
4.8 Zinnen met ’asjer

NB het woord אֲשֶׁר (‘waarvan geldt’) wordt hieronder weergegeven als wvg

1. hoort[m]-toch de-droom de-deze wvg ik.heb.gedroomd [Gen 37:6]
Hoor toch eens wat ik nu gedroomd heb!

2. deze verbond(van)-mij wvg jullie[m].zullen.bewaren tussen-mij en-tussen-
jullie[m] [Gen 17:10]
Dit is het verbond tussen mij en jullie waar je je aan moet houden.

3. en-hij.ging_omhoog abram uit-egypte hij en-vrouw(van)-hem en-geheel(van) 
wvg aan-hem en-lot met-hem de-negev.toe [Gen 13:1]
En Abram trok op uit Egypte – hij, zijn vrouw en alles wat hij bezat; 
ook Lot ging mee – naar de Negev.

4. en-hij.zag god [obj] geheel(van) wvg hij.heeft.gemaakt [Gen 1:31]
En God zag alles wat hij gemaakt had.

5. en-zij[m].zeiden geheel(van) het-volk wvg in-de-poort [Ru 4:11]
En alle mensen die zich in de poort bevonden zeiden:

6. zoals geheel(van) wvg wij.hebben.gehoord naar mozes  zo wij.zullen.horen 
naar-jou[m] [Joz 1:17]
We zullen naar jou luisteren, precies zoals we naar Mozes geluisterd 
hebben.

7. en-van-vrucht(van) de-boom wvg in-midden(van) de-tuin hij.heeft.gezegd 
god niet jullie[m].zullen.eten van-hem [Gen 3:3]
Maar van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat heeft 
hij gezegd: daar mag je niet van eten. 

8. en-zij[m].kwamen tot noach tot de-ark twee twee van-geheel(van) het-vlees 
wvg in-hem geest(van) leven [Gen 7:15]
Van alle wezens waarin levensadem was kwamen er telkens twee naar
Noach in de ark.

9. en-hij.riep abram naam(van) zoon(van)-hem wvg zij.heeft.gebaard hagar 
ismaël [Gen 16:15]
En Abram gaf zijn zoon die Hagar hem gebaard had de naam Ismaël.

10. en-hij.ging abram zoals-wvg hij.heeft.gesproken tot-hem jhwh [Gen 12:4]
En Abram ging op weg, zoals JHWH hem had opgedragen.



11. zoals-wvg hij.is.geweest jhwh met heer(van)-mij de-koning zo hij.zal.zijn 
met salomo [1 Kon 1:37]
Zoals JHWH mijn heer de koning heeft bijgestaan zo zal hij ook Salomo
bijstaan.

12. en-hij.riep achab tot obadja wvg over het-huis [1 Kon 18:3]
En Achab ontbood Obadja, die verantwoordelijk was voor het paleis.

13. en-zij.gingen tot de-stad wvg daar man(van) de-god [1 Sam 9:10]
En ze gingen naar de stad waar de godsman zich ophield.

14. neem[m] toch [obj] zoon(van)-jou[m] [obj] enige(van)-jou[m] wvg 
jij.hebt.bemind [obj] isaak [Gen 22:2]
Neem toch je enige zoon, Isaak, van wie je houdt, 

15. tot wvg  jij[v].zult.gaan ik.zal.gaan en-in-wvg jij[v].zult.overnachten 
ik.zal.overnachten [Ruth 1:16]
Waar jij heen gaat ga ik ook en waar jij zult overnachten daar zal ik 
ook overnachten. 

16. in-wvg jij[v].zult.sterven ik.zal.sterven en-daar ik.zal.begraven_worden 
[Ruth 1:17]
Waar jij sterft daar wil ook ik sterven en begraven worden.

17. wat aan-jou[v] hagar niet jij[v].zult.bang_zijn ja hij.heeft.gehoord god tot 
stem(van) de-jongen in-wvg hij daar [Gen 21:17]
Wat is er, Hagar? Je hoeft niet bang te zijn want God heeft het roepen 
van de jongen, daar waar hij is, gehoord.

18. en-hij.redde jhwh [obj] david in-geheel(van) wvg hij.is.gegaan [2 Sam 8:14]
En JHWH hielp David bij alles wat hij deed.

19. en-hij.was aan-eind(van) veertig dag en-hij.opende noach [obj] het-
venster(van) de-ark wvg hij.heeft.gemaakt [Gen 8:6]
Na veertig dagen opende Noach het venster van de ark die hij 
gebouwd had.

20. en-hij.was zoals-wvg 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.
 


