
Les 15 – Antwoorden

Opdracht: Geef de uitspraak en vertaal:
ב�ט ב�חור�ף �ש shevát bachorèf Shevat is in de winter
ב)ת ם ב�ט) ל�ב)ת ל�ח� levet lèchèm betevet Naar Bethlehem in Tevet
ר0י �ש ג0ים ב�ת0 ח� chagiem betishrie Feestdagen in Tishrie
נ�ה ים ב�ש� ם ע�שר)ה חוד�ש0 ת) �ש shetem èsreh chodèshiem beshánáh Twaalf maanden in een jaar
י0ץ יב ב�ק� ל אב0 ל�ת� letèl áviv baqayits Naar Tel Aviv in de zomer
ים ע י�מ0 ש� ר0ים ו�ת) �ע�ש èsriem wetesha yámiem Negenentwintig dagen
ח�ם חוד�ש ה� ה� hachodèsh hacham De warme maand
ו ק�ר0יר ס�ת� stáw qárier Een koele herfst

Les 16 – Vragen stellen

Het oude Hebreeuws kent geen vraagteken. In plaats daarvan gebruikte men het vragend 
voorzetsel Iה (ha), dat vast geschreven werd aan het woord waarover men vroeg. Zie 2 Samuel 
18:32a, waar David naar zijn zoon Absalom vraagt: לום ש� Iה {hashálom}, vertaald met 'is het wel 
met ..'. B.v. ז�ה Iה {hazèh}, is dit?
Voor een shewa-klank wordt dit ה�, b.v. �מ דאֺה�  {hame'od}, is het veel?
Voor een keelklank zonder qamets (lange a) wordt het ה�, b.v. ה את� ?… bent u ,{ha'attáh} ה�
Voor een keelklank met qamets (lange a) wordt het ה�, b.v. ז�ק ח� ?is het sterk ,{hècházáq} ה�

Een vragende zin begint vaak met het woord א0ם {iem}, soms ה�א0ם {ha'iem}, dat je zou kunnen 
vertalen (als dat nodig is) met 'als' of 'indien'.
Vragende voornaamwoorden beginnen gewoonlijk de zin.
Wie? י מ0 mie vraagt naar personen.
Wat? מ�ה mah vraagt naar zaken. 
Soms wordt dit מ�ה {máh}, met name voor א en ר; voor .{mèh} מ�ה staat er gewoonlijk ח en ע
Het kan met een koppelstreep (maqqef) worden verbonden met het volgende woord, waarbij 
de eerste letter (zo mogelijk) een dagesh (stip) krijgt. 

Het kan worden gebruikt als uitroep: מ�ה Wat!
! ה־ דולג�מ� mah gadol Wat groot!
! ה־ ובטמ� mah tov Wat goed!
? ה־ הז�מ� mah zèh? Wat toch wel?; wat is dat?
? לומך� �ה ש מ� mah shlomchá? Hoe gaat het met u? hoe maakt u het? (bij een man)
ך? לומ) �ה ש מ� mah shlomech? Hoe gaat het met u? hoe maakt u het? (bij een vrouw)

Letterlijk: 'Hoe is uw vrede?' of 'Hoe is uw welzijn?'.

Vragende voornaamwoorden

�יכ�ה ;ech  א)יך .echáh  Hoe?  Het tweede woord is ook de benaming van Klaagliederen  א)
הל� מ� lámáh Waarom? Met lettervoorzetsel �ל

ה כ�מ� kamáh Hoeveel?, enige, hoe(zeer)!
?bamèh Waarin ב�מ�ה ,bámáh ב�מ�ה
 ad mèh Hoe lang? (tijd) ע�ד־מ�ה ad máh ע�ד־מ�ה

Iאלֺה  of לוא Iה  halo Toch? Immers? Nietwaar?
י ל�מ0 lemie Aan wie? Voor wie?

י הפֺא) efoh Waar?

י י)שה פֺא)   efoh yesh Waar vind ik...?
יכ�ן ה) hechán Waar?
י ל מ0 ש� shèl mie Van wie?
י ת� מ� mátay Wanneer?
א�פ�ש�ר èfshár Misschien, mo-
gelijk. Wordt gebruikt aan het begin 
van een vraag.



Woordenschat
לכֺ kol Al, alle, iedere, geheel, hele

עול�ם olám (m) Eeuwigheid (bijbels), wereld (hedendaags)
אה�ב áhav (ww) Liefhebben, houden van
אהIב�ה ahavah (v) Liefde; ook een Israëlisch merk Dode Zee cosmetica.
א�ת èt Aanduiding van een lijdend voorwerp; niet vertalen. Zie les 28.
ש�לום shalom (m) Vrede, welzijn
ח�ז�ק chazaq (bn) Sterk, krachtig
ב, ס�ב�א, ס�ב�א ס� Grootvader, oude man

כ0מ�ע�ט kimat (bw) Bijna
לֺא lo (bw) Nee, niet, geen
כ)ן ken (bw) Ja, zo, oprecht, eerlijk

Opdracht 1: Beluister het kinderliedje Mie ohev èt hashabat? (Wie houdt er van de Shabbat?) 
op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=IrHffg5YoiQ
Volg daarbij onderstaande tekst, geef de uitspraak en de vertaling:
ב�ת ש� ב א�ת ה� י אוה)  מ0
ה ו�אב�א א0מ�
ב�ת ש� ב א�ת ה� י אוה)  מ0
ה ו�ס�ב�ה ס�בת�
ב�ת ש� ב א�ת ה� י אוה)  מ0
�ה ו�את נ0י, את� Iא

ע�טלכֺ �עול�ם כ0מ  ה�
ה  ש�ב�ת יום לכֺ לֺאל�מ�

ש�ב�ת יום לכֺ

Opdracht 2: Geef de volledige vervoeging van het werkwoord אה�ב {áhav} Liefhebben (to love) 
(Daar kun je nooit genoeg van krijgen!). Gebruik hierbij de website www.hebrew-verbs.co.il

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) נ0י Iא
Ik (v) נ0י Iא
Jij (m) ה את�
Jij (v) �את
Hij ב אה� áhav הוא
Zij יא ה0

Wij (m) נו �נ�ח Iא
Wij (v) נו �נ�ח Iא
Jullie (m) בותֺ Iאה tohavoe את�ם
Jullie (v) ן את�
Zij (m) ב0ים Iאוה ohaviem ה)ם
Zij (v) ן ה)

Opdracht 3: Vertaal en geef de uitspraak:
Van wie is dit huis?
Wie is die vrouw?
Waar is het grote hotel?
Waar vind ik een stoel?
? יא  ר ה0 י0תב�א�פ�ש� ב�
? �ז�המ0ל ס)פ�ר ה� י ה�

Bronnen: Teach Yourself Biblical Hebrew, prof. R.K. Harrison; Leerboek der Hebreeuwsche Taal, rabbijn S. 
Ph de Vries; Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, Nat-Lettinga; Milon.

http://www.youtube.com/watch?v=IrHffg5YoiQ
http://www.hebrew-verbs.co.il/

