
    Les 03 – Hebreeuwse schrijfletters

              Evenals in het Nederlands gebruiken we in het Hebreeuws verschillende letters voor drukwerk en
            voor handschrift. Terwijl in het Nederlandse handschrift de letters gewoonlijk met elkaar verbonden
      zijn, kent het Hebreeuws alleen losse letters.

Opdracht:            De volgendepagina is een oefenbladmet de Hebreeuwseschrijfletters.De schrijf-
       richting is aangegeven met een pijltje. Veel plezier!

        Of laat het u voordoen door een lieve dame:
www.youtube.com/watch?v=ROhIDr_Tjnc

  Bij de   Universiteit van Texas         vind je een fraaie cursievevorm van de schrijfletters.
www.laits.utexas.edu/hebrew/drupal/themes/hebrewgrid/tutorials/b1tutor/new/consonant.html

      Herkomst van de naam Ivriet of Hebreeuws

          Hierover schreef Kees de Vreugd in Israël Aktueel van maart 2015:

      Heber is een nazaat van Sem, een
     van de zonen van Noach, om

    precies te zijn een achterkleinzoon.
      Toch wordt hij in Genesis 10:21 in

     een adem met Sem genoemd, nog
   voordat het geslachtsregister van

  Sem wordt opgenoemd.
      'Hij [Sem] is de voorvader van alle

      zonen van Heber'. Heber of eber is
    de weergave van het Hebreeuwse

 evèr בב.ר עע     . Dat betekent 'oever' (van
      een rivier) of kant. Het woord hangt

    samen met het werkwoord ַבב.ר עע  
    avar, dat o.a. met voorbijgaan,

   oversteken en doorkruisen kan
     worden vertaald. Van heber zijn ook

  de woorden ִר.ר י בב ִרע    ivri, Hebreeër, en
ִר.ר ית בב ִרע    ivriet, Hebreeuws afgeleid.

     De geboorte van Heber wordt in
     Genesis 10:24 vermeld. Hij is de

      zoon van Selah, en de vader van
       Peleg en Joktan. De vermelding hier geeft

         aanleiding om in vers 21 te denken aan een
 andere (vertaal)mo     gelijkheid, namelijk dat Sem

         de voorvader is van alle 'zonen van de oever'.
           Het gaat dan om de oever van de Eufraat. De

        volken waarvan Sem de stamvader is leefden in
    het stroomgebied van deze rivier.

        Abraham is de eerste in de Bijbel die ִר.ר י בב ִרע עה  
      {ha'ivrie} De Hebreeër wordt genoemd, in
        Genesis 14:13. Hij was immers ook uit dat

         gebied afkomstig. Met zijn vader was hij uit Ur
         (of Oer) aan de oever van de Eufraat naar Haran

       getrokken, en vandaar door God geroepen om
        het 'huis van zijn vader' te verlaten (Genesis

       12:2) en verder te reizen naar Kanaän.
     In Kanaän aangekomen doorkruiste (het werk-

 woord ַבב.ר עע         avar) hij het hele land (Genesis
         12:6). En in Kanaän was hij bekend als de

         Hebreeër, 'de man van de oever van de Eufraat,
      die Hebreeuws sprak', zoals een rabbijnse ver-

      klaring zegt. Een andere rabbijnse verklaring ziet
         er nog een diepere betekenis in: 'de hele wereld

        stond aan de ene kant (diende afgoden), maar
         hij aan de andere kant, hij diende de ene God.'

 Deze  Introductiecursus Hebreeuws    behoort bij de Israël-weekbrief.
Bronnen:         Israël Aktueel maart 2015; YouTube;Universiteit van Texas (afbeelding).
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