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Inhoud
De overgrote meerderheid van het Oude Testament is geschreven in het
Hebreeuws. In het vak 'Inleiding Hebreeuws' worden de beginselen van
de Bijbels Hebreeuwse grammatica behandeld. Het alfabet met de klinkertekens wordt aangeleerd, alsmede de lees- en de schrijfvaardigheid.
Vervolgens wordt een begin gemaakt met de bestudering van de vormleer van het Bijbels Hebreeuws. Aan de orde komen het naamwoord,
lidwoord, voornaamwoorden, voegwoorden, bijwoorden en voorzetsels.
Verder maakt de student kennis met het sterke werkwoord (Qal) en wordt
een basis woordenschat opgebouwd. Uitgangspunt hierbij is de frequentie waarmee deze woorden in het Oude Testament voorkomen.
Ten slotte komen de beginselen van de syntaxis aan bod.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na afronding van dit vak heeft de student een basiskennis van het Bijbels
Hebreeuws en haar grammatica.

Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student inzicht gekregen in de beginselen van de klank- en vormleer en syntaxis van het Bijbels Hebreeuws.

Vaardigheid

Na afronding van dit vak is de student in staat om zelfstandig eenvoudige, vooraf behandelde Hebreeuwse (nominale) zinnen te lezen, (over)
te schrijven en te vertalen (inclusief woordbenoeming en –ontleding).

Attitude

Na afronding van dit vak is de student zich bewust van het belang van
kennis van het Hebreeuws om de boodschap van het Oude Testament te
kunnen begrijpen en vertalen naar de leefwereld van nu.

Toetsing
Schriftelijk tentamen bestaande uit minimaal één deeltoets en één eindtoets. De eindtoets telt voor 70% van het eindcijfer en dient minimaal
voldoende (≥ 5,5) te zijn.
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