Beelohiem Basiscursus Bijbels Hebreeuws 2022 – 2023
Van:
Betreft:
Versie:
Datum:

Henk Steneker
Lesstof Basiscursus Bijbels Hebreeuws – leerjaar 2022 - 2023
v1.06
18 november 2022

Beelohiem Basiscursus Bijbels Hebreeuws – 1ste leerjaar
Dit is een document van de lessen de Basiscursus Bijbels Hebreeuws. Eén hoofdstuk per les.
Er worden 14 lessen gegeven op woensdagavonden van 19:30 – 21:30 u. in het schooljaar
2022 – 2023. De lessen vinden plaats bij mij thuis, Wibautlaan 15, 4386 EC Vlissingen en via
Zoom voor de online deelnemers.
Planning:
BBH-01 14-09-2022
BBH-05 23-11-2022
BBH-09 01-02-2023
BBH-13 10-05-2023

BBH-02 28-09-2022
BBH-06 07-12-2022
BBH-10 15-02-2023
BBH-14 24-05-2023

BBH-03 12-10-2022
BBH-07 21-12-2022
BBH-11 01-03-2023

BBH-04 09-11-2022
BBH-08 18-01-2023
BBH-12 12-04-2023

Dit eerste leerjaar is een boeiende reis door de Hebreeuwse taal en de Hebreeuwse bijbel.
Zie hoofdstuk 15 is geen les, maar toont hulpmiddelen bij de studie.
Met hartelijke groet,

Beelohiem Bijbels Hebreeuws
Henk Steneker
+31613604148
leerhebreeuws@hope4you.church
https://hope4you.church/hebreeuws
https://hope4you.church/hebreeuws-links
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1 De letters
1.1 Ontwikkeling van het Bijbels Hebreeuws
Bijbels Hebreeuws
Het Bijbels Hebreeuws, dat ook oud Hebreeuws wordt
genoemd, is de taal van het oude testament van de bijbel, welke
overeenkomt met de Joodse schrift.
Letters
De letters worden van rechts naar links gelezen. De teksten van
het oude testament zijn oorspronkelijk geschreven met alleen
medeklinkers, de consonanten (b,c d etc.). Er waren dus geen
klinkers opgeschreven (a, e, i etc.).
Ontstaan
De taal is een mix van de taal die de Israëlieten spraken toen ze het beloofde land binnen
trokken (in ca. de 13e eeuws voor Chr) en de taal die daar toen werd gesproken.
Aramees
Vanaf ca. de 6e eeuw voor Chr. is het Bijbels Hebreeuws in Israël verdrongen door het
Aramees. Enkele latere bijbelboeken (Daniël en Ezra) zijn gedeeltelijk geschreven in het
Aramees.
In de tijd van Jezus werd er Aramees gesproken door de Joden, maar in de synagogen werd de
de schrift in het Hebreeuws gelezen.
In de vijfde eeuw na Chr. was het Bijbels Hebreeuws een dode taal geworden (een taal die
niet meer werd gesproken en dus niet meer veranderde).
Masoreten
De Joodse geleerden, de Masoreten, leefden in de 5e eeuw na Christus. In de synagoge werd
de Joodse schrift wel gelezen, maar er waren steeds minder mensen die nog wisten hoe het
Hebreeuws moest worden uitgesproken.
De Masoreten hebben toen klinkers en accenten toegevoegd om de uitspraak vast te leggen.
In het Bijbels Hebreeuws bestaat de grondvorm van het woord (woordenboekvorm) uit 3
medeklinkers. Sommige medeklinkers kunnen vervallen of verdubbelen. Er kunnen
voorvoegsels en achtervoegsels zijn. Ook de klinkers kunnen veranderen.
De meeste letters worden gelukkig maar op één manier uitgesproken. Er zijn echter ook letters
die op twee manieren kunnen worden uitgesproken.
Grammatica onderdelen:
Een grammatica bestaat meestel uit de volgende onderdelen:
Schriftleer: hoe worden de letters gedrukt / geschreven
Klankleer: hoe klinken de letters of hoe spreken we ze uit.
Vormleer: Een woord bestaat uit letters. Naast de basisvorm zijn er andere vormen.

1.2 Van Proto-Sinaïtisch schrift naar Hebreeuws alfabet
We werken in deze cursus met de Hebreeuwse qadraat schrift, dat overeenkomt met de
Aramese letters. Alle Bijbels Hebreeuwse handschriften zijn geschreven in het Hebreeuwse
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kwadraatschrift. Het Hebreeuwse kwadraatschrift is echter ontstaan uit de Proto-Sinaïtische
symbolen via de Fenicische letters.

blz. 6

Beelohiem Basiscursus Bijbels Hebreeuws 2022 – 2023

blz. 7

Beelohiem Basiscursus Bijbels Hebreeuws 2022 – 2023

1.3 Consonanten (medeklinkers) en vocalen (klinkers)
Er zijn 22 consonanten en 12 vocalen.
De 22 consonanten (medeklinkers)
De bijzonderheden van de letters worden in latere lessen behandeld en ook uitgelegd tijdens
vertaaloefeningen.
naam
1 Alef
2 Beet
3 Gimel
4 Dalet
5 Hee
6 Waw
7 Zajin
8 Chet
9 Tet
10 Jod
11 Kaf
12 Lamed
13 Meem
14 Noen
15 Samech
16 Ajin
17 Pee
18 Tsade
19 Qof
20 Reesj
21a Sin
21b Sjin
22 Taw

hebr

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
 ך,כ
ל
 ם,מ
 ן,נ
ס
ע
 ף,פ
 ץ,צ
ק
ר
ׂש
ׁש
ת

translitt
’, *

bijzonderheden
leesmoeder, laryngaal

uitspreken als
pauze tussen 'be' en 'ëdigen'

b, v

dageesj lene

b in been, v in varen

g

dageesj lene

g in good

d

dageesj lene

d in deur

h, *

leesmoeder, laryngaal

h in hallo

w, *

leesmoeder

w in wij

z
ch

z in zee
laryngaal

t

ch in lachen
t in toon

j, *

leesmoeder

j in jong

k, ch

dageesj lene, slotletter

k in koe, ch in lachen

l

l in lang

m

slotletter

m in mooi

n

slotletter

n in naam

s

s in samen

‘

laryngaal

pauze tussen 'be' en 'ëdigen'

p, f

dageesj lene, slotletter

p in peer, f in lof

ts

slotletter

ts in rats

q
r

k in koe,
soms laryngaal

r in raam

s

s in sober

sj

sj in sjouwen

t

dageesj lene
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* De uitspraak en de translitteratie van de leesmoeder is afhankelijk van de daaraan
voorgaande vocaal.

De 12 vocalen (klinkers)
naam

hebr

1 Tseree
2 Qibboets
3 Sjoereq

ו

translitt
ee

bijzonderheden

uitspreken als

leesmoeders: Alef, Hee, Jod

ee in been

oe

leesmoeder: Alef

oe in groen

oe

leesmoeder: Waw

oe in groen

4 Qamets

aa, o

leesmoeders: Alef, Hee

aa in raam, o in hok

5 Cholem

o, oo

leesmoeders: Alef, Hee,Waw

o in hok, oo in groot

6 Chiereq

i, ie

leesmoeders: Alef, Jod

i in vis, ie in mier

7 Segol

è

leesmoeders: Alef, Hee, Jod

e in hek

8 Patach

a

heeft nooit leesmoeder

a in lap

9 Sjewa

e

heeft nooit leesmoeder

e in begin, stil

10 Chateef-Segol

è

onder laryngalen

e in hek

11 Chateef-Patach

a

onder laryngalen

a in lap

12 Chateef-Qamets

o

onder laryngalen

o in hok

Samenvatting Consonanten en Vocalen

 הh,* Hee 5
 יj,* Jod 10
 סs Samech 15
 רr Reesj 20
 וoe Sjoereq

 דd Dalet 4
 טt Tet 9
 נ ןn Noen 14
 קq Qof 19

è Segol

i,ie Chiereq

o,oo cholem

aa,o Qamets

ee Tseree

o Ch.-Qamets

a Ch.-Patach

è Ch.-Segol

e,stil Sjewa

a Patach

oe Qibboets

 גg Gimel 3
 בb,v Beet 2
 חch Chet 8
 זz Zajin 7
 מ םm Meem 13  לl Lamed 12
 צ ץts Tsadee 18  פ ףp,f Pee 17
 תt Taw 22
 ׁשsj Sjin 21

* = deze letters kunnen i.p.v. een consonant een vocaal aanduiden (dan is het een
leesmoeder).
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Een woord translittereren
Een translitteratie (een Nederlandse letter schrijven voor een Hebreeuwse letter) is een hulp
voor de Nederlandse uitspraak. Een punt (.) in de translitteratie geeft aan dat er een nieuwe
lettergreep begint. Een vertikaal streepje (|) in de translitteratie geeft aan dat er een nieuw
Hebreeuws woord begint.
De volgorde van de letters is lastig. Consonanten (medeklinkers) lees je van rechts naar links.
De vocaal na de consonant staat er onder of er linksboven (alleen de cholem). Niet alle
consonanten worden gevolgd door een vocaal.
Hieronder translittereren we het eerste woord van Gen 1:1. We nemen daarbij meer ruimte
tussen de letters (horizontaal en verticaal) om uit te leggen in welke volgorde je de 9 letters
moet lezen.

1.4 Tekst Genesis 1 : 1
We gebruiken het bestand “Hebr-hulpbestand2022-2023”. Aan de bovenkant en onderkant
staat de Hebreeuwse tekst (consonanten en vocalen). In het midden staat het Hebreeuwse
alfabet. Onder de Hebreeuwse tekst komt de translitteratie, dat zijn de Nederlandse letters
(translitteratie) die een Hebreeuwse letter aanduiden.
We vertalen eerst woord voor woord (wvw) en dan daaronder maken we er een goedlopende
Nederlandse zin van (nl)
wvw: woord voor woord vertaling
nl: goed lopende Nederlandse vertaling
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (00m00s)

ֹלהים ֵ֥את הש ִׁ֖מים ו ֵ֥את ה ָֽארץ׃
ִ֑ אׁשית ב ָ֣רא א
ִׁ֖ בר
1 be.ree.sjiet|baa.raa|’è.lo.hiem|’eet|hasj.sjaa.ma.jiem|we.’eet|ha.’aa.rèts
wvw: In begin|Hij schiep|God| |de hemel|en|de aarde.
nl: In het begin schiep God de hemel en de aarde.

1.5 Woordjes
De woorden van de bijbeltekst staan hieronder vermeld (met de woordenboekvorm in het
grijs).
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Vorm
Prep‑b | N‑fs
(voorzetsel b)
N-fs

Hebreeuws

N-ms (zelfst naamw
-mannelijk enkelv)
V‑Qal‑Perf‑3ms
(werkwoord)
N‑mp
DirObjM
Art | N‑mp
N‑mp
Conj‑w | DirObjM
Art | N‑fs
N‑fs

אׁשית
ִׁ֖ בר
אׁשית
ִׁ֖ ר
ֹ֔ראׁש
ב ָ֣רא
ֹלהים
ִ֑ א
ֵ֥את
הש ִׁ֖מים
ׁשמים
ו ֵ֥את
ה ָֽארץ׃
ארץ

translitteratie
be.ree.sjiet

Nederlands
Gen 1:1 in begin

ree.sjiet

begin

roosj

hoofd

baa.raa

Hij schiep

’è.lo.hiem

God, goden

’eet
hasj.sjaa.ma.jim

(aanduiding lijdend
voorwerp)
de hemel, hemelen

sjaa.ma.jim

hemel, hemelen

we.’eet

en

haa.’aa.rèts

de aarde

’è.rèts

aarde, land

1.6 Lied Sjalom chaverim
Beluister "Sjalom chaverim"

ׁשלום
[sjaa.loom] vrede

חברים
[cha.vee.riem] vrienden

להתראות
[le.hit.raa.oot] tot we zullen elkaar weerzien
[sjaa.loom cha.vee.riem, sjaa.loom cha.vee.riem, sjaa.loom, sjaa.loom]
Vrede vrienden, vrede vrienden, vrede, vrede
[le.hit.raa.oot, le.hit.raa.oot, sjaa.loom, sjaa.loom]
Tot we elkaar weer zien, tot we elkaar weer zien, vrede, vrede.
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2 Dageesj Lene
Samenvatting vorige les
Samenvatting Consonanten en Vocalen

 הh,* Hee 5
 יj,* Jod 10
 סs Samech 15
 רr Reesj 20
 וoe Sjoereq

 דd Dalet 4
 טt Tet 9
 נ ןn Noen 14
 קq Qof 19

è Segol

i,ie Chiereq

o,oo holem

aa,o Qamets

ee Tseree

o Ch.-Qamets

a Ch.-Patach

è Ch.-Segol

e,stil Sjewa

a Patach

oe Qibboets

 גg Gimel 3
 בb,v Beet 2
 חch Chet 8
 זz Zajin 7
 מ םm Meem 13  לl Lamed 12
 צ ץts Tsadee 18  פ ףp,f Pee 17
 תt Taw 22
 ׁשsj Sjin 21

’ א,* Alef 1
 וw,* Waw 6
 כ ךk,ch Kaf 11
 ‘ עAjin 16
 ׂשs Sin 21

2.1 Dageesj lene (begadkefat)
De Dageesj lene kan alleen staan in de letters begadkefat

()ב ּג ּד ּכ ּפ ת.

begadkefat - dageesj lene – beet, gimel, dalet, kaf, pee, taw
De begadkefat-letters zijn hieronder vetgedrukt in het alfabet:

 הh,* Hee 5
 יj,* Jod 10
 סs Samech 15
 רr Reesj 20

 דd Dalet 4
 טt Tet 9
 נ ןn Noen 14
 קq Qof 19

 גg Gimel 3
 בb,v Beet 2
’ א,* Alef 1
 חch Chet 8
 זz Zajin 7
 וw,* Waw 6
 מ םm Meem 13  לl Lamed 12  כ ךk,ch Kaf 11
 צ ץts Tsadee 18  פ ףp,f Pee 17
 ‘ עAjin 16
 תt Taw 22
 ׁשsj Sjin 21
 ׂשs Sin 21

ב ּג ּד ּכ ּפ ת

De letters begadkefat (
) kunnen met een punt (dageesj lene) of zonder punt
worden geschreven. Met dageesj lene hebben ze een “hardere” uitspraak. In de praktijk geldt
dit geldt alleen voor de letters beet

( בb of v), kaf ( ּכk of ch) en pee ( ּפp of f).
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Samenvatting uitspraak en translitteratie van de begadkefat-lettersm(Dageesje Lene):
dageesj
lene
met
zonder

Beet

Gimel

Dalet

Kaf

Pee

Taw

בb
בv

 ּגg
גg

 ּדd
דd

 ּכk
 כ ךch

 ּפp
פ ףf

תt
תt

Hoe onderscheiden we de dageesj lene (scherpe uitspraak) en forte (dubbele letter)? Dat leren
we in les 3.
Voorbeelden (letters begadkefat met en zonder dageesj lene)

 בbeet (b) [ ב ָ֣ראbaa.raa] hij schiep
 בbeet (v) [ ו ֹ֔בהוwaa.vo.hoe] en leeg
 ּגgimel (g) [ ּגן־gan-] tuin
 גgimel (g) [ בדגתvid.gat] over de vissen
 ָּ֣דdalet (d) [ ויב ָּ֣דלwaj.jav.deel] en hij scheidde
 דdalet (d) ’[ אדםaa.daam] mens
 ּכkaf (k) [ ּכי־kie] dat
 ָֽכkaf (ch) [ ָֽכןcheen] zo
 ּפpee (p) ‘[ על־ּפנָ֣יal-pe.nee] op aangezicht van
 ָ֣פpee (f) [ יעופָ֣ףje. ‘o.feef] laten zij vliegen
 תtaw (t) [ תֹורהtoo.raa] wet
 תtaw (t) [ תהוto.hoe] woest
2.2 Semitische taalfamilie
Het Hebreeuws behoort tot de Semitische talenfamilie. Deze talenfamilie heeft o.a. de
volgende eigenschappen.
Stam van 3 letters
1 De meeste woorden hebben een stam of wortel van drie letters. De stam is de kern van het
woord. Als je die kern weet, kan je het woord opzoeken in het woordenboek.
Voorbeeld: in de bijbel zie je:

[ הי ֵ֥תהhaa.je.taa] = zij was, maar de stam van dit woord is het

היה

werkwoord
[haa.jaa] = zijn. De laatste h van de stam is verdwenen en de vrouwelijk
uitgang [.taa] is toegevoegd.

2.3 Verschillen Hebreeuws en Nederlands.
Dit zijn 3 belangrijke verschillen tussen het Nederlands en het Hebreeuws.
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1 Woordvolgorde zelfstandig naamwoord en bijvoegelijk naamwoord
In het Hebreeuws zeggen we het licht het grote (bepaald lidwoord - zelfstandig naamwoord –
bepaald lidwoord - bijvoegelijk naamwoord). In het Nederlands het grote licht.

’[ את־המ ֹ֤אור הּגדלèt-ham.maa.’oor|hag.gaa.dool] het licht het grote.
2 Plaats van bezittelijk voornaamwoord
Het bezittelijk voornaamwoord komt achter het zelfstandig naamwoord en wordt eraan vast
geschreven. We noemen dat een suffix. Dus
en “mijn hand” in het Nederlands.

י ִׁ֖די

[jaa.die] “hand van mij” in het Hebreeuws

3 Stammen van werkwoord
Een werkwoord kan een basisstam en meerdere afgeleide stammen hebben. De stam kan een
variatie in de betekenis van het werkwoord geven.
Vooral door punt 3 is het Hebreeuws een zeer compacte taal. Als we de woorden vertalen naar
het Nederlands moeten we gaan schuiven met woorden om de zin goed te laten lopen.

2.4 Tekst Genesis 1: 2
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (00m17s)

וה ָ֗ארץ הי ֵ֥תה תהו ו ֹ֔בהו ו ִׁ֖חׁשְך על־ּפנָ֣י ת ִ֑הום
Gen 1:2 we.haa.’aa.rèts|haa.je.taa|to.hoe|waa.vo.hoe|we.cho.sjèch|‘al-pe.nee|te.hoom
wvw: En de aarde|zij was|woest|en leeg|en duisternis|op het aangezicht van|diepte
nl: En de aarde was woest en leeg en er was duisternis op de oppervlakte van de diepte

ֹלהים מרחִׁ֖פת על־ּפנֵ֥י ה ָֽמים׃
ֹ֔ ו ָ֣רוח א
we.roe.ach|’è.lo.hiem|me.ra.chè.fèt|‘al-pe.nee|ham.maa.jim
wvw: en Geest van|God|zwevende|op aangezicht van|het water.
nl. en de Geest van God zweefde boven het water.

2.5 Woordjes
Vorm
Conj‑w, Art | N‑fs
V‑Qal‑Perf‑3fs (3
pers vrouw enk)
V‑Qal‑Perf‑3ms
(werkwoord)
N‑ms
Conj‑w | N‑ms
Conj‑w | N‑ms
Prep

e

Hebreeuws

וה ָ֗ארץ
הי ֵ֥תה
היה
תהו
ו ֹ֔בהו
ו ִׁ֖חׁשְך
על־

translitteratie
we.haa.’aa.rèts

Nederlands
Gen 1:2 en de aarde

haa.je.ta

zij was

haa.jaa

hij was

to.hoe

woest

waa.vo.hoe

en leeg

we.cho.sjèch

en duisternis

over

over
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N‑cpc
N-cp
N-cs
Conj‑w | N‑csc
N-cs
N-mp
V‑Piel‑Prtcpl‑fs
V‑Qal‑Perf‑3ms
Prep
N‑cpc
Art | N‑mp

ּפנָ֣י
ּפנָ֣ים
ת ִ֑הֹום
ו ָ֣רוח
ָ֣רוח
ֹלהים
ֹ֔ א
מרחִׁ֖פת
רחף
על־
ּפנָ֣י
ה ָֽמים׃

pe.nee

aanblik van

pa.niem
te.hoom

gezicht, oppervlakte,
aanblik
diepte

we.roe.ach

en geest van

roe.ach
’è.lo.hiem

geest, adem, wind
van
God

me.ra.chè.fèt

zwevende

raa.chaf
‘al

hij zweefde,
broedde, werd zacht
over

pe.nee

aanblik van

ham.maa.jim

het water

ָ֣רוח

*1
[roe.ach] = geest,adem of wind. Let op: geen [roe.cha], bij patach onder laryngaal
(glij-patach) eerst de patach en dan de laryngaal lezen.

רחף

מרחִׁ֖פת

*2
[raa.chaf] zacht worden, broeden, zweven,
[me.ra.chè.fèt] zwevende,
Deut 32: 11 gebruikt voor een arend die over haar jongen zweeft.

2.6 Lied Sjalom chaverim (herhaling 1.6)
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3 Dageesj Forte
We maken onderscheid in de Dageesj Forte (verdubbeling) en de Dageesj Lene (verscherping
van de uitspraak, zie 2.4).
Samenvatting vorige les.
Samenvatting uitspraak en translitteratie van de begadkefat-letters (Dageesj Lene):
dageesj
lene
met
zonder

Beet

Gimel

Dalet

Kaf

Pee

Taw

בb
בv

 ּגg
גg

 ּדd
דd

 ּכk
 כ ךch

 ּפp
פ ףf

תt
תt

3.1 Dageesj forte
Alle letters met uitzondering van de laryngalen kunnen worden verdubbeld met een punt
(dageesj forte).
De letters die wel een Dageesj Forte kunnen krijgen zijn hieronder zwart weergegeven.
De letters die geen Dageesj Forte kunnen krijgen zijn hieronder grijs weergegeven.

 הh,* Hee 5
 יj,* Jod 10
 סs Samech 15
 רr Reesj 20

 דd Dalet 4
 טt Tet 9
 נ ןn Noen 14
 קq Qof 19

 גg Gimel 3
 בb,v Beet 2
 חch Chet 8
 זz Zajin 7
 מ םm Meem 13  לl Lamed 12
 צ ץts Tsadee 18  פ ףp,f Pee 17
 תt Taw 22
 ׁשsj Sjin 21

’ א,* Alef 1
 וw,* Waw 6
 כ ךk,ch Kaf 11
 ‘ עAjin 16
 ׂשs Sin 21

Een punt in de letter (.) geeft een verdubbeling aan.
Voorbeelden

[ ה ָֽמיםham.maa.jim] het water
[ ּדברוdab.be.roe] Spreek.
Aan een Dageesj Forte gaat altijd een vocaal of een hoorbare sjewa vooraf. Let op: een
leesmoeder is ook een vocaal.
Een Dageesj Forte (verdubbeling) in een Begadkefat letter is automatisch ook een Dageesj
Lene (verscherpte uitspraak).
Een dageesj forte kan niet in een laryngaal staan
laryngaal.

( ) א ה ח ע. De letter  רis soms een
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Samenvatting Dageesj Lene en Forte (hoorbare sjewa geldt als klinker)
Dageesj
Forte: tussen 2 klinkers in het zelfde woord
Lene: na medeklinker alleen in bkdkpt
Geen: na klinker in hetzelfde woord

Translitteratie
‘dab.be.roe (b.b)
le.’ar.baa.‘aa (b)
oe.veen (v)

Nederlands
spreek

Lene: na medeklinker in het vorige woord
Lene: soms na lange klinker in het vorige woord

’è.lo.hiem been (b)
be.tsal.moo be.tsè.lèm

Geen: soms lange klinker in het vorige woord

kie voo (v)

God tussen
in Zijn beeld in het
beeld van
want in hem

en tussen

3.2 Tekst Genesis 1 : 3 – 4
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (0m29s)

י־אור׃
ָֽ ֹלהים י ָ֣הי ִ֑אור וַָֽֽיה
ִׁ֖ ו ֵ֥יאמר א
3 waj.joo.mèr|’è.lo.hiem|je.hie|’oor|waj.hie|’oor
wvw: En Hij zei|God|er zij|licht|en er was|licht.
nl: En God zei er zij licht en er was licht.

י־טוב
ִ֑ ויַֽרא אֹלהים את־ה ִׁ֖אור ּכ
4 waj.jar’|’è.lo.hiem|’eet-haa.’oor|kie-toov
wvw: en Hij zag|God|het licht|dat goed.
nl. en God zag dat het goed was.

ֹלהים בֵ֥ין ה ִׁ֖אור ובֵ֥ין ה ָֽחׁשְך׃
ֹ֔ ויב ָּ֣דל א
waj.jav.deel|’è.lo.hiem|been|haa.oor|oe.veen|haa.cho.sjèch
wvw: En Hij scheidde|God|tussen|het licht|en tussen|de duisternis.
nl: En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
Woordjes
Leer de volgende woorden (met de woordenboekvorm in het grijs)
Vorm
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
N‑mp
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
N-cs (c=gem mann of
vrouw)
Conj‑w | (voegw)
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms

Hebreeuws

ו ֵ֥יאמר
אמר
ֹלהים
ִׁ֖ א
י ָ֣הי
היה
ִ֑אור
וַָֽֽיהי־

translitteratie
waj.joo.mèr

Nederlands
Gen 1:3 en hij zei

’aa.mar

hij heeft gezegd

’è.lo.hiem

God

je.hie

er zij

haa.jaa

hij was

’oor

licht

waj.hie

en er was
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N-cs (c=gem mann of
vrouw)
Conj‑w | (voegw en)
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
N‑mp
DirObjM
Art | N‑cs
Conj (voegw)
Adj‑ms (bijv naamw –
mann enkelv)
Conj‑w |
V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
N‑mp
Prep (voorz)
Art | N‑cs
Conj‑w | Prep
Art | N‑ms (lidw)
N‑ms

ִ֑אור
ויַֽרא
ראה
ֹלהים
ִׁ֖ א
את־
ה ִׁ֖אֹור
ּכי־
ִ֑טוב
ויב ָּ֣דל
בדל
ֹלהים
ִׁ֖ א
בֵ֥ין
ה ִׁ֖אֹור
ובֵ֥ין
ה ָֽחׁשְך
חׁשְך

’oor

licht

waj.jar’

Gen 1:3 en Hij zag

raa.’aa

hij zag

’è.lo.hiem

God

(aanduiding lijdend
voorwerp)
haa.’oor

(niet vertalen)

kie-

dat

toov

goed

waj.javdeel

en Hij scheidde

baa.dal

hij scheidde

’è.lo.hiem

God

been

tussen

haa.’oor

het licht

oe.veen

en tussen

ha.cho.sjèch

de duisternis

cho.sjèch

duisternis

het licht

3.3 Lied Qadoosj (Heilig)
Beluister Qadoosj (heilig)

קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש יהֹוה אֹלהים צבאֹות
qaa.doosj|qaa.doosj|qaa.doosj|’a.do.naaj|’è.lo.hiem|tse.vaa.’oot|
heilig|heilig|heilig|Adonaaj|God van|legermachten

אׁשר היה והֹוה ויבֹוא׃
’a.sjèr|haa.jaa|we.ho.wè|we.jaa.voo
waarvan geldt|Hij was|en Hij is|en Hij zal komen

[qaa.doosj, qaa.doosj, qaa.doosj] (2x)
Heilig, heilig, heilig, heilig heilig heilig,
[’a.do.naaj ’è.lo.hiem tse.vaa.’oot] (2x)
Adonaaj, onze God, de Almachtige.
[’a.sjèr haa.jaa we.hoo.wè we.ja.voo] (2x)
Die was en Die is en Die komen zal.
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Openbaring 4: 8
Het lied komt uit Openbaring 4: 8. Alleen het woordje [’a.sjèr] "waarvan geldt" is
toegevoegd.
De vier dieren roepen: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.

וארבע החיֹות ׁשׁש ּכנפים ׁשׁש ּכנפים לאחת והן מלאֹות
we.’ar.ba‘|ha.chaj.joot|sjees|ke.naa.fa.jim|sjees|ke.naa.fa.jim|le.’è.chaat|we.heen|me.lee.oot
en vier|dieren|zes|paar vleugels|zes|paar vleugels|voor ieder|en dus|gevuld met

עינים מסביב ומלפנים ואין־ּדמי להן יֹומם ולילה ואמרֹות
‘ee.na.jim|mis.saa.viev|oe.mil.lif.niem|we.’eenda.mie|laa.hèn|joo.maam|waa.laj.laa|we.’o.me.root
paar ogen|van rondom|van aangezichten|en niet rust|voor hen|dagen|en nacht|zeggende

קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש יהֹוה אֹלהים צבאֹות היה והֹוה ויבֹוא׃
qaa.doosj|qaa.doosj|qaa.doosj|’a.do.naaj|’è.lo.hiem|tse.vaa.’oot|haa.jaa|we.ho.wè|we.jaa.voo
heilig|heilig|heilig|Adonaaj|God van|legermachten|Hij was|en Hij is|en Hij zal komen
Jesaja 6: 3
Een gedeelte van de liedtekst staat ook in Jesaja 6: 3 , maar het woord [’è.lo.hiem] "God"
ontbreekt): [qaa.doosj|qaa.doosj|qaa.doosj|’a.do.naaj|tse.vaa.’oot].
Bij de roeping van de profeet Jesaja roepen staan Serafs (engelen) boven de Heere en ze
roepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is
vol van Zijn heerlijkheid.

וקרא זֹ֤ה אל־זה וא ֹ֔מר
we.qaa.raa|zè|’èl-zè|we.’aa.mar
en hij riep|deze|naar deze|en hij zei

קדוׁש׀ קדוׁש ק ִׁ֖דוׁש יהוָ֣ה צב ִ֑אות
qaa.doosj|qaa.doosj|qaa.doosj|’a.do.naaj|tse.vaa.’oot
heilig|heilig|heilig|Adonaaj van|legermachten

מ ֵ֥לא כל־ה ִׁ֖ארץ ּכב ָֽודו׃
me.loo|kol-haa.’aa.rèts|ke.voo.doo
vol van|heel de aarde|zijn glorie

blz. 19

Beelohiem Basiscursus Bijbels Hebreeuws 2022 – 2023

4 Leesmoeders, Ketiv - qeree
Samenvatting vorige les
Samenvatting Dageesj Lene en Forte (hoorbare sjewa geldt als klinker)
Dageesj
Forte: tussen 2 klinkers in het zelfde woord
Lene: na medeklinker alleen in bgdkpt
Geen: na klinker in hetzelfde woord

Translitteratie
‘dab.be.roe (b.b)
le.’ar.baa.‘aa (b)
oe.veen (v)

Nederlands
spreek

Lene: na medeklinker in het vorige woord
Lene: soms na lange klinker in het vorige woord

’è.lo.hiem been (b)
be.tsal.moo be.tsè.lèm

Geen: soms na lange klinker in het vorige woord

kie voo (v)

God tussen
in Zijn beeld in het
beeld van
want in hem

en tussen

4.1 Leesmoeders
Leesmoeders – alef, hee, wav, jod
De letters die wel leesmoeder kunnen zijn, zijn hieronder grijs weergegeven.
De letters die geen leesmoeder kunnen zijn, zijn hieronder zwart weergegeven.

 הh,* Hee 5
 יj,* Jod 10
 סs Samech 15
 רr Reesj 20

De letters

 דd Dalet 4
 טt Tet 9
 נ ןn Noen 14
 קq Qof 19

 גg Gimel 3
 בb,v Beet 2
 חch Chet 8
 זz Zajin 7
 מ םm Meem 13  לl Lamed 12
 צ ץts Tsadee 18  פ ףp,f Pee 17
 תt Taw 22
 ׁשsj Sjin 21

’ א,* Alef 1
 וw,* Waw 6
 כ ךk,ch Kaf 11
 ‘ עAjin 16
 ׂשs Sin 21

 א ה ו יkunnen een consonant (medeklinker) zijn maar ook een leesmoeder zijn.

ה

Bij de alleen bij de laatste letter van een woord. Een leesmoeder is een aanduiding van een
vocaal (klinker). Een leesmoeder wordt niet gevolgd door een vocaal, maar volgt zelf na een
vocaal. Een consonant die wordt gevolgd door een vocaal kan geen leesmoeder zijn. In de
eerste hoofdstukken van deze cursus worden de hebreeuwse letters die leesmoeder zijn grijs
weergegeven. In de translitteratie worden leesmoeders weggelaten. Leesmoeders worden niet
uitgesproken.
Voorbeelden.

 אleesmoeder alef [ ברא ִׁׁ֖שיתbe.ree.sjiet] in begin
 הleesmoeder slot-hee (alleen het eind van een woord) [ הי ֵ֥תהhaa.je.taa] zij was
 ֹוleesmoeder wav [ ת ִ֑הֹוםte.hoom] diepte
 יleesmoeder jod אׁשית
ִׁ֖ [ ברbe.ree.sjiet] in begin
De leesmoeders worden alleen gecombineerd met verwante vocalen
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Alef met alle lange vocalen [aa, è, ee, oo, ie ,oe]
Slot-hee met de vocalen [aa, è, ee, oo]
Waw met de vocalen [oo, oe]
Jod met de vocalen[è, ee, ie]
Dit overzicht toont alle mogelijke vocalen in een lettergreep die met een
klinker ->
lees-moeder
(kort/lang)
geen (kort)

ָ

ֶ

ֵ

ֹ

ִ

ֻ

ַַ

qamets

segol

tseree

cholem

chiereq

qibboet
s

patach

רi

 רoe

רa

רo
רè
 רaa
 ראaa  ראè
 רהaa  רהè

 רee  רo
 אalef (lang)
 ראee  ראoo  ראie
 הslot-hee (lang)
 רהee  רהoo
 וwav (lang)
 רוoo
 יjod (lang)
 ריè  ריee
 ריie
De combinatie  רוoe bestaat niet en wordt  רוoe.  וis de sjoereq.
Een leesmoeder  א ה וverlengt een cholem van o naar oo.
Een leesmoeder  א יverlengt een chiereq van i naar ie.
geen (lang)

 רbegint.

 ראoe
 רוoe

De patach heeft nooit een leesmoeder.
Samenvatting leesmoeders (leesmoeder na *)
klinker -> qamets
lees-moeder
(kort/lang)
geen (kort)
geen (lang)
alef (lang)
slot-hee (lang)
wav (lang)
jod (lang)

o
aa
aa *’
aa *h

segol

tseree

cholem

è
è *’
è *h

ee
ee *’
ee *h

è *j

ee *j

o
oo *’
oo *h
oo *w

chiereq

qibboets

patach

i

oe

a

ie *’

oe *’
oe *w

ie *j

4.2 Ketiv-qeree (lees anders dan geschreven is)

[ ּכתיבke.tiev] geschreven (van [ ּכתבkaa.tav] schrijven).
[ קריqe.ree] = lees, roep, proclameer (van [ קראqaa.raa] lezen, roepen, proclameren).
Masoreten
De Masoreten beschouwden de consonantentekst (ongevocaliseerde tekst) als heilig en het
was niet toegestaan om die te veranderen. De consonanten bleven staan en er werden vocalen
en accenten aan toegevoegd (gevocaliseerde tekst). Zij leefden in de 5e eeuws na Christus en
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vonden dat een aantal woorden niet zo mocht worden gelezen als ze waren geschreven in de
consonantentekst.
Bij de gewone Ketiv-qeree schreven de Masoreten in de marge wat er gelezen moest worden.
Bijv Richt 1:27 joo.sje.vee (inwoners van):
Ketiv: zonder leesmoeder Jod, Qeree: met leesmoeder Jod

De bijzondere Ketiv-qeree heet Ketiv-qeree-perpetuem. Deze geldt voor woorden die altijd op
de zelfde manier moeten worden gelezen. Zie hieronder.
1 JHWH

יהוֵ֥ה

De belangrijkste Ketiv-qeree betreft de naam van God
Jahwèh of JHWH. Gelovige
Joden spreken die naam al meer dan 2000 jaar niet uit omdat ze diep respect hebben voor
Hem. Dus in de tijd van Jezus was dat al zo. In plaats van

יהוה

of Jahwèh of JHWH

’[ אד ָ֗ניa.do.naaj] mijn Heer. Daarom schreven de Masoreten de klinkers van
bij het woord  יהוה, waarbij de chateef-patach, welke alleen onder een

spraken ze uit:

[’a.do.naaj]
laryngaal mag staan, wordt vervangen door een sjewa. De Cholem wordt vaak weggelaten:

יהוֵ֥ה.
יהוֵ֥ה

In deze cursus volgen deze gewoonte. We translittereren
als [’a.do.naaj] en vertalen het
naar Adonaaj. JHWH wordt ook wel het tetragrammaton genoemd. De naam Jehowah is dus
onjuist. Oorspronkelijk was de naam

[ יהוהJah.wèh].

2 Adonaaj JHWH
Als voor JHWH het woord Adonaaj staat, dan worden de klinkers van Èlohiem bij JHWH
gezet.
Overzicht bekendste Ketiv-qeree-perpetuem

1
2

Ketiv - geschreven

Qeree - lees

 יהוהof [ יהוֵ֥הje.ho.wah]
’[ אדנָ֣י יהוהa.do.naaj je.ho.wih]

[ אד ָ֗ניAdonaaj] of HEERE
’[ אדני אֹלהיםa.do.naaj ’è.lo.hiem]
de Heer Adonaaj of de Here HEERE
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3
4

[ ירוׁש ָ֗לםje.roe.sjaa.la.im]
[ ֵ֥הואhiw’]

[ ירוׁשליםje.roe.sjaa.la.jim] Jeruzalem
[ היאhie’] zij

Samenvatting Ketiv - Qeree

1
2
3
4

Ketiv - geschreven
[je.ho.wah]
[’a.do.naaj je.ho.wih]
[je.roe.sjaa.la.im]
[hiw’]

Qeree - lees
[’a.do.naaj]
[’a.do.naaj ’è.lo.hiem]
[je.roe.sjaa.la.jim] Jeruzalem
[hie’] zij

4.3 Tekst Genesis 1 : 5 – 6
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (00m43s)

ֹלהים ׀ לאור ֹ֔יום ול ִׁ֖חׁשְך
ֹ֤ ויקרא א
Gen 1:5 waj.jiq.raa|’è.lo.hiem|laa.’oor|joom|we.la.cho.sjèch
wvw: En Hij riep|God|tot licht|dag|en tot duisternis
nl: En tegen het licht riep God dag en tegen de duisternis

י־בקר ֵ֥יום א ָֽחד׃ פ
ִׁ֖ ָ֣קרא לִ֑ילה וַָֽֽיהי־עֵ֥רב וַָֽֽיה
qaa.raa’|laa.je.laa|wa.je.hie-‘è.rèv|wa.je.hie-vo.qèr|joom|’è.chaad
wvw: Hij riep|nacht|en het werd avond|en het werd morgen|dag één.
nl: riep Hij nacht en het werd avond en het werd morgen, de eerste dag.

ֹלהים י ֵ֥הי ר ִׁ֖קיע
ֹ֔ ו ָ֣יאמר א
Gen 1:6 waj.joo.mèr|’è.lo.hiem|je.hie|raa.qie.a‘
wvw: En Hij zei|God|er zij|uitspansel
nl: En God zei er zij uitspansel

יהי מב ֹּ֔דיל בֵ֥ין ִׁ֖מים ל ָֽמים׃
ָ֣ ב ָ֣תוְך ה ִ֑מים ו
be.tooch|ham.maa.jiem|wie.hie|mav.diel|been|ma.jiem|laa.maa.jiem
wvw: in midden van|de wateren|en er was|scheiding|tussen|water|tot water.
nl: wvw: in het midden van het water en er was scheiding tussen water en water.

4.4 Woordjes
Leer de volgende woorden.
Vorm
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
N‑mp
Prep‑l, Art | N‑cs

Hebreeuws

ויקרא
ָ֣קרא
ֹלהים
ֹ֤ א
לאֹור

translitteratie
waj.jiq.raa
qaa.raa

Nederlands
Gen 1:5 en Hij
riep
Hij riep

’è.lo.hiem

God

laa.’oor

tot het licht
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N‑ms
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
N-ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
N-ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
N-ms
N-ms
N-ms
Number‑ms (telwoord)
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
N-mp
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms
N-ms
Prep‑b | N‑msc
N-ms
Art | N‑mp
Conj‑w |
V‑Qal‑ConjImperf.Jus‑3ms
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
Prep
N-mp
Prep-l | N-mp

יֹ֔ ֹום
ול ִׁ֖חׁשְך
ָ֣קרא
לִ֑ילה
וַָֽֽיהי־
היה
עֵ֥רב
וַָֽֽיהי־
ִׁ֖בקר
בקר
ֵ֥יום
אחד
ו ָ֣יאמר
ֹלהים
ֹ֔ א
י ֵ֥הי
ר ִׁ֖קיע
ב ָ֣תֹוְך
תוְך
ה ִ֑מים
יהי
ָ֣ ו
מב ֹּ֔דיל
בֵ֥ין
ִׁ֖מים
ל ָֽמים׃

joom

dag

we.la.cho.sjèch

en tot het duister

qaa.raa

Hij riep

laa.je.laa

nacht

waj.hie

en het was

haa.jaa

hij was

‘è.rèv

avond

waj.hie

en het was

vo.qèr

morgen

bo.qèr

morgen

joom

dag

’è.chaad

één

waj.joo.mèr

Gen 1:6 en Hij zei

’è.lo.hiem

God

je.hie

laat er zijn

raa.qie.jaa‘

uitspansel

be.tooch

in midden van

taa.wèch

midden

ham.maa.jim

de wateren

wie.hie

en laat er zijn

mav.diel

scheiding

been

tussen

ma.jiem

water

laa.maa.jim

tot water

4.5 Lied Qadoosj (Heilig, herhaling van 3.3)
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5 Simpele Sjewa, Tenach
Samenvatting vorige les
Samenvatting leesmoeders
klinker -> qamets
lees-moeder
(kort/lang)
geen (kort)
geen (lang)
alef (lang)
slot-hee (lang)
wav (lang)
jod (lang)

o
aa
aa *’
aa *h

segol

tseree

cholem

è
è *’
è *h
è *j

ee
ee *’
ee *h

o
oo *’
oo *h
oo *w

ee *j

chiereq

qibboets

patach

i

oe

a

ie *’

oe *’
oe *w

ie *j

Samenvatting Ketiv - Qeree

1
2
3
4

Ketiv - geschreven
[je.ho.wah]
[’a.do.naaj je.ho.wih]
[je.roe.sjaa.la.im]
[hiw’]

Qeree - lees
[’a.do.naaj]
[’a.do.naaj ’è.lo.hiem]
[je.roe.sjaa.la.jim] Jeruzalem
[hie’] zij

5.1 Simpele sjewa
De simpele sjewa (sjewa simplex)
is een sjewa die staat alleen, dus niet gecombineerd
met een andere vocaal, onder een consonant.
De hoorbare sjewa (sjewa mobile simplex) wordt uitgesproken als “e”, als in begin.
De stille sjewa (sjewa quiescens simplex) wordt niet uitgesproken. Hij dient als afsluiting van
een lettergreep.
Voorbeelden en regels.
Na 1e consonant hoorbaar

[ בריתbe.riet] verbond. Onder eerste consonant: hoorbaar.
Na verdubbelde consonant hoorbaar

[ ּדברוdab.be.roe] Spreek. Onder een consonant met een dageesj forte (verdubbelde
consonant) : hoorbaar.
Na lange vocaal hoorbaar

[ יוׁשביםjoo.sje.viem] bewoners. Na een lange vocaal (aa, ie, é, oo, oe): hoorbaar. Een
vocaal met een leesmoeder is altijd lang.
Na korte vocaal stil

[ יׂשראלjis.raa.’eel] Israel. Na een korte vocaal (a, i, è, o, oe): stil.
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Het overzicht hieronder toont wanneer vocalen kort (daarop volgende sjewa is stil) of lang
(daarop volgende sjewa is hoorbaar) is.
Korte en lange vocalen
Dit overzicht toont alle mogelijke vocalen in een lettergreep die met een
klinker ->
lees-moeder
(kort/lang)
geen (kort)
geen (lang)

 אalef (lang)
 הslot-hee (lang)
 וwav (lang)
 יjod (lang)

 רbegint.

ָ

ֶ

ֵ

ֹ

ִ

ֻ

ַַ

qamets

segol

tseree

cholem

chiereq

qibboet
s

patach

רi

 רoe

רa

רo
רè
 רaa
 ראaa  ראè
 רהaa  רהè
 ריè

 רee  רo
 ראee  ראoo  ראie
 רהee  רהoo
 רוoo
 ריee
 ריie

 ראoe
 רוoe

Na laatste consonant stil

[ הלְךhaa.lach] hij ging. Onder de laatste consonant van een woord: stil.
Na laatste 2 consonanten stil

נרּד

[neerd] nardus. Onder de laatste twee consonanten van een woord: beide stil.
Na 2 consonanten stil en hoorbaar

[ יכתבוjich.te.voe] zij zullen schrijven. Twee sjewa’s midden in woord: 1e stil, 2e hoorbaar.
5.2 Tenach
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_Bible
De Tenach is de Joodse bijbel en deze bestaat uit 39 bijbelboeken. Het oude testament van de
christelijke bijbel bevat dezelfde boeken, maar in een andere volgorde. Het woord Tenach is
een afkorting van Thora (T), Nevi’im (N) en Ketoevim (K) en dat zijn de namen van de 3
onderdelen van de Joodse bijbel.

 תֹורהTooraa, Thora, onderwijzing (5 boeken: 1 – 5)
1  בראׁשיתBereesjiet - (In begin) - Genesis
2  ׁשמותSjemoot (Namen) - Exodus
3  ויקראWajiqra (En Hij riep) - Leviticus
4  במדברBemidbar (In woestijn) - Numeri
5  ּדבריםDevaariem (Woorden) – Deuteronomium
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 נביאיםNevie’iem, Profeten (21 boeken: 6 – 26)
6  יהֹושעJehoosjoea‘ (Jozua) - Jozua
7  ׁשפטיםSjofetiem (Richters) - Richteren
8  ׁשמואלSjemoeël (Samuel)1 - 1 Samuel
9  ׁשמואלSjemoeël (Samuel) 2 - 2 Samuel
10  מלכיםMelachiem (Koningen) 1 - 1 Koningen
11  מלכיםMelachiem (Koningen) 2 - 2 Koningen
12  יׁשעיהוJesja‘jahoe (Jesaja) - Jesaja
13  ירמיהוJirmejahoe (Jeremia) - Jeremia
14  יחזקאלJechezkel (Ezechiël) - Ezechiël
15  הֹוׁשעHosjea‘ (Hosea) - Hosea
16  יֹואלJoo’eel (Joël) - Joël
17 ‘ עמֹוסAamoos (Amos) - Amos
18 ‘ עבדיהOvadjaa (Obadja) - Obadja
19  יֹונהJoonaa (Jona) - Jona
20  מיכהMiechaa (Micha) - Micha
21  נחוםNachoem (Nahum) - Nahum
22  חבּקוקChavaqqoeq (Habakuk) - Habakuk
23  צפניהTsefanjaa (Zefanja) - Zefanja
24  חּגיChaggaj (Haggai) - Haggai
25  זכריהZecharjaa (Zacharia) - Zacharia
26 מלאכיMal’aachie (Maleachi) – Maleachi
 ּכתוביםKetoevim, geschriften (13 boeken: 27 – 39)
27  תהליםTehilliem (lofzangen) - Psalmen
28  מׁשליMisjlee (Spreekwoorden) - Spreuken
29 ’ איֹובIjjoov (Job) - Job
30  ׁשיר השיריםSjier Hasjsjiriem (Lied van de liederen) - Hooglied
31  רותRoet (Ruth) - Ruth
32 ’ איכהEchaa (Hoe) - Klaagliederen
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 קהלתQohèlèt (Verzamelaar van zinnen) - Prediker
34  אסתרÈsteer (Esther) – Esther
35  ּדניאלDanijjeel (Daniël) - Daniël
36 ‘ עזראEzraa (Ezra) – Ezra
37  נחמיִׁ֖הNechèmjaa (Nehemia) - Nehemia
38  ּדברי הימיםDivree Hajjamiem (Woorden van de dagen) 1 - 1 Kronieken
39  ּדברי הימיםDivree Hajjamiem (Woorden van de dagen) 2 - 2 Kronieken
33

5.3 Tekst 2 Kronieken 36: 24
Beluister 2 Kronieken 36 05:20
Dit is de laatste tekst van de Joodse bijbel.

ּכה־א ַ֞מר ָּ֣כורׁש׀ ָ֣מלְך ּפ ָ֗רס ּכל־ממל ֹ֤כות הארץ
24 koo-’aa.mar|koo.rèsj|mè.lèch|paa.ras|kol-mam.le.choot|haa.’aa.rets
wvw: Zo hij zegt|Kores|koning van|Perzië|alle koninkrijken van|de aarde
nl: Zo zegt Kores de koning van Perzië Adonaaj God van de hemel gaf mij alle volken van
de aarde

נָ֣תן ָ֗לי יהוה אֹלהָ֣י הש ֹ֔מים ו ָֽהוא־פ ֹ֤קד עלי
naa.tan|lie|’a.do.naaj|’è.lo.hee|hasj.sjaa.ma.jiem|we.hoe’-faa.qad|‘aa.laj
wvw: Hij gaf| aan mij|Adonaaj|God van|de hemel|en Hij gebood|op mij
nl: en Hij gebood mij

יהודה
ִ֑ לב ָֽנות־ֹלָ֣ ו ֹ֔בית בירוׁש ִׁ֖לם א ָׁ֣שר ָֽב
liv.noot-loo|va.jit|bie.roe.sjaa.la.jim|’a.sjèr|bie.hoe.daa
wvw: te bouwen-voor Hem|huis|in Jeruzalem|dat|in Juda
nl: een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem in Juda.

ָֽמי־בכָ֣ם מּכל־ע ָ֗מו יהוה אֹלהיו ע ִׁ֖מו ויָֽעל׃
mie-vaa.chèm|mik.kol-‘am.moo|’a.do.naaj|’è.lo.haaw|‘im.moo|we.jaa.‘al
wvw: wie-bij jullie|van heel Zijn volk|Adonaaj|zijn God|met hem|en laat hem op gaan
nl: Laat Adonaaj zijn God zijn met iedereen die tot Zijn volk behoort en laat hem opgaan.

5.4 Woordjes
Leer de volgende woorden (met woordenboekvorm in grijze tekst).
Vorm
AdvV‑Qal‑Perf‑3ms
N‑proper‑ms
N‑msc
N‑proper‑fs

Hebreeuws

ּכה־
א ַ֞מר
ָּ֣כורׁש
ָ֣מלְך
ּפ ָ֗רס

translitteratie
koo-

Nederlands
2 Kron 36:24 zo-

’aa.mar

hij heeft gezegd

koo.rèsj

Kores

mè.lèch

koning van

paa.ras

Perzië
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N‑msc
N‑fpc
Nf-s
Art | N‑fs
V‑Qal‑Perf‑3ms
Prep | 1cs
N‑proper‑ms
N‑mpc
Art | N‑mp
Conj‑w | Pro‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
Prep | 1cs
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
Prep | 3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms
N‑ms
Prep‑b | N‑proper‑fs
Pro‑r
Prep‑b | N‑proper‑ms
Interrog
Prep | 2mp
Prep‑m | N‑msc
N‑msc | 3ms
N‑proper‑ms
N‑mpc | 3ms
Prep | 3ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConjImperf.Jus‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3ms

ּכל־
ממל ֹ֤כות
ממלכה
הארץ
נָ֣תן
ָ֗לי

יהוה
אֹלהָ֣י
הש ֹ֔מים
ו ָֽהוא־פ ֹ֤קד
ּפ ֵ֥קד
עלי
לב ָֽנות־
ֹלָ֣ ו
בנה
ֹ֔בית
בירוׁש ִׁ֖לם
א ָׁ֣שר
יהודה
ִ֑ ָֽב
ָֽמי־
בכָ֣ם
מּכל־
ע ָ֗מו
יהוה
אֹלהיו
ע ִׁ֖מו
ויָֽעל
עלה

kol-

alle

mam.le.choot

koninkrijken van

mam.laa.chaa

koninkrijk

haa.’aa.rèts

de aarde

naa.tan

Hij heeft gegeven

lie

aan mij

’a.do.naaj

Adonaaj

’è.lo.hee

God van

hasj.sjaa.ma.jim

de hemel

we.hoe-faa.qad

en Hij-Hij gebood

paa.qad
‘aa.laj

bezoeken, aanwijzen, gebieden
op mij

liv.noot

te bouwen-

loo

voor Hem

baa.naa

bouwen

va.jit

huis

bie.roe.sjaa.la.jim

in Jeruzalem

’a.sjèr

dat

bie.hoe.daa

in Juda

mie-

wie-

vaa.chèm

van jullie

mie.chol-

van heel-

‘am.moo

Zijn volk

’a.do.naaj

Adonaaj

’è.lo.haaw

zijn God

‘am.moo

met hem

we.jaa.‘al

en laat hij
optrekken
opgaan, stijgen,
klimmen

‘aa.laa
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De koning van Perzië roept de Joden die daar in ballingschap verbleven op om naar Jeruzalem
te gaan en daar de tempel te herbouwen. Een prachtig slot voor de Joodse bijbel.
Er zijn trouwens veel beloften en profetieen in de bijbel die gaan over de terugkeer van het
Joodse volk naar Israel.

5.5 Lied Keajjaal (Als een hert)
Beluister Ke’ajjaal (Als een hert)
Het lied.
Ke’ajjaal ta‘arog ‘al ’afieqee maajim, ‘al ’afieqee maajim. (2x)
(Als een hert, dat verlangt, naar bronnen van water, naar bronnen van water.)
keen nafsjie ta‘arog, ’eelèchaa ‘adonaaj, ’eelèchaa ‘adonaaj. (2x)
(Zo verlangt mijn ziel, naar U Adonaaj, naar U Adonaaj.)
Het lied komt uit Psalm 42: 2. Het woord God is in het lied vervangen door Adonaaj (JHWH)
Psalm 42: 2

ֹלהים׃
ָֽ י־מים ּכֹ֤ן נפׁשי תע ִׁ֖רג אלָ֣יָך א
ִ֑ ּכא ָ֗יל תע ֵ֥רג על־א ָֽפיק
ke.’aj.jaal|ta.‘a.rog|‘al-’a.fie.qee-maajim|keen|naf.sjie|ta.‘arog|’ee.lè.chaa|’è.lo.hiem
wvw: als hert|zij verlangt|naar-bronnen van-water|zo|mijn ziel|zij verlangt|naar U|God
nl: Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn ziel naar U o God
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6 Laryngalen, samengestelde Sjewa
Samenvatting accenten en schrifttekens
Accent
Atnah ( ^ )
Silloeq (: | )

omschrijving
accent in het midden van het vers
accent in het laatste woord van het vers (ziet er uit als
combinatie van Soof pasoeq en Meteg
accent, bij-klemtoon in een woord
verbindt 2 woorden tot accent-eenheid
geeft einde van een vers aan
in slot Hee: geen leesmoeder, maar uitspreken

Meteg ( | )
Maqqeef (-)
Soof pasoeq (:)
mappiq ( . )

6.1 Laryngalen

 א ה ח עAlef, Hee, Chet en Ayin zijn keelleters of laryngalen. Zij hebben een
samengestelde Sjewa i.p.v. een simpele Sjewa. Zij kunnen niet worden verdubbeld met een
Dageesj Forte

 רReesj is soms een laryngaal. De Reesj kan niet worden verdubbeld, maar heeft wel een
simpele Sjewa.
Zie hieronder de laryngalen.
De letters die laryngaal zijn en de Reesj hieronder vetgedrukt in het alfabet.

 הh,* Hee 5
 יj,* Jod 10
 סs Samech 15
 רr Reesj 20

 דd Dalet 4
 טt Tet 9
 נ ןn Noen 14
 קq Qof 19

 גg Gimel 3
 בb,v Beet 2
 חch Chet 8
 זz Zajin 7
 מ םm Meem 13  לl Lamed 12
 צ ץts Tsadee 18  פ ףp,f Pee 17
 תt Taw 22
 ׁשsj Sjin 21

’ א,* Alef 1
 וw,* Waw 6
 כ ךk,ch Kaf 11
 ‘ עAjin 16
 ׂשs Sin 21

6.2 Samengestelde sjewa
Bij laryngalen

 א ה ח עAlef, Hee, Chet en Ayin wordt de simpele sjewa

door een samengestelde sjewa: chateef-segol

(è), chateef-qamets

patach
(a).
Voorbeelden.
chateef-segol
chateef-qamets
chateef-patach

ֹלהים
ִ֑ ’[ אè.lo.hiem] God.
(o) ‘[ עניo.nie] ellende.
(a) [ חמורcha.moor] ezel.

(è)
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6.3 Tekst Genesis 1: 7 - 8
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (01m03s)

ויָ֣עׂש אֹלהים֮ את־הרקיע ויב ָּ֗דל בֹ֤ין המים אׁשר
7 waj.ja.‘as|’è.lo.hiem|’èt-haa.raa.qie.a‘|waj.jav.deel|been|ham.ma.jim|’a.sjèr
wvw: en Hij maakte|God|het uitspansel|en Hij scheidde|tussen|het water|dat
nl: En God maakte scheiding tussen het water

י־כן׃
ָֽ מ ָ֣תחת לר ֹ֔קיע ובָ֣ין ה ֹ֔מים א ִׁׁ֖שר מעָ֣ל לר ִ֑קיע וַָֽֽיה
mit.ta.chat|laa.raa.qie.a‘|oe.veen ham.ma.jiem ’a.sjèr mee.‘al laa.raa.qie.a‘ wa.je.hie-cheen
wvw: van onder|tot uitspansel|en tussen|het water|dat|van boven|tot uitspansel|en het was
zo
nl: onder het uitspansel en het water boven het uitspansel.

ויקרא אֹלהים ָֽלר ִׁ֖קיע ׁש ִ֑מים
8 waj.jiq.raa’|’è.lo.hiem|laa.raa.qie.a‘|sjaa.maa.jim
wvw: En Hij riep|God|tot het uitspansel|hemel
nl: En God noemde het uitspansel hemel

י־בקר ֵ֥יום ׁש ָֽני׃
ִׁ֖ וַָֽֽיהי־עֵ֥רב וַָֽֽיה
waj.hie-‘è.rèv waj.hie-vo.qèr joom sjee.nie
wvw: en het was avond en het was morgen dag tweede
nl: en het was avond en het was morgen, de tweede dag.

6.4 Woordjes
Vorm
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
N‑mp
DirObjM
Art | N‑ms
N-ms
Conj‑w |
V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
Prep
Art | N‑mp
N-mp
Pro‑r
Prep‑m | N-ms

Hebreeuws

ויעׂש
עׂשה
אֹלהים
את־
הרקיע
רקיע
ויבּדל
בין
המים
מים
אׁשר
מתחת

translitteratie
waj.ja.’as
‘aa.saa

Nederlands
Gen 1:7 en Hij
maakte
hij deed, maakte

’è.lo.hiem

God

’eet-

-

haa.raa.qie.a‘

het uitspansel

raa.qie,aa‘

uitspansel

waj.jav.deel

en Hij scheidde

been

tussen

ham.ma.jim

het water

ma.jim

water

’a.sjèr

dat

mit.ta.chat

van onder
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N-ms
Prep‑l, Art | N‑ms
Conj‑w | Prep
Art | N‑mp
Pro‑r
Prep‑m | Prep
Prep
Prep‑l, Art | N‑ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal.Perf-3ms
Adv
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal.Perf-3ms
N-mp
Prep‑l, Art | N‑m
N‑mp
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
N‑ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
N‑ms
N-ms
N‑ms
Number‑oms
Number-ms

תחת
לרקיע
ובין
המים
אׁשר
מעל
על
לרקיע
וַָֽֽיהי־
היה
ָֽכן׃
ויקרא
קרא
אֹלהים
ָֽלרקיע
ׁשמים
וַָֽֽיהי־
ערב
וַָֽֽיהי־
בקר
בקר
יום
ׁש ָֽני׃
ׁשנים

ta.chat

onder

laa.raa.qie.a‘

tot uitspansel

oe.veen

en tussen

ham.ma.jim

het water

’a.sjèr

dat

mee.‘al

van boven

‘al

boven, over

laa.raa.qie.a‘

tot uitspansel

waj.hie-

en het was-

haa.jaa

hij was

cheen

zo

waj.jiq.raa
qaa.raa

Gen 1:8 En Hij
riep
hij riep

’è.lo.hiem

God

laa.raa.qie.a‘

tot uitspansel

sjaa.ma.jim

hemel

waj.hie

en het was-

‘è.rèv

avond

waj.hie

en het was-

vo.qèr

morgen

bo.qèr

morgen

joom

dag

sjee.nie

tweede

sje.na.jim

twee

6.5 Lied Keajjaal (Als een hert, herhaling van 5.5)
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7 Qamets, teksten over de komst van Jeesjoea‘
Samenvatting vorige les
Samenvatting uitspraak en translitteratie van de laryngalen:

’ א,* Alef  הh,* Hee  חch Chet  ‘ עAjin

 רr Reesj

7.1 Gesloten en open lettergrepen
Een lettergreep begint met:

[ ֹ֔ראׁשroosj] = hoofd
2 (uitzondering 1: ) met de [ וoe] (sjoereq). [ ובֵ֥יןoe.veen] en tussen
3 (uitzondering 2: ) met een glij patach onder een laryngaal [ חach], na een vocaal in de
vorige lettergreep: [ רוחroe.ach] geest, wind, adem
1 (de regel:) een consonant:

Een lettergreep bevat één vocaal.
Open lettergreep
Een open lettergreep eindigt met een vocaal of een hoorbare sjewa. Deze vocaal kan ook
inclusief een leesmoeder zijn.

[ רוחroe.ach] Geest
אׁשית
ִׁ֖ [ ברbe.ree.sjiet] in begin
Gesloten lettergreep
1 Een gesloten lettergreep eindigt met een consonant of een stille sjewa.

[ וה ָ֗ארץwe.haa.’aa.rèts] en de aarde
[ הלְךhaa.lach] hij ging
2 De laatste lettergreep van een woord is ook gesloten als deze eindigt op 2 consonanten,
welke geen vocalen of hoorbare sjewa’s hebben.

נרּד

[neerd] nardus

3 Een dageesj forte in een consonant die niet de eerste of de laatste van een woord is,
verdubbelt de consonant, de eerste is het einde van de gesloten lettergreep, de tweede het
begin van de volgende lettergreep.

[ ה ָֽמים׃ham.maa.jim] het water
7.2 Qamets
De qamets heeft 2 uitspraken: aa of o. Bij de uitspraak o heet hij qamets chatoef.
Voorbeelden en regels.
qamets chatoef [o] in 4 situaties (lettergreep met Qamets onderstreept)
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1 in een gesloten lettergreep zonder klemtoon

[ ּכל־kol-] alle, in een gesloten lettergreep zonder klemtoon (de consonant na de qamets mag
geen vocaal of een hoorbare sjewa hebben)

[ חכ ִ֑מהchoch in choch.maa] wijsheid, in gesloten lettergreep (de consonant na de qamets
mag geen vocaal of een hoorbare sjewa hebben) zonder klemtoom (dus geen meteg links
naast de qamets)

[ ויַָֽ֣קםqom in waj.jaa.qom] en hij stond op, in gesloten lettergreep (de consonant na de
qamets mag geen vocaal of een hoorbare sjewa hebben) zonder klemtoom (de meteg staat in
de één na laatste lettergreep, die krijgt de klemtoon en niet de laatste lettergreep)
2 open lettergreep voor andere qamets chatoef

[ ּפעלףpo in po.‘ol.chaa] jouw werk, in een open lettergreep direct voor andere qamets
chatoef
3 open lettergreep voor chateef qamets

’[ אהליo in ’o.ho.lie] mijn tent, in een open lettergreep direct voor chateef qamets
4 in meervoudsvormen op [aa.sjiem]

ָֽקד ֵׁ֥שים

[qo in qo.daa.sjiem] heiligdommen, in een open lettergreep in meervoudsvormen
op [aa.sjiem]
qamets [aa] in alle niet hierboven genoemde gevallen: met klemtoon (lettergreep met
Qamets onderspreept)

[ ה ָֽמיםmaa ham.maa.jim] het water
[ ָֽחכ ִׁ֖מהchaa in chaa.che.maa] zij is wijs. Lettergreep met qamets [chaa] heeft klemtoon
vanwege de meteg links naast de qamets.

[ ׁשםsjaam] daar. woord met 1 lettergreep (zonder maqqeef) heeft altijd klemtoon.
Samenvatting Qamets (klemtoon vetgedrukt)
Regel
[o] gesloten lettergreep
zonder klemtoon
[o] idem
[o] idem
[o] open lettergreep voor
andere Qamets Chatoef
[o] open lettergreep voor
Chateef Qamets
[o] open lettergreep voor
[asjiem]

Hebreeuws

ּכל־
חכ ִ֑מה
ויַָֽ֣קם
ּפעלף
אהלי
ָֽקד ֵׁ֥שים

translitteratie
kol-

Nederlands
alle

choch in choch.maa

wijsheid

qom in waj.jaa.qom

hij stond op

po in po.‘ol.chaa

jouw werk

’o in ’o.ho.lie

mijn tent

qo in qo.daa.sjiem

heiligdommen
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ׁשם
ָֽחכ ִׁ֖מה

[aa] gesloten lettergreep
met klemtoon
[aa] open lettergreep met
klemtoon

sjaam

daar

chaa in chaa.che.maa

zij is wijs

7.3 Suffixen voorzetsel [le]

ל

Het voorzetsel [le] betekent “naar, tot, aan, voor” en kan worden verbonden aan een
persoonsvorm. Deze persoonsvorm is een achtervoegsel of suffix.
Vorm

hebreeuws

Prep‑l

ל
לי
לָך
לְך
לו
לה

Prep‑l | 1cs
Prep‑l | 2ms
Prep‑l | 2fs
Prep‑l | 3ms
Prep‑l | 3fs

Prep‑l | 1cp
Prep‑l | 2mp
Prep‑l | 2fp
Prep‑l | 3mp
Prep‑l | 3fp

לנו
לכם
לכן
 להם,לם
להן

translitteratie
(suffix)
le

nederlands

lie (ie)

tot mij

le.chaa (chaa)

tot jou

laach (aach)

tot jou

loo (oo)

tot hem

laah (aah)

tot haar

laa.noe (noe)

tot ons

laa.chèm (chèm)

tot jullie

laa.chèn (chèn)

tot jullie

laam (aam),
laa.hèm (hèm)
laa.hèn (hèn)

tot hen

Samenvatting voorzetsel le met suffixen
Vorm
Prep‑l
Prep‑l | 1cs
Prep‑l | 2ms
Prep‑l | 2fs
Prep‑l | 3ms
Prep‑l | 3fs

translitteratie
le
lie
le.chaa
laach
loo
laah

nederlands
tot
tot mij
tot jou
tot jou
tot hem
tot haar

Prep‑l | 1cp
Prep‑l | 2mp
Prep‑l | 2fp
Prep‑l | 3mp

laa.noe
laa.chèm
laa.chèn
laam, laa.hèm

tot ons
tot jullie
tot jullie
tot hen
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Prep‑l | 3fp

laa.hèn

tot hen

Deze suffixen kunnen ook, zij het soms in iets gewijzigde vorm, worden verbonden aan:
• andere voorzetsels [be] of [ke]
• werkwoordsvormen
• de aanduiding van het lijdend voorwerp [’eet]
• zelfstandige naamwoorden

7.4 Teksten over de komst van Jezus
Micha 5:1

הודה
ֹ֔ וא ַ֞תה ָֽבית־לָ֣חם אפ ָ֗רתה צעיר ָֽלהיות באלפָ֣י י
we.’at.taa|beet-lè.chèm|’èf.raa.taa|tsaa.‘ier|lih.joot|be.’al.fee|je.hoe.daa
wvw: en jij|huis van-brood|Efrata|klein|om te zijn|bij duizenden van|Juda
nl: En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,

וׁשל ביׂשר ִ֑אל
ִׁ֖ ממָך ָ֣לי י ֹ֔צא ָֽלה ֵ֥יות מ.
mim.me.chaa|lie|jee.tsee|lih.joot|moo.sjeel|be.jis.raa.’eel
wvw: van jou|naar Mij|Hij moet voortkomen|om te zijn|Heerser|in Israël
nl: uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.

ולם׃
ָֽ ימי ע
ֵ֥ ומוצא ֵ֥תיו מ ִּׁ֖קדם מ
oe.moo.tsaa.’o.taaw|miq.qè.dèm|mie.mee|‘oo.laam
wvw: en Zijn oorsprong|van vroeger|van dagen van|eeuwig
nl: Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
In Bethlehem is Jezus geboren.
Uit Maria is Jezus geboren: Gods Zoon.
De oorsprong van Jezus is eeuwig.
Jesaja 7:14

ָ֠לכן יתן אדנֵ֥י הוא לכִׁ֖ם ִ֑אות
la.cheen|jit.teen|’a.do.naaj|hoe|laa.chèm|’oot
wvw: Daarom|Hij zal geven|Heer|Hij|aan jullie|teken
nl: Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven:

הנָ֣ה העל ָ֗מה הרה וילָ֣דת ֹ֔בן וק ֵ֥ראת ׁש ִׁ֖מו ע ֵ֥מנו ָֽאל׃
hin.nee|haa.‘al.maa|haa.raa|we.jo.lè.dèt|been|we.qaa.raat|sje.moo|‘im.maa.noe|’eel
wvw: zie|de jonge vrouw|zwanger|en barende|zoon|en zij zal roepen|zijn naam|met ons|God
nl: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel
geven.
De Heilige Geest kwam over Maria en zij baarde Jezus, Gods Zoon.
Beluister Jesaja 9
Jesaja 9:1
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העם ההל ָ֣כים ב ֹ֔חׁשְך ר ִׁ֖או ָ֣אור ּג ִ֑דול
haa.‘aam|ha.ho.le.chiem|ba.cho.sjèch|raa.’oe|’oor|gaa.dool.
wvw: het volk| de gaanden|in de duisternis|zij zullen zien|licht|groot
nl: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.

יהם׃
ָֽ יׁשבי ב ָ֣ארץ צל ֹ֔מות ִׁ֖אור נ ֵ֥גה על
joo.sje.vee|be.’è.rèts|tsal.maa.wèt|’oor|naa.gah|’a.lee.hèm
wvw: inwonenden van|op land van|schaduw van dood|licht|hij zal schijnen|op hen
nl: Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.
Jezus is het licht van de wereld.
God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de
Zoon van Zijn liefde.
Jesaja 9:5.

ן־לנו
ֹ֔ ד־לנו ֵּ֚בן נת
ָ֗ ּכי־יָ֣לד יל
kie-jè.lèd|joel.lad-laa.noe|been|nit.tan-laa.noe
wvw: want geborene|Hij is geboren-aan ons|Zoon|Hij is gegeven-aan ons
nl: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,

ות ֵ֥הי המׂש ִׁ֖רה על־ׁשכ ִ֑מו ויקרא ׁש ֹ֜מו
wat.te.hie|ham.mis.raa|‘al-sjich.moo|waj.jiq.raa|sje.moo
wvw: en zij zal zijn|de regering|op-Zijn schouder|en Hij wordt genoemd|Zijn naam
nl: en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam

ָּ֠פלא יועץ ָ֣אל ּג ֹ֔בור אביעִׁ֖ד ׂשר־ׁשֹלָֽ ום׃
pè.lè|joo.‘eets|’eel|gib.boor|’a.vie.‘ad|sar-sjaa.loom
wvw: Wonder|Raadgevend|God|sterk|Vader Eeuwig|Prins van-vrede
nl: Raadgevend Wonder, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Jezus: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde
Jezus' heerschappij, die op Zijn schouder is, verlost ons van gebondenheid die op onze
schouder is (Jes. 9: 3 Hij verbreekt de stok op hun schouder)
Wonderbare Raadsman: De Heilige Geest neemt vanuit Jezus en zal het ons verkondigen.
Sterke God: Jezus wordt ook God genoemd
Eeuwige Vader: Hij heeft ons de Vader doen kennen en is de weg tot de Vader
Vredevorst: Hij is onze vrede, maakte vrede tussen ons en God

7.5 Woordjes
Vorm
Conj‑w | Pro‑2ms
N-msc
N‑msc

Hebreeuws

וא ַ֞תה
ָֽבית־
לָ֣חם
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translitteratie
we.’at.taa
beet-

Nederlands
Micha 5:1 en
jij
huis van-

lè.chèm

brood
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N-ms
N‑proper‑fs
Adj‑ms
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
V-Qal.Perf-ms
Prep‑b | Number‑mpc
Number-ms
N‑proper‑ms
Prep m | 2ms
Prep m
Prep l| 1cs
V‑Qal‑Imperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
V-Qal-Perf-3ms
Prep‑b | N‑proper‑ms
Conj‑w | N‑fpc | 3ms
N-fs
Prep‑m | N‑ms
N-ms
Prep‑m | N‑mpc

N-ms

Adv
V‑Qal‑Imperf‑3ms
N‑proper‑ms

בית
אפ ָ֗רתה
צעיר
ָֽלהיות
היה
באלפָ֣י
אלף
הודה
ֹ֔ י
ממָך
מן
ָ֣לי
י ֹ֔צא
יצא
ָֽלה ֵ֥יות
וׁשל
ִׁ֖ מ
מׁשל
ביׂשר ִ֑אל
ומוצא ֵ֥תיו
מֹוצאה
מ ִּׁ֖קדם
קדם
ימי
ֵ֥ מ

ba.jit

huis

’èf.raa.taa

Efrata

tsaa.‘ier
lih.joot

klein,
onbelangrijk
om te zijn

haa.jaa

hij was

be.’al.fee
’è.lèf

onder
duizenden van
duizend

je.hoe.daa

Juda

mim.me.chaa

uit jou

min

van, uit

lie

tot mij

jee.tsee
jaa.tsaa

hij zal
voortkomen
hij ging uit

lih.joot

om te zijn

moo.sjeel

heerser

maa.sjal

hij heerste

be.jis.raa.’eel

in Israel

oe.moo.tsaa.’o.taaw
moo.tsaa.‘aa

en Zijn
voortbrengsels
uitgaande

miq.qè.dèm

van ouds

qè.dèm
mie.mee

oosten,
oorsprong
van dagen van

joom

dag

ולם׃
ָֽ ע

‘oo.laam

eeuwig

ָ֠לכן
י תן
אדנֵ֥י

la.cheen
jit.teen

Jesaja 7:14 tot
dus
Hij zal geven

’a.do.naaj

mijn Heer
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Pro‑3ms
Prep l | 2mp
N-cs
Interjection
Art | N-fs
N-fs
N-fs
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
V-Qal.Perf-3ms
N-ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
V-Qal-Perf-3ms
N‑msc | 3ms
N-ms
N‑proper‑ms
N‑proper‑ms

Art | N‑ms
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
V-Qal-Perf-3ms
Prep‑b, Art | N‑ms
V‑Qal‑Perf‑3cp
V-Qal-Perf-3ms
N-cs
Adj‑ms
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
V-Qal-Perf-3ms
Prep‑b | N‑fsc

הוא
לכִׁ֖ם
ִ֑אות
הנָ֣ה
העל ָ֗מה
הרה
הרה
וילָ֣דת
ילד
ֹ֔בן
וק ֵ֥ראת
קרא
ׁש ִׁ֖מו
ׁשם
ע ֵ֥מנו
ָֽאל׃
העם
ההל ָ֣כים
הלְך
ב ֹ֔חׁשְך
ר ִׁ֖או
ראה
ָ֣אור
ּג ִ֑דול
יׁשבי
יׁשב
ב ָ֣ארץ
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hoe

Hij

laa.chèn

aan hen

’oot

teken

hin.nee

zie

ha.‘al.maa
haa.raa

de jonge
vrouw
zwanger

haa.rè

zwanger

we.jo.lè.dèt

en barende

jaa.lad

hij verwekte

zoon

zoon

we.qaa.raat

sje.moo

en zij zal
roepen
hij riep,
proclameerde
Zijn naam

sjeem

naam

‘im.maa.noe

met ons

’eel

God

haa.‘am
ha.ho.le.chim

Jesaja 9:1 het
volk
de gaanden

haa.lach

hij ging

ba.cho.sjèch

in de duisternis

raa.’oe

zij zullen zien

raa.’aa

hij zag

’oor

licht

gaa.dool

groot

jo.sje.vee

inwonenden
van
hij woonde,
zat, bleef
in het land van

qaa.raa

jaa.sjav
be.’è.rèts
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N-ms
N-cs
V‑Qal‑Perf‑3ms

Prep | 3mp
V-Qal.Perf-ms

Conj
N-ms
V‑Pual‑Perf‑3ms
Prep l | 1cp
N-ms
V‑Nifal‑Perf‑3ms
Prep l | 1cp
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
Art | N‑fs
Prep
N‑msc | 3ms
N-ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
N‑msc | 3m
N-ms
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
V-Qal-Perf-3ms
N-ms
Adj‑ms
N‑proper‑ms

צל ֹ֔מות
ִׁ֖אור
נגֵ֥ה
יהם׃
ָֽ על
היה
ּכי־
יָ֣לד
ילד־
ָ֗לנו
ֵּ֚בן
נתן־
ֹ֔לנו
ות ֵ֥הי
המׂש ִׁ֖רה
על־
ׁשכ ִ֑מו
ׁשכם
ויקרא
ׁש ֹ֜מו
ָּ֠פלא
יועץ
יעץ
ָ֣אל
ּג ֹ֔בור
אביעִׁ֖ד
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tsal.maa.wèt
’oor

schaduw van
de dood
licht

naa.gaah

hij zal schijnen

’a.lee.hèm

op hen

haa.jaa

hij was

kie

Jesaja 9:5 want

jè.lèd

kind

joe.lad-

Hij is geboren-

laa.noe

aan ons

bèn

Zoon

nit.tan

Hij is gegeven-

laa.noe

aan ons

wat.te.hie

en zij zal zijn

ham.mis.raa

de regering

‘al-

op-

sjich.moo

zijn schouder

sje.chèm

schouder

waj.jiq.raa

en hij roept

sje.moo

Zijn naam

pè.lè

Wonder

joo.‘eets

raadgevend

jaa-‘ats
’eel

hij gaf raad,
adviseerde
God

gib.boor

sterke

’a.vie.‘ad

Vader eeuwige
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N-msc
N-ms

ׂשר־
ׁשֹלָֽ ום׃

sar-

Vorst van

sjaa.loom

vrede

7.6 Lied kie-jèlèd joellad-laanoe (Messiah van Händel, Jesaja 9:5)
Orginele engelse tekst.
For unto us a Child is born, unto us a Son is given;
and the government shall be upon his shoulder,
and His name shall be called:
Wonderful, Counsellor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.
Beluister kie-jèlèd joellad-laanoe
(Hebreeuwse vertaling, uitgevoerd in de tuin van het graf in Jeruzalem)
kie-jèlèd joellad-laanoe, been nittan, nittan-lanoe
want Kind geboren aan ons, Zoon gegeven, gegeven aan ons
wattehie hammisraa ‘al-sjichmoo
en zij zal zijn de heerschappij op Zijn schouder
‘al-sjichmoo hammisraa, wajjiqraa ’eet-sjemoo
op Zijn schouder de heerschappij, en men roept Zijn naam
pèlè joo‘eets, ’avie‘ad ’eel gibboor, wesar-sjaaloom
Wonder Raadgevend, eeuwige Vader sterke God, en Vredevorst
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8 Lidwoord [ha]
Samenvatting vorige les
Samenvatting Qamets (klemtoon vetgedrukt)
Regel
[o] gesloten lettergreep
zonder klemtoon
[o] idem
[o] idem
[o] open lettergreep voor
andere Qamets Chatoef
[o] open lettergreep voor
Chateef Qamets
[o] open lettergreep voor
[asjiem]
[aa] gesloten lettergreep
met klemtoon
[aa] open lettergreep met
klemtoon

Hebreeuws

ּכל־
חכ ִ֑מה
ויַָֽ֣קם
ּפעלף
אהלי
ָֽקד ֵׁ֥שים
ׁשם
ָֽחכ ִׁ֖מה

translitteratie
kol-

Nederlands
alle

choch in choch.maa

wijsheid

qom in waj.jaa.qom

hij stond op

po in po.‘ol.chaa

jouw werk

’o in ’o.ho.lie

mijn tent

qo in qo.daa.sjiem

heiligdommen

sjaam

daar

chaa in chaa.che.maa

zij is wijs

Samenvatting voorzetsel le met suffixen
Vorm
Prep‑l
Prep‑l | 1cs
Prep‑l | 2ms
Prep‑l | 2fs
Prep‑l | 3ms
Prep‑l | 3fs

translitteratie
le
lie
le.chaa
laach
loo
laah

nederlands
tot
tot mij
tot jou
tot jou
tot hem
tot haar

Prep‑l | 1cp
Prep‑l | 2mp
Prep‑l | 2fp
Prep‑l | 3mp
Prep‑l | 3fp

laa.noe
laa.chèm
laa.chèn
laam, laa.hèm
laa.hèn

tot ons
tot jullie
tot jullie
tot hen
tot hen

8.1 Lidwoord ha
Het lidwoord is onlosmakelijk verbonden met het zelfstandig naamwoord.
Normaal wordt het woord toegevoegd aan het lidwoord [ha], met verdubbeling van de eerste
letter.
De eerste letter kan niet worden verdubbeld als het een laryngaal is. Het lidwoord wordt soms
gewijzigd en kan [haa], [hè] of [ha] zijn, afhankelijk van wat de eerste letter of lettergreep is.
Als de eerste lettergreep [je] is, wordt de eerste letter niet verdubbeld. Zie het schema
hieronder.
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lidwoord
verdubbeling

[ הhaa]

[ הhè]

[ הha]

[ הha]

N

N

N

J

א
ר
( עklemtoon) ( עgeen klemt.)
( הklemtoon) ( הgeen klemt.)
 חof ח

ה
ח
י
de rest

Voorbeelden
eerste letter(greep)

 א: [haa]
 ר: [haa]
( עklemtoon): [haa]
( עgeen klemt.):[hè]
( הklemtoon): [haa]
( הgeen klemt.): [hè]
 ח: [hè]
 ח: [hè]
 ה: [ha]
 ח: [ha]
 י: [ha]
de rest: [ha]

zonder lidwoord

met lidwoord

’[ ִ֑אֹורoor] licht
[ ראׁשroosj] hoofd
‘[ עירier] stad
‘[ ע ָ֣ריםaa.riem] steden
[ הרhaar] berg
[ הריםhaa.riem] bergen
[ חִ֑רבchaa.rèv] zwaard
[ ח ִׁ֖ליcho.lie] ziekte
[ היכלhee.chal] tempel
[ חרבchè.rèv] zwaard
[ יארje.’oor] Nijl
[ ָ֣מלְךmè.lèch] koning

[ ה ִׁ֖אֹורhaa.’oor] het licht
[ ה ֹ֔ראׁשhaa.roosj] het hoofd
[ ה ֹ֔עירhaa.‘ier] de stad
[ הע ִׁ֖ריםhè.‘aa.riem] de steden
[ ההֵ֥רhaa.haar] de berg
[ ָֽהה ֹ֔ריםhè.haa.riem] de bergen
[ החִ֑רבhè.chaa.rèv] het zwaard
[ ההליhè.cho.lie] de ziekte
[ ָֽההיכִׁ֖לha.hee.chal] de tempel
[ החרבha.chè.rèv] het zwaard
[ הי ָֽאר׃ha.je.’oor] de Nijl
[ ה ִׁ֖מלְךham.mè.lèch] de koning

Samenvatting lidwoord ha
eerste letter(greep)
Alef: [haa]
Reesj: [haa]
‘Ayin (klemt.): [haa]
‘Ayin (geen kl.):[hè]
Haa (klemt.): [haa]
Haa (geen kl.): [hè]
Chaa [hè]
Cho [hè]

zonder lidwoord
[’oor] licht
[roosj] hoofd
[‘ier] stad
[‘aa.riem] steden
[haar] berg
[haa.riem] bergen
[chaa.rèv] zwaard
[cho.lie] ziekte

met lidwoord
[haa.’oor] het licht
[haa.roosj] het hoofd
[haa.‘ier] de stad
[hè.‘aa.riem] de steden
[haa.haar] de berg
[hè.haa.riem] de bergen
[hè.chaa.rèv] het zwaard
[hè.cho.lie] de ziekte
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Hee [ha]
Chèt [ha]
je: [ha]
de rest: [ha]

[hee.chal] tempel
[chè.rèv] zwaard
[je.’oor] Nijl
[mè.lèch] koning

[ha.hee.chal] de tempel
[ha.chè.rèv] het zwaard
[ha.je.’oor] de Nijl
[ham.mè.lèch] de koning

8.2 Pausa vormen
De onderstaande woorden krijgen bij het lidwoord altijd een pausale verlenging van de vocaal
tot [aa]. Een pausavorm treedt normaal op bij een Atnach (in het midden van een vers) of bij
een Silloeq aan het eind van een vers.
zonder pausa

met pausa

met lidwoord altijd pausa

’[ ארץè.rèts] aarde
[ הרhar] berg
[ חגchag] feest
‘[ עםam] volk
[ פרpar] stier

’[ ִ֑ארץaa.rèts]
[ הרhaar]
[ חִ֑גchaag]
‘[ עםaam]
[ פִ֑רpaar]

[ ה ֹ֔ארץhaa.’aa.rèts]
[ ההֵ֥רhaa.haar]
[ ה ֹ֜חגhè.chaag]
[ העםhaa.‘aam]
[ הּפרhap.paar]

Samenvatting van zelfst. naamw. met lidwoorden altijd met pausavorm
zonder pausa
[’è.rèts] aarde
[har] berg
voorbeelden:
Vorm
Art | N‑mp
Art | N‑fs

met pausa
[’aa.rèts]
[haar]

met lidwoord altijd pausa
[haa.’aa.rèts]
[haa.haar]

hebreeuws

הש ִׁ֖מים
ה ָֽארץ

translitteratie
(suffix)
hasj.sjaa.ma.jim

nederlands

haa.’aa.rèts

de aarde

de hemelen

8.3 Tekst Genesis 1: 9 - 10
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (01m03s)

ֹלהים יּקוו ה ֹ֜מים מ ֹ֤תחת השמים
ָ֗ ו ָ֣יאמר א
9 waj.joo.mèr|’è.lo.hiem|jiq.qaa.woe|ham.ma.jim|mit.ta.chat|hasj.sjaa.ma.jim
wvw: En Hij zei|God|laten zij verzameld worden|de wateren|van onder|de hemelen
nl: En God zei: laten de wateren die onder de hemel zijn verzameld worden

י־כן׃
ָֽ אל־מ ָ֣קום א ֹ֔חד ותר ִׁ֖אה היב ִׁ֑שה וַָֽֽיה
’èl-maa.qoom|’è.chaad|we.tee.raa.’è|haj.jab.baa.sjaa|waj.hie-cheen
wvw: naar-plaats|één| en laat gezien worden|het droge|en het was-zo
nl: op één plaats en laat het droge worden gezien.

ֹלהים׀ ליבׁשה ֹ֔ארץ
ֹ֤ ויקרא א
10 waj.jiq.raa|’è.lo.hiem|laj.jab.baa.sjaa|’è.rets
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wvw: en Hij riep|God|tot het droge|land
nl: En God noemde het droge land

י־טוב׃
ָֽ ֹלהים ּכ
ִׁ֖ ולמקוֵ֥ה ה ִׁ֖מים ק ָ֣רא י ִ֑מים ויֵַֽ֥רא א
oe.le.miq.wee|ham.ma.jim|qaa.raa|jam.miem|waj.jar’|’è.lo.hiem|kie-toov
wvw: en tot de verzameling van|de wateren|Hij riep|zeeën|en Hij zag|God|dat-goed
en het verzamelde water noemde Hij zeeën en God zag dat het goed was.

8.4 Woordjes
Vorm
Hebreeuws
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms

translitteratie
waj.joo.mèr

Nederlands
Gen 1:9 en Hij zei

’aa.mar

en hij zei

N-mp

’è.lo.hiem

God

jiq.qaa.woe
qaa.waa

laten zij verzameld
worden
hij wachtte op

ham.ma.jim

het water

ma.jiem

water, wateren

mit.ta.chat

van onder

ta.chat
hasj.sjaa.ma.jim

onder, beneden, in
plaats van
de hemelen

sjaa.ma.jim

hemel, hemelen, lucht

’èl-

naar-

’eel
ma.qoom

naar, naar binnen,
naar toe
plaats

’è.chaad

èèn

we.tee.raa.’è
raa.’aa

en laat ze gezien
worden
hij zag

haj.jab.baa.sjaa

het droge

jab.baa.sjaa

droog land

waj.hie

en het was-

V‑Nifal‑Imperf‑3mp
V-Qal-Perf-3ms
Art | N-mp
N-mp
Prep-m | N-ms
N-ms
Art | N-mp
N-mp
Prep
Prep
N-ms
Number-ms
Conj‑w |
V‑Nifal‑ConjImperf‑3fs
V-Qal-Perf-3ms
Art | N-fs
N-fs
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms

ו ָ֣יאמר
אמר
ֹלהים
ָ֗ א
יּקוו
קוה
ה ֹ֜מים
מים
מ ֹ֤תחת
תחת
השמים
ׁשמים
אל־
אל
מ ָ֣קום
א ֹ֔חד
ותר ִׁ֖אה ה
ראה
היב ִׁ֑שה
יב ִׁ֑שה
וַָֽֽיהי־
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V-Qal-Perf-3ms
Adv
Adv
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
N-mp
Prep‑l, Art | N‑fs
N-fs
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
N‑ms
Art | N-mp
V‑Qal‑Perf‑3m
N-mp
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
N-mp
Conj
Adj-ms

היה
ָֽכן׃
ּכן
ויקרא
קרא
ֹלהים׀
ֹ֤ א
ליבׁשה
ֹ֔ארץ
ולמקוֵ֥ה
מקוה
ה ִׁ֖מים
ק ָ֣רא
י ִ֑מים
ויֵַֽ֥רא
ראה
ֹלהים
ִׁ֖ א
ּכי־
ָֽטוב׃

haa.jaa

hij was

cheen

zo

kee

zo, dus

waj.jiq.raa

Gen 1:10 en Hij riep

qaa.raa

hij riep, proclameerde

’è.lo.hiem

God

laj.jab.baa.sjaa

tot het droge

’è.rèts

land

oe.le.miq.wee
maq.wè

en tot verzameling
van
verzameling, hoop

ham.ma.jim

het water

qaa.raa

Hij riep

jam.miem

zeeën

waj.jar’

en Hij zag

raa.’aa

hij zag

’è.lo.hiem

God

koe-

dat

toov

goed

8.5 Lied kie-jèlèd joellad-laanoe (herhaling 7.6, Messiah van Händel, Jesaja 9:5)
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9 Voorzetsels [le, be, ke], en suffixen
Samenvattingen vorige les.
Samenvatting lidwoord ha.
eerste letter(greep)
Alef: [haa]
Reesj: [haa]
‘Ayin (klemt.): [haa]
‘Ayin (geen kl.):[hè]
Haa (klemt.): [haa]
Haa (geen kl.): [hè]
Chaa [hè]
Cho [hè]
Hee [ha]
Chèt [ha]
je: [ha]
de rest: [ha]

zonder lidwoord
[’oor] licht
[roosj] hoofd
[‘ier] stad
[‘aa.riem] steden
[haar] berg
[haa.riem] bergen
[chaa.rèv] zwaard
[cho.lie] ziekte
[hee.chal] tempel
[chè.rèv] zwaard
[je.’oor] Nijl
[mè.lèch] koning

met lidwoord
[haa.’oor] het licht
[haa.roosj] het hoofd
[haa.‘ier] de stad
[hè.‘aa.riem] de steden
[haa.haar] de berg
[hè.haa.riem] de bergen
[hè.chaa.rèv] het zwaard
[hè.cho.lie] de ziekte
[ha.hee.chal] de tempel
[ha.chè.rèv] het zwaard
[ha.je.’oor] de Nijl
[ham.mè.lèch] de koning

Samenvatting van zelfst. naamw. met lidwoorden altijd met pausavorm
zonder pausa
[’è.rèts] aarde
[har] berg

met pausa
[’aa.rèts]
[haar]

met lidwoord altijd pausa
[haa.’aa.rèts]
[haa.haar]

9.1 Voorzetsels [le, be, ke]
Deze voorzetsels zijn onlosmakelijk verbonden met het volgende woord.

[ לle] naar, tot, aan, voor
[ בbe] in, op, met, door
[ ּכke] als, overeenkomstig, ongeveer
Afhankelijk van de eerste lettergreep van het volgende woord verandert de klinker van het
voorzetsel.
Samenvatting le, be, ke
woord, begin van woord
[’è.lo.hiem] (God)
vocaal zonder klemt. [’o.tot] tekenen
vocaal met klemtoon [maa.jim] water
chateef qamets [‘o.nie] kwelling
je….. [je.rie.choo] Jericho
hoorbare sjewa [me.lè.chèt] koningin
chateef segol [’è.moe.naa] vertrouwen
chateef patach [‘a.mo.raa] Gomorra
maar: [’a.do.naaj] Adonaaj
lidw. ha…. [ham.mè.lèch] de koning

le (naar)
lee.lo.hiem
le.’o.tot
laa.maa.jim
laa.‘o.nie
lie.rie.choo
lim.lè.chèt
lè.’è.moe.naa
la.‘a.mo.raa
la.do.naaj
lam.mè.lèch
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be (in)
bee.lo.hiem
be.’o.tot
baa.maa.jim
baa.‘o.nie
bie.rie.choo
bim.lè.chèt
bè.’è.moe.naa
ba.‘a.mo.raa
ba.do.naaj
bam.mè.lèch

ke (als)
kee.lo.hiem
ke.’o.tot
kaa.maa.jim
kaa.‘o.nie
kie.rie.choo
kim.lè.chèt
kè.’è.moe.naa
ka.‘a.mo.raa
ka.do.naaj
kam.mè.lèch
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ל

Voorbeelden [le] naar, tot, aan, voor
eerste letter(greep)
zonder voorzetsel
[le]
speciaal: [lee], Alef
wordt leesmoeder

met voorzetsel [le]

’[ אלהיםè.lo.hiem] ֮[ ָֽלאֹלהיםlee.lo.hiem] tot God

vocaal geen kl. : [le]

’[ אתתo.tot]

[ לאתתle.’o.tot] tot tekenen

vocaal klemt. : [laa]

[ ִ֑מיםmaa.jim]

[ ל ָֽמים׃laa.maa.jim] tot wateren

: [laa]
[je]: [lie], Jod wordt
leesmoeder.

[ יריחֹוje.rie.choo] יחֹו
ִׁ֖ [ ָֽלירlie.rie.choo] tot Jericho

hoorbare sjewa [e]: [li]

 הlidwoord [ha]: [la], Hee

[ מלכתme.lè.chèt] [ למלָ֣כתlim.lè.chèt] aan de koningin
’[ אנֹוׁשè.noosj]
[ ֶ֝לאנָ֗ ֹוׁשlè.’è.noosj] tot mens
‘[ עמרהa.mo.raa] [ לעמ ִׁ֖רהla.‘a.mo.raa] naar Gomorra
ה ֹ֤מלְך
[ למלְךlam.mè.lèch] tot de koning

vervalt

[ham.mè.lèch]

: [lè]
: [la]

ב

Voorbeelden [be] in, op, met, door
eerste letter(greep)
zonder voorzetsel
[be]
speciaal: [bee], Alef
wordt leesmoeder

met voorzetsel [be]

’[ אלהיםè.lo.hiem] [ באֹלהיםbee.lo.hiem] in God
[ ראׁשיתree.sjiet]

אׁשית
ִׁ֖ [ ברbe.ree.sjiet] in begin

[je]: [bie], jod wordt
leesmoeder

[ יריחֹוje.ri.choo]

יחֹו
ֹ֔ [ ָֽבירbie.ri.choo] in Jericho

hoorbare sjewa [e]: [bi]

[ נ ֵ֥פלne.fol]
[ בנ ֵ֥פלbin.fol] bij het vallen
’[ אמונהè.moe.naa] [ באמונִ֑הbè.’è.moe.naa] in

vocaal geen kl. : [be]
vocaal klemt. : [baa]
: [baa]

: [bè]

vertrouwen
: [ba]

‘[ עבָ֣רa.var]
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 הlidwoord [ha]: [ba], hee ה ֹ֤מלְך
vervalt

[ ב ִ֑מלְךbam.mè.lèch] door de koning

[ham.mè.lèch]

ּכ

Voorbeelden [ke] als, overeenkomstig, ongeveer
eerste letter(greep)
zonder voorzetsel
[ke]

met voorzetsel [ke]

’[ אלהיםè.lo.hiem] אֹלהים
ֹ֔ [ ָּֽכkee.lo.hiem] als God
[ ֶ֫נג ֵּ֥דֹוnèg.doo]
[ ּכנג ָּֽדֹו׃ke.nèg.doo] als tegenvover

speciaal: [kee]
vocaal geen kl. : [ke]

hem
vocaal klemt. : [kaa]
: [kaa]
[je]: [kie]
hoorbare sjewa [e]: [ki]
: [kè]

 הlidwoord [ha]: [ka], Hee

‘[ עמרהa.mo.raa] [ ָּֽכעמ ֹ֔רהka.‘a.mo.raa] als Gomorra
[ ה ֵ֥מיםham.ma.jim] [ ַּּ֭כמיםkam.ma.jim] als het water

vervalt

het water

: [ka]

Vorm

hebreeuws

Prep‑b | N‑fs

אׁשית
ִׁ֖ בר
לאֹור
ּכיהוִׁ֖ה

Prep‑l, Art | N‑cs
Prep‑k |
N‑proper‑ms

translitteratie
(suffix)
be.ree.sjiet

nederlands

laa.’oor

tot licht

kaa.do.naaj

als Adonaaj

in begin

9.2 Tekst Genesis 1: 11 - 13
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (vanaf 01m48s)

ֹלהים ָֽתד ֹׁ֤שא הארץ ֹּ֔דׁשא ֵּ֚עׂשב מז ָ֣ריע ֹ֔זרע
ָ֗ ו ָ֣יאמר א
11 waj.joo.mèr|’è.lo.hiem|tad.sjee|haa.’aa.rèts|dè.sjè|ee.sèv|maz.rie.a‘|zè.ra‘
wvw: en Hij zei|God| laat zij voortbrengen|de aarde|gras|kruid|zaaiende|zaad
nl: En God zei: Laat de aarde groen zaaddragend kruid voortbrengen,

י־כן׃
ָֽ ו־בו על־ה ִ֑ארץ וַָֽֽיה
ִׁ֖ עָ֣ץ ּפ ַ֞רי ֹ֤עׂשה ּפרי למ ֹ֔ינו א ֵׁ֥שר זרע
‘eets|pe.rie|‘o.sè| pe.rie|le.mie.noo|’a.sjèr|zar|‘oo-voo|‘al-haa.’aa.rèts|waj.hie-cheen
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wvw: boom van|fruit|dragende|fruit|naar zijn soort|dat|zaad|in zichzelf|op-de aarde|en het
was-zo
nl: vruchtbomen die vrucht dragen naar zijn soort met zijn zaad in zich en het was zo.

ותוצא ה ֹ֜ארץ ָּ֠דׁשא עָׂ֣שב מז ֹ֤ריע זרע למ ֹ֔ינהו
12 wat.too.tsee|haa.’aa.rèts|dè.sjè’|‘ee.sèv|maz.rie.a‘|zè.ra‘|le.mie.nee.hoe
wvw: en zij bracht voort|de aarde|gras|kruid|zaaiende|zaad|naar zijn soort
nl: en de aarde bracht groen zaaddragend kruid voort en vruchtdragende vruchtbomen,

י־טוב׃
ָֽ ֹלהים ּכ
ִׁ֖ ו־בו למינִ֑הו ויֵַֽ֥רא א
ִׁ֖ ועץ ָֽעׂשה־ּפרי א ֵׁ֥שר זרע
we.‘eets|‘o.sè-pe.rie|’a.sjèr|zar.‘oo-voo| le.mie.nee.hoe|wa.jar’|’è.lo.hiem|kie-toov
wvw: en boom|makende-vrucht|dat|zijn zaad|in hem|naar zijn soort|en Hij zag|God|dat-goed
nl: die zaad droegen naar hun soort en God zag dat het goed was.

יׁשי׃
ָֽ י־בקר ֵ֥יום ׁשל
ִׁ֖ וַָֽֽיהי־עֵ֥רב וַָֽֽיה
13 waj.hie-‘è.rèv|waj.hie-vo.qèr|joom|sje.lie.sjie
wvw: en het was|avond|en het was|morgen|dag|derde.
nl: en het was avond en het was morgen, de derde dag.

9.3 Woordjes
Vorm
Hebreeuws
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
N-mp
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3fs
V-Qal-Perf-3ms
Art | N-fs
N-ms
N-ms
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
V-Qal-Perf-3ms
N-ms
N-msc
N-ms
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
V-Qal-Perf-3ms
N-ms

ו ָ֣יאמר
אמר
ֹלהים
ָ֗ א
ָֽתד ֹׁ֤שא
ּדׁשא
הארץ
ֹּ֔דׁשא
ֵּ֚עׂשב
מז ָ֣ריע
זרע
ֹ֔זרע
עָ֣ץ
ּפ ַ֞רי
ֹ֤עׂשה
עׂשה
ּפרי
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translitteratie
waj.joo.mèr
’aa.mar

Nederlands
Gen 1:11 en
Hij zei
hij zei

’è.lo.hiem

God

tad.sjee

haa.’aa.rèts

laat zij
voortbrengen
hij groeide
groen
de aarde

dè.sjè

gras

ee.sèv

kruid

maz.rie.a‘|

zaaiende

zaa.ra‘

hij zaaide

zè.ra‘

zaad

‘eets

boom van

pe.rie

fruit

’o.sè

makende

pe.rie

hij deed,
maakte
fruit

daa.sjaa
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Prep‑l | N‑msc | 3ms
N-ms
Pro-r
N‑msc | 3ms
N-ms
Prep | 3ms
Prep
Art | N-fs
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
Adv

Conj‑w |
V‑Hifil‑ConsecImperf‑3fs
V-Qal-Perf-3ms
Art | N-fs
N-ms
N-ms
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
N-ms
Prep‑l | N‑msc | 3mp
Conj‑w | N‑ms
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
N-ms
Pro-r
N‑msc | 3ms
Prep | 3ms
Prep‑l | N‑msc | 3mp
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms

למ ֹ֔ינו
מין
א ֵׁ֥שר
זרעו־
ֹ֔זרע
ִׁ֖בו
על־
ה ִ֑ארץ
וַָֽֽיהי־
היה
ָֽכן׃

le.mie.noo

naar zijn soort

min

soort

’a.sjèr

dat

zar.‘oo-

zijn zaad-

zè.ra‘

zaad

voo

in hem

‘al-

op-

haa.’aa.rets

de aarde

waj.hie-

en het was-

haa.jaa

hij was

cheen

zo

ותוצא
יצא
ה ֹ֜ארץ
ָּ֠דׁשא
עָׂ֣שב
מז ֹ֤ריע
זרע
למ ֹ֔ינהו
ועץ
ָֽעׂשה־
ּפר
א ֵׁ֥שר
זרעו־
ִׁ֖בו
למינִ֑הו
ויֵַֽ֥רא

wat.too.tsee

ha.’aa.rèts

Gen 1:12 en zij
bracht voort
hij ging uit,
komt uit
de aarde

dè.sjè

gras

‘ee.sèv

kruid

maz.rie.a‘

zaaiende

zè.ra‘

zaad

le.mie.nee.hoe

naar hun soort

we.‘eets-

en boom van

‘o.sè-

dragende

pe.rie

fruit

’a.sjèr

dat

zar.‘oo

zijn zaad-

voo

in hem

le.mie.nee.hoe

naar hun soort

waj.jar’

en Hij zag
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V-Qal-Perf-3ms
N-mp
Conj
Adj-ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
N-ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
N-ms
N-ms
Number-oms

ראה
ֹלהים
ִׁ֖ א
ּכי־
ָֽטוב׃
וַָֽֽיהי־
עֵ֥רב
וַָֽֽיהי־
ִׁ֖בקר
ֵ֥יום
יׁשי׃
ָֽ ׁשל

raa.’aa

en hij zag

’è.lo.hiem

God

kie-

dat-

toov

goed

waj.hie‘è.rèv

Gen 1:13 en
het wasavond

waj.hie-

en het was-

vo.qèr

morgen

joom

dag

sje.lie.sjie

derde

9.4 Lied Adonaaj Adoneenoe (Psalm 8)
Beluister Adonaaj Adoneenoe (Psalm 8)
Refrein
Refrein
’Adonaaj ’adoneenoe maa ’addier sjimchaa bechol haa’aarèts.
Adonaaj onze Heer hoe heerlijk is Uw naam op heel de aarde.
’Asjèr tenaa hoodchaa ‘al-hasjsjaamaajim.
Die Uw glorie toont boven de hemel.
1 Mippie ‘ooleliem wejoneqiem jissadtaa ‘oz
Door baby’s en zuigelingen gebiedt U sterkte
lema‘an tsoorerèchaa. Lehasjbiet ’oojeev oemitnaqqim.
voor wie U tegenstaan. Om de vijand het zwijgen op te
leggen.
2 Kie-’èr’è sjaamèchaa ma‘asee ’ètsbe‘otèchaa.
Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers.
Jaareeach wechoochaaviem ’asjèr koonaanetaa.
De maan en de sterren die U daar hebt geplaatst.
3 Maa-’ènoosj kie-tizkerènoe
Wat is de mens dat U aan hem denkt
oevèn-’aadaam kie-tifqedènoe.
en Adam’s zoon dat U hem bezoekt.
Wattechassereehoe me‘at mee’èlohiem
U maakte hem bijna als de engelen.
wechaavood wehaadaar te‘attereehoe.
en kroonde hem met heerlijkheid en eer.
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4 Tamsjieleehoe bema‘asee jaadèchaa,
U laat hem heersen over het werk van Uw handen,
kol sjattaa tachat raglaav.
U plaatste alles onder zijn voeten.
Tsonè wa’alaafiem koelaam wegam bachamot saadaaj.
Alle schapen en ossen, ook het vee van het veld.
Lied: Adonai Adoneinu -- David Loden
Het lied komt letterlijk uit Psalm 8

יהוֹ֤ה אד ָ֗נינו ָֽמה־א ָּ֣דיר ַּׁ֭שמָך בכל־ה ִ֑ארץ
2 ’a.do.naaj|’a.do.nee.noe|maa-’ad.dier|sjim.chaa|be.chol-haa.’aa.rèts
Adonaaj|onze Heer|hoe-heerlijk|Uw naam|in heel-de aarde

א ֵׁ֥שר תנֵ֥ה ֶ֝הוד ָָ֗ך על־הש ָֽמים׃
’a.sjèr|te.naa|hood.chaa|‘al-hasj.sjaa.maa.jim
die|zij gaf|uw glorie|boven-de hemel

מ ֹּ֤פי ָֽעוללים׀ ָֽוינקים֮ י ַּ֪סד ֶ֫ת ֵ֥עז ל ֵ֥מען צור ִ֑ריָך
3 mip.pie|‘oo.le.liem|we.jo.ne.qiem|jis.sad.taa|‘oz|le.ma.‘an|tsoo.re.rè.chaa
uit mond van|babys|en zuigelingen|U gebood|sterkte|bedoeld voor|die U tegenstaan

להׁש ֵ֥בית ֶ֝א ָ֗ויב ומתנ ָּֽקם
le.hasj.biet|’oo.jeev|oe.mit.naq.qim
om te doen zwijgen|vijand|en zich wrekenden

ָּֽכי־אר ָ֣אה ַּׁ֭שמיָך מע ָׂ֣שי אצבע ִ֑תיָך
kie-’èr.’è|sjaa.mè.chaa|ma.‘a.see|’èts.be.‘o.tè.chaa
want-ik zie|Uw hemel|werk van|Uw vingers

י ֵ֥רח ֶ֝וכוכ ָ֗בים א ָׁ֣שר ּכונָֽנתה׃
jaa.ree.ach|we.choo.chaa.viem|’a.sjèr|koo.naa.ne.taa
maan|en sterren|die|U hebt vastgemaakt

ן־א ָ֗דם ָּ֣כי תפק ָֽדנו׃
ֶ֝ ָֽמה־א ֵ֥נוׁש ָּֽכי־תזּכ ִ֑רנו וב
4 maa-’è.noosj|kie-tiz.ke.rè.noe|oe.vèn-’aa.daam|kie-tif.qe.dè.noe
wat-mens|dat-U denkt aan hem|en zoon van Adam|dat-U bezoekt hem

ֹלהים וכ ִׁ֖בוד וה ָ֣דר תעט ָֽרהו׃
ִ֑ ותחס ָ֣רהו ַּ֭מעט מא
5 wat.te.chas.se.ree.hoe|me.‘at|mee.’è.lo.hiem|we.chaa.vood|we.haa.daar|te.‘at.te.ree.hoe
want U hebt hem minder gemaakt|een beetje|dan engelen|en heerlijkheid|en eer|U hebt hem
gekroond.

ַּ֭תמׁשילהו במע ָׂ֣שי י ִ֑דיָך ֶּ֝כל ָׁ֣שתה ָֽתחת־רג ָֽליו׃
6 tam.sjie.lee.hoe|be.ma.‘a.see|jaa.dè.chaa|kol|sjat.taa|ta.chat-rag.laav
U laat hem heersen|over het werk van|Uw handen|alles|U plaatste|onder-zijn voeten

צנָ֣ה ואל ָ֣פים ּכלִ֑ם ֶ֝ו ָ֗גם בה ֵ֥מות ׂש ָֽדי׃
7 tso.nè|wa.’a.laa.fiem|koe.laam|we.gam|ba.cha.mot|saa.daaj
schapen|en ossen|allemaal|en ook|het vee van|veld
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צ ָּ֣פור ַּׁ֭שמים ודגָ֣י היִ֑ם ֶ֝ע ָ֗בר אר ֵ֥חות י ָֽמים׃
8 tsip.poor|sja.ma.jim|oe.de.gee|haj.jaam|‘o.veer|’aa.re.choot|jam.miem
vogels van|hemel|en vissen van|de zee|overstekende|paden van|zeeën.
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10 Voegwoord [we]
Samenvattingen vorige les.
Samenvatting le, be, ke
woord, begin van woord
[’è.lo.hiem] (God)
vocaal zonder klemt. [’o.tot] tekenen
vocaal met klemtoon [maa.jim] water
chateef qamets [‘o.nie] kwelling
je….. [je.rie.choo] Jericho
hoorbare sjewa [me.lè.chèt] koningin
chateef segol [’è.moe.naa] vertrouwen
chateef patach [‘a.mo.raa] Gomorra
maar: [’a.do.naaj] Adonaaj
lidw. ha…. [ham.mè.lèch] de koning
eerste letter(greep)
[b] geeft [oe] *
[m] geeft [oe] *
[p] geeft [oe] *
Sjewa [.e] geeft [oe]
[je] geeft [wie], Jod
wordt leesm.
samentrekking [wee]
Alef wordt leesm.
woordpaar [waa]
[.o] geeft [waa]
[.è] geeft [wè]
[.a] geeft [wa]
samentrekking [wa]
normaal [we]

le (naar)
lee.lo.hiem
le.’o.tot
laa.maa.jim
laa.‘o.nie
lie.rie.choo
lim.lè.chèt
lè.’è.moe.naa
la.‘a.mo.raa
la.do.naaj
lam.mè.lèch

be (in)
bee.lo.hiem
be.’o.tot
baa.maa.jim
baa.‘o.nie
bie.rie.choo
bim.lè.chèt
bè.’è.moe.naa
ba.‘a.mo.raa
ba.do.naaj
bam.mè.lèch

ke (als)
kee.lo.hiem
ke.’o.tot
kaa.maa.jim
kaa.‘o.nie
kie.rie.choo
kim.lè.chèt
kè.’è.moe.naa
ka.‘a.mo.raa
ka.do.naaj
kam.mè.lèch

zonder voegwoord ‘en’
[been] tussen
[mo.sjè] Mozes
[pè] gezicht
[te.fil.laa] gebed
[je.roe.sjaa.la.jim]

met voegwoord ‘en’
[oe.veen] (b wordt v)
[oe.mo.sjè]
[oe.fè]
[oe.te.fil.laa]
[wie.roe.sjaa.la.jim]

[’è.lo.hiem] God

[wee.lo.hiem]

[to.hoe + bo.hoe]
[’o.nie] vloot
[’è.mèt] trouw
[‘a.tè.rèt] kroon van
[’a.do.naaj] Heer
[roe.ach] geest

[to.hoe waa.vo.hoe]
[waa.’o.nie]
[wè.è.mèt]
[wa.‘a.tè.rèt]
[wa’.do.naaj]
[we.roe.ach]

Samenvatting voorzetsel [min]
voorzetsel
min
mee
mi + verdubbeling
eerste letter(greep)
of bijzonderheid
met maqqeef: [min-]
[’] : [mee]
[h] : [mee]
[ch] : [mee]
[‘] : [mee]

bij begin van woord met
maqqeef
Alef, Hee, Chet, Ajin, Reesj, lidwoord ha
de rest
zonder voorzetsel

met voorzetsel

[haa.’aa.rèts]
[’è.rèts]
[ha.loch]
[chè.lèv]
[‘ier]

[min-haa.’aa.rèts] van de aarde
[mee.’è.rèts] van land
[mee.ha.loch] van gaan
[mee.chee.lèv] van vet
[mee.‘ier] van stad
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[r] : [mee]
lidwoord: [mee]
rest: [mi] + verdubbeling

[ro.‘è]
[haa.‘ier]
[mè.lèch]

[mee.ro.‘è] van herder
[mee.haa.‘ier] van de stad
[mim.mè.lèch] van koning

10.1 Voegwoord [we]

ו

Het voegwoord (en) is onlosmakelijk verbonden met het daarop volgende woord.
Bij bepaalde beginletters of beginlettergrepen van het volgende woord verandert het
voegwoord. van [we] naar [oe, wie, wa, waa, wè of wee]
Voorbeelden voegwoord we
eerste letter(greep)

zonder voegwoord ‘en’

met voegwoord ‘en’

[ בb] geeft [oe] *
[ מm] geeft [oe] *
[ פp] geeft [oe] *

[ ביןbeen] tussen
[ מׁשהmo.sjè] Mozes
[ ּפהpè] gezicht
[ תפלהte.fil.laa] gebed
[ ירוׁשלםje.roe.sjaa.la.jim]

[ ובֵ֥יןoe.veen] (b wordt v)
[ ומ ָׁ֗שהoe.mo.sjè]
[ ופֵ֥הoe.fè]
[ ותפלִׁ֖הoe.te.fil.laa]
[ וירוׁש ִׁ֖לםwie.roe.sjaa.la.jim]

samentrekking [wee]
Alef wordt leesm.

ֹלהים
ִ֑ ’[ אè.lo.hiem] God

[ ַּ֭ואֹלהיםwee.lo.hiem]

woordpaar [waa]

 בהו+ [ תהוto.hoe + bo.hoe]
’[ אנָ֣יo.nie] vloot
’[ אמתè.mèt] trouw
‘[ עטָ֣רתa.tè.rèt] kroon van
’[ אדנָ֣יa.do.naaj] Heer
[ רוחroe.ach] geest

[ תהו ו ֹ֔בהוto.hoe waa.vo.hoe]
[ וא ִ֡ניwaa.o.nie]
[ וא ָֽמתwè.è.mèt]
[ ועטֹ֤רתwa.‘a.tè.rèt]
[ וָֽאדנָ֣יwa’.do.naaj]
[ ו ִׁ֖רוחwe.roe.ach]

[.e] geeft [oe]

[ יje] geeft [wie],
Jod wordt leesm.

[.o] geeft [waa]
[.è] geeft [wè]
[.a] geeft [wa]
samentrekking [wa]
normaal [we]

 ב מ פgeven als lidwoord een ו. Als ezelsbruggetje wordt het
geheugenwoord [ בומףboemaf] gebruikt
* De beginletters

Samenvatting voegwoord we
voegwoord
oe
wie
wee
waa

bij begin van woord met
Beet, Meem, Pee, Sjewa
Jod+Sjewa
’èlohiem
Chateef Qamets, woordpaar
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wè
wa
we

Chateef Segol
Chateef Patach
de rest

eerste letter(greep)
[b] geeft [oe] *
[m] geeft [oe] *
[p] geeft [oe] *
Sjewa [.e] geeft [oe]
[je] geeft [wie], Jod
wordt leesm.
samentrekking [wee]
Alef wordt leesm.
woordpaar [waa]
[.o] geeft [waa]
[.è] geeft [wè]
[.a] geeft [wa]
samentrekking [wa]
normaal [we]

zonder voegwoord ‘en’
[been] tussen
[mo.sjè] Mozes
[pè] gezicht
[te.fil.laa] gebed
[je.roe.sjaa.la.jim]

met voegwoord ‘en’
[oe.veen] (b wordt v)
[oe.mo.sjè]
[oe.fè]
[oe.te.fil.laa]
[wie.roe.sjaa.la.jim]

[’è.lo.hiem] God

[wee.lo.hiem]

[to.hoe + bo.hoe]
[’o.nie] vloot
[’è.mèt] trouw
[‘a.tè.rèt] kroon van
[’a.do.naaj] Heer
[roe.ach] geest

[to.hoe waa.vo.hoe]
[waa.’o.nie]
[wè.è.mèt]
[wa.‘a.tè.rèt]
[wa’.do.naaj]
[we.roe.ach]

voorbeelden:
Vorm
Conj‑w
Conj‑w | N‑cs
Conj‑w | Prep

hebreeuws

ו
ו ִׁ֖חׁשְך
ובֵ֥ין

translitteratie
we

nederlands
en

we.cho.sjèch

en duisternis

oe.veen

en tussen

10.2 Tekst Numeri 6: 24 - 26
Beluister Num 6 (vanaf 03m24)
Deze tekst bevat de woorden waarmee de hogepriester het volk zegende.

יברכָךֵ֥ יהוִׁ֖ה ויׁשמ ָֽרָך׃
24 je.vaa.rèch.chaa|’a.do.naaj|we.jisj.me.rè.chaa
wvw: Laat Hij je zegenen|Adonaaj|en laat Hij je bewaren
nl: Laat Adonaaj je zegenen en bewaren

יאר יהוה׀ ּפניו אלִׁ֖יָך ָֽויחנַָֽֽך׃
25 ja.’eer|’a.do.naaj|paa.naaw|’ee.lè.cha|wie.choe.nèk.ka
wvw: Laat Hem schijnen|Adonaaj|Zijn gezicht|op jou|en laat Hem je genadig zijn
nl: Laat Adonaaj’s gezicht op jou schijnen en laat Hem je genadig zijn

ישא יהוֹ֤ה׀ ּפניו א ֹ֔ליָך וי ֵׂ֥שם לָךִׁ֖ ׁשֹלָֽ ום׃
26 jis.saa|’a.do.naaj|paa.naaw|’ee.lè.cha|we.jaa.seem|le.chaa|sjaa.loom
wvw: Hij heft op|Adonaaj|Zijn gezicht|over jou|en Hij zet|op jou|vrede
nl: Laat Adonaaj Zijn gezicht over je opheffen en vrede op je zetten.
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10.3 Woordjes
Vorm
V‑Piel‑Imperf‑3ms | 2ms
V-Qal-Perf-3ms
N-proper-ms
Conj‑w | V‑Qal‑
ConjImperf‑3ms | 2ms
V-Qal-Perf-3ms

V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3ms
V-Qal-Inf
N-proper-ms
N-cpc | 3ms
N-mp
Prep | 2ms
Conj‑w | V‑Qal‑
ConjImperf‑3ms | 2mse
V-Qal-Perf-3ms
V‑Qal‑Imperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
N-proper-ms
N-cpc | 3ms
Prep | 2ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConjImperf‑3ms
V-Qal-Inf
Prep | 2ms
N-ms

Hebreeuws

ֵ֥יברכָך
ברְך
יהוִׁ֖ה
ויׁשמ ָֽרָך׃
ׁשמר
יאר
אֹור
יהוה׀
ּפניו
פנים
אלִׁ֖יָך
ָֽויחנַָֽֽך׃
חנן
ישא
נׂשא
יהוֹ֤ה
ּפניו
א ֹ֔ליָך
וי ֵׂ֥שם
ׂשום
ִׁ֖לָך
ׁשֹלָֽ ום׃

translitteratie
je.vaa.rèch.chaa
baa.rach
’a.do.naaj
we.jisj.me.rè.chaa
sjaa.mar

ja.’eer

en laat Hij je
bewaren
hij bewaakte,
bewaarde

’a.do.naaj

Num 6:25 Laat
Hem schijnen
licht zijn,
worden
Adonaaj

paa.naaw

Zijn gezicht

paa.niem

gezicht,
aangezicht
op jou

’oor

’ee.lè.chaa
wie.choe.nèk.kaa

jis.saa

laat Hem je
genadig zijn
hij was
genadig
Hij heft op

naa.saa

hij hief op

’a.do.naaj

Adonaaj

paa.naaw

Zijn gezicht

’ee.lè.chaa

op jou

we.jaa.seem

en Hij zet

soem
le.chaa

zetten,
plaatsen
op jou

sjaa.loom

vrede

chaa.nan

10.4 Lied Adonaaj Adoneenoe (Psalm 8, herhaling 9.4)
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Nederlands
Num 6:24 laat
Hij je zegenen
hij knielde,
zegende
Adonaaj
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11 Voorzetsel [min]
Samenvatting vorige les
Samenvatting voegwoord we
voegwoord
oe
wie
wee
waa
wè
wa
we

bij begin van woord met
Beet, Meem, Pee, Sjewa
Jod+Sjewa
’èlohiem
Chateef Qamets, woordpaar
Chateef Segol
Chateef Patach
de rest

11.1 Voorzetsel min
Het voorzetsel ´van, uit´ is het woord

[ מן־min].

־

[min] kan door een maqqeef ( liggend spreepje tussen 2 woorden) worden verbonden met
het volgende woord, maar het kan ook onlosmakelijk worden verbonden met het bijbehorende
woord. De [n] vervalt dan en de [i] kan veranderen en wordt [i] of [ee]
Voorbeelden voorzetsel [min]
eerste letter(greep)
of bijzonderheid
met maqqeef: [min-]

zonder voorzetsel

met voorzetsel

[ ה ִ֑ארץhaa.’aa.rèts]

[ מן־ה ִ֑ארץmin-haa.’aa.rèts] van de
aarde

 ]’[ א: [mee]
[ הh] :[mee]
[ חch] : [mee]
 ]‘[ ע: [mee]
 ר: [r] : [mee]
lidwoord: [mee]
rest: [mi] +
verdubbeling

’[ ֵ֥ארץè.rèts]
[ הֹלְךha.loch]
[ חלבchè.lèv]
‘[ עירier]
[ רעֹ֤הro.‘è]
[ ה ִ֡עירhaa.‘ier]
[ ֵּ֚מלְךmè.lèch]

[ מ ָ֣ארץmee.’è.rèts] van land
[ מהֹלֵ֥ ְךmee.ha.loch] van gaan
[ מחֵ֥לבmee.chee.lèv] van vet
[ מ ֹ֔עירmee.‘ier] van stad
[ מרעָ֣הmee.ro.‘è] van herder
[ מה ָ֣עירmee.haa.‘ier] van de stad
[ מ ֹ֤מלְךmim.mè.lèch] van koning

Samenvatting voorzetsel [min]
voorzetsel
min
mee
mi + verdubbeling

bij begin van woord met
maqqeef
Alef, Hee, Chet, Ajin, Reesj, lidwoord ha
de rest
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eerste letter(greep)
of bijzonderheid
met maqqeef: [min-]
[’] : [mee]
[h] : [mee]
[ch] : [mee]
[‘] : [mee]
[r] : [mee]
lidwoord: [mee]
rest: [mi] + verdubbeling

zonder voorzetsel

met voorzetsel

[haa.’aa.rèts]
[’è.rèts]
[ha.loch]
[chè.lèv]
[‘ier]
[ro.‘è]
[haa.‘ier]
[mè.lèch]

[min-haa.’aa.rèts] van de aarde
[mee.’è.rèts] van land
[mee.ha.loch] van gaan
[mee.chee.lèv] van vet
[mee.‘ier] van stad
[mee.ro.‘è] van herder
[mee.haa.‘ier] van de stad
[mim.mè.lèch] van koning

Grammaticale termen voorzetsel min
Vorm
Prep
Prep‑m | N‑ms
Conj‑w, Prep‑m |
Adv

hebreeuws

מן־
מ ִּ֑קדם
ומשם
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translitteratie
min

nederlands
van

miq.qè.dèm

van oosten

oe.misj.sjaam

en van daar
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11.2 Tekst Genesis 1: 14 – 15
Beluister Genesis hoofdstuk 1

(02m23s)

ֹלהים י ֹ֤הי מארת בר ָ֣קיע הש ֹ֔מים להב ִּּ֕דיל
ָ֗ ו ָ֣יאמר א
14 ’waj.joo.mèr|’è.lo.hiem|je.hie|me.’o.rot|bir.qie.a‘|hasj.sjaa.ma.jim|le.hav.diel
vwv: en Hij zei|God|laat er zijn|lichten|in uitspansel van|de hemel|om scheiding te maken
nl: En God zei: ‘Laten er lichten zijn in het uitspansel om dag

ֵ֥בין ה ִׁ֖יום ובָ֣ין הלִ֑ילה והיֹ֤ ו לאתת
been|haj.joom|oe.veen|hal.laa.je.laa|we.haa.joe|le.’o.tot
wvw: tussen|de dag|en tussen|de nacht|en laten zij zijn|tot tekenen
nl: en nacht te scheiden en laten zij zijn tot tekenen

ול ָ֣מוע ֹ֔דים ולי ִׁ֖מים וׁש ָֽנים׃
oe.le.moo.‘a.diem|oe.le.ja.miem|we.sjaa.niem
wvw: en tot tijdsaanduidingen|en tot dagen|en jaren
nl: , tijdsaanduidingen, dagen en jaren.’

והיֹ֤ ו למאורת בר ָ֣קיע הש ֹ֔מים
15 we.haa.joe|lim.’oo.rot|bir.qie.a‘|hasj.sjaa.ma.jiem
wvw: en zij werden|tot lichten|in uitspansel van|de hemel
nl: en zij werden tot tekenen in het uitspansel van de hemel

י־כן׃
ָֽ לה ִׁ֖איר על־ה ִ֑ארץ וַָֽֽיה
le.haa.’ier|‘al-haa.’aa.rèts|waj.hie-cheen
wvw: om te verlichten|op de aarde|en het was-zo
nl. om de aarde te verlichten en het was zo.

11.3 Woordjes
Vorm
Hebreeuws
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms

translitteratie
waj.joo.mèr
’aa.mar

Nederlands
Gen 1:14 en Hij
zei
hij zei

N-mp

’è.lo.hiem

God

je.hie

laat er zijn

haa.jaa

hij was

me.’o.rot

lichten

maa.’oor

licht

bir.qie.a‘

in uitspansel van

raa.qie.a‘

uitspansel

hasj.sjaa.ma.jim

de hemel

V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
N-mp
N-ms
Prep-b | N-msc
N-ms
Art | N-mp

ו ָ֣יאמר
אמר
ֹלהים
ָ֗ א
י ֹ֤הי
היה
מארת
מאֹור
בר ָ֣קיע
רקיע
הש ֹ֔מים
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Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
V-Qal-Perf-3ms
Prep
Art | N-ms
N-ms
Conj-w | Prep
Art | N-ms
N-ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
V-Qal-Perf-3ms
Prep‑l | N‑cp
N-fs
Conj‑w, Prep‑l | N‑mp
N-ms
Conj‑w, Prep‑l | N‑mp
Conj‑w | N‑fp
N-fs

Conj‑w |
V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
V-Qal-Perf-3ms
Prep‑l | N‑mp
Prep‑b | N‑msc
Art | N‑mp
Prep‑l | V‑Hifil‑In
V-Qal-Perf-Inf
Prep
Art | N-fs
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms

להב ִּּ֕דיל
בדל
בֵ֥ין
ה ִׁ֖יום
יֹום
ובָ֣ין
הלִ֑ילה
ליל
והיֹ֤ ו
היה
לאתת
אֹות
ול ָ֣מוע ֹ֔דים
מֹועד
ולי ִׁ֖מים
וׁש ָֽנים׃
ׁשנה

le.hav.diel

והיֹ֤ ו
היה
למאורת
בר ָ֣קיע
הש ֹ֔מים
לה ִׁ֖איר
אֹור
על־
ה ִ֑ארץ
וַָֽֽיהי־
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baa.dal

om scheiding te
maken
hij scheidde

been

tussen

haj.joom

de dag

joom

dag

oe.veen

en tussen

hal.laa.je.laa

de nacht

la.jil

nacht

we.haa.joe

en laten zij zijn

haa.jaa

hij was

le.’o.tot

tot tekenen

’oot

teken

oe.le.moo.‘a.diem
moo.‘eed

en tot
tijdsaanduidingen
tijdsaanduiding

oe.le.jaa.miem

en tot dagen

we.sjaa.niem

en jaren

sjaa.nè

jaar

we.haa.joe
haa.jaa

Gen 1:15 en zij
werden
hij was

lim.’oo.rot

tot lichten

bir.qie.a‘

in uitspansel van

hasj.sjaa.ma.jim

de hemel

le.haa.’ier

om te verlichten

’oor
‘al-

licht worden,
licht zijn
op-

haa.’aa.rèts

de aarde

waj.hie-

en het was-
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Adv

ָֽכן׃

cheen

zo

11.4 Lied Ha Bracha
Het lied Ha Bracha (de zegen) begint met de bovenstaande bijbeltekst, gevolgd door “Amen”
en daarna de onderstaande tekst.

יהי חסדו עליך לאלפי דורות
je.hie|chas.doo|’a.lè.chaa|le.’al.fee|doo.root
wvw: Laat hem zijn|Zijn genade|op jou|tot duizenden|generaties van

משפחתך וילדיך דורותיך אחריך
misj.pach.tè.chaa|wie.laa.dè.chaa|doo.roo.tè.chaa|’a.cha.rè.chaa
wvw: je familie|en je kinderen|en jouw generaties|na jou

 אחריך,רוחו תלך לפניך לצידך
roe.choo|tè.lèch|le.fa.nè.chaa|lè.tsie.dè.chaa|’a.cha.rè.chaa
wvw: Zijn Geest|Hij gaat|voor jouw gezicht|naast jou|achter jou

 בליבך הוא איתך הוא איתך,מסביבך
mis.vie.vè.chaa|be.lie.bè.chaa|hoe’|’iet.chaa|hoe’|’iet.chaa
wvw: rondom jou|in jouw hart|Hij|met jou|Hij|met jou

בבוקר ובערב בצאתך ובואך
ba.vo.qèr|oe.va.‘è.rèv|be.tsè.tè.chaa|oe.vo.’è.chaa
wvw: in de morgen|en in de avond|in jouw uitgaan|en jouw komen

בסבלותיך ואושרך הוא איתך הוא איתך
be.siv.loo.tè.chaa|we.’osj.rè.chaa|hoe|’it.chaa|hoe|’it.chaa
wvw: in jouw huilen|en in jouw blij zijn|Hij|met jou|Hij|met jou

הוא איתנו עם כולנו הוא איתך הוא איתך
hoe|’ie.ta.noe|‘im|koe.la.noe|hoe|’iet.chaa|hoe|’iet.chaa
wvw: Hij|voor ons|met|ons|Hij|voor jou|Hij|voor jou
Beluister lied
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2x
Jevaarèchechaa ’adonaaj wejisjmerèchaa.
Laat Adonaaj je zegenen en bewaren.
Ja’eer ’adonaaj panaav ’èlècha wiechoenèkka .
Laat Adonaaj’s gezicht over je schijnen, je genadig zijn.
Jissaa ’adonaaj panaav ’èlècha wejaseem lechaa sjaaloom.
Laat Adonaaj’s gezicht vol liefde naar je kijken en je vrede geven.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Jehie chasdoo ’alècha le’alfee dooroot.
Laat Zijn genade zijn voor duizenden generaties.
Misjpachtèchaa wielaadèchaa doorootèchaa ’acharèchaa.
Je familie en je kinderen en de generaties na hen.
Roechoo tèlèch lefanèchaa lètsiedèchaa ’acharèchaa.
Zijn Geest gaat je voor. Hij gaat naast en achter je.
Misvievèchaa beliebèchaa hoe’ ’ietchaa hoe’ ’ietchaa.
Hij omringt je, in je hart. Hij is met je. Hij is met je.
Bavoqèr oeva‘èrèv betsètèchaa oevo’èchaa.
In de morgen, in de avond, in je gaan en in je komen.
Besivlootèchaa we’osjrèchaa hoe ’itchaa hoe ’itchaa.
In je huilen in je blij zijn. Hij is met je. Hij is met je.
Hoe ’ietanoe ‘im koelanoe hoe ’ietchaa hoe ’ietchaa .
Hij is met ons, met ons allen. Hij is met je. Hij is met je.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Jevaarèchechaa ’adonaaj wejisjmerèchaa.
Laat Adonaaj je zegenen en bewaren.
Ja’eer ’adonaaj panaav ’èlècha wiechoenèkka .
Laat Adonaaj’s gezicht over je schijnen, je genadig zijn.
Jissaa ’adonaaj panaav ’èlècha wejaseem lechaa sjaaloom.
Laat Adonaaj’s gezicht vol liefde naar je kijken en je vrede geven.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
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12 Personlijk voornaamwoord
Samenvatting vorige les
Samenvatting van het regelmatige zelfstandige naamwoord [soes]
Vorm
N‑ms
N‑msc
N-mp
N-mpc
N-md
N-fs
N-fsc
N-fp
N-fpc
N‑fd

translitteratie
soes
soes
soe.siem
soe.see
soe.sa.jim
soe.saa
soe.sat
soe.soot
soe.soot
soe.saa.ta.jim

Nederlands
hengst
hengst van
hengsten
hengsten van
span hengsten
merrie
merrie van
merries
merries van
span merries

Samenvatting van het regelmatige zelfstandige naamwoord [soes] met suffixen
Vorm

bez vnw

suffix

hengst
N-ms
soes
soes

hengsten
N-mp
soe.siem
soe.see

merrie
N-fs
soe.sah
soe.sat

merries
N-fp
soe.soot
soe.soot

N-..
N-..c

(st abs)
(st cons)

N-.. | 1cs
N-.. | 2ms
N-.. | 2fs
N-.. | 3ms
N-.. | 3fs

mijn
jouw
jouw
zijn
haar

-ie, aj
-chaa
-eech, ajich
-oo, aaw
-aah, -haa

soe.sie
soe.se.chaa
soe.seech
soe.soo
soe.saah

soe.saj
soe.sè.chaa
soe.sa.jich
soe.saaw
soe.sè.haa

soe.saa.tie
soe.saa.te.chaa
soe.saa.teech
soe.saa.too
soe.saa.taah

soe.soo.taj
soe.soo.tè.chaa
soe.soo.teech
soe.soo.taaw
soe.soo.tè.haa

N-.. | 1cp
N-.. | 2mp
N-.. | 2fp
N-.. | 3mp
N-.. | 3fp

ons / onze
jullie
jullie
hun
hun

-ee.noe
-chèm
-chèn

soe.see.noe
soe.se.chèm
soe.se.chèn
soe.saam
soe.saan

soe.see.noe
soe.see.chèm
soe.see.chèn
soe.see.hèm
soe.see.hèn

soe.saa.tee.noe
soe.sat.chèm
soe.sat.chèn
soe.saa.taam
soe.saa.taan

soe.soo.tee.noe
soe.soo.tee.chèm
soe.soo.tee.chèn
soe.soo.taam
soe.soo.taan

-aam, -hèm

-aan, hèn

12.1 Persoonlijke voornaamwoord, zelfstandige vorm
In verschillende vormen
We hebben het persoonlijk voornaamwoord al in teksten gezien in verschillende vormen:
Als persoonsvorm van het werkwoord

[ ב ָ֣ראbaa.raa] Hij schiep.
Als suffix (achtervoegsel) achter een voorzetsel

[ ָ֗ליlie] aan mij.
Als suffix achter een zelfstandig naamwoord

‘[ ע ִׁ֖מוim.moo] Zijn volk.
Als suffix achter een werkwoord
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[ תעט ָֽרהוte.‘at.te.ree.hoe] U heeft hem gekroond.
Zelfstandige vorm
In deze les behandelen we de zelfstandige vorm. Het persoonlijk voornaamwoord in de
zelfstandige vorm is: ik, jij, etc.
Als de zelfstandige vorm van de persoonsvorm samen wordt gebruikt met persoonsvorm van
het werkwoord, dan is dat om de nadruk op te persoon te leggen.
afkortingen: 1, 2, 3: 1e persoon etc, m: mannelijk, f: vrouwelijk, c: gemeenschappelijk
ev: enkelvoud, mv: meervoud
Vorm
Pro-1cs
Pro-2ms
Pro-2fs
Pro-3ms
Pro-3fs
Pro-1cp
Pro-2mp
Pro-2fp
Pro-3mp
Pro-3fp

hebreeuws

 אני,אנכי
א תה
את
הוא
היא
 נחנו,אנחנו
א תם
אתן, אתנה
 הם, המה
הנה

translitteratie
’aa.no.chie, ’a.nie

nederlands
ik

’at.taa

jij

’att

jij

hoe’

hij

hi’

zij

’a.nach.noe,
nach.noe
’at.tèm

wij

’at.tee.naa, at.tèn

jullie

hee.maa, heem

zij

heen.naa

zij

היה

jullie

Omdat de tegenwoordige tijd van het werkwoord
[haa.jaa] zijn, niet voorkomt in de
Hebreeuwse bijbel, kan “ik” ook “ik ben” betekenen etc.
Samenvatting zelfstandige vorm van persoonlijk voornaamwoord.
Vorm
Pro-1cs
Pro-2ms
Pro-2fs
Pro-3ms
Pro-3fs
Pro-1cp
Pro-2mp
Pro-2fp
Pro-3mp

translitteratie
’aa.no.chie, ’a.nie
’at.taa
’att
hoe’
hi’
’a.nach.noe, nach.noe
’at.tèm
’at.tee.naa, at.tèn
hee.maa, heem

nederlands
ik
jij
jij
hij
zij
wij
jullie
jullie
zij
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Pro-3fp

heen.naa

zij

12.2 Tekst Genesis 1: 16 - 17
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (vanaf 02m46s)

ֹלהים את־ׁשנֵ֥י המא ִׁ֖רת הּגד ִ֑לים
ֹ֔ ויָ֣עׂש א
16 waj.ja.‘as|’è.lo.hiem|’èt-sje.nee|ham.me.’o.rot|hag.ge.do.liem
wvw: en Hij maakte|God| -twee|de lichten|de grote
nl: En God maakte de twee grote lichten

את־המ ֹ֤אור הּגדל לממ ָׁ֣שלת ה ֹ֔יום
’èt-ham.maa.’oor|hag.gaa.dol|le.mèm.sjè.lèt|haj.joom
wvw: het licht|het grote|voor heerschappij van|de dag
nl: het grote licht om te heersen over de dag

ואת־המ ֹ֤אור הּקטן לממ ָׁ֣שלת ה ֹ֔לילה ו ִׁ֖את הּכוכ ָֽבים׃
we.’èt-ham.maa.’oor|haq.qaa.ton|le.mèm.sjè.lèt|hal.laj.laa|we.eet|hak.koo.chaa.viem
wvw: en-het licht|het kleine|om te heersen over|de nacht|en|de sterren
nl: en het kleine licht om te heersen over de nacht, en (Hij maakte) de sterren.

ֹלהים בר ָ֣קיע הש ִ֑מים לה ִׁ֖איר על־ה ָֽארץ׃
ִׁ֖ וי ֵ֥תן אתם א
17 waj.jit.teen|’o.taam|’è.lo.hiem|bir.qie.a‘|hasj.sjaa.maa.jim|le.haa.’ier|‘al-haa.’aa.rèts
wvw: en Hij plaatste|hen|God|in uitspansel van|de hemel|om te schijnen|op-de aarde
nl: En Hij plaatste hen in het uitspansel van de hemel om op de aarde te schijnen.

12.3 Woordjes
Vorm
Hebreeuws
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perfectum-3ms
N-mp
DirObjM
Number‑mdc
Number
Art | N‑mp
N-ms
Art | Adj‑mp
Adj
DirObjM
Art | N‑ms

ויָ֣עׂש
עׂשה
ֹלהים
ֹ֔ א
את־
ׁשנֵ֥י
ׁשנים
המא ִׁ֖רת
מאֹור
הּגד ִ֑לים
ּגדֹול
את־
המ ֹ֤אור
blz. 68

translitteratie
waj.ja.‘as
‘aa.saa

Nederlands
Gen 1:16 en Hij
maakte
hij maakte, deed

’è.lo.hiem

God

’eet-

-

sje.nee

twee

sje.na.jiem

twee

ham.me.’o.rot

de lichten

maa.’oor

licht

hag.ge.do.liem

de grote

gaa.dool

groot

’eet-

-

ham.maa.’oor

het licht
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Art | Adj‑ms
Prep‑l | N‑fsc
N-fs
Art | N‑ms
N-ms
Conj‑w | DirObjM
Art | N‑ms
Art | Adj‑ms
Adj
Prep‑l | N‑fsc
Art | N‑ms
N-ms
Conj‑w | DirObjM
Art | N‑mp
N-ms

הּגדל
לממ ָׁ֣שלת
ממׁשלה
ה ֹ֔יום
יֹום
ואת־
המ ֹ֤אור
הּקטן
קטן
לממ ָׁ֣שלת
ה ֹ֔לילה
ליל
ו ִׁ֖את
הּכוכ ָֽבים׃
ּכֹוכב

Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perfectum-3ms
DirObjM | 3mp
N-mp
Prep‑b | N‑msc
Art | N-mp
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
V-Qal-Inf
Prep
Art | N-fs

וי ֵ֥תן
נתן
א תם
ֹלהים
ִׁ֖ א
בר ָ֣קיע
הש ִ֑מים
לה ִׁ֖איר
אֹור
על־
ה ָֽארץ׃

12.4 Lied Ha Bracha (herhaling 11.4)
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hag.gaa.dool

het grote

le.mèm.sjè.lèt

haj.joom

voor heerschappij
van
heerschappij,
regering
de dag

joom

dag

we.’èt

en-

ham.maa.’oor

het licht

haq.qaa.ton

het kleine

qaa.taan

klein

le.mèm.sjè.lèt
hal.laj.laa

voor heerschappij
van
de nacht

la.jil

nacht

we.’eet

en

hak.koo.chaa.viem

de sterren

koo.chaav

ster

waj.jit.teen
naa.tan

Gen 1:17 en Hij
plaatste
hij gaf, plaatste

’o.taam

hen

’è.lo.hiem

God

bir.qie.a‘

in het uitspansel
van
de hemel

mèm.sjaa.laa

hasj.sjaa.maa.jim
le.haa.’ier
’oor

om te schijnen,
licht laten worden
licht zijn, worden

‘al-

boven-

haa.’aa.rèts

de aarde
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13 Zelfstandig naamwoord
Samenvatting vorige les
Samenvatting zelfstandige vorm van persoonlijk voornaamwoord.
Vorm
Pro-1cs
Pro-2ms
Pro-2fs
Pro-3ms
Pro-3fs
Pro-1cp
Pro-2mp
Pro-2fp
Pro-3mp
Pro-3fp

translitteratie
’aa.no.chie, ’a.nie
’at.taa
’att
hoe’
hi’
’a.nach.noe, nach.noe
’at.tèm
’at.tee.naa, at.tèn
hee.maa, heem
heen.naa

nederlands
ik
jij
jij
hij
zij
wij
jullie
jullie
zij
zij

Samenvatting diversen (aaw, mie, ma, ’asjèr, meew. voorw. en ’eet)
Onderwerp
aajw wordt aaw
mie: vragend vnw
ma: vragend vnw
’a.sjèr: betr vnw
meewerk. vnw
’eet: DirObjM

Omschrijving
ba.naaw: zijn zonen
mie: wie?
maa, ma, mè: wat?
’a.sjèr: waarvan geldt, die
meestal na le: aan, voor, van
aanduiding lijdend voorwerp.

Samenvatting aanduiding lijdend voorwerp [’eet] met suffixen
persoon
zonder suffix
1 g ev
2 m ev
2 v ev
3 m ev
3 v ev

translitteratie (suffix)
’eet, ’èt, ’èt’o.tie (ie)
’o.te.chaa (chaa)
’o.teech (eech)
’o.too (oo)
’o.taah (aah)

nederlands
(aanduid lijd voorw)
mij
jou
jou
hem
haar

1 g mv
2 m mv
2 v mv
3 m mv
3 v mv

’o.taa.noe (noe)
’èt.chèm (chèm)
’èt.chèn (chèn)
’o.taam (aam)
’o.taan (aan)

ons
jullie
jullie
hen
hen

13.1 Zelfstandig naamwoord
We beginnen met het regelmatige zelfstandig naamwoord [soes] paard. Dat is een prettig
woord omdat de wortel van het woord (soes) niet verandert.
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Geslachten
Het Hebreeuws kent twee geslachten: male (m), mannelijk (hengst) en: female (f), vrouwelijk
(merrie). In het Nederlands kennen we het onzijdige geslacht (bijv. het kind), maar in het
Hebreeuws niet.
Getallen
Het Hebreeuws kent 3 getallen: singularis (s) = enkelvoud, pluralis (p) = meervoud en dualis
(d) = tweevoud. De Dualis wordt gebruikt voor bijv. lichaamsdelen aan te geven waar er twee
van zijn, of voor twee dieren die een paar vormen.
Status
Het zelfstandig naamwoord kan op zichzelf staan in de ‘status absolutes’ of verbonden zijn
met het volgende woord ‘status constructus’ (c) : hengst van).
Mannelijke meervoudsuitgangen
N-ms (enkelvoud st abs): geen uitgang
N-msc (enkelvoud st c): geen uitgang
N-mp (meervoud st abs): [-iem],
N-mpc (meervoud st cons): [-ee],
N-md (dualis, tweevoud): [-a.jim]
Vrouwelijke uitgangen
N-fs (enkelvoud st abs): [-aa],
N-fsc (enkelvoud st cons): [-at]
N-fp (meervoud st abs): [-oot],
N-fpc (meervoud st cons): [-oot],
N-fpd (tweevoud): [-a.jim]
Het regelmatige zelfstandignaamwoord [soes]
Vorm
N‑ms

translitteratie
soes

Nederlands
hengst

soes

hengst van

סוסים
סוסי

soes + iem = soe.siem

hengsten

soes + ee = soe.see

hengsten van

N-md

סוסים

soes + a.jim = soe.sa.jim

span hengsten

N-fs

סוסה
סוסת

soes + aa = soe.saa

merrie

soes + at = soe.sat

merrie van

N‑msc

N-mp
N-mpc

N-fsc

Hebreeuws

סוס
סוס
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סוסות
סוסות

N-fp
N-fpc

N‑fd

סוסתים

soes + oot = soe.soot

merries

soes + oot = soe.soot

merries van

soes + at + a.jim =
soe.saa.ta.jim

span merries

Samenvatting van het regelmatige zelfstandige naamwoord [soes]
Vorm
N‑ms
N‑msc
N-mp
N-mpc
N-md
N-fs
N-fsc
N-fp
N-fpc
N‑fd

translitteratie
soes
soes
soe.siem
soe.see
soe.sa.jim
soe.saa
soe.sat
soe.soot
soe.soot
soe.saa.ta.jim

Nederlands
hengst
hengst van
hengsten
hengsten van
span hengsten
merrie
merrie van
merries
merries van
span merries

13.2 Tekst Genesis 1: 18 - 19
Beluister Genesis hoofdstuk 1 (vanaf 03m09s)

ולמׁשל ב ָ֣יום וב ֹ֔לילה וָֽ להב ֹּ֔דיל בֵ֥ין ה ִׁ֖אור ובָ֣ין
18 we.lim.sjol|baj.joom|oe.va.laj.laa|oe.la.hav.diel|been|haa.’oor|oe.veen
wvw: en om te heersen|over de dag|en over de nacht|en om scheiding te maken|tussen|het
licht|en tussen|
nl: En om te heersen over de dag en om scheiding te maken tussen

י־טוב׃
ָֽ ֹלהים ּכ
ִׁ֖ ה ִ֑חׁשְך ויֵַֽ֥רא א
ha.cho.sjèch|waj.jar’|’è.lo.hiem|kie-toov
wvw: de duisternis|en Hij zag|God|dat goed
nl: het licht en de duisternis en God zag dat het goed was.

יעי׃
ָֽ י־בקר ֵ֥יום רב
ִׁ֖ וַָֽֽיהי־עֵ֥רב וַָֽֽיה
19 waj.hie-‘è.rèv|waj.hie-vo.qèr|joom|re.vie.‘ie
wvw: en het was-avond|en het was-morgen|dag|vierde
nl: En het was avond en het was morgen, de vierde dag.

13.3 Woordjes
Vorm
Conj‑w, Prep‑l |
V‑Qal‑Inf

Hebreeuws

ולמׁשל
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translitteratie
we.lim.sjol

Nederlands
Gen 1:18 en om te
heersen
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V-Qal-Perfectum-3ms
Prep‑b, Art | N‑ms
N-ms
Conj‑w, Prep‑b, Art |
N‑ms
N-ms
Conj‑w, Prep‑l |
V‑Hifil‑Inf
V-Qal-Perfectum-3ms
Prep
Art | N‑cs
Conj‑w | Prep
Art | N‑ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perfectum-3ms
N-mp
Conj
Adj-ms

Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
V-Qal-Perfectum-3ms
N-ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
N-ms
N-ms
N-ms
Number‑oms

מׁשל
ב ָ֣יום
יֹום
וב ֹ֔לילה
ליל
וָֽ להב ֹּ֔דיל
בדל
בֵ֥ין
ה ִׁ֖אור
ובָ֣ין
ה ִ֑חׁשְך
ויֵַֽ֥רא
ראה
ֹלהים
ִׁ֖ א
ּכי־
ָֽטוב׃
וַָֽֽיהי־
היה
עֵ֥רב
וַָֽֽיהי־
ִׁ֖בקר
בקר
ֵ֥יום
יעי׃
ָֽ רב

maa.sjal

hij heerste, regeerde

baj.joom

over de dag

joom

dag

oe.val.laj.laa

en over de nacht

la.jil

nacht

oe.le.hav.diel

been

en om scheiding te
maken
hij scheidde, werd
gescheiden
tussen

haa.’oor

het lciht

oe.veen

en tussen

ha.cho.sjèch

de duisternis

waj.jar’

en Hij zag

raa.’aa

hij zag

’è.lo.hiem

God

kie-

dat-

toov

goed

waj.hie

Gen 1:19 en het was

haa.jaa

hij was

‘è.rèv

avond

waj.hie-

en het was

vo.qèr

morgen

bo.qèr

morgen

joom

dag

re.vie.‘ie

vierde

baa.dal

13.4 Lied ’Een qadoosj
’Een-qaadoosj, qaadoosj Kadonaaj.
Er is niemand heilig als Adonaaj.
Kie ’een Biltè~~chaa.
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Er is niemand buiten U.
We’een tsoer, tsoer Keelohee~~~noe.
En er is niemand een rots als on~~~ze God.
’Een-qaadoosj, qaadoosj Kadonaaj.
Er is niemand heilig als Adonaaj.
Nederlandse tekst en muziek: onbekend.

Hebreeuwse tekst: Henk Steneker.

De tekst van het lied ’Een qadoosj komt uit 1 Samuel 2:2. Hanna bidt in de tempel in Silo om
een zoon en ze belooft die zoon af te staan voor de dienst aan God. Ze bad deze tekst als
dankgebed. De melodie komt van het lied 'Er is niemand heilig als de Heer' (oorsprong
onbekend).
HSV 1 Samuel 2:2 Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er
is geen rotssteen als onze God.

אֹלהינו׃
ָֽ אין־ק ֵ֥דוׁש ּכיהוִׁ֖ה ָּ֣כי ָ֣אין בל ִ֑תָך ו ֵ֥אין ִׁ֖צור ּכ
2:2 ’een-qaa.doosj|ka.do.naaj|kie|’een|bil.tè.chaa|we.’een|tsoer|kee.lo.hee.noe
wvw: niets-heilig|als adonaaj|want|niets|behalve U|en niets|rots|als onze God.
Vorm
Adv
Adv
Adj‑ms
Prep‑k | N‑proper‑ms
N-proper-ms
Conj
Adv
Prep | 2ms
Prep
Conj‑w | Adv
N-ms
ZsAZWE3 | N‑mpc | 1cp
N-ms

Hebreeuws

אין־
אין
ק ֵ֥דוׁש
ּכיהוִׁ֖ה
יהֹוה
ָּ֣כי
ָ֣אין
בל ִ֑תָך
בלתי
ו ֵ֥אין
q
אֹלהינו׃
ָֽ ּכ
אלהים
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translitteratie
’een-

qa.doosj

Nederlands
1 Sam 2:2
niemand
er is geen, niets,
niemand
heilig

ka.do.naaj

als Adonaaj

’a.do.naaj

Adonaaj

kie

want

’een

niemand

bil.tè.chaa

buiten U

bil.tie
we.’een

behalve, buiten,
niet
en niemand

1

rots

kee.lo.hee.noe

als onze God

’è.lo.hiem

God, goden

’a.jin
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14 Zelfstandig naamwoord met suffixen
Samenvatting vorige les
Samenvatting Qal Perfectum van het sterke werkwoord
Vorm
V‑Qal‑Perf‑3ms
V‑Qal‑Perf‑3fs
V‑Qal‑Perf‑2ms
V‑Qal‑Perf‑2ms
V‑Qal‑Perf‑1cs

Translitt. (suff.)
qaa.tal
qaa.te.laa (aa)
qaa.tal.taa (taa)
qaa.talt (t)
qaa.tal.tie (tie)

Vertaling
hij heeft gedood, hij doodde
zij heeft gedood
jij hebt gedood
jij hebt gedood
ik heb gedood

V‑Qal‑Perf‑3cp
V‑Qal‑Perf‑2mp
V‑Qal‑Perf‑2fp
V‑Qal‑Perf‑1cp

qaa.te.loe (oe)
qaa.tal.tèm (tèm)
qaa.tal.tèn (tèn)
qaa.tal.noe (noe)

zij hebben gedood
jullie hebben gedood
jullie hebben gedood
wij hebben gedood

Samenvatting Imperfectum Qaatal
Vorm
V‑Qal‑Imperf‑3ms
V‑Qal‑Imperf‑3fs
V‑Qal‑Imperf‑2fs
V‑Qal‑Imperf‑2ms
V‑Qal‑Imperf‑1cs

Translitt. (pref./suff.)
(ji) jiq.tol
(ti) tiq.tol
(ti) tiq.tol
(ti) tiq.te.lie (ie)
(’è)’èq.tol

Vertaling
hij zal doden, hij doodt
zij zal doden
jij zult doden
jij zult doden
ik zal doden

V‑Qal‑Imperf‑3mp
V‑Qal‑Imperf‑3fp
V‑Qal‑Imperf‑2mp
V‑Qal‑Imperf‑2fp
V‑Qal‑Imperf‑1cp

(ji) jiq.te.loe (oe)
(ti) tiq.tol.naa (naa)
(ti) tiq.te.loe (oe)
(ti) tiq.tol.naa (naa)
(ni) niq.tol

zij zullen doden
zij zullen doden
jullie zullen doden
jullie zullen doden
wij zullen doden

Het regelmatige zelfstandige naamwoord [soes] met suffixen
Vorm

bez vnw

suffix

N-.. (st
abs)
N-..c (st
cons)
N-.. | 1cs

mijn

-ie, aj

N-.. | 2ms

jouw

-chaa

N-.. | 2fs

jouw

-eech,
ajich

hengst
N-ms
hengst

hengsten
N-mp
hengsten

merrie
N-fs
merrie

merries
N-fp
merries

סוס
סוס

סוסים
סוסי

סוסה
סוסת

סוסות
סוסות

סוסי
סוסָך
סוסְך

סוסי
סוסיָך
סוסיְך

סוסתי
סוסתָך
סוסתְך

סוסותי
סוסותיָך
סוסותיְך
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N-.. | 3ms

zijn

-oo, aaw

N-.. | 3fs

haar

-aah, -haa

N-.. | 1cp

ons / onze

-ee.noe

N-.. | 2mp

jullie

-chèm

N-.. | 2fp

jullie

-chèn

N-.. | 3mp

hun

-aam, -hèm

N-.. | 3fp

hun

-aan, hèn

סוסו
סוסה

סוסיו
סוסיה

סוסותיו סוסתו
סוסותיה סוסתה

סוסותינו סוסתנו סוסינו סוסנו
סוסותיכם סוסתכם סוסיכם סוסכם
סוסותיכן סוסתכן סוסיכן סוסכן
סוסותם סוסתם סוסיהם סוסם
סוסותן סוסתן סוסיהן סוסן

Samenvatting van het regelmatige zelfstandige naamwoord [soes] met suffixen

Vorm

bez vnw

suffix

N-ms
hengst
soes
soes

N-mp
hengsten
soe.siem
soe.see

N-fs
merrie
soe.sa
soe.sat

N-fp
merries
soe.soot
soe.soot

N-..
N-..c

(st abs)
(st cons)

N-.. | 1cs
N-.. | 2ms
N-.. | 2fs
N-.. | 3ms
N-.. | 3fs

mijn
jouw
jouw
zijn
haar

-ie, aj
-chaa
-eech, ajich
-oo, aaw
-aah, -haa

soe.sie
soe.se.chaa
soe.seech
soe.soo
soe.saah

soe.saj
soe.sè.chaa
soe.sa.jich
soe.saaw
soe.sè.haa

soe.saa.tie
soe.saa.te.chaa
soe.saa.teech
soe.saa.too
soe.saa.taah

soe.soo.taj
soe.soo.tè.chaa
soe.soo.teech
soe.soo.taaw
soe.soo.tè.haa

N-.. | 1cp
N-.. | 2mp
N-.. | 2fp
N-.. | 3mp
N-.. | 3fp

ons / onze
jullie
jullie
hun
hun

-ee.noe
-chèm
-chèn

soe.see.noe
soe.se.chèm
soe.se.chèn
soe.saam
soe.saan

soe.see.noe
soe.see.chèm
soe.see.chèn
soe.see.hèm
soe.see.hèn

soe.saa.tee.noe
soe.sat.chèm
soe.sat.chèn
soe.saa.taam
soe.saa.taan

soe.soo.tee.noe
soe.soo.tee.chèm
soe.soo.tee.chèn
soe.soo.taam
soe.soo.taan

-aam, -hèm

-aan, hèn

Samenvatting van Het zelfstandige naamwoord [soes] met suffixen
voorbeelden:
Vorm
N-fs | 1cp
N-mp | 3fs

Hebr. Translitt. (suff.)

סוסתנו
סוסיה

Vertaling

soe.saa.tee.noe

onze merrie

soe.sè.haa

haar hengsten

14.1 Teksten Klaagl. 1:1, Psalm 137:5, 1 Sam. 16:23
De verlaten stad
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Beluister Klaagliederen 1 (vanaf 0m:00s)

איכָ֣ה׀ יׁשבָ֣ה ב ָ֗דד העיר רבָ֣תי ֹ֔עם הי ִׁ֖תה ּכאלמנִ֑ה
Klaagl. 1:1 ’ee.chaa|ja.sje.vaa|baa.daad|haa.‘ier|rab.baa.tie|‘aam|haa.je.taa|ke.’al.maa.naa
wvw: hoe|zij zit|alleen|de stad|vol van|volk|zij is geworden|als weduwe
Vergeet Jeruzalem niet
Beluister Psalm 137 (vanaf 0m:29s)

ָֽאם־אׁשּכחְֵ֥ך ָֽירוׁש ָ֗לם תׁשּכֵ֥ח ימ ָֽיני׃
Psalm 137:5 ’im-’èsj.kaa.cheech (qal pc 1 g ev - suffix 2 v ev) )|je.roe.sjaa.la.jim
tisj.kach (qal pc 3 v ev)|je.mie.nie
wvw: als-ik vergeet jou|Jeruzalem|zij zal vergeten|mijn rechter hand
Wat is een [kinnoor]?
Beluister 1 Sam 16 (vanaf 4m:45s)

וה ָ֗יה ָֽבה ֹ֤יות ָֽרוח־אֹלהים אל־ׁש ֹ֔אול ול ֵ֥קח ּדוד את־הּכ ִׁ֖נור
1 Sam 16:23 we.haa.jaa|bih.joot|roe.ach-’è.lo.hiem|’èl-sjaa.’oel|we.laa.qach|daa.wied|’èthak.kin.noor
wvw: en het was|in dagen van|Geest van-God|naar Saul|en hij nam|David|harp, lier

14.2 Woordjes
Vorm
Interjection
Interjection
V‑Qal‑Perf‑3fs
V‑Qal‑Perf‑3ms
N-ms
Art | N-fs
N-fs
Adj‑fsc
Adj
N-ms
V‑Qal‑Perf‑3fs
V‑Qal‑Perf‑3ms

Hebreeuws

איכָ֣ה׀
איְך
יׁשבָ֣ה
יׁשב
ב ָ֗דד
העיר
עיר
רבָ֣תי
רב
ֹ֔עם
הי ִׁ֖תה
היה
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translitteratie
’ee.chaa
’eech

Nederlands
Klaagl.1:1
hoe?
hoe?

jaa.sje.vaa

zij zit

jaa.sjav

hij zat, woonde

baa.daad
haa.’ier

alleen,
gescheiden
de stad

‘ier

stad

rab.baa.tie

vol van
veel, groot

‘am

volk

haa.je.taa

zij is geworden

haa.jaa

hij was
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Prep‑k | N‑fs
N-fs

Conj
V‑Qal‑Imperf‑1cs | 2fs
V-Qal-Perf-3ms
N-proper-fs
V‑Qal‑Imperf‑3fs
N‑fsc | 1cs
N-fs

Conj‑w |
V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
Prep‑b | V‑Qal‑Inf
N‑csc
N-mp
Prep
N-proper.ms
Conj‑w |
V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
V-Qal-Perf-3ms
N-proper-ms
DirObjM
Art | N‑ms
N-ms

ּכאלמנִ֑ה
אלמנה

ke.’al.maa.naa

als weduwe

’al.maa.naa

weduwe

ָֽאם־
אׁשּכחְֵ֥ך
ׁשכח
ָֽירוׁש ָ֗לם
תׁשּכֵ֥ח
ימ ָֽיני׃
ימין

’im-

sjaa.chach

Psalm 137:5
als
ik zal vergeten
jou
hij vergat

je.roe.sjaa.laa.jim

Jeruzalem

tisj.kach

zij zal vergeten

je.mie.nie

mijn rechter
(hand)
rechter (hand)

וה ָ֗יה
היה
ָֽבה ֹ֤יות
ָֽרוח־
אֹלהים
אל־
ׁש ֹ֔אול
ול ֵ֥קח
לקח
ּדוד
את־
הּכ ִׁ֖נור
ּכנֹור

14.3 Lied ’Een qadoosj (Herhaling 13.4)
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’èsj.kaa.cheech

jaa.mien

we.haa.jaa
haa.jaa

1 Sam 16:23
en het was
hij was

bih.joot

in het zijn van

roe.ach

(boze) geest
van
God

’è.lo.hiem
’èlsjaa.’oel

naar, in, naar ..
toe
Saul

we.laa.kach

en hij nam

laa.kach

hij nam

daa.wied

David

’èt-

-

hak.kin.noor

de harp, lier

kin.noor

lier
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15 Hulpmiddelen
15.1 Interlinear
https://biblehub.com/interlinear/genesis/1-1.htm
De interlinear van biblehub.com geeft:
Het strongnummer van het woord met een link naar het woordenboek. De
translitteratie van het Hebreeuwse woord. Het Hebreeuwse woord. De
Engelse vertaling van het woord. De grammaticale term van het woord.

15.2 Tekst van Hebreeuwse TeNaCH
https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/biblia-hebraica-stuttgartensia-bhs/read-thebible-text/
academic-bible.com geeft de tekst van de TeNaCH, de Hebreeuwse bijbel. Je kunt die
kopiëren naar Word. Als je het lettertype verandert naar Times New Roman, grootte 20, is
goed leesbaar.

ֱֹלהים ֵ֥את הַ שָ ַ ַ֖מיִם וְ ֵ֥את הָ ָ ָֽא ֶרץ׃
ִ֑ ִ אשית בָ ָ ָ֣רא א
ַ֖ ִ בְ ר
15.3 Audio van Hebreeuwse TeNaCH
https://torahclass.com/resources/audio-bible-in-hebrew
torahclass.com geeft toegang tot de audio van de TeNaCH. Onder aan de
pagina kun je een bijbelhoofdstuk kiezen.

15.4 Hebreeuws toetsenbord
https://www.hebreeuws.org/hebtyp
Met het virtuele toesten bord van Vereniging Hebreeuws
kan Hebreeuws worden getypt en gekopiëerd naar bijv.
Word.
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