
4.9 Functies van werkwoordsvormen

1. en-jij[m] jij[m].zult.regeren over israël [1 Sam 23:17]
En jij zult regeren over Israël.

2. farao hij.is.kwaad_geweest op dienaren(van)-hem [Gen 41:10]
Farao was kwaad op zijn dienaren.

3. esau hij.heeft.genomen [obj] vrouwen(van)-hem vanuit-dochters(van) 
kanaän [Gen 36:2]
Esau trouwde met Kanaänitische vrouwen.

4. en-bij wie jij[m].hebt.achtergelaten beetje(van) kleinvee de-die[v,mv] in-de-
woestijn [1 Sam 17:28]
En bij wie heb jij dat beetje kleinvee van je in de woestijn eigenlijk 
achtergelaten?

5. en-zij.schreef brieven in-naam(van) achab en-zij.verzegelde met-zegel(van)-
hem [1 Kon 21:8]
Toen schreef ze brieven in naam van Achab en verzegelde die met zijn 
zegel.

6. en-ik.hoorde [obj] stem(van) heren(van)-mij zeggend [obj] wie ik.zal.zenden 
[Jes 6:8]
Toen hoorde ik de stem van mijn Heer, die zei: ‘Wie zal ik zenden?’

7. waarom deze jij[m].zult.vragen naar-naam(van)-mij [Gen 32:30]
Waarom vraag je toch naar mijn naam?

8. en-hij.zegende god [obj] dag de-zevende en-hij.heiligde [obj]-hem [Gen 2:3]
Toen zegende en heiligde God de zevende dag.

9. en-zij.sneden tweetal(van)-hen[m] verbond voor-gezicht(van) jhwh [1 Sam 
23:18]
Toen sloten zij tweeën een verbond ten overstaan van JHWH.

10. en-hij.riep god tot-het-licht dag en-tot-de-duisternis hij.heeft.geroepen 
nacht [Gen 1:5]
Toen noemde God het licht dag en de duisternis noemde hij nacht.



11. en-hij.zei god hij-moge.zijn licht en-hij.was licht [Gen 1:3]
Toen zei God: ‘er zij licht’, en er was licht.

12. en-nu hij.moge.horen toch heer(van)-mij de-koning [obj] woorden(van) 
knecht(van)-hem [1 Sam 26:19]
Alstublieft, mijn heer de koning, hoor toch wat uw knecht te zeggen 
heeft.

13. hij.moge.leven de-koning hij.moge.leven de-koning [2 Sam 16:16]
Leve de koning! Leve de koning!

14. hij.moge.spreken toch knecht(van)-jou[m] woord in-oren(van) heer(van)-mij
en-niet hij.zal.gloeien neus(van)-jou[m] tegen-knecht(van)-jou[m] [Gen 44:18]
Laat uw knecht het woord tot u mogen richten, mijn heer, word 
alstublieft niet boos op uw knecht.

15. en-niet hij.zal.geroepen_worden langer [obj] naam(van)-jou[m] abram en-
hij.is.geweest naam(van)-jou[m] abraham [Gen 17:5]
Je zult niet langer Abram genoemd worden maar je naam zal luiden: 
Abraham.

16. zestal(van)-dagen jij[m].zult.werken en-jij[m].hebt.gedaan geheel(van) 
werk(van)-jou[m] [Deut 5:13]
Zes dagen lang kun je werken en al je taken uitvoeren.

17. indien jij[v].zult.gaan met-mij en-ik.ben.gegaan en-indien niet 
jij[v].zult.gaan met-mij niet ik.zal.gaan [Re 4:8]
Als jij met me meegaat, dan ga ik, maar als je niet met me meegaat 
dan ga ik niet.

18. en-hij.zei tot-haar sta![m] opening(van) de-tent 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]
Toen zei hij tegen haar: ‘Ga bij de opening van de tent staan. En als er 
iemand komt en jou vraagt: “Is hier iemand?”, dan moet je zeggen: 
“Nee”.’

19. en-hij.zei eli tot-samuël ga![m] lig![m] en-hij.is.geweest indien 
hij.zal.roepen tot-jou[m] en-jij[m].hebt.gezegd spreek![m] jhwh ja horend[m] 
knecht(van)-jou[m] [1 Sam 3:9]
Toen zei Eli tegen Samuël: ‘Ga maar weer slapen. En als hij roept moet
je zeggen: “Spreek, JHWH, uw knecht luistert”.’

20. wat zij.hebben.gezegd de-mannen de-deze en-van-waar 
zij[m].zullen.komen tot-jou[m] [2 Kon 20:14]
Wat hebben deze mannen gezegd? Waar komen ze vandaan?



21. en-nu ga![m] en-wij.willen.sluiten verbond ik en-jij[m] [Gen 31:44]
Kom, laten jij en ik een verbond sluiten.

22. en-na zo hij.heeft.begraven abraham [obj] sara vrouw(van)-hem [Gen 
23:19]
Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara.

23. en-op-de-dag de-zevende jullie[m].zullen.omcirkelen [obj] de-stad zeven 
keren en-de-priesters zij[m].zullen.blazen op-de-ramshoorns [Joz 6:4]
En op de zevende dag moeten jullie zeven keer om de stad trekken; de
priesters moeten op de ramshoorns blazen.

24. slechts op-de-dag de-die zij.hebben.omcirkeld [obj] de-stad zeven keren 
[Joz 6:15]
Alleen op die dag zijn ze zeven keer om de stad getrokken.

25. en-daarom ik.heb.gezworen aan-huis(van) eli indien 
hij.zal.verzoend_worden schuld(van) huis(van) eli met-slachtoffer en-met-offer 
tot eeuwigheid [1Sam 3:14]
Daarom heb ik aan het huis van Eli gezworen dat hun schuld nooit met
enig slachtoffer of offer verzoend zal kunnen worden.

26. geef![m] [obj] vrouwen(van)-mij en-[obj] kinderen(van)-mij waarvan_geldt 
ik.heb.gediend-jou[m] om-hen[v] [Gen 30:26]
Geef me nu mijn vrouwen en mijn kinderen om wie ik voor jou gewerkt
heb.

27. en-hij.brak_op abram gaan en-opbreken de-negev.toe [Gen 12:9]
Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

28. en-nu kijk! ik.heb.geweten ja regeren jij[m].zult.regeren [1 Sam 24:21]
Welnu, ik weet dat jij zeker aan de macht zult komen. 

29. waarheen jij[m] gaande[m] [Zach 2:6]
Waar ga jij naartoe?

30. en-hij.haastte_zich farao te-roepen tot-mozes en-tot-aäron [Ex 10:16]
Toen riep de farao Mozes en Aäron snel bij zich.



31. gezegend[v] jij[v] voor-jhwh dochter(van)-mij [Ruth 3:10]
Dat JHWH je mag zegenen, lieveling.

32. en-hij.zei jhwh tot-noach kom![m] jij[m] en-geheel(van) huis(van)-jou[m] 
naar de-ark [Gen 7:1]
Toen zei JHWH tegen Noach: ga met heel je familie aan boord van de 
ark.

33. god met-jou[m] bij-geheel(van) waarvan_geldt jij[m] doende[m] [Gen 
21:22]
God steunt je bij alles wat je doet.

34. de-plaats waarvan_geldt jij[m] staande[m] op-hem grond(van) heiligheid hij
[Ex 3:5]
De plek waar je staat is heilige grond.

35. en-nu zoon(van)-mij hoor![m] naar-stem(van)-mij tot-waarvan_geldt ik 
bevelend[v] [obj]-jou[m] [Gen 27:8]
Let op, jongen, luister goed naar wat ik je opdraag.

36. kijk! ik zendend boodschapper voor-gezicht(van)-jou[m] te-bewaren(van)-
jou[m] op-de-weg [Ex 23:20]
Ik stuur een engel voor je uit om je onderweg te beschermen.

37. en-hij.zei jhwh tegen mozes kom![m] naar-farao en-jij[m].hebt.gezegd 
tegen-hem zo hij.heeft.gezegd jhwh laat_gaan![m] [obj] volk(van)-mij en-
zij[m].zullen.dienen-mij [Ex 7:26]
Toen zei JHWH tegen Mozes: Ga naar de farao en zeg hem het 
volgende: JHWH zegt: laat mijn volk gaan zodat ze mij kunnen dienen.

38. en-hij.was hongersnood in-het-land en-hij.daalde_af abram egypte.toe te-
als_vreemdeling_verblijven daar [Gen 12:10]
Toen kwam er hongersnood in het land en daarom trok Abram naar 
Egypte om daar een tijd te wonen.

39. misschien niet zij.zal.willen de-vrouw te-gaan achter-mij tot het-land het-dit 
[Gen 24:5]
Misschien wil die vrouw niet met mij meekomen naar dit land.

40. en-hij.was zoals-spreken(van)-haar tot-jozef dag dag en-niet 
hij.heeft.gehoord tot-haar te-liggen naast-haar te-zijn met-haar [Gen 39:10]
En al praatte ze dagelijks op Jozef in om bij haar te komen liggen en 
met haar te verkeren, hij gaf er geen gehoor aan.


