
4.7 Ontkennende zinnen

1. niet jij[m].zult.zenden hand(van)-jou[m] tot de-jongen [Gen 22:12]
Raak de jongen toch niet aan.

2. niet jullie[m].zullen.eten van-geheel(van) boom(van) de-tuin [Gen 3:1]
Jullie mogen van geen enkele boom in de tuin eten.

3. [vrg]-jij[m] deze zoon(van)-mij esau indien niet  [Gen 27:21]
of jij wel echt mijn zoon Esau bent of niet.

4. en-niet zij.heeft.gevonden de-duif rustplaats voor-palm(van) voet(van)-haar 
[Gen 8:9]
Maar de duif vond nergens een plek om neer te strijken.

5. [vrg]-niet om-rachel ik.heb.gewerkt met-jou[m] [Gen 29:25]
Ik heb toch omwille van Rachel voor je gewerkt?

6. niet jakob hij.zal.gezegd_worden langer naam(van)-jou[m] ja indien israël 
[Gen 32:29]
Je naam zal niet langer Jakob luiden maar Israël.

7. niet jij[m].zult.vermoorden [Ex 20:13]
Je mag geen moord plegen.

8. en-kijk! afwezigheid(van) jozef in-de-put [Gen 37:29]
Huh!? Jozef zat niet meer in de put!

9. in-de-dagen de-die afwezigheid(van) koning in-israël  [Re 17:6]
In die tijd had Israël geen koning.

10. waarom jij[m] alleen-jou[m] en-man afwezigheid(van) met-jou[m] [1 Sam 
21:2]
Waarom ben je alleen en is er niemand bij je?



11. en-hij.wandelde henoch met god en-afwezigheid(van)-hem ja 
hij.heeft.genomen [obj]-hem god [Gen 5:24]
Henoch was verbonden met God. Die nam hem op en toen was hij er 
niet meer.

12. en-hij.zwoer tot-niet overgaan(van)-mij [obj] de-jordaan en-tot-niet komen 
tot het-land [Deut 4:21]
Hij zwoer dat ik de Jordaan niet zou oversteken en dat ik het land niet 
zou binnenkomen.

13. niet toch zij.gebeure ruzie tussen-mij en tussen-jou[m] [Gen 13;8]
Laat er toch geen ruzie ontstaan tussen jou en mij.

14. niet jij[m].zult.nemen uit-dochters(van) kanaän [Gen 28:6]
Je moet niet met een Kanaänitische trouwen.

15. waarom niet jij[m].hebt.verteld aan-mij ja vrouw(van)-jou[m] zij [Gen 12:18]
Waarom heb je me niet verteld dat ze je vrouw is?

16. niet toch hij.gloeie aan-heer(van)-mij [Gen 18:30]
Word alstublieft niet boos, mijn heer!

17. en-afwezigheid(van) man vanuit-zonen(van) israël goed vanuit-hem [1 Sam
9:2]
Onder de Israëlieten is/was er niemand beter dan hij.

18. langer[jou] tegenhoudend met-volk(van)-mij tot-niet laten_gaan(van)-
hen[m] [Ex 9:17]
Als jij mijn volk nog langer tegenhoudt en hen niet laat gaan,

19. niet jij[m].zult.vrezen niet jij[m].zult.sterven [Re 6:23]
Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.

20. ja indien afwezigheid(van)-jou[m] latende_gaan [obj] volk(van)-mij kijk!-mij 
loslatende tegen-jou[m] de-steekvlieg [Ex 8:17]
Als jij mijn volk niet laat gaan, dan stuur ik steekvliegen op je af!


