
 
 

Die letter BET 

* Uit ‘Ancient Hebrew Lexicon of the Bible’ deur Jeff A Benner, vertaal deur S. Ernst. 

 

AlefTav #8 

Tema 3:  Die letter  Bet 

Les 1:  Bet verduideliking 

 

Opsomming 

Naam:  Bet 

Uitspraak:  Be OF Vh  

Prentjie:  Vloerplan van ‘n Tent 

Betekenis: Huis, Familie, Tent of Binnenant 

Numeriese waarde:  2 

 

Die tweede letter van die Hebreeuse Alfabet is die letter Bet. 

Dit het ‘n Be klank soos Bed as dit die begin van ‘n woord of lettergreep is of a Vh klank 

soos w (Water) wanneer dit aan die einde van ‘n lettergreep  kom. 

 

 



2	 DIE	LETTER	BET	
 

 

Die prentjie verteenwoordig ‘n vloerplan van ‘n tent.  Daar was verskillende maniere hoe 

hulle die letter uitgebeeld het, maar die vorm wat op die ou end gebruik is, verteenwoordig 

die leefstyl van die vroë nomadiese Hebreërs die beste. 

 

Die tent was in twee dele verdeel.  Die vrouens se deel en die mans se deel met die ingang 

van die tent aan die mans se kant. 

 

Die letter Bet kan beteken:  Huis, familie, tent, binne-in (Die familie bly binne-in die tent) 

asook binnekant. 

 

‘n Voorbeeld is be’erets wat beteken ‘in ‘n land’. 
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AlefTav #9 

Tema 3:  Die letter Bet 

Les 2:  Bet vorms en Woorde 

 

Hier is die vier vorme van die letter Bet. 

 

 

 

 

Die vroeë teks (Middle Script) was later aangeneem deur die Grieke en die Romeine as die 

letter B (b).  Hulle skryf van links na regs, daarom word die letter omgekeer. 

 

Die laat teks (Late Script) het die syfer 2 geword. 

 

‘n Voorbeeld van ‘n woord wat met die letter Bet begin: 

 

 

 

BEN [Be-en] = Seun / Voorsetting van die Huis.  
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AlefTav #10 

Tema 3:  Die letter  Bet 

Les 3:  Die numeriese waarde van die letter Bet. 

 

Julle weet nou dat die letter Bet staan vir huis, familie of tent. 

 

Die numeriese waarde van die letter Bet is 2. 

 

Die syfer 2  kan vir ‘n paar goed staan:  Herstel/Balans, Getuie en Keuse 

 

Dit kan beteken om balans te bring / herstel.  Die syfer 2 kan in die Skrif gevind word 

waar daar balans gebring word tussen Elohim en die mens.  ‘n Voorbeeld van dit is die 10 

gebooie.  Dit is op 2 kliptafels geskryf.  Die gebooi teenoor Elohim en die gebooie teenoor 

jou medemens. 

 

Nog ‘n voorbeeld:  Die herstel (profesie) wat sal kom om die 2 huise,  die huis van Judah 

(Yahudah) en die huis van Efraim/Israel (Ephrayim),  weer 1 te maak. 

 

Die syfer 2 staan ook as ‘n getuie.  As twee/drie getuies ooreenstem, dan is dit die 

waarheid. 

 

Twee verwys ook na  Keuse.  Jy kan nie twee meesters dien nie.  Jy kan jouself slegs by 1 

voeg, anders is daar verdeeldheid. Vader het Sy volk die keuse gegee van seën of vloek. 

 

Hoe bind hierdie in met die letter Bet?  Ek glo dit verwys na die twee huise (Judah en 

Efraim) wat eintlik een huis moet wees,  Beyt Yisraěl.  Die Hebreeuse woord vir huis is 

Beyt,  dus die Huis van Israel. 
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AlefTav #11 

Tema 3:  Die letter Bet 

Les 4:  Die woord Abba 

 

Julle het reeds die woordjie Abba (Pappa) ontmoet in AlefTav #5.   

 

Kom ons kyk na die reëls rondom die gebruik van die letter Bet. 

 

As ‘n woord/lettergreep begin met die letter Bet, dan is dit ‘n harde ‘B’ – klank. 

 

As ‘n woord/lettergreep einding met die letter Bet,  dan is diet ‘n sagter ‘V’ –klank. 

 

In modern Hebreeus funktioneer van die letters soms as ‘leestekens’, en word ook 

uitgespreek, so dit klink soos ‘n vokaal, maar die bogenoemde reëls is dan nie op dit van 

toepassing nie.  ‘n Voorbeeld van dit is die woord ‘Avi’  wat nogsteeds met ‘ ‘V’ – klank 

uitgespreek word.   

 

Ek gee vir julle die reëls sodat julle kan verstaan hoekom mens Av en Abba verskillend 

uitspreek.  Moet asb nie julle koppe daaroor breek nie.  Ons doel is om woorde te leer sodat 

ons die Skrif beter kan verstaan. 

 

Die wortel woord van die woord Abba is AB - Al + Bet.  Dit eindig in die letter Bet, dus 

spreek ons dit uit as ‘n ‘v’ = AV.  Maar onthou dat mens dit in Hebreeus Al-Bet  spel en nie 

Al-Vav nie. 

Kom ons kyk na die prentjies: 
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Abba word Ah-ba uitgespreek.  Die klem is op die tweede lettergreep.  Die fonetiese 

spelling is gewoonlik Abba,  met twee b’s.  Dit is om aan te dui dat dit ‘n kort ‘a’  klank is en 

nie ‘n lang ‘aah’ klank nie.  Onthou dit word in Hebreeus gespel met net een ‘Bet’. 

 

Kom ons kyk na die dieper betekenisse van die woorde: 

 

Ons weet reeds dat die letter Al = Autoriteit / Krag en ons weet ook dat Bet = Huis / 

familie. 

 

So wat sien jy as jy die twee prentjies saam lees? 

 

Av = Die Autoriteit/Krag van die Huis/Familie. 

 

In Hebreeus het die woorde soms meer as 1 betekenis.  Hulle kan ‘n 

aksie/konkrete/abstrakte betekenis hê, maar al die woorde het nie noodwendig altyd al 

drie betekenisse nie. 

 

Daar is ook altyd ‘n wortel woord (parent root) wat net uit twee letters bestaan.  Deur 

ander letters by te voeg kan mens tot 13 nuwe kinder woorde maak.  Ons sal later meer 

hieroor praat. 

 

Kom ons kyk wat die AHLB sê oor die wortel woord van Av. 

 

Aksie betekenis: Staan 

Konkrete betekenis: Paal 

Abstrakte betekenis: - 

 

“Die prentjie Al verteenwoordig krag en Bet verteenwoordig ‘n tent/huis.  Saam beteken 

hulle ‘die krag van die huis.’  Die tent paal hou die tent regop net soos die vader wat die 

familie ophou.”  

 

Dit is wat die ouer wortel  van die woord Av beteken.  Ek dink dit is ‘n baie mooi 

vergelyking.  Die Pa en ‘n paal “hou die familie / tent regop”. 

As mens die paal weg vat, dan kan die tent nie staande bly nie en val hy inmekaar! 
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So baie gesinne val plat en sit met baie pyn en seer oor die vaders nie hulle rolle van 

pappa’s instaan nie. 

 

As ons verder lees in die AHLB dan sien ons wat die kinder wortel van die woord AB 

beteken: 

 

“Av [AB] kan beteken Vrug of dit kan beteken Vader: Die vader van ‘n familie voorsien 

krag, ondersteuning en struktuur vir die huishouding.  Die vader vervul baie rolle in ‘n gesin.  

Hy is die bevelvoerder van die familie weermag, hy is die voorsiener van kinders, kos en 

beskerming, hy is die priester en die leeraar van die familie.” 

 

Die feit dat AB ook vrug kan beteken laat my dink hoe ‘n pa goeie of slegte vrugte in sy 

kinders kan laat voorkom.  Soos die gesegde gaan, ‘die appel val nie vêr van die boom af 

nie.’ 

 

‘n Pa kan die autoriteit van die huis wees (leier/voorsiener) maar dan is hy nie automaties 

die krag van die familie nie.  Dit is waar verhouding inkom. ‘n Kind gaan slegs sy/haar 

pa as sy/haar krag sien as hulle ‘n goeie verhouding het, as hy vir hulle ‘n ‘Pappa’ is. 

 

As hulle nie ‘n goeie verhouding het nie, kan ‘n pa die rol aanneem van ‘n streng, autoriteit 

eerder as ‘n liefdevolle vader wat na sy kinders se harte omsien.  Daarom is dit belangrik 

dat Pa’s leer om volheid in die Priesterskaprol én die Koningskap rol te staan. 

 

Mense ervaar dikwels hulle verhouding met hulle hemelse pa in dieselfde wyse as 

hulle verhouding met hulle aardse pa.  As jy ‘n swak verhouding met jou aardse pa 

het/gehad het, wil ek jou aanmoedig om met Abba daaroor te praat en Hom te vra om jou 

verhouding en beeld van Hom te herstel! Dan kan Hy jou Krag en toevlug kan wees. (Ps 

91.)  Hy wil regtig jou Pappa wees en nie net ‘n Vader nie.  Hy wil jou Krag en Toevlug 

wees, nie net ‘n autoriteit nie. 

 

Ek wil elkeen aanmoedig om die verniet  boekie van MK Strydom af te laai met die titel 

“The significant impact that a Father has on our health.”.  Hier is ‘n skakel:  

http://eagleswings.co.zw/shop/shop.html 
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So as ons dan Abba [Al+Bet+Al] skryf, dan kry die woord Ab nog ‘n Al by.  Wat dit vir my 

beteken is: “Die autoriteit van die familie is ook die familie se Krag.” 

 

Ander woorde wat ook van Av afgelei word: 

 

Avi [A-vi] = My Vader 

Avinu [A-vi-nu] = Ons Vader 

 

Nou dat ons die Hebreeuse woordjie Abba beter verstaan, kry Romeine 8v15 soveel meer 

betekenis “Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle 

het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!” 

 

 


