
Les 17 – Antwoorden

Opdracht 1: Geef de tegenwoordige tijd en de verleden tijd van het werkwoord ָרָאה rá'ah Zien
Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) רֹוֶאה ro'èh ָרִאיִתי rá'itie ֶאְרֶאה èrèh ֲאִני
Ik (v) רֹוָאה ro'áh ָרִאיִתי rá'itie ֶאְרֶאה èrèh ֲאִני
Jij (m) רֹוֶאה ro'èh ָרִאיָת rá'itá ִתְרֶאה tirèh ַאָּתה
Jij (v) רֹוָאה ro'áh ָרִאיְת rá'íet ִתְרִאי tirie ַאְת
Hij רֹוֶאה ro'èh ָרָאה rá'áh ִיְרֶאה yirèh הּוא
Zij רֹוָאה ro'áh ָרֲאָתה rá'atáh ִתְרֶאה tirèh ִהיא

Wij (m) רֹוִאים ro'iem ָרִאינּו rá'inoe ִנְרֶאה nirèh ֲאַנְחנּו
Wij (v) רֹואֹות ro'ot ָרִאינּו rá'inoe ִנְרֶאה nirèh ֲאַנְחנּו
Jullie (m) רֹוִאים ro'iem. ְרִאיֶתם re'itèm ִתְראּו tiroe ַאֶּתם
Jullie (v) רֹואֹות ro'ot ְרִאיֶתן re'itèn ִתְראּו tiroe ַאֶּתן
Zij (m) רֹוִאים ro'iem ָראּו rá'oe ִיְראּו yiroe ֵהם
Zij (v) רֹואֹות ro'ot ָראּו rá'oe ִיְראּו yiroe ֵהן

Gebiedende wijs: m: ְרֵאה reh, v: ְרִאי rie, meervoud: ְראּו roe, infinitief: ִלְראֹות lirot

Opdracht 2: Plaats waar nodig de puntjes, geef de uitspraak en de vertaling
oeri hoe megen אּוִרי הּוא ֵמֵגן Urie/Oerie is verdediger/back 
hasefèr be'aron haqqodèsh ַהֵסֶפר ְְּבֲארֹון־ַהּקֹוֶדׁש Het boek [is] in-de heilige arke
láván wetáchol badègèl yisra'el  Wit en lichtblauw in de vlag van Israël        ָלָבן ְוָּתכֹול ְַּבֶדֶגל ִיְׂשָרֵאל
Magen David Adom Rode Davidsster, Israëlische ambulancedienst  ָמֵגן ָדִוד ָאדֹום
De keppels [zijn] rood ַהִּכיּפות ָאדּומֹות hakippot ádoemot
Hij ziet een witte vlag hoe ro'èh dègèl láván הּוא רֹוֶאה ֶדֶגל ָלָבן
Wij dragen schoenen ֲאַנְחנּו לֹוְבִׁשים ַנֲעַלִים anachnoe lov'shiem na'alayiem (2v!)
Zij kocht een blauwe keppel ִהיא ָקְנָתה ִּכָּפה ְּכחּוָלה hie qán'táh kippah kechoeláh
Wij zagen een wit huis ֲאַנְחנּו ָרִאינּו ְַּבִית ָלָבן anachnoe rá'inoe bayit láván

Les 18 – Voegwoord en lettervoorzetsels (1)

Deze les gaat over slechts vijf woorden met zes letters, en daar blijkt veel over te zeggen.
In latere lessen meer over de combinaties van voorzetsels en persoonlijke voornaamwoorden.

Voegwoord 'en' of 'maar', ו waw
• Dit voegwoord wordt direct verbonden met het volgende woord. 
• Een eventuele dagesh in de eerste letter verdwijnt. 
• Een eventueel aanwezig lidwoord blijft staan.
• De gebruikelijke vorm is ְו {wwe}.
• De waw verandert in ּו {woe} voor de letters ב, ו, מ, פ, en voor een shewa (ְְ ), omdat er geen 
twee shewa's achter elkaar behoren te staan. ּוָפָרה, {woefáráh}, 'en (een) koe'.
• Voor een benadrukte lettergreep met een korte a (ַ ) krijgt de ו een lange Á (ָ ), 
.'en water' ,{wwámayiem} ,ָוַמִים
• Voor een halve A ( )ֲ krijgt de waw een korte A (ַ ): ׁשֹור ַוֲחמֹור, {wshor wachamor}, 'os en ezel', die 
in de Bijbel heel vaak samen genoemd worden en de bron zijn van ons woord schorriemorrie, 
en van de os en de ezel in het Kerstverhaal.
• Voor een yod met uitgesproken shewa (ְי) verdwijnt deze shewa en de waw krijgt een chireq    
 In de spreektaal houdt men zich .{wwihoedáh} ִויהּוָדה → ,{wyehoedáh} ְיהּוָדה :dus een I-klank ,(ִו)
slecht aan deze grammaticale regel.

Voegwoord 'welke', 'dat' of 'die', ...ֶׁש
Het voegwoord of relationeel lettervoorzetsel ֶׁש  {wshè} geeft een relatie aan van de voorgaande 
zin met het erop volgende woord. Dezelfde betekenis en functie heeft het woord ֲאֶׁשר {washèr}.



Lettervoorzetsels ּב ּכ ל
 'huis' {wbet} ְֵּבית In, op, bij, te midden van (onder), met, door. De oorsprong kan het woord {wbe} ְּב
zijn, iets waar je in bent. Het is ook de eerste letter van de Bijbel, waar we lezen In den beginne,
of In het begin.

 ,kemo ְּכמֹו Zoals, overeenkomstig met, gelijk aan, ongeveer, wanneer. Voluit geschreven {wke} ְּכ
zie les .... Het kan zijn afgeleid van het woord ֵּכן {wken} dat ja, zo, oprecht betekent. 
De naam Michiel is afgeleid van ִמיָכֵאל Michaël, mie-ka-el, 'Wie is als God?'

 Naar, tot, (gericht) aan, voor, om te, in (met betrekking tot), volgens. Het geeft dus richting {wle} ְל
of doel aan, een handeling aan of voor mensen, en komt overeen met de derde naamval. 
De oorspronkelijke vorm kan ַאל־  of ֶאל־ zijn geweest. Ernaast bestaat nog het (losse) voorzet-
sel ֶאל {wèl}, 'naar', bekend van de naam van luchtvaartmaatschappij EL AL, ֵאל ַעל, Naar Boven.

• Deze drie voorzetsels worden direct verbonden met het volgende woord.
• Voor een lidwoord ה verdwijnt dit lidwoord en krijgt het voorzetsel de klinker van het lidwoord.
• Een eventuele dagesh in de eerste letter verdwijnt na ְל en ְְּב.; niet na ַל en ְַּב.
• Voor een letter met een shewa (ְ ) krijgt het voorzetsel een i-klank, want twee shewa's achter 
elkaar is te veel: ְְּבָרָכה {wbrácháh} 'zegen', wordt ִלְבָרָכה {wlivrácháh} 'tot (een) zegen'.
• Voor een yod met shewa (ְי) verdwijnt deze shewa en krijgt het voorzetsel een i-klank:
 in Jericho. De klanken worden dus samengetrokken. Dit {wbiricho} ִביִרחֹו → ,Jericho {wyericho} ְיִרחֹו
wordt echter niet consequent toegepast.
• Voor een keelletter (א ,ה ,ח ,ע) of ר met een halve klinker (ֳ  ֲ   ֱ  ) krijgt het voorzetsel de bijbeho-
rende korte klinker (ָ  ַ  ֶ  ). Een uitzondering hierop is ֹלִהים {wlelohiem} ֵלאֹלִהים ,God {welohiem} אֱ 
.zijn dynamisch, geven richting aan ִמן en ְל ;is statisch, geeft een plaats aan  ְְּב •

Voorzetsel ִמן
Het voorzetsel ִמן {wmin} betekent van, uit, vanuit, (meer) dan. Het wordt meestal aan het woord 
vast geschreven, zonder de noen, en soms apart geschreven, met een koppelstreepje ־
• Een eventueel lidwoord blijft staan.
• Voor een yod met shewa (ְי) vervalt deze shewa: ִמיִריחֹו {wmiricho} uit Jericho. (Maar ik betwijfel 
of men zich daar zo strikt aan houdt)
• Voor een keelletter (א ,ה ,ח ,ע) of ר verlengt de chireq (ִ ) tot een tsere (ֵ  ), of wordt de lange 
vorm ִמן gebruikt: ִמן־ֵעץ {wmin ets} of ֵמֵעץ {wme'ets}, van een boom.
• Voor een niet-keelletter verdwijnt gewoonlijk de noen en de volgende letter verdubbeld met 
een dagesh: ִמֶּמֶלְך {wmimmèlèch} van een koning.

Combinaties
Deze voorzetsels komen ook in combinaties voor:
 shèl, letterlijk 'dat van', van. Het geeft een bezitsverhouding aan. Het wordt los ֶׁשל = ֶׁש + ְל •
geschreven en kan persoonsvorm-achtervoegsels krijgen, dat komt later. 
hasefèr shèl miryám Het boek [is] van Mirjam  ַהֵסֶפר ֶׁשל ִמְרָים
 keshè, 'wanneer dat', toen, wanneer. Het wordt aan betreffende woord vast  ְּכֶׁש = ְּכ + ֶׁש •
geschreven: ֲאִני ׁשֹוֶתה ְּכֶׁשֲאִני סֹוֵרג anie shotèh keshè'anie soreg Ik drink wanneer ik brei
ka'ellèh, zoals deze, dit soort ַּכֵאֶּלה = ְּכ + ֵאֶּלה •

Woordenschat
Huis ְַּבִית bayiet  (m) ְָּבִתים bátiem
Hond ֶּכֶלב kèlèv (m) ְּכָלִבים keláviem
Juda ְיהּוָדה yehoedáh
Woord ָדָבר dávár (m) ְדָבִרים deváriem (Ook de Joodse naam van Deuteronomium)
Jeruzalem ְירּוָׁשַלִים yeroeshálayiem
Boek ֵסֶפר sefèr (m) ְסָפִרים sefáriem
Boom ֵעץ ets (m) ֵעִצים etsiem



Opdracht: Vertaal in het Hebreeuws, plaats uitspraaktekens, en geef de uitspraak:

Een man en (een) huis …...............................................................................................................

De vrouw en het huis ….................................................................................................................

Een hond in een huis ….................................................................................................................

Naar het huis …..............................................................................................................................

De hond …......................................................................................................................................

Als een hond …..............................................................................................................................

Van(uit) de hond ….........................................................................................................................

En de hond …................................................................................................................................

Juda en Jeruzalem ….....................................................................................................................

Naar Jeruzalem …..........................................................................................................................

Vanuit Juda …................................................................................................................................

Als Juda ….....................................................................................................................................

Een woord in het boek …...............................................................................................................

Het woord …..................................................................................................................................

En een woord …............................................................................................................................

En het woord ….............................................................................................................................

Naar het woord …..........................................................................................................................

Vanuit het woord …........................................................................................................................

In de boom …................................................................................................................................

...............................................................................................................................… העז של מרים

....................................................................................................................  אני אוכל כשאני סורגת

Deze Introductiecursus Hebreeuws behoort bij de Israël-
weekbrief.
Bronnen: Lessen van ds. Wuister; Millon, Leerboek der
Hebreeuwsche taal, rabbijn S.Ph. De Vries; Teach Yourself
Biblical Hebrew, prof. R.K. Harrison; millon; Melet, Arjeh
Gebhard, uitg. Coutinho; teachmehebrew.com.
Zie ook: video Hebrew Prefixes and Suffixes Part 1 https://
www.youtube.com/watch?v=Z-X0dhFCCio Maar over
enkele afleidingen aan het eind heb ik toch mijn twijfels.
Zie ook: Les_25, woordenlijst t/m les 24.
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