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Cursus Bijbels Hebreeuws – 1ste leerjaar
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04-11-2020 les 04
13-01-2021 les 08
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Dit eerste leerjaar een boeiende reis door de Hebreeuwse taal en de Hebreeuwse bijbel.
Met hartelijke groet, Henk Steneker.
bel +316 1360 4148 of mail naar leerhebreeuws@hope4you.church
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1 Ontwikkeling, consonanten en vocalen
1.1 Ontwikkeling van het Hebreeuws
Het bijbels Hebreeuws, dat ook oud Hebreeuws wordt genoemd, is de taal van het oude
testament van de bijbel.
De taal is een mix van de taal die de Israelieten spraken toen ze het beloofde land binnen
trokken en de taal die daar toen werd gesproken.
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.).
Tegen de tijd van het nieuwe testament is het bijbels Hebreeuws verdrongen door het
Aramees. Enkele latere bijbelboeken (Daniël en Ezra) zijn gedeeltelijk geschreven in het
Aramees. In de vijfde eeuw na Chr. was het bijbels Hebreeuws een dode taal geworden (een
taal die niet meer veranderde) en waren er steeds minder mensen die nog wisten hoe je het
moest uitspreken.
De Joodse geleerden de Masoreten hebben toen klinkers toegevoegd om de uitspraak vast te
leggen.
Het bijbels Hebreeuws behoort tot de talenfamilie van de Semitische talen.
Van de meeste woorden bestaat de grondvorm (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.

1.2 Consonanten (medeklinkers) en vocalen (klinkers)
Hieronder staan de 22 consonanten van het hebreeuwse alfabet met hun namen en
translitteratie. 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.
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De consonanten

 הh,*  דd
 יj,*  טt
סs נn
רr קq

גg
 חch
מm
 צts
תt
ןn

 ץts  ףp,f

 בb,v
ןz
לl
 פp,f
 ׁשsj
םm

’ א,*
 וw.*
 כk,ch
‘ע
 ׂשs
 ךch

alef, beet, gimel, dalet, hee
wav, zajin, chet, tet, jod
kaf, lamed, meem, noen, samech
ajin, pee, tsadee, qof, reesj
sin / sjin, taf
slotletters:
kaf, meem, noen, pee, tsadee

* = deze letters kunnen i.p.v. een consonant een vocaal aanduiden (dan is het een leesmoeder).
Vocalen (klinkers)

* ָ ָ

ָו

aa of o, aa
qamets

* ָ ָ

oe
sjoereq

ָ
a
patach

ֳ
a

chateef-qamets

chateef-patach

* ָ ָ
è, è
segol

ֲ

o

oe, oe
qibboets

* ָ ָ
i, ie
chirèq

* ָָ
ee, ee
tseree

* ָ ָ
o, oo
cholem

ֱֱ

ָ

è
chateef-segol

e of stil
sjewa

* = vocaal wordt gevolgd door een leesmoeder.
Er zijn nog veel bijzonderheden te vertellen over de letters. Die worden uitgelegd in de
volgende lessen.
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Een woord translittereren
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 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 letters moet
lezen.

vocalen linksboven

ת

י

ׁש

א

ר

ּב

t

(lm)

sj

(lm)

r

b

ָ

ָ

ie

ee

consonanten

ָ

vocalen onder

e

be.ree.sjiet

1.3 Tekst Genesis 1 : 1
Weָgebruikenָhetָbestandָ“Hebrָoefenschermָ2020ָ- 2021”. Aan de rechterkant staan de
Hebreeuwse letters (consonanten en vocalen). Links staat een deel van een Hebreeuws
bijbelvers. We zetten de Hebreeuwse letters om in Nederlandse letters (translitteratie) en
spreken het woord uit.
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

ֱֱֹלהים ֵ֥את הש ִׁ֖מים ו ֵ֥א ָת ה ָֽארץָ׃
ִ֑ אׁשי ָת ב ָ֣רא א
ִׁ֖ בר
1ָָbe.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.

ָ[ בbe] = in, zit vast aan het volgende woord. ָ[ וwe] = en. [ ָהhaa] = de of het
[ ֹ֔ראׁשroosj] = hoofd. אׁשי ָת
ִׁ֖ [ רree.sjiet] = begin.
’[ ֵ֥אתeet] = wordt gevolgd door lijdend voorwerp.
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1.4 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

’[ אבaav] vader, ’[ א ִׁ֖ביָוaa.view] zijn vader, ’[ ֲא ִ֕ביaa.vie] vader van
[ בןbeen] zoon, [ בנֵ֥ ֹוbe.noo] zijn zoon, [ בן־bèn-] zoon van, [ בנִׁ֖יםbaa.niem] zonen
[ בתbat] dochter, [ בת ָךbit.te.chaa] jouw dochter, [ בנו ָתbaa.noot] dochters
’[ אםeem] moeder, ’[ א ִ֑מֹוim.moo] zijn moeder, ’[ א ִ֑מּהim.maah] haar moeder
1.5 Vragen les 1
V01-01 Hoeveel letters telt het Hebreeuwse alfabet?
V01-02 Welke letters zijn de laryngalen?
V01-03 Welke letters kunnen een leesmoeder zijn?
V01-04 Welke letters kunnen een Dageesj Lene hebben?

1.6 Lied Sjalom chaverim
Beluister "Sjalom chaverim"

ם
ָ ׁשלו
[sjaa.loom] vrede

ם
ָ חֲברי
[cha.vee.riem] vrienden

להתראו ָת
[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.

9

Basiscursus Bijbels Hebreeuws

2 Semitische taalfamilie, woordvolgorde Hebreeuws
2.1 Vragen en antwoorden vorige les
V01-01 Hoeveel letters telt het Hebreeuwse alfabet?

Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters (consonanten).
V01-02 Welke letters zijn de laryngalen?

Er zijn 4 laryngalen: Alef, Hee, Chet en Ajin. De Reesj geldt vaak ook als een laryngaal.
V01-03 Welke letters kunnen een leesmoeder zijn?

Er zijn 4 letters die een leesmoeder kunnen zijn: Alef, Hee, Waw en Jod.
V01-04 Welke letters kunnen een Dageesj Lene hebben?

Er zijn 6 letters die een Dageesj Lene kunnen hebben: Beet, Gimel, Dalet, Kaf, Pee en Taf.
Het geheugenwoord BeKaDKeFaT helpt om de woorden te onthouden.

2.2 Semitische taalfamilie
Het Hebreeuws behoort tot de Semitische talenfamilie. Deze talenfamilie heeft de volgende
eigenschappen.
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 het

היה

werkwoord
[haa.jaa] = zijn. De laatste h van de stam is verdwenen en de vrouwelijk
uitgang [.taa] is toegevoegd.
2 Er zijn letters die een diepe keelklank hebben: de laryngalen. De Hebreeuwse letters

אה

 ח עzijn laryngalen. De letter  רis soms een laryngaal.
3 Er zijn weinig ondergeschikte zinnen met woorden als omdat, als en want. Er zijn veel
nevengeschikte zinnen met het woord en.
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4 De tijdsbepaling is niet zoals bij onze taal: verleden, heden en toekomst. Het gaat erom of
de handeling gaat beginnen, nog bezig is of nog zal gaan beginnen in de toekomst.

2.3 Verschillen Hebreeuws en Nederlands.
Dit zijn 3 belangrijke verschillen tussen het Nederlands en het Hebreeuws.
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 הגדלèt-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. Dus
Nederlands.

י ִׁ֖די

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

3 Stam van werkwoord
De stam van een werkwoord kan in meerdere vormen voorkomen, welke verschillende
betekenissen hebben.
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 Woorden eindigend op aajw
Woorden die eindigen op qamets – jod – wav worden uitgesproken en getranslittereerd als
[aaw].
De Jod wordt dus niet uitgesproken en niet getranslittereerd
Voorbeeld:

[ ב ֹ֔ניוba.naaw] zijn zonen ([ בןbeen] zoon, [ בנִׁ֖יםbaa,niem] zonen)
2.5 Tekst Genesis 1: 2
Beluister Genesis hoofdstuk 1

ם
ָ וה ָ֗אר ָץ הי ֵ֥תה ֹ֨תהוָ ו ֹ֔בהו ו ִׁ֖חׁשְך על־פ ָ֣נָי ת ִ֑הו
2ָָwe.haa.’aa.rèts|haa.je.taa|to.hoe|waa.vo.hoe|we.cho.sjèch|‘al-pe.nee|te.hoom|diepte
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־פ ֵ֥נָי ה ָֽמיםָ׃
ֹ֔ וח א
ָ ו ָ֣ר
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.

[ היהhaa.jaa] = zijn. [ הי ֵ֥תהhaa.je.taa] = zij was
[ ָָֽוwa] = en. ָ[ וwaa] = en. ָ[ הha] = de of het.
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[ פניםpaa.niem] = aangezicht (status absolutes).
[ פנָ֣יpe.nee] = aangezicht van (status constructus).
ָ[ ָ֣רוחroe.ach] = geest,adem of wind. Let op: geen [roe.cha], bij patach onder laryngaal (glijpatach) eerst de patach en dan de laryngaal lezen.

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

2.6 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

’[ ארץè.rèts] aarde, land, [ ה ָֽארץhaa.’aa.rèts]ָdeָaarde,ֵָָ֥[ מארצךmee.’ar.tse.chaa] van
uw land.

[ פניםpaa.niem] aangezicht, [ פנָ֣יpe.nee] aangezicht van, [ פנָֽיוpaa.naaw] zijn aangezicht.
ָ[ רוחroe.ach] geest, wind, adem, רוחֹו
ֹ֔ [roe.choo] zijn geest, רוחת
ִׁ֖ [ הhaa.roe.chot] de
geesten.

[ מיםma.jim] water, wateren, ל־מי
ִׁ֖ ‘[ עal-mee] bij wateren van.
2.7 Vragen les 2
V02-01 Wat is de stam van een hebreeuws woord?
V02-02 Wordt het bezittelijk voornaamwoord voor of achter het zelfstandig naamwoord
geplakt?
V02-03 Hoe translittereer je woorden die eindigen op qamets – jod – wav?

2.8 Lied Sjalom chaverim (herhaling 1.6)
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3 Dageesj, Leesmoeders
We maken onderscheiden in de Dageesj forte (verdubbeling en de Dageesj lene (verscherping
van de uitspraak.

3.1 Vragen en antwoorden vorige les
V02-01 Wat is de stam van een hebreeuws woord?

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.
V02-02 Wordt het bezittelijk voornaamwoord voor of achter het zelfstandig naamwoord
geplakt?

Het bijvoegelijk naamwoord wordt achter het zelfstandig naamwoord eraan vast geschreven.
Het is een achtervoegsel.
V02-03 Hoe translittereer je woorden die eindigen op qamets – jod – wav?

Dit translittereer je niet als [aajw], maar als [aaw].

3.2 Dageesj forte (verdubbeling)
Alle letters met uitzondering van de laryngalen kunnen worden verdubbeld met een punt
(dageesj forte).

הh
יj
סs
רr

דd
טt
נn
קq

 ץts  ףp,f

גg
 חch
מm
 צts
תt
ןn

 בb,v ’ א
ןz וw
 לl  כk,ch
 פp,f ‘ ע
 ׁשsj  ׂשs
 םm  ךch

alef, beet, gimel, dalet, hee
wav, zajin, chet, tet, jod
kaf, lamed, meem, noen, samech
ajin, pee, tsadee, qof, reesj
sin / sjin, taf
slotletters:
kaf, meem, noen, pee, tsadee

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

[ָה ָֽמיםham.maa.jim] het water
13
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[ָדברוdab.be.roe] Spreekt.
Aan een Dageesj Forte gaat altijd een vocaal of een hoorbare sjewa vooraf. Let op: een
leesmoeder is ook een vocaal.
Een dageesj forte kan niet in een laryngaal staan
laryngaal.

( ) א ה ח ע. De letter  רis soms een

3.3 Dageesj lene (begadkefat)
De Dageesj lene kan alleen staan letters begadkefat

()ב ג ָד ּכ פ ת.

begadkefat - dageesj lene – beet, gimel, dalet, kaf, pee, taf
alef, beet, gimel, dalet, hee
h
d
g
b,v
’ָ
wav, zajin, chet, tet, jod
j
t
ch
z
w
kaf, lamed, meem, noen, samech
s
n
m
l
k,ch
ajin, pee, tsadee, qof, reesj
r
q
ts
p,f
‘
sin / sjin, taf
t
sj
s
slotletters:
ts
f
n
m
ch
kaf, meem, noen, pee, tsadee
Hoe onderscheiden we de dageesj lene en forte?
na een vocaal of na een hoorbare sjewa, (dus na een open lettergreep): dageesj forte
na een consonant (dus na een gesloten lettergreep): dageesj lene.

ה
י
ס
ר

ד
ט
נ
ק

ץ

ף

ג
ח
מ
צ
ת
ן

ב
ן
ל
פ
ׁש
ם

א
ו
כ
ע
ׂש
ך

בָגָדָּכָפָת

De letters begadkefat (
) kunnen met een punt (dageesj lene) of zonder punt
wordenָgeschreven.ָMetָdageesjָleneָhebbenָzeָeenָ“hardere”ָuitspraak.ָInָdeָpraktijkָgeldtָ

ָב

ָָּכ

dit geldt alleen voor de letters beet (b of v), kaf
(k of ch) en pee
Voorbeelden (letters begadkefat met en zonder dageesj lene)

ָבbeet (b) [ ב ָ֣ראbaa.raa] hij schiep
ָבveet (v)ָָ[ָו ֹ֔בהוwaa.vo.hoe] en leeg
ָָגgimel (g) [ָגן־gan-] tuin
ָָֹ֨גgimel (g) [ָבד ֹ֨ג ָתvid.gat] over de vissen
 ָָ֣דdalet (d) [ ויב ָ֣דלwaj.jav.deel] en hij scheidde
ָד
ָ dalet (d)ָ’[ָאדםaa.daam] mens
ָָּכkaf (k) [ָּכי־kie] dat
ָכ
ָָֽ chaf (ch)ָָכן
ָֽ [cheen] zo
ָָפpee (p)ָָ‘[ָעל־פ ָ֣ניal-pe.nee] op aangezicht van
ָפ
ָָ֣ fee (f) ופ ָף
ָ֣ [ָיעje. ‘o.feef] laten zij vliegen
14
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 תtaf (t)ָָ[ָָתֹורהtoo.raa] wet
 ָֹ֨תtaf (t) הו
ָ [ ָֹ֨תto.hoe] woest
3.4 Leesmoeders
Leesmoeders – alef, hee, wav, jod

הh
יj
סs
רr

דd
טt
נn
קq

 ץts  ףp,f
De letters

גg
 חch
מm
 צts
תt
ןn

 בb,v ָ’ א
ןz וw
 לl  כk,ch
 פp,f ‘ ע
 ׁשsj  ׂשs
 םm  ךch

alef, beet, gimel, dalet, hee
wav, zajin, chet, tet, jod
kaf, lamed, meem, noen, samech
ajin, pee, tsadee, qof, reesj
sin / sjin, taf
slotletters:
kaf, meem, noen, pee, tsadee

ָאָהָוָָיkunnen 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 [ ברָא ִׁׁ֖שי ָתbe.ree.sjiet] in begin
 הleesmoeder slot-hee (alleen het eind van een woord) [ היתֵָ֥הhaa.je.taa] zij was
 ֹוleesmoeder wav [ תהִָֹ֑וָםte.hoom] diepte
 יleesmoeder jod אׁשי ָת
ִָׁ֖ ָ[ ברbe.ree.sjiet] in begin
De leesmoeders worden alleen gecombineerd met verwante vocalen
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)

 רbegint.

ָ

ֶ

ֵ

ֹ

ִ

ֻ

ַַ

qamets

segol

tseree

cholem

chiereq

qibboet
s

patach

ָ רo

ָ רè

ָ רee

ָ רo

 ָרi

ָ רoe

ָ רa
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geen (lang door
klemtoon)

 ָרaa
 רָאaa  רָאè
 רָהaa  רָהè

 אalef (lang)
 רָאee  ָראoo  ָראie
 הslot-hee (lang)
 רָהee  רָהoo
 וwav (lang)
 רָוoo
 יjod (lang)
 רָיè  רָיee
 ָריie
De combinatie  רָוoe 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.

 רָאoe
 רוoe

De patach heeft nooit een leesmoeder.

3.5 Tekst Genesis 1 : 3 – 4
Beluister Genesis hoofdstuk 1

י־אור׃
ָֽ ם י ָ֣הָי ִ֑אור וַָֽֽיה
ָ ֱֱֹלהי
ִׁ֖ ו ֵ֥יאמר א
3ָָwaj.jo.mèr|’è.lo.hiem|je.hie|’oor|wa.je.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.

’[ אמרaa.mar] = zeggen. [ ו ֵ֥יאמרwaj.joo.mèr] = en hij zei. [ היהhaa.jaa] = zijn.
[ י ָ֣היje.hie] = er zij. [ וַָֽֽיהיwa.je.hie] = er was. ’[ ִ֑אורoor] = licht.
י־טו ָב
ִ֑ ם את־ה ִׁ֖אור ּכ
ָ ויַֽרא אֱֱֹלהי
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 בֵ֥יָן ה ִׁ֖אור ובֵ֥יָן ה ָֽחׁשְך׃
ֹ֔ ויב ָ֣ד ָל 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.

[ ראהraa.’aa]ָ=ָzien. [ ויַֽראwaj.jar’]ָenָhijָzag. [ ּכי־kie-] dat.
[ ִ֑טובtoov] goed. [ בדלbaa.dal] scheiden. [ ויב ָ֣דלwaj.javdeel] en hij scheidde.
[ בֵ֥יןbeen] tussen. [ וoe] en. [ ובֵ֥יןoe.veen] en tussen.
3.6 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

[ בדלbaa.dal] scheiden, ויב ָ֣דל

[waj.javdeel] en hij scheidde.
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[ ִ֑טובtoov] goed, aangenaam, [ טֹובtoov] goed zijn, aangenaam zijn
’[ ִ֑אורoor] licht, אֹורך
ֹ֔ [’oo.rè.chaa] uw licht
’[ אֹורoor] licht worden, licht zijn, ’[ ִׁ֖אֹוריoo.rie] word licht
[ ראהraa.’aa]ָzien, [ ויַֽראwaj.jar’]ָenָhijָzag.
3.7 Vragen les 3
V03-01 Wat is de functie van een Dageesj forte?
V03-02 Welke 3 letters worden in deze cursus anders uitgesproken als er een Dageesj lene in
staat?
V03-03 Hoe kun je weten of een Dageesj forte of lene is?
V03-04 Geef bij de 4 leesmoeders aan voor welke vocaalklanken ze worden gebruikt.

3.8 Lied Qadoosj (Heilig)
Beluister Qadoosj (heilig)

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

אֲׁשרָ 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.naajָ’è.lo.hiemָtse.vaa.’oot] (2x)
Adonaaj, God van legermachten.
[’a.sjèrָhaa.jaaָwe.hoo.wèָwe.ja.voo] (2x)
waarvan geldt Hij was en Hij is en Hij zal komen.
Openbaring 4: 8
HetָliedָkomtָuitָOpenbaringָ4:ָ8.ָAlleenָhetָwoordjeָ[’a.sjèr]ָ"waarvanָgeldt"ָisָ
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

ם ואין־דֳמי להָן יֹומם ולילה ואמרֹו ָת
ָ עינים מסבי ָב ומלפני
‘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

ׁש קדֹוׁש יהֹוה אֱֱֹלהים צבאֹות הי ָה והֹוה ויבֹוא׃
ָ קדֹוׁש קדֹו
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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.

וק ֹ֨רא זֹ֤ ָה אל־זהָ וא ֹ֔מר
we.qaa.raa|zè|’èl-zè|we.’aa.mar
en hij riep|deze|naar deze|en hij zei

הו ָה צב ִ֑או ָת
ָ֣ ׁש י
ָ קדוׁש׀ קדוׁש ק ִׁ֖דו
qaa.doosj|qaa.doosj|qaa.doosj|’a.do.naaj|tse.vaa.’oot
heilig|heilig|heilig|Adonaaj van|legermachten

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

18

Basiscursus Bijbels Hebreeuws

4 Ketiv-qeree, sjewa
4.1 Vragen en antwoorden vorige les
V03-01 Wat is de functie van een Dageesj forte?

De dageesj forte verdubbelt een consonant
V03-02 Welke 3 letters worden in deze cursus anders uitgesproken als er een Dageesj lene in
staat?

De consonanten die anders worden uitgesproken als er een Dageesj lene in staat zijn: Beet (b
of v), Kaf (k of ch) en Pee (p of f).
V03-03 Hoe kun je weten of een Dageesj forte of lene is?

Een consonant met een Dageesj forte wordt altijd voorafgegaan door een vocaal.
V03-04 Geef bij de 4 leesmoeders aan voor welke vocaalklanken ze worden gebruikt.

De leesmoeder Alef wordt gebruikt voor de vocaalklanken [aa, è, ee, oo, ie, oe]
De leesmoeder slot-Hee wordt gebruikt voor de vocaalklanken [aa, è, ee, oo]
De leesmoeder Wav wordt gebruikt voor de vocaalklanken [oo, oe]
De leesmoeder Jod wordt gebruikt voor de vocaalklanken [ è, ee, ie]

4.2 Ketiv-qeree (lees anders dan geschreven is)

[ קתיבqe.tiev] geschreven (van [ ּכתבkaa.tav] schrijven).
[ קריqe.ree] = lees, roep, proclameer (van ָ[ קראqaa.raa] lezen, roepen, proclameren).
De Masoreten beschouwden de consonantentekst als heilig en het was niet toegestaan om die
te veranderen. Maar zij 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.
De bijzondere Ketiv-qeree heet Ketiv-qeree-perpetuem. Deze geldt voor woorden die altijd op
de zelfde manier moeten worden gelezen. Zie hieronder.
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יהוֵ֥ה

1. De belangrijkste Ketiv-qeree betreft de naam van God
Jaahwèh of JHWH. Gelovige
Joden spreken die naam al meer dan 2000 jaar niet uit omdat ze diep respect hebben voor

’[ אֲד ָ֗ניa.do.naaj] mijn
Heer. Daarom schreven de Masoreten deָklinkersָvanָ[’a.do.naaj] bij het woord  יהוה,
Hem. In plaats van

יהוה

of Jaahwèh of JHWH spreken ze uit:

waarbij de chateef-patach, welke alleen onder een 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]ָenָvertalenָhet
naar Adonaaj. JHWH wordt ook wel het tetragrammaton genoemd. De naam Jehowah is dus
onjuist. Oorspronkelijk was de naam

[ יהוהJah.wèh].

2. Als voor JHWH het woord Adonaaj staat, dan worden de klinkers van Èlohiem bij JHWH
gezet.

1
2

Ketiv - geschreven

Qeree - lees

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

[ אֲד ָ֗ניAdonaaj] of HEERE
ם
ָ ’[ אֲדני אֱֱֹלהיa.do.naajָ’è.lo.hiem]
de Heer Adonaaj of de Here HEERE

3
4

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

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

4.3 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) wordtָuitgesprokenָalsָ“e”,ָalsָinָbegin.
De stille sjewa (sjewa quiescens simplex) wordt niet uitgesproken. Hij dient als afsluiting van
een lettergreep.
Voorbeelden en regels.

[ ברי ָתbe.riet] verbond. Onder eerste consonant: hoorbaar.
[ דברוdab.be.roe] Spreekt. Onder een consonant met een dageesj forte (verdubbelde
consonant) : hoorbaar.

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

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

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

 רbegint.

ָ

ֶ

ֵ

ֹ

ִ

ֻ

ַַ

qamets

segol

tseree

cholem

chiereq

qibboet
s

patach

ָ רee

ָ רo

 ָרi

ָ רoe

ָ רa

 ָרo
 ָרè
ָ רaa
 רָאaa  ָראè
 רָהaa  רָהè
 רָיè

 רָאee  ָראoo  ָראie
 רָהee  רָהoo
 רָוoo
 רָיee
 ָריie

 רָאoe
 רוoe

[ הלְךhaa.lach] hij ging. Onder de laatste consonant van een woord: stil.
ָ[ נרדneerd] nardus. Onder de laatste twee consonanten van een woord: beide stil.
[ יכתבוjich.te.voe] zij zullen schrijven.ָTweeָsjewa’sָmiddenָinָwoord: 1e stil, 2e hoorbaar.
4.4 Samengestelde sjewa

 א ו י חwordt de simpele sjewa ָvervangen door een samengestelde
sjewa: chateef-segol ֱֱ ָ(è), chateef-qamets ֳ ָ(o) en chateef-patach ֲ ָ(a).
Bij laryngalen
Voorbeelden.

ֱֱ ָ(è) ֱֱֹלהים
ִ֑ ’[ אè.lo.hiem] God.
chateef-qamets ֳ ָ(o) ‘[ עֳניo.nie] ellende.
chateef-patach ֲ ָ(a) [ חֲמורcha.moor] ezel.
chateef-segol

4.5 Tekst Genesis 1 : 5 – 6
Beluister Genesis hoofdstuk 1

ם ול ִׁ֖חׁש ְָך
ָ ם ָ׀ לאורָ ֹ֔יו
ָ ֱֱֹלהי
ֹ֤ ויק ֹ֨רא א
waj.jiq.raa|’è.lo.hiem|laa.’oor|joom|we.la.cho.sjèch
wvw: 5 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.

לִ֑ילה

[laa.je.laa] = nacht.

‘[ עֵ֥רבè.rev] = avond. בקר
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[ ֵ֥יוםjoom] = dag. ’[ אחדè.chaad] = één.
יע
ָ ם י ֵ֥הָי ר ִׁ֖ק
ָ ֱֱֹלהי
ֹ֔ ו ָ֣יאמר א
waj.joo.mèr|’è.lo.hiem|je.hie|raa.qie.a‘
wvw: 6 En Hij zei|God|er zij|uitspansel
nl: En God zei er zij uitspansel

יהָי מב ֹ֔דיל בֵ֥יָן ִׁ֖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.

ָ[ רקיעraa.qie.a‘]ָuitspansel. [ תוְךtaa.wèch] = midden.
4.6 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

[ לִ֑ילהlaa.je.laa] = nacht.
[ ֵ֥יוםjoom] = dag, [ י ִ֑מיםja.miem] dagen, [ י ֵ֥מיje.mee] dagen van.
‘[ עֵ֥רבè.rev] = avond, [ מעֵ֥רבmee.‘è.rèv]ָvanaf de avond,
[ בָ֣ין הערבִ֑יםbeen|haa.‘ar.baa.jiem]ָbij de schemering (tussen de twee avonden).
[ בקרbo.qèr] = morgen, [ ב ִ֑בקרbab.bo.qèr] in de morgen.
[ תוְךtaa.wèch] = midden, [ ב ָ֣תֹוְךbe.tooch] in het midden van.
[ ּכתבkaa.tav] schrijven, [ קתיבqe.tiev] geschreven.
[ קראqaa.raa] lezen, roepen, proclameren, [ קריqe.ree] = lees, roep, proclameer.
4.7 Vragen les 4
V04-01 Leg uit wat Ketiv – Qeree betekent.
V04-02 Wanneer is de simpele sjewa hoorbaar?
V04-03 Wanneer is de simpele sjewa stil?
V04-04 Onder welke letters vinden we geen simpele sjewa, maar een samengestelde sjewa?

4.8 Lied Qadoosj (Heilig, herhaling van 3.7)
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5 Tenach, accenten en overige schrifttekens
5.1 Vragen en antwoorden vorige les
V04-01 Leg uit wat Qetiv – Qeree betekent.

Ketiv-qeree betekent dat er iets anders moet worden gelezen dan wat er geschreven is.
V04-02 Wanneer is de simpele sjewa hoorbaar?

De simpele sjewa is hoorbaar als: 1 deze onder de eerste consonant staat, 2 deze onder een
verdubbelde consonant staat, 3 deze volgt op de vocaal qamets die de klemtoon heeft, 4 bij
twee maal een sjewa midden in een woord is de tweede hoorbaar.
V04-03 Wanneer is de simpele sjewa stil?

De simpele sjewa is stil als: 1 deze onder de laatste consonant staat, 2 deze volgt op een korte
vocaal, 3 bij twee maal een sjewa midden in een woord is de eerste stil.
V04-04 Onder welke letters vinden we geen simpele sjewa, maar een samengestelde sjewa?

We vinden een samengestelde sjewa onder de laryngalen (Alef, Hee, Chet en Ajin).

5.2 Tenach
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’imָ(N) en Ketoevim (K) en dat zijn de namen van de 3
onderdelen van de Joodse bijbel.

[ תֹורהtoo.raa] Thora, onderwijzing (5 boeken: 1 – 5)
1 Beresjiet - Genesis
2 Sjemot - Exodus
3 Wajikra - Leviticus
4 Bemidbar (Bamidbar) - Numeri
5 Devariem – Deuteronomium

[ נביאיםne.vie.’iem]ָNevi’im, Profeten (21 boeken: 6 – 26)
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6 Jehosjoea‘ָ- Jozua
7 Sjofetiem - Richteren
8 Sjemoeël 1 - 1 Samuel
9 Sjemoeël 2 - 2 Samuel
10 Melachiem 1 - 1 Koningen
11 Melachiem 2 - 2 Koningen
12 Jesja‘jahoeָ- Jesaja
13 Jirmejahoe - Jeremia
14 Jechezkel - Ezechiël
15 Hosjea‘ָ- Hosea
16 Joël - Joël
17 Amos - Amos
18 'Ovadja - Obadja
19 Jona - Jona
20 Micha - Micha
21 Nachoem - Nahum
22 Chavakoek - Habakuk
23 Tsefanja - Zefanja
24 Chaggai - Haggai
25 Zecharja - Zacharia
26 Mal’achiָ– Maleachi

[ ּכתוביםke.toe.viem] Ketoevim, geschriften (13 boeken: 27 – 39)
27Tehiliem - Psalmen
28 Misjlee - Spreuken
29 Iov - Job
30 Sjier Hasjiriem - Hooglied
31 Roet - Ruth
32 Echa - Klaagliederen
33 Kohelet - Prediker
34 Ester – Esther
35 Daniël - Daniël
36 Ezra – Ezra
37 Nechemja - Nehemia
38 Divree Hajamiem 1 - 1 Kronieken
39 Divree Hajamiem 2 - 2 Kronieken

5.3 Accenten en overige schrifttekens
Accenten
De accenten, ook wel zangtekens genoemd, zijn door de Masoreten toegevoegd met het doel
om de (zangerige) voordracht van de tekst vast te leggen. We behandelen hier de 3
belangrijkste accenten: de atnah, de silloeq en de meteg.

ֱֱֹלהים
ִ֑ א

Atnah
(^ links naast vocaal) geeft het midden van een vers aan, geeft klemtoon en
vaak verlenging van de vocaal.

( ה ָֽארץ׃vertikaal streepje links naast vocaal in laatste woord van een vers, dus altijd
in combinatie met  ׃de soof pasoeq ) geeft klemtoon en vaak verlenging van de vocaal.
Meteg בית
ָָֽ (vertikaal streepje links naast vocaal) geeft bijklemtoon.
Silloeq
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Overige schriftekens
De maqqeef
elkaar.

 ־( על־פנָ֣יliggend spreepje tussen 2 woorden) verbindt deze woorden met

 ׃( ה ָֽארץ׃dubbele punt) geeft het einde van een vers aan.
De mappiq is een punt in de slot-hee  ּהen geeft aan dat deze geen leesmoeder is en moet
worden uitgesproken. ינּה
ֹ֔ [ למle.mie.naah]
de soof pasoeq

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

ּכה־א ַ֞מר ָּ֣כורׁש׀ ָ֣מלְך פ ָ֗רס ּכל־ממל ֹ֤כות ה ֹ֨אר ָץ
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 Adonaj God van de hemel gaf mij alle volken van
de aarde

נָ֣תן ָ֗לי יהו ָה אֱֱֹלהָ֣י הש ֹ֔מים ו ָֽהוא־פ ֹ֤קד עלָי
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
ִ֑ ֲׁשר ָֽב
ָ֣ ם א
ָ לב ָֽנות־ֹלָ֣ ו ֹ֔בית בירוׁש ִׁ֖ל
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 אֱֱֹלהיו ע ִׁ֖מו ויָֽעל׃
mie-vaa.chèm|mik.kol-‘am.moo|’a.do.naaj|’è.lo.haav|‘im.moo|we.jaa.‘al
wvw: wie bij jullie|van heel Zijn volk|Adonaj|zijn God|met hem|en laat hem op gaan
nl: Laat Adonaj zijn God zijn met iedereen die tot Zijn volk behoort en laat hem opgaan.

[ ּכהkoo] zo, [ מלְךmè.lèch] koning, [ נתןnaa.tan] geven,
[ פקדpe.kad] aanstellen, bezoeken, [ בנהbaa.naa] bouwen, [ ָֽביתba.jit] huis
‘[ עםam] volk, ‘[ עלהaa.laa] opgaan, stijgen, klimmen
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.
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5.5 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

[ ּכהkoo] zo,
[ מלְךmè.lèch] koning, [ מל ִׁ֖כיםme.laa.chiem] koningen, [ מלכֵ֥יmal.chee] koningen van.
[ נתןnaa.tan] geven, [ נ ָ֗תןno.teen] gevende.
[ פקדpe.kad] aanstellen, bezoeken.
[ בנהbaa.naa] bouwen, [ לבנָֽ ֹות־liv.noot] om te bouwen.
[ ָֽבי ָתba.jit] huis, ִָׁ֖[ ביתךbee.te.chaa] uw huis.
‘[ עםam] volk, ‘[ ע ָ֗מֹוam.moo] zijn volk.
‘[ עלהaa.laa] opgaan, stijgen, klimmen, [ ויָֽעלwe.jaa.‘al]ָenָlaatָhemָopgaan.
5.6 Vragen les 5
V05-01 Van welke 3 woorden is het woord Tenach een afkorting en wat betekenen die
woorden.
V05-02 Noem het eerste en het laatste bijbelboek in de Tenach.

5.7 Lied Keajjaal (Als een hert)
BeluisterָKe’ajjaalָ(Alsָeenָhert)
Het lied.
Ke’ajjaalָta‘arogָ‘alָ’afieqeeָmaajim,ָ‘alָ’afieqeeָmaajim.ָ(2x)
(Als een hert, dat verlangt, naar bronnen van water, naar bronnen van water.)
keenָnafsjieָta‘arog,ָ’eelèchaaָ‘adonaaj, ’eelèchaaָ‘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 ֹּ֤כָן נפ ֹׁ֨שָי תע ֲִׁ֖רג אלָ֣י ָך 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 Qamets
6.1 Vragen en antwoorden vorige les
V05-01 Van welke 3 woorden is het woord Tenach een afkorting en wat betekenen die
woorden.

Het woord TeNaCH is een afkorting van de namen van de drie onderdelen van de Joodse
bijbel:ָThoraָ(Onderwijzing),ָNevi’imָ(Profeten)ָenָKetoevimָ(Geschriften)
V05-02 Noem het eerste en het laatste bijbelboek in de Tenach.

Het eerste bijbelboek in de Tenach is Beresjiet (Genesis).
Het laatste bijbelboek in de Tenach is Divree Hajamiem 2 (2 Kronieken).

6.2 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 ח
ָ [ach], na een vocaal in de
vorige lettergreep: ָ[ רוחroe.ach]
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.’e.rèts] en de aarde
[ הלְךhaa.lach] hij ging
2 De laatste lettergreep van een woord is gesloten als deze eindigt op 2 consonanten, welke
geen vocalenָofָhoorbareָsjewa’sָhebben.

ָנרד

[neerd] nardus
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3 Een dageesj forte in 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
6.3 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
1 in een gesloten lettergreep

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

[ חכ ִ֑מהchoch.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)

[ ויַָֽ֣קםwaj.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 direct voor andere qamets chatoef

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

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

ָֽקד ֵׁ֥שים

[qo.daa.sjiem] heiligdommen, in een open lettergreep in meervoudsvormen op

[aa.sjiem]
qamets [aa] in alle niet hierboven genoemde gevallen

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

6.4 Tekst Genesis 1: 7 - 8

ם את־הרקיעָ ויבדל בין המים אֲׁש ָר
ָ ויעׂש אֱֱֹלהי
7ָwaj.ja.‘as|’è.lo.hiem|’èt-haa.raa.qie.a‘|waj.jav.deel|been|ham.majiem|’a.sjèr
wvw: en Hij maakte|God|het uitspansel|en Hij scheidde|tussen|het water|dat
28

Basiscursus Bijbels Hebreeuws
nl: En God maakte scheiding tussen het water

י־כןָ׃
ָֽ יע וַָֽֽיה
ָ יע ובין המים אֲׁשר מעל לרק
ָ מתָחת לרק
mit.ta.chat|laa.raa.qie.a‘|oe.veenָham.ma.jiemָ’a.sjèrָmee.‘alָlaa.raa.qie.a‘ָwa.je.hie-cheen
wvw: onder|tot uitspansel|en tussen|het water|dat|van boven|tot uitspansel.
nl: onder het uitspansel en het water boven het uitspansel.

‘[ עׂשהaa.saa]ָ=ָmaken. [ תח ָתta.chat] = onder. ‘[ עלal]ָ=ָboven. [ ּכןkeen] = zo.
ם
ָ ם ָֽלרקיעָ ׁשמי
ָ ויקרא אֱֱֹלהי
8 waj.jiq.raa’|’è.lo.hiem|laa.raa.qie.a‘|sjaa.maa.jim
wvw: En Hij riep|God|tot uitspansel|hemel
nl: En God noemde het uitspansel hemel

וַָֽֽיהי־ער ָב וַָֽֽיהי־בקר יום ׁש ָֽניָ׃
waj.hie-‘è.rèvָwaj.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.

 [ ׁשניsjee.nie] = tweede.
6.5 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

‘[ עׂשהaa.saa]ָ=ָmaken,ָ[ ויעׂשwaj.ja.‘as]ָenָhijָmaakte.
[ תחתta.chat] = onder, [ מתחתmit.ta.chat] van onder.
‘[ עלal]ָ=ָboven, [ מעלmee.‘al]ָvanָboven.
[ ּכןkeen] = zo.
’[ א ָֽחדè.chaad] één.
[ ׁשניםsje.na.jiem] twee,  [ ׁשניsjee.nie] = tweede.
6.6 Vragen les 6
V06-01 In welke 4 gevallen wordt de qamets uitgesproken als een [o]

6.7 Lied Keajjaal (Als een hert, herhaling van 5.6)
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7 Suffixen pers. voornaamw, Teksten over de komst van Jezus
7.1 Vragen en antwoorden vorige les
V06-01 In welke 5 gevallen wordt de qamets uitgesproken als een [o]

De Qamets Chatoef wordt uitgesproken als een [o] en dat komt voor in de volgende gevallen:
1 Als de Qamets wordt gevolgd door een consonant zonder vocaal
2 Als de Qamets geen klemtoon heeft en wordt gevolgd door de sjewa.
3 Als de Qamets volgt op een andere Qamets Chatoef [o].
4 Als de Qamets volgt op een Chateef Qamets [o].
5 Als de Qamets wordt gevolgd door de meervoudsuitgang [aa.sjiem]

7.2 Persoonlijkvoornaamwoord als suffix

ָל

Het voorzetsel [le] betekentָ“naar, tot, aan, voor”ָenָkanָwordenָverbonden aan een
persoonsvorm. Deze persoonsvorm is een achtervoegsel of suffix.
persoon

hebreeuws

zonder suffix

ָל
לָי
ל ָך
ל ְָך
לו
ָ
ל ָּה

1 g ev
2 m ev
2 v ev
3 m ev
3 v ev

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

לנָו
לכם
לכן
ם
ָ  לה,לם
להָן
30

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

tot

tot hen
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Deze suffixen kunnen ook, zij het soms in iets gewijzigde vorm, worden verbonden aan:
• andere voorzetsels [be] of [ke]
• werkwoordsvormen
• deָaanduidingָvanָhetָlijdendָvoorwerpָ[’eet]
• zelfstandige naamwoorden

7.3 Teksten over de komst van Jezus
Micha 5:1

הוד ָה
ֹ֔ ות באל ָ֣פָי י
ָ וא ַ֞ת ָה ָֽבית־לָ֣חם אפ ָ֗רתה צעירָ ָֽלהי
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,

וׁש ָל ביׂשר ִ֑אל
ִׁ֖ ממךָ ָ֣לי י ֹ֔צא ָֽלה ֵ֥יו ָת 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.

ולםָ׃
ָֽ ימָי ע
ֵ֥ ם מ
ָ ומוצא ֵ֥תיָו מ ִׁ֖קד
oe.moo.tsaa.’o.taaw|miq.qè.dèm|mie.mee|‘oo.laam
wvw: en Zijn oorsprong|van vroeger|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.

[ ביתba.jit] huis, [ ָֽבית־beet] huis van
[ היהhaa.jaa] zijn, ָ[ ָֽלהיותlih.joot] om te zijn
’[ אלףè.lèf] duizend, ָ’[ אֲלפיםa.laa.fiem] duizenden,  באלפָ֣יonder duizenden van
[ מׁשלmaa.sjal] heersen, וׁשל
ִׁ֖ [ מmoo.sjeel] heerser
Jesaja 7:14

ָ֠לכן י ֹ֨תן אֲדנֵ֥י הוא לכִׁ֖ם ִ֑או ָת
la.cheen|jit.teen|’a.do.naaj|hoe|laa.chèm|’oot
wvw: Daarom|Hij zal geven|Heer|Hij|aan u|teken
nl: Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven:

הנָ֣ה העל ָ֗מה הרהָ וילָ֣ד ָת ֹ֔בָן וק ֵ֥רא ָת ׁש ִׁ֖מו ע ֵ֥מנו ָֽאלָ׃
hin.nee|haa.‘al.maa|haa.raa|we.jo.lè.dèt|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
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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

ם ב ֹ֔חׁשְך ר ִׁ֖או ָ֣אור ג ִ֑דו ָל
ָ ם ההל ָ֣כי
ָ הע
haa.‘aam|ha.ho.le.chiem|ba.cho.sjèch|raa.’oe|’oor|gaa.dool.
wvw: het volk| de gaanden|in duisternis|zij zullen zien|licht|groot
nl: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.

יהםָ׃
ָֽ יׁשביָ ב ָ֣אר ָץ צל ֹ֔מות ִׁ֖אור נ ֵ֥ג ָּה עֲל
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|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־לנָו ֵּ֚בָן 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|is gegeven-aan ons
nl: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,

ות ֵ֥הָי המׂש ִׁ֖רה על־ׁשכ ִ֑מו ויק ֹ֨רא ׁש ֹ֜מָו
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

יע ָד ׂשר־ׁשֹלָֽ ום׃
ִׁ֖ ָ֠פלא יועץָ ָ֣אל ג ֹ֔בו ָר אֲב
pè.lè|joo.‘eets|’eel|gib.boor|’a.vie.‘ad|sar-sjaa.loom
wvw: Wonderlijk|Raadgevende|God|sterk|Vader Eeuwig|Prins van-vrede
nl: Wonderbare Raadsman, 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

7.4 Woordjes
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[ ביתba.jit] huis, [ ָֽבית־beet] huis van
[ היהhaa.jaa] zijn, ָ[ ָֽלהיותlih.joot] om te zijn
’[ אלףè.lèf] duizend, ָ’[ אֲלפיםa.laa.fiem] duizenden,  באלפָ֣יonder duizenden van
[ מׁשלmaa.sjal] heersen, וׁשל
ִׁ֖ [ מmoo.sjeel] heerser
7.5 Vragen les 7
V07-01 Aan welke Hebreeuwse letters herken je de suffixen voor mij, jou, hij / zij, ons, jullie
en hen?

7.6 Messiah van Händel, Jesaja 9: 5 kie-jèlèd joellad-laanoe
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‘adָ’eel gibboor, wesar-sjaaloom
wonderbare Raadsman, eeuwige Vader sterke God, en Vredevorst
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8 Lidwoord ha, voorzetsels le, be en ke
8.1 Vragen en antwoorden vorige les
V07-01 Aan welke Hebreeuwse letters herken je de suffixen voor mij, jou, hij / zij, ons, jullie
en hen?

mij: Jod,
jou (m): Kaf,
jou (v): Kaf, hij: Waw, zij: Hee
ons: Noen + Sjoereq, jullie (m): Kaf + Meem, jullie (v): Kaf + Noen,
hen (m): Hee + Meem, hen (v): Hee + Noen

8.2 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.
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
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eerste letter(greep)

zonder lidwoord

met lidwoord

 א: [haa]
 ר: [haa]
( עklemtoon): [haa]
ָ( עzonder

’[ ִ֑אֹורoor] licht
[ ראׁשroosj] hoofd
‘[ עירier] stad
‘[ ע ָ֣ריםaa.riem] steden

[ ה ִׁ֖אֹורhaa.’oor]ָhetָlicht
[ ה ֹ֔ראׁשhaa.roosj] het hoofd
[ ה ֹ֔עירhaa.‘ier]ָdeָstad
[ הע ִׁ֖ריםhaa.‘aa.riem] de steden

[ הרhaar] berg
[ הריםhaa.riem] bergen
[ היכלhee.chal] tempel
[ חִ֑רבchaa.rèv] zwaard
[ ח ֳִׁ֖ליcho.lie] ziekte
[ חיchaj] leven
[ יארje.’oor]ָNijl
[ ָ֣מלְךmè.lèch] koning

[ ההֵ֥רhaa.haar] de berg
[ ָֽהה ֹ֔ריםhè.haa.riem] de bergen
[ ָֽההיכִׁ֖לha.hee.chal] de tempel
[ החִ֑רבhè.chaa.rèv] het zwaard
[ ההֳליhè.cho.lie] de ziekte
[ ָ֠החיha.chaj] het leven
[ הי ָֽאר׃ha.je.’oor]ָdeָNijl
[ ה ִׁ֖מלְךham.mè.lèch] de koning

klemtoon): [hè]

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

Pausa vormen
De onderstaande woorden hebben altijd een pausale verlenging van de vocaal tot [aa].
zonder pausa

met pausa

met lidwoord en 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]
ָ[ הפרhap.paar]

8.3 Voorzetsels le, be en 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 klink van het
voorzetsel. Zie het schema hieronder.
1e lettergreep
speciaal [’è.lo.hiem] zie voorbeeld)
volle vocaal zonderklemtoon: [.e]

le (naar)
[lee]
[le]
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volle vocaal met klemtoon: [.aa]
[je] : [.ie]
hoorbare sjewa [e] : [.i], stille sjewa
chateef patach [a] : [.a]
chateef qamets [o] : [.aa]
chateef segol [è] : [.è]
[ha] vervalt en wordt : [.a]

[laa]
[lie]
[li]
[la]
[laa]
[lè]
[la]

[baa]
[bie]
[bi]
[ba]
[baa]
[bè]
[ba]

[kaa]
[kie]
[ki]
[ka]
[kaa]
[kè]
[ka]

ָל

Voorbeelden [le] naar, tot, aan, voor
eerste letter(greep)
zonder voorzetsel
[le]

ֱֱ ָspeciaal: [lee], Alef
wordt leesmoeder
vocaal geen kl. : [le]
vocaal klemt. : [laa]
[je]: [lie], Jod wordt
leesmoeder.
hoorbare sjewa [e]: [li]

met voorzetsel [le]

’[ אֱֱלהיםè.lo.hiem] ָ[ ָֽלאֹלהיםlee.lo.hiem] tot God
’[ א ֹ֨תתo.tot]
[ ִ֑מיםmaa.jim]
[ יריחֹוje.rie.choo]
[ מלכתme.lè.chèt]
‘[ עֲמרהa.mo.raa]

[ לאת ָתle.’o.tot]ָtotָtekenen
[ ל ָֽמים׃laa.maa.jim] tot wateren
יחֹו
ִׁ֖ [ ָֽלירlie.rie.choo] tot Jericho
[ למלָ֣כתlim.lè.chèt] aan de koningin
[ לעֲמ ִׁ֖רהla.‘a.mo.raa]ָnaarָGomorra

ֲ ָ: [la]
ֳ ָ: [laa]
ֱֱ ָ: [lè]
’[ אֱֱנֹוׁשè.noosj]
[ ֶ֝לאֱֱנָ֗ ֹוׁשlè.’è.noosj]ָtotָmens
ָ הlidwoord [ha]: [la], Hee [ ה ֹ֤מלְךha.mè.lèch] ָ[ למלְךla.mè.lèch] tot de koning
vervalt

ָב

Voorbeelden [be] in, op, met, door
eerste letter(greep)
zonder voorzetsel
[be]

ֱֱ ָspeciaal: [bee], Alef
wordt leesmoeder
vocaal geen kl. : [be]
vocaal klemt. : [baa]
[je]: ba, jod wordt
leesmoeder
hoorbare sjewa [e]: [bie]

ֲ ָ: [ba]
ֳ ָ: [baa]
ֱֱ ָ: [bè]

met voorzetsel [be]

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

אׁשית
ִׁ֖ [ ברbe.ree.sjiet] in begin

[ יריחֹוje.ri.choo]
[ נ ֵ֥פלne.fol]
‘[ עֲבָ֣רa.var]

יחֹו
ֹ֔ [ ָֽבירbie.ri.choo] in Jericho
[ בנ ֵ֥פלbin.fol] bij het vallen
[ בעֲבָ֣רba.‘a.var]ָalsָoverkant

’[ אֱֱמונהè.moe.naa] [ באֱֱמונִ֑הbè.’è.moe.naa]ָinָ
vertrouwen
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ָ הlidwoord [ha]: [ba], hee [ ה ֹ֤מלְךha.mè.lèch] [ ב ִ֑מלְךba.mè.lèch] door de koning
vervalt

ָּכ

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

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

met voorzetsel [ke]

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

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

ֲ ָ: [ka]
‘[ עֲמרהa.mo.raa] [ ָּֽכעֲמ ֹ֔רהka.‘a.mo.raa]ָalsָGomorra
ֳ ָ: [kaa]
ֱֱ ָ: [kè]
ָ הlidwoord [ha]: [ka], Hee [ ה ֵ֥מיםham.ma.jim] [ ַּּ֭כמיםkam.ma.jim] als het water
vervalt

het water

8.4 Tekst Genesis 1: 9 - 10

ם
ָ ם יקוֹ֨ ָו ה ֹ֜מים מ ֹ֤תח ָת הש ֹ֨מי
ָ ֱֱֹלהי
ָ֗ ו ָ֣יאמר א
9 waj.joo.mèr|’è.lo.hiem|jiq.qaa.woe|ham.ma.jim|mit.ta.chaat|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 ֹ֔ח ָד ותראִָׁ֖ה היב ִׁ֑ש ָה וַָֽֽיה
’èl-maa.qoom|’è.chaad|we.tee.raa.’è|haj.jab.baa.sjaa|wa.je.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.

[ קוהqaa.waa] qal: wachten op, nifal: verzameld worden, [ יקוֹ֨ וjiq.qaa.woe] laten zij
verzameld worden (nifal).

[ מקֹוםmaa.qoom] plaats.
[ ראהraa.’aa]ָqal:zien,ָnifal:ָverschijnen,ָ ותר ִׁ֖אהen laat gezien worden (nifal)
[ יבׂשהjab.baa.sjaa] droog land
ֱֱֹלהים׀ ליבׁשהָ ֹ֔אר ָץ
ֹ֤ ויק ֹ֨רא א
10ָwaj.jiq.raa|’è.lo.hiem|laj.jab.baa.sjaa|’è.rets
wvw: en Hij riep|God|tot het droge land
nl: En God noemde het droge land

י־טובָ׃
ָֽ ם ּכ
ָ ֱֱֹלהי
ִׁ֖ ולמקוֵ֥ה ה ִׁ֖מים ק ָ֣ר ָא י ִ֑מים ויֵַֽ֥רא א
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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.

[ מקוהmaq.wè] hoop, verzameling, [ ולמקוֵ֥הoe.le.miq.wee] en tot de verzameling.
[ יםjaam] zee, [ י ִ֑מיםjam.miem] zeeën.
8.5 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

[ קוהqaa.waa] qal: wachten op, nifal: verzameld worden, [ יקוֹ֨ וjiq.qaa.woe] laten zij
verzameld worden (nifal).

[ מקֹוםmaa.qoom] plaats.
[ ראהraa.’aa]ָqal:zien,ָnifal:ָverschijnen,ָ ותר ִׁ֖אהen laat gezien worden (nifal).
[ יבׂשהjab.baa.sjaa] droog land.
[ מקוהmaq.wè] hoop, verzameling, [ ולמקוֵ֥הoe.le.miq.wee] en tot de verzameling.
[ יםjaam] zee, [ י ִ֑מיםjam.miem] zeeën.
8.6 Vragen les 7
V08-01 Het lidwoord [ha] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.
V08-02 Het voorzetsel [le] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.
V08-03 Het voorzetsel [be] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.
V08-04 Het voorzetsel [ke] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.
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8.7 Lied Adonaaj Adoneenoe (Psalm 8)
Beluister Adonaaj Adoneenoe (Psalm 8)
Refrein
’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
’a.sjèr|te.naa|hood.chaa|‘al-hasj.sjaa.maa.jim
die|zij gaf|uw glorie|boven-de hemel
1 mi.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
le.hasj.biet|’oo.jeev|oe.mit.naq.qim
om te doen zwijgen|vijand
2 kie-’èr.’è|sjaa.mè.chaa|ma.‘a.see|’èts.be.‘o.tè.chaa
want-ik zie|Uw hemel|werk van|Uw vingers
jaa.ree.ach|we.choo.chaa.viem|’a.sjèr|koo.naa.ne.taa
maan|en sterren|die|U hebt vastgenaakt
3 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 Adamdat-U bezoekt hem
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.
4 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
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
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.
Het lied komt letterlijk uit Psalm 8

יהוֹ֤ה אֲד ָ֗נינו ָֽמה־א ָ֣דיר ַּׁ֭שמך בכל־ה ִ֑ארץ
2ָ’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

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

מ ֹ֤פָי ָֽעול ֹ֨לים׀ ָֽוינקיםָ י ַּ֪סד ֶָ֫ת ֵ֥עז ל ֵ֥מען צור ִ֑רי ָך
3ָmi.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

ם
ָ להׁש ֵ֥בית ֶ֝א ָ֗וי ָב ומתנ ָֽק
le.hasj.biet|’oo.jeev|oe.mit.naq.qim
om te doen zwijgen|vijand
39

Basiscursus Bijbels Hebreeuws

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

ֲׁש ָר ּכונָֽנתהָ׃
ָ֣ ם א
ָ י ֵ֥ר ָח ֶ֝וכוכ ָ֗בי
jaa.ree.ach|we.choo.chaa.viem|’a.sjèr|koo.naa.ne.taa
maan|en sterren|die|U hebt vastgenaakt

ן־א ָ֗דם ָּ֣כי תפק ָֽדנוָ׃
ֶ֝ ָֽ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 Adamdat-U bezoekt hem

ֱֱֹלהים וכ ִׁ֖בוד וה ָ֣דר תעט ָֽרהו׃
ִ֑ ותחס ָ֣רהָו ַּ֭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 ֲָׂ֣שָי י ִ֑די ָך ֶּ֝כל ָׁ֣שת ָה ָֽ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

ם ּכלִ֑ם ֶ֝ו ָ֗גם בה ֲֵ֥מות ׂש ָֽדיָ׃
ָ צנָ֣ה ואֲל ָ֣פי
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

צ ָ֣פו ָר ַּׁ֭שמים ודגָ֣י היִ֑ם ֶ֝ע ָ֗בר אר ֵ֥חו ָת 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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9 Voegwoord we, voorzetsel min
9.1 Vragen en antwoorden vorige les
V08-01 Het lidwoord [ha] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.

Het lidwoord [ha] komt ook voor in de vormen [haa, hè]
V08-02 Het voorzetsel [le] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.

Het voorzetsel [le] komt ook voor in de vormen [la, laa, lie, li, lè]
V08-03 Het voorzetsel [be] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.

Het voorzetsel [be] komt ook voor in de vormen [ba, baa, bie, bi, bè]
V08-04 Het voorzetsel [ke] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.

Het voorzetsel [ke] komt ook voor in de vormen [ka, kaa, kie, ki, kè]
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9.2 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
eerste letter(greep)

zonder voegwoord ‘en’

met voegwoord ‘en’

[ בb] geeft [oe] *
[ מm] geeft [oe] *
[ פp] geeft [oe] *
ָ[ יje] geeft [wie],

[ ביןbeen] tussen
[ מׁשהmo.sjè] Mozes
[ פהpè] gezicht
[ ירוׁשלםje.roe.sjaa.la.jim]

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

‘[ עֲטָ֣רתa.tè.rèt] kroon van
’[ אֳנָ֣יo.nie] vloot
’[ אמתè.mèt] trouw
[ תפלהte.fil.laa] gebed
’[ אֲדנָ֣יa.do.naaj] Heer
ֱֱֹלהים
ִ֑ ’[ אè.lo.hiem] God
 בהו+ ָ[ ֹ֨תהוto.hoe + bo.hoe]
ָ[ רוחroe.ach] geest

[ ועֲטֹ֤רתwa.‘a.tè.rèt]
[ וא ֳִ֡ניwaa.o.nie]
[ וא ֱֱָֽמתwè.è.mèt]
[ ותפלִׁ֖הoe.te.fil.laa]
[ וָֽאדנָ֣יwa’.do.naaj]
[ ַּ֭ואֹלהיםwee.lo.hiem]
[ ֹ֨תהוָ ו ֹ֔בהוto.hoe waa.vo.hoe]
וח
ָ [ ו ִׁ֖רwe.roe.ach]

Jod wordt leesm.

ֲ ָ[.a] geeft [wa]
ֳ ָ[.o] geeft [waa]
ֱֱ ָ[.è] geeft [wè]
ָ[.e] geeft [oe]
samentrekking [wa]
samentrekking [wee]
Alef wordt leesm.
woordpaar [waa]
normaal [we]

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

9.3 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]
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[min] verbonden met maqqeef.
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

[min] onlosmakelijk verbonden:
eerste letter(greep) zonder voorzetsel
of bijzonderheid

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

met voorzetsel

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

[ מ ָ֣ארץmee.’è.rèts]ָvanָland
[ מהֲֹלֵ֥ ְךmee.ha.loch] van gaan
[ מחֵ֥לבmee.chee.lèv] van vet
[ מ ֹ֔עירmee.‘ier] van stad
[ מרעָ֣הmee.ro.‘è]ָvanָherder
[ מה ָ֣עירmee.haa.‘ier]ָvanָdeָstad
[ מ ֹ֤מלְךmim.mè.lèch] van koning

9.4 Tekst Genesis 1: 11 - 13

יע ֹ֔זר ָע
ָ ם ָֽתד ֹׁ֤שא ה ֹ֨ארץָ ֹ֔דׁשא ֵּ֚עׂשב מז ָ֣ר
ָ ֱֱֹלהי
ָ֗ 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
ִׁ֖ ֲׁשר זרע
ֵ֥ עָ֣ץ פ ַ֞רָי ֹ֤עׂשה פריָ למ ֹ֔ינָו א
‘eets|pe.rie|le.mie.noo|’a.sjèr|zar|‘oo-boo|‘al-haa.’aa.rèts|wa.je.hie-cheen
wvw: boom van|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.

וצא ה ֹ֜ארץ ָ֠דׁשא עָׂ֣שב מז ֹ֤ריעָ ֹ֨זר ָע למ ֹ֔ינהָו
ֹ֨ ות
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|brengende|zaad|naar zijn soort
nl: en de aarde bracht groen zaaddragend kruid voort en vruchtdragende vruchtbomen,

י־טוב׃
ָֽ ם ּכ
ָ ֱֱֹלהי
ִׁ֖ ו־בו למינִ֑הו ויֵַֽ֥רא א
ִׁ֖ ֲׁשר זרע
ֵ֥ וע ָץ ָֽעׂשה־פרָי א
we.‘eets|‘o.sè-pe.rie|zar.‘oo-boo| le.mie.nee.hoe|wa.jar’|’è.lo.hiem|kie-toov
wvw: en boom|makende-vrucht|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.
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יׁשי׃
ָֽ י־בקר ֵ֥יום ׁשל
ִׁ֖ וַָֽֽיהי־עֵ֥ר ָב וַָֽֽיה
13 wa.je.hie-‘è.rèv|wa.je.hier-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 mrgen, de derde dag.

9.5 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

[ דׁשאdaa.sjaa] qal: groen groeien, hifil: uitspruiten, [ ָֽתד ֹׁ֤שאtad.sjee] laat uitspruiten.
[ דׁשאdè.sjè] gras.
‘[ עׂשבè.sèv] kruid.
[ זרעzaa.ra‘]ָqal:ָzaaien,ָhifil:ָzaadָproduceren, ָ[ מז ָ֣ריעmaz.rie.a‘] zaad producerende.
[ ֹ֔זרעzè.ra‘] zaad. [ זרעֹו־zar.‘oo]ָzijnָzaad.
‘[ עָ֣ץeets] boom, hout.
[ פ ַ֞ריpe.rie] vrucht.
[ מיןmin] soort, [ למ ֹ֔ינוle.mie.noo] naar zijn soort.
9.6 Vragen les 8
V08-01 Het voegwoord [we] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord
waar het bij hoort. Noem die andere vormen.
V08-02 Het lidwoord [min] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.

9.7 Lied Adonaaj Adoneenoe (Psalm 8, herhaling 8.7)

44

Basiscursus Bijbels Hebreeuws

10 Persoonlijk voornaamwoord
10.1 Vragen en antwoorden vorige les
V09-01 Het voegwoord [we] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord
waar het bij hoort. Noem die andere vormen.

Het voorzetsel [we] komt ook voor in de vormen [oe, wie, wa, waa, wè, wee]
V09-02 Het lidwoord [min] komt ook in andere vormen voor, afhankelijk van het woord waar
het bij hoort. Noem die andere vormen.

Het voorzetsel [min] komt ook voor in de vormen [mee, mi].

10.2 Persoonlijke voornaamwoord, zelfstandige vorm
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

[ תעט ָֽרהוte.‘at.te.ree.hoe] U heeft hem gekroond.
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, v: vrouwelijk, g: gemeenschappelijk
ev: enkelvoud, mv: meervoud
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persoon
1 g ev
2 m ev
2 v ev
3 m ev
3 v ev
1 g mv
2 m mv
2 v mv
3 m mv
3 v mv

hebreeuws

אֲנָי, אנכי
את ָה
ָאת
הו ָא
הי ָא
נחנָו, אֲנחנָו
ם
ָ את
אתָן, אתנה
ם
ָ  ה, המה
הנ ָה

translitteratie
’aa.no.chie,ָ’a.nie

nederlands
ik

’at.taa

jij

’att

jij

hoe’

hij

hi’

zij

’a.nach.noe,ָnach.noe wij
’at.tèm

jullie

’at.tee.naa,ָat.tèn

jullie

hee.maa, heem

zij

heen.naa

zij

היה

Omdat de tegenwoordige tijd van het werkwoord
[haa.jaa] zijn, niet voorkomt in de
Hebreeuwse bijbel, kan “ik”ָookָ“ikָben”ָbetekenen etc.

10.3 Tekst Numeri 6: 24 - 26
Deze tekst bevat de woorden waarmee de hogepriester het volk zegende.

הו ָה ויׁשמ ָֽרך׃
ִׁ֖ יברכךֵָ֥ י
24ָje.vaa.rè.che.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

י ֹ֨אר יהוה׀ פניָו אלִׁ֖י ָך ָֽויחנַָֽֽךָ׃
25ָja.’eer|’a.do.naaj|paa.naaw|’è.lè.cha|wie.choe.nèk.ka
wvw: Laat Hem schijnen|Adonaaj|Zijn gezicht|op jou|en laat Hem je genadig zijn
nl:ָLaatָAdonaaj’sָgezichtָopָjouָschijnenָenָlaatָHemָjeָgenadigָzijn

ם לךִָׁ֖ ׁשֹלָֽ וםָ׃
ָ י ֹ֨שא יהוֹ֤ה ָ׀ פניוָ א ֹ֔לי ָך וי ֵׂ֥ש
26 jis.saa|’a.do.naaj|paa.naaw|’è.lè.cha|we.ja.seem|le.chaa|sjaa.loom
wvw: en Hij heft op|Adonaj|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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10.4 Woordjes
Leer de volgende woorden (met links de woordenboekvorm en daarnaast enkele andere
vormen)

[ ברְךbaa,rach] qal: knielen, zegenen, piel: laten zegenen, ֵָ֥[ יברכךje.vaa.rè.che.chaa]
laat Hij je zegenen.

[ ׁשמרsjaa.mar] bewaren, [ ויׁשמ ָֽרךwe.jisj.me.rè.chaa] en laat Hij je bewaren.
’[ אֹורoor] qal: licht zijn, licht worden, hifil: licht geven, [ י ֹ֨ארja.’eer] laat Hem schijnen.
[ חנןchaa.nan] genadig zijn, ָ[ ָֽויחנַָֽֽךwie.choe.nèk.ka] laat Hem opheffen.
[ נׂשאnaa.saa] opheffen, [ י ֹ֨שאjis.saa] en Hij heft op.
[ ׂשוםsoem] plaatsen, zetten, [ וי ֵׂ֥שםwe.ja.seem] en Hij zet.
[ ׁשלֹוםsjaa.loom] vrede
10.5 Vragen les 9
V09-01 In welke vormen komt het persoonlijk voornaamwoord voor in het Hebreeuws?
V09-02 Hoe kan je het woord

[ הואhoe’] vertalen?

10.6 Lied Ha Bracha
HetָliedָHaָBrachaָ(deָzegen)ָbegintָmetָdeָbovenstaandeָbijbeltekst,ָgevolgdָdoorָ“Amen”ָ
en daarna de onderstaande tekst.

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

משפחתך וילדיך דורותיך אחרי ָך
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

אחרי ָך, רוחָו תל ָך 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 אית ָך הוא אית ָך, מסביב ָך
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 בצאת ָך ובוא ָך
ba.bo.qèr|oe.va.‘è.rèv|be.tsè.tè.chaa|oe.vo.’è.chaa
wvw: in morgen|en in avond|in jouw uitgaan|en jouw komen

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

הוא איתנו עם כולנו הוא איתך הוא אית ָך
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
2x
jevaarèchechaaָ’adonaajָwejisjmerèchaaָ
Laat Hij je zegenen Adonaj en je bewaren
ja’eerָ’adonaajָpanaavָ’èlèchaָwiechoenèkkaָ
Laat schijnen Adonaj Zijn gezicht over jou en je genadig zijn
jisjsjaa ’adonaajָpanaavָ’èlèchaָwejaseemָlechaaָsjaaloomָ
Laat opheffen Adonaj Zijn gezicht over jou en geven naar jou vrede
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
jehie chasdoo ’èlèchaָle’alfeeָdooroot
Laat zijn, Zijn genade tot duizenden generaties
misjpachtèchaaָwielaadèchaaָdoorootèchaaָ’acharèchaa
je familie en je kinderen jouw generaties achter jou
roechooָtèlèchָlefanèchaaָlètsiedèchaaָ’acharèchaaָ
Zijn Geest gaat voor jou naast jou achter jou
misvievèchaaָbeliebèchaaָhoe’ָ’ietchaaָhoe’ָ’ietchaaָ
rondom jou in jouw hart Hij met jou Hij met jou
baboqèrָoeva‘èrèvָbetsètèchaaָoevo’èchaa
in morgen en in avond in jouw uitgaan en jouw komen
besivlootèchaaָwe’osjrèchaaָhoeָ’itchaaָhoeָ’itchaa
in jouw huilen in jouw blij zijn Hij in jou Hij in jou
hoeָ’ietanoeָ‘imָkoelanoeָhoeָ’ietchaaָhoeָ’ietchaaָ
Hij voor ons met ons Hij voor jou Hij voor jou
jevaarèchechaaָ’adonaajָwejisjmerèchaaָ
Laat Hij je zegenen Adonaj en je bewaren
ja’eerָ’adonaajָpanaavָ’èlèchaָwiechoenèkkaָ
Laat schijnen Adonaj Zijn gezicht over jou en je genadig zijn
jisjsjaa ’adonaajָpanaavָ’èlèchaָwejaseemָlechaaָsjaaloomָ
Laat opheffen Adonaj Zijn gezicht over jou en geven naar jou vrede
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
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11 Zelfstandig naamwoord
11.1 Vragen en antwoorden vorige les
V09-01 In welke vormen komt het persoonlijk voornaamwoord voor in het Hebreeuws?

Het persoonlijk voornaamwoord komt voor in de volgende vormen:
1 Zelfstandige vorm;
2 persoonvorm van het werkwoord;
3 suffix achter het voorzetsel;
4 suffix achter het zelfstandig voornaamwoord;
5 suffix achter het werkwoord.
V09-02 Hoe kan je het woord

Het woord

[ הואhoe’]ָvertalen?

[ הואhoe’]ָkanָwordenָvertaald doorָ“hij”ָofָdoorָ“hijָis”.

11.2 Zelfstandig naamwoord
We beginnen met het zelfstandig naamwoord [soes] paard. Dat is een prettig woord omdat de
wortel van het woord (soes) niet verandert.
Geslachten
Het Hebreeuws kent twee geslachten: mannelijk m: hengst) en een vrouwelijke (v: merrie). In
het Nederlands kennen we het onzijdige geslacht (bijv. het kind), maar in het Hebreeuws niet.
Getallen
Het Hebreeuws kent 3 getallen: enkelvoud (ev), meervoud (mv) en tweevoud (tv: dualis). 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 inָdeָ‘status absolutes’ (st abs: hengst) of
verbonden zijn met het volgende woord ‘status constructus’ָ(stָcons: hengst van).
Mannelijke uitgangen
meervoud st abs: [-iem], meervoud st cons [-ee], tweevoud [-a.jim]
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Vrouwelijke uitgangen
enkelvoud st abs: [-aa], enkelvoud st cons [-at]
meervoud st abs: [-oot], meervoud st cons [-oot], tweevoud [-a.jim]
Vorm
m ev st abs

Hebreeuws

translitteratie
soes

Nederlands
hengst

soes

hengst van

ם
ָ סוסי
סוסָי

soes + iem = soe.siem

hengsten

soes + ee = soe.see

hengsten van

m tv st abs

ם
ָ סוסי

soes + a.jim = soe.sa.jim

span hengsten

v ev st abs

סוס ָה
סוס ָת

soes + aa = soe.saa

merrie

soes + at = soe.sat

merrie van

soes + oot = soe.soot

merries

soes + oot = soe.soot

merries van

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

span merries

סוס
סוס

m ev st cons

m mv st abs
m mv st cons

v ev st cons

v mv st abs
v mv st cons

m tv st abs

סוסו ָת
סוסו ָת
ם
ָ סוסתי

11.3 Tekst Genesis 1: 14 – 15
11.4 Woordjes
11.5 Vragen les 10
11.6 Lied Ha Bracha (herhaling 10.6)
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12 Bijvoegelijk naamwoord
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Vragen en antwoorden vorige les
Bijvoegelijk naamwoord
Tekst Genesis 1: 16 - 17
Woordjes
Vragen les 11
Lied Qoemi oorie

13 Status absolutes, status constructus
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

Vragen en antwoorden vorige les
Status absolutes, status constructus
Tekst Genesis 1: 18 - 19
Woordjes
Vragen les 12
Lied Qoemi oorie (Herhaling 11.6)

14 Dualis, vragend voornaamwoord, betrekkelijk voornaamwoord
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

Vragen en antwoorden vorige les
Dualis
Vragend voornaamwoord
Betrekkelijk voornaamwoord
Tekst Genesis 1: 20-21
Woordjes
Vragen les 12
Lied Jerusjalajim sjel zahav

15 Aanwijzend voornaamwoord, voorzetsel+persoon
15.1 Vragen en antwoorden vorige les
15.2 Aanwijzend voornaamwoord
15.3 Voorzetsel+persoon

16 Lijdend voorwerp, bezittelijk voornaamwoord
16.1 Vragen en antwoorden vorige les
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