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Woord vooraf

De woordenschat
De Hebreeuwse Bijbel omvat ruim 300.000 woorden, verdeeld over ruim 50.000 verschillende
vormen die zijn te herleiden tot de ruim 8.000 trefwoorden van dit woordenboek van het Bijbels
Hebreeuws. De woordenschat van de Aramese gedeelten van de boeken Ezra en Daniël is niet opgenomen. In eerste aanleg is uitgegaan van het woordenboek van Gesenius maar ook andere woordenboeken, waaronder Koehler-Baumgartner, zijn veelvuldig geraadpleegd.
“Veronderstelde stammen”, dat wil zeggen stammen die niet leiden tot werkwoordsvormen maar
aangenomen worden als het skelet van bestaande woorden, worden niet opgenomen. Bijv.: niet de
stam  אגםmaar wel het woord “ ֲאגַ םrietpoel”. Daarentegen is de lijst aangevuld met een aantal
moeilijk te identificeren vormen (veelal met zwakke eerste consonant). Bijv.:

 ָשׂאneem op, vergeef, enz. Gen 13:14, zie  נשׂאq imp.
Van overwegend regelmatige werkwoorden zijn niet alle vormen en vindplaatsen opgenomen, maar
er is in het algemeen naar gestreefd om veel vormen te geven en daarbij royaal te verwijzen naar de
vindplaatsen in Tenach. Dit is van bijzonder belang bij “homoniemen” (stammen met meer dan één
grondbetekenis), bij zwakke en onregelmatige werkwoorden en bij woorden of stammen die slechts
enkele malen voorkomen.
De Hebreeuwse tekst
De vormen en verwijzingen volgen de uitgave van de Biblia Hebraica Stuttgartensia, de meest
gezaghebbende uitgave van de Hebreeuwse Bijbel. Afwijkingen van die tekst (conjecturen,
voorstellen tot een andere lezing, veelal gebaseerd op vroege vertalingen zoals de Septuagint, de
tekstvondsten in Qumran, enz.) zijn in beginsel slechts vermeld wanneer dat een rol speelt bij
verschillen in de Nederlandse vertalingen. Een voorbeeld:

ָק ָב ְל ָעם

2Kon 15:10

 ;וַ יַּ ֵכּהוּ ָק ָב ְל ָעםvertaald als Aramees  ֳק ֵבל ָעםsloeg hem voor de

ogen van het volk dood (SV); publiekelijk (NBV); KB, CAN en LEI volgen de LXX:
sloeg hem in Jibleam; ?lees ְבּיִ ְב ְל ָעם
In dit geval wijkt de Hebreeuwse tekst waarop de Griekse Septuagint-vertaling (LXX) is gebaseerd,
af van de overgeleverde (Masoretische) Hebreeuwse tekst. Het woordenboek van KoehlerBaumgartner (KB), de Canisiusvertaling (CAN) en de Leidse vertaling (LEI) volgen deze
afwijkende tekst. De Statenvertaling (SV) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) houden zich aan de
overgeleverde tekst, maar hun interpretatie doet een beroep op de Aramese betekenis van  ֳק ֵבל,
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namelijk “voor”. Voor beide opvattingen is wat te zeggen en men vindt ze terug in Nederlandse
vertalingen. De term ?lees bedoelt: “in dat geval zou men moeten lezen”.
Opzet van het woordenboek
De opzet per lemma verschilt licht van die van enkele andere woordenboeken. Dit is het meest opvallend bij de werkwoorden. Per binjan (stamvervoeging) wordt eerst de grondbetekenis
aangegeven, vervolgens de vormen van perfectum (pf), imperfectum (ipf), imperativus (imp),
infinitivus (inf), participium (pt), participium passivum (pp). Daarna komen eventueel
bijzonderheden, afwijkende betekenissen of problematische passages. De onderliggende gedachte is
dat de gebruiker zo snel mogelijk op het spoor van de betekenis moet worden gezet en pas in
tweede instantie geïnteresseerd zal zijn in vormen en bijzonderheden. Hetzelfde geldt voor het
onder één trefwoord brengen van homoniemen: meer taalwetenschappelijk georiënteerde
woordenboeken kiezen doorgaans voor een etymologische aanpak en nemen elk homoniem als
afzonderlijk trefwoord op. Ter illustratie enkele voorbeelden.
Het woord dat in de linkerkolom begint ( )אבדis een werkwoord met drie binjaniem: qal, piël en

hifil. Het woord in de rechterkolom ( )א ֵֹבדis een voorbeeld van één vorm die verschillende
woorden betreft (in dit geval weliswaar verwante woorden): een zelfstandig naamwoord mannelijk
I. m “verdwijning” en een bijvoegelijk naamwoord II. adj. “dolend”.

 אבדq verdwalen, dolen, verloren gaan,
omkomen; pf  ָא ַבד,  ָ ֽא ְב ָדה, P  ָא ָ֫ב ָדה, enz.;
ipf אבד
ֵ ֹ י, אבד
ַ ֹ י, ֹאבד
ֵ תּ, enz.; inf  ֲאבֹד,
sf  ֲא ָב ְדָךP  ָא ְב ֶדָך, enz.; pt אוֹבד
ֵ , א ֶֹב ֶדת,

 ;א ְֹבדוֹתzie nog  ;א ֵֹבדEx 10:7‡;
pi doen verdwalen, doen verdwijnen,
uitroeien, te gronde richten; pf  ִא ַבּד,

 ִא ַבּ ְד ָתּ,  ִא ַבּ ְד ִתּי,  ִא ַבּ ְד ֶתּם, sf  ִא ְבּ ָדם2Kon 13:7;
ipf יְ ַא ֵבּד, יא ֵבּד
ַ ִ וSef 2:13,  ְתּ ַא ֵבּד, יְ ַא ְבּדוּ,
 ְתּ ַא ְבּדוּןP  ְתּ ַא ֵ֫בּדוּ, sf וַ יְ ַא ְבּ ֵדם, וַ יְ ַא ְבּדוּם,
וָ ַא ֶבּ ְדָך, enz.; inf  ַא ֵבּד, sf  ְל ַא ְבּ ֵדנִ י, ; ְל ַא ְבּ ָדם
pt  ְמ ַא ְבּ ִדיםJer 23:1;

richten; pf  וְ ֶה ֱא ִבידNum 24:19, וְ ַה ֲא ַב ְד ָתּ

 ֶה ֱא ַב ְד ָתּJob 14:19;
sf  וְ ַה ַא ַב ְד ָתּםDeut 9:3,  וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּיָךEze 25:7
Sef 2:5; ipf ידה
ָ  א ִֹבJer 46:8; inf  ְל ַה ֲא ִביד,
sf  ; ְל ַה ֲא ִבידוֹpt  ַמ ֲא ִבידDeut 8:20
 א ֵֹבדI. m verdwijning, ondergang; ֲע ֵדי א ֵֹבד
Deut 7:24 Ps 143:12 en

voor altijd Num 24:20,24; II. adj dolend;
zie  אבדq pt:  ֲא ַר ִמּי א ֵֹבדDeut 26:5 een
zwervende Arameeër; אוֹבד
ֵ  ַליִ שׁJob 4:11
een leeuw die verloren gaat; cs א ַֹבד ֵעצוֹת
dolend van begrip = dat elk begrip mist
Deut 32:28

hi doen verdwijnen, uitroeien, te gronde
Voor een uitleg van de gebruikte afkortingen zie de lijst hierachter. Er is naar gestreefd aan te
sluiten bij de spelling en gebruiken van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zo wordt het boek
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 שפטיםaangeduid als “Rechters”, niet als “Richteren”. Reeksen van verwijzingen zijn op de
gebruikelijke manier gebundeld: bijv. Num 24:20,24 verwijst naar het boek Numeri, hoofdstuk 24,
verzen 20 en 24.
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1. Verklaringen en afkortingen

Namen van de boeken van de Bijbel (in de Hebreeuwse volgorde)
Gen - Ex - Lev - Num - Deut
Joz - Recht - 1 Sam - 2 Sam - 1 Kon - 2 Kon
Jes - Jer - Eze
Hos - Joël - Am - Ob - Jona - Mi - Nah - Hab - Sef - Hag - Zach - Mal
Ps - Job - Spr
Ruth - Hoogl - Pr - Klaagl - Est
Dan - Ezr - Neh - 1 Kron - 2 Kron
Grammaticale aanduidingen
code

betekenis

+

- bij een tekstverwijzing: en verder in dit hoofdstuk of boek;
- bij persoonsvormen wijst het op een aangehangen persoonlijk voornaamwoord

‡

bij tekstverwijzingen: en elders, ook in andere boeken

†

alle vindplaatsen zijn hier genoemd

?

misschien, onzeker, twijfel

?=

misschien gelijk aan

?lees

misschien te lezen als

1,2,3

eerste, tweede, derde persoon van werkwoordsvorm of aanvoegsel

//

uitspraak, bijv. /chochma/

abs

(status) absolutus (meestal bij de infinitief)

adj

adjectief, bijvoegelijk naamwoord

adv

adverbium, bijwoord

affix

aanvoegsel

apv

aangehangen persoonlijk voornaamwoord

aram

Aramees (leenwoord of beïnvloeding)

art

artikel-vorm (vorm met lidwoord, i.v.m. klinkers)

assim

assimilatie, aanpassing van een klank

attr

attributief, als adjectief gebruikt

cj

conjectuur, voorstel om anders te lezen

coll

collectivum, heeft betrekking op een groep

ix

conj

conjunctie, voegwoord

consec

consecutivus (van ipf of pf)

cs

casus constructus, smichoet

def

defective, schrijfwijze zonder leesmoeders

du

dualis, tweevoud

e.a.

en anderen, en elders

etpaël

zeldzame vorm van de hitpaël

euf

eufemisme, bedekte term

ev

enkelvoud, zie sg

e.v.

en volgende vers (of verzen), zie +

f, f pl

femininum (plurale), vrouwelijk (meervoud)

fig

figuurlijk, overdrachtelijk

gent

gentilicium, aanduiding van een volk, familie of groep

hi

hifil

hist

hisjtafel, zeldzame vorm van de hitpaël

hitp

hitpaël

hitpal

hitpalel, met herhaling van de laatste letter

hitpo

hitpoal met een /o/ inplaats van /a/

ho

hofal

I, II, III

verschillende grondbetekenissen van een stam

imp

imperatief, gebiedende wijs

impers

impersonale, niet op een persoon betrekking hebbend

inf

infinitivus, onvervoegd werkwoord (absolutus alleen indien aangegeven, anders
constructus)

interj

interjectie, tussenwerpsel

interrog

interrogatief, vragend

intrans

intransitief, werkwoord zonder lijdend voorwerp

ipf

imperfectum of futurum, jiktol

irreg

irregularis, onregelmatige vorm

jur

juridische term, rechtsterm

juss

jussief (gebiedend gebruik van het ipf)

x

K

Ketiev (Ketib), vorm zoals de tekst luidt, zie ook Q

l

lees

lidw

lidwoord, zie art

loc

locatief, onbeklemtoond affix /a/ bij plaats of richting, zie ook nloc

LV

lijdend voorwerp

m, m pl

masculinum (plurale), mannelijk (meervoud)

MH

Modern Hebreeuws (Ivriet)

mv

meervoud, zie pl

narr

narratief, wajjiktol, doorgaans verhalende vorm

neg

negatie, ontkenning

nf

naam van een vrouw

ni

nifal

nitp

nitpaël, combinatie van nifal en hitpaël

nloc

naam van een plaats, zie ook loc

nm

naam van een man

num

telwoord

obj

object, voorwerp

P

vorm “in pausa”

part

partikel, klein woordje zoals “ha” of “et”

pass

passivum, lijdende vorm

pf

perfectum

pi

piël

pl

pluralis, meervoud

pil, pol

pilel of polel, bijzondere vormen van de piël

plene

schrijfwijze met leesmoeders

po

poël

poët

poëtische vorm

pp

participium passivum, lijdend deelwoord (type qatul)

pref

prefix, voorvoegsel

prep

prepositie, voorzetsel

pt

participium, deelwoord (type qotel)

xi

pu

pual

pul, pulp

bijzondere vormen van de pual

Q

Qeree, vorm zoals de Masoreten lezen, zie ook K

q

qal

sf

suffix-vorm (vorm met aangehangen persoonlijk voornaamwoord)

sg

singularis, enkelvoud

sofiet

bijzondere eindvorm van enkele letters ()ךםןףץ

spec

speciale of uitzonderlijke vorm

subst

substantivum, zelfstandig naamwoord

suffix

achtervoegsel

Tenach

de Hebreeuwse bijbel

tif

tifal, zeldzame stamformatie

trans

transitief, werkwoord met lijdend voorwerp

uitspr

uitspraak (deze staat tussen /schuine strepen/ )

vw

voorwerp (lijdend of meewerkend)

vz

voorzetsel, meestal prep

wajjiktol

ipf (imperfectum) met veelal verhalende betekenis (narrativus)

Bijbelvertalingen

CAN

Petrus Canisiusvertaling 1948

LEI

Leidse vertaling 1958 of 1994

LXX

Griekse vertaling ‘Septuagint’

NBG

Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951

NBV

Nieuwe Bijbelvertaling 2004

SV

Statenvertaling

VULG

Latijnse vertaling ‘Vulgaat’

WIL

Willibrord-vertaling 1978 of 1995
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2. Enkele aanwijzingen voor het determineren van werkwoordsvormen
Zoek de stam door de vorm van buiten naar binnen af te pellen:

וּ

ה

ֵכ

ְר

ָב

ְי

ַו

vorm

וּ

ה

ֵכ

ְר

ָב

ְי

ַו

voegwoord

וּ

ה

ֵכ

ְר

ָב

ְי

apv

ֵכ

ְר

ָב

ְי

kenmerk van de ipf 3 m sg

ך

ר

ב

stam gevonden!

Wees erop verdacht dat alle letters die aanvoegsel kunnen zijn ook tot de stam kunnen behoren:
 וַ ׇ֫יּ ׇשׁב: qal ipf consec 3 m sg  שׁובhij keerde terug,
 וְ יָ ַ֫שׁב: qal pf consec 3 m sg  ישׁבen hij zal wonen / blijven;
zo ook:

 נָ צוּר: qal ipf 1 pl  צורwij zullen afsluiten,
 נָ צוֹר: qal inf abs  נצרte bewaken.
Als er na het “afpellen” maar één of twee stamletters over zijn, probeer dan de stam uit te breiden
met als eerste letter א, ה, י,  נen soms ל,
als middelste letter  וof י,
als derde letter א, ה,
of de tweede letter te verdubbelen:  סבvindt men bij  סבבen  קםbij קמם.
Als er drie of zelfs vier stamletters over zijn maar de stam toch niet in het woordenboek staat, kan
het zijn dat de middelste is vervallen en andere letters verdubbeld,
b.v.  נפףals pilel van  נוףof  כלכלals pilpel van כול.
De nifal verliest zeer vaak de karakteristieke נ, zo mogelijk krijgt de volgende letter dageesj.
Het klinkerpatroon van nifal ipf is /ie/a/ee/;  ִתּ ָבּ ֵהלis zo  בהלni ipf 2m/3f sg.
Een sluitend systeem is er niet. Wees dus verdacht op verschillende mogelijkheden:
vormen met  צרvindt men bij צרר, צרה, צור, נצר, יצר,
vormen van  ראהen  יראvallen deels samen,

 סףvindt men bij סוף, יסף,  אסףen ספה.
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3. Geraadpleegde werken
(in volgorde van belang voor dit woordenboek)
GES
Wilhelm Gesenius, Handwörterbuch über das Alte Testament, bearbeiteit von Dr.
Frants Buhl, herdruk van de 17e uitgave van 1915
KB

Ludwig Koehler & Walter Baumgartner, A Bilingual Dictionary of the Hebrew and
Aramaic Old Testament, Brill, Leiden 1953-1985 (uitgave in één deel 1998)

REYM

Philippe Reymond, Dictionnaire d'Hébreu et d'Araméen Bibliques, Ed. du Cerf /
SBL, Paris 1991

HOLL

William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament,
12e druk, Brill, Leiden 1991 (herdruk 2000)

COHN

Marc Cohn, Nouveau Dictionnaire Hébreu-Français, Larousse, Paris / Tel Aviv 1973

DAVIDS

Benjamin Davidson, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Bagster, Londen
1848-1850; reprint Zondervan 1993

EBEN-SH Abraham Eben-Shoshan, Hammillon ha`ibrî hamerukkaz, Israël, 1972-1987 (herdruk
2001)
De meest gangbare vertalingen zijn geraadpleegd met behulp van
BW

Bible Works 5.0 for Windows, BibleWorks, LLC, 2001

OLB

OnLine Bijbel Editie 2.00, Importantia, Dordrecht, 2006

4. Digitale versie
Van dit woordenboek is een digitale versie op cd-rom verkrijgbaar, met een handige zoekfunctie en
de mogelijkheid om van een woord naar andere te klikken. Deze cd-rom kan met elke moderne
moderne internet-browser worden gebruikt en is getest op verschillende systemen, zowel Windows
98 en latere als Mac OS.
De cd-rom kan uitsluitend besteld worden bij de uitgever van dit boek.
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 גde letter גִּ ֶמּל, vgl  גָּ ָמלof  ;גמלgetalswaarde 3
 גֵּ אadj trots, hoogmoedig Jes 16:6†
 גאהq opkomen, hoog worden; pf  גָּ ָאהzie inf
abs,  גָּ אוּEze 47:5; ipf  ֲהיִ גְ ֶאה־גּ ֶֹמאJob 8:11 zal
er riet opkomen?,  וְ יִ גְ ֶאהJob 10:16 zich
verheffen; inf abs+pf  ִכּי־גָ אֹה גָּ ָאהEx 15:1,21
hoog oprijzen, verheven zijn

 גֵּ ֶאהadj verheven, trots, hoogmoedig; pl ;גֵּ ִאים
Jes 2:12 Jer 48:29 Ps 94:2 140:6 Job 40:11,12
Spr 15:25 16:19†

 גֵּ ָאהf trots, hoogmoed Spr 8:13†
אוּאל
ֵ ְ גּnm Geüel, van de stam Gad, zoon van
Maki Num 13:15†

 גַּ ֲאוָ הf verhevenheid; cs גַּ ֲאוַ ת, sf גַּ ֲאוָ תוֹ,

גַּ ֲאוָ ֶתָך,  ;גַּ ֲאוָ ֵתְךverhevenheid Deut 33:26; trots,
hoogmoed, overmoed Jes 9:8‡

 גְּ אוּלִ יםm afrekening (i.v.m. bloedwraak);
pl cs אוּלי
ַ ְ גּJes 63:4†

 גָּ אוֹןm hoogheid; cs גְּ אוֹן, sf  גְּ אוֹנְ ָךP אוֹנָך
ֶ ֫ ְגּ,
גְּ אוֹנוֹ, גְּ אוֹנָ ם, pl sf P  גְּ אוֹנָ יִ ְךEze 16:56;

heerlijkheid, majesteit Job 40:10; hoogmoed,
trots Jes 13:11

 גֵּ אוּתf het omhoog gaan, opstijging Jes 9:17;
hoge, grote daden Jes 12:5; hoogheid,
majesteit Jes 26:10 Ps 93:1; overmoed,
hovaardij Ps 17:10 89:10; attributief: ֲע ֶט ֶרת
 גֵ אוּתde trotse kroon Jes 28:1,3†

 גַּ ֲאיוֹןadj hovaardig; Ps 123:4 K ַהבּוּז ְלגַ ֲאיוֹנִ ים

verachting van arrogante lieden; Q ַהבּוּז
יוֹנים
ִ  ִלגְ ֵאיverachting van trotsen onder de
onderdrukkers; voorkeur voor Ketib

 גֵּ ָאיוֹתf Eze 7:16 31:12 dalen; zie  ַגּיְ אpl
 גאלI. q verlossen, vrijkopen, de losplicht

vervullen (juridische term); pf  גָּ ַאל, גָּ ַא ְל ָתּ
P  גָּ ָ ֽא ְל ָתּEx 15:13, sf גְּ ָאלוֹ, גְּ ַא ְל ִתּיָך, ;גְּ ָא ָלם
ipf  יִ גְ ַאלP יִ גְ ָאל, sf יִ גְ ָא ֶלנּוּ, יִ גְ ָא ֵלְך, ;יִ גְ ָא ֻלהוּ
imp  גְּ ַאלP  גְּ ָאלRuth 4:4, sf  ;גְּ ָא ָלהּinf גָּ אֹל,
 ִלגְ אוֹל, sf  ְלגָ ֳא ֵלְךRuth 3:13; pt גּ ֵֹאל, גּוֹאל
ֵ ,

sf גּ ֲֹאלוֹ, enz.; pp pl אוּלים
ִ ְ גּzie ook אוּלים
ִ ְגּ
afrekening; vrijkopen, Lev 25:33; verlossen
Ex 6:6; de losplicht vervullen; ook:
bloedwraak plegen Deut 19:12;
ni vrijgekocht worden of zichzelf vrijkopen;
pf P  נִ גְ ָאלLev 25:49; ipf  יִ גָּ ֵאלLev 25:30‡,
P  ִתּגָּ ֵ֫אלוּJes 52:3
II. ni bezoedeld, onrein of onbruikbaar
worden; pf pl  נְ ג ֲֹאלוּJes 59:3 Klaagl 4:14;
pt  נִ גְ ָא ֫ ָלהSef 3:1;
pi bezoedelen (gebrek aan respect tonen);
pf sf  גֵּ ַא ְלנוָּךMal 1:7;
pu onbruikbaar (uitgesloten van het
priesterschap); ipf  וַ יְ ג ֲֹאלוּEzr 2:62 Neh 7:64 als
onbruikbaar verworpen; pt ְמג ָֹאל
onbruikbaar Mal 1:7,12;
hi bezoedelen, bevlekken; pf P ֶאגְ ָ ֽא ְל ִתּי
Jes 63:3;
hitp onrein worden, zich verontreinigen;
ipf  יִ ְתגָּ ַאלP  יִ ְתגָּ ָ ֽאלDan 1:8

 גּ ַֹאלm bezoedeling, ontwijding; pl cs גָּ ֳא ֵלי
Neh 13:29†

 גְּ ֻא ָלּהf vrijkoping, losplicht of losrecht;

sf גְּ ֻא ָלּתוֹ,  ;גְּ ֻא ָלּ ֶ֫תָךLev 25:24-52 Ruth 4:6,7 wat
vrijgekocht, gelost kan worden; losrecht
Jer 32:7,8;
Eze 11:15  ַאנְ ֵשׁי גְ ֻא ָלּ ֶתָךmensen van uw
familie, verwanten; LXX leest לוּתָך
ֶ ַא ְנ ֵשׁי ָג
mensen met u in ballingschap, zo CAN/WIL;

 גְּ ֻא ִליםf aflossing, vergelding Jes 63:4;
zie אוּלים
ִ ְגּ

 גֵּ בI. waterbakken Jer 14:3, greppels 2Kon 3:16;
pl גֵּ ִבים
II. vakken, tussenruimte tussen balken?
1Kon 6:9

III. zwerm sprinkhanen Jes 33:4†; zie גּוֹבי
ַ

 גַּ בm rug; sf גַּ ִבּי, pl cs גַ ֵבּי, sf גַּ ֵבּ ֶיכם, גַּ בּ ָֹתם,

יהן
ֶ  ;גַּ ֵבּ1. rug (lichaamsdeel) Ps 129:3 Eze 10:12;
2. dikke rug van het schild Job 13:12 15:26;

גַּ ב
3. velg van het wiel 1Kon 7:33 Eze 1:18 met
beide meervoudsvormen; 4. wenkbrauwen
Lev 14:9; 5. Eze 16:24,31,39 verhoog, platform of
rand onderaan het altaar; 6. Eze 43:13  גַּ בrand
of ?lees  גּ ַֹבהּhoogte van het altaar

 גֹּבnloc Gob; zie גּוֹב
 גֶּ ֶבאm vijver, poel; pl sf  ;גְּ ָב ָאיוJes 30:14
Eze 47:11†

 גבהּq hoog zijn/worden; pf 3m גָ ַבהּ, 3f ָ ֽגּ ְב ָהא

גָּ ַב ְה ָתּ,  ; ָ ֽגּ ְבהוּipf יִ גְ ַבּהּ,  וַ יִּ גְ ַבּהJes 5:16,
 יִ גְ ְבּהוּP יִ גְ ָ ֽבּהוּ, P  ִתּגְ ָבּהוּ, 3f pl וַ ִתּגְ ְבּ ֶהינָ ה
Eze 16:50; inf  גְּ ב ַֹהּPs 103:11,  ְלגָ ְב ָההSef 3:11,
sf  ְבּגָ ְב ָהםEze 31:14; groeien, uitsteken
Eze 31:5,

1Sam 10:23,

moedig zijn 2Kron 17:6;
hoogmoedig, verwaten Jes 3:16 Eze 16:50;
hi hoog maken, verhogen, verheffen;
pf  ִהגְ ַבּ ְה ִתּיEze 17:24; ipf  יַ גְ ִבּ ַיהּJob 39:27,
 ַתּגְ ִבּ ַיהּJer 49:16 Ob 4,  יַ גְ ִבּיהוּJob 5:7 hoog
vliegen, sf יה ָה
ֶ  וַ יַּ גְ ִבּ2Kron 33:14; inf abs ַהגְ ֵבּ ַהּ
Jes 7:11 adv hoog; imp  ַהגְ ֵבּ ַהּEze 21:31;
pt יהי ָל ָשׁ ֶבת
ִ  ַה ַמּגְ ִבּPs 113:5 die hoog woont
(met dichterlijke jod);  ַמגְ ִבּ ַיהּSpr 17:19

 גָּ ב ַֹהּadj hoog, verheven, hoogmoedig, trots,

enz.; cs גְּ ַבהּ, f גְּ ב ָֹהה, pl גְּ ב ִֹהים, f pl ;גְּ בֹהוֹת
Gen 7:19‡; adv ל־תּ ַד ְבּרוּ גְּ ב ָֹהה
ְ  ַא1Sam 2:3
spreekt niet zo hoogmoedig

 גּ ַֹבהּm hoogte (maat); sf גָּ ְבהוֹ, pl cs גָּ ְב ֵהי
Job 11:8; 1Sam 17:4‡;

hoogmoed Jer 48:29;
majesteit Job 40:10; Eze 43:13  גַּ בlees גּ ַֹבהּ
hoogte

 גַּ ְבהוּתf hoogmoed Jes 2:11,17†
 גְּ בוּלm grens, gebied; ook  ;גְּ ֻבלsf גְּ ֻבלוֹ, גְּ ֻב ְלָך

P גְּ ֻב ֶלָך, בוּלם
ָ ְגּ, enz., pl sf בוּליָך
ֶ ְגּ, P בוּליִ ְך
ָ ְגּ
Eze 27:4; grens Gen 10:19‡; gebied Ex 10:14‡;
beide betekenissen door elkaar Joz 1:4‡
kustgebied (bij rivier of zee) Joz 13:23+ 15:11;

 גָּ בוֹלadj groot, K Joz 15:47 Q ָגּדוֹל
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בוּלה
ָ ְ גּf grens, gebied; sf גְּ ֻב ָלתוֹ, pl גְּ ֻבֹלת

en גְּ בוּלוֹת, sf ֹלתיה
ֶ  ; ְגּ ֻבgrens Num 32:33 34:2,12

Jes 28:25 Job 24:2†

 גִּ בּוֹרadj+m sterk, machtig, held; ook ;גִּ בֹּר

pl בּוֹרים
ִ ִגּ, cs בּוֹרי
ֵ ִגּ, sf בּוֹרי
ַ ִגּ, בּוֹריָך
ֶ ִגּ, enz.;
 ִאישׁ גִּ בּוֹרeen flinke, dappere man; ironisch
Jes 5:22;  גִּ בּוֹר ַחיִ לweerbaar man, krijger
Joz 1:14; vermogend, invloedrijk 1Sam 9:1
Ruth 2:1;

בוּרה
ָ ְ גּf kracht, sterkte, macht; sf בוּר ִתי
ָ ְגּ,

בוּרתוֹ
ָ ְגּ, בוּר ְתָך
ֽ ָ ְגּ, enz.; pl  גְּ בוּרוֹתen גְּ ֻברוֹת,
sf  ;גְּ בוּר ֶֹתיָך = גְּ בוּר ֶֹתָךEx 32:18‡; pl machtige
daden, heldendaden Ex 32:18‡

 גִּ ֵבּ ַחadj kaal op het voorhoofd Lev 13:41†
 גַּ ַבּ ַחתf kaalte, kale plek; sf  גַ ַבּ ְחתּוֹLev 13:42-55†
 גַּ ַבּיnm Gabbai Neh 11:8; veelal opgevat als
eigennaam

 גֵּ ִביםI. nloc Gebim bij Anatot Jes 10:31
II. zie גֵּ ב

 גְּ ִבינָ הf wrongel, witte kaas; zie גְּ ִבנָּ ה
 גָּ ִב ַיעm kelk, beker; cs גְּ ִב ַיע, sf גְּ ִב ִיעי,

pl גְּ ִב ִעים, sf יה
ָ יע
ֶ  ;גְּ ִבbeker (van Jozef)
Gen 44:2-17: wijnkannen Jer 35:5; bloemkelk
(aan de menora) Ex 25:31-37:20

 גְּ ִבירm heer, heerser Gen 27:29,37†
 גְּ ִב ָירהf meesteres, vorstin, koningin; P גְּ ָב ֶרת
Jes 47:7,

cs גְּ ֶב ֶרת, sf גְּ ִב ְר ִתּי, גְּ ִב ְר ָתּהּ, ;גְּ ִב ְר ֵתְּך

Gen 16:4‡

 גָּ ִבישׁm bergkristal Job 28:18†
 גבלI. q grenzen, begrenzen, de grens

vaststellen; pf  ָ ֽגּ ְבלוּDeut 19:14; ipf יִ גְ בֹּל
Joz 18:20,  ִתּגְ ָבּל־Zach 9:2;
hi afgrenzen, weghouden; pf  ִהגְ ַבּ ְל ָתּEx 19:12;
imp  ַהגְ ֵבּלEx 19:23
II. q draaien (als een snoer?); pp f pl גְּ ֻבֹלת
gedraaid werk, gevocaliseerd גַּ ְב ֻלת
Ex 28:22 39:15†

גְּ ַבל
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 גְּ ַבלnloc Gebal, Byblos, havenstad Eze 27:9;
gent  גִּ ְב ִליJoz 13:5,  וְ ַהגִּ ְב ִלים1Kon 5:32

 גְּ ָבלnloc Gebal, streek bij Petra Ps 83:8
 גְּ ֻבלm gebied, grens; zie גְּ בוּל
 גִּ ְב ִליadj Gebalieten of Giblieten Joz 13:5
zie גְּ ַבל
 גַּ ְב ֻלתf gedraaid werk; zie  גבלpp;
1Kon 5:32;

Ex 28:22 39:15†

 גִּ ֵבּןadj gebocheld Lev 21:20†
 גְּ ִבנָּ הf kaas, wrongel Job 10:10
 גַּ ְבנֹןm bergtop Ps 68:16,17; pl ;גַּ ְבנֻ נִּ ים
attributief: veeltoppige bergen

 גֶּ ַבעnloc Geba in Benjamin; P  גָּ ַבעJoz 18:24‡;
in Recht 20:10,33 is bedoeld גִּ ְב ָעה

 גָּ ִב ַעm kom, kelk; zie גָּ ִב ַיע
 גִּ ְב ָעהI. f heuvel; loc גִּ ְב ָ֫ע ָתה, cs גִּ ְב ַעת,

sf גִּ ְב ָע ִתי, גִּ ְב ָע ָתהּ, pl גְּ ָבעוֹת, cs גִּ ְבעֹת,
sf עוֹתיָך
ֶ  ;גִּ ְבGen 49:26‡
II. nloc Giba of Gibea, loc ;גִּ ְב ָ֫ע ָתה
verschillende plaatsen

 גִּ ְבעוֹןnloc Gibeon in Benjamin, loc ;גִּ ְב ֫עוֹנָ ה
Joz 9:3‡;

gent  גִּ ְבעֹנִ י2Sam 21:1+

 גִּ ְבעֹלm knop (bloei) of stengel Ex 9:31†
 גִּ ְבעֹנִ יgent Gibeoniet 2Sam 21:1‡
 גִּ ְב ַעתnloc Gibeat Joz 18:28 =  גִּ ְב ָעהcs
 גִּ ְב ָע ִתיgent Gibeatiet 1Kron 12:3; van Gibea(t)
 גברq machtig, krachtig zijn, de overhand

hebben; pf גָּ ַבר,  ָ ֽגּ ְברוּ, P  גָּ ֵ֫ברוּ2Sam 1:23;
ipf  יִ גְ ַבּר1Sam 2:9,  וַ יִּ גְ ְבּרוּGen 7:18+ (wassend
water);
pi sterken; pf  וְ גִ ַבּ ְר ִתּיZach 10:6, sf וְ גִ ַבּ ְר ִתּים
Zach 10:12; ipf  יְ גַ ֵבּרzijn krachten inzetten
Pr 10:10;
hi sterk, zwaar maken; pf  ִהגְ ִבּירDan 9:27;
ipf  ִל ְלשׁ ֹנֵ נוּ נַ גְ ִבּירPs 12:5 met onze tong
maken wij ons sterk;
hitp zich overmoedig gedragen; ipf יִ ְתגַּ ָבּר
Jes 42:13 Job 15:25, P  יִ ְתגַּ ָבּרוּJob 36:9

 גִּ ָבּרnloc Gibbar Ezr 2:20 = Neh 7:25 גִּ ְבעוֹן
 גִּ בֹּרadj sterk, held; zie גִּ בּוֹר
 גֶּ ֶברI. m man; P גָּ ֶבר, cs גְּ ַבר, pl ;גְּ ָב ִרים
Ex 10:11‡;

mannelijk kind Job 3:23
II. nm Geber 1Kon 4:19†

יאל
ֵ  גַּ ְב ִרnm Gabriël, de engel Dan 8:16 9:21†
 גְּ ֶב ֶרתf meesteres Jes 47:5, vrouwe; zie גְּ ִב ָירה
 גִּ ְבּתוֹןnloc Gibbeton, Filistijnse stad,
Joz 19:44 21:23 1Kon 15:27 16:15,17†

 גָּ גm dak; sf גַּ גּוֹ, גַּ ֶגָּך, pl גַּ גּוֹת, sf גּוֹת ָיה
ֶ ַגּ,

יהם
ֶ  ;גַּ גּ ֵֹתloc  ַה ָ֫גּגָ הhet dak op Joz 2:6, op het

dak 1Sam 9:26; Ex 30:3 37:26 bovenvlak van het
rookaltaar; Deut 22:8‡;
2Kon 23:12  ַהגָּ ג ֲע ִל ַיּת ָא ָחזhet dak van de
bovenzaal van Achaz, met art en toch cs

 ַגּדI. m geluk; P  ָגּדGen 30:11;  ָבּא ָגּדhet geluk
komt, vgl. ָגּד
II. nm de geluksgod Gad Jes 65:11
III. m koriander Ex 16:31 Num 11:7

 ָגּדI. nm Gad, zoon van Jakob en Zilpa (voor

Lea); zijn stam; Gen 30:11 vgl.  ַגּדgeluk,
Gen 49:19 vgl.  גדדbende; gent  ָגּ ִדיNum 34:14‡;
gebied 1Sam 13:7 Jer 49:1‡; dal van Gad
2Sam 24:5

II. nm de profeet Gad in de tijd van David;
1Sam 22:5‡

III. nloc ל־גּד
ַ  ַבּ ַעJoz 11:17

 ִגּ ְד ָגּדnloc Gidgad, plaats in de woestijn
Num 33:32;

zie חֹר

 ֻגּ ְדגֹּדnloc Gudgod of Gidgad, plaats in de
woestijn; zie חֹר

 גדדI. q gezamenlijk jacht maken op,

aanvallen, zich scharen tegen; ipf P יָ ֫גוֹדּוּ
Ps 94:21; meer vormen zie ;גוד
hitp zich als een bende verzamelen; ipf
P  יִ ְתגּ ָ ֹֽדדוּJer 5:7
II. hitpo zich inkervingen maken als teken
van rouw; ipf  יִ ְתגּ ַֹדדJer 16:6,  ִתּ ְתגּ ְֹד ִדיMi 4:14,
֫ ָ  ִתּ ְתJer 47:5,  וַ יִּ ְתגּ ְֹדדוּ1Kon 18:28;
P גּוֹד ִדי

גדד
P  יִ ְתגּ ָ ֹ֫דדוּJer 5:7 zie bij I,  ִתּ ְתגּ ְֹדדוּDeut 14:1;
pt  ִמ ְתגּ ְֹד ִדיםJer 41:5

 ְגּדוּדI. m overval, strooptocht, gevechtsgroep,

roversbende; pl דוּדים
ִ  ְגּ, cs דוּדי
ֵ  ְגּ, sf דוּדיו
ָ  ְגּ,
יה
ָ דוּד
ֶ  ; ְגּstrooptocht 2Sam 3:22, gevechtsgroep
Gen 49:19 1Sam 30:8‡; roversbende Hos 7:1
II. m opgeploegde grond, kluiten Ps 65:11

דוּדה
ָ  ְגּf kerf, insnijding (wegens rouw);
pl  ְגּ ֻדד ֹתJer 48:37†

 ָגּדוֹלadj groot; ook  ; ָגּד ֹלcs  ְגּד ֹל,  ְגּ ָדל־, m

ִ  ְגּ, cs  ְגּד ֵֹלי, sf דוֹלם
ָ  ְגּ, enz.; f דוֹלה
ָ  ְגּ,
pl דוֹלים
pl ; ְגּד ֹלוֹת
Bijzonderheden: 1.  עוֹד ַהיּוֹם ָגּדוֹלGen 29:7:
het is nog volop dag; 2. pl  ְגּד ֹֹלתgrote
dingen, grote woorden; 3. ל־ח ָמה
ֵ  ְגּ ָדSpr 19:19
groot van drift = een driftig mens

דוּלּה
ָ  ְגּf grootheid, heerlijkheid; cs  ְגּ ֻד ַלּת,

sf  ְגּ ֻד ָלּ ִתי,  ְגּ ֻד ָלּתוֹ, דוּלּ ְתָך
ֽ ָ  ְגּ, pl  ; ְגּ ֻדלּוֹת2Sam 7:21‡

 ִגּדּוּףm belediging, hoon; pl דּוּפים
ִ  ִגּ, cs דּוּפי
ֵ  ִגּ,
pl sf  ; ִגּ ֻדּפ ָֹתםJes 43:28 51:7 Sef 2:8†

דוּפה
ָ  ְגּf hoon, verwijt Eze 5:15 zie ִגּדּוּף
 ְגּדוֹרGedor; zie ְגּד ֹר
 ְגּדוֹתf oevers; zie ִגּ ְדיָ ה
 ְגּ ִדיm geitje; P  ֶגּ ִדי, pl  ְגּ ָדיִ ים, cs  ְגּ ָדיֵ י, f  ְגּ ִדיָּ ה,
f pl  ְגּ ִדיּוֹת, sf  ; ְגּ ִדיּ ַֹתיִ ְךGen 27:9‡;
in nloc ין־גּ ִדי
ְ  ֵעP ין־גּ ִדי
ֶ ֫  ֵעEngedi Joz 15:62

 ַגּ ִדּיnm Gaddi, nakomeling van Manasse
Num 13:11†

 ָגּ ִדיI. nm Gadi, vader van koning Menachem;
2Kon 15:14,17

II. gent van Gad, Gadiet, Num 34:14 1Kron 5:18‡

יאל
ֵ  ַגּ ִדּnm Gaddiël Num 13:10†
 ְגּ ִדיָּ הf geitje, f pl sf  ְגּ ִדיּ ַֹתיִ ְךHoogl 1:8; zie ְגּ ִדי
 ִגּ ְדיָ הf oever; pl  ְגּדוֹת, sf דוֹתיו
ָ  ; ְגּJoz 3:15 4:18
Jes 8:7 1Kron 12:16†

 ָגּ ִדישׁm hoop Ex 22:5; korenhoop, Recht 15:5;
Job 5:26;

(graf-)heuvel Job 21:32†
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 גדלq groot zijn, groeien; pf  ָגּ ַדל,  ָ ֽגּ ְד ָלה,  ָגּ ַד ְל ָתּ,
 ָגּ ַד ְל ִתּי, sf  ְגּ ֵד ַלנִ יJob 31:18 groeide met mij op;
ipf  יִ ְג ַדּלP יִ ְג ָדּל,  ִתּ ְג ַדּל,  ִתּ ְג ְדּ ִלי,  ֶא ְג ַדּל, יִ ְג ְדּלוּ
P  ;יִ ְג ָ֫דּלוּinf abs  ָגּדוֹל2Sam 5:10, cs  ְגּד ֹל,
zie ; ָגּדוֹל

pi groot maken, groot brengen = opvoeden;
pf  ִגּ ַדּלP  ִגּ ֵדּל3f P  ִגּ ֵ ֫דּ ָלה,  ִגּ ַדּ ְל ִתּי, sf  ִגּ ְדּלוֹ,
 ִגּ ַדּ ְלתּוֹ,  ; ִגּ ְדּלוּהוּipf וַ יְ ַג ֵדּל,  ֲא ַג ְדּ ָלה, sf  ְתּ ַג ְדּ ֫ ֶלנּוּ,
 ;יְ ַג ְדּ ֫ ֵלהוּimp  ַגּ ְדּלוּPs 34:4; inf  ַגּ ֵדּל, sf  ַגּ ֶדּ ְלָך,
 ְל ַג ְדּ ָלםDan 1:5;
pu grootgebracht, opgekweekt worden;
pt  ְמ ֻג ָדּ ִליםPs 144:12;
hi groot maken; pf  ִה ְג ִדּיל,  ִה ְג ִדּל,  ִה ְג ַדּ ְל ָתּ,
 ִה ְג ַדּ ְל ִתּי,  ; ִה ְג ִדּילוּipf יַ ְג ִדּיל,  ַתּ ְג ִדּיל,  ַתּ ְג ֵדּל,
 ַא ְג ִדּיל, enz.; inf  ; ְל ַה ְג ִדּילpt  ַמ ְג ִדּילPs 18:51,
 ַה ַמּ ְג ִדּ ִיליםPs 35:26; Gen 19:19‡;
hitp zich groots of hovaardig gedragen;
pf  וְ ִה ְת ַגּ ִדּ ְל ִתּיEze 38:23; ipf  יִ ְת ַגּ ֵדּלJes 10:15
Dan 11:36, P  יִ ְת ַגּ ָדּלDan 11:37

 ִגּ ֵדּלnm Giddel, 1. Ezr 2:47 Neh 7:49; 2. Ezr 2:56
Neh 7:58

 ָגּ ִדלm kwastje, vlecht; pl  ְגּ ִד ִליםDeut 22:12
1Kon 7:17†

 ָגּ ֵדלadj opgroeiend, groot (en rijk) wordend;
pl cs  ; ִגּ ְד ֵליGen 26:13 1Sam 2:26 Eze 16:26
2Kron 17:12†

 ָגּד ֹלadj groot Gen 1:16 Ps 145:8 ָגּדוֹל = ְגּ ָדל־
 גּ ֶֹדלm hoogte, grootte; sf  ָגּ ְדלוֹen  ֻגּ ְדלוֹ,  ָגּ ְד ְלָך,
enz.; Eze 31:7 Ps 150:2; גּ ֶֹדל ֵל ָבב
hooghartigheid, overmoed Jes 9:8 10:12;
Ex 15:16 רוֹעָך
ֲ ְ? ִבּ ְגד ֹל זlees ְבּג ֶֹדל

 ְגּ ֻד ָלּהf grootheid; zie דוּלּה
ָ ְגּ
 ְגּ ַד ְליָ הnm Gedalja, ook  ְגּ ַד ְליָ הוּ1. stadhouder
van Juda 2Kon 25:22‡; 2. gehuwd met uitheemse vrouw Ezr 10:18; 3. grootvader van de
profeet Zefanja Sef 1:1; 4. zoon van Paschur
Jer 38:1; 5. zoon van Jedutun 1Kron 25:3,9

 ִגּ ַדּ ְל ִתּיnm Giddalti 1Kron 25:4,29; vgl Jes 1:2 Ik
heb grootgebracht

גדע
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 גדעq omhakken, af- of stukbreken; pf ָגּ ַדע

 וְ ָג ַד ְע ִתּי1Sam 2:31; ipf וָ ֶא ְג ַדּע
Zach 11:10,14; pp pl דוּעים
ִ  ְגּJes 10:33;
ni afgehakt worden; pf נִ ְג ַדּע, נִ ְג ְדּ ָעה, נִ ְג ַדּ ְע ָתּ,
 ;נִ ְג ְדּעוּRecht 21:6 Jes 14:12 22:25 Jer 48:25 50:23
Klaagl 2:3,

Eze 6:6 Am 3:14;

pi omhouwen, stukhakken; pf  ִגּ ַדּעP ; ִגּ ֵדּ ַע
ipf  ֲא ַג ֵדּ ַע, וַ יְ ַג ַדּע, וַ יְ ַג ְדּעוּ,
P  ְתּ ַג ֵ ֫דּעוּןDeut 7:5 12:3 Jes 45:2 Ps 75:11
2Kron 14:2 31:1†;
pu omgehakt worden; pf P  ֻגּ ָדּעוּJes 9:9†
Ps 107:16 2Kron 34:4,7;

 ִגּ ְדעוֹןnm Gideon, rechter in Israël Recht 6:11 ִגּ ְדעוֹנִ יNum 10:24 is eigennaam, geen
gent: zie ִגּ ְדעֹנִ י
8:35†;

 ִגּ ְדעֹםnloc Gideom, in of nabij Benjamin
Recht 20:45†

 ִגּ ְדעֹנִ יnm Gidoni, vader van Abidan;

עוֹני
ִ  ִגּ ְדNum 10:24†
 גדףpi honen, lasterlijk spreken; pf  ִגּ ַדּ ְפ ָתּ,
 ; ִגּ ְדּפוּpt  ; ְמ ַג ֵדּףNum 15:30 2Kon 19:6,22 Jes 37:6,23
Num 1:11 2:22 7:60,65;

Eze 20:27 Ps 44:17†

 גדרq een muur bouwen, metselen; pf ָגּ ַדר
Job 19:8 Klaagl 3:7,9,  וְ ָג ַד ְר ִתּיHos 2:8 Am 9:11;

ipf  וַ ִתּ ְג ְדּרוּEze 13:5; pt גּ ֵֹדר, ;גּ ְֹד ִרים
2Kon 12:13 22:6 Jes 58:12 Eze 22:30†

 ְגּד ֹרI. nloc Gedor, plaats in Juda, ook ְגּדוֹר
Joz 15:58‡

II. nm Gedor, 1Kron 8:31 9:37†

 ֶגּ ֶדרnloc Geder Joz 12:13; ית־ה ָגּ ֶדר
ַ  ֵבּof ית־גּ ֶדר
ֶ ; ֵבּ
vgl 1Kron 2:51 gent  ַה ְגּ ֵד ִרי1Kron 27:28

 ָגּ ֵדרf muur (om wijngaard), omheining of

omheinde plaats; cs  ֶגּ ֶדר, sf  ְגּ ֵדרוֹ,  ְגּ ֵד ָרהּ,
pl sf יה
ָ  ְגּ ֵד ֶר,  ; ְגּ ֵד ָריִ ְךNum 22:24‡

 ְגּ ֵד ָרהI. f stenen muur als omheining,

pl  ְגּ ֵדרוֹת, cs  ִגּ ְדר ֹת, sf ; ְגּ ֵדר ָֹתיו
nevenvorm  ַה ְגּ ֶד ֶרתEze 42:12; schaapskooi
Num 32:16; muur om stad Ps 89:41
II. nloc Gedera Joz 15:36 gent ַה ְגּ ֵד ָר ִתי
1Kron 12:5

 ְגּ ֵדרוֹתnloc Gederot in Juda Joz 15:41; ַה ְגּ ֵדרוֹת
2Kron 28:18

 ְגּ ֵד ִריgent Gederiet; zie ֶגּ ֶדר
 ְגּ ֶד ֶרתf muur Eze 42:12; zie ְגּ ֵד ָרה
 ְגּ ֵד ָר ִתיgent van Gedera, Gederatiet 1Kron 12:5
 ְגּ ֵדר ַֹתיִ םnloc Gederotaïm, in de vlakte van
Juda Joz 15:36†

 גֶּ הdemo dit Eze 47:13;  גֶּ ה גְּ בוּלlees  זֶ ה ַהגְּ בוּלdit
is het gebied

 גההq genezen (beter worden of beter maken);
ipf  יִ גְ ֶההHos 5:13 ? genezing schenken = hi

 גֵּ ָההf kuur, genezing Spr 17:22†
 גהרq zich buigen; ipf  וַ יִּ גְ ַהר1Kon 18:42
2Kon 4:34,35†

 גֵּ וm rug; pl גֵּ וִ י, גֵּ וֵ ְך,  ;גֵּ וְ ָךJes 38:17 vgl.  גַּ וen גֵּ ב
Job 30:5

? ִמן־גֵּ ו יְ ג ָֹרשׁוּlees  ִמן־גֹּיuit het volk,

de gemeenschap verjaagd; Jes 50:6 51:23
Spr 10:13 19:29 26:3†

 גַּ וm rug; sf P גַּ וֶּ ָך, גַּ וֵּ ְך, ִה ְשׁ ִליְך ַא ֲח ֵרי גַ ו ;גַּ וָּ ם
achter de rug werpen = versmaden 1Kon 14:9
Eze 23:35 Neh 9:26†;
zie ook גֵּ ו

גּוֹאל
ֵ m losser, vrijkoper; zie  גאלJes 59:20
 גּוֹבI. m sprinkhaan; Nah 3:17 ְכּגוֹב ֺגּ ָבי

?lees גוֹבי
ָ  ְכּ, zie גּוֹבי
ַ
II. nloc Gob, 2Sam 21:18+ ?=  ֶגּזֶ ר1Kron 20:4

גּוֹבי
ַ m sprinkhaan Am 7:1 Nah 3:17†
 גּוֹגnm Gog, vorst van Magog Eze 38:2-39:15
1Kron 5:4†

 גודq binnenvallen, overvallen; ipf  יָ ֻגדGen 49:19,
sf גוּדנּוּ
ֶ ְ יHab 3:16;
vgl.  ְגּדוּדbende

 גֵּ וָ הf rug (lichaamsdeel) Job 20:25; vgl.  ;גֵּ וfig.
trots, hoogmoed Jer 13:17 Job 33:17; Job 22:29
kop op, rug recht!

 גוזq voorbijgaan, verdwijnen; pf  ָגּזPs 90:10;
transitief: voortdrijven, doen overkomen;

גוז
ipf  וַ ָ֫יּ ָגזNum 11:31;
zie  גזזen  גזהafscheren

 גּוֹזָ לm jonge duif of vogel, pl sf  ;גּוֹזָ ָליוDeut 32:11
Gen 15:9†

 גּוֹזָ ןnloc Gozan, provincie in Mesopotamië
2Kon 17:6+ Jes 37:12 1Kron 5:26†

 גוחlosbreken; zie גיח
 גּוֹיm volk; sf  גּוֹיִ יP גּוֹיָך
ֶ֫ ,  גּוֹיֵ ֶהםGen 10:5,31 lees

als יהם
ֶ ֵגּוֹי, pl גּוֹיִ ם, cs  גּוֹיֵ יen ֵ גּוֹיEzr 6:21, גּוֹיַ יִ ְך
Eze 36:13+; Gen 10:5‡;
fig. zwerm, kudde Joël 1:6 Sef 2:14‡;
meestal: niet-Joden, maar ook: Israël: vgl.
Ex 19:6 Deut 4:6; in Psalmen vaak ongunstig: zij
die God niet kennen Ps 10:16;
nloc Goïm; zie גּוֹיִ ם

 גְּ וִ יָּ הf lichaam; cs גְּ וִ יַּ ת, sf גְּ וִ יָּ תוֹ, גְּ וִ יָּ ֵתנוּ,

pl גְּ וִ יּוֹת, גְּ וִ יֹּת, sf  ;גְּ וִ יּ ֵֹתינוּEze 1:11 יהנָ ה
ֶ גּ = גְּ וִ י ֵֹת
יהן
ֶ  ְ;וִ יּ ֵֹתlichaam Gen 47:18‡; lijk Recht 14:8‡;
persoon, wijzelf Neh 9:37

 גּוֹיִ םnloc Goïm, land en volk; Gen 14:1,9

in  ֲחר ֶֹשׁת ַהגּוֹיִ םRecht 4:2,13,16;
en  ְג ִליל ַהגּוֹיִ םJes 8:23 het gebied van de
heidenen of van Goïm
Joz 12:23;

 גולjuichen, enz., zie גיל
גּוֹלה
ָ f balllingschap, de groep ballingen;

2Kon 24:15‡; ook  גּ ָֹלהNah 3:10 Est 2:6 1Kron 5:22;
vgl.  ָגּלוּת2Kon 25:27‡

גּוֹלן
ָ nloc Golan; vrijstad in het noorden voor
Menasse; Deut 4:43 Joz 20:8 21:27 1Kron 6:56†

גּוּמּץ
ָ m kuil Pr 10:8†
 גּוּנִ יnm Guni, 1. zoon van Naftali Gen 46:24
1Kron 7:13†; gent

Guniet, van Guni Num 26:48
2. vader van Abdiël 1Kron 5:15

 גועq sterven; pf גָּ וַ ע, P  גָּ וָ עוּKlaagl 1:19, גָּ וַ ְענוּ
ipf יִ גְ וַ ע,  וַ יִּ גְ וַ עP יִ גְ וָ ע, ֶאגְ וַ ע
P וְ ֶאגְ וָ ע,  וְ יִ גְ וְ עוּP יִ גְ וָ עוּ,  יִ גְ וָ עוּןPs 104:29;
inf  ִבּגְ וַ עNum 20:3 en  ִלגְ ַוֹעNum 17:28; pt גֹּוֵ ַע
Ps 88:16 stervende; Gen 6:17‡
Num 17:27 20:3;
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 גוףhi sluiten; ipf  יָ ִגיפוּNeh 7:3†
גּוּפה
ָ f lichaam, lijk; cs גּוּפת
ַ , pl ;גוּפֹת
1Kron 10:12;

vgl.  גְּ וִ יָּ הin de parallel 1Sam 31:12

 גורdrie grondbetekenissen: 1) wonen, 2) aanvallen, 3) vrezen
I. q wonen, verblijven (zonder grondbezit,
als gast of vreemdeling); pf גָּ ר, גַּ ְר ָתּה, גַּ ְר ִתּי,
 ; ָ֫גּרוּipf יָ גוּר, וַ ָ֫יּגָ ר, גוּרי
ִ  ָתּ, גוּרה
ָ  ָא, sf יְ גֻ ְרָך
Ps 5:5 vertoeven bij U; imp גּוּר, גּוּרי
ִ ;
inf  ; ָלגוּרpt גָּ ר, גָּ ִרים, f cs  ;גָּ ַרתGen 12:10‡;
hitpal wonen, verblijven als qal; pt גּוֹרר
ֵ ִמ ְת
1Kon 17:20;
ָ֫  יִ ְתHos 7:14 zie  גדדzich
ipf P גּוֹררוּ
inkervingen maken
II. q aanvallen (als groep); pf  ;גָּ רipf יָ גוּר,
וַ יָּ גָ ר,  ;יָ גוּרוּinf abs  גּוֹרJes 54:15 Ps 56:7 59:4†
Ps 140:3 ophitsen? zie גרה
III. q vrezen, terugdeinzen voor met vz. ִמן
of  ; ְלipf  ָתּגוּר,  ָאגוּר, וַ ָ֫יּגָ ר,  ;יָ ֫גוּרוּimp ;גּוּרוּ
Num 22:3 Deut 1:17,22 32:27 1Sam 18:15 Hos 10:5
Ps 22:24 33:8 Job 19:29 41:17†

 גּוֹרm jonge leeuw; zie גּוּר
 גּוּרI. m welp, jong van leeuw; ook  ;גּוֹרpl

cs גּוֹרי
ֵ , sf יה
ָ גֻּ ֶר, יהן
ֶ גוּר
ֵ , ֹרוֹתיו
ָ  ;גּGen 49:9
Deut 33:22 Jer 51:38 Eze 19:2-5 Nah 2:12,13; van
jakhals: Klaagl 4:3
II. nloc Gur bij Jibleam 2Kon 9:27

גּוּר־בּ ַעל
ַ
nloc Gur-Baäl 2Kron 26:7†
גּוֹרל
ָ m lot; cs גוֹרל
ַ , sf גּוֹר ִלי
ָ , גּוֹר ָלם
ָ , enz.,

pl גּוֹרלוֹת
ָ ; lotsteen Jona 1:7, verloting, deel,
gebied dat bij loting wordt toegewezen;
Lev 16:8‡

 גּוּשׁm kluit, klont (aarde) Job 7:5; K ִגּישׁ
 ֵגּזm afgeschoren wol; pl cs  ; ִגּזֵּ יvgl.  ;גזזeerste
wol Deut 18:4; vacht Job 31:20; vgl.  ; ִגּזָּ הhet
hooien Am 7:1, maailand Ps 72:6†

 ִגּזְ ָבּרm schatbewaarder Ezr 1:8†
 גזהq losmaken, afsnijden (van de navelstreng?); pt  גּוֹזִ יPs 71:6 die mij afsnijdt

גזה
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(opvangt bij mijn geboorte);
zie  גוזen גזז

 ִגּזָּ הf vacht, vlies (afgeschoren wol); cs ִגּזַּ ת
Recht 6:37-Recht 6:40†

 ִגּזוֹנִ יgent van Gizon, Gizoniet 1Kron 11:34
 גזזq scheren; ipf  ָתּגֹזDeut 15:19,  וַ ָ֫יּ ָגזJob 1:20; imp

f  ָגזִּ יJer 7:29,  גֹּזִּ יMi 1:16; inf  ָלגֹזGen 38:13, ִל ְגזֹז
Gen 31:19,  ִבּ ְגזֹז1Sam 25:4; pt  גֹּזֵ ז1Sam 25:4, גֹּזְ זִ ים
1Sam 25:7‡, cs  גֹּזֲ זֵ יGen 38:12, sf  גֹּזְ זָ י1Sam 25:11,
יה
ָ ֶ גֹּזְ זJes 53:7; (schapen) Gen 31:19; (het hoofd,
als teken van rouw) Job 1:20 Mi 1:16 Jer 7:29;
ni geschoren, weggemaaid worden; pf נָ גֹזּוּ
Nah 1:12

 ָגּזֵ זnm Gazez, een zoon en een kleinzoon van
Kaleb 1Kron 2:46†

 ָגּזִ יתadj gehouwen steen;  ַא ְבנֵ י ָגזִ יתEx 20:25‡
 גזלq wegrukken, roven, beroven; pf  ָגּזַ לP  ָגּזָ ל,
 ָגּזַ ְל ִתּיPs 69:5,  ָ ֽגּ זְ לוּ, P  ; ָגּ ָ֫זלוּipf יִ ְגזֹל,
 ִתּ ְגזֹל,cs  ִתּ ְגזָ ל־,  ;יִ ְגזְ לוּinf  ִל ְגזֹלJes 10:2; pt גּוֹזֵ ל
Spr 28:24,  ִמגֹּזְ לוֹPs 35:10 (gered) van die hem
berooft, pl cs  גֹּזְ ֵליMi 3:2; pp  ָגּזוּלDeut 28:29‡;
Gen 21:25‡;

ni weggenomen worden; pf 3f  וְ נִ ְגזְ ָלהSpr 4:16

 ֵגּזֶ לm roof, schending van recht Pr 5:7 Eze 18:18†
 ָגּזֵ לm roof, het geroofde; Lev 5:21 Jes 61:8
Eze 22:29;

het roven Ps 62:11†

 ְגּזֵ ָלהf roof, het geroofde, de buit; cs  ְגּזֵ ַלת,
pl  ְגּזֵ לוֹתLev 5:23 Jes 3:14 Eze 18:7,12,16 33:15†

 ַגּזָּ םnm Gazzam Ezr 2:48 Neh 7:51†
 ָגּזָ םm sprinkhaan, coll.; Joël 1:4 2:25 Am 4:9†;
KB: rups

 ֶגּזַ עm stam, wortel; vorm  ִמ ֵגּזַ עJes 11:1; sf ִגּזְ ָעם
Jes 40:24

hun wortel,  ִגּזְ עוֹJob 14:8

 גזרI. q doorsnijden, (een boom) vellen, (iets)
beslissen; ipf  ִתּ ְגזַ ר־Job 22:28,  וַ יִּ ְגזְ רוּ2Kon 6:4;
imp  ִגּזְ רוּ1Kon 3:25 P  ְגּ ֫ז ֹרוּ1Kon 3:26; pt גֹּזֵ ר
Ps 136:13;
ni afgesneden worden; beslist worden;

pf  נִ ְגזַ רJes 53:8 Est 2:1 2Kron 26:21, P נִ ְגָ ֽז ְר ִתּי
Klaagl 3:54, P  נִ ְג ָ֫זרוּPs 88:6,  נִ ְגזַ ְרנוּEze 37:11;
verloren, te gronde gaan Klaagl 3:54 Eze 37:11;
besloten worden Est 2:1
II. q bijten (om te verslinden); ipf וַ יִּ ְגזֹר
Jes 9:19

 ֶגּזֶ רI. m deel (afgesneden); pl  ; ְגּזָ ִריםGen 15:17
Ps 136:13†

II. nloc Gezer, levietenstad; P  ָגּזֶ ר, loc ָ ֽגּ זְ ָרה
1Kron 14:16; Joz 10:33‡; gent  ִגּזְ ִרי1Sam 27:8

 ְגּזֵ ָרהf afgesneden plaats, afzondering Lev 16:22†
 ִגּזְ ָרהI. f gestalte?; sf  ִגּזְ ָר ָתםKlaagl 4:7 of: hun
lokken (zo CAN)
II. f plein (binnenhof, afgescheiden plaats)
Eze 41:12-Eze 42:13† vgl. ְגּזֵ ָרה

 ִגּזְ ִריgent van Gezer 1Sam 27:8
 גחהq naar buiten trekken, verlossen?; pt גּ ִֹחי

 ִמ ָבּ ֶטןPs 22:10 die mij uit de moederschoot
verlost? vgl. Ps 71:6  גזה גּוֹזִ יpt
 גִּ חוֹןnloc Gichon, de bron, 1Kon 1:33+; zie ִגּיחוֹן
 גָּ חוֹןm buik (van kruipend gedierte); sf גְּ חֹנְ ָך
Gen 3:14 Lev 11:42†

 גֵּ ֲחזִ יnm Gehazi, ook  ֵגּ ֲיחזִ י, dienaar van de
profeet Elisa 2Kon 4:12-2Kon 8:5†

 גַּ ֶח ֶלתf gloeiende kool; sf  ;גַּ ַח ְל ִתּיpl גֶּ ָח ִלים,

cs גַּ ֲח ֵלי, sf גֶּ ָח ָליו, יה
ָ  ;גֶּ ָח ֶלLev 16:12‡;
2Sam 14:7  גַּ ַח ְל ִתּיmijn laatste sprankje hoop

 גַּ ַחםnm Gacham, zoon van Nahor Gen 22:24†
 גָּ חֹןm buik; zie גָּ חוֹן
 גַּ ַחרnm Gachar, P גָּ ַחר, Ezr 2:47 Neh 7:49†
 ַגּיf dal; zie ַגּיְ א
 ַגּיְ אf dal, laagte; ook  ֵגּיאZach 14:4,  ֶגּיאJes 40:4,
 ַגּיDeut 34:6 Joz 8:11 Mi 1:6; cs  ֵגּי, pl גֵּ ָאיוֹת,
sf אוֹתיָך
ֶ ֵ ;גּNum 21:20‡;

in plaatsnamen, o.a.:
יא־הנֹּם
ִ  ֵגּen ן־הנֹּם
ִ  ֵגּי ֶבJoz 15:8‡ Dal van (de
zonen van) Hinnom, bekend om de Molochsdienst; later verstaan als Gehenna, hel;

ַגּיְ א
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יא־מ ַלח
ֶ  ֵגּ2Sam 8:13 het zoutdal;
 ֵגּיא ַה ְצּב ִֹעים1Sam 13:18 het dal van Seboïm;
 ֵגּי ִחזָּ יוֹןhet dal van het visioen Jes 22:1,5;
 ַה ַגּיְ אGai in Moab of een dal; Num 21:20

יֹלני
ִ  ִגּgent Giloniet, van Gilo of Gillo,

Deut 3:29 4:46 34:6

 ִגּירm kalk; zie גִּ ר
 ֵגּירvreemde; zie גֵּ ר
 ִגּישׁm aardkluit Job 7:5 Q גּוּשׁ
ישׁן
ָ  ֵגּnm Gesan, zoon van Jachdai 1Kron 2:47†
 ִגּלm leeftijd, generatie; zie ִגּיל
 ֵגּלm drek, mest; cs  ֶגּ ֲללוֹ, pl cs  ; ֶגּ ְל ֵליJob 20:7; als

 ִגּידm zenuw? spier; pl  ִגּ ִידים,  ִגּ ִדים, cs ; ִגּ ֵידי

heupspier (van Jakob) Gen 32:33; ִגּיד ַבּ ְרזֶ ל
een ijzeren band Jes 48:4; spieren op de
beenderen Eze 37:6,8; Job 10:11 40:17

 גיחq bruisend opwellen, uitbreken; ipf יָ ִג ַיח

imp  גּ ִֹחיMi 4:10; inf sf ְבּ ִגיחוֹ ֵמ ֶר ֶחם
 יֵ ֵצאJob 38:8 toen (de zee) bruisend uit de
ִ Mi 4:10
moederschoot kwam; imp f חוּלי וָ ג ִֹחי
krimp ineen en schreeuw het uit?;
Ps 22:10 י־א ָתּה ג ִֹחי ִמ ָבּ ֶטן
ַ  ִכּzie ;גחה
hi doen bruisen, uitbreken; ipf  וַ ָתּגַ חEze 32:2;
pt sf  ֵמ ִג ַיחRecht 20:33 plotseling uitbreken
Job 40:23;

 ִגּ ַיחnloc Giach, bij Gibeon 2Sam 2:24†
 ִגּיחוֹןnloc Gichon; 1. rivier die uit Eden
stroomt Gen 2:13; 2. bron in Jeruzalem
1Kon 1:33,38,45 2Kron 32:30 33:14†

יחזִ י
ֲ  ֵגּnm Gehazi; zie גֵּ ֲחזִ י
 גילq jubelen, juichen; pf  וְ ַג ְל ִתּיJes 65:19;

ipf יָ ִגיל, יָ ֵגל,  וַ ָ֫יּ ֶגלPs 16:9,Gen 29:10 zie גלל
rollen,  יָ ֶגילPs 21:2,  ָתּ ִגיל,  ָתּ ֵגל, ילה
ָ  ָא ִג, יָ ִגילוּ,
 יְ ִגילוּןPs 89:17,  ָתּ ֵג ְלנָ ה,  ;נָ ִג ָילהimp  ִגּ ִילי, ; ִגּילוּ
inf abs+ipf  ִגּיל יָ ִגילSpr 23:24 K ;גול יגול
Ps 2:11  וְ ִגילוּ ִבּ ְר ָע ָדהen jubelt sidderend ?;
Hos 10:5 ל־כּבוֹדוֹ
ְ  יָ ִגילוּ ַעzij maken misbaar
omdat zijn heerlijkheid van hem is
weggevoerd; noot BHS: lees ילילוּ
ִ ֵ יzij
huilen;
zie  יללhi ? huiveren, schokken

 ִגּילI. m gejuich, vreugdekreet; sf  ; ִגּ ִיליJes 16:10
Jer 48:33 Hos 9:1 Joël 1:16 Ps 43:4 45:16 65:13; Job 3:22

zie  ַגּלgrafheuvel
II. m generatie Dan 1:10 יל ֶכם
ְ  ֲא ֶשׁר ְכּ ִגdie van
jullie leeftijd zijn

 ִגּ ָילהf vrolijkheid; cs  ; ִגּ ַילתJes 35:2 65:18†

2Sam 15:12;

zie ִגֹּלה

 ִגּינַ תnm Ginat, vader van Tibni de bijnakoning 1Kon 16:21,22†

brandstof Eze 4:12,15†; vgl. ִגּלּוּל

 ַגּלI. m steenhoop, puinhoop; P  ָגּל, pl  ַגּ ִלּים,
Gen 31:46‡; Job 3:22

? ִגּלlees  ַגּלgraf,

grafheuvel
II. m golf; pl  ַגּ ִלּים, cs  ַגּ ֵלּי, sf  ַגּ ָלּיו,  ַגּ ֶלּיָך,
יהם
ֶ  ַגּ ֵלּ, Jes 48:18 51:15 Jer 5:22 31:35 51:42,55
Eze 26:3 Jona 2:4 Zach 10:11
Ps 42:8 65:8 89:10 107:25,29 Job 38:11†;

elders

steenhoop
III. m bron? Hoogl 4:12  ַגּל נָ עוּלeen gesloten
bron? of ?lees  ַגּןzoals aan het begin van het
vers
IV. nloc Gallim zie ַגּ ִלּים

 ַגּ ָלּבm barbier Eze 5:1†
 ִגּ ְלבּ ַֹעnloc Gilboa, berg 1Sam 28:4‡
 ִגּ ְל ָגּלI. m wiel Jes 28:28: zie ַגּ ְל ַגּל

II. nloc Gilgal, tussen Jericho en de Jordaan
Joz 4:19, naamsverklaring zie גלה

 ַגּ ְל ַגּלm wiel, ook  ִגּ ְל ַגּלJes 28:28; pl sf ; ַגּ ְל ִגּ ָלּיו

wagenwiel Jes 5:28‡; wagens Eze 23:24 rad van
de waterput Pr 12:6; het wielwerk Eze 10:2+;
een voortrollende woestijndistel Ps 83:14
Jes 17:13; rollende donder Ps 77:19

 ֻגּ ְלגּ ֶֹלתf kop, schedel; sf  ֻגּ ְל ָגּ ְלתּוֹ, pl sf ֹלתם
ָ ; ֻגּ ְל ְגּ
(lichaamsdeel) Recht 9:53 2Kon 9:35 1Kron 10:10;
(i.v.m. hoofdelijke telling)  ַל ֻגּ ְלגּ ֶֹלתEx 16:16‡

 ֶגּ ֶלדm huid; sf  ִגּ ְל ִדּיJob 16:15†

גלה
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 גלהq blootleggen, openbaren / verdwijnen, in
ballingschap gaan:
alle plaatsen voor verdwijnen-ballingschap:
zie onderaan; pf  ָגּ ָלה,  ָ ֽגּ ְל ָתה, ית
ָ  ָג ִל, ; ָגּלוּ
ipf יִ ְג ֶלה, וַ ִ֫יּ ֶגל,  ֶא ְג ֶלהRuth 4:4,  ;יִ ְגלוּimp ְגּ ֵלה
Eze 12:3; inf  ָגֹּלה, cs  ; ְגּלוֹתpt גּוֹלה
ֶ Spr 20:19
blootleggen, 2Kon 24:14 coll. ballingen, f גּוֹלה
ָ ;
pp ( ; ָגּלוּיoor: om te horen) 1Sam 9:15 (oog:
wijdopen) Num 24:4;
ni ontbloot, blootgelegd, geopenbaard
worden; pf נִ ְג ָלה,  נִ ְג ָל ָתהJes 53:1, יתי
ִ נִ ְג ֵל, נִ ְגלוּ,
 ֲהנִ ְגלוּvragend, 1pl  ;נִ ְג ִלינוּipf יִ ָגּ ֶלה,  ִתּ ָגּ ֶלה,
 ִתּ ָגּלJes 47:3,  ;יִ ָגּלוּinf abs  נִ ְגֹלה1Sam 2:27,
cs  ִה ָגּלוֹת2Sam 6:20‡; Gen 35:7‡; Jes 38:12 (tent)
weggerukt; 1Sam 14:8 zich laten zien;
pi blootleggen, ontbloten; pf  ִגּ ָלּה,  ִגּ ְלּ ָתה,
 ִגּ ִלּית,  ִגּ ִלּ ִיתיen  ִגּ ֵלּ ִיתי,  ; ִגּלּוּipf יְ ַג ֶלּה, וַ יְ ַגל,
 ְתּ ַג ֶלּהP  ְתּ ַג ֵלּהLev 18:7, וַ ְתּ ַגל,  ְתּ ַג ִלּי,  ֲא ַג ֶלּה,
 ;יְ ַגלּוּimp f  ַגּ ִלּיJes 47:2; inf  ְל ַגלּוֹתLev 18:6+;
pu ontbloot worden; pf  ֻגּ ְלּ ָתהNah 2:8;
pt  ְמ ֻג ָלּהSpr 27:5 open en bloot;
hitp zich ontbloten; openbaar worden;
ipf  וַ יִּ ְת ַגּלGen 9:21; inf  ְבּ ִה ְת ַגּלּוֹתSpr 18:2;
hi in ballingschap voeren; pf  ִה ְג ָלה, enz.;
ipf וַ ֶ֫יּ ֶגל, sf וַ יַּ ְג ֵלם,  ;וַ יַּ ְג ֶל ָהdeze betekenis
overal in 2Kon 15:29-25:21;
ho weggevoerd worden; pf  ָה ְג ָלהEst 2:6;
pt  ֻמ ְג ִליםJer 13:19‡;
verdwijnen, in ballingschap gaan:
Recht 18:30 1Sam 4:21,22 2Kon 15:29-25:21
Jes 5:13 24:11 Jer 1:3-52:30 Eze 12:3 39:23,28 Hos 10:5
Am 1:5-7:17 Mi 1:16 Job 20:28 Est 2:6 Ezr 2:1 Neh 7:6
1Kron 5:6-9:1 2Kron 36:20†

 ִגֹּלהnloc Gilo, in Juda; gent  ; ִגּיֹלנִ יJoz 15:51
2Sam 15:12 23:34†

 גּ ָֹלהf ballingschap; zie גּוֹלה
ָ
 ֻגּ ָלּהI. f olie-kan; cs  ֻגּ ַלּתZach 4:2,3,Pr 12:6†

II. f bol, kogel (kapiteel); pl  ֻגֹּּלת, ֻגּלּוֹת

1Kon 7:41,42 2Kron 4:12,13†

III. nloc  ֻגֹּּלתBronnen Joz 15:19 Recht 1:15†

 ִגּלּוּלm afgoden; pl לּוּלים
ִ  ִגּen  ִגּ ֻלּ ִלים,

ֶ לּוּל
ֵ  ִג, enz.; steeds verachtelijk;
sf יהם
grondbetekenis drek, mest; zie ֵגּל

 ְגּלוֹםm kleding, mantel pl cs לוֹמי
ֵ  ְגּEze 27:24†
vgl.  גלםopvouwen, oprollen

 ָגּלוֹןnloc Galon Joz 20:8 21:27; Q גּוֹלן
ָ = Golan
 ָגּלוּתf deportatie, ballingschap; sf לוּתי
ִ  ָגּ,
לוּתנוּ
ֵ  ; ָגּ2Kon 25:27 Jer 52:31 Eze 1:2 33:21 40:1

Am 1:6,9; coll.

de ballingen Jes 20:4 45:13
Jer 24:5 28:4 29:22 40:1; Ob 20 ; ָגּ ֻלת
ָ
vgl. גּוֹלה

 גלחpi scheren (hoofd, baard); pf וְ ִג ַלּח, וְ ִג ְלּ ָחה,
sf  ;וְ ִג ְלּחוֹipf  יְ ַג ַלּחP יְ ַג ֵלּ ַח, וַ ְתּ ַג ַלּח, P יְ ַג ֵלּחוּ,
sf יְ ַג ְלּ ֶחנּוּ,  ;וַ יְ ַג ְלּ ֵחםinf sf  ְבּ ַג ְלּחוֹ2Sam 14:26;
Gen 41:14‡;
pu geschoren worden; pf P  ֻגּ ָלּחRecht 16:22,
 ֻגּ ַלּ ְח ִתּיRecht 16:17; pt  ְמ ֻג ְלּ ֵחי זָ ָקןJer 41:5
afgeschoren wat de baard betreft;
hitp zich scheren; pf  ִה ְת ַגּ ָלּחLev 13:33;
inf sf  ִה ְת ַגּ ְלּחוֹNum 6:19

 ִגּ ָלּיוֹןm glad of glanzend oppervlak; pl ; ִגּ ְליֹנִ ים
tafel Jes 8:1; spiegel Jes 3:23†

 ָגּ ִלילI. adj draaibaar; pl  ְגּ ִל ִילים, cs ; ְגּ ִל ֵילי
(draaiende deurvleugels); 1Kon 6:34; m rollen,
ronde stangen of zuilen? Hoogl 5:14 Est 1:6
ָ  ַה ָגּ ֫ ִל,
II. nloc Galil, Galilea; loc ילה
Joz 20:7 21:32 2Kon 15:29 1Kon 9:11 1Kron 6:61;
algemener: streek, gebied Jes 8:23; zie ילה
ָ ְגּ ִל

 ְגּ ִל ָילהf landstreek; pl cs  ; ְגּ ִלילוֹתgebied Joz 13:2
Eze 47:8 Joël 4:4;

plaatsnaam of steenkring als

grens Joz 18:17 22:10,11†

 ַגּ ִלּיםnloc Gallim in Benjamin, ten noorden
van Jeruzalem 1Sam 25:44 Jes 10:30†

 ָגּלְ יָ תnm Goliat, de reus uit Gat, (verslagen
door David) 1Sam 17:4-22:10; (door Elchanan)
2Sam 21:19 1Kron 20:5

 גללq rollen, (af-)wentelen, wenden; pf לּוֹתי
ִ ַגּ

 וְ ָג ֲללוּGen 29:3,8†; ipf  וַ ָ֫יּ ֶגלGen 29:10
hifil?; Ps 16:9 zie  גילjuichen; imp  גּוֹלPs 37:5,
Joz 5:9,

גלל
 גֹּלPs 22:9 Spr 16:3,  ַגּלPs 119:22,  גֹּלּוּJoz 10:18
1Sam 14:33; Ps 119:18 zie  גלהontbloten;
pt  גּ ֵֹללSpr 26:27;
ni gerold worden, rollen; pf  נָ גֹלּוּJes 34:4;
ipf  יִ ַגּלAm 5:24;
ָ  ְמJes 9:4 (in
po gewenteld zijn; pt f גוֹל ֫ ָלה
bloed);
hitpo (zich) wentelen, rollen; inf ְל ִה ְתגּ ֵֹלל
Gen 43:18; pt  ִמ ְתגּ ֵֹלל ַבּ ָדּם2Sam 20:12;
pil doen tuimelen,  וְ ִג ְל ַגּ ְל ִתּיָךJer 51:25;
hitpalp komen aanrollen; pf P ִה ְת ַגּ ְל ָ ֽגּלוּ
Job 30:14

 ָגּ ָללI. prep wegens; cs  ִבּ ְג ַלל, sf ִבּ ְג ָל ֵלְך
Gen 12:13‡; zie ִבּ ְג ַלל

II. m mest, drek 1Kon 14:10, pl  ְגּ ָל ִליםSef 1:17
zie  ֵגּלen ִגּלּוּל
III. nm Galal, 1. leviet nakomeling van
Asaf? 1Kron 9:15 2. leviet nakomeling van
Asaf? Neh 11:17 1Kron 9:16

 ֶגּלֲ לוֹm zijn drek Job 20:7; zie ֵגּל
 ִגּלֲ ַליnm Gilalai, priester Neh 12:36†
 גלםq opvouwen, samenvouwen; ipf וַ יִּ ְגֹלם
2Kon 2:8†

 גּ ֶֹלםm embryo, vormeloos begin; sf ָגּ ְל ִמי
Ps 139:16†

 ַגּ ְלמוּדadj onvruchtbaar; f מוּדה
ָ  ַגּ ְלJes 49:21;
Job 3:7 15:34 30:3†

fig.: vereenzaamd, uitgeput

 גלעhitp losbreken (strijd, krijgsgewoel);

pf  ִה ְת ַגּ ַלּעSpr 17:14; ipf P  יִ ְת ַגּ ָלּעSpr 18:1 20:3†

 ִגּ ְל ָעדI. nm Gilead, zoon van Machir
Num 26:29+;

vader van Jefta Recht 11:1;

gent ִגּ ְל ָע ִדי
II. nloc Gilead, gebied ten oosten van de
Jordaan Gen 31:21+

 ַגּ ְל ֵעדnloc Gal-Ed =  ַגּל ֵעדGen 31:47 steenhoop
van de getuigenis; Aramees: דוּתא
ָ יְ גַ ר ָשׂ ֲה

 גלשׁq golvend neerkomen; pf ֶשׁ ָ ֽגּ ְלשׁוּ
Hoogl 4:1 6:5
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 ָגּ ֻלתballingen Ob 20; zie ָגּלוּת
 ֻגֹּּלתnloc Gullot, Bronnen Joz 15:19 Recht 1:15;

 ֻגֹּּלת ַתּ ְח ִתּיּוֹתBeneden-Gullot, ֻגֹּּלת ִע ִלּיּוֹת
Boven-Gullot; vgl. ֻגּ ָלּה

 גַּ םadv 1. ook Gen 3:6‡; 2. herhaald: zowel .. als
Gen 44:16;

3. zelfs Gen 20:4 Deut 12:31;
4. trouwens, bovendien Gen 21:26;
5. inderdaad 2Kon 8:1Dt 26:13; 6. benadrukkend: Gen 20:5 ם־הוא
ִ ַ ִהיא־גzijzelf; met beide
vormen van  ; ִהיא7. ontkennend: ook niet,
noch, en evenmin Gen 21:26 Ex 5:2; 8. samen,
bij elkaar: ת־הכֹּל
ַ  גַּ ם ֶא2Sam 19:31 de hele
ַ  גַּ ם ָכּJes 26:12 al onze daden
zaak; ל־מ ֲע ֵשׂינוּ
bijeen; יכם
ֶ ֵם־שׁנ
ְ ַ גּGen 27:45 Deut 23:18 Spr 17:15
allebei tegelijk

 גמאpi slikken, slurpen; ipf  יְ גַ ֶמּאJob 39:24 het
paard slurpt de weg op (rent gretig);
hi te drinken geven; imp יא ִיני
ִ  ַהגְ ִמGen 24:17†

 גּ ֶֹמאm schelf, riet, papyrus; Ex 2:3 Jes 18:2 35:7
Job 8:11†; Jer 51:32

 ֲאגַ ִמּיםmogelijk ook riet

 גּ ֶֹמדm lengtemaat, waarde onbekend; een el of
minder? Recht 3:16†

 גַּ ָמּ ִדיםgent Gammadim, huurlingen uit
Gammad? Eze 27:11†

 גְּ מוּלm werk, gedane arbeid, beloning of

vergelding ervoor (verdiende loon); sf גְּ ֻמ ְלָך,
מוּלְך
ֵ ְגּ, גְּ ֻמ ְל ֶכם, גְּ ֻמלוֹ,מוּלם
ָ ְגּ, pl sf מוּליו
ָ ְ;גּ
Recht 9:16 Ps 103:2

 גָּ מוּלnm Gamul 1Kron 24:17; in  ֵבּית גָּ מוּלJer 48:23
מוּלה
ָ ְ גּf vergelding; pl  ;גְּ ֻמלוֹת2Sam 19:37
Jer 51:56 Jes 59:18†; vgl.

גְּ מוּל, גמל

 גִּ ְמזוֹnloc Gimzo in Juda 2Kron 28:18†
 גמלq voltooien, doen rijpen / aandoen,

vergelden; pf גָּ ַמ ְל ִתּי גָּ ַמל, enz.; sf גְּ ָ ֽמ ְלָך,
גְּ ָמ ַל ְתהוּ = גְּ ָמ ַלתּוּ,  גְּ ָמלוָּךGen 50:17, enz.;
ipf יִ גְ מֹל,  ִתּגְ מֹל,  ; ִתּגְ ְמלוּsf יִ גְ ְמ ֵלנִ י, ; ִתּגְ ְמ ֵלהוּ
imp  גְּ מֹלPs 119:17 doe wel; inf ;גְּ מֹל
inf sf  גָ ְמ ֵלְך1Sam 1:23  ;גָּ ְמ ָלהּpt ;גּ ֵֹמל

גמל
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pp  גָּ מוּלklein kind (nog borstkind Ps 131:1 of
ֵ ְ;גּ
pas van de borst Jes 28:9), cs גְּ ֻמל, pl cs מוּלי
1. klaar, rijp zijn Jes 18:5; 2. voortbrengen,
doen rijpen Num 17:23; 3. iemand (kwaad)
aandoen Gen 50:15,17 1Sam 24:18 Ps 7:5 Spr 3:30;
4. weldoen Ps 13:6 Spr 11:17,  נַ ְפשׁוֹzichzelf
Spr 31:12; vergelden, belonen Deut 32:6
2Sam 19:37 Ps 119:17‡ 5. spenen (van de borst
nemen) 1Sam 1:23 Jes 11:8 Jes 28:9 Hos 1:8 Ps 131:2;
ni gespeend worden (van de borst
genomen); ipf  יִ גָּ ֵמלGen 21:8 1Sam 1:22; P וַ יִּ גָּ ַמל
Gen 21:8; inf  ִהגָּ ֵמלGen 21:8

 גָּ ָמלm kameel (dromedaris); גְּ ַמ ִלּים, cs גְּ ַמ ֵלּי,
sf גְּ ַמ ָלּיו, enz.; Gen 12:16‡;
NB: pl f pl  גְּ ַמ ִלּים ֵמינִ יקוֹתGen 32:16

 גְּ ַמ ִלּיnm Gemalli, Daniet Num 13:12†
יאל
ֵ  גַּ ְמ ִלnm Gamliël, zoon van Pedachsur
Num 1:10-23†

 גמרq eindigen (ophouden, op zijn), transitief
voltooien; pf  גָּ ַמרPs 12:2 77:9; ipf  יִ גְ מֹרtrans.
Ps 138:8,  יִ גְ ָמר־Ps 7:10; pt  גּ ֵֹמרtrans. Ps 57:3

 גּ ֶֹמרI. nf Gomer, vrouw van de profeet Hosea
Hos 1:3

II. nm Gomer, zoon van Jafet, noordelijk
volk Gen 10:2‡

 גְּ ַמ ְריָ הnm Gemarja, ook גְּ ַמ ְריָ הוּ, 1. zoon van
Chilkia Jer 29:3; 2. zoon Safan Jer 36:10+

 גַּ ןm tuin, hof Gen 2:8; sf גַּ נּוֹ, enz., pl ;גַּ נִּ ים

vrouwelijk in Gen 2:15: וּל ָשׁ ְמ ָרהּ
ְ ; ְל ָע ְב ָדהּ
Hoogl 4:12  ַגּן נָ עוּלafgesloten tuin; tweede
vershelft גַּ ן =? ַגּל

 גנבq stelen, misleiden; pf  גָּ נַ ב ָתּ, גָ נַ ְב ִתּי,  ָ ֽגּנְ בוּ,
sf גְּ נָ בוָּך, 3f+3m  גְּ נָ ַבתּוּJob 21:18+, 3f+3m
pl  גְּ נָ ָ֫ב ַתםGen 31:32; ipf יִ גְ נֹב, enz.; inf abs
 ;גָּ נֹבpt  ;גֹּנֵ בpp גָ נוּב, נוּבים
ִ ְגּ, f cs  גְּ נֻ ְב ִתיwat
bij mij gestolen is? Gen 31:39; ontvoeren
2Sam 19:42; wegblazen, wegrukken
Job 21:18 27:20; het hart stelen = bedriegen,
misleiden Gen 31:19+;

ni gestolen worden; ipf  יִ גָּ נֵ בEx 22:11;
pi stelen, bedriegen; ipf  יְ גַ נֵּ ב2Sam 15:6 hij
stal=bedroog; pt ְמגַ נְּ ֵבי ְד ָב ַרי ִאישׁ ֵמ ֵאת
 ֵר ֵעהוּJer 23:30 die Mijn woorden van elkaar
stelen;
pu gestolen (ontvoerd) worden; pf וְ גֻ נַּ ב
Ex 22:6,  גֻּ נַּ ְב ִתּיGen 40:15; ipf P  יְ גֻ נָּ בJob 4:12
steels, heimelijk terechtkomen; inf abs גֻּ נֹּב
Gen 40:15;
hitp steels, heimelijk handelen; ipf יִ ְתגַּ נֵּ ב
2Sam 19:4 sloop de stad binnen

 גַּ נָּ בm dief, pl  ;גַּ נָּ ִביםEx 22:1‡; ַח ְב ֵרי גַּ נָּ ִבים
Jes 1:23

dievenmaten

 גְּ נֵ ָבהf het gestolene; sf  ;גְּ נֵ ָבתוֹEx 22:2,3†
 גְּ נֻ ַבתnm Genubat, zoon van Hadad in Egypte
1Kon 11:20†

 גַּ נָּ הf hof, gaarde, boomgaard; cs גִּ נַּ ת, sf גַּ נָּ תוֹ,

pl גַּ נּוֹת, sf יכם
ֶ נּוֹת
ֵ ַ ;גּNum 24:6‡; Jes 1:29+ i.v.m.
afgoderij (Adonistuinen?)

 גְּ נָ זִ יםI. m schatten, schatkamers; pl cs גִּ נְ זֵ י
Est 3:9 4:7

II. m kostbare, bonte tapijten? Eze 27:24

 גַּ נְ זַ ְךm schatkamer, voorraadskamer;
pl sf  וְ גַ נְ זַ ָכּיו1Kron 28:11†

 גנןq bedekken, beschutten; pf נּוֹתי
ִ ַ ;וְ גipf יָ ֵגן
hifil?; inf abs  ;גָּ נוֹן2Kon 19:34 20:6

Jes 31:5 37:35 38:6 Zach 9:15 12:8†

 גִּ נַּ תf tuin; zie  גַּ נָּ הcs; Est 1:5 Hoogl 6:11
 גִּ נְּ תוֹןnm Ginneton Neh 10:7 12:16†; in
Neh 12:4

גִּ נְּ תוֹי

 ַגּעq raken, treffen, zie נגע
 געהq loeien; ipf  יִ ְג ֶעהJob 6:5; inf abs ָהֹלְך וְ ָגעוֹ
al loeiend 1Sam 6:12†

 גּ ָֹעהnloc Goah, nabij Jeruzalem; loc ָ֫גֹּע ָתה
Jer 31:39†

 געלq wegwerpen, verwerpen (uit afkeer);

pf  ָגּ ֲע ָלהLev 26:30,43 Jer 14:19,  ָגּ ֲעלוּEze 16:45,
sf  ְגּ ַע ְל ִתּיםLev 26:44; ipf  ִתּ ְג ַעלLev 26:11,15;

געל
pt f  ג ֶֹע ֶלתEze 16:45 die een afkeer heeft;
Zach 11:8 ? ָבּ ֲח ָלה ִביlees ; ָגּ ֲע ָלה ִבי
ni weggeworpen worden; pf  נִ ְג ַעל2Sam 1:21;
hi werpt (zaad) weg, mist bij het dekken;
ipf  יַ ְג ִעלJob 21:10; volgens Ges: wekt geen
afkeer bij de koe

 ַגּ ַעלnm Gaäal, zoon van Ebed Recht 9:26-41†
 גּ ַֹעלm afschuw, afkeer Eze 16:5  ְבּג ַֹעל נַ ְפ ֵשְׁךuit
afkeer voor je leven?

 גערq dreigen, schelden, toeschreeuwen (om te
verjagen), enz.; pf  וְ ָג ַערJes 17:13, ָגּ ַע ְר ָתּ
Jer 29:27 Ps 9:6 119:21,  וְ ָג ַע ְר ִתּיMal 3:11; ipf יִ ְג ַער
Gen 37:10 Zach 3:2 Ps 106:9,  ִתּ ְג ֲערוּRuth 2:16;
imp  ְגּ ַערPs 68:31; inf ר־בְּך
ָ וּמ ְגּ ָע
ִ Jes 54:9 om
niet langer tegen je te schelden of dreigen;
pt גּוֹער
ֵ Nah 1:4 Mal 2:3

 ְגּ ָע ָרהf dreiging, geschreeuw; cs  ַגּ ֲע ַרת,
sf  ; ַגּ ֲע ָרתוֹ2Sam 22:16‡

 געשׁq schokken, dreunen; ipf  וַ ִתּ ְג ַעשׁPs 18:8;

pu geschokt, opgeschrikt worden; ipf יְ ג ֲֹעשׁוּ
Job 34:20;
hitp schokken, hevig deinen, daveren;
ipf  וַ יִּ ְת ָגּ ַעשׁ2Sam 22:8; ipf  יִ ְת ָגּ ֲעשׁוּJer 5:22 46:7
2Sam 22:8 Ps 18:8;
hitpo waggelen, deinen, klotsen;
pf  וְ ִה ְתגּ ֲֹעשׁוּJer 25:16; ipf  יִ ְתגּ ֲֹעשׁוּJer 46:8†

 ַגּ ַעשׁnloc Gaäs, berg in Efraïm; P ; ָגּ ַעשׁ
Joz 24:30 Recht 2:9 2Sam 23:30 1Kron 11:32†

 ַגּ ְע ָתּםnm Gatam, zoon van Elifaz, Gen 36:11,16
1Kron 1:36†

 גַּ ףI. m rug, hoogte Spr 9:3; pl cs גַּ ֵפּי

II. m lijf, persoon Ex 21:3,4;  ְבּגַ פּוֹalleen, met
niet meer dan het lijf

 גֶּ ֶפןf wijnstok; P גָּ ֶפן, sf גַּ ְפנוֹ, enz.; pl ;גְּ ָפנִ ים
Gen 40:9‡;

pompoenenplant 2Kon 4:39;
mannelijk in Hos 10:1: בּוֹקק
ֵ גֶּ ֶפן

 גּ ֶֹפרm naaldboom; cypres? ceder? Gen 6:14†
 גָּ ְפ ִריתf zwavel; uitspr. /gofriet/; Gen 19:24‡
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 גִּ רm kalk, kalksteen Jes 27:9†
 גֵּ רm vreemdeling; sf גֵּ ְרָך, גֵּ רוֹ, pl  גֵּ ִריםen ֵגּ ִירים
2Kron 2:16; Gen 15:13‡;

als bijwoner Gen 23:4

 גָּ רm vreemde, bijwoner; zie גור
 גֹּרm jonge leeuw; zie גּוֹר, גּוּר
 גֵּ ָראnm Gera, 1. zoon van Benjamin Gen 46:21
1Kron 8:3+ Recht 3:15?; 2.

vader van Simi

2Sam 16:5+ 1Kon 2:8†

 גָּ ֵרבI. nm Gareb de Jetriet 2Sam 23:38 1Kron 11:40
II. nloc Gareb, heuvel bij Jeruzalem Jer 31:39

 גָּ ָרבm eczeem, huiduitslag Lev 21:20,22 Deut 28:27†
 גַּ ְרגַּ רm bes, olijf; pl  ;גַּ ְרגְּ ִריםJes 17:6†
 גַּ ְרגְּ רוֹתf hals; pl sf  גַּ ְרגְּ ר ֶֹתיָךen גַּ ְרגְּ ר ֶֹתָך
Spr 1:9+

 גִּ ְר ָגּ ִשׁיgent Girgasieten, stam Gen 10:16‡
 גרדhitp zich krabben; inf  ְל ִה ְתגָּ ֵרדJob 2:8†
 גרהpi prikkelen, ophitsen; ipf יְ גָ ֶרה
Spr 15:18 28:25 29:22;

 יָ גוּרוּPs 140:3 strijd

wekken? vgl. ;גור
hitp de strijd aangaan, uitdagen; zich
ergeren Spr 28:4; pf 2f  ִה ְתגָּ ִריתJer 50:24†;
ipf יִ ְתגָּ ֶרה,  ִתּ ְתגָּ ר, יִ ְתגָּ רוּ,  ִתּ ְתגָּ רוּDeut 2:5-2:19
Spr 28:4 Dan 11:10,25; imp  ִה ְתגָּ רDeut 2:24

 גֵּ ָרהI. f gera, gewicht = 1/20 sikkel Ex 30:13
Lev 27:25 Num 3:47 18:16 Eze 45:12;

elders:
II. f voer dat herkauwd wordt;  ַמ ֲע ֵלה גֵ ָרה,
f  ַמ ֲע ַלת גֵּ ָרהherkauwer; Lev 11:3‡;
Lev 11:7  גֵּ ָרה לֹא־יִ גָּ רdie het voer niet
herkauwt, zie  ;גררDeut 14:8 לֹא גֵ ָרה
persoonsvorm ontbreekt; ?lees als Lev 11:7

גֵּ ָרה לֹא־יִ גָּ ר

 גָּ רוֹןf hals, keel; גְּ רוֹנִ י, גְּ רוֹנָ ם, ְבּגָ רוֹן ;גְּ רוֹנֵ ְך
luidkeels; Jes 3:16 58:1‡

 גֵּ רוּתnloc Gerut-Kimham, bij Betlehem
, ook te verstaan als: herberg van
Kimham
Jer 41:17†

 גרזni afgesneden worden; zie  ;גזרpf נִ גְ ַרזְ ִתּי
Ps 31:23†

vgl.  נִ ְגָ ֽז ְר ִתּיKlaagl 3:54

גִּ ְרזִ י
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 גִּ ְרזִ יgent 1Sam 27:8 K = Gezeriet Q ִגּזְ ִרי
 גְּ ִרזִ יםnloc Gerizim, berg bij Sichem
Deut 11:29 27:12 Joz 8:33 Recht 9:7;

sommige uitgaven  גְּ ִרזִּ יםmet dageesj in ז

 גַּ ְרזֶ ןm bijl; Deut 19:5 20:19 Jes 10:15; steenbeitel
1Kon 6:7†

 גְּ ָרלm Spr 19:19; K  גרלlot; Q ל־ח ָמה
ֵ  ְגּ ָדgroot
van woede, driftig

 גרםq knagen (bot); pf  ָ ֽגּ ְרמוּSef 3:3; in de
morgen hebben ze niets meer te knagen;
onzeker;
pi afknagen, stukknauwen; ipf  יְ גָ ֵרםNum 24:8,
ipf 2f P  ְתּגָ ֵר ִמיEze 23:34†

 גֶּ ֶרםm bot, knook; P  ;גָּ ֶרםpl sf  ;גְּ ָר ָמיוJob 40:18
attributief Gen 49:14 ֲחמֹר גָּ ֶרם
een bonkige ezel;
2Kon 9:13  ֶאל־גֶּ ֶרם ַה ַמּ ֲעלוֹתzo op de kale
treden van de trap, vgl.  ֶע ֶצםbot, zelf
Spr 17:22 25:15;

 גַּ ְר ִמיnm Garmi 1Kron 4:19, de Garmieten?
 גּ ֶֹרןf dorsvloer; loc  ֫גּ ֹ ְרנָ הMi 4:12 naar de
dorsvloer; sf גָּ ְר ִני, גָּ ְרנְ ָך, pl גֳּ ָרנוֹת,
pl cs  ;גָּ ְרנוֹתGen 50:10‡

 גרסq verpletterd, murw raken;

ipf  ָ ֽגּ ְר ָסה נַ ְפ ִשׁי ְל ַת ֲא ָבהPs 119:20; ik word
verteerd van verlangen;
hi doen breken, laten stukbijten; ipf וַ יַּ גְ ֵרס
Klaagl 3:16

 גרעI. q afscheren, afsnijden, verminderen,

afdoen; ipf  יִ גְ ַרעP יִ גְ ָרע,  ִתּגְ ַרע,  ֶאגְ ַרע,
 ; ִתּגְ ְרעוּinf  ִלגְ ר ַֹעPr 3:14; pp f רוּעה
ָ ְ גּJes 15:2,
 גְּ ֻר ָעהJer 48:37; de baard scheren Jer 48:37
Jes 15:2; afdoen, verminderen Ex 5:8‡;
ni afgenomen worden, in mindering
gebracht; pf  נִ גְ ַרעLev 27:18,  נִ גְ ְר ָעהNum 36:3;
ipf  יִ גָּ ַרעNum 27:4 36:4, P  יִ גָּ ֵר ַעNum 36:3,
1pl P  נִ גָּ ַרעNum 9:7 wij worden belet,
afgehouden; pt  נִ גְ ָרעEx 5:11
II. pi afscheppen, omhoog trekken; ipf יְ גָ ַרע
Job 36:27 hij trekt de waterdruppels op

 גרףq meesleuren; pf 3m+3m pl גְּ ָר ָפם
Recht 5:21†

 גררq meeslepen / herkauwen; ipf  יִ גָּ רLev 11:7

herkauwen, sf  יְ ג ֵֹרהוּHab 1:15 en גוֹרם
ֵ ְ יSpr 21:7
slepen;
ni zie  נגרni wegstromen;
pu verzaagd worden; pt  ְמג ָֹררוֹת1Kon 7:9
(stenen);
hitpo met zich meesleuren; pt גּוֹרר
ֵ ִמ ְת
Jer 30:23, zie גור, of ?lees חוֹלל
ֵ  ִמ ְתwervelend,
razend als Jer 23:19, zie ;חול
zie גור, גֵּ ָרה

 גְּ ָררnloc Gerar, loc  ;גְּ ָ֫ר ָרהGen 10:19‡
 גֶּ ֶרשׂm gebroken graan, gries; sf ;גִּ ְר ָשׂהּ
Lev 2:14,16†

 גרשׁq verjagen, verdrijven; vooral pi ;

ipf sf  וַ יִּ גְ ְרשׁוּJes 57:20; pt  גּ ֵֹרשׁEx 34:11;
pp רוּשׁה
ָ ְ גּverstoten (vrouw) Lev 21:7‡;
inf sf  ִמגְ ָר ָשׁהּ ָל ַבזEze 36:5 om het te
verdrijven (en over te leveren aan
plundering), Aramiserende infinitief,
of ?lees מוֹר ָשׁה
ָ ‘grondbezit’;
ni opgejaagd, verjaagd worden; pf נִ גְ ְר ָשׁה
Am 8:8,  נִ גְ ַר ְשׁ ִתּיJona 2:5; pt  נִ גְ ָרשׁJes 57:20;
pi verdrijven; pf גֵּ ְר ָשׁה, גֵּ ַר ְשׁ ָתּ, גֵּ ַר ְשׁ ִתּי,
sf גֵּ ַר ְשׁ ָתּמוֹ,  גֵּ ַר ְשׁ ִתּיוen  גֵּ ַר ְשׁ ִתּהוּEze 31:11,
3m pl+1sg  גֵּ ְרשׁוּנִ י1Sam 26:19; ipf וַ יְ גָ ֶרשׁ
Gen 3:24‡, וַ יְ ָ ֽג ְרשׁוּ, sf יְ ָ ֽג ְר ֵשׁם, שׁוּה
ָ יְ ָ ֽג ְר,
וַ יְ ָ ֽג ֲר ֵשׁהוּ,  ; ֲא ָ ֽג ְר ֶשׁנּוּinf גָּ ֵרשׁ, sf ְל ָ ֽג ְר ֵשׁנוּ
2Kron 20:11; inf abs+ipf  גָּ ֵרשׁ יְ גָ ֵרשׁEx 11:1;
pu verdreven worden; pf  גּ ְֹרשׁוּEx 12:39;
ipf P  ;יְ ג ָֹרשׁוּJob 30:5

 גֶּ ֶרשׁm gewas, opbrengst Deut 33:14; גֶּ ֶרשׁ יְ ָר ִחים
wat de maanden (jaargetijden) doen groeien

 גְּ ֻר ָשׁהf verdrijving, onteigening;
pl sf יכם
ֶ  גְּ ֻרשׁ ֵֹתEze 45:9†

 גֵּ ְרשׁוֹםnm Gersom; zie גֵּ ְרשֹׁם
 גֵּ ְרשׁוֹןnm Gerson, zoon van Levi Gen 46:11
Ex 6:16+ Num 3:17‡

gent  גֵּ ְר ֻשׁנִ יNum 3:21‡

גֵּ ְרשׁ ֹם
 גֵּ ְרשׁ ֹםnm Gersom, zoon van Mozes Ex 2:22‡;
Recht 18:30 zoon

van Menasse  ְמנַ ֶשּׁהmet

verhoogde נ

 גֵּ ְר ֻשׁנִ יgent Gersoniet Num 3:23
 ְגּשׁוּרnloc Gesur, landschap en volk;

ִ ְגּ
loc  ְגּ ֫שׁ ָוּרהJoz 13:13 2Sam 15:8‡; gent שׁוּרי

Deut 3:14

 גּ ִֹשׁיnaderen, zie  נגשׁq imp f Ruth 2:14 kom
dichterbij

 גשׁםhi het laten regenen; pt  ַמ ְג ִשׁ ִמיםJer 14:22;
pu beregend worden?; pf 3f לֹא ֻג ְשׁ ָמהּ
Eze 22:24 maar zie ֶגּ ֶשׁם

 ֶגּ ֶשׁםI. m regen; pl  ְגּ ָשׁ ִמים, cs  ִגּ ְשׁ ֵמי, ; ִגּ ְשׁ ֵמ ֶיכם
 ֻגּ ְשׁ ָמהּEze 22:24 zie  גשׁםpu
II. nm Gesem, ook  ַגּ ְשׁמוּNeh 2:19 6:1-6†
Gen 7:12‡;

 גּ ֶֹשׁןnloc Gosen, 1. streek in Egypte; loc ֫גֹּ ְשׁנָ ה
Gen 45:10-Ex 9:26;

2. stad en streek in Juda

Joz 10:41 11:16 15:51
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 ִגּ ְשׁ ָפּאnm Gispa Neh 11:21†
 גשׁשׁpi tasten, voelen; ipf 1pl נְ ַג ְשׁ ָשׁה
P  נְ ַג ֵ֫שּׁ ָשׁהbeide in Jes 59:10†

 גַּ תI. f wijnpers; pl  ;גִ תּוֹתRecht 6:11‡
II. nloc Gat, van de Filistijnen Joz 11:22‡;
ַ ַגּ, Gat-Hachefer in
gent  גִּ ִתּיJoz 13:3; ת־ה ֵח ֶפר
Zebulon, geboorteplaats van Jona 2Kon 14:25;
ת־רמּוֹן
ִ ַגּ, Gat-Rimmon in Dan Joz 19:45

 גִּ ִתּיgent van Gat Joz 13:3‡
 גִּ ַתּיִ םnloc Gittaïm in Benjamin; loc P גִּ ָ֫תּיְ ָמה
2Sam 4:3†

 גִּ ִתּיתf Gittiet, muziekterm; Ps 8:1 81:1 84:1; op de
wijs van “de Gittietische“ (vrouw uit Gat)
of: op de Gittiet (instrument uit Gat)

 גֶּ ֶתרnloc Geter, Aramese plaats Gen 10:23
1Kron 1:17†

