
 
 

Antieke Hebreeus – Inleiding 

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

 

AlefTav #1 

Tema 1:  ‘n Inleiding tot Antieke Hebreeus 

Les 1:  Abstrakte en Konkrete denkwyses. 

 

As ons Hebreeus (skrif/prentjies) lees, dan lees ons dit van regs na links. 

 

Die ‘uitsprake’ wat ek vir julle gee is net ‘n “fonetiese” vertaling en daar is verskillende 

maniere om die te spel, so daar is nie ‘n reg of verkeerd nie.  Dit lees ons soos Afrikaans, van 

links na regs.  

 

Westerse nasies het ‘n manier om baie filosofies oor goed te dink. Ons het dit by die Grieke 

en Romeine geërf.  Om filosofies oor goed te dink noem ons ‘n Abstrakte denkwyse 

 

In die Antieke Hebreeuse taal gebruik ons konkrete denkwyse wat beteken dat jy idees 

uitdruk dmv jou sintuie – sig, tas, reuk, smaak en gehoor. 

 

‘n Voorbeeld van abstrakte denkwyse is Psalm 103v8: 

“Barmhartig en genadig is YHUH, lankmoedig en groot van goedertierenheid.” 

en van konkrete denkwyse Psalm 1v3: 

“En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd 

en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.” 

 

Jy mag dalk nou vra waarom daar voorbeelde van abstrakte denkwyses in die Skrif is, as dit 

dan ‘n Hebreeuse boek is?  Ons vind voorbeelde van abstrakte denwyses in die Skrif omdat 
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hulle Engelse woorde gebruik het (abstrakte denkwyses) om konkrete Hebreeuse woorde te 

vertaal. 

 

Kom ons kyk na ‘n voorbeeld: 

Die Afrikaanse woord woede – is ‘n abstrakte idee wat ‘n emosie beskryf.  As jy na die 

fisiese letters kyk wat die woord woede spel, dan leer dit jou niks meer van die emosie nie. 

 

Die konkrete antieke Hebreeuse woord vir Woede is Aph wat ook neus kan beteken.  As 

iemand woedend is dan begin hy hard asem haal en gaan sy neusvleuls oop.   

Die woord Aph bestaan uit twee letters, ‘n Al en ‘n Pey.  Saam wys hulle ‘sterk mond’.  As 

iemand kwaad is dan trek hulle gewoonlik hulle lippe styf.  Dus sien Hebreërs woede as 

iemand wat sy mond styf trek en wie se neusvleuls oopgaan. 

 

Dus die opsomming is:   

Abstrakte denkwyse beskryf in verhouding tot ‘n idee of gevoel van iets en konkrete 

denkwyse beskryf in verhouding tot die funksie van iets. 
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AlefTav #2 

Tema 1:  ‘n Inleiding tot Antieke Hebreeus 

Les 2:  Staties en Dinamies. 

 

In Westerse tale: 

Werkwoorde beskryf ‘n aksie en 

Naamwoorde beskryf statiese voorwerpe 

 

In Hebreeus: 

Alle dinge, werkwoorde en naamwoorde, is dinamies/in aksie 

Met ander woorde: 

 

Westerse Tale 

Werkwoord = Dinamies  en  Naamwoorde = Staties 

Hebreeus 

Werkwoorde + Naamwoorde = Aksies / Dinamies 

 

Kom ons kyk na voorbeelde 

 

Westerse Tale 

Die woord Koning = Staties 

Die woord Regeer = Dinamies 

 

Hebreeus 

Melech = “Die Koning wat regeer” = Dinamies 

Malach = “Die regering van die Koning” = Dinamies  

Dus hier kan ons sien dat beide die werkwoord en die naamwoord as aksies beskryf word. 

 

Kom ons kyk na die woord Berg 

In Hebreeus is dit nie ‘n statiese voorwerp nie, maar die woord se prentjies beskryf dit as: 

“Hoof/kop wat uit ‘n heuwel uit opstaan” 

 

Ter afsluiting: 

Hebreeuse taal is lewendig en alles word beskryf as iets wat ‘n aksie uitvoer. 
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AlefTav #3 

Tema 1:  ‘n Inleiding tot Antieke Hebreeus 

Les 3:  Antieke Hebreeuse Prentjies 

 

Antieke Hebreeus bestaan uit prentjies / piktogramme. 

Elke letter = prentjie wat iets verteenwoordig. 

 

Bv:  Die 1e letter van die Antieke Hebreeuse alphabet is Al = Afrikaanse  A 

Die prentjie vir die letter = die kop van ‘n os 

 

 

 

Dit lyk eenvoudig genoeg, maar agter dit skuil daar ‘n dieper betekenis. 

 

Die letters openbaar vir ons ‘n dieper betekenis in ‘n woord.  ‘n Letter kan ‘n betekenis op vyf 

vlakke hê: 

1. Jy kan dus ‘n direkte betekenis kry deur te kyk na wat die prentjie uitbeeld, bv. Die 

letter Al se prentjie is ‘n kop van ‘n Os.  So deur net na die prentjie te kyk kan jy aflei dat dit 

kan beteken Os/Bees. 

2. Die prentjie verteenwoordig ook konsepte, bv. Die letter Al kan ook beteken krag/sterk 

omdat die os ‘n sterk dier is.    Dit kan ook beteken leier (hoof) soos ‘n pa of stamhoof, omdat 

hulle die sterkste een in die familie/stam is.  Al kan ook beteken eerste omdat dit die eerste 

letter van die alfabet is. 

3.  Die naam van die letter is ‘n woord wat nie net die naam vd letter is nie maar ‘n 

betekenis van sy eie dra, bv. Die woord Al [uitgespreek EL] beteken God.  

4. Dan kan jy ook na die betekenis van die twee letters gaan kyk wat die woord opmaak.  Die 

naam vd letter (woord) Al bestaan uit twee letters, Al + Lam. 

Al = Kragtige / hoof 

Lam =  Autoriteit, skaapwagter, leiding, wapen van beskerming 

Dus saam kan dit beteken, ‘Kragtige Autoriteit / Hoof Skaapwagter’ 

Mens kan dit ook lees as El (Al) + Lam = Die El (God) van beskerming / leiding / autoriteit. 

5. Die laaste vlak is as jy kyk na die numeriese waarde van die letter en wat daardie getal 
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in die Skrif verteenwoordig. Bv.  Al se numeriese waarde is 1 en staan vir die eenheid van die 

Vader en die Seun. (Hulle Soewereiniteit). 

 

Jy kan dit alles in ag neem as jy ‘n woord studie doen om 'n dieper verstaan van 'n woord te 

kry. Hou ook die konteks vd teks (Skrif) waar die woord na voorkom in gedagte. Dit wys net 

weer vir ons hoe lewendig Abba se taal is! Baie mense dink die piktogramme is ‘n 

‘eenvoudige’ taalvorm... nee, glad nie! Daar is soveel diepte en wysheid wat ons nog kan 

ontdek. 

 

Vorme van Hebreeus: 

 

Daar is vier vorme van Hebreeus: 

-  Antieke Hebreeus  

-  Paleo Hebreeus / Vroë Teks (Middle Script) 

-  Paleo Hebreeus / Laat Teks (Late Script) 

-  Moderne Hebreeus 

 

Ek sal elke letter vir julle in al vier vorms gee, maar ons gaan fokus op die Antieke Hebreeus. 

 


