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en + hij/het was ִהְהיִ + "verhalende vorm van "en ַו .zijn" qal ipf. 3 enkv. mann" ,היִה .ww יְִ ִ֗הְִהְהיִ  ַויְִ

in + dagen van ֵמְמיִ + voorzetsel ְּב .meerv יִום  verbonden vorm van יְִ ֵמְמ֙יֵיִ  ִהְּביִ

het richten (van) inf. cstr. qal van שפט, "richten, rechtspreken, besturen" ֣פְׁ֣פט ְש

de richters ִ֔טְִהְטיִם֣ש + lidwoord ַה ְפ  qal deelw. mnl. mv. abs. ִ֔טְִהְטיִם ּׁ֣שְפ ַה

zie hierboven ִ֥הְִהְהיִ ַויְִ

hongersnood onverbonden vorm enkv. mann.  ָָ֖֖עָָעב ָר

in + het + land voorzetsel ְּב  + lidwoord (be ַה   +  ha  >  ba)  + ֶרָרץֶ  ;ָא ֶרָאֶרָרץֶ   betekent  "land"  (//

"water"), "aarde" (// hemel), 

ֶרָרץֶ ָ֑אָָּא ָּב

en + hij ging ֶרָלךֶ + "verhalende vorm van "en ַו ֵמְּי  ww. הלך qal ipf. 3 enkv. mann. ֶרָלךֶ ֵּ֨יֵַמְּי ַו

een man onverbonden vorm enkv. mann. ִ֜הְאיִש

uit + Bet (huis) voorzetsel ןִהְמ , uit, verbonden aan ֵמְּביִת , de verbonden vorm van  ִהְיִת ֵּ֧בִֵמְּביִת huis ,בַָ֖ ִהְמ

Lechem (brood)1 onverbonden vorm enkv. mann.  ֶרָחם ֣פְֶׁרָל

Jehoeda eigennaam ִ֗הְָדה יְִהו

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

in + velden van ֶרָדה verbonden vorm meerv. van ,שדיִ + voorzetsel ְּב "veld, gebied" ,ָׂש ֣פְֵׁמְדיִ ִהְּבְׂש

Moav eigennaam ִ֔טְָאבָ֖ מו

hij pers. voornaamwoord 3 enkv. mann. ִ֥הְהוא

en + zijn vrouw ְושת + א , verbonden vorm van ִהְאָּׁשה   + achtergevoegd element dat het bezit -ו 

aanduidt, 3 enkv. mann., “van hem”

ָ֖עָּתו ִהְאְש ְו

en + twee ֵמְניִ :het getal 2 zoals gebruikt voor mann. woorden + ְו ְש ִ֥הְֵמְניִ וְש

zijn zonen verbonden vorm meerv. van ֶרָּבן  ,  "zoon " + achtergevoegd element dat het -ו 

bezit aanduidt, 3 enkv. mann., “van hem”

ָֽנָָניִו בָָ֖
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en + de naam van ְו + ֵמְשם , verbonden vorm van ֵמְשם ֣פְֵׁמְשם  ְו

de man ִהְאיִש lidwoord + onverbonden vorm enkv. mann. van ַה ֣פְִׁהְאיִש  ָה

Elimelech eigennaam ֶרָלךֶ  ֶ֡מֶרָמ ִהְליִ ָֽנֱָא

zie hierboven ֩םֵׁם  ֵמְש ְו

zie hierboven ֵּ֨יַּתו  ִהְאְש

Noömi eigennaam ִ֜הְמיִ ֳעָע ָנ

1 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.
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zie hierboven ִ֥הְֵמְשם ְו

zie hierboven ֣פְָׁניִו  ָֽנֵָמְניִ־בָָ֖ ְש

Machlon eigennaam ֤לְלון ַמְח

Kiljon eigennaam + ְו ִהְכְליִו֙יֵן  ְו

Efratieten mann. meerv. van ִִהְתי ֶרָאְפָר ִ֔טְִהְתיִם ֶרָאְפָר

uit Bet Lechem zie hierboven ֶרָחם ָ֖עֶָרָל ִ֥הְֵמְּביִת  ִהְמ

Jehoeda zie hierboven ָ֑אָָּדה יְִהו

en + zij kwamen ֣בָ֖אויִ + "verhalende vorm van "en ַו ָ  ww. ָ֖ואב  qal, "komen" ipf. 3 meerv. mann. ֣בָ֖או  ִ֥הְ ַוָּי

zie hierboven ָ֖עָָאבָ֖ ֵמְדיִ־מו ְׂש

en + zij waren ִהְיְִהיִו + "verhalende vorm van "en ַו  ww. היִה, "zijn" qal ipf. 3 meerv. mann. ָֽנִָהְּיְהיִו ַו

daar bijwoord ָֽנָָשם
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en + hij stierf .sterven" qal ipf. 3 enkv. mann" ,מות .ww יִָמות + "verhalende vorm van "en ַו ִ֥הְָּיָמת    ַו

Elimelech eigennaam ֶרָלךֶ ָ֖עֶָרָמ ִהְליִ ֱא

de man van verbonden vorm enkv. mann. van ִהְאיִש ֣פְִׁהְאיִש

Noömi eigennaam ָ֑אִָּהְמיִ ֳעָע ָנ

en + zij bleef over ֵמְאר + "verhalende vorm van "en ַו ִהְּתָּׁש  ww. שאר, "overblijven" qal ipf. 3 enkv. vrwl. ִ֥הְֵמְאר ִהְּתָּׁש ַו

zij pers. voornaamwoord 3 enkv. vrwl. ָ֖עִָהְהיִא

en + twee ֵמְניִ :het getal 2 zoals gebruikt voor mann. woorden + ְו ְש ִ֥הְֵמְניִ וְש

haar zonen verbonden vorm meerv. van ֶרָּבן , "zoon " + achtergevoegd element ָה- dat het bezit

aanduidt, 3 enkv. vrwl., “van haar”

ָֽנֶָרָניִָה בָָ֖
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en + zij namen ִהְיְִׂשאו + "verhalende vorm van "en ַו  ww. ׂשאנ , "nemen" qal ipf. 3 meerv. mann. ֣פְׁאו   ִהְּיְׂש ַו

voor zich vorm ָל  van  het  voorzetsel + ְל   achtergevoegd  element ֶרָהם  -  dat  de  persoon

aanduidt, 3 meerv. vrwl., “hen”, hier, terugslaande op het onderwerp, “zich”

ִ֗הְֶרָהם   ָל

vrouwen onregelmatig meerv. van ִהְאָּׁשה , “vrouw,” onverbonden vorm ֙יֵם ִהְשיִ ָנ

Moavietisch vrwl. meerv. van ִִהְבָ֖י ֲאֹא ֣מ ִ֔טְּיות ִהְבָ֖ ֲאֹא ָֽנָ֣מ

de naam van zie hierboven ֤לְֵמְשם

de + één ֶרָאָחד lidwoord + vrwl. onverbonden vorm van ַה , "één" ֙יֵת ָֽנָָהַאַח

Orpa eigennaam ִ֔טְָּפה ָעְר

en + de naam van zie hierboven ִ֥הְֵמְשם ְו

de + tweede ִהְניִ lidwoord + vrwl. onverbonden vorm van ַה ֵמְש , "tweede" ָ֖עִָהְניִת ֵמְּׁש ַה

Roet eigennaam ָ֑אָּרות

en + ze woonden ְשבָ֖וֵמְיִ  + "verhalende vorm van "en ַו  ww. ִשבָ֖י , "zitten, verblijven, wonen" qal ipf. 3 ִ֥הְֵמְּיְשבָ֖ו ַו
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meerv. mannl.

daar zie hierboven ָ֖עָָשם

ongeveer + tien ֶרָׂשר + "voorzetsel "als ְּכ ֶרָע , telwoord "tien" ֶרָׂשר  ִ֥הְֶרָע ְּכ

jaren onregelmatig meerv. van ָשָנה, “jaar”, onverbonden vorm ָֽנִָהְניִם ָש
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en + zij stierven ָמותויִ + "verhalende vorm van "en ַו  ww. מות "sterven," qal ipf. 3 meerv. mannl. ִ֥הְמותו  ַוָּי

ook bijwoord ַגם

zij beiden telwoord “twee” in verbonden vorm + achtergevoegd element ֶרָהם - dat het bezit 

aanduidt, 3 meerv. mannl., “van hen,” vgl. Ned. “hun tweeën”

ָ֖עֶָרָהם ֵמְניִ ְש

Machlon zie hierboven ֣פְׁלון ַמְח

en Kiljon zie hierboven ָ֑אָּיִון  ִהְכְל ְו

en + zij bleef over zie hierboven ֙יֵר ֵמְא ִהְּתָּׁש ַו

de + vrouw ִהְאָּׁשה  lidwoord + onverbonden vorm enkv. vrwl. van ַה , “vrouw” ִ֔טְָּׁשה ִהְא ָֽנָָה

weg van + twee ִהְמן  voorzetsel “uit, weg van” + telwoord “twee” in verbonden vorm ִ֥הְֵמְניִ  ִהְמְּׁש

haar kinderen verbonden vorm, meerv. mann. van ֶרָלד ֶרָיִ , “kind,” + achtergevoegd element ָה- dat 

het bezit aanduidt, 3 enkv. vrwl., “van haar”

ָ֖עֶָרָדיִָה יְִָל

en + weg van + 

haar man

verbonden vorm, enkv. mann. van ִהְאיִש , “man,” + achtergevoegd element ּה  ָ , een 

variant van ָה-, dat het bezit aanduidt, 3 enkv. vrwl., “van haar”

ָֽנָָשּה ִהְאיִ ֵמְמ ו


