mogen (toestemming hebben) = dürfen
mogen in de betekenis: aardig vinden = mögen
tegenwoordige tijd
ich darf ik mag
du darfst jij mag
er/sie/es darf hij/zij/het mag
wir dürfen wij mogen
ihr dürft jullie mogen
sie/Sie dürfen zij mogen/u mag
verleden tijd
ich durfte ik mocht
du durftest jij mocht
er/sie/es durfte hij/zij/het mocht
wir durften wij mochten
ihr durftet jullie mochten
sie/Sie durften zij mochten/u mocht
voltooid deelwoord
Dat heb ik vroeger nooit gemogen. - Das habe ich früher nie gedurft.

kunnen = können
tegenwoordige tijd
ich kann ik kan
du kannst jij kan
er/sie/es kann hij/zij/het kan
wir können wij kunnen
ihr könnt jullie kunnen
sie/Sie können zij kunnen/u kunt
verleden tijd
ich konnte ik kon
du konntest jij kon
er/sie/es konnte hij/zij/het kon
wir konnten wij konden
ihr konntet jullie konden
sie/Sie konnten zij konden/u kon
voltooid deelwoord
Dat heb ik nooit goed gekund. - Das habe ich nie gut gekonnt.

moeten = müssen of sollen; dat hangt af van de zin:
A als iets niet anders kan, of "het is logisch dat": müssen
Dat moet Hans geweest zijn - Das muss Hans gewesen sein.
De straat moest afgezet worden. - Die Straße musste abgesperrt werden.

B bij een (dringend advies): müssen
Dat moet je niet allemaal geloven. - Das musst du nicht alles glauben!
Je moet nu gaan. - Du musst jetzt gehen.

C als je twijfelt, jezelf iets afvraagt: sollen
Wat moet ik doen? - Was soll ich machen?
Ik weet niet of ik er naar toe moet gaan. - Ich weiß nicht, ob ich
hinfahren soll.
Moet ik dat nu meteen betalen? - Soll ich das sofort bezahlen?

D in een persoonlijk bevel: sollen
Jij moet je mond houden! - Du sollst den Mund halten!
tegenwoordige tijd
van müssen
ich muss ik moet
du musst jij moet
er/sie/es muss hij/zij/het moet
wir müssen wij moeten
ihr müsst jullie moeten
sie/Sie müssen zij moeten/u moet
verleden tijd
van müssen
ich musste ik moest
du musstest jij moest
er/sie/es musste hij/zij/het moest
wir mussten wij moesten
ihr musstet jullie moesten
sie/Sie mussten zij moesten/u moest
voltooid deelwoord van müssen: komt niet voor

tegenwoordige tijd
van sollen
ich soll ik moet
du sollst jij moet
er/sie/es soll hij/zij/het moet
wir sollen wij moeten
ihr sollt jullie moeten
sie/Sie sollen zij moeten/u moet

verleden tijd
van sollen
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

sollte ik moest
solltest jij moest
sollte hij/zij/het moest
sollten wij moesten
solltet jullie moesten
sollten zij moesten/u moest

voltooid deelwoord van sollen: komt niet voor

willen = wollen, möchten of sollen; dat hangt af van de zin:

A als je iets aanbiedt of beleefd zegt wat je wenst: möchten
Wil je koffie of thee? - Möchtest du Kaffee oder Tee?
Ik wil liever thee. - Ich möchte lieber Tee.

B als je iets beslist (niet) wilt: wollen
Dat wil ik niet, dat heb ik toch al gezegd!
- Das will ich nicht, das habe ich doch schon gesagt

C als "men" iets wil, "het is de bedoeling dat": sollen
Hier wil men bouwen / is het de bedoeling dat er gebouwd gaat worden.
- Hier soll gebaut werden.
tegenwoordige tijd
ich will
ik wil
du willst jij wilt
er/sie/es will
hij/zij/het wil
wir wollen wij willen
ihr wollt jullie willen
sie/Sie wollen zij willen/u wilt

verleden tijd
ich wollte ik wilde
du wolltest jij wilde
er/sie/es wollte hij/zij/het wilde
wir wollten wij wilden
ihr wolltet jullie wilden
sie/Sie wollten zij wilden/u wilde
voltooid deelwoord:
Dat heb ik zo niet gewild. - Das habe ich so nicht gewollt.

weten = wissen
tegenwoordige tijd
ich weiß
du weißt
er/sie/es weiß
wir wissen
ihr wisst
sie/Sie wissen

ik weet
jij weet
hij/zij/het weet
wij weten
jullie weten
zij weten/u weet

verleden tijd
ich wusste ik wist
du wusstest jij wist
er/sie/es wusste hij/zij/het wist
wir wussten wij wisten
ihr wusstet jullie wisten
sie/Sie wussten zij wisten/u wist
voltooid deelwoord:
Dat heb ik niet geweten. - Das habe ich nicht gewusst.
lusten, lekker vinden, leuk vinden, aardig vinden/mogen = mögen
Het werkwoord mögen kun je in het Duits voor allerlei betekenissen gebruiken:
over personen: aardig vinden, mogen
Ik vind Luise aardig. - Ich mag Luise.
over eten: lusten / lekker vinden
Ik lust ijs. / Ik vind ijs lekker. - Ich mag Eis.
over dingen: leuk vinden
Ik vind voetbal leuk. - Ich mag Fußball.
tegenwoordige tijd
ich mag ik lust, vind lekker, vind leuk, vind aardig
du magst jij lust enz.
er/sie/es mag hij/zij/het lust enz.
wir mögen wij lusten enz.
ihr mögt jullie lusten enz.
sie/Sie mögen zij lusten/u lust enz.
verleden tijd
ich mochte ik lustte, vond lekker, vond aardig
du mochtest jij lustte, vond lekker, vond aardig
er/sie/es mochte hij/zij/het lustte, vond lekker, vond aardig
wir mochten wij lustten, vonden lekker, vonden aardig
ihr mochtet jullie lustten, vonden lekker, vonden aardig
sie/Sie mochten zij lustten, vonden lekker, vonden aardig

voltooid deelwoord:
IJs heb ik nooit lekker gevonden. - Eis habe ich nie gemocht.
Ik heb haar nooit gemogen. - Ich habe sie nie gemocht.

