
   Les 112 – Antwoorden

 Opdracht 1:     Vervoeg het werkwoordFotograferen,לל{ ם צצלי   {tzillem} [pi'el].
Persoon  Tegenwoordige tijd  Verleden tijd  Toekomende tijd Persoon

 Ik (m) לל{ ם ַצצ ממ metzallem צתלי ממ ַצל צצלי tzillamtie לל{ ם ַצצ אא atzallem צנלי אא
 Ik (v) ממת מל ַצצ ממ metzallèmèt צתלי ממ ַצל צצלי tzillamtie לל{ ם ַצצ אא atzallem צנלי אא
 Jij (m) לל{ ם ַצצ ממ metzallem ָתת ממ ַצל צצלי tzillamtá לל{ ם ַצצ מת tetzallem 
הJָתת א
 Jij (v) ממת מל ַצצ ממ metzallèmèt מת ממ ַצל צצלי tzillamt צמלי מל ַצצ מת tetzalmie מת א

Hij לל{ ם ַצצ ממ metzallem לל{ ם צצלי tzillem לל{ ם ַצצ מלי yetzallem 
הואJ
Zij ממת מל ַצצ ממ metzallèmèt 
הJָתמ מל צצלי tzilmáh לל{ ם ַצצ מת tetzallem 
הליאJצ

 Wij (m) צמלי{ ם מל ַצצ ממ metzalmiem ממנו ָתל צצלי tzillámnoe לל{ ם ַצצ מנ netzallem מחנו ַצנ אא
 Wij (v) מלמות ַצצ ממ metzalmot ממנו ָתל צצלי tzillámnoe לל{ ם ַצצ מנ netzallem מחנו ַצנ אא

 Jullie (m) צמלי{ ם מל ַצצ ממ metzalmiem מת{ ם ממ ַצל צצלי tzillamtèm מלמו ַצצ מת tetzalmoe מת{ ם א
 Jullie (v) מלמות ַצצ ממ metzalmot מת	ן ממ ַצל צצלי tzillamtèn מלמו ַצצ מת tetzalmoe מת	ן א

 Zij (m) צמלי{ ם מל ַצצ ממ metzalmiem מלמו צצלי tzilmoe מלמו ַצצ מלי yetzalmoe 
ה{ םJל
 Zij (v) מלמות ַצצ ממ metzalmot מלמו צצלי tzilmoe מלמו ַצצ מלי yetzalmoe 
ה	ןJל

   Gebiedende wijs: m לל{ ם ַצצ    tzallem, v צמלי מל ַצצ    tzalmie, mv מלמו ַצצ    tzalmoe, infinitief: לל{ ם ַצצ מל  letzallem

   Opdracht 2, Bijbel:       Geef de uitspraak en vertaal (Genesis/Bereshiet 1:27)
מלמו ַצצ מב ָתד{ ם  
הָאJָת מאת־ 
הלי{ ם Jצ אאֹל ָתרא  מב צי ַצו       , wayivrá èlohim èt há'ádám betsalmo

           'en-hij-schiep God de-mens in-zijn-beeld', en God schiep de mens naar zijn beeld,
אאתו ָתרא  ָתב 
הלי{ ם Jצ אאֹל מל{ ם  מצ מב   : be    tsèlèm èlohim bárá oto

    'in-beeld [van] God hij-schiep he   m, Hij schi       ep hem naar het beeld van God,
ָתת{ ם אא ָתרא  ָתב 
ה Jָתב לק מנ ָתכר ו ,ָתז   . záchár oene   qeváh bárá otám

         Mannelijk en-vrouwelijk Hij-schiep hen, Hij schiep hen man(nelijk) en vrouw(elijk).

 Opdracht 3:     Vertaal en geef de uitspraak:

       Fotografeer die auto! צנלית ממכו 
הJַצ מאת  לל{ ם  ַצצ  
     Tzallem èt hammechoniet

    Verkoopt u een digitale camera?
צללית?    ָתט צגלי צדלי 
ה Jָתמ לל מצ ַצמ מאת  לכר  
ה מוJָתת צא{ ם א 
הJַצ
        ha'iem attáh mocher èt matzlemáhdigitáliet?

    Ik fotografeer met mijn smartphone
צללי    מש ָתכ{ ם  ָתח 
הJמ מלופו	ן  מט 
הJַצ צע{ ם  לל{ ם  ַצצ ממ צנלי  אא
   a  nie me     tzallem iem hattèlèfon hècháchám
   shèlie


הזזאתJָתע ָתר 
ה Jָתנ מתמו        zot te  moenáh rá'áh
        Dit is een slechte afbeelding[foto]
צללי מש ַצנת  מתמו מלבו{ ם  ַצבא ָתלך  מש מלך  מש מצלו{ ם  ַצת 
הJַצ[ ]
      hattatzloem shèlcha [shèlách] ba'albom
   te  moenat shèlie
          Uw (m, v) foto is in mijn foto-album
צעליתונות? ָתל{ ם  ַצצ צאליש  
הJַצ צא{ ם  
הJא
      ha'iem ha'iesh tzallám itonoet?
       Is die man een persfotograaf?

Les 113 – Judaica 27 – Tishah be'Av (Treurdag om Jeruzalem)

De treurdag Tisha be'Av is deel van een treurtijd van drie weken in de zomervakantie, die begint
met de lange vastendag van 17 Tammoez, de dag waarop in het jaar 70 Romeinse soldaten 
Jeruzalem binnenstroomden, en eindigt met de treurige vastendag Tisha be'Av. Een periode 
waarin velen treuren en zich onthouden van de genoegens van vlees en wijn.

Op Tisha be'Av ( עעה בבאבתת שב , dat is letterlijk: de 
negende van de maand Av, juli/augustus) treuren de
Joden om de verwoesting van zowel de Eerste als 
de Tweede Tempel, respectievelijk in 568 BCE en 
70 CE, en nog een aantal andere rampen die rond 
deze tijd van het jaar plaatsvonden. 
Het is een van de vastendagen die worden 
genoemd in Zacharia 8:19, vastendagen die tot 
blijde feesten zullen worden. 

Deze dag valt op 1 augustus 2017, 22 juli 2018, 11 
augustus 2019 en 30 juli 2020.

Het is voor religieuze Joden een dag van vasten en 
het zingen of lezen van Klaagliederen, die al op de 
vooravond begint. Ook delen van Job en Jeremia 
worden gelezen. De synagoge is op deze dag 
slechts zwak verlicht, net genoeg om te lezen, alle 
mooie kleden zijn weggehaald, talliet (gebedsman-



tel) en tefilin (gebedsriemen) ontbreken, er wordt  
niet met elkaar gesproken, de Torah-rollen zijn 
omhuld met zwart doek, de meesten zitten op de 
grond of op lage bankjes en alleen de 'ner tamied' 
(een soort Godslamp) brandt. 

De tempel betekent veel voor de Joden, het enige 
wat er nog van rest is de Kotel, de Westelijke Muur 
of Klaagmuur. 

Op deze dag worden vooral de Klaagliederen van 
de profeet Jeremia voorgelezen. 'Hoe eenzaam zit 
zij neer, die stad, eens zo dichtbevolkt! Als een 
weduwe is zij geworden, zij die groot was onder de 
heidenvolken. Een vorstin onder de gewesten is 
verplicht tot herendienst'. (Eicha - Klaagliederen 1:1
HSV)
Maar aan het einde van de vastentijd, 's middags, 
worden de Joden eraan herinnerd dat in deze tijd 
van het jaar ook de Messias zal komen.
In de weken erna worden als troost en bemoediging
gedeelten uit de profeet Jesaja gelezen: Troost, 
troost mijn volk. (40:1-26).

Nu de Joden terugkeren naar Jeruzalem doet Tisha 
be'Av de hoop herleven op de bouw van de Derde 
Tempel en de komst van de Messias.

Op Tish'a BeAv gebeurden er vijf nationale rampen:

• In de tijd van Mozes, in 1312 BCE, accepteerden 
de Joden in de woestijn de schandalige lasterpraat 
van de twaalf spionnen, en het vonnis werd over 
hen geveld, dat hen verbood het Land Israël binnen
te gaan. Numeri/Bamidbar 14:1-10.

• De Eerste Tempel, de Tempel van Salomo, werd 
na een belegering van twee jaar in 587 BCE 
verwoest door de Babyloniers, onder leiding van 
Neboechadnetsar. Veel Joden werden afgeslacht 
en miljoenen in ballingschap gedeporteerd.

• De Tweede Tempel werd in augustus 70 CE ver-
woest door de Romeinen, onder leiding van Titus. 
Ongeveer een miljoen Joden kwamen daarbij om 
en nog ongeveer een miljoen werden verbannen. 

• De Bar Kochba opstand werd op 8 juli 135 neer-
geslagen door de legioenen van de Romeinse 
keizer Hadrianus. De stad Betar (de laatste grote 
vesting waar de Joden hadden standgehouden) 
werd veroverd en verwoest. Meer dan 500.000 
Joden werden afgeslacht, waaronder de leiders Bar
Kochba en Rabbi Akiva. Brieven van Bar Kochba 
werden in 1953 gewonden door archeoloog 
generaal Yigael Yadin, de eerste commandant van 
het Israëlische leger; zie de volgende les.

• Het Tempelplein en zijn omgeving werden vervol-
gens omgeploegd door de Romeinse commandant 
Turnus Rufus – een vervulling van de profetie in 
Micha 3:12. Jeruzalem werd herbouwd als een

De plundering van de gewijde voorwerpen van de 
tempel is afgebeeld op de Triomfboog van Titus in 
Rome.

heidense stad, gewijd aan de Romeinse oppergod 
Jupiter, en kreeg een nieuwe naam: Aelia 
Capitolina. De toegang daartoe was voor Joden 
verboden. Hadrianus veranderde ook de naam van 
de streek van 'Israël' in 'Palaestina'. 

Er gebeurden nog vele andere ongelukken en 
rampen in de Joodse geschiedenis op of omstreeks
de Negende Av, waaronder:

• Paus Urbanus II riep in 1096 op tot de eerste 
kruistocht. Die begon op 9 Av en daarbij werden in 
Frankrijk en Duitsland tienduizenden Joden gedood 
en vele Joodse gemeenschappen vernietigd, terwijl 
de christenen door Europa naar het land Israël 
liepen om het te bevrijden van de moslims. 

• In opdracht van koning Edward I kregen op 18 juli 
1290 de Joden opdracht om Engeland te verlaten 
vóór Allerheiligen, 1 november. 

• Op deze dag in 1306 werden de Joden uit Frank-
rijk verdreven.

• De Spaanse Inquisitie bereikte zijn hoogtepunt 
met de verdrijving van 75.000 Joden uit Spanje op 
Tisha Be'Av 1492, op de vlucht voor de Spaanse 
inquisitie. 

• De Eerste Wereldoorlog brak uit op Tisha Be'Av in 
1914, toen Rusland aan Duitsland de oorlog ver-
klaarde. De Duitse rancune over deze oorlog kan
mede gezien worden als de aanleiding voor de 
Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.  

• Op 7 Av 1941 kreeg SS-Obergruppenführer 
Reinhard Heydrich opdracht van Goering tot het 
uitvoeren van de 'Endlösung', die op 2 augustus/9 
Av werd goedgekeurd door de nazipartij. Precies 
een jaar later trad dit plan in werking en begon de 
Holocaust, waardoor bijna een derde deel van de 
Joden op de wereld werd gedood.

• Op 23 juli/9 Av begon de massale deportatie van 



Joden uit het ghetto van Warschau naar het werk- en vernie-
tigingskamp Treblinka.

• In 2005, op 10 Av, werden Joodse pioniers in de Gaza-
strook gedwongen hun huizen te verlaten om Gaza te kun-
nen overdragen aan de Palestijnse Arabieren. Die vernietig-
den de restanten van de vroegere Joodse gemeenschappen
en maakten er terroristische trainingskampen en lanceer-
plaatsen voor raketten van.

De Westelijke Muur of Klaagmuur, een deel van de steun-
muur rondom het Tempelplein in Jeruzalem. De onderste
rijen stenen zijn geplaatst in opdracht van koning Herodes.

Woordenschat
מתל מתל כו ,אכ ko  tèl (m) Muur
צבלי ָתר אע ַצמ 
הJַצ מתל  
הכוJַצ hako  tèl hamma'arávie   Westelijke Muur, 'Klaagmuur'

הצראשו	ןJַצ ַצבתִית  
הJַצ ַצב	ן  מר חו   choerban habayit harishon      Vernietiging van het eerste Huis (Tempel)
צנלי לש 
הJַצ ַצבתִית  
הJַצ ַצב	ן  מר חו   choerban habayit hashenie     Vernietiging van het tweede Huis
ָתדש מק צמ 
הJַצ לבלית־ ָתדש  מק ;צמ   miqdásh, bet hammiqdásh  Heiligdom, Tempel

הרJָת ָתנ  náhár (m)  Rivier 
הרותJָת מנ  nehárot
,ָתצ{ ם צו{ ם   tzám, tzoem [pa'al] Vasten
צו{ ם  tzom (m)   Vastendag, het vasten

הJָתנ צקלי  qináh (v)  Klaaglied צקלינות   qinot

הJָתל ָתת  táláh [pa'al] Ophangen
מבָאב 
ה Jָתע מש צת  tisháh be'áv     Negende [van de maand] Av

הJָתכ ָתב    bácháh [pa'al]   Wenen, huilen, schreien
ַצחק ָתש ַצחק  ,ָתצ       tzáchaq (nieuw), sáchaq (oud) [pá'al] Lachen
למת ,מות    mot, met [pa'al]  Sterven, doodgaan
לבד צאלי לבד  ,צא  ibed [pi'el]    Verliezen, vernietigen לבד ַצב מל  le  'abed (inf)
ַצכר ָתז  záchar [pa'al]  Gedenken, herinneren
מכר לז  zechèr (m)   Gedachtenis, herinnering, spoor

Opdracht 1: Vervoeg het werkwoord, בעכעה bácháh [pa'al] Wenen, huilen (to cry). 
De ה assimileert vaak. Controleer jezelf op de website http://www.hebrew-verbs.co.il
Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon

Ik (m) ….......... ….......... ….......... ….......... בבככה אכ èv'kèh נתי אא

Ik (v) ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... נתי אא

Jij (m) ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... אּתעה

Jij (v) ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... אתב

Hij ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... הוא

Zij בֹוכעה bocháh ….......... ….......... ….......... ….......... יא הת

Wij (m) ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... נו ננחב אא

Wij (v) ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... נו ננחב אא

Jullie (m) ….......... ….......... מ בבכתיתכ bechitèm ….......... ….......... ם אּתכ

Jullie (v) ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ן אּתכ

Zij (m) ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ם הה

Zij (v) ….......... ….......... ….......... ….......... יתבבכו yiv'koe ן הה

Gebiedende wijs: m:                     , v:                         , mv:                       Infinitief: בבכֹותלת liv'kot

http://www.hebrew-verbs.co.il/


 Opdracht 2:       Bekijk de viering van Tisha be'Av :
https://www.youtube.com/watch?v=KSqczf17KoE       Foto's over de betekenis van Tisha be'av
https://www.youtube.com/watch?v=yMJ273Fz4cY      Zingen bij de WestelijkeMuur, 2011.

 Opdracht 3:       Vertaal deze Bijbelteksten.Kijk even bij  Les 110   , woordenlijst  Les 125

צציו	ן מאת לרנו  מכ ָתז מב צכלינו  ָתב ַצג{ ם מבנו  ַצש ָתלי ָתש{ ם  מבל  ָתב 
הרות Jא ַצנ -ַצעל  , - , ,   ….......................................................................

…...................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................

לתלינו אנרו צכ צללינו  ָתת ָתכה   מבתו צבלי{ ם  ָתר אע ,ַצעל -   …...............................................

…..................................................................................................

…...................................................................................................

צנלי צמלי מלי ַצכח  מש צת צָתל{ ם   ָתש מלירו לחך  ָתכ מש מא -צא{ ם -   …................................................

…...................................................................................................

…...................................................................................................

     Een paar regels uit Qohelet/Prediker 3

V   oorgelezen: www.youtube.com/watch?v=o7MrThDCRuw

       De klassieke Engelse uitvoering, Turn, turn, turn:

www.youtube.com/watch?v=WB6jhbtDUZE

ָתלמות  לעת  מו מדת  מל ָתל ,לעת    …....................................................................

…....................................................................................................................................................

משחוק  צל לעת  מו מבכות  צל ,לעת    …................................................................................................................

…....................................................................................................................................................

לבד  מלא לעת  מו לקש  ַצב מל ,לעת    …..................................................................................................................

…....................................................................................................................................................

Deze Introductiecursus Hebreeuws behoort bij de Israël-weekbrief.
Bronnen: beleven.org, fourquestions.us; wikipedia.org; millon; JomJom, D. Hausdorf. Praisegate.com (foto 
2); Ya'akov Kirschen (tekening).
Zie ook: in de volgende les 'Een van de meest verbazingwekkende wonderen in Israëls geschiedenis!

https://en.wikipedia.org/wiki/Tisha_B'Av
http://fourquestions.us/
http://www.beleven.org/feest/tisja_be-av_verwoesting_van_de_tempel
http://www.israelplatform.nl/weekbrief/weekbrief.pdf
http://www.israelplatform.nl/hebreeuws/introductiecursus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WB6jhbtDUZE
http://www.youtube.com/watch?v=o7MrThDCRuw
http://www.israelplatform.nl/hebreeuws/Les_125.pdf
http://www.israelplatform.nl/hebreeuws/Les_110.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yMJ273Fz4cY
https://www.youtube.com/watch?v=KSqczf17KoE

