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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 opge-

nomen. In eerste aanleg is uitgegaan van het woordenboek van Gesenius maar ook andere woorden-

boeken, 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 אגם maar wel het woord ֲאַגם  “rietpoel”. Daarentegen is de lijst aangevuld met een aantal
moeilijk te identificeren vormen (veelal met zwakke eerste consonant). Bijv.: 

 .q imp נׂשא neem op, vergeef, enz. Gen 13:14, zie ָׂשא

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:

;ַוַּיֵּכהּו ָקָבְלָעם 2Kon 15:10 ָקָבְלָעם  vertaald als Aramees ֳקֵבל ָעם sloeg hem  voor de

ogen van het volk dood (SV); publiekelijk (NBV); KB, CAN en LEI volgen de LXX:

sloeg hem in Jibleam; ?lees ְּבִיְבְלָעם

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  Koehler-

Baumgartner  (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 ,ֳקֵבל 

v



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 op-

vallend  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 (אבד) is een werkwoord met drie binjaniem: qal, piël en
hifil.  Het  woord  in  de  rechterkolom (ֹאֵבד)  is  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”.

,q verdwalen, dolen, verloren gaan אבד
omkomen; pf ְבָדה ,ָאַבד ָדה P ,ָאֽ ;.enz ,ָא֫בָ
ipf ּתֹאֵבד ,יֹאַבד ,יֹאֵבד, enz.; inf ֲאבֹד,
sf  ֲאָבְד P  ָאְבֶד, enz.; pt ֹאֶבֶדת ,אֹוֵבד,
 ;‡Ex 10:7 ;ֹאֵבד zie nog ;ֹאְבדֹות
pi doen verdwalen, doen verdwijnen,

uitroeien, te gronde richten; pf ִאַּבד,
;2Kon 13:7 ִאְּבָדם sf ,ִאַּבְדֶּתם ,ִאַּבְדִּתי ,ִאַּבְדָּת
ipf ִויַאֵּבד ,ְיַאֵּבד Sef 2:13, ְיַאְּבדּו ,ְּתַאֵּבד,
דּו P ְּתַאְּבדּון ,ַוְיַאְּבדּום ,ַוְיַאְּבֵדם sf ,ְּתַאּ֫בֵ
;ְלַאְּבָדם ,ְלַאְּבֵדִני sf ,ַאֵּבד enz.; inf ,ָוַאֶּבְד 
pt ְמַאְּבִדים Jer 23:1; 
hi doen verdwijnen, uitroeien, te gronde

richten; pf ְוֶהֱאִביד Num 24:19, ְוַהֲאַבְדָּת
Deut 7:24 Ps 143:12 en ֶהֱאַבְדָּת Job 14:19;
sf ְוַהַאַבְדָּתם Deut 9:3,  ְוַהֲאַבְדִּתי Eze 25:7
Sef 2:5; ipf ֹאִביָדה Jer 46:8; inf ְלַהֲאִביד,
sf ְלַהֲאִבידֹו; pt ַמֲאִביד Deut 8:20

ֲעֵדי ֹאֵבד ;I. m verdwijning, ondergang ֹאֵבד
voor altijd Num 24:20,24; II. adj dolend;

zie אבד q pt: ֲאַרִּמי ֹאֵבד Deut 26:5 een
zwervende Arameeër; ַלִיׁש אֹוֵבד Job 4:11
een leeuw die verloren gaat; cs ֹאַבד ֵעצֹות
dolend van begrip = dat elk begrip mist

Deut 32:28

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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aangeduid שפטים  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
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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)
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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)
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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: 

ּו ה ֵכ ְר ָב ְי ַו vorm

ּו ה ֵכ ְר ָב ְי ַו voegwoord

ּו 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:

ׇׁשב ַוׇּי֫ : qal ipf consec 3 m sg ׁשוב hij keerde terug, 
ב ְוָיַׁש֫ : qal pf consec 3 m sg יׁשב en hij zal wonen / blijven;

zo ook:

 ,wij zullen afsluiten צור qal ipf 1 pl : ָנצּור
.te bewaken  נצר qal inf abs : ָנצֹור 

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 ,נ  en soms ל, 
als middelste letter ו of י,
als derde letter א, ה ,

of de tweede letter te verdubbelen: סב vindt men bij סבב en קם bij 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. נפף als pilel van נוף of כלכל als 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/; ִּתָּבֵהל is zo בהל ni ipf 2m/3f sg.
Een sluitend systeem is er niet. Wees dus verdacht op verschillende mogelijkheden: 

vormen met צר vindt men bij  צרר,צרה ,צור ,נצר ,יצר ,

vormen van ראה en ירא vallen deels samen, 
סוף,יסף ,אסף  vindt men bij סף  en 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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ג

 getalswaarde 3 ;גמל of ָּגָמל vgl ,ִּגֶּמל de letter ג

 †adj trots, hoogmoedig Jes 16:6 ֵּגא

zie inf ָּגָאה q opkomen, hoog worden; pf גאה
abs, ָּגאּו Eze 47:5; ipf ֲהִיְגֶאה־ֹּגֶמא Job 8:11 zal

er riet opkomen?, ְוִיְגֶאה Job 10:16 zich
verheffen; inf abs+pf ִּכי־ָגֹאה ָּגָאה Ex 15:1,21

hoog oprijzen, verheven zijn 

;ֵּגִאים adj verheven, trots, hoogmoedig; pl ֵּגֶאה
Jes 2:12 Jer 48:29 Ps 94:2 140:6 Job 40:11,12

Spr 15:25 16:19† 

 †f trots, hoogmoed Spr 8:13 ֵּגָאה

nm Geüel, van de stam Gad, zoon van ְּגאּוֵאל

Maki Num 13:15† 

,ַּגֲאָותֹו sf ,ַּגֲאַות f verhevenheid; cs ַּגֲאָוה
,verhevenheid Deut 33:26; trots ;ַּגֲאָוֵת� ,ַּגֲאָוֶת�

hoogmoed, overmoed Jes 9:8‡ 

 ;m afrekening (i.v.m. bloedwraak) ְּגאּוִלים

pl cs ְּגאּוַלי Jes 63:4† 
� P ְּגאֹוְנ� sf ,ְּגאֹון m hoogheid; cs ָּגאֹון ,ְּגאֹו֫נֶ

;Eze 16:56 ְּגאֹוָנִי� pl sf P ,ְּגאֹוָנם ,ְּגאֹונֹו
heerlijkheid, majesteit Job 40:10; hoogmoed,

trots Jes 13:11 

;f het omhoog gaan, opstijging Jes 9:17 ֵּגאּות

hoge, grote daden Jes 12:5; hoogheid,

majesteit Jes 26:10 Ps 93:1; overmoed,

hovaardij Ps 17:10 89:10; attributief: ֲעֶטֶרת
 †de trotse kroon Jes 28:1,3 ֵגאּות

ַהּבּוז ְלַגֲאיֹוִנים adj hovaardig; Ps 123:4 K ַּגֲאיֹון
verachting van arrogante lieden; Q ַהּבּוז
verachting van trotsen onder de ִלְגֵאי יֹוִנים

onderdrukkers; voorkeur voor Ketib 

 pl ַּגְיא f Eze 7:16 31:12 dalen; zie ֵּגָאיֹות
I. q verlossen, vrijkopen, de losplicht גאל

vervullen (juridische term); pf ָּגַאְלָּת , ָּגַאל
P ְלָּת ;ְּגָאָלם ,ְּגַאְלִּתי� ,ְּגָאלֹו Ex 15:13, sf ָּגָאֽ
ipf ִיְגַאל P ִיְגָאל, sf ִיְגָאֻלהּו ,ִיְגָאֵל� ,ִיְגָאֶלּנּו;
imp ְּגַאל P ְּגָאל Ruth 4:4, sf ְּגָאָלּה; inf ָּגֹאל,
,ּגֹוֵאל ,ֹּגֵאל Ruth 3:13; pt ְלָגֳאֵל� sf ,ִלְגאֹול

sf ֹּגֲאלֹו, enz.; pp pl ְּגאּוִלים zie ook ְּגאּוִלים
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 ִנְגָאל Lev 25:49; ipf ִיָּגֵאל Lev 25:30‡,
P לּו  Jes 52:3 ִּתָּג֫אֵ

II. ni bezoedeld, onrein of onbruikbaar

worden; pf pl ְנֹגֲאלּו Jes 59:3 Klaagl 4:14;
pt ה  ;Sef 3:1 ִנְגָא֫לָ
pi bezoedelen (gebrek aan respect tonen); 

pf sf ֵּגַאְלנּו� Mal 1:7; 

pu onbruikbaar (uitgesloten van het

priesterschap); ipf ַוְיֹגֲאלּו Ezr 2:62 Neh 7:64 als
onbruikbaar verworpen; pt ְמֹגָאל
onbruikbaar Mal 1:7,12; 

hi bezoedelen, bevlekken; pf P ְלִּתי ֶאְגָאֽ
Jes 63:3; 

hitp onrein worden, zich verontreinigen;

ipf ִיְתָּגַאל P ל  Dan 1:8 ִיְתָּגָאֽ
ָּגֳאֵלי m bezoedeling, ontwijding; pl cs ֹּגַאל

Neh 13:29† 

;f vrijkoping, losplicht of losrecht ְּגֻאָּלה

sf ְּגֻאָּלתֹו, � Lev 25:24-52 Ruth 4:6,7 wat ;ְּגֻאָּל֫תֶ

vrijgekocht, gelost kan worden; losrecht

Jer 32:7,8; 

Eze 11:15 ַאְנֵׁשי ְגֻאָּלֶת� mensen van uw

familie, verwanten; LXX leest ַאְנֵׁשי ָגלּוֶת�
mensen met u in ballingschap, zo CAN/WIL;

;f aflossing, vergelding Jes 63:4 ְּגֻאִלים

zie ְּגאּוִלים 
;I. waterbakken Jer 14:3, greppels 2Kon 3:16 ֵּגב

pl ֵּגִבים 
II. vakken, tussenruimte tussen balken?

1Kon 6:9 

III. zwerm sprinkhanen Jes 33:4†; zie ּגֹוַבי 
,ַּגּבָֹתם ,ַּגֵּביֶכם sf ,ַגֵּבי pl cs ,ַּגִּבי m rug; sf ַּגב

;rug (lichaamsdeel) Ps 129:3 Eze 10:12 .1 ;ַּגֵּביֶהן

2. dikke rug van het schild Job 13:12 15:26;
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 ַּגב

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 ַּגב rand

of ?lees ֹּגַבּה hoogte van het altaar 

 ּגֹוב nloc Gob; zie ֹּגב
Jes 30:14 ;ְּגָבָאיו m vijver, poel; pl sf ֶּגֶבא

Eze 47:11† 

ְבָהא 3f ,ָגַבּה q hoog zijn/worden; pf 3m גבּה ָּגֽ
Eze 31:5, ְבהּו ,ָּגַבְהָּת ,Jes 5:16 ַוִּיְגַּבה ,ִיְגַּבּה ipf ;ָּגֽ
הּו P ִיְגְּבהּו ַוִּתְגְּבֶהיָנה 3f pl ,ִּתְגָּבהּו P ,ִיְגָּבֽ
Eze 16:50; inf ְּגבַֹּה Ps 103:11, ְלָגְבָהה Sef 3:11,
sf ְּבָגְבָהם Eze 31:14; groeien, uitsteken

1Sam 10:23, moedig zijn 2Kron 17:6;

hoogmoedig, verwaten Jes 3:16 Eze 16:50; 

hi hoog maken, verhogen, verheffen;

pf ִהְגַּבְהִּתי Eze 17:24; ipf ַיְגִּביַּה Job 39:27,
Job 5:7 hoog ַיְגִּביהּו ,Jer 49:16 Ob 4 ַּתְגִּביַּה

vliegen, sf 2 ַוַּיְגִּביֶהָהKron 33:14; inf abs ַהְגֵּבַּה
Jes 7:11 adv hoog; imp ַהְגֵּבַּה Eze 21:31;

pt ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת Ps 113:5 die hoog woont

(met dichterlijke jod); ַמְגִּביַּה Spr 17:19 

,adj hoog, verheven, hoogmoedig, trots ָּגבַֹּה

enz.; cs ְּגַבּה, f הְּגבֹה ָ , pl ְּגבִֹהים, f pl ְּגבֹהֹות;
Gen 7:19‡; adv 1 ַאל־ְּתַדְּברּו ְּגבָֹההSam 2:3

spreekt niet zo hoogmoedig 

ָּגְבֵהי pl cs ,ָּגְבהֹו m hoogte (maat); sf ֹּגַבּה
Job 11:8; 1Sam 17:4‡; hoogmoed Jer 48:29;

majesteit Job 40:10; Eze 43:13 ַּגב lees ֹּגַבּה
hoogte 

 †f hoogmoed Jes 2:11,17 ַּגְבהּות

ְּגֻבְל� ,ְּגֻבלֹו sf ;ְּגֻבל m grens, gebied; ook ְּגבּול
P ְּגבּוָלם ,ְּגֻבֶל�, enz., pl sf ְּגבּוֶלי�, P ְּגבּוָלִי�
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; 

 ָּגדֹול adj groot, K Joz 15:47 Q ָּגבֹול

ְּגֻב0ת pl ,ְּגֻבָלתֹו f grens, gebied; sf ְּגבּוָלה
en ְּגבּולֹות, sf בּג 0ֶתיהְ ֻ ; grens Num 32:33 34:2,12

Jes 28:25 Job 24:2† 

;ִּגּבֹר adj+m sterk, machtig, held; ook ִּגּבֹור
pl ִּגּבֹוִרים, cs ִּגּבֹוֵרי, sf ִּגּבֹוֶרי� ,ִּגּבֹוַרי, enz.;
een flinke, dappere man; ironisch ִאיׁש ִּגּבֹור

Jes 5:22; ִּגּבֹור ַחִיל weerbaar man, krijger

Joz 1:14; vermogend, invloedrijk 1Sam 9:1

Ruth 2:1; 

,ְּגבּוָרִתי f kracht, sterkte, macht; sf ְּגבּוָרה
ְת� ,ְּגבּוָרתֹו ,ְּגֻברֹות en ְּגבּורֹות enz.; pl ,ְּגבּוָרֽ
sf ְּגבּורֶֹתי� = ְּגבּורֶֹת�; Ex 32:18‡; pl machtige

daden, heldendaden Ex 32:18‡ 

 †adj kaal op het voorhoofd Lev 13:41 ִּגֵּבַח

 †Lev 13:42-55 ַגַּבְחּתֹו f kaalte, kale plek; sf ַּגַּבַחת
nm Gabbai Neh 11:8; veelal opgevat als ַּגַּבי

eigennaam 

 I. nloc Gebim bij Anatot Jes 10:31 ֵּגִבים

II. zie ֵּגב 
 ְּגִבָּנה f wrongel, witte kaas; zie ְּגִביָנה
,ְּגִביִעי sf ,ְּגִביַע m kelk, beker; cs ָּגִביַע

pl ְּגִבִעים, sf ְּגִביֶעיָה; beker (van Jozef)

Gen 44:2-17: wijnkannen Jer 35:5; bloemkelk

(aan de menora) Ex 25:31-37:20 

 †m heer, heerser Gen 27:29,37 ְּגִביר

ְּגָבֶרת f meesteres, vorstin, koningin; P ְּגִביָרה
Jes 47:7, cs ְּגֶבֶרת, sf ְּגִבְרֵּת� ,ְּגִבְרָּתּה ,ְּגִבְרִּתי;
Gen 16:4‡ 

 †m bergkristal Job 28:18 ָּגִביׁש

I. q grenzen, begrenzen, de grens גבל

vaststellen; pf ְבלּו ִיְגּבֹל Deut 19:14; ipf ָּגֽ
Joz 18:20, ִּתְגָּבל־ Zach 9:2; 

hi afgrenzen, weghouden; pf ִהְגַּבְלָּת Ex 19:12;

imp ַהְגֵּבל Ex 19:23 

II. q draaien (als een snoer?); pp f pl ְּגֻב0ת
gedraaid werk, gevocaliseerd ַּגְבֻלת
Ex 28:22 39:15† 
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 ְּגַבל

;nloc Gebal, Byblos, havenstad Eze 27:9 ְּגַבל

gent ִּגְבִלי Joz 13:5, 1 ְוַהִּגְבִליםKon 5:32 
 nloc Gebal, streek bij Petra Ps 83:8 ְּגָבל

 ְּגבּול m gebied, grens; zie ְּגֻבל
adj Gebalieten of Giblieten Joz 13:5 ִּגְבִלי

1Kon 5:32; zie ְּגַבל 
;pp גבל f gedraaid werk; zie ַּגְבֻלת

Ex 28:22 39:15† 

 †adj gebocheld Lev 21:20 ִּגֵּבן

 f kaas, wrongel Job 10:10 ְּגִבָּנה

 ;ַּגְבֻנִּנים m bergtop Ps 68:16,17; pl ַּגְבֹנן
attributief: veeltoppige bergen 

;‡Joz 18:24 ָּגַבע nloc Geba in Benjamin; P ֶּגַבע
in Recht 20:10,33 is bedoeld עִּגב הְ ָ  

 ָּגִביַע m kom, kelk; zie ָּגִבַע
ָתה I. f heuvel; loc ִּגְבָעה ,ִּגְבַעת cs ,ִּגְב֫עָ

sf ִּגְבָעָתּה ,ִּגְבָעִתי, pl ְּגָבעֹות, cs ִּגְבעֹת,
sf ִּגְבעֹוֶתי�; Gen 49:26‡ 
II. nloc Giba of Gibea, loc ָתה ;ִּגְב֫עָ
verschillende plaatsen 

;ִּגְב֫עֹוָנה nloc Gibeon in Benjamin, loc ִּגְבעֹון
Joz 9:3‡; gent 2 ִּגְבעִֹניSam 21:1+ 

 †m knop (bloei) of stengel Ex 9:31 ִּגְבעֹל

 ‡gent Gibeoniet 2Sam 21:1 ִּגְבעִֹני

 cs ִּגְבָעה = nloc Gibeat Joz 18:28 ִּגְבַעת
 gent Gibeatiet 1Kron 12:3; van Gibea(t) ִּגְבָעִתי

q machtig, krachtig zijn, de overhand גבר

hebben; pf ְברּו ,ָּגַבר רּו P ,ָּגֽ ;2Sam 1:23 ָּג֫בֵ

ipf 1 ִיְגַּברSam 2:9, ַוִּיְגְּברּו Gen 7:18+ (wassend

water); 

pi sterken; pf ְוִגַּבְרִּתי Zach 10:6, sf ְוִגַּבְרִּתים
Zach 10:12; ipf ְיַגֵּבר zijn krachten inzetten

Pr 10:10; 

hi sterk, zwaar maken; pf ִהְגִּביר Dan 9:27;

ipf ִלְלׁשֵֹננּו ַנְגִּביר Ps 12:5 met onze tong

maken wij ons sterk; 

hitp zich overmoedig gedragen; ipf ִיְתַּגָּבר
Jes 42:13 Job 15:25, P ִיְתַּגָּברּו Job 36:9 

 ִּגְבעֹון nloc Gibbar Ezr 2:20 = Neh 7:25 ִּגָּבר
 ִּגּבֹור adj sterk, held; zie ִּגּבֹר
;ְּגָבִרים pl ,ְּגַבר cs ,ָּגֶבר I. m man; P ֶּגֶבר

Ex 10:11‡; mannelijk kind Job 3:23 

II. nm Geber 1Kon 4:19† 

 †nm Gabriël, de engel Dan 8:16 9:21 ַּגְבִריֵאל

 ְּגִביָרה f meesteres Jes 47:5, vrouwe; zie ְּגֶבֶרת
,nloc Gibbeton, Filistijnse stad ִּגְּבתֹון

Joz 19:44 21:23 1Kon 15:27 16:15,17† 

,ַּגּגֹוֶתיָה sf ,ַּגּגֹות pl ,ַּגֶּג� ,ַּגּגֹו m dak; sf ָּגג
ָגה loc ;ַּגֹּגֵתיֶהם het dak op Joz 2:6, op het ַהּ֫גָ

dak 1Sam 9:26; Ex 30:3 37:26 bovenvlak van het

rookaltaar; Deut 22:8‡; 

2Kon 23:12 ּיַהָּגג ֲעל ת ָאָחזִ ַ  het dak van de

bovenzaal van Achaz, met art en toch cs 

het geluk ָּבא ָּגד ;Gen 30:11 ָּגד I. m geluk; P ַּגד

komt, vgl. ָּגד 
II. nm de geluksgod Gad Jes 65:11 

III. m koriander Ex 16:31 Num 11:7 

I. nm Gad, zoon van Jakob en Zilpa (voor ָּגד

Lea); zijn stam; Gen 30:11 vgl. ַּגד geluk,

Gen 49:19 vgl. גדד bende; gent ָּגִדי Num 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 ַּבַעל־ַּגד Joz 11:17 

nloc Gidgad, plaats in de woestijn ִּגְדָּגד

Num 33:32; zie חֹר 

nloc Gudgod of Gidgad, plaats in de ֻּגְדֹּגד

woestijn; zie ֹחר 

,I. q gezamenlijk jacht maken op גדד

aanvallen, zich scharen tegen; ipf P ָי֫גֹוּדּו
Ps 94:21; meer vormen zie גוד; 
hitp zich als een bende verzamelen; ipf

P דּו  Jer 5:7 ִיְתֹּגָדֽ
II. hitpo zich inkervingen maken als teken

van rouw; ipf ִיְתֹּגַדד Jer 16:6, ִּתְתֹּגְדִדי Mi 4:14,

P ִדי ;1Kon 18:28 ַוִּיְתֹּגְדדּו ,Jer 47:5 ִּתְתּגֹו֫דָ
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 גדד

P דּו ;Deut 14:1 ִּתְתֹּגְדדּו ,Jer 5:7 zie bij I ִיְתֹּג֫דָ

pt ִמְתֹּגְדִדים Jer 41:5 

,I. m overval, strooptocht, gevechtsgroep ְּגדּוד

roversbende; pl ְּגדּוִדים, cs ְּגדּוֵדי, sf ְּגדּוָדיו,
strooptocht 2Sam 3:22, gevechtsgroep ;ְּגדּוֶדיָה

Gen 49:19 1Sam 30:8‡; roversbende Hos 7:1 

II. m opgeploegde grond, kluiten Ps 65:11 

;f kerf, insnijding (wegens rouw) ְּגדּוָדה

pl ְּגֻדדֹת Jer 48:37† 
m ,ְּגָדל־ ,ְּגדֹל cs ;ָּגדֹל adj groot; ook ָּגדֹול

pl ְּגדֹוִלים, cs ְּגדֵֹלי, sf םְּגדֹול ָ , enz.; f ְּגדֹוָלה, 
pl  ְּגדֹלֹות; 
Bijzonderheden: 1. עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול Gen 29:7:

het is nog volop dag; 2. pl ְּגד0ֹת grote

dingen, grote woorden; 3. ְּגָדל־ֵחָמה Spr 19:19
groot van drift = een driftig mens 

,ְּגֻדַּלת f grootheid, heerlijkheid; cs ְּגדּוָּלה
sf ְת� ,ְּגֻדָּלתֹו ,ְּגֻדָּלִתי ‡2Sam 7:21 ;ְּגֻדּלֹות pl ,ְּגדּוָּלֽ

,ִּגּדּוֵפי cs ,ִּגּדּוִפים m belediging, hoon; pl ִּגּדּוף
pl sf ִּגֻּדֹפָתם; Jes 43:28 51:7 Sef 2:8† 

 ִּגּדּוף f hoon, verwijt Eze 5:15 zie ְּגדּוָפה
 ְּגדֹר Gedor; zie ְּגדֹור
 ִּגְדָיה f oevers; zie ְּגדֹות
 ,ְּגִדָּיה f ,ְּגָדֵיי cs ,ְּגָדִיים pl ,ֶּגִדי m geitje; P ְּגִדי

f pl ְּגִדּיֹות, sf ְּגִדּיַֹתִי�; Gen 27:9‡; 
in nloc ֵעין־ְּגִדי P ִדי  Engedi Joz 15:62 ֵעין־ּ֫גֶ

nm Gaddi, nakomeling van Manasse ַּגִּדי

Num 13:11† 

;I. nm Gadi, vader van koning Menachem ָּגִדי

2Kon 15:14,17 

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

 †nm Gaddiël Num 13:10 ַּגִּדיֵאל

 ְּגִדי Hoogl 1:8; zie ְּגִדּיַֹתִי� f geitje, f pl sf ְּגִדָּיה
Joz 3:15 4:18 ;ְּגדֹוָתיו sf ,ְּגדֹות f oever; pl ִּגְדָיה

Jes 8:7 1Kron 12:16† 

;m hoop Ex 22:5; korenhoop, Recht 15:5 ָּגִדיׁש

Job 5:26; (graf-)heuvel Job 21:32† 

 ְדָלה ,ָּגַדל q groot zijn, groeien; pf גדל ,ָּגַדְלָּת ,ָּגֽ
;Job 31:18 groeide met mij op ְּגֵדַלִני sf ,ָּגַדְלִּתי

ipf ִיְגַּדל P ִיְגְּדלּו ,ֶאְגַּדל ,ִּתְגְּדִלי ,ִּתְגַּדל ,ִיְגָּדל
P לּו ,ְּגדֹל 2Sam 5:10, cs ָּגדֹול inf abs ;ִיְגּ֫דָ
zie ָּגדֹול; 
pi groot maken, groot brengen = opvoeden;

pf ִּגַּדל P 3 ִּגֵּדלf P ָלה ,ִּגְּדלֹו sf ,ִּגַּדְלִּתי ,ִּגּ֫דֵ
ּנּו sf ,ֲאַגְּדָלה ,ַוְיַגֵּדל ipf ;ִּגְּדלּוהּו ,ִּגַּדְלּתֹו ,ְּתַגְּד֫לֶ

הּו ,ַּגֶּדְל� sf ,ַּגֵּדל Ps 34:4; inf ַּגְּדלּו imp ;ְיַגְּד֫לֵ
 ;Dan 1:5 ְלַגְּדָלם
pu grootgebracht, opgekweekt worden;

pt ְמֻגָּדִלים Ps 144:12; 

hi groot maken; pf ִהְגַּדְלָּת ,ִהְגִּדל ,ִהְגִּדיל,

,ַּתְגֵּדל ,ַּתְגִּדיל ,ַיְגִּדיל ipf ;ִהְגִּדילּו ,ִהְגַּדְלִּתי

,Ps 18:51 ַמְגִּדיל pt ;ְלַהְגִּדיל enz.; inf ,ַאְגִּדיל

 ;‡Ps 35:26; Gen 19:19 ַהַּמְגִּדיִלים

hitp zich groots of hovaardig gedragen;

pf ְוִהְתַּגִּדְלִּתי Eze 38:23; ipf ִיְתַּגֵּדל Jes 10:15
Dan 11:36, P ִיְתַּגָּדל Dan 11:37 

nm Giddel, 1. Ezr 2:47 Neh 7:49; 2. Ezr 2:56 ִּגֵּדל

Neh 7:58 

Deut 22:12 ְּגִדִלים m kwastje, vlecht; pl ָּגִדל
1Kon 7:17† 

;adj opgroeiend, groot (en rijk) wordend ָּגֵדל

pl cs ִּגְדֵלי; Gen 26:13 1Sam 2:26 Eze 16:26

2Kron 17:12† 

 ָּגדֹול = ְּגָדל־ adj groot Gen 1:16 Ps 145:8 ָּגדֹל
,ָּגְדְל� ,ֻּגְדלֹו en ָּגְדלֹו m hoogte, grootte; sf ֹּגֶדל

enz.; Eze 31:7 Ps 150:2; ֹּגֶדל ֵלָבב
hooghartigheid, overmoed Jes 9:8 10:12; 

Ex 15:16 ִּבְגדֹל ְזרֹוֲע� ?lees ְּבֹגֶדל 

 ְּגדּוָּלה f grootheid; zie ְּגֻדָּלה
stadhouder .1 ְּגַדְלָיהּו nm Gedalja, ook ְּגַדְלָיה

van Juda 2Kon 25:22‡; 2. gehuwd met uit-

heemse 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 

nm Giddalti 1Kron 25:4,29; vgl Jes 1:2 Ik ִּגַּדְלִּתי

heb grootgebracht 
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 גדע

ָּגַדע q omhakken, af- of stukbreken; pf גדע
Klaagl 2:3, 1 ְוָגַדְעִּתיSam 2:31; ipf ָוֶאְגַּדע
Zach 11:10,14; pp pl ְּגדּוִעים Jes 10:33; 
ni afgehakt worden; pf ִנְגַּדְעָּת ,ִנְגְּדָעה ,ִנְגַּדע,
Recht 21:6 Jes 14:12 22:25 Jer 48:25 50:23 ;ִנְגְּדעּו
Eze 6:6 Am 3:14; 

pi omhouwen, stukhakken; pf ִּגַּדע P ִּגֵּדַע;
Ps 107:16 2Kron 34:4,7; ipf ַוְיַגְּדעּו ,ַוְיַגַּדע ,ֲאַגֵּדַע,
P עּון Deut 7:5 12:3 Jes 45:2 Ps 75:11 ְּתַגּ֫דֵ

2Kron 14:2 31:1†; 

pu omgehakt worden; pf P ֻּגָּדעּו Jes 9:9† 
-nm Gideon, rechter in Israël Recht 6:11 ִּגְדעֹון

Num 10:24 is eigennaam, geen ִּגְדעֹוִני ;†8:35

gent: zie ִּגְדעִֹני 
nloc Gideom, in of nabij Benjamin ִּגְדעֹם

Recht 20:45† 

;nm Gidoni, vader van Abidan ִּגְדעִֹני

Num 1:11 2:22 7:60,65; ִּגְדעֹוִני Num 10:24† 

,ִּגַּדְפָּת pi honen, lasterlijk spreken; pf גדף
Num 15:30 2Kon 19:6,22 Jes 37:6,23 ;ְמַגֵּדף pt ;ִּגְּדפּו

Eze 20:27 Ps 44:17† 

ָּגַדר q een muur bouwen, metselen; pf גדר
Job 19:8 Klaagl 3:7,9, ְוָגַדְרִּתי Hos 2:8 Am 9:11;

ipf ַוִּתְגְּדרּו Eze 13:5; pt ֹּגְדִרים ,ֹּגֵדר;
2Kon 12:13 22:6 Jes 58:12 Eze 22:30† 

ְּגדֹור I. nloc Gedor, plaats in Juda, ook ְּגדֹר
Joz 15:58‡ 

II. nm Gedor, 1Kron 8:31 9:37† 

;ֵּבית־ֶּגֶדר of ֵּבית־ַהָּגֶדר ;nloc Geder Joz 12:13 ֶּגֶדר

vgl 1Kron 2:51 gent 1 ַהְּגֵדִריKron 27:28 

f muur (om wijngaard), omheining of ָּגֵדר

omheinde plaats; cs ֶּגֶדר, sf ְּגֵדָרּה ,ְּגֵדרֹו, 
pl sf ְּגֵדָרִי� ,ְּגֵדֶריָה; Num 22:24‡ 

,I. f stenen muur als omheining ְּגֵדָרה

pl ְּגֵדרֹות, cs ִּגְדרֹת, sf ְּגֵדרָֹתיו;
nevenvorm ַהְּגֶדֶרת Eze 42:12; schaapskooi

Num 32:16; muur om stad Ps 89:41 

II. nloc Gedera Joz 15:36 gent ַהְּגֵדָרִתי
1Kron 12:5 

ַהְּגֵדרֹות ;nloc Gederot in Juda Joz 15:41 ְּגֵדרֹות
2Kron 28:18 

 ֶּגֶדר gent Gederiet; zie ְּגֵדִרי
 ְּגֵדָרה f muur Eze 42:12; zie ְּגֶדֶרת
 gent van Gedera, Gederatiet 1Kron 12:5 ְּגֵדָרִתי

nloc Gederotaïm, in de vlakte van ְּגֵדרַֹתִים

Juda Joz 15:36† 

dit ֶזה ַהְּגבּול lees ֶּגה ְּגבּול ;demo dit Eze 47:13 ֶּגה

is het gebied 

;q genezen (beter worden of beter maken) גהה

ipf ִיְגֶהה Hos 5:13 ? genezing schenken = hi 

 †f kuur, genezing Spr 17:22 ֵּגָהה

1Kon 18:42 ַוִּיְגַהר q zich buigen; ipf גהר
2Kon 4:34,35† 

ֵּגב en ַּגו .Jes 38:17 vgl ;ֵּגְו� ,ֵּגֵו� ,ֵּגִוי m rug; pl ֵּגו
Job 30:5 ִמן־ֵּגו ְיֹגָרׁשּו ?lees ִמן־ֹּגי uit het volk,

de gemeenschap verjaagd; Jes 50:6 51:23

Spr 10:13 19:29 26:3† 

ִהְׁשִלי� ַאֲחֵרי ַגו ;ַּגָּום ,ַּגֵּו� ,ַּגֶּו� m rug; sf P ַּגו
achter de rug werpen = versmaden 1Kon 14:9

Eze 23:35 Neh 9:26†; 

zie ook ֵּגו 
 Jes 59:20 גאל m losser, vrijkoper; zie ּגֹוֵאל
ָביֺּגְּכגֹוב  I. m sprinkhaan; Nah 3:17 ּגֹוב  

?lees ְּכגֹוָבי, zie ּגֹוַבי 
II. nloc Gob, 2Sam 21:18+ ?= 1 ֶּגֶזרKron 20:4 

 †m sprinkhaan Am 7:1 Nah 3:17 ּגֹוַבי

nm Gog, vorst van Magog Eze 38:2-39:15 ּגֹוג

1Kron 5:4† 

,Gen 49:19 ָיֻגד q binnenvallen, overvallen; ipf גוד
sf ְיגּוֶדּנּו Hab 3:16; 
vgl. ְּגדּוד bende 

.fig ;ֵּגו .f rug (lichaamsdeel) Job 20:25; vgl ֵּגָוה
trots, hoogmoed Jer 13:17 Job 33:17; Job 22:29

kop op, rug recht! 

;Ps 90:10 ָּגז q voorbijgaan, verdwijnen; pf גוז
transitief: voortdrijven, doen overkomen;
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 גוז

ipf ָגז  ;Num 11:31 ַוּ֫יָ

zie גזז en גזה afscheren 

Deut 32:11 ;ּגֹוָזָליו m jonge duif of vogel, pl sf ּגֹוָזל
Gen 15:9† 

nloc Gozan, provincie in Mesopotamië ּגֹוָזן

2Kon 17:6+ Jes 37:12 1Kron 5:26† 

 גיח losbreken; zie גוח
� P ּגֹוִיי m volk; sf ּגֹוי Gen 10:5,31 lees ּגֹוֵיֶהם ,ּגֹו֫יֶ

als ּגֹוֵייֶהם, pl ּגֹוִים, cs ּגֹוֵיי en ּגֹוֵי Ezr 6:21, ּגֹוַיִי�
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 ּגֹוִים 
,ְּגִוָּיֵתנּו ,ְּגִוָּיתֹו sf ,ְּגִוַּית f lichaam; cs ְּגִוָּיה

pl ְּגִוּיֹת ,ְּגִוּיֹות, sf ְּגִוּיֵֹתינּו; Eze 1:11 ּג = ְּגִויֵֹתיֶהָנה
;‡lichaam Gen 47:18‡; lijk Recht 14:8 ְ;ִוּיֵֹתיֶהן

persoon, wijzelf Neh 9:37 

nloc Goïm, land en volk; Gen 14:1,9 ּגֹוִים

Joz 12:23; in ֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים Recht 4:2,13,16;

en ְגִליל ַהּגֹוִים Jes 8:23 het gebied van de

heidenen of van Goïm 

 גיל juichen, enz., zie גול
;f balllingschap, de groep ballingen ּגֹוָלה

2Kon 24:15‡; ook ֹּגָלה Nah 3:10 Est 2:6 1Kron 5:22;
vgl. 2 ָּגלּותKon 25:27‡ 

nloc Golan; vrijstad in het noorden voor ּגֹוָלן

Menasse; Deut 4:43 Joz 20:8 21:27 1Kron 6:56† 

 †m kuil Pr 10:8 ּגּוָּמץ

nm Guni, 1. zoon van Naftali Gen 46:24 ּגּוִני

1Kron 7:13†; gent Guniet, van Guni Num 26:48

2. vader van Abdiël 1Kron 5:15 

ָּגַוְענּו ,Klaagl 1:19 ָּגָועּו P ,ָּגַוע q sterven; pf גוע
Num 17:27 20:3; ipf ַוִּיְגַוע ,ִיְגַוע P ֶאְגַוע ,ִיְגָוע
P ְוִיְגְועּו ,ְוֶאְגָוע P ִיְגָועּון ,ִיְגָועּו Ps 104:29;
inf ִּבְגַוע Num 20:3 en ִלְגֹוַע Num 17:28; pt ֹּגֵוַע
Ps 88:16 stervende; Gen 6:17‡ 

 †Neh 7:3 ָיִגיפּו hi sluiten; ipf גוף
;גּוֹפת pl ,ּגּוַפת f lichaam, lijk; cs ּגּוָפה

1Kron 10:12; vgl. ְּגִוָּיה in de parallel 1Sam 31:12 

-drie grondbetekenissen: 1) wonen, 2) aan גור

vallen, 3) vrezen 

I. q wonen, verblijven (zonder grondbezit,

als gast of vreemdeling); pf הַּגְרּת ,ָּגר ָ ,ַּגְרִּתי ,
רּו ָגר ,ָיגּור ipf ;ּ֫גָ ְיֻגְר� sf ,ָאגּוָרה ,ָּתגּוִרי ,ַוּ֫יָ
Ps 5:5 vertoeven bij U; imp ּגּוִרי ,ּגּור;
inf ָלגּור; pt ָּגִרים ,ָּגר, f cs ָּגַרת; Gen 12:10‡; 
hitpal wonen, verblijven als qal; pt ִמְתּגֹוֵרר
1Kon 17:20; 

ipf P רּו zich גדד Hos 7:14 zie ִיְתּגֹו֫רָ
inkervingen maken 

II. q aanvallen (als groep); pf ָּגר; ipf ָיגּור,
†Jes 54:15 Ps 56:7 59:4 ּגֹור inf abs ;ָיגּורּו ,ַוָּיָגר
Ps 140:3 ophitsen? zie גרה 
III. q vrezen, terugdeinzen voor met vz. ִמן
of ְל; ipf ָגר ,ָאגּור ,ָּתגּור ;ּגּורּו imp ;ָי֫גּורּו ,ַוּ֫יָ
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† 

 ּגּור m jonge leeuw; zie ּגֹור
pl ;ּגֹור I. m welp, jong van leeuw; ook ּגּור

cs ּגֹוֵרי, sf ֹּגרֹוָתיו ,גּוֵריֶהן ,ֻּגֶריָה; Gen 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 

 †nloc Gur-Baäl 2Kron 26:7 ּגּור־ַּבַעל

,.enz ,ּגֹוָרָלם ,ּגֹוָרִלי sf ,גֹוַרל m lot; cs ּגֹוָרל
pl ּגֹוָרלֹות; lotsteen Jona 1:7, verloting, deel,

gebied dat bij loting wordt toegewezen;

Lev 16:8‡ 

 ִּגיׁש m kluit, klont (aarde) Job 7:5; K ּגּוׁש
eerste ;גזז .vgl ;ִּגֵּזי m afgeschoren wol; pl cs ֵּגז

wol Deut 18:4; vacht Job 31:20; vgl. ִּגָּזה; het

hooien Am 7:1, maailand Ps 72:6† 

 †m schatbewaarder Ezr 1:8 ִּגְזָּבר

-q losmaken, afsnijden (van de navel גזה

streng?); pt ּגֹוִזי Ps 71:6 die mij afsnijdt
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 גזה

(opvangt bij mijn geboorte); 

zie גוז en גזז 
ִּגַּזת f vacht, vlies (afgeschoren wol); cs ִּגָּזה

Recht 6:37-Recht 6:40† 

 gent van Gizon, Gizoniet 1Kron 11:34 ִּגזֹוִני

ָגז ,Deut 15:19 ָּתֹגז q scheren; ipf גזז Job 1:20; imp ַוּ֫יָ
f ָגִּזי Jer 7:29, ֹּגִּזי Mi 1:16; inf ָלֹגז Gen 38:13, ִלְגזֹז
Gen 31:19, 1 ִּבְגזֹזSam 25:4; pt 1 ֹּגֵזזSam 25:4, ֹּגְזִזים
1Sam 25:7‡, cs ֹּגֲזֵזי Gen 38:12, sf 1 ֹּגְזָזיSam 25:11,

,Jes 53:7; (schapen) Gen 31:19; (het hoofd ֹּגְזֶזיָה

als teken van rouw) Job 1:20 Mi 1:16 Jer 7:29; 

ni geschoren, weggemaaid worden; pf ָנֹגּזּו
Nah 1:12 

nm Gazez, een zoon en een kleinzoon van ָּגֵזז

Kaleb 1Kron 2:46† 

 ‡Ex 20:25 ַאְבֵני ָגִזית ;adj gehouwen steen ָּגִזית

,ָּגָזל P ָּגַזל q wegrukken, roven, beroven; pf גזל
 ְזלּו ,Ps 69:5 ָּגַזְלִּתי לּו P ,ָּגֽ ,ִיְגזֹל ipf ;ָּג֫זָ
ּגֹוֵזל Jes 10:2; pt ִלְגזֹל inf ;ִיְגְזלּו ,ִּתְגָזל־ cs,ִּתְגזֹל
Spr 28:24, ִמֹּגְזלֹו Ps 35:10 (gered) van die hem

berooft, pl cs ֹּגְזֵלי Mi 3:2; pp ָּגזּול Deut 28:29‡;
Gen 21:25‡; 

ni weggenomen worden; pf 3f ְוִנְגְזָלה Spr 4:16 
 †m roof, schending van recht Pr 5:7 Eze 18:18 ֵּגֶזל

m roof, het geroofde; Lev 5:21 Jes 61:8 ָּגֵזל

Eze 22:29; het roven Ps 62:11† 

,ְּגֵזַלת f roof, het geroofde, de buit; cs ְּגֵזָלה
pl ְּגֵזלֹות Lev 5:23 Jes 3:14 Eze 18:7,12,16 33:15† 

 †nm Gazzam Ezr 2:48 Neh 7:51 ַּגָּזם

 ;†m sprinkhaan, coll.; Joël 1:4 2:25 Am 4:9 ָּגָזם

KB: rups 

ִּגְזָעם Jes 11:1; sf ִמֵּגַזע m stam, wortel; vorm ֶּגַזע
Jes 40:24 hun wortel, ִּגְזעֹו Job 14:8 

I. q doorsnijden, (een boom) vellen, (iets) גזר

beslissen; ipf ִּתְגַזר־ Job 22:28, 2 ַוִּיְגְזרּוKon 6:4;
imp 1 ִּגְזרּוKon 3:25 P רּו ֹ֫ ֹּגֵזר 1Kon 3:26; pt ְּגז
Ps 136:13; 

ni afgesneden worden; beslist worden;

pf ִנְגַזר Jes 53:8 Est 2:1 2Kron 26:21, P ְרִּתי  ִנְגָזֽ
Klaagl 3:54, P רּו ;Eze 37:11 ִנְגַזְרנּו ,Ps 88:6 ִנְג֫זָ
verloren, te gronde gaan Klaagl 3:54 Eze 37:11;

besloten worden Est 2:1 

II. q bijten (om te verslinden); ipf ַוִּיְגזֹר
Jes 9:19 

Gen 15:17 ;ְּגָזִרים I. m deel (afgesneden); pl ֶּגֶזר
Ps 136:13† 

II. nloc Gezer, levietenstad; P ָּגֶזר, loc ְזָרה  ָּגֽ
1Kron 14:16; Joz 10:33‡; gent 1 ִּגְזִריSam 27:8 

†f afgesneden plaats, afzondering Lev 16:22 ְּגֵזָרה

Klaagl 4:7 of: hun ִּגְזָרָתם I. f gestalte?; sf ִּגְזָרה

lokken (zo CAN) 

II. f plein (binnenhof, afgescheiden plaats)

Eze 41:12-Eze 42:13† vgl. ְּגֵזָרה 
 gent van Gezer 1Sam 27:8 ִּגְזִרי

ֹּגִחי q naar buiten trekken, verlossen?; pt גחה
Ps 22:10 die mij uit de moederschoot ִמָּבֶטן

verlost? vgl. Ps 71:6 גזה ּגֹוִזי pt 
 ִּגיחֹון nloc Gichon, de bron, 1Kon 1:33+; zie ִּגחֹון
ְּגֹחְנ� m buik (van kruipend gedierte); sf ָּגחֹון

Gen 3:14 Lev 11:42† 

dienaar van de ,ֵּגיֲחִזי nm Gehazi, ook ֵּגֲחִזי

profeet Elisa 2Kon 4:12-2Kon 8:5† 

,ֶּגָחִלים pl ;ַּגַחְלִּתי f gloeiende kool; sf ַּגֶחֶלת
cs ַּגֲחֵלי, sf ֶּגָחֶליָה ,ֶּגָחָליו; Lev 16:12‡;
2Sam 14:7 ַּגַחְלִּתי mijn laatste sprankje hoop 

 †nm Gacham, zoon van Nahor Gen 22:24 ַּגַחם

 ָּגחֹון m buik; zie ָּגחֹן
 †Ezr 2:47 Neh 7:49 ,ָּגַחר nm Gachar, P ַּגַחר
 ַּגְיא f dal; zie ַּגי
,Jes 40:4 ֶּגיא ,Zach 14:4 ֵּגיא f dal, laagte; ook ַּגְיא

,ֵּגָאיֹות pl ,ֵּגי Deut 34:6 Joz 8:11 Mi 1:6; cs ַּגי
sf ֵּגאֹוֶתי�; Num 21:20‡; 
in plaatsnamen, o.a.: 

Joz 15:8‡ Dal van (de ֵּגי ֶבן־ִהֹּנם en ֵּגיא־ִהֹּנם

zonen van) Hinnom, bekend om de Mo-

lochsdienst; later verstaan als Gehenna, hel;
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 ַּגְיא

 ;2Sam 8:13 het zoutdal ֵּגיא־ֶמַלח

 ;1Sam 13:18 het dal van Seboïm ֵּגיא ַהְּצבִֹעים

 ;het dal van het visioen Jes 22:1,5 ֵּגי ִחָּזיֹון

Gai in Moab of een dal; Num 21:20 ַהַּגְיא

Deut 3:29 4:46 34:6 

;ִּגיֵדי cs ,ִּגִדים ,ִּגיִדים m zenuw? spier; pl ִּגיד
heupspier (van Jakob) Gen 32:33; ִּגיד ַּבְרֶזל
een ijzeren band Jes 48:4; spieren op de

beenderen Eze 37:6,8; Job 10:11 40:17 

ָיִגיַח q bruisend opwellen, uitbreken; ipf גיח
Job 40:23; imp ֹּגִחי Mi 4:10; inf sf ְּבִגיחֹו ֵמֶרֶחם
Job 38:8 toen (de zee) bruisend uit de ֵיֵצא

moederschoot kwam; imp f חּוִלי ָוֹגִחי Mi 4:10

krimp ineen en schreeuw het uit?; 

Ps 22:10 ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן zie גחה; 
hi doen bruisen, uitbreken; ipf ַוָּתַגח Eze 32:2;
pt sf ֵמִגיַח Recht 20:33 plotseling uitbreken 

 †nloc Giach, bij Gibeon 2Sam 2:24 ִּגיַח

nloc Gichon; 1. rivier die uit Eden ִּגיחֹון

stroomt Gen 2:13; 2. bron in Jeruzalem

1Kon 1:33,38,45 2Kron 32:30 33:14† 

 ֵּגֲחִזי nm Gehazi; zie ֵּגיֲחִזי
;Jes 65:19 ְוַגְלִּתי q jubelen, juichen; pf גיל

ipf ֶגל ,ָיֵגל ,ָיִגיל גלל Ps 16:9,Gen 29:10 zie ַוּ֫יָ
rollen, ָיֶגיל Ps 21:2, ָיִגילּו ,ָאִגיָלה ,ָּתֵגל ,ָּתִגיל,
;ִּגילּו ,ִּגיִלי imp ;ָנִגיָלה ,ָּתֵגְלָנה ,Ps 89:17 ְיִגילּון
inf abs+ipf ִּגיל ָיִגיל Spr 23:24 K גול יגול; 
Ps 2:11 ְוִגילּו ִּבְרָעָדה en jubelt sidderend ?; 

Hos 10:5 ָיִגילּו ַעל־ְּכבֹודֹו zij maken misbaar

omdat zijn heerlijkheid van hem is

weggevoerd; noot BHS: lees ֵייִלילּו zij
huilen; 

zie ילל hi ? huiveren, schokken 

Jes 16:10 ;ִּגיִלי I. m gejuich, vreugdekreet; sf ִּגיל
Jer 48:33 Hos 9:1 Joël 1:16 Ps 43:4 45:16 65:13; Job 3:22

zie ַּגל grafheuvel 

II. m generatie Dan 1:10 ֲאֶׁשר ְּכִגיְלֶכם die van

jullie leeftijd zijn 

 †Jes 35:2 65:18 ;ִּגיַלת f vrolijkheid; cs ִּגיָלה

,gent Giloniet, van Gilo of Gillo ִּגי0ִני

2Sam 15:12; zie ִּג0ה 
-nm Ginat, vader van Tibni de bijna ִּגיַנת

koning 1Kon 16:21,22† 

 ִּגר m kalk; zie ִּגיר
 ֵּגר vreemde; zie ֵּגיר
 ּגּוׁש m aardkluit Job 7:5 Q ִּגיׁש
 †nm Gesan, zoon van Jachdai 1Kron 2:47 ֵּגיָׁשן

 ִּגיל m leeftijd, generatie; zie ִּגל
Job 20:7; als ;ֶּגְלֵלי pl cs ,ֶּגֲללֹו m drek, mest; cs ֵּגל

brandstof Eze 4:12,15†; vgl. ִּגּלּול 
,ַּגִּלים pl ,ָּגל I. m steenhoop, puinhoop; P ַּגל

Gen 31:46‡; Job 3:22 ִּגל ?lees ַּגל graf,
grafheuvel 

II. m golf; pl ַּגִּלים, cs ַּגֵּלי, sf ַּגֶּלי� ,ַּגָּליו,
Jes 48:18 51:15 Jer 5:22 31:35 51:42,55 ,ַּגֵּליֶהם
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 ַּגל ָנעּול een gesloten

bron? of ?lees ַּגן zoals aan het begin van het
vers 

IV. nloc Gallim zie ַּגִּלים 
 †m barbier Eze 5:1 ַּגָּלב

 ‡nloc Gilboa, berg 1Sam 28:4 ִּגְלּבַֹע

 ַּגְלַּגל I. m wiel Jes 28:28: zie ִּגְלָּגל
II. nloc Gilgal, tussen Jericho en de Jordaan

Joz 4:19, naamsverklaring zie גלה 
;ַּגְלִּגָּליו Jes 28:28; pl sf ִּגְלַּגל m wiel, ook ַּגְלַּגל

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 

;ֻּגְלְּג0ָתם pl sf ,ֻּגְלָּגְלּתֹו f kop, schedel; sf ֻּגְלֹּגֶלת
(lichaamsdeel) Recht 9:53 2Kon 9:35 1Kron 10:10;

(i.v.m. hoofdelijke telling) ַלֻּגְלֹּגֶלת Ex 16:16‡ 
 †Job 16:15 ִּגְלִּדי m huid; sf ֶּגֶלד
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 גלה

q blootleggen, openbaren / verdwijnen, in גלה

ballingschap gaan: 

alle plaatsen voor verdwijnen-ballingschap:

zie onderaan; pf ְלָתה ,ָּגָלה ;ָּגלּו ,ָגִליָת ,ָּגֽ
ipf ֶגל ,ִיְגֶלה ְּגֵלה imp ;ִיְגלּו ,Ruth 4:4 ֶאְגֶלה ,ַוּ֫יִ
Eze 12:3; inf ָּג0ה, cs ְּגלֹות; pt ּגֹוֶלה Spr 20:19
blootleggen, 2Kon 24:14 coll. ballingen, f ּגֹוָלה;
pp ָּגלּוי; (oor: om te horen) 1Sam 9:15 (oog:

wijdopen) Num 24:4; 

ni ontbloot, blootgelegd, geopenbaard

worden; pf ִנְגָלָתה ,ִנְגָלה Jes 53:1, ִנְגלּו ,ִנְגֵליִתי,
,ִּתָּגֶלה ,ִיָּגֶלה ipf ;ִנְגִלינּו vragend, 1pl ֲהִנְגלּו

,1Sam 2:27 ִנְג0ה inf abs ;ִיָּגלּו ,Jes 47:3 ִּתָּגל

cs 2 ִהָּגלֹותSam 6:20‡; Gen 35:7‡; Jes 38:12 (tent)

weggerukt; 1Sam 14:8 zich laten zien; 

pi blootleggen, ontbloten; pf ִּגְּלָתה ,ִּגָּלה,
,ַוְיַגל ,ְיַגֶּלה ipf ;ִּגּלּו ,ִּגֵּליִתי en ִּגִּליִתי ,ִּגִּלית
,ֲאַגֶּלה ,ְּתַגִּלי ,ַוְּתַגל ,Lev 18:7 ְּתַגֵּלה P ְּתַגֶּלה

 ;+Lev 18:6 ְלַגּלֹות Jes 47:2; inf ַּגִּלי imp f ;ְיַגּלּו
pu ontbloot worden; pf ֻּגְּלָתה Nah 2:8;
pt ְמֻגָּלה Spr 27:5 open en bloot; 

hitp zich ontbloten; openbaar worden;

ipf ַוִּיְתַּגל Gen 9:21; inf ְּבִהְתַּגּלֹות Spr 18:2; 

hi in ballingschap voeren; pf ִהְגָלה, enz.;

ipf ֶגל deze betekenis ;ַוַּיְגֶלָה ,ַוַּיְגֵלם sf ,ַוּ֫יֶ
overal in 2Kon 15:29-25:21; 

ho weggevoerd worden; pf ָהְגָלה Est 2:6;

pt ֻמְגִלים Jer 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† 

Joz 15:51 ;ִּגי0ִני nloc Gilo, in Juda; gent ִּג0ה
2Sam 15:12 23:34† 

 ּגֹוָלה f ballingschap; zie ֹּגָלה
 †Zach 4:2,3,Pr 12:6 ֻּגַּלת I. f olie-kan; cs ֻּגָּלה

II. f bol, kogel (kapiteel); pl ֻּגּלֹות ,ֻּג<ת
1Kon 7:41,42 2Kron 4:12,13† 

III. nloc ֻּג<ת Bronnen Joz 15:19 Recht 1:15† 

,ִּגֻּלִלים en ִּגּלּוִלים m afgoden; pl ִּגּלּול
sf ִגּלּוֵליֶהם, enz.; steeds verachtelijk;
grondbetekenis drek, mest; zie ֵּגל 

†Eze 27:24 ְּגלֹוֵמי m kleding, mantel pl cs ְּגלֹום
vgl. גלם opvouwen, oprollen 

 Golan = ּגֹוָלן nloc Galon Joz 20:8 21:27; Q ָּגלֹון

,ָּגלּוִתי f deportatie, ballingschap; sf ָּגלּות
2Kon 25:27 Jer 52:31 Eze 1:2 33:21 40:1 ;ָּגלּוֵתנּו
Am 1:6,9; coll. de ballingen Jes 20:4 45:13

Jer 24:5 28:4 29:22 40:1; Ob 20 ָּגֻלת; 
vgl. ּגֹוָלה 

,ְוִגְּלָחה ,ְוִגַּלח pi scheren (hoofd, baard); pf גלח
sf ְוִגְּלחֹו; ipf ְיַגַּלח P ַוְּתַגַּלח ,ְיַגֵּלַח, P ְיַגֵּלחּו,
sf ַוְיַגְּלֵחם ,ְיַגְּלֶחּנּו; inf sf 2 ְּבַגְּלחֹוSam 14:26;

Gen 41:14‡; 

pu geschoren worden; pf P ֻּגָּלח Recht 16:22,
Jer 41:5 ְמֻגְּלֵחי ָזָקן Recht 16:17; pt ֻּגַּלְחִּתי

afgeschoren wat de baard betreft; 

hitp zich scheren; pf ִהְתַּגָּלח Lev 13:33; 

inf sf ִהְתַּגְּלחֹו Num 6:19 

;ִּגְליִֹנים m glad of glanzend oppervlak; pl ִּגָּליֹון
tafel Jes 8:1; spiegel Jes 3:23† 

;ְּגִליֵלי cs ,ְּגִליִלים I. adj draaibaar; pl ָּגִליל
(draaiende deurvleugels); 1Kon 6:34; m rollen,

ronde stangen of zuilen? Hoogl 5:14 Est 1:6 

II. nloc Galil, Galilea; loc יָלה ,ַהָּג֫לִ

Joz 20:7 21:32 2Kon 15:29 1Kon 9:11 1Kron 6:61;

algemener: streek, gebied Jes 8:23; zie ְּגִליָלה 
gebied Joz 13:2 ;ְּגִלילֹות f landstreek; pl cs ְּגִליָלה

Eze 47:8 Joël 4:4; plaatsnaam of steenkring als

grens Joz 18:17 22:10,11† 

nloc Gallim in Benjamin, ten noorden ַּגִּלים

van Jeruzalem 1Sam 25:44 Jes 10:30† 

nm Goliat, de reus uit Gat, (verslagen ָּגְלָית

door David) 1Sam 17:4-22:10; (door Elchanan)

2Sam 21:19 1Kron 20:5 

ַּגּלֹוִתי q rollen, (af-)wentelen, wenden; pf גלל
Joz 5:9, ְוָגֲללּו Gen 29:3,8†; ipf ֶגל Gen 29:10 ַוּ֫יָ
hifil?; Ps 16:9 zie גיל juichen; imp ּגֹול Ps 37:5,
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 גלל

Joz 10:18 ֹּגּלּו ,Ps 119:22 ַּגל ,Ps 22:9 Spr 16:3 ֹּגל 
1Sam 14:33; Ps 119:18 zie גלה ontbloten; 

pt ֹּגֵלל Spr 26:27; 
ni gerold worden, rollen; pf ָנֹגּלּו Jes 34:4;
ipf ִיַּגל Am 5:24; 

po gewenteld zijn; pt f ה Jes 9:4 (in ְמגֹוָל֫לָ

bloed); 

hitpo (zich) wentelen, rollen; inf ְלִהְתֹּגֵלל
Gen 43:18; pt 2 ִמְתֹּגֵלל ַּבָּדםSam 20:12; 

pil doen tuimelen, ְוִגְלַּגְלִּתי� Jer 51:25; 
hitpalp komen aanrollen; pf P לּו ִהְתַּגְלָּגֽ
Job 30:14 

ִּבְגָלֵל� sf ,ִּבְגַלל I. prep wegens; cs ָּגָלל
Gen 12:13‡; zie ִּבְגַלל 

II. m mest, drek 1Kon 14:10, pl ְּגָלִלים Sef 1:17
zie ֵּגל en ִּגּלּול 
III. nm Galal, 1. leviet nakomeling van

Asaf? 1Kron 9:15 2. leviet nakomeling van

Asaf? Neh 11:17 1Kron 9:16 

 ֵּגל m zijn drek Job 20:7; zie ֶּגֲללֹו
 †nm Gilalai, priester Neh 12:36 ִּגֲלַלי

ַוִּיְג0ם q opvouwen, samenvouwen; ipf גלם
2Kon 2:8† 

ָּגְלִמי m embryo, vormeloos begin; sf ֹּגֶלם
Ps 139:16† 

;Jes 49:21 ַּגְלמּוָדה adj onvruchtbaar; f ַּגְלמּוד
Job 3:7 15:34 30:3† fig.: vereenzaamd, uitgeput 

;hitp losbreken (strijd, krijgsgewoel) גלע

pf ִהְתַּגַּלע Spr 17:14; ipf P ִיְתַּגָּלע Spr 18:1 20:3† 
I. nm Gilead, zoon van Machir ִּגְלָעד

Num 26:29+; vader van Jefta Recht 11:1;

gent ִּגְלָעִדי 
II. nloc Gilead, gebied ten oosten van de

Jordaan Gen 31:21+ 

Gen 31:47 steenhoop ַּגל ֵעד = nloc Gal-Ed ַּגְלֵעד

van de getuigenis; Aramees: ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא 
ְלׁשּו q golvend neerkomen; pf גלׁש ֶׁשָּגֽ

Hoogl 4:1 6:5 

 ָּגלּות ballingen Ob 20; zie ָּגֻלת
;nloc Gullot, Bronnen Joz 15:19 Recht 1:15 ֻּג<ת

ֻּג<ת ִעִּלּיֹות ,Beneden-Gullot ֻּג<ת ַּתְחִּתּיֹות
Boven-Gullot; vgl. ֻּגָּלה 

adv 1. ook Gen 3:6‡; 2. herhaald: zowel .. als ַּגם

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. benadruk-

kend: Gen 20:5 ִהיא־ַגם־ִהוא zijzelf; met beide

vormen van 7 ;ִהיא. ontkennend: ook niet,

noch, en evenmin Gen 21:26 Ex 5:2; 8. samen,

bij elkaar: 2 ַּגם ֶאת־ַהּכֹלSam 19:31 de hele

zaak; ַּגם ָּכל־ַמֲעֵׂשינּו Jes 26:12 al onze daden

bijeen; ַּגם־ְׁשֵניֶכם Gen 27:45 Deut 23:18 Spr 17:15
allebei tegelijk 

Job 39:24 het ְיַגֶּמא pi slikken, slurpen; ipf גמא

paard slurpt de weg op (rent gretig); 

hi te drinken geven; imp ַהְגִמיִאיִני Gen 24:17† 

m schelf, riet, papyrus; Ex 2:3 Jes 18:2 35:7 ֹּגֶמא

Job 8:11†; Jer 51:32 ֲאַגִּמים mogelijk ook riet 

m lengtemaat, waarde onbekend; een el of ֹּגֶמד

minder? Recht 3:16† 

gent Gammadim, huurlingen uit ַּגָּמִדים

Gammad? Eze 27:11† 

m werk, gedane arbeid, beloning of ְּגמּול

vergelding ervoor (verdiende loon); sf ְּגֻמְל�,
;ְּגמּוָליו pl sf ,ְּגמּוָלם,ְּגֻמלֹו ,ְּגֻמְלֶכם ,ְּגמּוֵל�
Recht 9:16 Ps 103:2 

Jer 48:23 ֵּבית ָּגמּול nm Gamul 1Kron 24:17; in ָּגמּול

2Sam 19:37 ;ְּגֻמלֹות f vergelding; pl ְּגמּוָלה

Jer 51:56 Jes 59:18†; vgl. גמל ,ְּגמּול 
 †nloc Gimzo in Juda 2Kron 28:18 ִּגְמזֹו

,q voltooien, doen rijpen / aandoen גמל

vergelden; pf ָּגַמְלִּתי ָּגַמל, enz.; sf ְל� ,ְּגָמֽ
;.Gen 50:17, enz ְּגָמלּו� ,ְּגָמַלְתהּו = ְּגָמַלּתּו
ipf ִּתְגְמלּו ,ִּתְגֹמל ,ִיְגֹמל; sf ִּתְגְמֵלהּו ,ִיְגְמֵלִני;

imp ְּגֹמל Ps 119:17 doe wel; inf ְּגֹמל; 
inf sf 1 ָגְמֵל�Sam 1:23 ָּגְמָלּה; pt ֹּגֵמל; 
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 גמל

pp ָּגמּול klein kind (nog borstkind Ps 131:1 of

pas van de borst Jes 28:9), cs ְּגֻמל, pl cs ְּגמּוֵלי;
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, ַנְפׁשֹו zichzelf
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 ִיָּגֵמל Gen 21:8 1Sam 1:22; P ַוִּיָּגַמל
Gen 21:8; inf ִהָּגֵמל Gen 21:8 

,ְּגַמֵּלי cs ,ְּגַמִּלים ;m kameel (dromedaris) ָּגָמל
sf ְּגַמָּליו, enz.; Gen 12:16‡; 
NB: pl f pl ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות Gen 32:16 

 †nm Gemalli, Daniet Num 13:12 ְּגַמִּלי

nm Gamliël, zoon van Pedachsur ַּגְמִליֵאל

Num 1:10-23† 

q eindigen (ophouden, op zijn), transitief גמר

voltooien; pf ָּגַמר Ps 12:2 77:9; ipf ִיְגֹמר trans.
Ps 138:8, ִיְגָמר־ Ps 7:10; pt ֹּגֵמר trans. Ps 57:3 

I. nf Gomer, vrouw van de profeet Hosea ֹּגֶמר

Hos 1:3 

II. nm Gomer, zoon van Jafet, noordelijk

volk Gen 10:2‡ 

zoon van .1 ,ְּגַמְרָיהּו nm Gemarja, ook ְּגַמְרָיה

Chilkia Jer 29:3; 2. zoon Safan Jer 36:10+ 

;ַּגִּנים enz., pl ,ַּגּנֹו m tuin, hof Gen 2:8; sf ַּגן
vrouwelijk in Gen 2:15: ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה; 
Hoogl 4:12   ָנעּולַּגן  afgesloten tuin; tweede

vershelft ַּגן =? ַּגל 
ָּתָּגַנב q stelen, misleiden; pf גנב ְנבּו ,ָגַנְבִּתי ,  ,ָּגֽ

sf 3 ,ְּגָנבּו�f+3m ְּגָנַבּתּו Job 21:18+, 3f+3m
pl ַתם enz.; inf abs ,ִיְגֹנב Gen 31:32; ipf ְּגָנ֫בָ
wat ְּגֻנְבִתי f cs ,ְּגנּוִבים ,ָגנּוב pp ;ֹּגֵנב pt ;ָּגֹנב

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 ִיָּגֵנב Ex 22:11; 
pi stelen, bedriegen; ipf 2 ְיַגֵּנבSam 15:6 hij

stal=bedroog; pt ְמַגְּנֵבי ְדָבַרי ִאיׁש ֵמֵאת
Jer 23:30 die Mijn woorden van elkaar ֵרֵעהּו

stelen; 

pu gestolen (ontvoerd) worden; pf ְוֻגַּנב
Ex 22:6, ֻּגַּנְבִּתי Gen 40:15; ipf P ְיֻגָּנב Job 4:12
steels, heimelijk terechtkomen; inf abs ֻּגֹּנב
Gen 40:15; 

hitp steels, heimelijk handelen; ipf ִיְתַּגֵּנב
2Sam 19:4 sloop de stad binnen 

ַחְבֵרי ַּגָּנִבים ;‡Ex 22:1 ;ַּגָּנִבים m dief, pl ַּגָּנב
Jes 1:23 dievenmaten 

 †Ex 22:2,3 ;ְּגֵנָבתֹו f het gestolene; sf ְּגֵנָבה
nm Genubat, zoon van Hadad in Egypte ְּגֻנַבת

1Kon 11:20† 

,ַּגָּנתֹו sf ,ִּגַּנת f hof, gaarde, boomgaard; cs ַּגָּנה
pl ַּגּנֹות, sf ַּגּנֹוֵתיֶכם; Num 24:6‡; Jes 1:29+ i.v.m.

afgoderij (Adonistuinen?) 

ִּגְנֵזי I. m schatten, schatkamers; pl cs ְּגָנִזים
Est 3:9 4:7 

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

 ;m schatkamer, voorraadskamer ַּגְנַז�

pl sf 1 ְוַגְנַזָּכיוKron 28:11† 
ָיֵגן ipf ;ְוַגּנֹוִתי q bedekken, beschutten; pf גנן

hifil?; inf abs 2 ;ָּגנֹוןKon 19:34 20:6
Jes 31:5 37:35 38:6 Zach 9:15 12:8† 

 cs; Est 1:5 Hoogl 6:11 ַּגָּנה f tuin; zie ִּגַּנת
nm Ginneton Neh 10:7 12:16†; in ִּגְּנתֹון

Neh 12:4 ִּגְּנתֹוי 
 נגע q raken, treffen, zie ַּגע
ָה�0 ְוָגעֹו Job 6:5; inf abs ִיְגֶעה q loeien; ipf געה

al loeiend 1Sam 6:12† 

ָתה nloc Goah, nabij Jeruzalem; loc ֹּגָעה ֹּג֫עָ
Jer 31:39† 

;q wegwerpen, verwerpen (uit afkeer) געל

pf ָּגֲעָלה Lev 26:30,43 Jer 14:19, ָּגֲעלּו Eze 16:45,
sf ְּגַעְלִּתים Lev 26:44; ipf ִּתְגַעל Lev 26:11,15; 
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 געל

pt f ֹגֶעֶלת Eze 16:45 die een afkeer heeft;

Zach 11:8 ָּבֲחָלה ִבי ?lees ָּגֲעָלה ִבי; 
ni weggeworpen worden; pf 2 ִנְגַעלSam 1:21; 

hi werpt (zaad) weg, mist bij het dekken;

ipf ַיְגִעל Job 21:10; volgens Ges: wekt geen

afkeer bij de koe 

 †nm Gaäal, zoon van Ebed Recht 9:26-41 ַּגַעל

uit ְּבֹגַעל ַנְפֵׁש� m afschuw, afkeer Eze 16:5 ֹּגַעל

afkeer voor je leven? 

q dreigen, schelden, toeschreeuwen (om te גער

verjagen), enz.; pf ְוָגַער Jes 17:13, ָּגַעְרָּת
Jer 29:27 Ps 9:6 119:21, ְוָגַעְרִּתי Mal 3:11; ipf ִיְגַער
Gen 37:10 Zach 3:2 Ps 106:9, ִּתְגֲערּו Ruth 2:16; 

imp ְּגַער Ps 68:31; inf ּוִמְּגָער־ָּב� Jes 54:9 om

niet langer tegen je te schelden of dreigen;

pt ּגֹוֵער Nah 1:4 Mal 2:3 
,ַּגֲעַרת f dreiging, geschreeuw; cs ְּגָעָרה

sf 2 ;ַּגֲעָרתֹוSam 22:16‡ 

 ;Ps 18:8 ַוִּתְגַעׁש q schokken, dreunen; ipf געׁש
pu geschokt, opgeschrikt worden; ipf ְיֹגֲעׁשּו
Job 34:20; 

hitp schokken, hevig deinen, daveren;

ipf 2 ַוִּיְתָּגַעׁשSam 22:8; ipf ִיְתָּגֲעׁשּו Jer 5:22 46:7
2Sam 22:8 Ps 18:8; 

hitpo waggelen, deinen, klotsen;

pf ְוִהְתֹּגֲעׁשּו Jer 25:16; ipf ִיְתֹּגֲעׁשּו Jer 46:8† 
;ָּגַעׁש nloc Gaäs, berg in Efraïm; P ַּגַעׁש

Joz 24:30 Recht 2:9 2Sam 23:30 1Kron 11:32† 

nm Gatam, zoon van Elifaz, Gen 36:11,16 ַּגְעָּתם

1Kron 1:36† 

 ַּגֵּפי I. m rug, hoogte Spr 9:3; pl cs ַּגף
II. m lijf, persoon Ex 21:3,4; ְּבַגּפֹו alleen, met

niet meer dan het lijf 

;ְּגָפִנים enz.; pl ,ַּגְפנֹו sf ,ָּגֶפן f wijnstok; P ֶּגֶפן
Gen 40:9‡; pompoenenplant 2Kon 4:39;

mannelijk in Hos 10:1: ֶּגֶפן ּבֹוֵקק 
 †m naaldboom; cypres? ceder? Gen 6:14 ֹּגֶפר

 ‡f zwavel; uitspr. /gofriet/; Gen 19:24 ָּגְפִרית

 †m kalk, kalksteen Jes 27:9 ִּגר

ֵּגיִרים en ֵּגִרים pl ,ֵּגרֹו ,ֵּגְר� m vreemdeling; sf ֵּגר
2Kron 2:16; Gen 15:13‡; als bijwoner Gen 23:4 

 גור m vreemde, bijwoner; zie ָּגר
 ּגּור ,ּגֹור m jonge leeuw; zie ֹּגר
nm Gera, 1. zoon van Benjamin Gen 46:21 ֵּגָרא

1Kron 8:3+ Recht 3:15?; 2. vader van Simi

2Sam 16:5+ 1Kon 2:8† 

 I. nm Gareb de Jetriet 2Sam 23:38 1Kron 11:40 ָּגֵרב

II. nloc Gareb, heuvel bij Jeruzalem Jer 31:39 

†m eczeem, huiduitslag Lev 21:20,22 Deut 28:27 ָּגָרב

 †Jes 17:6 ;ַּגְרְּגִרים m bes, olijf; pl ַּגְרַּגר
ַּגְרְּגרֶֹת� en ַּגְרְּגרֶֹתי� f hals; pl sf ַּגְרְּגרֹות

Spr 1:9+ 

 ‡gent Girgasieten, stam Gen 10:16 ִּגְרָּגִׁשי

 †Job 2:8 ְלִהְתָּגֵרד hitp zich krabben; inf גרד
ְיָגֶרה pi prikkelen, ophitsen; ipf גרה

Spr 15:18 28:25 29:22; ָיגּורּו Ps 140:3 strijd
wekken? vgl. גור; 
hitp de strijd aangaan, uitdagen; zich

ergeren Spr 28:4; pf 2f ִהְתָּגִרית Jer 50:24†;

ipf ִּתְתָּגרּו ,ִיְתָּגרּו ,ִּתְתָּגר ,ִיְתָּגֶרה Deut 2:5-2:19

Spr 28:4 Dan 11:10,25; imp ִהְתָּגר Deut 2:24 

I. f gera, gewicht = 1/20 sikkel Ex 30:13 ֵּגָרה

Lev 27:25 Num 3:47 18:16 Eze 45:12; elders: 

II. f voer dat herkauwd wordt; ַמֲעֵלה ֵגָרה,

f ַמֲעַלת ֵּגָרה herkauwer; Lev 11:3‡;

Lev 11:7 ֵּגָרה לֹא־ִיָּגר die het voer niet

herkauwt, zie גרר; Deut 14:8 לֹא ֵגָרה
persoonsvorm ontbreekt; ?lees als Lev 11:7

 ֵּגָרה לֹא־ִיָּגר
ְּבָגרֹון ;ְּגרֹוֵנ� ,ְּגרֹוָנם ,ְּגרֹוִני ;f hals, keel ָּגרֹון

luidkeels; Jes 3:16 58:1‡ 

nloc Gerut-Kimham, bij Betlehem ֵּגרּות

Jer 41:17† , ook te verstaan als: herberg van

Kimham 

ִנְגַרְזִּתי pf ;גזר ni afgesneden worden; zie גרז
Ps 31:23† vgl. ְרִּתי   Klaagl 3:54 ִנְגָזֽ
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 ִּגְרִזי

 ִּגְזִרי gent 1Sam 27:8 K = Gezeriet Q ִּגְרִזי
nloc Gerizim, berg bij Sichem ְּגִרִזים

Deut 11:29 27:12 Joz 8:33 Recht 9:7; 

sommige uitgaven ְּגִרִּזים met dageesj in ז 
m bijl; Deut 19:5 20:19 Jes 10:15; steenbeitel ַּגְרֶזן

1Kon 6:7† 

groot ְּגָדל־ֵחָמה lot; Q גרל m Spr 19:19; K ְּגָרל

van woede, driftig 

 ְרמּו q knagen (bot); pf גרם Sef 3:3; in de ָּגֽ

morgen hebben ze niets meer te knagen;

onzeker; 

pi afknagen, stukknauwen; ipf ְיָגֵרם Num 24:8,

ipf 2f P ְּתָגֵרִמי Eze 23:34† 

Job 40:18 ;ְּגָרָמיו pl sf ;ָּגֶרם m bot, knook; P ֶּגֶרם
Spr 17:22 25:15; attributief Gen 49:14 ֲחֹמר ָּגֶרם
een bonkige ezel; 

2Kon 9:13 ֶאל־ֶּגֶרם ַהַּמֲעלֹות zo op de kale

treden van de trap, vgl. ֶעֶצם bot, zelf 

 ?nm Garmi 1Kron 4:19, de Garmieten ַּגְרִמי

ְרָנה f dorsvloer; loc ֹּגֶרן Mi 4:12 naar de ּגֹ֫

dorsvloer; sf ָּגְרְנ� ,ָּגְרִני, pl ֳּגָרנֹות, 
pl cs ָּגְרנֹות; Gen 50:10‡ 

 ;q verpletterd, murw raken גרס

ipf ְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה  Ps 119:20; ik word ָּגֽ

verteerd van verlangen; 

hi doen breken, laten stukbijten; ipf ַוַּיְגֵרס
Klaagl 3:16 

,I. q afscheren, afsnijden, verminderen גרע

afdoen; ipf ִיְגַרע P ֶאְגַרע ,ִּתְגַרע ,ִיְגָרע,

,Jes 15:2 ְּגרּוָעה Pr 3:14; pp f ִלְגרַֹע inf ;ִּתְגְרעּו
Jer 48:37; de baard scheren Jer 48:37 ְּגֻרָעה

Jes 15:2; afdoen, verminderen Ex 5:8‡; 

ni afgenomen worden, in mindering

gebracht; pf ִנְגַרע Lev 27:18, ִנְגְרָעה Num 36:3;

ipf ִיָּגַרע Num 27:4 36:4, P ִיָּגֵרַע Num 36:3, 

1pl P ִנָּגַרע Num 9:7 wij worden belet,

afgehouden; pt ִנְגָרע Ex 5:11 
II. pi afscheppen, omhoog trekken; ipf ְיָגַרע
Job 36:27 hij trekt de waterdruppels op 

ְּגָרָפם q meesleuren; pf 3m+3m pl גרף
Recht 5:21† 

Lev 11:7 ִיָּגר q meeslepen / herkauwen; ipf גרר
herkauwen, sf ְיֹגֵרהּו Hab 1:15 en ְיגֹוֵרם Spr 21:7
slepen; 

ni zie נגר ni wegstromen; 

pu verzaagd worden; pt 1 ְמֹגָררֹותKon 7:9

(stenen); 

hitpo met zich meesleuren; pt ִמְתּגֹוֵרר
Jer 30:23, zie גור, of ?lees ִמְתחֹוֵלל wervelend,

razend als Jer 23:19, zie חול; 

zie ֵּגָרה ,גור 
ָרה nloc Gerar, loc ְּגָרר  ‡Gen 10:19 ;ְּג֫רָ
;ִּגְרָׂשּה m gebroken graan, gries; sf ֶּגֶרׂש

Lev 2:14,16† 

 ; q verjagen, verdrijven; vooral pi גרׁש

ipf sf ַוִּיְגְרׁשּו Jes 57:20; pt ֹּגֵרׁש Ex 34:11;
pp ְּגרּוָׁשה verstoten (vrouw) Lev 21:7‡; 

inf sf ִמְגָרָׁשּה ָלַבז Eze 36:5 om het te

verdrijven (en over te leveren aan

plundering), Aramiserende infinitief, 

of ?lees מֹוָרָׁשה ‘grondbezit’; 

ni opgejaagd, verjaagd worden; pf ִנְגְרָׁשה
Am 8:8, ִנְגַרְׁשִּתי Jona 2:5; pt ִנְגָרׁש Jes 57:20; 
pi verdrijven; pf ֵּגַרְׁשִּתי ,ֵּגַרְׁשָּת ,ֵּגְרָׁשה,
sf ֵּגַרְׁשִּתיו ,ֵּגַרְׁשָּתמֹו en ֵּגַרְׁשִּתהּו Eze 31:11, 
3m pl+1sg 1 ֵּגְרׁשּוִניSam 26:19; ipf ַוְיָגֶרׁש
Gen 3:24‡, ְרׁשּו   ְרֵׁשם sf ,ַוְיָגֽ  ְרׁשּוָה ,ְיָגֽ ,ְיָגֽ
 ֲרֵׁשהּו  ְרֶׁשּנּו ,ַוְיָגֽ  ְרֵׁשנּו sf ,ָּגֵרׁש inf ;ֲאָגֽ ְלָגֽ
2Kron 20:11; inf abs+ipf ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש Ex 11:1; 
pu verdreven worden; pf ֹּגְרׁשּו Ex 12:39; 
ipf P ְיֹגָרׁשּו; Job 30:5 

ֶּגֶרׁש ְיָרִחים ;m gewas, opbrengst Deut 33:14 ֶּגֶרׁש
wat de maanden (jaargetijden) doen groeien 

 ;f verdrijving, onteigening ְּגֻרָׁשה

pl sf ְּגֻרׁשֵֹתיֶכם Eze 45:9† 
 ֵּגְרׁשֹם nm Gersom; zie ֵּגְרׁשֹום
nm Gerson, zoon van Levi Gen 46:11 ֵּגְרׁשֹון

Ex 6:16+ Num 3:17‡ gent ֵּגְרֻׁשִני Num 3:21‡ 
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 ֵּגְרׁשֹם

;‡nm Gersom, zoon van Mozes Ex 2:22 ֵּגְרׁשֹם

Recht 18:30 zoon van Menasse ְמַנֶּׁשה met

verhoogde נ 
 gent Gersoniet Num 3:23 ֵּגְרֻׁשִני

;nloc Gesur, landschap en volk ְּגׁשּור

loc ְּגׁ֫שּוָרה Joz 13:13 2Sam 15:8‡; gent ְּגׁשּוִרי
Deut 3:14 

q imp f Ruth 2:14 kom נגׁש naderen, zie ֹּגִׁשי

dichterbij 

 ;Jer 14:22 ַמְגִׁשִמים hi het laten regenen; pt גׁשם

pu beregend worden?; pf 3f לֹא ֻגְׁשָמּה
Eze 22:24 maar zie ֶּגֶׁשם 

;ִּגְׁשֵמיֶכם ,ִּגְׁשֵמי cs ,ְּגָׁשִמים I. m regen; pl ֶּגֶׁשם
Gen 7:12‡; ֻּגְׁשָמּה Eze 22:24 zie גׁשם pu 

II. nm Gesem, ook ַּגְׁשמּו Neh 2:19 6:1-6† 
ְׁשָנה nloc Gosen, 1. streek in Egypte; loc ֹּגֶׁשן ּגֹ֫

Gen 45:10-Ex 9:26; 2. stad en streek in Juda

Joz 10:41 11:16 15:51 

 †nm Gispa Neh 11:21 ִּגְׁשָּפא

ְנַגְׁשָׁשה pi tasten, voelen; ipf 1pl גׁשׁש
P ָׁשה  †beide in Jes 59:10 ְנַגּׁ֫שֵ

 ‡Recht 6:11 ;ִגּתֹות I. f wijnpers; pl ַּגת
II. nloc Gat, van de Filistijnen Joz 11:22‡;

gent ִּגִּתי Joz 13:3; ַּגת־ַהֵחֶפר, Gat-Hachefer in

Zebulon, geboorteplaats van Jona 2Kon 14:25;

 Gat-Rimmon in Dan Joz 19:45 ,ַּגת־ִרּמֹון

 ‡gent van Gat Joz 13:3 ִּגִּתי

ְיָמה nloc Gittaïm in Benjamin; loc P ִּגַּתִים ִּגּ֫תָ
2Sam 4:3† 

f Gittiet, muziekterm; Ps 8:1 81:1 84:1; op de ִּגִּתית

wijs van “de Gittietische“ (vrouw uit Gat)

of: op de Gittiet (instrument uit Gat) 

nloc Geter, Aramese plaats Gen 10:23 ֶּגֶתר

1Kron 1:17† 
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