
Hebreeuws les 1 
 

Het Schrift 

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. Het grootste deel van de Bijbel is dus in deze taal 

geschreven. 

 

Hebreeuws werd in de dagen van het Oude Testament ook gesproken door het volk Israël. 

Wanneer het Hebreeuws is opgehouden een spreektaal te zijn, is moeilijk te zeggen. 

Waarschijnlijk in de eerste of tweede eeuw na Christus. 

 

Hebreeuws is een Semitische taal. Allerlei dialecten van het Arabisch, Ethiopische talen, 

Aramees en Assyrisch behoren ook tot te familie van Semitische talen. 

 

Medeklinkertaal 

Het Hebreeuws is een medeklinkertaal. Dat betekent dat de tekst alleen maar uit medeklinkers 

bestaat. Dat betekent natuurlijk ook dat bepaalde woorden op verschillende manieren 

uitgesproken kunnen worden. Ik zal je een voorbeeld geven in het Nederlands. 

 

Als je het woord 

 

  bl 

 

ziet staan, dan kan dat verschillende uitspraken en betekenissen hebben. 

Hieronder zie je zomaar een aantal totaal verschillende woorden die deze letters voor kunnen 

stellen: 

 

  bal 

  bol 

  bul 

  bil 

  bleu 

  boel. 

 

En er zullen er vast nog wel meer zijn. Het hangt nu van de zin af waarin het woord voorkomt, 

hoe de betekenis luidt. 

 

Met het Hebreeuws is het niet anders. Meestal zal het geen enkele verwarring geven, maar soms 

kan aan de tekst zonder klinkers een hele andere betekenis gegeven worden. 

 

De uitspraak en daarmee de betekenis van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament werd 

eeuwenlang van mond op mond doorgegeven. Maar nadat de taal al lang niet meer gesproken 

werd, en alleen voor Godsdienstige studie werd gebruikt begonnen geleerden zich ongerust te 

maken over de overlevering van de tekst aan het nageslacht. 

 



Deze geleerden worden ook wel Masoreten genoemd. Deze Masoreten verzonnen een systeem 

van punten en streepjes die onder andere de klinkers voorstelden. Zo werd de uitspraak van de 

tekst vastgelegd. Dit gebeurde in ongeveer de 9
e
 of 10

e
 eeuw na Christus. 

 

Oorspronkelijk hoorden deze punten en streepjes niet tot de tekst. Wij zullen ze wel leren en 

gebruiken. Het vereenvoudigt de studie van het Hebreeuws aanzienlijk. 


