
Les 15– Antwoorden

Opdracht 1: Het woord ברררא, bárá, schiep, staat in de bovenste regel, op een-derde van links.

Opdracht 2: Geef de vertaling en de uitspraak
Ik lees een boek פפר נני קורסא סס anie qore sefèr אא
Ik las een boek פפר י סס נני] קררראתנ qárátie sefèr [anie] [אא
Zij zegt een woord יא אוֶמפרפת דרברר hie omèrèt dávár הנ
Zij zei een woord יא] אֶממררה דרברר ámráh dávár [hie] [הנ
Hij koopt een boek hoe qonèh sefèr הוא קונפה סספפר
ם [אתרה] אַככלמתר לפחפ [attáh] áchaltá lèchèm Jij at brood
ינו תסה תנ נו] שר נכחמ shatinoe te Wij dronken thee [anachnoe] [אא
יצנים נו] אַככלמנו בס נכחמ [אא [anachnoe] áchalnoe betsiem Wij aten eieren

Opdracht 3: Geef van deze vier werkwoorden de complete verleden tijd.
ברררא Scheppen אַככל Eten ה הָתר שר Drinken אַמכר Zeggen

Ik (m/v) י בררראתנ bárátie י אַככלמתנ áchaltie י יתנ תנ שר shátitie י אֶמכרמתנ ámartie
Jij (m) בררראתר bárátá אַככלמתר áchaltá יתר תנ שר shatitá אֶמכרמתר ámartá
Jij (v) בררראתמ bárát אַככלמתמ áchalt יתמ תנ שר shátiet אֶמכרמתמ ámart
Hij ברררא bárá אַככל áchal תרה שר shátáh אֶמכר ámar
Zij בררמאה báráh אַכמלרה áchláh תמתרה שר shátetáh אֶממררה ám'ráh
Wij (m/v) בררראנו báránoe אַככלמנו áchalnoe ינו תנ שר shátinoe אֶמכרמנו ámarnoe
Jullie (m) במרראתפם berátèm ַככלמתפם אא achaltèm יתפם תנ שמ shetitèm ֶמכרמתפם אא amartèm
Jullie (v) ן במרראתפ berátèn ַככלמתפ ןאא achaltèn יתפ תנ ןשמ shetitèn ן אאֶמכרמתפ amartèn
Zij (m) בררמאו bár'oe אַכמלו ách'loe תו שר shátoe אאֶממרו ám'roe
Zij (v) בררמאו bár'oe אַכמלו ách'loe תו שר shátoe אאֶממרו ám'roe

Les 16 – Cijfers 3 – Maanden, Joodse kalender

De maanden van de Joodse kalender vallen 
volledig samen met de maanstanden. Op de 
eerste dag is het Nieuwe Maan, en 's nachts is
het behoorlijk donker. De nacht valt in het 
subtropische Israël heel snel in, een avond-
schemering bestaat er niet. Als kampeerder 
moet je om half zeven de tent opgezet en de 
slaapzak uitgerold hebben, want om zeven uur
is het ècht donker. 

Joodse Nieuwjaarsgroet met Mozes en Aaron

Twee weken later is het Volle Maan. De 
Bijbelse feesten vallen allemaal op of rond de 
15e van de maand, dan geeft de maan in de 
nacht nog wat licht.

De eerste Joodse kalender ontstond om-
streeks 1500 BCE, na de uittocht uit Egypte. 
Die eerste kalender was gebaseerd op de 
oude Babylonische kalender, een maankalen-
der die ook schrikkelmaanden kende. Dat was 
noodzakelijk, omdat een maanmaand gemid-
deld 29,5 dagen telt. Twaalf maanmaanden 
duren dus 354 dagen. 
Een zonnejaar, gebaseerd op de omloop van 
de aarde om de zon, duurt ruim 365 dagen. Zo
zou jaarlijks een tekort ontstaan van ruim elf 
dagen t.o.v. het zonnejaar. 
Om te voorkomen dat de Joodse feestdagen, 
die seizoengebonden zijn, door het jaar heen 
schuiven (zoals bij de Islamitische kalender 
gebeurt), wordt zeven maal in de negentien 
jaar een schrikkelmaand ingevoerd: Adar 
Sheni of Adar Bet, Tweede Adar. Dat gebeurt 
in het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar.



De Joodse maanden met de lengte en de huidige namen zijn:
1 ן נניסר Nisán 30 maart/april Oude naam: Abib (lente)
2 יריר אנ Iyár 29 april/mei Oude naam: Ziw
3 יורן סנ Siwán 30 mei/juni
4 תרֶמו	ז Támoez 29 juni/juli Naam van een Babylonische afgod
5 אב Áv 30 juli/augustus Of Menachem Av
6 לול אא Èloel 29 aug/september
7 רני תנשמ Tishrie 30 sept/oktober Oude naam: Etaniem
8 שורן חפ Chèshwán 29 of 30 okt/november Oude naam: Marcheswan en Bul
9 לסב כנסמ Kislev 30 of 29 nov/december
10 בסת טס Tevet 29 dec/januari
11 ברט שמ Shevát 30 jan/februari
12 אדרר Adár 29 of 30 feb/maart Schrikkeljaar 30, gewoon jaar 29 dagen.

אדרר ב Adár 2 29 maart/april De schrikkelmaand.

In verband met de Joodse feestdagen kan een correctie worden toegepast. Grote Verzoendag 
mag niet voor of na een shabbat vallen, dat is te ingewikkeld bij de voorbereidingen. Daartoe 
kan de maand Cheshwan worden verlengd tot 30 dagen, of de maand Kislev worden ingekort 
tot 29 dagen. 

In de Bijbel worden de namen vooral met hun nummer aangeduid; pas na de ballingschap 
werden de huidige (heidense) namen gebruikelijk.

De dagen van de maand kunnen worden aangeduid met gewone cijfers, of met een combinatie 
van twee letters. De Hebreeuwse letters hebben een getalwaarde, zoals geleerd in les 1: de 
letters א t/m ט hebben een getalwaarde van 1 t/m 9, 10 = ׳ י ,20 = ׳ַכ , 30=  ׳ל .
Hiermee kunnen alle data in de maand worden aangegeven, zoals gebruikelijk is in de 
afgebeelde Joodse agenda. 
Het grootste getal wordt het eerst, dus rechts, opgeschreven.

Bij 15 en 16 wordt een andere notatie gebruikt: ה״י  en ו״י  komen beide voor in de Godsnaam
 ,ט״ו ,die te heilig is voor alledaags gebruik. Maar je kunt 15 toch ook omschrijven als 9+6 ,יהוה
en 16 als 9+7, ז	ט״!
De aanhalingstekens ׳ en ״ heten geresh en geven aan dat het een getal of afkorting betreft.

Onze maanden
Januari יכנואר yanoe'ár
Februari פפבמרואר fèbroe'ár
Maart ֶמכרמס mars
April אּפמרניל april
Mei ֶמכאי may
Juni יונני joenie
Juli יולני joelie
Augustus אווגוסט ogoest
September ֶממבפר ּפמטפ ספ sèptèmbèr
Oktober אוקמטובפר oqtobèr
November נובפֶממבפר novèmbèr
December דפצפֶממבפר dètzèmbèr

Dit zijn typisch nieuw in het
Hebreeuws opgenomen woorden.
Voor S-klanken wordt dan de
samech ס gekozen, voor T-klanken de 'harde' T klank ט  tet, en voor k, c en q de qof ק. 
Je hoeft deze namen niet te leren, het is ter informatie of als naslag.



Datum
In het Nederlands zeggen we '10 april', in het Engels 'April 10', en in het Hebreeuws ןבמ נניסר 10 of 

ררה במ ןעאשר נניסר . {asáráh benisán}, letterlijk 'tien in Nisan'. Men gebruikt de mannelijke telwoorden, het
gaat immers om de dag, יום, yom, en die is mannelijk: 'de tiende dag in Nisan'
De naam van de maand wordt voorafgegaan door het voorvoegsel במ {be}, in of op, of בכ {ba}, in 
de of op de, zie les 18.
Bekende data op de Joodse kalender zijn ערה במאב de treurdag op 9 Av, en ,{tish'áh be'áv} תנשמ
בכט .de vijftiende van de maand Shevat {toe bishvat} ט״ו בנשמ

Telwoorden
De telwoorden vormen, na de werkwoorden, het tweede lastige onderdeel van het Hebreeuws. 
Tot 20 zijn er mannelijke en vrouwelijke telwoorden, en die veranderen soms ook nog van vorm 
bij gebruik in een zin of in combinatie met een ander telwoord. Vreemd genoeg zijn het niet de 
vrouwelijke, maar de mannelijke telwoorden die een uitgang רה  krijgen.
Getallen worden gewoonlijk vóór het zelfstandig naamwoord geplaatst, behalve het getal één, 
dat komt er achter.

Getal * Mannelijk Vrouwelijk
1 א׳ ד חכ אפ èchad אחכת achat
2 ב׳ נסי נכינם, שמ שמ shenayiem, shene י תס ינם, שמ תכ שמ shetayiem, shete

De korte vorm wordt gebruikt voor een zelfstandig naamwoord
3 וג׳ ה לושר שמ shelosháh לוש שר shálosh
4 ד׳ ארמברערה arbá'áh ארמבכע arba
5 ה׳ ה ֶמנשר חא chamisháh חרֶמסש chámesh
6 ו׳ ה שר שנ shisháh ש שס shesh
7 	ז׳ במערה שנ shive'áh בכע שפ shèva
8 ח׳ ֶמונרה שמ shmonáh ֶמונפה שמ shmonèh
9 ט׳ ערה תנשמ tish'áh ע תסשכ tesha
10 י׳ ררה עאשר asáráh ר עפשפ èsèr
11 א״י ר ד ערשר אחכ achad ásár רסה ת עפשמ אחכ achat èsreh
12 ב״י ר נסים ערשר שמ shenem ásár ינםשמ רסהתס shetem èsreh עפשמ
13 וג״י ה  לושר רשמ ערשר shelosháh ásár רסה לוש עפשמ שמ slelosh èsreh
14 ד״י רארמברערה  ערשר arbá'áh ásár רסה ארמבכע עפשמ arba èsreh
15 ו״ט ה   ֶמנשר רחא ערשר chamisháh ásár רסה ֶמסש עפשמ חא chamesh èsreh
16 	ז״ט ה  שר רשנ ערשר shisháh ásár רסה ש עפשמ שס shesh èsreh
17 	ז״י במערה  רשנ ערשר shive'áh ásár רסה בכע עפשמ שמ sheva èsreh
18 ח״י ֶמונרה  רשמ ערשר shmonáh ásár רסה ֶמונפה עפשמ שמ shmonèh èsreh
19 ט״י ערה  רתנשמ ערשר tish'áh ásár רסה ע עפשמ תמשכ tesha èsreh
In deze combinaties van telwoorden zijn soms de klanken verkort; zie les …..
Bij deze combinaties kunnen (hoge) koppelstreepjes worden gebruikt.
* Uitleg zie vorige bladzijde.

20 ׳ַכ רנים עפשמ èsriem
21 א״ַכ רנים ומאחכת עפשמ èsriem we'achat
22 ב״ַכ רנים  ינםשמועפשמ תכ èsriem oeshetayiem
Bij de telwoorden 11 t/m 19 staan de eenheden vóór de tien; daar boven staan de eenheden 
achteraan, gekoppeld met het voegwoord ומ {we} of ו {oe}

30 ׳ל ים לושנ שמ sheloshiem
40 ׳ֶמ ארמברענים arbá'iem
De tientallen 30 t/m 90 worden aangeduid met de meervoudsvorm van de overeenkomstige 
eenheden.



Een bijpassende Woordenschat:
דפש, חודפשחח  chodèsh (m) Maand ים דרשנ chodáshiem חא

Afgeleid van het werkwoord חחדדׁש chádash Vernieuwen, wegens de
nieuwe maan die elke maand nieuw verschijnt.

י י, חודמשנ חחדמשנ chod'shie (bn) Maandelijks
be'od chodèsh במעוד חודפש In een maand tijd
נסי חודפש lifne chodèsh לנפמ Een maand geleden
נרה שר shánáh (v) Jaar ננים שר
אבניב áviev (m) Lente
ל אבניב תפ tel aviev 'Lenteheuvel', Tel Aviv
ינץ קכ qayits (m) Zomer
ו סמתר s'táw (m) Herfst

רפף , חורפףחח chorèf (m) Winter

Opdracht 1: Geef de tegenwoordige tijd van het werkwoord ערבכד ávad Werken
Ik (m) …...................... Ik (v) …...................... Wij (m) …...................... Wij (v) …......................

Opdracht 2: Geef de uitspraak, plaats waar nodig klinkertekens, en vertaal:

.............................…......................…......................…......................…......................… שבט בכחורפף

בסתבמ ם במטס בסית לפחפ  …......................…......................…......................…......................…......................

...........…......................…......................…......................…......................…  חודשים בשנהשנים עשר

........................…......................…......................…......................…......................… בתל אביב בקיץ

....................…......................…......................…......................…......................… עשרים ותשע יֶמים

...…......................…......................…......................…......................…......................… ארבים פרות

נו עובמדות בכאבניב נכחמ .................…......................…......................…......................…......................… אא

Morgen [is het] 14 Elul …......................…......................…......................…...................................

Zij werkt op maandag …......................…......................…......................…....................................

De eerste maand …......................…......................…......................…......................….................

Cheswan [is] in de herfst …......................…......................…......................…...............................

Vandaag [is] een feestdag …......................…......................…......................….............................

Vijfentwintig maanden …......................…......................…......................…...................................

Wij (v) werken in de lente …......................…......................…......................…..............................

Bronnen: www.beleven.org; nl.wikipedia.org; millon; afbeelding: Loe'ach (agenda) van het Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap; Melet, Arjeh Gebhard, uitg. Coutinho.
Zie ook: http://www.teachmehebrew.com/numbers-in-hebrew.html;  Les_25, woordenlijst t/m les 24.
Deze Introductiecursus Hebreeuws hoort bij de Israël-weekbrief en kan worden afgedrukt als PDF document
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