פרק א
1
en + hij/het was

 ַוverhalende vorm van "en" + ִ ְיִִהְהיww. היִה, "zijn" qal ipf. 3 enkv. mann.

ִַוְיִִ֗הְִהְהי

in + dagen van

 ְבּvoorzetsel + ִ ְיִֵמְמיverbonden vorm van  יִוםmeerv.

ִִהְבּיִֵמְמ֙יֵי

het richten (van)

inf. cstr. qal van שפט, "richten, rechtspreken, besturen"

ְש֣פְׁ֣פט

de richters

 ַהlidwoord +  ש ְ֣פִ֔טְִהְטיִםqal deelw. mnl. mv. abs.

ַהּׁש ְ֣פִ֔טְִהְטיִם

zie hierboven

ִַוְיִ ִ֥הְִהְהי

hongersnood

onverbonden vorm enkv. mann.

ָָ֖ר ָ֖עָָעב

in + het + land

 ְבּvoorzetsel +  ַהlidwoord (be + ha > ba) + ֶ ֶרָא ֶרָרץֶ ;ָא ֶרָרץbetekent "land" (//
"water"), "aarde" (// hemel),

en + hij ging

 ַוverhalende vorm van "en" + ֶ ֵמְּיֶרָלךww.  הלךqal ipf. 3 enkv. mann.

ֶַוֵּ֨יֵַמְּיֶרָלך

een man

onverbonden vorm enkv. mann.

ִ֜הְאיִש

uit + Bet (huis)

voorzetsel ִהְמן, uit, verbonden aan ֵמְבּיִת, de verbonden vorm van ַבִָ֖הְיִת, huis

Lechem (brood)1

onverbonden vorm enkv. mann.

Jehoeda

eigennaam

om te + verblijven  ָלvorm van het voorzetsel  ְל+ inf. cstr. qal van גור, (als vreemdeling) verblijven

ֶָבּ ָ֑אָָּא ֶרָרץ

ִהְמ ֵּ֧בִֵמְבּיִת
֣פְֶׁרָלֶרָחם
ְיִהו ִ֗הְָדה
ָלגו֙יֵר

in + velden van

 ְבּvoorzetsel + ִשדי, verbonden vorm meerv. van ָשׂ ֶרָדה, "veld, gebied"

ִִהְבְּשׂ ֣פְֵׁמְדי

Moav

eigennaam

ָ֖מוִ֔טְָאב

hij

pers. voornaamwoord 3 enkv. mann.

en + zijn vrouw

 ְו+ אשת, verbonden vorm van  ִהְאָּׁשה+ achtergevoegd element ו- dat het bezit
aanduidt, 3 enkv. mann., “van hem”

en + twee

 ְו+ het getal 2 zoals gebruikt voor mann. woorden: ְִשֵמְני

ִוְשִ֥הְֵמְני

zijn zonen

verbonden vorm meerv. van ֶרָבּן, "zoon " + achtergevoegd element ו- dat het
bezit aanduidt, 3 enkv. mann., “van hem”

ָבָָֽ֖נָָניִו

ִ֥הְהוא
ְוִהְאְשָ֖עָּתו

2
en + de naam van  ְו+ ֵמְשם, verbonden vorm van ֵמְשם
de man

 ַהlidwoord + onverbonden vorm enkv. mann. van ִהְאיִש

Elimelech

eigennaam

Noömi
1

שם
ְְׁו ֵמְ ֣פ
ָה ֣פְִׁהְאיִש
ֶָֽנֱָאִהְליִֶ֡מֶרָמֶרָלך

zie hierboven

ְוֵמְש֩םֵׁם

zie hierboven

ִהְאְשֵּ֨יַּתו

eigennaam

ִָנֳעָעִ֜הְמי

Beth Lechem wordt wel vertaald als “huis van brood,” maar uit enkele oude teksten (uit de tijd vòòr Tenach) blijkt
dat hier vroeger een tempel van de godin Lachmu gestaan heeft.

2
zie hierboven

ְוִ֥הְֵמְשם

zie hierboven

ְשָֽנֵָמְניִ־ָבָ֖ ָ ֣פְׁניִו

Machlon

eigennaam

ַמְח֤לְלון

Kiljon

 ְו+ eigennaam

ְוִהְכְליִו֙יֵן

Efratieten

mann. meerv. van ִֶרָאְפ ָרִהְתי

uit Bet Lechem

zie hierboven

ִהְמ ִ֥הְֵמְבּיִת ָ֖עֶָרָלֶרָחם

Jehoeda

zie hierboven

ְיִהו ָ֑אָָּדה

en + zij kwamen

 ַוverhalende vorm van "en" + בָ֖או
֣ ִָ יww.  בָ֖ואqal, "komen" ipf. 3 meerv. mann.
zie hierboven

en + zij waren

 ַוverhalende vorm van "en" +  ִהְיְִהיִוww. היִה, "zijn" qal ipf. 3 meerv. mann.

daar

bijwoord

ֶרָאְפ ָרִ֔טְִהְתיִם

בָ֖או
֣ ְַוָּי ִ֥ה
ְָ֖שׂ ֵמְדיִ־מו ָ֖עָָאב
ַו ִהְ ָֽנָּיְהיִו
ָֽנָָשם
3
ַו ָ ִ֥הְּיָמת

en + hij stierf

 ַוverhalende vorm van "en" +  ָיִמותww. מות, "sterven" qal ipf. 3 enkv. mann.

Elimelech

eigennaam

de man van

verbonden vorm enkv. mann. van ִהְאיִש

֣פְִׁהְאיִש

Noömi

eigennaam

ִָנֳעָעָ֑אִָּהְמי

en + zij bleef over  ַוverhalende vorm van "en" +  ִהְּתָּׁשֵמְארww. שאר, "overblijven" qal ipf. 3 enkv. vrwl.

ֱֶאִהְליִ ֶרָ ָ֖עָמֶרָלך

ַוִהְּתָּׁש ִ֥הְֵמְאר

zij

pers. voornaamwoord 3 enkv. vrwl.

ָ֖עִָהְהיִא

en + twee

 ְו+ het getal 2 zoals gebruikt voor mann. woorden: ְִשֵמְני

ִוְשִ֥הְֵמְני

haar zonen

verbonden vorm meerv. van ֶרָבּן, "zoon " + achtergevoegd element ָה- dat het bezit
aanduidt, 3 enkv. vrwl., “van haar”

ָבָָֽ֖נֶָרָניִָה
4
ַוִהְּיְשׂ֣פְׁאו

en + zij namen

 ַוverhalende vorm van "en" +  ִהְיְִשׂאוww. נשׂא, "nemen" qal ipf. 3 meerv. mann.

voor zich

 ָלvorm van het voorzetsel  ְל+ achtergevoegd element ֶרָהם- dat de persoon
aanduidt, 3 meerv. vrwl., “hen”, hier, terugslaande op het onderwerp, “zich”

ָלִ֗הְֶרָהם

vrouwen

onregelmatig meerv. van ִהְאָּׁשה, “vrouw,” onverbonden vorm

ָנִהְשיִ֙יֵם

Moavietisch

vrwl. meerv. van ִמֲאֹאִהְבָ֖י
֣

de naam van

zie hierboven

de + één

 ַהlidwoord + vrwl. onverbonden vorm van ֶרָאָחד, "één"

ָֽנָָהַאַח֙יֵת

Orpa

eigennaam

ָע ְרִ֔טְָּפה

en + de naam van zie hierboven
de + tweede

 ַהlidwoord + vrwl. onverbonden vorm van ִֵמְשִהְני, "tweede"

Roet

eigennaam

en + ze woonden  ַוverhalende vorm van "en" +  ֵמְיְִשבָ֖וww. ָ֖יִשב, "zitten, verblijven, wonen" qal ipf. 3

מֲאֹאִהְבִָ֖֔טְּיות
֣ ָָֽנ
ֵמְ ֤לְשם

ְוִ֥הְֵמְשם
ַהֵמְּׁשָ֖עִָהְניִת
ָ֑אָּרות
ַו ֵמְ ִ֥הְּיְשבָ֖ו

3
meerv. mannl.

ָ֖עָָשם

daar

zie hierboven

ongeveer + tien

 ְּכvoorzetsel "als" + ֶרָעֶרָשׂר, telwoord "tien"

ְּכ ִ֥הְֶרָעֶרָשׂר

jaren

onregelmatig meerv. van ָש ָנה, “jaar”, onverbonden vorm

en + zij stierven

 ַוverhalende vorm van "en" +  יִָמותוww. " מותsterven," qal ipf. 3 meerv. mannl.

ָשָֽנִָהְניִם
5
ַוָּיִ֥הְמותו

ook

bijwoord

zij beiden

telwoord “twee” in verbonden vorm + achtergevoegd element ֶרָהם- dat het bezit
aanduidt, 3 meerv. mannl., “van hen,” vgl. Ned. “hun tweeën”

ְשֵמְניִ ָ֖עֶָרָהם

Machlon

zie hierboven

ַמְח֣פְׁלון

en Kiljon

zie hierboven

ְוִהְכְלָ֑אָּיִון

en + zij bleef over zie hierboven

ַוִהְּתָּׁשֵמְא֙יֵר

de + vrouw

 ַהlidwoord + onverbonden vorm enkv. vrwl. van ִהְאָּׁשה, “vrouw”

ָֽנָָהִהְאִ֔טְָּׁשה

weg van + twee

 ִהְמןvoorzetsel “uit, weg van” + telwoord “twee” in verbonden vorm

ִִהְמְּׁשִ֥הְֵמְני

haar kinderen

verbonden vorm, meerv. mann. van ֶרָיִֶרָלד, “kind,” + achtergevoegd element ָה- dat
het bezit aanduidt, 3 enkv. vrwl., “van haar”

ְיִָל ָ֖עֶָרָדיִָה

en + weg van +
haar man

verbonden vorm, enkv. mann. van ִהְאיִש, “man,” + achtergevoegd element  ָ הּ, een
variant van ָה-, dat het bezit aanduidt, 3 enkv. vrwl., “van haar”

ַגם

וֵמְמִהְאיִָֽנָָשהּ

