Les 15
Aan het eind van deze les moet je kennen:
- Nog wat meer over de verschillende voorzetsels
- De vergrotende trap
- Het betrekkelijk voornaamwoord rv,a\ ‘asjèr.
De voorzetsels B., be-, l., le- en K. ,ke-.
De vorm van deze drie voorzetsels wordt bepaald door de eerste medeklinker of lettergreep van het
woord waaraan ze vastgemaakt worden.
a.

Als het zelfstandig naamwoord begint met de lettergreep y> , je, dan worden de vormen beje,
leje en keje vervangen door bi, li en ki.

~Il;v'Wry>
~Il;v'WryBi
~Il;v'Wryli
~Il;v'WryKi
b.

jeroesjaalajiem

Jeruzalem

biroesjaalajiem

in Jeruzalem

liroesjaalajoem

naar Jeruzalem

kiroesjaalajiem

zoals Jeruzalem

Als het zelfstandig naamwoord begint met enige andere klinker gevolgd door e, dan hebben
de voorzetsels de klinker i.

laeWmv.
laeWmv.Bi
laeWmv.li
laeWmv.Ki

sjemoe’eel

Samuël

bisjmoe’eel

in Samuël

lisjmoe’eel

voor Samuël

kisjmoe’eel

zoals Samuël

Merk op dat de e klank van het zelfstandig naamwoord is weggevallen in de uitspraak. Bisj-moe-eel,
niet bi-sje-moe-eel.
c.

Als het zelfstandig naamwoord begint met een gutturaal, een keelklank, gevolgd door een
gereduceerde klinker (a, e, o, kort), dan hebben de voorzetsel de overeenkomstige volle
korte klinker.

~wOlx]
~wOlx]B;
~wOlx]l;
~wOlx]K;
hy"nIa\
hy"nIa\B'
hy"nIa\l'
hy"nIa\K'
tm,a/

chaloom

een droom

bachaloom

in een droom

lachaloom

voor een droom

kachaloom

zoals een droom

‘oni-jaah

een schip

bo’oni-jaah

in een schip

lo’oni-jaah

naar een schip

ko’oni-jaah

zoals een schip

‘èmèt

waarheid

tm,a/
tm,a/
tm,a/

bè’èmèt

in waarheid

lè’èmèt

voor waarheid

kè’èmèt

zoals waarheid

Het voorzetsel !mi, min.
a.

Voor het bepaalde lidwoord (ha) kan dit voorzetsel de vorm me, mee-, hebben, en dan zit het
direct aan het daaropvolgende woord vast, of !mi, min-, dat gewoonlijk an het
daaropvolgende woord verbonden is door een makkeef.

%l,M,h;-!mi
%l,M,h;me
b.

vanaf de koning

meehammèlèch

Voor zelfstandig naamwoorden die met een gutturaal (keelklank) of een r beginnen krijgt
het de vorm me, mee, en zit het aan het zelfstandige naamwoord vast.

r[i
r[ime
v[ro
v[rome
c.

min-hammèlèch

‘ier

een stad

mee’ier

vanaf een stad

roosj

een hoofd

meeroosj

vanaf een hoofd

Voor alle andere zelfstandig naamwoorden is de vorm mi, mie + de verdubbeling van de
eerste medeklinker.

%l,m,
%l,M,mi

mèlèch

een koning

miemmèlèch

vanaf een koning

De opeenvolging mi-je wordt normaalgesproken samengetrokken tot mi-, zoals in hd"Whymi,
miehoedah (in plaats van miejehoedah), vanuit Judah.

De vergrotende trap
Het bijvoeglijk naamwoord wordt niet van vorm veranderd om de vergrotende trap te maken. In
plaats daarvan wordt het voorzetsel !mi, min, gebruikt voor het zelfstandig naamwoord.

r[;Nh: ;me ~k'x' vyaih'

ha’iesj chachaan meehanna’ar
De man is wijzer dan de jongen.

Andere zinsvolgorden zijn mogelijk en niet ongebruikelijk:

hr"["}N:h;me hV'aih' hp'y"

jaafaah haaiesjsjaah meehanna’aaraah
De vrouw is mooier dan het meisje.

Dezelfde constructie kan vertaald worden met ‘te… voor.’

vyaih'me hd"wbO []h' hv'q"

kaasjaah haa’avodaah meehaa’iesj
Het werk is te moeilijk voor de man.

Het betrekkelijk voornaamwoord rv,a] , ‘asjèr.
Toevoegingen, die iets over een zelfstandig naamwoord zeggen worden doorgaans ingeleid door het
woordje rv,a] , ‘asjèr. Een algemene vertaling zou kunnen zijn: ‘waarvoor/voor wie geldt dat.’
‘Het boek op de plank’ wordt dan zoiets als ‘het boek waarvoor geldt dat het op de plank is,’ ofwel
‘het boek dat op de plank ligt.’
Het woordje rv,a] , ‘asjèr, verandert nooit van vorm, en wordt dus niet beïnvloed door mannelijk
of vrouwelijk, meervoud of enkelvoud.

ry[iB' rv,a] vyaih'

haa’iesj asjèr baa’ier
De man in de stad, de man die in de stad is

#r<a'B' rv,a] ~['h'

haa’aam asjèr baa’aarèts
Het volk in het land, het volk dat in het land is.

lk'yheB; rv,a] hV'aih'

Haa’iesjsjaah asjèr baheechaal
De vrouw in de tempel, de vrouw die in de tempel
is

rv,a]

, ‘asjèr, wordt meestal niet gebruikt voor bijvoeglijke naamwoorden of deelwoorden.

Dus bijvoorbeeld ~k'xh
' , vyaih', haa’iesj hèchaachaam, de man die wijs is. bvYh;
hajjoosjeev, de man, die zit.

vaih', haa’iesj

Het deelwoord kan ook alleen gebruikt worden, zelfs zonder lidwoord. Dan heeft het de betekenis
van ‘hij/zij die…..’.
tm,a/B, %leho, hooleech bè’èmèt, hij (of een ieder die) wandelt in waarheid.

Woordenlijst
Leer de volgende woordjes uit het hoofd alvorens de volgende oefening te doen.

bh'z"
@s,K,
hm'k.x'
hd"wOb[]
hc;[e
rq'y"

dzaahaav

goud

kèsèf

zilver

chochmaah

wijsheid

‘avoodaah

werk, taak

eetsah

raad, advies

jaakaar

kostbaar

rv'y"
qDIc;
hv,q'
hv'r"
dwID"
laeWmv.
~Il;v'Wry>

jaasjaar

oprecht

tsaddiek

rechtvaardig

kaasjèh

moeilijk, zwaar

raasjaah

kwaad, slecht, misdadig

daavied

David

sjemoeeel

Samuël

jeroesjaalaiem

Jeruzalem

1. Lees- en vertaaloefening.
1.

bh'Z"mi hmk.x' hr"q'y>

2.

~yvin"a]h'me hd"wbO []h' hv'q'

3.

~ykil'M.h;me ~ydIb'[]h' ~yrIv'y>

4.

daom. rv'y" dwID"

5.

aSeKhi ;-l[; bveYh; %l,M,l; hm'k.x' !tenO aWh

6.

rp,SeB; rv,a] ~yrIb'D>h; ~y[ir"

7.

@s,Km, i hmk.x' hb'wOj

8.

~vin"a]h' ~rIv'y>

9.

~Il;v'WryBi ~ybivy. ~yvin"a]h'w> dwID"

10.

laeWmV.mi qDIc; ymi

11.

daom. h['r" hc'[eh'

12.

~qiyDIc;h;w> ~yrIv'y>h; hyEa;

2.
Genesis 1:3
Lees het vers, eerst met translitteratie. Probeer het daarna ook enkele malen met de translitteratie
bedekt.

`rAa*-yhiy>w:) rAa= yhiäy> ~yhiÞl{a/ rm,aYOðw:
wajjehie-oor

Hebreeuws
w> of w:

rm,aYO
yhiy>
rwOa

jehie èloohiem

wajjoomèr

Translitteratie Vertaling
we of wa
en

Aantekeningen

joomèr

hij zei

ww, qual ipf., 3 m. s.

jehie

hij was

oor

licht

ww, qual ipf., 3 m. s. (eerste keer in de
tekst, een iussivus, gebiedende wijs)
znw. m/f

Gebruikte afkortingen
f
m
ipf
perf
part
pl
s
vz
ww
znw

oor

femininum
masculinum
imperfectum
perfectum
participium
pluralis
singularis

vrouwelijk
mannelijk

deelwoord
meervoud
enkelvoud
voorzetsel
werkwoord
zelfstandig naamwoord

