
Les 19 – Antwoorden

Opdracht 1: Geef de complete vervoeging van het werkwoord KOMEN of BINNENGAAN, בוא

Persoon
Ik (m)
Ik (v)
Jij (m)
Jij (v)
Hij
Zij

Wij (m)
Wij (v)
Jullie (m)
Jullie (v)
Zij (m)
Zij (v)

Tegenwoordige tijd
ָבא bá
ָבאה bá'áh
ָבא bá
ָבאה bá'áh
ָבא bá
ָבאה bá'áh

ָבא5ים bá'iem
ָבאות bá'ot
ָבא5ים bá'iem
ָבאות bá'ot
ָבא5ים bá'iem
ָבאות bá'ot

Verleden tijd
י ָבאת5 bátie
י ָבאת5 bátie
ָבאָת bátá
ָבאת bát
ָבא bá
ָבאה bá'áh

ָבאנו bánoe
ָבאנו bánoe
ם ָבאת; bátèm
ן ָבאת; bátèn
ָבאו bá'oe
ָבאו bá'oe

Toekomende tijd
אבוא ávo
אבוא ávo
ָתבוא távo
י ָתבוא5 távo'ie
ָיבוא yávo
ָתבוא távo

ָנבוא návo
ָנבוא návo
ָתבואו távo'oe
ָתבואו távo'oe 
ָיבואו yávo'oe
ָיבואו yávo'oe

Persoon
נ5י אנ
נ5י אנ
אָתה
Aאת
הוא
יא ה5

נDכAנו אנ
נDכAנו אנ
מ את;
ן את;
הFם
ן Fה

Gebiedende wijs: בוא bo (m), י bo'oe (mv) בואו ,bo'ie (v) בוא5
Infinitief: ָלבוא lábo
Een extraatje: Aָבא ָבּורוְך Dה , baroech habá, welkom, letterlijk 'gezegend hij die komt'.

Opdracht 2: Vertaal en geef de uitspraak:
Ik ben hier נ5י הפ		ה אנ anie poh
Hij schrijft in dat boek ב הוא Fכות Dפ;ּורבFז;ה סDה hoe kote basefèr hazèh
Zij komt hierheen ָנה ָבאה ה5יא Fה hie bá'áh henáh
Yochanan (is) daar ָשם יוָחנDן yochánan shám
Ik at toen נ5י אז אכDלAת5י אנ anie achaltie áz
Wij (m) drinken frisdrank נו AחDנ ים אנ ק;ה שות5 Aש Dל מDק anachnoe shotiem mashqèh qal
Wij (v) drinken frisdrank נו AחDנ ק;ה שותות אנ Aש Dל מDק anachnoe shotot mashqèh qal

Les 20 – Werkwoorden (5), Passieve vorm, [nif'al]

Hebreeuwse werkwoorden worden vervoegd volgens specifieke patronen, die ָינ5יםAב5נ {binya-
niem}, 'gebouwen' of 'constructies' worden genoemd. In deze lessenserie worden vierkante 
haken gebruikt om aan te geven volgens welke binyan een werkwoord wordt vervoegd.
In de eerste vier lessen over werkwoorden ging het om de eenvoudigste en gebruikelijke 
binyan, die wordt aangeduid met לDָפע [pa'al] of [qal], een gewone actieve vorm van het 
werkwoord, al dan niet overgankelijk (transitief).
(Een overgankelijk werkwoord kan betrekking hebben op iets anders, b.v. 'ik eet brood'. Een 
onovergankelijk werkwoord kan geen betrekking hebben op iets anders, b.v. 'ik lach'). 

De binyan [nif'al] is de passieve of lijdende danwel wederkerige vorm van een werkwoord, de 
tegenhanger van de actieve vorm [pa'al]. Hij is altijd onovergankelijk. Lang niet alle 
werkwoorden hebben deze binyan. Vergelijk het met de Nederlandse werkwoorden leggen en 
zetten (actief), liggen en zitten (passief).

De benaming לDנ5פע {nif'al} is (evenals pa'al) afgeleid van de derde persoon enkelvoud verleden 
tijd van het oude 'demonstratiewerkwoord' לDָפע {pa'al} dat doen, maken, handelen betekent.

De kenmerkende klanken in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd zijn ni-a, voor een 
keelletter (ע א ה ח) nè-a. Een eventuele dagesh (punt) in de eerste stamletter vervalt. 



Het 'demonstratiewerkwoord' קטל {qatal} ziet er dan zo uit: טלAנ5ק {niqtal}, en heeft de betekenis 
'gedood worden'.

Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd
Deze wordt vervoegd Deze kun je afgeleid Deze heeft dezelfde letters als
zoals een zelfstandig denken van de verleden de toekomende tijd van de actie-
naamwoord en heeft tijd van de actieve vorm ve vorm [pa'al], maar met ande-
dus vier vormen. [pa'al], door er 5נ (ni) voor re klinkers. De eerste letter van

te plaatsen en de klank de stam krijgt altijd een lange
aan te passen. aa. Soms is de eerste klinker

een ee (F)

Ik (m) נ5קAָטל niqtál י לAת5 DטAנ5ק niqtalti ל Fָקט א; èqqátel נ5י אנ
Ik (v) ל;ת נ5קAט; niqtèlèt י לAת5 DטAנ5ק niqtalti ל Fָקט א; èqqátel נ5י אנ
Jij (m) נ5קAָטל niqtál נ5קAטDלAָת niqtaltá ל Fָקט ת5 tiqqátel אָתה
Jij (v) ל;ת נ5קAט; niqtèlèt AתAלDטAנ5ק niqtalt ת5ָקטAל5י tiqqátli Aאת
Hij נ5קAָטל niqtál ל DטAנ5ק niqtal ל Fי5ָקט yiqqátel הוא
Zij ל;ת נ5קAט; niqtèlèt נ5קAטAָלה niqteláh ָקטFל ת5 tiqqátel ה5יא
Wij (m) ָטל5ים Aנ5ק niqtaliem לAנו DטAנ5ק niqtalnoe נ5ָקטFל niqqátel נו AחDאננ
Wij (v) ָטלות Aנ5ק niqtalot לAנו DטAנ5ק niqtalnoe נ5ָקטFל niqqátel נו AחDאננ
Jullie (m) ָטל5ים Aנ5ק niqtaliem ם לAת; DטAנ5ק niqtaltèm ָקטAלות5 tiqqátloe את;ם
Jullie (v) ָטלות Aנ5ק niqtalot ן לAת; DטAנ5ק niqtaltèn * ת5ָקטDלAָנה tiqqátalnáh ן את;
Zij (m) ָטל5ים Aנ5ק niqtaliem נ5קAטAלו niqteloe י5ָקטAלו yiqqátloe הFם
Zij (v) ָטלות Aנ5ק niqtalot נ5קAטAלו niqteloe * ת5ָקטDלAָנה tiqqátalnáh ן Fה
Gebiedende wijs: m:לFה5ָקט hiqqátel, v: ל5י Aָקט .hiqqátloe ה5ָקטAלו :hiqqátli, mv ה5
Infinitief:  5הAלָקלFט lehiqqátel
* Deze vrouwelijke vormen zijn in onbruik geraakt, men gebruikt nu de mannelijke vormen

Een paar voorbeelden van actieve en passieve vormen:
ָשבDּור shávar (iets) breken בDּור Aנ5ש nishbar (zelf) breken, gebroken worden
ח DתDפ patach (iets) openen, transitief נ5פAתDח niftach (zich) openen, intransitief
ָגמDּור gámar (iets) eindigen, transitief ּור DמAנ5ג nigmar beëindigd worden
ָזכDּור záchar zich iets herinneren נ5זAכDּור nizkar iets te binnen schieten, zich 

plotseling herinneren

Opdracht 1: Probeer er eens uit te komen wat hier staat. Geef de uitspraak en de vertaling.
ָקּוָרא Lezen, roepen ָקּורFא נ5י א5 אנ
ָשבDּור Breken נו נ5שבDּורAנו AחDאננ
ָבּוָרא Scheppen אָתה נ5בAּוָרא
ָעצDּור Stoppen יא נ;ע;צ;ּור;ת ה5
ח Dָפת Openen נ5פAָתחהוא 
ָמכDּור Verkopen םת;א ָכּורAת; Aם נ5מ
ָבָנא Bouwen הוא יFָבנ;ה
ָשמDע Horen עDת Dמ Aנ5ש Aאת

Opdracht 2, lezen zonder puntjes. Herken de woorden, zet de puntjes, geef de uitspraak en 
de vertaling: 
איפה הבית?
 אני אוכל חומוס
 קפה עם סוכּור וחלב
 אתה קוּורא ספּור

Bronnen: Leerboek der Hebreeuwsche taal, rabbijn S.Ph. De Vries; en.wikipedia.org, Hulpboek der 
grammatica, J.P. Lettinga; Hebrew Verb Tables, Ezri Uval.


