon je morgen vraagt: ‘Wat is dit?’ dan moet je tegen hem 
zeggen:

10. en-hij.is.geweest ja jullie[m].zullen.komen tot het-land waarvan_geldt 
hij.zal.geven jhwh aan-jullie[m] zoals-waarvan_geldt hij.heeft.gesproken en-
jullie[m].hebben.bewaard [obj] de-dienst de-deze [Ex 12:25]
En als jullie in het land gekomen zijn dat JHWH jullie geven zal, zoals 
hij heeft gezegd, dan moeten jullie deze godsdienstige bepalingen in 
acht nemen.



11. zoals-horen(van) esau [obj] woorden(van) vader(van)-hem en-
hij.schreeuwde geschreeuw groot [Gen 27:34]
Zodra Esau hoorde wat zijn vader zei, schreeuwde hij het uit.

12. en-hij.was zoals-horen(van)-hem ja ik.heb.verheven stem(van)-mij en-
ik.riep en-hij.verliet kleed(van)-hem naast-mij en-hij.vluchtte en-hij.ging_uit de-
buiten.toe  [Gen 39:15]
En zodra hij hoorde dat ik begon te roepen, liet hij zijn kleren bij mij 
liggen en vluchtte hij naar buiten.

13. en-hij.is.geweest ja zij[m].zullen.zien [obj]-jou[v] de-egyptenaren en-
zij.hebben.gezegd vrouw(van)-hem deze [Gen 12:12]
Als de Egyptenaren jou zien zullen ze zeggen: ‘Dat is zijn vrouw.’

14. en-hij.was zoals-waarvan_geldt hij.is.gekomen jozef tot broers(van)-hem 
en-zij[m].trokken_uit [obj] jozef [obj] mantel(van)-hem [Gen 37:23]
En zodra Jozef bij zijn broers aangekomen was, trokken ze hem zijn 
mantel uit.

15. bij-gaan(van)-jou[m] de-dag van-met-mij en-jij[m].hebt.gevonden 
tweetal(van) mannen  [1 Sam 10:2]
Als je straks bij mij weg gaat zul je twee mannen tegenkomen.

16. en-hij.was na de-dingen de-deze en-de-god hij.heeft.beproefd [obj] 
abraham [Gen 22:1]
Na deze gebeurtenissen stelde God Abraham op de proef.

17. en-hij.is.geweest zoals-liggen(van) heer(van)-mij de-koning met 
vaders(van)-hem en-ik.ben.geweest ik en-zoon(van)-mij salomo zondaars [1 
Kon 1:21]
Dan zullen mijn zoon Salomo en ik na het overlijden van u, o koning, 
zondaars zijn.

18. en-hij.is.geweest indien man hij.zal.komen en-hij.heeft.gevraagd-jou[v] en-
hij.heeft.gezegd [vrg]-aanwezigheid hier man en-jij[v].hebt.gezegd afwezigheid
[Re 4:20]
En als er iemand komt en jou vraagt: ‘Is hier iemand?’, dan moet je 
zeggen: ‘Nee’.

19. en-hij.was aan-eind(van) twee.jaren dagen en-farao dromend [Gen 41:1]
Na verloop van twee hele jaren kreeg de farao een droom.  

20. en-hij.was zoals-komen(van) abraham egypte.toe en-zij[m].zagen de-
egyptenaren [obj] de-vrouw [Gen 12:14]
Zodra Abraham in Egypte was aangekomen zagen de Egyptenaren de 
vrouw.


