
Les 15– Antwoorden

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

Opdracht 2: Geef de vertaling en de uitspraak
Ik lees een boek anie qore sefèr ֲאִני קֹוֵרא ֵסֶפר
Ik las een boek anie] qárátie sefèr[ [ֲאִני[ ָקָראִתי ֵסֶפר
Zij zegt een woord hie omèrèt dávár ִהיא אֹוֶמֶרת ָדָבר
Zij zei een woord hie] ámráh dávár[ [ִהיא[ ָאְמָרה ָדָבר
Hij koopt een boek hoe qonèh sefèr הּוא קֹוֶנה ֵסֶפר
[ַאָּתה[ ָאַכְלָּת ֶלֶחם ]attáh] áchaltá lèchèm Jij at brood
anachnoe] shatinoe te Wij dronken thee[ [ֲאַנְחנּו[ ָׁשִתינּו ֵתה
[ֲאַנְחנּו[ ָאַכְלנּו ֵּביִצים ]anachnoe] áchalnoe betsiem Wij aten eieren

Opdracht 3: Geef van deze vier werkwoorden de complete verleden tijd.
ָּבָרא Scheppen ָאַכל Eten ָׁשָתה Drinken ָאַמר Zeggen

Ik (m/v) ָּבָראִּתי bárátie ָאַכְלִתי áchaltie ָׁשִתיִתי shátitie ָאַמְרִּתי ámartie
Jij (m) ָּבָראָּת bárátá ָאַכְלָת áchaltá ָׁשִתיָת shatitá ָאַמְרָּת ámartá
Jij (v) ָּבָראְּת bárát ָאַכְלְת áchalt ָׁשִתיְת shátiet ָאַמְרְּת ámart
Hij ָּבָרא bárá ָאַכל áchal ָׁשָתה shátáh ָאַמר ámar
Zij ָּבְרָאה báráh ָאְכָלה áchláh ָׁשְתָתה shátetáh ָאְמָרה ám'ráh
Wij (m/v) ָּבָראנּו báránoe ָאַכְלנּו áchalnoe ָׁשִתינּו shátinoe ָאַמְרנּו ámarnoe
Jullie (m) ְּבָראֶּתם berátèm achaltèmֲאַכְלֶתם ְׁשִתיֶתם shetitèm ֲאַמְרֶּתם amartèm
Jullie (v) ְּבָראֶּתן berátèn ֲאַכְלֶתן achaltèn ְׁשִתיֶתן shetitèn ֲאַמְרֶּתן amartèn
Zij (m) ָּבְראּו bár'oe ָאְכלּו ách'loe ָׁשתּו shátoe ֳאְמרּו ám'roe
Zij (v) ָּבְראּו bár'oe ָאְכלּו ách'loe ָׁשתּו shátoe ֳאְמרּו 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 ִניָסן Nisán 30 maart/april Oude naam: Abib (lente)
2 ִאָייר Iyár 29 april/mei Oude naam: Ziw
3 ִסיָון Siwán 30 mei/juni
4 ָתמּוז Támoez 29 juni/juli Naam van een Babylonische afgod
5 ָאב Áv 30 juli/augustus Of Menachem Av
6 ֱאלּול Èloel 29 aug/september
7 ִתְׁשִרי Tishrie 30 sept/oktober Oude naam: Etaniem
8 ֶחׁשָון Chèshwán 29 of 30 okt/november Oude naam: Marcheswan en Bul
9 ִּכְסֵלב Kislev 30 of 29 nov/december
10 ֵטֵבת Tevet 29 dec/januari
11 ְׁשָבט Shevát 30 jan/februari
12 ַאָדר Adár 29 of 30 feb/maart Schrikkeljaar 30, gewoon jaar 29 dagen.

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

Onze maanden
Januari ַינּוָאר yanoe'ár
Februari ֶפְּברּוָאר fèbroe'ár
Maart ַמְרס mars
April ַאְּפִריל april
Mei ַמאי may
Juni יּוִני joenie
Juli יּוִלי joelie
Augustus אֹוגּוסט ogoest
Septemberֶסְּפֶטְמֶּבר sèptèmbèr
Oktober אֹוְקטֹוֶּבר oqtobèr
November נֹוֶבְמֶּבר novèmbèr
December ֶדֶצְמֶּבר 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 ְּבִניָסן 10 of 
 ,letterlijk 'tien in Nisan'. Men gebruikt de mannelijke telwoorden ,{asáráh basáráh benisán} .ֲעָׂשָרה ְּבִניָסן
het gaat immers om de dag, יֹום, yom, en die is mannelijk: 'de tiende dag in Nisan'
De naam van de maand wordt voorafgegaan door het voorvoegsel ְּב {asáráh bbe}, in of op, of ַּב {asáráh bba}, in 
de of op de, zie les 18.
Bekende data op de Joodse kalender zijn ִתְשָעה ְּבָאב {asáráh btish'áh be'áv}, de treurdag op 9 Av, en
.de vijftiende van de maand Shevat {asáráh btoe bishvat} ט״ו ִּבְׁשַבט

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 ָה  krijgen.
Getallen worden gewoonlijk vóór het zelfstandig naamwoord geplaatst, behalve het getal één, 
dat komt er achter.

Getal * Mannelijk Vrouwelijk
1 א׳ ֶאַחד èchad ַאַחת achat
2 ב׳ ְׁשַנִים, ְׁשֵני shenayiem, shene ְׁשַתִים, ְׁשֵתי shetayiem, shete

De korte vorm wordt gebruikt voor een zelfstandig naamwoord
3 ג׳ ְׁשלֹוָׁשה shelosháh ָׁשלֹוׁש shálosh
4 ד׳ ַאְרָּבָעה arbá'áh ַאְרַּבע arba
5 ה׳ ֲחִמָׁשה chamisháh ָחֵמׁש chámesh
6 ו׳ ִׁשָׁשה shisháh ֵׁשׁש shesh
7 ז׳ ִׁשְבָעה shive'áh ֶׁשַבע shèva
8 ח׳ ְׁשמֹוָנה shmonáh ְׁשמֹוֶנה shmonèh
9 ט׳ ִתְשָעה tish'áh ֵתַׁשע tesha
10 י׳ ֲעָׂשָרה asáráh ֶעֶׂשר èsèr
11 י״א ַאַחד ָעָׂשר achad ásár ַאַחת ֶעְׂשֵרה achat èsreh
12 י״ב ְׁשֵנים ָעָׂשר shenem ásár ְׁשֵתִים ֶעְׂשֵרה shetem èsreh
13 י״ג ָעָׂשרְׁשלֹוָׁשה  shelosháh ásár ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה slelosh èsreh
14 י״ד ָעָׂשרַאְרָּבָעה  arbá'áh ásár ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה arba èsreh
15 ָעָׂשרֲחִמָׁשה  ט״ו chamisháh ásár ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה chamesh èsreh
16 ט״ז ָעָׂשרִׁשָׁשה  shisháh ásár ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה shesh èsreh
17 י״ז ָעָׂשרִׁשְבָעה  shive'áh ásár ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה sheva èsreh
18 י״ח ָעָׂשרְׁשמֹוָנה  shmonáh ásár ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה shmonèh èsreh
19 י״ט ָעָׂשרִתְשָעה  tish'áh ásár ְתַׁשע ֶעְׂשֵרה 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׳ ֶעְׂשִרים èsriem
21 כ״א ֶעְׂשִרים ְוַאַחת èsriem we'achat
22 כ״ב ֶעְׂשִרים ּוְׁשַתִים 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 ְו {asáráh bwe} of ּו {asáráh boe}

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



Een bijpassende Woordenschat:
chodèsh (m) חֶֺדׁש, חֹוֶדׁש Maand חֹוָדִׁשים chodáshiem

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

ֹחְדִׁשי, חֹוְדִׁשי chod'shie (bn) Maandelijks
be'od chodèsh ְּבעֹוד חֹוֶדׁש In een maand tijd
lifne chodèsh ִלְפֵני חֹוֶדׁש Een maand geleden
ָׁשָנה shánáh (v) Jaar ָׁשִנים
ָאִביב áviev (m) Lente
ֶתל ָאִביב tel aviev 'Lenteheuvel', Tel Aviv
ַקִיץ qayits (m) Zomer
ְסָתו s'táw (m) Herfst
חֶֺרף , חֹוֶרף chorèf (m) Winter

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

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

.............................…......................…......................…......................…......................  שבט ַּבחֹוֶרף

......................…......................…......................…......................….....................  ְּבֵבית ֶלֶחם ְּבֵטֵבת

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

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

....................…......................…......................…......................…......................  עשרים ותשע ימים

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

.................…......................…......................…......................….....................  ֲאַנְחנּו עֹוְבדֹות ַּבָאִביב

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

Deze Introductiecursus Hebreeuws behoort bij de Israël-weekbrief.
Bronnen: www.beleven.org; nl.wikipedia.org; millon; Melet, Arjeh Gebhard, uitg. Coutinho; Ulpanor.org 
(afbeelding Jewish Month)
Zie ook: http://www.teachmehebrew.com/numbers-in-hebrew.html;  Les_25, woordenlijst t/m les 24; 
www.dictionary.co.il/judaism_calendar.htm 
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