
Les 21 – Antwoorden

Opdracht 1: Geef de complete vervoeging van het werkwoord WILLEN, ר צ ה {rátzáh} [pa'al], 
ook de gebiedende wijs en de infinitief.

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) רוצ,ה rotzèh י ר צ0ת0 rátzitie א,רצצ,ה èrtzèh נ0י א5
Ik (v) רוצ ה rotzah י ר צ0ת0 rátzitie א,רצצ,ה èrtzèh נ0י א5
Jij (m) רוצ,ה rotzèh ר צ0ית  rátzita צ,הרצת0 tirtzèh את ה
Jij (v) רוצ ה rotzah ר צ0ית rátziet צ0ירצת0 tirtzie אתצ
Hij רוצ,ה rotzèh ר צ ה rátza י0רצצ,ה yirzèh הוא
Zij רוצ ה rotzah ת הצצר  rátztáh רצצ,ה ת0 tirtzèh ה0יא

Wij (m) רוצ0ים rotziem ר צ0ינו rátzinoe נ0רצצ,ה nirtzèh נו ְנחצ א5
Wij (v) רוצות rotzot ר צ0ינו rátzinoe נ0רצצ,ה nirtzèh נו ְנחצ א5
Jullie (m) רוצ0ים rotziem ם רצצ0ית, retzitèm רצצו ת0 tirtzoe ם את,
Jullie (v) רוצות rotzot ן רצצ0ית, retzitèn רצצו * ת0 tirtzoe ן את,
Zij (m) רוצ0ים rotziem ר צו rátzoe י0רצצו yirtzoe ה�םם
Zij (v) רוצות rotzot ר צו rátzoe * י0רצצו yirtzoe ן ה�ם
Gebiedende wijs: m: רצצ�םה  retze,  v: רצצ0י  retzi, mv: רצצו  retzoe *
Infinitief (te willen): 0צותרצל  lirtzot
* In plaats van een verouderde langere vrouwelijke vorm wordt nu de mannelijke vorm gebruikt.

Opdracht 2: Vertaal en geef de uitspraak
? ְהק רוב ְהְבנצק א�םיפהה efoh habanq haqárov? Is er een bank in de buurt?

('Is er een nabije bank?')
? ְתי נ0פצְתח ְהְבנצק מ  mátay habanq niftach? Wanneer is de bank geopend?

נ0י ירו רוצ ה א5 ל0יף א�ם לצְהחצ anie rotzáh lehachlief ero Ik (v) wil Euro's wisselen
? ר ל0יף ְכאן  א,פש  כ,ס,ףלצְהחצ èfshár lehachlief kan kèsèf? Wisselt u hier geld?
Wanneer is de bank gesloten? ? ְתי ג ר ְהְבנצק מ  נ0סצ mátay habanq nisgár?
Ik heb geen klein geld ק ְטן כ,ס,ף ל0י אי0ן ayin li kèsèf qátan
Zij wil Euro's wisselen ירו ה0יא ל0יף א�ם רוצ ה לצְהחצ hie rotzáh lehachlief ero

Les 22 – Tweede Naamval

In deze les gaat het om wat we in het Nederlands de tweede naamval noemen, dus om 
bezitsrelaties. Die kun je op allerlei manieren aangeven:

1. Het voorzetsel ש,ל {shèl} heeft de betekenis van, behorend aan, gemaakt van. Bij voorbeeld:
ְנן ל יוח  .hakèlèv shèl yochánan, de hond van Jochanan ,ְהכ,ל,ב ש,

2. Van dit voorzetsel is een reeks bezittelijke voornaamwoorden afgeleid, door achter ש,ל een 
uitgang te plaatsen die is afgeleid van het persoonlijk voornaamwoord:
Van mij ש,ל0י shèlie
Van jou (m) ש,לצ��shèlchá�����H	ָך  shèlchá
Van jou (v) ש�םל ��shèlchá�����H	ָךצ shelách
Van hem וש,ל shèlo
Van haar הש,ל  shèláh
Van wie? ? יש,ל  מ0 shèl mie?

Van ons ש,ל נו shèlánoe
Van jullie (m) ש,ל shèláchèm�k )v(�á���������䤬ू����n:䤔ू䣼ू䣤ू䣐ू䢤	םֶכ,ם shèláchèm
Van jullie (v) ל shèláchèm�k )v(�á���������䤬ू����n:䤔ू䣼ू䣤ू䣐ू䢤	םֶכ,ן ש, shèláchèn
Van hen (m) ש,ל ה,ם shèláhèm
Van hen (v) ן ל ה, ש, shèláhèn

3. Deze zelfde uitgangen kunnen achter een zelfstandig naamwoord worden geplaatst. 
Dit zelfstandig naamwoord krijgt dan de wat kortere 'construct'-vorm (zie les 31):
Mijn paard י סוס0 soesie ־0י
Jouw (m) paard סוסצ��shèlchá�����H	ָך  soes'chá ־��shèlchá�����H	ָך 
Jouw (v) paard סוס�ם��shèlchá�����H	ָךצ soesech ־��shèlchá�����H	ָךצ
Zijn paard סוסו soeso ־ו
Haar paard סוס ה soesáh ־ ה

Ons paard נויסוס�ם soesenoe ־נו
Jullie (m) paard סוסצshèláchèm�k )v(�á���������䤬ू����n:䤔ू䣼ू䣤ू䣐ू䢤	םֶכ,ם soes'chèm ־shèláchèm�k )v(�á���������䤬ू����n:䤔ू䣼ू䣤ू䣐ू䢤	םֶכ,ם
Jullie (v) paard shèláchèm�k )v(�á���������䤬ू����n:䤔ू䣼ू䣤ू䣐ू䢤	םֶכ,ן סוסצ soes'chèn ־shèláchèm�k )v(�á���������䤬ू����n:䤔ू䣼ू䣤ू䣐ू䢤	םֶכ,ן
Hun (m) paard סוס ם soesám ־ ם
Hun (v) paard ן סוס  soesán ־ ן



Deze achtervoegsels zijn direct of middels een verbindingsklank met het woord verbonden. Zij 
krijgen, als laatste lettergreep, de nadruk (behalve ו־נ ) en kunnen de klanken van het woord 
veranderen.

4. Het Bijbelse Hebreeuws gebruikt om een bezitsrelatie e.d. aan te geven veelal de Status 
Constructus, waarbij twee woorden achter elkaar worden geplaatst. Dat komt in les 31.

Woordenschat
shár [pa'al] ש ר Zingen
יר ש0 shier (m) Lied יר0ים ש0
יר0ים יר־ְהש0 ש0 shier hashiriem Hooglied, 'Lied der liederen'
dalaq [pa'al] ְדְלק Branden, aansteken
he'ier ה�םא0יר Schijnen, licht geven [hif'il; zie les 29]; ְיא0ר ya'ier Hij zal schijnen
אור or (m) Licht, vuur 
ner (m!) נ�םר Licht, lamp, kaars נ�םרות
נוְכה ח  chánoekah Chanoeka-feest

יקְדק0 daqqieq (bn) heel dun, heel fijn
ל0י li (pv) Voor mij, van mij Zie les 25.

Opdracht 1: Vertaal en geef de uitspraak:
Ik (v) wil mijn stier
Die hond is van hem
Mijn stenen zijn groot
Wij zijn in ons zwembad.
Jij (m) leest in haar boek.

Opdracht 2: Geef de complete vervoeging van het werkwoord ZINGEN, ר  ook ,[pa'al] {shar} ש 
de gebiedende wijs en de infinitief. Het staat op de website www.hebrew-verbs.co.il 

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) נ0י א5
Ik (v) נ0י א5
Jij (m) את ה
Jij (v) אתצ
Hij ש ר shár הוא
Zij ה0יא

Wij (m) נו ְנחצ א5
Wij (v) נו ְנחצ א5
Jullie (m) רו ש0 ת  táshiroe ם את,
Jullie (v) ן את,
Zij (m) ר0ים ש  sháriem ה�םם
Zij (v) ן ה�ם
Gebiedende wijs: m: רצצ�םה                            , v: רצצ0י                             mv:                        
Infinitief ('te zingen'):  

Opdracht 3: Beluister het Chanoeka-liedje Ner li, mijn kaarsje, bij 
http://www.youtube.com/watch?v=4yHJRzQdzfc , met Hebreeuwse tekst in beeld, of 
http://shermanschoolchorus.blogspot.com/2011/10/ner-li.html, met de uitspraak in beeld.
Schrijf bij de tekst de uitspraaktekens (de puntjes), de uitspraak en de vertaling:
נר לינ נר לינ נר לי דקיק
בחנוכה נרי אדליק
בחנוכה נרי יאיר
בחנוכה שירים אשיר

Bronnen: Leerboek der Hebreeuwsche taal, rabbijn S.Ph de Vries, millon; internet.

http://www.hebrew-verbs.co.il/
http://shermanschoolchorus.blogspot.com/2011/10/ner-li.html
http://www.youtube.com/watch?v=4yHJRzQdzfc

