
 

Lev 23:40  En op die eerste dag moet 

julle vir julle (1) vrugte (Heb 

“peri/parah”) neem van (2) sierlike 

bome (Heb “hadar”), met (3) takke (Heb 

“kaf/kafaf”) van (4) palms (Heb 

“tamar”) en (5) takke/blare (Heb “anaf”) 

van (6) digte bome (Heb “abot/abat”) en 

(7) wilgers (Heb “arav”) van die (8) 
rivier (Heb “nachal”), en sewe dae lank 
voor die aangesig van Yahweh julle 
Elohiem vrolik wees. 
 

Jes 49:15-16  Kan 'n vrou 
haar suigeling vergeet ...  
Al sou hulle vergeet, 
nogtans sal Ek jou nie 
vergeet nie!  Kyk, Ek  
het jou in die handpalms 
(Heb “kaf”) gegraveer; jou 
mure is gedurig voor My. 
 

Eseg 36:8-9  Maar julle, o 
berge van Yiesraél, sal jul 
takke (Heb “anaf”) gee en 
jul vrugte dra vir my volk 
Yiesraél; want hulle koms 
is naby.  Want kyk, Ek  
kom na julle en wend  
My na julle toe, en julle  
sal bewerk en besaai word. 

Hos 11:4  Met mensebande, met 
koorde (Heb “abat”) van liefde het Ek 
hulle getrek; en Ek was vir hulle soos 
diegene wat die juk van hulle kake- 
been af oplig; en Ek het My na hom 
neergebuig,  
Ek het hom voedsel gegee. 
 

Ps 104:1-2  Loof Yahweh, o my siel!  
Yahweh my Elohiem, U is baie groot!  
Met majesteit en grootheid (Heb 
“hadar”) is U bekleed - wat Uself 
omhul met die lig soos met 'n  
kleed, wat die hemel uitspan soos 'n 
tentdoek. 
 

Spr 11:30  Die vrug (Heb 
“peri”) van die regverdige 
is 'n boom van die  
lewe, en hy wat siele  
win, is wys. 

Ps 92:12 Die regverdige 
sal groei soos 'n palm-
boom; (Heb “tamar”) hy  
sal opgroei soos  'n  
seder op die Livanon. 

Jes 38:14,20  Yahweh 
ek is benoud, wees U 
my Borg (Heb “arav”)! 
Yahweh staan gereed 
om my te verlos; 
daarom sal ons op 
snaarinstrumente 
speel al die dae  
van ons lewe, by  
die huis van Yahweh. 
 

Ps 124:1  As Yahweh 
nie vir ons was nie ... 
dan het die waters  
ons oorstroom, 'n 
stroom (Heb  
“nachal”) het  
oor ons siel gegaan. 


