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Praktisch 
 

Plaats 
Hof Zevenbergen, 

Kasteeldreef 22  

2520  Ranst 
 

 

 

 

Wanneer 
Maandelijks op donderdag 

van 9.30 u tot 16.30 u  

17 okt, 14 nov, 12 dec 2019 

23 jan, 20 febr, 12 maart, 

23 april en 28 mei 2020 
 

 

 

 

Bijdrage  

400 euro voor de gehele 

cursus: 

• 200 euro bij inschrijving 

• 25 euro te betalen per 

lesdag  
Inbegrepen: alle cursusmateriaal, 

warm middagmaal, koffie/thee  
 

 
 

Initiatie 
Hebreeuws 

Bijbelse taal 

Levende taal 

2019-2020 



 

Begeleiding 

Zr Godeliph Deruwe,  

 St.-Trudo-abdij Brugge 

Hedwig Vercammen,  

 pastoraal werkster. 

 Voor wie? Hoe? 

Voor al wie geboeid is door het 

Woord van God in de Schrift en 

verlangt om via de openbaringstaal 

daar dieper in door te dringen. 

Voor wie wil meestappen in de 

hedendaagse dialoog met het 

Jodendom: Jezus was een Jood! 

Voor wie nog helemaal geen 

Hebreeuws kent of voor wie van 

vooraf aan wil herbeginnen bij de 

eerste letter:  

 

 

 

 

 

Hebreeuws 
leren 
Steeds meer ontdekt men hoe 
veelbetekenend de Bijbelse 
taal is en hoezeer vertalingen 
doorheen de tijd afbreuk 
hebben gedaan aan de rijkdom 
en veelzijdigheid van de 
Bijbelse tekst. Je kunnen 
verdiepen in de oorspronkelijke 
tekst is dan ook voor velen een 
aantrekkelijke uitdaging. Deze 
tweejarige basiscursus start bij 
het begin: de letters van alef 
tot tav leren lezen en schrijven. 
De cursus mikt op het 
verwerven van voldoende 
grammaticakennis om nadien 
vlot te kunnen aansluiten bij 
een leesgroep 'Bijbelverhalen 
in het Hebreeuws'. Tussendoor 
laten wij je evenwel al proeven 
van de rijke inhoud die in deze 
taal besloten ligt.  

Uit het voorwoord van het boek 

Jezus Sirach 
 

Het boek ‘Jezus Sirach’ werd in het 
Grieks overgeleverd, als vertaling van 
een Hebreeuws origineel. De vertaler 
schrijft als inleiding: 
 

“Er wordt van u verwacht dat u het 

aandachtig en welwillend zult willen 

lezen en het ons ten goede zult willen 

houden, wanneer het de indruk zou 

maken dat wij, ondanks de aan de 

vertaling bestede moeite, sommige 

wendingen onvoldoende hebben 

weergegeven. Want bij de weergave 

in een andere taal drukken de woor-

den niet ten volle uit wat er in het 

Hebreeuwse origineel te lezen staat. 

Niet alleen bij dit boek, maar ook bij 

de wet zelf en bij de profetieën en de 

overige boeken maakt het een niet 

gering verschil, wanneer ze in het 

origineel gelezen worden.” 


