
Les 04 – Antwoorden

Drie koningen לוש  ל�כ�יםש� מ�
shálosh meláchiem

Twee koninginnen י�ם  �ת ל�כותש� מ�
shetayiem meláchot

Acht stenen מונ$ה  א'ב�נ�יםש�
shmonèh avániem

Vijf lepels כ�פותח�מ/ש 
chámesh kapot

Zes steden ש  ע�ר�יםש/
shesh áriem

Tien vijgen נ�ים רע$ש$ א/ ת�
èsèr te'eniem

Twee tafels ( י� �ת נותות (נם ש:ל�ח�ש� שון�ח�
shetayiem shoelchánot

Zeven bronnen ב�ע  ב�א?רותש$
shèva be'èrot

Negen stoelen ע �ש ות ת/ כ�ס�
tesha kisot

Vier agenda's לוחות אר�ב�ע
arba loechot

Les 05 – Persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden (1)

In deze les gaan we eerst aan de slag met de persoonlijke naamwoorden, als aanloop naar 
een stapsgewijze behandeling van de werkwoorden.
Er bestaan geen aparte beleefde vormen voor 'u' en 'gij'.
Persoonlijke voornaamwoorden worden gewoonlijk alleen in de eerste naamval gebruikt.
Enkele persoonlijke voornaamwoorden doen ook dienst als aanwijzend voornaamwoord.

Ik נ�י א' anie
(benadrukt) אנLכ�י ánochie

Jij, u (m) ת�הא attáh
Jij, u (v) את� at

Hij הוא hoe

Zij ה�יא hie

Wij נו א'נ�ח� anachnoe
(korte vorm) אנו ánoe

Jullie (m) ם את$ attèm
Jullie (v) ן את$ attèn
  of נ�ה את/ attenáh

Zij (m) ה/ם hem
   of ה/מ�ה hemáh
Zij (v) ן ה/ hen
   of הנ�ה/ henáh

De onderstreepte lettergrepen krijgen de nadruk, in plaats van de laatste lettergreep.

Bij de aanwijzende voornaamwoorden kijken we naar mannelijk of vrouwelijk, naar enkelvoud 
of meervoud, en naar dichtbij of ver weg.

Aanwijzende voornaamwoorden Mannelijk Vrouwelijk
Dit/deze, dichtbij, enkelvoud ז$ה zèh אֺתז zot
Deze, dichtbij, meervoud א/ל$ה elèh א/ל$ה elèh

Dat/die, ver weg, enkelvoud הוא hoe ה�יא hie
Die, ver weg, meervoud ה/ם hem ן ה/ hen

De laatste vier woorden hebben we dus al eerder gezien.

In zinsconstructies wordt het aanwijzend voornaamwoord achter het zelfstandig naamwoord 
geplaatst. Het volgt het zelfstandig naamwoord wat betreft mannelijk of vrouwelijk, enkelvoud 
of meervoud, en de aanwezigheid van het lidwoord.



Woordenschat: Mensen

enkelvoud meervoud
Adam אָד�ם ádám
Mensheid אָד�ם ב�נ/י bené ádám 'kinderen van Adam'
Man, mens, echtgenoot יש ish (m) א� ים נ�ש� א' anáshiem of ים א�יש� ishiem
Vrouw, echtgenote ה יש� ה, א� isháh (v!) א�ש� ים נ�ש� náshiem
Om de relatie tussen deze twee woorden goed te laten uitkomen was in de Statenvertaling in 
Genesis 2: 23 voor het woord Manninne gekozen.
Vader, voorvader áv (m!) אב אבות ávot 
Vader, pappa abbá אב�א Aramees
Moeder (v)  א/ם em (m) א�מות imot
Mama imá (v) א�מ�א
Jongen, kind yèlèd (m) י$ל$ָד י�ל�ָד�ים yeládiem
Meisje yàldáh (v) י�ל�ָד�ה י�ל�ָדות yeládot
Zoon ben (m)  ב/ן ב�נ�ים bániem
Dochter bat (v!) ב�ת ב�נות bánot

Opdracht 1: Vertaal in het Hebreeuws en geef 
de uitspraak:

Dat vuur

Deze stad

Die lepels

Deze woorden

Dat meisje

Die legers

Deze kinderen

Hij [is] David

Opdracht 2: Geef de uitspraak en vertaal in 
het Nederlands:

מ�ל�ים מ/אה

מ�ל�כ�ה ה�יא

ים  נ�ש� ה/םא'  

י�ם �ת פ�ר�ים ש�

ל/ילות ח�מ/ש

נ�י מ�ר�י�ם א'

י�ן �אֺתז ע

יב�ת  אה�

N.B. De (hulp)werkwoorden hebben en zijn worden in het Hebreeuws nauwelijks gebruikt. 

Bronnen: Leerboek der Hebreeuwsche Taal, rabbijn S.Ph de Vries, en Teach Yourself Biblical Hebrew, prof. 
R.K. Harrison; Milon.


