
Les 18 – Antwoorden

Opdracht 1: Vertaal en geef de uitspraak:
Eet het brood! (m) ! ַה ֶלֶחם א		םֶחֶלַה לֹוכו ל echol halèchèm
Eet het brood! (v) ! ַה ֶלה לֹוֶכם ֶאה לֹוכ		םֶחֶלַ ֶלי  ichlie halèchèm
Ik schrijf elk jaar (v) ָשָנה ב		םֶחֶלַכל ל כוֶתֶבת ֹאֶני anie kotèvèt bekol shánáh
Vijftien jaar ָשֶנים ֶעשֵרשה ֹחמשש chamesh èsreh shániem
Lees het gehele jaar! (mv) ַהָשָנה כל ל ֶקֵר		םֶחֶלַאו qiroe kol hashánáh
Twee-en-veertig maanden ָדֶשים ַניֶים חש אֵר		םֶחֶלַָבֶעים וש		םֶחֶלַ arbá'iem oeshenayiem chadáshiem

טוָב הה ש הנ הה

Met deze schitterende nieuwjaarskaart
kijken we nog even terug naar de vorige
les.
In het midden de stenen tafelen met de
Tien Geboden, ernaast staan Mozes en
Aaron, en in de rand ziet u de symbolen
van de twaalf stammen afgebeeld,
gebaseerd op Genesis 49, waar Jakob
zijn twaalf zonen zegent, en
Deuteronomium 33, waar Mozes de
twaalf stammen zegent.

Opdracht 2: Geef van deze werkwoorden de gewone vorm, de gebiedende wijs (ev, m) en de 
infinitief:
Bevelen ָפַקד páqad דקלפ		םֶחֶלַ peqod lifqod ֶלפ		םֶחֶלַקTד
Doden ָקַט ל qátal qetol לטלק		םֶחֶלַ liqtol ֶלק		םֶחֶלַטT ל
Eten אה לֹוַכ ל áchal Xלה לֹוכלא èchol ה לֹוכו ל Xֶלא lè'èchol *§
Drinken ָשָתה shátáh ה תש ש		םֶחֶלַ sheteh תות lishtot ֶלש		םֶחֶלַ *
Liefhebben אַהב áhav אXַהב èhav lè'èhov ֶלאXהוב *§
Roepen, noemen, lezen ָקֵָרא qárá ֶקֵָרא qerá liqro ֶלק		םֶחֶלֵַרוא *§
Scheppen ָבֵָרא bárá ב		םֶחֶלֵַָרא berá livro ֶלב		םֶחֶלֵַרוא *§
Schrijven ָכַתב kátav כ		םֶחֶלַתוב ketov liktov ֶלכ		םֶחֶלַתוב *§
Zeggen אַמֵר ámar Xֵרמלא èmor * lomar לוַמֵר

* De keelletters עה הה א zorgen voor wat andere klanken.
§ Soms wordt een complete waw (ו) ingevoegd, in ouder hebreeuws staat er alleen een ֺ .

Les 19 – Antwoorden geven

In les 16 leerden we veel vragende voornaamwoorden, en in les 5 maakten we kennis met 
aanwijzende voornaamwoorden. Daarmee gaat deze les verder, deels als herhaling.

ֶזה zèh Dit, deze (m, enkelvoud)
ָבֶזה bázèh Daarbij, daarin
ַע ל ֶזה al zèh Daarop
ֶעם ֶזה im zèh Daarmee

תאלז zot Dit, deze (v, enkelvoud)
אש ֶלה elèh Deze (m/v, meervoud)
הוא hoe Hij; die, dat (m, enkelvoud)
השיא hie Zij; die, dat (v, enkelvoud)
ם ָמהה הש (הש hem (hemáh) Zij, die (m, meervoud)



ָההשם háhem Zij daarginds
ן הש hen Zij, die (v, meervoud)
ן הש hen Ja, zeker!
ָנה הש henáh * Hierheen

הפל poh Hier
ָשם shám Daar, daarin
ָשָמה shámáh * Daarheen
אז áz Toen, dan, toendertijd
אז מש me'az Sinds
כשן ken Ja, zo; eerlijk, oprecht
אַחֵר כשן achar ken Dan
ַע ל־כשן al ken Daarom
láchen ָלה לֹוכשן Vandaar, daarom
ישש yesh Er is, er bestaat yesh li ֶלי ישש Ik heb
ין־ איֶןה אש ayin, en Niet, er is niet איֶן  ל׃י ayin li, en li Ik heb niet/geen
כלה koh Zo, dus
* Dit woord heeft de richtingsuitgang ה, zie les 27.

Opdracht 1: Geef de complete vervoeging van het werkwoord KOMEN of BINNENGAAN, בוא, 
ook gebiedende wijs en infinitief. U weet de weg: www.hebrew-verbs.co.il of eventueel 
http://www.hebrewatmilah.org/maskilon1/index.htm, kijk onder ב en vervolgens  בוא.

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) ֹאֶני
Ik (v) ֹאֶני
Jij (m) אָתה
Jij (v) את		םֶחֶלַ
Hij ָבא bá הוא
Zij ֶהיא

Wij (m) נו ֹאַנח		םֶחֶלַ
Wij (v) נו ֹאַנח		םֶחֶלַ
Jullie (m) ָתבואו távo'oe אֶתם
Jullie (v) אֶתן
Zij (m) ָבֶאים bá'iem השם
Zij (v) ן הש
Gebiedende wijs: m:                             v:                                    mv:
Infinitief:

Opdracht 2: Vertaal en geef de uitspraak:

Ik ben hier
Hij schrijft in dat boek
Zij komt hierheen
Yochanan (is) daar
Ik at toen
Wij drinken frisdrank (2x).

Bronnen: Teach Yourself Biblical Hebrew, prof. R.K Harrison; Leerboek der Hebreeuwsche Taal, rabbijn S. Ph
de Vries; www.hebrew-verbs.co.il, millon
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http://www.hebrewatmilah.org/maskilon1/index.htm
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