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Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Tenovw2t `mFiwt nem P
` 23ri : nem
Pi=p=na =e=0v : xere 5ek`kl3ci`a : p
` 3i `nte
niajjeloc.
* Ten oe-oosht em Efjoot nem Epshierie, nem pie
Pnevma eth-oe-wab, shere tie eklieseeja, ep ie ente nie
ankheelos.
:  شيرى تي إككليسيا:  نيم بي إبنفما إث ُؤوب: اواوشت إم إفيوت نيم إبشيرى
ٌ * تين
. إبئي إنتي ني أنجيلوس
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, gegroet zij de Kerk, het huis van de engelen.
.  بيت المالئكة:  السالم للكنيسة:  والروح القدس: * نسجد لآلب واإلبن

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere 5par0enoc : `etacmec Pen=c=w=r : xere Jabri3l
: `eta4hi2ennov4i nac.
* Shere tie parthenos, etas mes Pensootier, shere
Ghabreej-iel, etaf hie shennoefie nas.
:  شيري غابرييل:  إيطاس ميس بين سوتير: * شيري تي بارثينوس
.إيطاف هى شين نوفي ناس
* Gegroet zij de Maagd, die onze Verlosser heeft
gebaard, wees gegroet Gabriël, die aan haar
verkondigd heeft.
. الذي بشرها:  السالم لغبلاير:  التي ولدت مخلصنا: * السالم للعذراء

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere Mixa3l : piarx3ajjeloc : xere pigovt `4tov
: `m`precbvteroc.
* Shere Miega-iel, pie arshie ankhelos, shere pie
khoet eftoe, em epres-vieteros.
 إم:  شيري بي جوت إفتو:  بي أرشي أنجيلوس: * شيري ميخائيل
.إبريسفيتيروس
* Wees gegroet Michaël, de aartsengel, wees
gegroet vierentwintig, priesters.
. والعشرين قسيسا:  السالم لألربعة:  رئيس المالئكة: * السالم لميخائيل

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere Nixerovbim : xere Nicerafim : xere nitajma
t3rov : `n`epovranion.
* Shere nie Sheroebiem, shere nie Serafiem,
shere nie taghma tieroe, en e-poeranion.
 إن:  شيري ني طغما تيرو:  شيري ني سيرافيم: * شيري ني شيروبيم
. إيبورانيون
* Wees gegroet Cherubim, wees gegroet Serafim,
wees gegroet, alle hemelse machten.
. السمائية:  السالم لجميع الطغمات:  السالم للسيرافيم: * السالم للشاروبيم

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere Iwann3c : pini25 `m`prodromoc : xere
pim3t `cnav : `n`apoctoloc .
* Shere Jo-annies, pie nieshtie em eprodromos,
shere pie miet esnav, en apostolos.
 إن:  شيري بي ميت إسناف:  بي نيشتي إم إبروذروموس: * شيري يؤنس
. أبوسطولوس
* Wees gegroet Johannes, de grote voorloper,
wees gegroet twaalf, apos-telen.
.  رسولا:  السالم لإلثنى عشر:  السابق العظيم: * السالم ليوحنا

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere peniwt Markoc : pievajjelict3c :
pire4gwr `ebol: `nte ni`idwlon>>.
* Shere penjoot Markos, pie evankheliesties, pie
ref khoor evol, ente nie ie-zolon.
:  بي ريف جور إيفول:  بي إف أنجيليستيس: * شيري بين يوت ماركوس
. إنتي ني إيذولون
* Wees gegroet onze vader Marcus, de
Evangelist, de vernietiger, van de afgoden.
. األوثان:  ُمبدّد:  مرقص اإلنجيلي: * السالم ألبينا

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere `Ctefanoc : pi2orp `mU : xere Jewrjioc :
piciov `nte han`atoov`i.
* Shere Stefanos, pie shorp em martieros, shere
Khe-or-kheejos, pie seejo ente han atooe-wie.
 بي:  شيري جيؤرجيوس:  بي شورب إممارتيروس: * شيري إستيفانوس
.اووي
َّ سيو انتي هان أطو
ُ
* Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet Georgius, de morgenster.
. كوكب الصبح:  السالم لجرجس:  أول الشهداء: * السالم إلسطفانوس

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere `pxoroc t3r4 : `nte niU : xere abba Antwni :
nem pi2omt Makarioc.
* Shere ep goros tierf, ente nie martieros, shere
ava Antonie, nem pie shomt Makarios.
 نيم:  شيري أفا أنطوني:  إنتي ني مارتيروس: * شيري إبخوروس تيرف
. بي شومت مكاريوس
* Wees gegroet alle koren, van martelaren, wees
gegroet abba Antonius, en de drie Macarii.
 والثالثة:  السالم ألنبا انطونيوس:  الشهداء: * السالم لجميع صفوف
.مقارات

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere `pxoroc t3r4 : `nte ni`ctavroforoc : xere n3=e=0v
t3rov : `etavrana4 `mPu.
* Shere ep goros tierf, ente nie estavro-foros, shere
nie eth-oe-wab tieroe, etav ranaf em Eptshois.
 شيري ني إثؤواب:  إنتي ني إسطافروفوروس: * شيري إبخوروس تيرف
. إيطاف راناف إم إبتشويس: تيرو
* Wees gegroet alle koren, van kruisdragers, wees
gegroet alle heiligen, die de Heer hebben behaagd.
 الذين:  السالم لجميع القديسين:  لباس الصليب: * السالم لجميع صفوف
.أرضوا الرب

Feestelijke Verzen Van De Cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Hiten novevx3 : P=x=c Penovro : `ariovnai neman :
qen tekmetovro.
* Hieten noe ev-shie, Piegristos Penoero, arie oenai neman, gen tek met oero.
 خين تيك: اوناي نيمان
ُ  أري: اورو
ُ  بخرستوس بين: * هيتين نو إفشي
. اورو
ُ ميت
* Door hun voorbeden, O Christus onze Koning,
wees ons genadig, in Uw Koninkrijk.
. في ملكوتك:  إصنع معنا رحمة:  بصلواتهم: * أيها المسيح ملكنا

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Verzen Voor Het
Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* Piginmici
`mpar0enikon
:
ovoh
ninakhi `m`pnevmatikon : ov`2f3ri `mparado7on:
kata ni`cm3 `m`prof3tikon.

*Pie zj-ien miesie em partheniekon, oewoh nie nak hie
em epnevmatiekon, oe eshfierie em parazokson, kata
nie esmie em eprofietiekon.
 او إشفيري إم:  اووه ني ناكهي إم إبنفما تيكون: * بي جين ميسي إم بارثينيكون
. كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: باراذوكصون
* Een maagdelijke geboorte, en spirituele weeën, en een
paradoxaal wonder, volgens de profetische uitspraken.

.* الميالد البتولى والطلقات الروحانية عجب عجيب كاألخبار النبوية

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* Xere B30leem : `tpolic `nni`prof3t3c :
03etavmec P=x=c `nq3tc : pimah =b `nAdam.
* Shere viethlee-eem, et polies en nie epro-fieties, thie
etavmes Piegristos en giets, pie mah esnav en Adam.

 ثي إيطاف ميس:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: * شيري فيث ليئيم
.  بي ماه إسناف إن آدام: بخرستوس إنخيتس
* Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten,
waar Christus geboren is, de tweede Adam.
. التي ولد فيها المسيح الثاني:  مدينة األنبياء: * السالم لبيت لحم

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem
sa `eneh@ qen ouhu poctacic `nouwt@
tenouwst `mmof ten]`wou naf.

* Iesoes pie Igristos ensaf nem fo-oe, enthof enthof pe
nem sha eneh, gen oe hie pos-ta-sies en oe-oot, ten
oe-oosht emmof ten tie oo-oe naf.
 خين أوهي:  انثوف انثوف بى نيم شا إينيه:* إيسوس بخرستوس إنساف نيم فواو
.اوواوناف
اواووشت إمموف تين تى
ُ
ُ  تين: اواووت
ُ بوسطاسيس إن
* Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in eeuwigheid,
in één hypostase, wij knielen voor hem en verheerlijken Hem.

.  نسجد له ونمجده:  أ ُقنوم واحد:  أمسا واليوم وإلى األبد: * يسوع المسيح هو هو

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol .
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie: sem nie
nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.
:  سيم ني نان إنتيك هيريني:  موي نان إنتيك هيريني: * إبؤرو إنتى تي هيريني
.كانين نوفي نان ايفول
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede: bevestig in
ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
.  وإغفـــــر لنا خطايانا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh .
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie sobt eros:
en nes kiem sha eneh.
 إن نيس كيم:  آري سوبت إيروس:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. شا إينيه
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk haar: zodat
zij niet wankelt voor altijd.
.  إلي األبــد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35 5nov :
qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem Pi=p=na =e=0v .
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen ep oo-oe
ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.
 نيم بي: اوواو إنتي بيفيوت
 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
ُ
. ابنيفما إثؤوأب
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in de glorie
van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
. والــروح القـــــدس:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
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أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem
nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet: entef taletsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie nem nen sooma.
 إنتيف طالتشو إن ني:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert: en de
ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

De Verzen Voor Het Kerstfeest
أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد
*Tenovw2t `mmok w
` P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos:
nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
* تين
ُ
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُو ِلدت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
Index - الفهرس

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Gebed Voor De
Zieken
أوشيـة المـرضى

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou etswni
qen jinswni niben @
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe et shoonie gen
zj-ien shoonie nieven
: طوبه إيجين نين يوتي نيم نين إسنيو إتشوني خين جين شوني نيفين
Laat ons bidden voor onze vaders en broeders die ziek
zijn,
، مرض
إطلبوا عن آبائنا وأخوتِنا المرضى بكل
ٍ
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-marda bekol ma-radin,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ite qen paitopoc `ite qen mai niben.
e-te gen pai topos e-te gen mai nieven,
. إيتى خين باي طوبوس إيتى خين ماى نفين
door elke ziekte, of zij hier zijn of elders,
َ إن
.موضع
بكل
كان في هذا
ِ المسكن أو
ِ
ٍ
in kaan fie haza el-maskan auw bekol mauw-de3.

Diaken

يـقــول الـشماس

hina `nte P=,=c Pennou] er`hmot
nemwou `mpioujai nem pital[o @

nan

hiena ente Piegristos Pennoetie er ehmot nan nemo-oe em pie
oe-khai nem pie taletsho,

نيمواو إمبي ا ُوجاي نيم
هينا إنتى بي إخريستوس بين نوتي إير إهموت نان
ُ
: بي طالتشو
opdat Christus onze God hen en ons begenadigt met sterkte en
genezing,

،لكي المسي ُح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء
Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleine wa 3aleihom bel 3afeja2,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ntef,a nennobi nan e` bol.
entef ka nen novie nan evol,

. إنتيف كانين نوفى نان ايفول
en onze zonden vergeeft.
.ويغفـر لنا خطايانــا

wa jaghfir lana gatajana.
Index - الفهرس
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De Zeven Melodieën

السبع طرائق

De zeven melodieën

1

السبع طرائق

* Piovwini `nta`fm3i : f3`eterovwini :
`erwmi niben : e0n3ov `epikocmoc.

* Pie oe-oinie inta ifmie, fie et er-oe-oinie, eromie
niven, esneejo epie kosmos.
 إثنيو:  إيرومي نيفين: اواويني
ُ  في إت إير: اواوينى إنطا إفمى
ُ * بي
. إيبي كوزموس
* U, het ware Licht: die iedere mens: verlicht: die
in de wereld komt.
.  آت الى العالم:  لكل إنسان:  الذى يضىء: * أيها النور الحقيقي

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Aki `epikocmoc : hiten tekmetmairwmi : a
` 5`kt3cic
t3rc : 0el3l qa pekgin`i .
* Ak-ie e-pie kosmos, hiten tek met mairomie, atie ik tie-sistiers, seliel ga pek zj-inie.
 أتي إكتيسيس:  هيتين تيك ميت ماي رومي: * أك إي إيبي كوزموس
. ثيليل خابيك جين إى: تيرس
* In Uw menslievendheid: bent U in de wereld
gekomen: en de hele schepping heeft zich: over
Uw komst verblijd.
.  تهللت بمجيئك:  وكل الخليقة:  بمحبتك للبشر: * أتيت الى العالم

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Akcw5 `nAdam : `ebolqen 5`apat3 : aker
Eva `nremhe : qen ninakhi `nte `fmov.
* Ak sootie en Adam, evol gen tie a-patie, ak er
Eva en remhe, gen nie nak-hie ente efmoe.
 خين ني:  أك إير إيفا إنريمهي:  إيفول خين تي أباتى: * أكسوتى إن أدام
. ناكهي إنتي إفمو
* hebt Adam verlost: van de verleiding : en Eva
bevrijd : van de pijnen van de dood.
.  من طلقات الموت:  وعَتقت حواء:  من الغواية: * خلصت آدم

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Ak5 nan `mPi=p=n=a : `nte 5met23ri : enhwc
en`cmov `erok : nem nekajjeloc.
* Ak tie nan em pie pnevma, ente tie met shierie,
en hoos en esmoe erok, nem nek ankhelos.
 إن هوس إن إسمو:  إنتى تي ميت شيري: * أكتي نان إم بي إبنفما
.  نيم نيك أنجيلوس:إيروك
* U hebt ons de geest: van het kindschap
gegeven: daarom prijzen en zegenen wij U: met
Uw engelen.
.  مع مالئكتك:  نسبحك ونباركك:  روح البنوة: * أعطيتنا

De zeven melodieën

2

السبع طرائق

* Qen `pgin`0re4`i nan `eqovn : `nge `fnav `n2wrp
:w
` P=x=c Pennov5 : piovwini `nta`fm3i .

* Gen ep zj-ien eth-ref-ie nan egoen, enzje efnav enshoorp, oo Piegristos Pennoetie, pie oe-ooinie enta efmie.
 اوبي إخرستوس:  إنجي إفناف إنشورب: * خين إب جين إثريف إى نان إيخون
. اواويني إنطا إفمى
ُ  بي: نوتي
ُ بين
* Wanneer de morgenstond : aanbreekt : o Christus
onze God: het ware Licht.
.  النور الحقيقى:  أيها المسيح إلهنا:  وقت باكر إلينا: * عندما يدخل

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Marov2ai `nq3ten : `nge nilojicmoc `nte piovwini :
ovoh `mpen`0re4hobcten : `nge `pxaki `nnipa0oc.
* Maroe-shai en gie-ten, enzje nie lokhiesmos
ente pie oe-ooinie, owoh em pen eth-ref hobs ten,
enzje epkakie en nie pathos.
 اووه إم: اواويني
*
ُ  إنجي ني لوجيسموس إنتى بي: مارو شاي إنخيتين
ُ
.  إنجى إبكاكي إن ني باثوس: هوبس تين
بين إثريف
ِ
* Laat dan de verlichte gedachten: in ons schijnen: en
laat de duisternis van het lijden: ons niet overdekken.

.  ظلمة اآلالم:  وال تُغطينا:  حواس النور: * فلتشرق فينا
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السبع طرائق

* Hina `ntenhwc `erok : `nno`3toc nem David : enw2
ovb3k : ovoh engw `mmoc.
* Hiena enten hoos erok, en no ie-tos nem
Davied, en oosh oe-viek, owoh en khoo emmos.
 اووه:  إنؤش اوفيك:  إن نو إيطوس نيم دافيد: * هينا إنتين هوس إيروك
. إنجو إمموس
* Dan kunnen wij U : bewust met David prijzen :
en tot U reopen : zeggende:
.  نحوك قائلين:  صارخين:  عقليا ا مع داود: * لكى نسبحك
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السبع طرائق

* Ge aver2orp `mfoh : `nge nabal `m`fnav n
` 2wrp
: `eermeletan : qen nekcagi t3rov.
* Zje av er shorp em foh, enzje naval em ef nav
en shoorp, e-er mele-tan, gen nek sazj-ie tieroe.
:  إيرمي ليطان:  إنجى نافال إم إفناف إنشورب: * جى أف إيرشورب إمفوه
.خين نيك صاجى تيرو
* “Mijn ogen zijn al wakker: voor de
morgenstond: opdat ik nadenk over: al Uw
uitspraken.”
.  جميع أقوالك:  ألتلو: س َحر
َ  عيناى وقت ال: * سبق أن بلغت
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السبع طرائق

* Cwtem `eten`cm3 : kata pekni25 `nnai :
nahmen
Pu
Pennov5
:
kata
nekmet2enh3t.

* Sootem e-ten esmie, kata pek nieshtie en nai,
nahmen Eptshois Pennoetie, kata nek met shen hiet.

 ناهمين إبتشويس بين:  كاطا بيك نيشتى إن ناي: * سوتيم إي تين إسمي
. كاطا نيك ميت شنهيت: نوتي
* Hoor onze stemmen: naar Uw grote genade: en red
ons o Heer, onze God: naar Uw barmhartigheid.

.  حسب رأفاتك:  ونجينا أيها الرب إلهنا:  كعظيم رحمتك: * إسمع صوتنا
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السبع طرائق

* F5
pi4airwov2
:
`nre4erpe0nane4
:
pire4eroikonomin : `nne4cwtp `nkalwc.
* Efnoetie pie fai roo-oesh, en ref er peth-na-nef,
pie ref er ie kono-mien, en nef sootp en kaloos.
 بي ريف إير إي:  إنريف إيربيث نانيف: رواوش
* إفنوتي بي فاي
ُ
.  إن نيف صوتب انكالوس: كونومين
* O Zorgzame God: de Weldoener: de Goede
Bestierder: van Zijn uitverkorenen.
.  مختاريه حسنا ا:  مدبر:  صانع الخيرات: * يا هللا المهتم
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السبع طرائق

* Pire4erhemi
etgor
:
`nn3`etavfwt
haro4
: `fresi22wov `nte ovon niben: nohem `ntovovgai.
* Pie ref er hemie et khor, en nie etav foot harof, ef ref
etshiesh shoo-oe ente oe-on nieven, nohem en toe
oekhai.

 إفريف:  إن ني إيطاف فوت هاروف: * بي ريف إيرهيمي إتجور
.اوجاي
 نوهيم: اواون نيفين
ُ إنطو
ُ
ُ إتشيشواو انتي
ُ

* De Sterke Bestierder voor hen: die hun toevlucht
zoeken bij U: die de verlossing en redding: voor een
ieder wenst.

.  ونجاة كل أحد:  المتشوق لخالص:  للملتجئين إليه: * ال ُمدبر القوي
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السبع طرائق

* Qen tekmet`xr3ctoc : akcob5 nan `mpiegwrh :
ari`hmot nan `mpai`ehoov : enoi `na0nobi.
* Gen tek met egriestos, ak sobtie nan em pie ekhoorh, arie ehmot nan em pai ehoo-oe, en-oi en
ath-novie.
 أرى إهموت:  أك صوفتي نان إم بي إيجوره: * خين تيك ميت إخريستوس
.  إنؤي إن أث نوفي: إيهواو
نان إم باى
ُ
* In Uw goedheid: heeft U voor ons de nacht bereid:
laat ons deze dag: zonder zonden doorkomen.

.  ونحن بغير خطية:  أنعم لنا بهذا اليوم:  هيأت لنا الليل: * بصالحك
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السبع طرائق

* E0rener`pem`p2a: e` 4ai `nnengig `e`p2:
harok `mpek`m0o : xwric gwnt nem mokmek
e4hwov.

* Ethren er ep em-epsha, e-fai en nen zj-iekh eepshooi, harok em pek emtho, goories khoont nem
mok mek ef hoo-oe.
 خوريس:  هاروك إمبيك إمثو:  إفاى إن نين جيج إإبشوي: * إثرين إير إب إم إبشا
.إفهواو
جونت نيم موك ميك
ُ
* Zodat wij waardig zijn: onze handen naar U op te
heffen: zonder boosheid : of kwade gedachten.
.  ول فكر ردىء: ب
ِ  أمامك بغير غض:  أيدينا إليك: * لنستحق أن نرفع
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السبع طرائق

* Qen tai han`atoovi : covtwn nenmwit `eqovn : nem
nenmwit `ebol : qen `povno4 `nte tek`ckep3.
* Gen tai han ato-oewie, soe-toon nen mooit
egoen, nem nen mooit evol, gen ep oe-nof ente
tek es ke-pie.
 صوطون نين مويت إيخون نيم نين مويت: أطواووي
* خين طاي هان
ُ
. خين إب ُؤنوف إنتي تيك إسكيبي: إيفول
* Effen op deze morgen: ons ingaan: en ons
uitgaan: in de vreugde van Uw bescherming.
ُ  سهل: س َحر
.  بسترك المفرح:  الداخلية والخارجيه: طرقنا
َ * فى هذا ال
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السبع طرائق

* E0rengw
`ntekme0m3i
:
`n`ehoov
niben: `ntenhwc `etekgom : nem david pi`prof3t3c.
* Ethren khoo entek methmie, en ehoo-oe nieven,
en-ten hoos e-tek khom, nem Davied pie profities.
 نيم:  إنتين هوس إتيك جوم: إيهواو نيفين
 إن: * إثرين جو إنتيك ميثمى
ُ
. دافيد بي إبروفيتيس
* Zodat wij elke dag: Uw rechtvaardigheid
verkondigen: en Uw kracht prijzen: met David de
profeet:
.  مع داود النبي:  ونمجد قوتك:  كل يوم: * لننطق بعدلك
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السبع طرائق

* Ge qen tekhir3n3 : P=x=c Pen=c=w=r : anenkot
antwovn : ge anerhelpic `erok.
* Zje gen tek hirienie, Piegristos Pensootier, anen
kot an too-oen, zje an er helpies erok.
: واون
ُ  أنين كوت أنط:  بخرستوس بين سوتير: * جي خين تيك هيريني
. جى أن إيرهيلبيس إيروك
* “In Uw vrede: o Christus onze Verlosser:
sliepen en ontwaakten wij: want wij hoopten op
U.”
. ألننا توكلنا عليك:  رقدنا وقمنا:  أيها المسيح مخلصنا: * قائلين بسالمك
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السبع طرائق

* H3ppe ovpe0nane4 : ie ovpetholg `eb3l
: `e`p5ma5 `nhan`cn3ov : ev2op hi ovma.

* Hiep-pe oe peth-nanef, je oe pet-holkh e-viel,
eeptie-matie en han esniejoe, ev-shop hie oe-ma.
إسنيو
 إإبتي ماتي إنهان:  يي او بيت هولج إيفيل: * هيببي او بيث نانيف
ُ
.  إفشوب هيوما:
* Zie, hoe goed en liefelijk: het voor broeders is:
om bijeen te komen: in eenheid.
.  ساكنين معا:  إالا إتفاق إخوة:  وما هو الحلو: * ها ما هو الحسن
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السبع طرائق

* Evercvmfwnin : qen ovajap3 `mm3i : `nevajjelik3 :
kata ni`apoctoloc.
* Ev-er siemfoonien, gen oe-aghapie emmie, en
ev ankhe-liekie, kata nie apostolos.
 كاطا ني:  إن إف أنجيليكى:  خين او آغابي إممي: * إف إير سيمفونين
. أبوسطولوس
* Verenigd: in de ware: evangelische liefde: gelijk
de apostelen.
.  كمثل الرسل:  إنجيلية:  بمحبة حقيقية: * متفقين
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السبع طرائق

* M`fr35 `mpicogen : e` 5`afe `mP=x=c : e4n3ov `egen
5mort : 2a `e`qr3i `enisalavg.
* Em efrietie em pie sozjen, e-tie a-fe em Piegristos, ef
nie-joe ezjen tie mort, sha e-egrie e-nie et shalav-kh.

 إفنيو إيجين تي:  إي تي أفي إم بخرستوس: * إم إفريتي إمبي صوجين
. شا إإخري إيني تشاالفج: مورت
* Het is als balsem: op het hoofd van Christus:
vloeiend van Zijn baard: tot zijn voeten.
 إلى أسفل:  النازل على اللحية:  على رأس المسيح: * مثل الطيب
. الرجلين
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السبع طرائق

* E40whc `mm3ni niben : niqelloi nem nialwov`i : nem
niqel2iri : nem nidi`akonict3c.
* Ef thoohs em mienie nieven, nie gelloi nem nie
aloo-oewie, nem nie gel shierie, nem nie
ziakoniesties.
 نيم ني: اووى
ُ  ني خيللوى نيم ني ألو: * إفثوهس إم ميني نيفين
.  نيم ني ذيا كونيس تيس: خيلشيري
* En iedere dag zalft: de ouderen en kinderen: de
jonge mannen: en diakenen.
.  والفتيان والخدام:  والصبيان:  الشيوخ: * يمسح كل يوم
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السبع طرائق

* Nai `eta4hotpov evcop : `nge Pi=p=na =e=0v
: `m`fr35 `novkv0ara : ev`cmov `eF5 `nc3ov
niben.

* Nai etaf hotpoe evsop, enzje pie Pnevma eth-oewab,
em efrietie en oe-kiethara, ev esmoe e-Efnoetie en siejoe nieven.
 إف:  إمفريتي إن ُؤ كيثارا:  إنجي بي إبنفما اثؤواب: * ناي إيطاف هوتبو إفسوب
.إنسيو نيفين
إسمو إفنوتي
ُ
* Dezen die de Heilige Geest: verenigd heeft: als een
snaarinstrument: altijd God lovend.
.  مسبحين هللا كل حين:  معا مثل قيثارة:  الروح القدس: * هؤالء الذين ألّفهم
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السبع طرائق

* Qen hanyalmoc nem hanhwc : nem hanhwd3 `m=p=n=atikon
: `mpi`ehoov nem pi`egwrh : qen ovh3t `natxarw4.

* Gen han epsalmos nem han hoos, nem han
hozie em epnevmatiekon, em pie ehoo-oe nem
pie e-khoorh, gen oe-hiet en at ka-roof.
:  نيم هان هوذي إم إبنفما تيكون: * خين هان إبصالموس نيم هان هوس
.اوهيت إن أت كاروف
إمبي
ُ  خين: إيهواو نيم بي إيجوره
ُ
* Met psalmen en lofzangen: en geestelijke liederen:
dag en nacht: met een aanhoudend hart.

.  بقلب ال يفتر:  النهار والليل:  وترانيم روحية: * بمزامير وتسابيح
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السبع طرائق

* N0o `0mav `mpiovwini : ettai3ovt `mmacnov5
: `are4ai qa pilojoc : pi`axwritoc .

* ntho ethmav em pie oeooinie, et tajoet emmasnoetie,
a-re fai ga pieloghos, pie a-gooritos.

 أري فاي خابي:  إت طايوت إم ما سنوتي: اواويني
ُ * نثو إثماف امبي
. بي أخوريطوس: لوغوس
* U bent de Moeder van het Licht: de vereerde Moeder
Gods: u hebt gedragen: het Onbevattelijke Woord.

.  حملت الكلمه غير المحوى:  والده االله:  المكرمه: * أنت يا أم النور
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* Menenca

السبع طرائق

` remac4 : `are`ohi `ereoi `mpar0enoc : qen
0
hanhwc nem han`cmov : tensici `mmo.
* Menensa ethre masf, ar-e ohie e-re oi em
parthenos, gen han hoos nem han esmoe, ten etshiesie emmo.
 خين هان:  أري اوهي إيروي إم بارثينوس: * مينينصا إثري ماسف
. تين تشيسي إممو: هوس نيم هان إسمو
* Nadat U Hem hebt gebaard: bleef U een maagd:
met lofzang en met zegening: verhogen wij u.
.  بتسابيح وبركات:  نعظمك:  بقيت عذراء: * ومن بعد أن ولدته
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السبع طرائق

* Ge n
` 0o4 qen pe4ovw2 : nem `p5ma5 `mPe4iwt : nem
Pi=p=n=a e=0v : a4`i a4cw5 `mmon.
* Zje enthof gen pef oeoosh, nem ep tie-matie em
pef-joot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af
sootie emmon.
 نيم بي:  نيم إبتي ماتي إمبيف يوت: اواوش
ُ * چي إنثوف خين بيف
. أفئي أفصوتي إممون: إبنفما إثؤواب
* Want door Zijn eigen wil: en het behagen van Zijn
Vader: en de Heilige Geest: kwam Hij en verloste ons.

. أتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسره أبيه: * ألنه بإرادته
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السبع طرائق

* Anon hwn tentwbh : e0ren2a2ni evnai : hiten
ne`precbi`a : `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.
 إن:  هيتين ني إبريسفيا:  إثرين شاشني إفناي: * أنون هون تين طوبه
. طوتف إمبي ماي رومي
* En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens
liefheeft.
.  عند محب البشر:  برحمه بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Api`c0oinov4i etcwtp : `nte tepar0eni`a :
a42ena4 `e`p2wi : 2a pi`0ronoc `mFiwt.
* A-pie estoi noefie et sootp, ente te parthenia, af
shenaf e-epshooi, sha pie ethronos em Efjoot.
:  أفشي ناف إإبشوي:  إنتي تي بارثينيا: * أبي إسطوي نوفي إت صوتب
.شا بي إثرونوس إم إفيوت
* De uitgelezen wierook: van uw maagdelijkheid:
is gestegen naar de troon: van de Vader.
. كرسى اآلب:  صعد إلى:  الذى لبتوليتك: * البخور المختار
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السبع طرائق

* Ehote pi`c0oinov4i : `nte Nixerovbim : nem Niceravim
: Maria` 5par0enoc.
* Eho-te pie estoi noefie, ente nie Sheroebiem,
nem nie Serafiem, Maria tie parthenos.
 ماريا:  نيم ني سيرافيم:  إنتى ني شيروبيم: * إيهوتى بي إسطوي نوفي
.تي بارثينوس
* Voortreffelijker dan de wierook: van de
Cherubim: en de Serafim: o Maagd Maria.
.  يا مريم العذراء:  والسيرافيم:  الشاروبيم: * أفضل من بخور
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السبع طرائق

* Xere 5fe `mberi : 03`eta Fiwt 0amioc
a4xac `novma `nemton : `mPe423ri `mmenrit.

:

* Shere tie fe em verie, thie e-ta Efjoot thamios, af kas
en oe-ma en emton, em pef shierie em menriet.

 أف كاس إنوما إن:  ثي إيطا إفيوت ثاميوس: * شيري تي في إمفيري
.  إمبيف شيري إم مينريت: إمطون
* Gegroet zij de nieuwe hemel: die de Vader schiep: en
maakte tot rustplaats: voor Zijn Geliefde Zoon.

:  وجعلها موضع راحه:  التى صنعها اآلب: * السالم للسماء الجديدة
. إلبنه الحبيب
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السبع طرائق

* Xere pi`0ronoc : `mbacilikon : `mf3`etov4ai `mmo4 :
higen Nixerovbim.
* Shere pie ethronos, em vasilie-kon, em fie e toe
fai emmof, hiezjen nie Sheroebiem.
 هيجين:  إمفي إيتو فاي إمموف:  إم فاسيليكون: * شيري بي إثرونوس
. ني شيروبيم
* Gegroet zij de Koninklijke Troon: van Hem: die
wordt gedragen: door de Cherubim.
.  على الشاروبيم:  الذى للمحمول:  الملوكى: * السالم للكرسى
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السبع طرائق

* Xere 5`proctat3c : `nte nenyvx3 : n
` 0o jar `al30wc
: pe `p2ov2ov `mpenjenoc.
* Shere tie epros-taties: ente nen epsie-shie,
entho ghar aliethoos: pe ep shoe-shoe em pen
khe-nos.
 بي:  إنثو غار آليثوس:  إنتي نين إبسيشي: * شيري تي إبروسطاتيس
.إبشوشو إمبين جينوس
* Gegroet zij de Voorspreekster: van onze zielen:
u bent waarlijk: de trots van ons geslacht.
.  فخر جنسنا:  أنت بالحقيقه:  نفوسنا: * السالم لشفيعه
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السبع طرائق

* Ari`precbevin `egwn : w
` 03e0meh `n`hmot : nahren
Pen=c=w=r : Penu I=3c P=x=c.
* Arie pres ve-vien e-khoon: oo thie ethmeh en
ehmot: nahren Pensootier: Pentshois Iesoes
Piegristos.
:  ناهرين بين سوتير:  اوثي إثميه إن إهموت: * آري إبريسفيفين إيجون
.بين تشويس إيسوس بخرستوس
* Wees onze voorspraak: o vol van genade: bij
onze Verlosser: onze Heer Jezus Christus.
.  ربنا يسوع المسيح:  لدى مخلصنا:  يا ممتلئة نعمة: * إشفعى فينا
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السبع طرائق

* Hopwc `nte4tagron : qen pinah5 etcovtwn :
ovoh `nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et soetoon: oewoh entef er ehmot nan: em pie ko evol
ente nen novie.
 اووه إنتيف إير:  خين بي ناهتي إت سوطون: * هوبوس إنتيف طاجرون
.  إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إهموت نان
* Dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof: en
ons schenkt: de vergiffenis van onze zonden.
. بمغفرة خطايانا:  وينعم لنا:  فى اإليمان المستقيم: * لكى يثبتنا
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السبع طرائق

* Hiten ni`precbi`a : `nte 50e`otokoc =e0
= v Mari`a : Pu ari`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oe-wab
Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol ente
nen novie.

 إبشويس أري:  إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إهموت نان
* Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige
Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.

.  بمغفرة خطايانا:  يارب أنعم لنا:  اإلله القديسة مريم: * بشفاعات والدة

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Hanan2o n
` 2o : nem han`0ba `n0
` ba
: `narx3ajjeloc : nem ajjeloc evovab.
*Han ansho en sho, nem han eth-va en eth-va, en
arshie ankhelos, nem ankhelos evoe-wab.
 نيم:  إن أرشي أنجيلوس:  نيم هان إثفا إن إثفا: * ها نانشو إنشو
.أنجيلوس إفؤواب
* Duizend maal duizenden: en tienduizend maal
tienduizenden: aartsengelen: en heilige engelen.
. ومالئكة مقدسين:  رؤساء مالئكة:  وربوات ربوات: * اُلوف اُلوف

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Ev`ohi `eratov : `mpe`m0o `mpi`0ronoc : `nte
pipantokratwr : evw2 `ebol evgw `mmoc.
* Ev o-hie era-toe, em pe emtho em pie ethronos,
ente pie Pandokrator, ev-oosh evol ev-khoo
emmos.
:  إنتي بي باندوكراطور:  إمبي إمثو إمبي إثرونوس: * إفؤهي إيراطو
.إفوش إيفول إفجو إمموس
*Staan voor de troon: van de Pantokrator: en
roepen uit: zeggende:
.  قائلين:  صارخين:  كرسي ضابط الكل: * وقوف أمام

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Ge `xovab `xovab : `xovab qen ovme0m3i : pi`wov nem
pitai`o : er`prepi n
` %`triac.
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab, ek-oe-wab gen oemethmie, pie oo-oe nem pie tajo, er ep-re-pie en
tie Trias.
: اوواو نيم بي طايو
 بي: اوميثمي
ُ
ُ  إكؤواب خين: * جي إكؤواب إكؤواب
.إير إبريبي إنتي إترياس
* Heilig heilig: heilig in waarheid: glorie en eer:
komen toe aan de Drie-eenheid.
.  يليقان بالثالوث:  المجد والكرامة:  قدوس بالحقيقة: * قدوس قدوس

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Hiten ni`precbi`a : `nte `pxoroc t3r4 `nte niajjeloc :
Pu ari`hmot nan `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie epresvia, ente ep goros tierf ente nie
ankhelos, Eptshois arie ehmot nan: em pie koo
evol ente nen novie.
:  إنتى إبخوروس تيرف إنتى ني أنجيلوس: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبشويس أري إهموت نان
* Door de voorspraak: van alle koren van engelen: o
Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

.  بمغفره خطايانا:  يارب أنعم لنا:  صفوف المالئكة: * بشفاعات جميع

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Nenio5 `n`apoctoloc : avhiwi2 qen nie0noc
: qen pievajjelion : `nte I=3c P=x=c.
* Nen jotie en apostolos, av hie ooish gen nie ethnos,
gen pie ev ankhelion, ente Iesoes Piegristos.

 خين بي إف:  أفهي اويش خين ني إثنوس: * نين يوتي إن أبوسطولوس
. إنتي إيسوس بخرستوس: أنجيليون
* Onze vaders de apostelen: predikten tot de
volken: het evangelie: van Jezus Christus.
.  يسوع المسيح:  بإنجيل:  بشروا فى األمم: * آباؤنا الرسل

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Apov`qrwov 2ena4 : higen `pkahi t3r4 : ovoh
novcagi avfoh : 2a avr3gc n
` 5oikovmen3.
* A-poe egroo-oe shenaf, hiezjen ep kahie tierf, owoh
noe sazj-ie av foh, sha avriekhs en tie ie-koe-menie.

:  اووه نو صاجي أف فوه:  هيجين إبكاهي تيرف: او شيناف
ُ * أبو إخرو
.شا أفريجس إنتي إيكوميني
* Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden reikten: de
einden der wereld.
.  إلى أقطار المسكونة:  وبلغ كالمهم:  الى األرض كلها: * خرجت أصواتهم

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Hiten nievx3 : `nte nau `nio5 `n`apoctoloc : Pu ari`hmot
nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie ev-shie, ente natshois en jotie en
apostolos, Eptshois arie ehmot nan, em pie koo evol
ente nen novie.
 إبتشويس أري:  إنتي ناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إهموت نان
* Door de voorbeden: van mijn meesters en vaders de
apostelen: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.

.  بمغفره خطايانا:  يارب أنعم لنا:  اآلباء الرسل: * بصلوات سادتى

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Han`xlom `natlwm : a4t3itov `nge Pu :
higen `pxoroc t3r4 : `nte nimartvroc.
* Han eklom en atloom, avtie toe enzje Eptshois,
hiezjen ep goros tierf, ente nie martieros.
 هيجين إبخوروس:  أف تيطو إنجي إبتشويس: * هان إكلوم إن أتلوم
. إنتي ني مارتيروس: تيرف
* Met kronen die niet verwelken: heeft de Heer
gekroond: alle koren: van martelaren.
. صفوف الشهداء:  على جميع:  جعلها الرب: * أكاليل غير مضمحلة

De zeven melodieën

السبع طرائق

* A4tovgwov a4nahmov : ge avfwt haro4 : aver2ai
nema4 : qen te4metovro.
* Af toe khoo-oe afnahmoe, zje av-foot harof, av
er shai nemaf, gen tef met oero.
:  أف إيرشاي نيماف:  جي أف فوت هاروف: ناهمو
جواو أف
* أفطو
ُ
ُ
.خين تيف ميت اورو
* Hij heeft hen gered en bewaard: want zij hebben
op Hem gehoopt: ze vierden met Hem: in Zijn
Koninkrijk.
. فى ملكوته:  وعيدوا معه:  ألنهم التجأوا اليه: * أنقذهم وخلصهم

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte nimartvroc :
Pu ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie ev-shie, ente ep goros tierf ente nie
martieros, Eptshois arie ehmot nan, em pie koo
evol ente nen novie.
:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني مارتيروس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van alle koren van martelaren: o
Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

. بمغفره خطايانا:  يارب أنعم لنا:  صفوف الشهداء: * بصلوات جميع

De zeven melodieën

* N3=e=0v
`ntak
:
ev`e`cmov
: `evecagi `m`p`wov : `nte tekmetovro.

السبع طرائق

`erok

* Nie eth-oewab entak, ev e-esmoe erok, ev esazj-ie em ep oo-oe, ente tek met oero.
: إبؤاو
 إف إي صاجي إم:  إف إي إسمو إيروك: * ني إثؤواب إنطاك
ُ
.إنتي تيك ميت اورو
* Uw heiligen: zegenen U: en zij spreken van de
glorie: van Uw Koninkrijk.
.  بمجد ملكوتك:  وينطقون:  يباركونك: * قديسوك

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Tekmetovro Panov5 : ovmetovro `n`eneh : ovoh
tekmetu : 2a nigene`a t3rov.
* Tek met oero Panoetie, oemet oero en eneh,
owoh tek met tshois, sha nie khene-a tieroe.
 اووه تيك ميت تشويس: اوميت اورو إن إينيه
ُ : اورو بانوتي
ُ * تيك ميت
. شا ني جي ني أ تيرو:
* Uw koninkrijk, mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: en Uw heerschappij: is tot alle
generaties.
.  إلى كل األجيال:  وربوبيتك:  ملكوت أبدي: * ملكوتك يا إلهي

De zeven melodieën
السبع طرائق
* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte ni`ctavroforoc : nem ni`0m3i
nem nidikeoc : Pu ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.

* Hieten nie evshie, ente ep goros tierf ente nie
estavroforos, nem nie ethmie nem nie zieke-os, Eptshois
arie ehmot nan, em pie koo evol ente nen novie.
 نيم ني إثمي نيم:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني إسطافروفوروس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي:  إبتشويس أري إهموت نان: ني ذيكيؤس

Door de voorbeden: van alle koren van kruisdragers:
de vromen en rechtvaardigen: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden.
:  يارب أنعم لنا:  واألبرار والصديقين:  مصاف البسي الصليب: بصلوات كافة
.بمغفره خطايانا

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Xere `#liac : picofron `m`prof3t3c : nem
Eliceoc : pe4cwtp `mma03t3c.
* Shere Ielie-as, pie sofron em eprofieties, nem
Eliese-os, pef sootp em mathities.
 بيف:  نيم إي ليسيؤس:  بي صوفرون إم إبروفيتيس: * شيري إيلياس
. سوتب إم ماثيتيس
* Wees gegroet Elia: de ingetogen profeet: en
Elisa: zijn uitverkoren discipel.
.  تلميذه المختار:  وأليشع:  النبي المتعفف: * السالم إليليا

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Pini25 `nre4hiwi2 : qen 5xwra `nte X<3mi : Markoc
pi`apoctoloc : pec2orp `nne4erhemi.
* Pie nieshtie en ref hie ooish, gen tie goora ente
Kiemie, Markos pie apostolos, pes shorp en ref
er-hemie.
 ماركوس بي:  خين تي خورا إنتي كيمي: * بي نيشتي إنريف هي اويش
.  بيس شورب إنريف إيرهيمي: أبوسطولوس
* De grote verkondiger: van het land Egypte: is
Markus de Apostel: haar eerste beheerder.
.  مدبرها االول:  مرقس الرسول:  فى كوره مصر: * ال ُمبشر العظيم

De zeven melodieën

السبع طرائق

*`N0o pe 0`mav `mF5 : Mari`a 5par0enoc :
twbh `mmo4 `egwn : e0re4nai qa penjenoc.
* Entho pe ethmav em Efnoetie, Maria tie
parthenos, toobh emmof ekhoon, ethref nai ga
pen khenos.
:  طوبه إمموف إيجون:  ماريا تي بارثينوس: * إنثو بي إثماف إم إفنوتي
.إثريف ناي خا بين جينوس
* U bent de Moeder Gods: o Maagd Maria: bid tot
Hem voor ons: dat Hij ons genadig zij.
.  أن يرحم جنسنا:  أُطلبى منه عنا:  يا مريم العذراء: * أنت هى أم هللا

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Pini25 `mpatriarx3c : peniwt abba Cev`3roc :
f3eta ne4`cbwov`i =e=0v : `erovwini `mpennovc.
* Pie nieshtie em patriarshies, penjoot ava Sevieros,
fie eta nef esvoo-oewie ethoewab, er oe-ooinie em pennoes.

 في إيطا نيف إسفو:  بنيوت أفا سيفيروس: * بي نيشتي إم باطريارشيس
.اواوويني إمبين نوس
ُ  إير: اووي إثؤواب
ُ
* De grote patriarch: onze vader abba Severus:
wiens heilige leer: ons verstand heeft verlicht.
.  المقدسة عقولنا:  الذى أنارت تعاليمه:  أبونا أنبا ساويرس: * البطريرك العظيم

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Peniwt `n`omolojit3c : abba Diockoroc :
a4mi2i `egen pinah5 : ovbe niheretikoc.
* Penjot en omolo-khieties, ava Dioskoros, af
mieshie ezjen pie nahtie, oe-ve nie heretiekos.
 أف ميشي إيجين بي:  أفا ديوسقوروس: * بنيوت إن اومولوجيتيس
.اوفي ني هيري تيكوس
ُ : ناهتي
* Onze vader de belijder: abba Dioscorus:
verdedigde het geloof: tegen de ketters.
.  ضد الهراطقة:  حارب عن اإليمان:  أنبا ديسقورس: * أبونا المعترف

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Nem nenio5 t3rov : `etavrana4 `mPu : `ere
pov`cmov =e=0v : 2wpi nan `novre4rwic.
* Nem nen jotie tieroe, etav ranaf em Eptshois, e-re
poe esmoe eth-oewab, shoopi nan en oe-ref roois.

 إيري بي إسمو:  إيطاف راناف إم إبتشويس: * نيم نين يوتي تيرو
. شوبي نان إن اوريف رويس: إثؤواب
* En al onze vaders: die de Heer hebben
behaagd: laat hun heilige zegen: een wacht zijn
voor ons.
.  تكون لنا حارسا:  بركتهم المقدسة:  الذين أرضوا الرب: * وكل آبائنا

De zeven melodieën

السبع طرائق

* Hiten novevx3 : `ari`hmot nan F5 : `mpixw `ebol `nte
nennobi : moi nan `novcw5.
* Hieten noe ev-shie, arie ehmot nan Efnoetie, em pie
koo evol ente nen novie, moi nan en oe-sootie.

 إمبي كو إيفول إنتي نين:  أري إهموت نان إفنوتي: * هيتين نو إفشي
.اوسوتي
ُ  موي نان إن: نوفي
* Door hun voorbeden: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden: en schenk ons
verlossing.
.  وأعطنا سالما:  بمغفرة خطايانا:  أنعم لنا يا هللا: * بصلواتهم

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Beëindiging Van
De Adam Theotokie
ختام الثيؤطوكيات اآلدام

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Neknai w
` Panov5 : hanatsi`3pi `mmwov :
ceo2 `ema2w : `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe: seosh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.
 إنجى:  سى أوش إيماشو: او
ُ  هان أتتشى إيبى إم مو: * نيك ناى او بانوتى
.نيك ميت شينهيت
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.
.  هى رأفـاتـك:  وكثيـرة جـداا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهي

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk tieroe: pie
ke-sho ente efjom: se-kie nahren nek val.
 بى كيشو انتى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* ني تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U: en het
zand der zee: U heeft het voor ogen.
 كائن أمـام:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.عيـنيـك

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Ie av3r mallon : ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsi-shie: nai ethoe-oonh evol: em pek emtho Pa-tshois.
:  ناي إث اواونه إيفول:  ني نوفي إنتى طا إبسيشى: * يى آفير مالَّلون
.إمبيك إمثو باشويس
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel: zichtbaar
voor U: o mijn Heer.
. أمامـك يـاربى:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسي: * فكـم بالحـرى

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe mevie:
oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى إمبير تى:  باشويس إن نيك إيربو ميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet mijn
Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
.  آثامى:  ول تحسب:  يـاربي ل تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi etcaov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie emmos:
pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er pev mevie.
 بى سونى:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إيربف ميفئى: اووي نام
َّ إتصا
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares verlost:
de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht mijn Heer.

 يا سيـدي:  والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلَّصتها: * فإن العشـار إختـرتـه
. ذكـرتـه

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi : ma`tcaboi `nta`iri
: `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma et sa-voi
enta ie-rie: en-oe metania.
:  ما إتصافوى إنطا إيرى:  خابى ريف إيرنوفى: * آنوك هو باشويس
.إنؤميطانيا
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn Heer:
berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا ا الخاطيء

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Ge
`xovw2
`m`fmov
an
:
`mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4tac0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.
* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er novie: em
efrietie entef tas tof: entes oon-g enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى إنتيف طاس:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar: maar dat
hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
.  وتحيـا نـفســه:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ل تشـاء

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Matac0on F5 : `eqovn `epekovgai : `ariov`i neman :
kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai: arie oe-wie
neman: kata tek met aghathos.
 كاطا: اووي نيمان
َّ  آرى: اوجاى
ُ  إيخون إى بيك: * ما طاس طون إفنوتى
.تيك ميت آغاثوس
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing: handel
met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  إلى خالصك: * ردنـا يا هللا

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Ge
n
` 0ok
ov`aja0oc:
ovoh
`nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet: maroe tahon en koolem: enzje nek met shenhiet.
 إنجى:  مارو طاهون إنكوليم:  اووه إن نائيت: او أغاثوس
ُ * جي إنثوك
.نيك ميت شينهيت
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعاا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr: ovoh nai
nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie Pensootier:
oewoh nai nan: kata pek nieshtie en nai.
:  اووه ناي نان:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شينهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناي
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote genade.
 كعظيـم:  مخلصنا وأرحمنا:  أيها الــرب اإلله: * تـرأف علينـا كلنـا
.رحمتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Nai `k`iri `mpovmev`i : w
` Penn3b P=xc : ek`e2wpi qen
tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .
* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb Piegristos: ek
e-shoopie gen ten mietie: ek oosh evol ek kho emmos.
 إك إشوبى خين تين:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester: wees onder
ons: en roep uit en zeg.
. صارخـا ا قـائـالا:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤلء إذكـرهـم

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات الدام

* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos noo-ten: et
hierienie em Pajoot: tie ko emmos nemoo-ten.
 تى:  إت هيرينى إم بايوت:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
.كو إمموس نيموتين
* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn Vader: laat
Ik u.”
.  أتـركه معكــم:  سـالم أبي:  أعطيـكم: * سـالمي أنـا
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ختام الثيؤطوكيات الدام

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol .
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie: sem nie
nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.
:  سيم ني نان إنتيك هيريني:  موي نان إنتيك هيريني: * إبؤرو إنتى تي هيريني
.كانين نوفي نان ايفول
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede: bevestig in
ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
.  وإغفـــــر لنا خطايانا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
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ختام الثيؤطوكيات الدام

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh .
*Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie sobt eros:
en nes kiem sha eneh.
 إن نيس كيم:  آري سوبت إيروس:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. شا إينيه
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk haar: zodat
zij niet wankelt voor altijd.
.  إلي األبــد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
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ختام الثيؤطوكيات الدام

* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35 5nov :
qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem Pi=p=na =e=0v .
*Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen ep oo-oe
ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.
 نيم بي: اوواو إنتي بيفيوت
 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
ُ
. ابنيفما إثؤوأب
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in de glorie
van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
. والــروح القـــــدس:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
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ختام الثيؤطوكيات الدام

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem
nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet: entef taletsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie nem nen sooma.
 إنتيف طالتشو إن ني:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert: en de
ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
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ختام الثيؤطوكيات الدام

*Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
*Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos:
nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
* تين
ُ
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُو ِلدت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
Index - الفهرس
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Gebed Voor De
Offeranden
أوشيـة القـرابين

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nyetfi `m`vrwous @ `nni;ucia
ni`procvora @
Toobh ezjen nie etfie em ef roo-oesh en nie
thiesia nie epros fora
إمفرواوش إن نى ثيسيا نى إبروس فورا
طوبه إيجين ني إتفى
ُ
Laat ons bidden voor hen die zorgen voor de
offers, de offergaven,
،اطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين
Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien,

يـقــول الـشماس

Diaken

ni`apar,y nineh
nijwm `nws @
`nerswousi@

ni`c;oinoufi
nikumillion

ni`ckepacma
`nte pima

nie aparshie nie neh nie estoi noefie nie eskepasma nie khoom en
oosh nie kiem-miellion ente pie ma en er shoo-oe shie,

 نى إس كيباس مانى جوم إن إوش نى: نى أبارشى نى نيه نى إسطوي نوفى
: إيرشواوشى
كيميليون إنتي بى ما إن
ُ
de eerstelingen, de olie, de wierook, de voorhangsels, de kerk-boeken
en de altaar-vaten,

. وأواني المذبح، وكتب القراءة، والستور، والبخور،والبكور والزيت
wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa elsetoer wa-kotob el-kera-ah
wa-awanie el-mezba7.

Diaken

يـقــول الـشماس

Hina `nte P=,=c Pennou] ]sebi`w nwou qen
I=l=y=m `nte `tve @ `ntef,a nennobi nan `ebol.
hiena ente Piegristos Pennoetie tie sheveejo noo-oe gen
Jerosaliem ente etfe, entef ka nen novie nan evol.

نواو خين يروساليم إنتي إتفي إنتيف
هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو
ُ
.كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het Hemelse
Jeruzalem en onze zonden vergeeft.

. ويغفر لنا خطايانا،لكي المسي ُح إل ُهنا يكافئهم في أورشليم السمائية
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie Oroshaliem el-sa-maeejah wa jaghfer lana gata-jana.
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Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Qen P=,=c I=y=c Pen¡ Amyn Allylouia .
* Gen Piegristos Iesoes Pentshois Amien alleloja.

. * خين بخرستوس إيسوس بين تشويس أمين الليلويا
* Door Jezus Christus onze Heer Amen Halleluja.
. * بالمسيـحِ يســوع ربنــا أمين هلليلويا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne ten5ho `ero : `w 03=e0
= v e0meh `n`wov
:
`etoi
`mpar0enoc
`nc3ov
niben
:
5macnov5 `0mav `mP=xc.
* Shere ne ten tie ho ero, o thie eth-oe-web ethmeh en oo-oe,
et oi em parthenos en seejoe nieven, tie masnoetie ethmav em
Piegristos.
 إتؤي أم بارثينوس إن:  أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو: * شيري ني تين تيهو إيرو
. تي ما إسنوتي إثماف إم بخرستوس: سيو نيفين
* Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van glorie,
altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder van Christus;
. والدة اإلله أم المسيح:  العذراء كل حين:  أيتها القديسة الممتلئة مجدا: * السالم لك نسالك

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Aniov`i `nten`procevx3 : `e`p2wi ha
pe23ri `mmenrit : `nte4xa nennobi nan `ebol.

* A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi ha pe
shierie em menriet, entef ka nen novie nan evol.
 إنتيف كا:  إإبشوي هابي شيري إم مينريت: * آنى اووى إنتين إبروس إفشى
.نين نوفى نان إيفول
* draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon, opdat Hij
onze zonden vergeeft.
.  ليغفر لنا خطايانا:  الحبيب:  إلى إبنك: * إصعدى صلواتنا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini `n ta`fm3 :
P=xc Pennov5 : 5par0enoc =e=0v.
* Shere thie etas miesie nan, em pie oe-ooinie enta
efmie, Piegristos pen noetie, tie parthenos eth-oe-wab.

 بخرستوس بين:  إم بي أوأويني إنطا إفمى: * شيري ثى إيطاس ميسى نان
.نوتي تي بارثينوس إثؤواب
* Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware Licht
heeft gebaard, Christus onze God.
. العــذراء القـديسة:  المسيح إلهنا:  النور الحقيقي: * السالم للتي ولدت لنا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4 erovnai nem
nenyvx3 : `nte4xa nen nobi nan `ebol.
* Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef er oe nai
nem nen epsieshie, entef ka nen novie nan evol.
 إنتيف إير أوناي نيم نين إبسيشي:  إإهري إي جون: * ماتى هو إم إبتشويس
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول:
*Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over onze zielen
ontfermt en onze zonden vergeeft.
.  ويغفر لنا خطايانا:  مع نفوسنا:  ليصنع رحمة: * إسألى الرب عنا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* %par0enoc Mari`am : 50e`otokoc =e0
= v :
5`proctat3c `etenhot : `nte `pjenoc `nte
5metrwmi.
* Tie parthenos Mariam, tie theotokos eth-oe-wab, tie
epros-taties e-ten hot, ente ep khenos ente tie met roomie.
 تي إبروس طاتيس إي تين:  تي ثيؤطوكوس إثؤواب: * تي بارثينوس ماريام
. إنتي إب جينوس إنتي تي ميت رومى: هوت
* Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe voorspraak
van het menselijk geslacht,
. لجنس البشرية:  القديسة الشفيعة األمينة:  والدة اإلله: * أيتها العذراء مريم

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : nahren P=xc
f3etare`gfo4
:
hopwc
`nte4er`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Arie pres ve-vien e-ehrie e-khon, nahren Piegristos fie et a-

re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot nan, em pie koo evol ente
nen novie.
:  ناهرين بخرستوس في إيطاري إجفوف: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
.  إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: هوبوس إنتيف إير إهموت نان
* wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.
.  لكى ينعم لنا بمغفرة خطايانا:  الذى ولدتيه:  أمام المسيح: * إشفعى فينا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne `w 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n` al30in3 :
xere `p2ov2ov `nte penjenoc : `are`gfo
nan `nEmmanov3l.
* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie, shere
epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en Emmanoe-iel.

 شيري إبشوشو إنتي بين:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
. ولدت لنا عمانوئيل:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot :
nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten hot: nahren
Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen novie nan evol.

 ناهرين بين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor onze
Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغفر لنا خطايانا:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Tote rwn a4moh `nra2i : ovoh penlac qen
ov0el3l : ge Penu I=3=c P=x=c : avmac4 qen
B30leem.

* To-te ron af moh en rashie, oewoh pen las gen oe theliel,
zje Pentshois Iesoes pie Egrestos, av masf gen viethle-em.
 جيي بيين تشيويش:  اووه بين لس خين اوثيليل: * توتي رون أفموه إن راشى
. أف ماسف خين فيثليئيم: إيسوس بخرستوس
* Onze mond is gevuld met lachen, en onze tong met gejuich,
want onze Heer Jezus Christus, is geboren in Bethlehem.
.  ُولد في بيت لحم:  ألن ربنا يسوع المسيح:  ولساننا تهليالا: * حينئذ إمتأل فمنا فر احا
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Xere 5baki `mPennov5 : `tpolic
: `fma`n2wpi `nnidikeoc : `ete 0ai te I=l=3=m.

`nte

n3etonq

* Shere tie vakie em Pennoetie, et polies ente nie et oon-g, ef
ma en shoopie en nie ziekeos, e-te thai te Jerosaliem.
 إفما إن شوبي إن ني:  إت بوليس إنتى ني إتؤنخ: * شيرى تي فاكي إم بين نوتي
.  إيتى ثاي تى يروساليم: ذيكيؤس
* Wees gegroet o stad van onze God, de stad van de levenden,
het
huis
van
de
rechtvaardigen
dat
is
Jeruzalem.
.  التي هي اورشليم:  مسكن الصديقين:  مدينة األحياء: * السالم لمدينة إلهنا
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* Xere ne `w B30leem : `tpolic `nni`prof3t3c : n3
etaver`prof3tevin : e0be `pginmici `nEmmanov3l.
* Shere ne o Viesle-em, et polies en nie eprofieties, nie etav
er eprofietevien, ethve ep zj-ien miesie en Emmanoe-iel.
 ني إيطا إير إبروفي:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: * شيرى ني او فيثليئيم
.  إثفى إبجين ميسى إن إممانوئيل: تيفين
* Wees gegroet o Bethlehem, de stad van de profeten, die
geprofeteerd hebben, over de geboorte van Emmanuël.
.  عن ميالد عمانوئيل:  الذين تنبأوا:  مدينة األنبياء: لك يا بيت لحم
ِ * السالم
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* Apiovwini `nta`fm3i : a42ai nan hwn `mfoov : qen
5par0enoc Mariam : 52elet `nka0aroc.
* A-pie oe-ooinie enta ef mie, af shai nan hoon em fo-oe,
gen tie parthenos Mareejam, tie shelet en katharos.
 خين تي بارثينوس: إمفواو
 أفشاي نان هون: اوواويني إنطا إفمي
* آبي
ُ
ُ
.  تي شيليت إن كاثاروس: ماريام
* Het Ware Licht, scheen vandaag over ons, uit de Maagd
Maria, de reine Bruid.
. العروس النقية:  من مريم العذراء:  نحن ايضا النور الحقيقي: * اليوم أشرق لنا
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Mari`a acmici `mPen=c=w=r : pimairwmi `n`aja0oc : qen
B30leem `nte %iovdea : kata ni`cm3 `nte ni`prof3t3c.
* Mareeja as miesie em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, gen Viesle-em ente tie Joeze-a, kata nie esmie ente
nie eprofieties.

 خين فيثليئيم:  بي ماي رومي إن آغاثوس: * ماريا أس ميسي إم بين سوتير
.  كاطا ني إسمي إنتي ني إبروفيتييس: إنتى تي يوذي آ
* Maria baarde onze Verlosser, de Goede Menslievende, te
Bethlehem in Judea, volgens de uitspraken van de profeten.
. كأقوال األنبياء:  في بيت لحم اليهودية:  محب البشر الصالح: * مريم ولدت مخلصنا
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* #ca`3ac pi`prof3t3c : w2 `ebol qen ov`cm3 `n0el3l : ge
ec`emici `nEmmanov3l : Pencwt3r `n`aja0oc.
* Iesa-eejas pie epro-fieties, oosh evol gen oe esmie en theliel,
zje es e-miesie en Emmano-iel, Pensootier en aghathos.

 جى إس:  اوش إيفول خين او إسمي إن ثيليل: * إيصائياس بي إبروفيتيس
. بين سوتير إن آغاثوس: إميسى إن إممانوئيل
* Jesaja de profeet, riep met een stem van vreugde: “Zij
zal baren Emmanuël, onze Goede Verlosser.”
 مخلصنا:  أنها تلد عمانوئيل:  يصرخ بصوت التهليل قائال: * أشعياء النبي
.الصالح
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Ic nif3ov`i ev`eovno4 : nem `pkahi 0el3l : ge acmici
nan `nEmmanov3l : `anon qa ni`xricti`anoc .
* Jis nie fie oe-wie ev e-oe nof, nem ep kahie theliel, zje as
miesie nan en Emmanoe-iel, anon ga nie egrestianos.
 جى أسميسي نان إن:  نيم إبكاهي ثيليل: اونوف
ُ * يس ني فيؤوى إف إي
. آنون خاني إخريستيانوس: إممانوئيل
* Zie, de hemelen verheugen zich, en de aarde verblijdt
zich, want zij baarde Emmanuël voor ons, de Christenen.
 نحن معشر:  ألنها ولدت لنا عمانوئيل:  واألرض تتهلل: * ها السموات تفرح
. المسيحيين
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* E0be fai tenoi `nrama`o : qen ni`aja0on etg3k `ebol :
qen ovnah5 teneryalin : engw `mmoc ge =a=l.
* Esthe fai ten oi en rama-o, gen nie aghathon et zj-iek evol,
gen oe nahtie ten er epsalien, en kho emmos zje allieloeja.

 خين اوناهتي:  خين ني آغاثون إتجيك إيفول: * إثفى فاي تين اوي إن راما او
. إنجو إمموس جى الليلويا: تين إيربصالين
* Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en zingen
wij met geloof, zeggende Halleluja.
. قائلين هلليلويا:  وبإيمان نرتل:  بالخيرات الكاملة: * من أجل هذا نحن أغنياء
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* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : avmac4 qen
B30leem.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, avmasf gen Bietle-em
:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفماسف خين فيثليئيم
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus
de Zoon van God, is geboren in Bethlehem.
 ُولد فى بيت:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. لحم

De Doxologieen Voor Het Kerstfeest

ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc @ nem
pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.
* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 ميين اآلن وإلييى:  والييروح القييدس:  لييه المجييد مييع أبيييه الصييالح: * هييذا الييذي ينبغيي
.األبد
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

*Pi`ouai `ebol qen ]`triac @ pi`omooucioc nem
`Viwt @ `etafnau `epen;ebio @ nem tenmetbwk
etoi `nsasi.

* Pie oewai evol gen tie Trias, pie omo-oesios nem Efjoot, etaf
nav epen thevio, nem ten met vook et-oi en shashie.
 إيطاف ناف إي: اومواوسيوس نيم إفيوت
 بى:* بى اوواى إيفول خين تى إترياس
ُ
. نيم تين ميت فوك إتؤى إن شاشى: بين ثيفيو
* Toen de Ene van de Drie-eenheid, één in wezen met de
Vader, neerkeek op onze verdrukkingen, en onze bittere
slavernij.
.  وعبوديتنا المرة:  لما نظر إلى ذلنا:  المساوى لآلب: * الواحد من الثالوث
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* Afrek nivyou`i `nte nivyou`i @ af`i `e;
` mytra `n]par;enoc @
af`errwmi `mpenry] @ saten `vnobi `mmauatf.
* Af-rek nie fie-oewie ente nie fie-oewie, af-ie eethmietra en
tie parthenos, af er roomie em pen rietie, sha-ten ef novie em
mavatf.
 أف:  أفئى إإث ميترا إن تى بارثينوس: * أفريك ني فيؤوى إنتي ني فيؤوى
. شاتين إفنوفى إممافاطف: إيررومى إم بين ريتى
* Neigde Hij de hemel der hemelen, en kwam tot de schoot van
de Maagd, Hij werd mens gelijk aan ons, als Enige zonder zonde.

 بدون:  وصار إنسانا مثلنا:  وأتى إلى بطن العذراء: * طأطأ سماء السموات
. الخطية وحدها
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* Etaumacf qen By;leem @ kata ni`cmy `nte ni`provytyc
@ aftoujon afcw] `mmon @ je `anon pe peflaoc.
* Etav masf gen Biethleem, kata nie esmie enten nie
eprofities, af toe khon af sootie emmon, zje anon pe pef la-os.

:  كاطا ني إسمى إنتي ني إبروفيتيس: * إيطاف ماسف خين فيثليئيم
.  جيه أنون بي بيف لؤس: أفطوجون أفسوتى إممون
* Toen Hij werd geboren in Bethlehem, volgens de uitspraken
van de profeten, heeft Hij ons gered en verlost, want wij zijn
Zijn volk.

.  ألننا نحن شعبه:  أنقذنا وخلصنا:  كأقوال األنبياء: * لما ُو ِلد فى بيت لحم
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* Etafkyn an efoi `nnou] @ af`i afswpi `nsyri `nrwmi @
alla `n;of pe V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
* Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af-ie oewoh af sootie
emmon.

 ألال:  أفئى أفشوبى إن شيرى إن رومى: * إيطاف كين أن إفؤى إن نوتى
. أفئى اووه أفسوتى إممون: إنثوف بي إفنوتي إممى
* Hij hield niet op Goddelijk te zijn – Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen – maar Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.
.  أتى وخلصنا:  لكنه هو اإلله الحقيقى:  أتي وصار إبن بشر: * لم يزل إلها
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* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : avmac4 qen
B30leem.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, avmasf gen Bietle-em
:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفماسف خين فيثليئيم
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus
de Zoon van God, is geboren in Bethlehem.
 ُولد فى بيت:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. لحم
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* Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc @ nem
pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.
* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 ميين اآلن وإلييى:  والييروح القييدس:  لييه المجييد مييع أبيييه الصييالح: * هييذا الييذي ينبغيي
.األبد
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* Amwni tyrou `ntenouwst @ `mPen=o=c I=y=c
P=,=c @ vy`etacmacf `nje ]par;enoc @ ectob
`nje tecpar;enia.

* Amooinie tieroe en ten oe-oosht, em Pentshois Iesoes Piegristos,
fie etas masf enzje tie parthenos, estob enzje tes parthenia.

 في إيطاس:  إم بين شويس إيسوس بخرستوس: اواوشت
ُ * أموينى تيرو إنتين
. استوب إنچى تيس بارثينيا: ماسف إنچى تى بارثينوس
* Komt allen om te knielen, voor onze Heer Jezus Christus, die
geboren is uit de Maagd, terwijl haar maagdelijkheid verzegeld bleef.

 وبتوليتها:  الذى ولدته العذراء:  لربنا يسوع المسيح: * تعالوا جميعا لنسجد
.مختومة
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* Au`i `nje nimagoc @ auouwst `mV] qen By;leem @
vy`etacmacf `nje ]par;enoc @ `ete Pen=o=c I=y=c P=,=c.
* Av-ie enzje nie makhos, avo e-oosht em Efnoetie gen
Biethle-em, fie etas masf enzje tie parthenos, e-te Pentshois
Iesoes Piegristos.

 فى إيطاس: اواوشت إمفنوتى خين ڤيثليئيم
ُ  أف: * أفئى إنچى نى ماجوس
. ايتى بينشويس إيسوس بخرستوس: ماسف إنچى تى بارثينوس
* De Wijzen kwamen, en knielden in Bethlehem neer voor
God, die geboren is uit de Maagd; onze Heer Jezus Christus.
 ربنا يسوع:  فى بيت لحم:  الذى ولدته العذراء: * أتى المجوس وسجدوا هلل
.المسيح
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* Nictratia `nte `tve @ au;wou] `eqoun nem nou`ery`ou @
euhwc `eV] qen By;leem @ vy`etacmacf `nje ]par;enoc.
* Nie stratia ente etfe, av thoo-oetie e-goen nem noe e-rie-joe,
ev hoos e- Efnoetie gen Biethle-em, fie etas masf enzje tie
parthenos.

 إفهوس إفنوتى: نو إيريو
ُ ثواوتى إيخون نيم
ُ  أف: * ني ستراتيا انتى اتفى
. في ايطاس ماسف إنچى تى بارثينوس: خين ڤيثليئيم
* De hemelse machten, verzamelden zich, en in Bethlehem
prezen zij God, die geboren is uit de Maagd.
.  في بيت لحم:  الذي ولدته العذراء:  مسبحين هللا: * جند السماء إجتمعوا معا ا
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* Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge ov`wov `mF5 qen n3etsoci :
nem ovhir3n3 higen pikahi : nem ov5ma5 qen nirwmi.
* Ev oosh evol ev khoo emmos zje oe-oo-oe em Efnoetie gen
nie et etshosie nem oe hierienie hiezjen pie kahie nem oe tie
matie gen nie roomie.

: اوواو إم إفنوتي خين ني إتشوسى
او
ُ
ُ  جي: * إفؤش إيفول إفجو إمموس
. او تي ماتي خين ني رومي
ُ  نيم: او هيرينى هيجين بي كاهى
ُ نيم

* Roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge, vrede op
aarde, en in de mensen een welbehagen.”
 وفى الناس:  وعلى األرض السالم:  المجد هلل فى األعالى: * صارخين قائلين
. المسرة
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* Yppe au`i `nje hanmagoc @ `ebol capeiebt `eIeroucalym @ je
af;wn vy`etaumacf @ `pouro `nte niioudai.
* Iep-pe av-ie enzje han makhos, evol sa pe-jevt e-Jerosaliem,
zje af thoon fie etav masf, ep oero ente nie Joedai.

 چى أفثون:  إيڤول سابييڤت إى ييروساليم: * إببى أڤئى إنچى هان ماغوس
. إبؤرو إنتى نى يوذاى: في ايطاف ماسف
* Zie, Wijzen uit het Oosten, kwamen te Jeruzalem, en
vroegen: “Waar is de geborene, de Koning der Joden.”

: قائلين أين هو المولود:  من المشرق إلي أورشليم: * وإذا مجوس قد أتوا
.ملك اليهود
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* `:metcai`e `nte pefciou @ aferouwini qen ten,wra @
`ere han`cqai `cqyout `erof @ an`i `ntenouwst `mmof.
* Eth met sa-je ente pef sie-joe, af er oe-ooinie gen ten goora,
e-re han es gai esgie-oet erof, anie en ten oe-oosht emmof.

 إيرى: اواوينى خين تين كورا
ُ  أف إير: * إثميت صاي إى إنتى بيف سييو
.اواوشت إمموف
ُ  آن إى إنتين: هان إسخاى إسخيوت إيروف
*“De glans van Zijn ster, heeft geschenen in ons land,
zoals over Hem geschreven staat, en wij zijn gekomen
om voor Hem te knielen.”
. فأتينا لنسجد له:  وعليه كتابات مكتوبة:  أضاء فى كورتنا: * بهاء نجمه
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* Yca`yac pi`provytyc @ va `t`cmy `m`provytiky @
af`er`provyteuin @ e;be `pjinmici `mP=,=c.
* Iesa-iejas pie eprofities, fa et esmie em eprofitiekie, af
er eprofietevien, ethve ep zj-ien miesie em Piegristos.
 أف إير:  فا إت إسمى إم ابروفيتيكى: * إيصائياس بى إبروفيتيس
. إثڤى إبچين ميسى إم بخرستوس: إبروفيتيفين
* Jesaja de profeet, met de profetische stem, heeft
geprofeteerd, over de geboorte van Christus.
. ميالد المسيح:  تنبأ من أجل:  ذو الصوت النبوي: * أشعياء النبى
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* Nimagoc `etau`i sarof @ ausini e;bytf qen ou`cpoudy @
je af;wn vy`etaumacf @ `pouro `nte niioudai.
* Nie makhos etav ie sharof, av shienie ethvietf gen oe
espoezie, zje afthoon fie etav masf, ep oeroe ente nie Joedai.

 چى: او إسبوذى
ُ  أڤشينى إثڤيتف خين: * نى ماغوس إيطاڤئى شاروف
. إبؤرو إنتى نى يوذاى: أفثون في إيطاڤ ماسف
* En toen de Wijzen aankwamen, zochten zij Hem vurig, en
vroegen: “Waar is de geborene, de Koning der Joden.”

 ملك:  قائلين أين هو المولود:  بحثوا عنه بإجتهاد: * ولما جاء المجوس
.اليهود
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* Etafcwtem `nje `Yrwdyc @ af`erho] ouoh af`s;orter @
nem Ieroucalym tyrc nemaf @ ouho] ac`i `ejw`ou.
* Etaf sootem enzje Ieroozies, af er hotie oewoh af eshtor-ter,
nem Jerosaliem tiers nemaf, oe hotie as-ie ekhoo-oe.

 نيم:  أف إيرهوتى اووه أف إشتوتير: * إيطاف سوتيم إنچى إيروذيس
.إيجواو
اوهوتى أس إى
ُ
ُ : ييروساليم تيرس نيماف
* Toen Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij, en geheel
Jeruzalem met hem, en vrees beving hen.
 ووقع:  وجميع أورشليم معه:  خاف واضطرب: * لما سمع هيرودس
.عليهم خوف
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* Pairy] afmou] `enimagoc @ `n,wp afouorpou `eBy;leem @ je
`aretennajimi `mpi`alou @ vy`etaumacf qen pima `ete `mmau.

* Pai rietie af moetie e-nie makhos, en koop af oeorp-oe eBiethle-em, zje a-re ten na zj-iemie em pie aloe, fie etav masf
gen pie ma e-te emmav.
 چى أريتين: اوربو إى ڤيثليئيم
او
ُ
ُ  إنكوب أف: باي ريتى أفموتى إينى ماغوس
. في إيطاف ماسف خين بى ما إيتى إمماف: ناچيمى إمبى آلو
* Toen riep hij de Wijzen in het geheim, en hij liet hen naar
Bethlehem gaan, en zei: “Jullie zullen het kind vinden, dat daar
geboren is.”
 الذى ولد فى:  ستجدون الصبى:  وأرسلهم إلى بيت لحم قائالا: سرا
* ولذلك دعا المجوس ا
.ذلك الموضع
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* Oupar;enia `n`atbwl `ebol @ oujinmici efjyk `ebol @
niman`ecw`ou aunau `ebol @ au`cmou `eV] sa `ebol.
* Oe parthenia en at vool evol, oe zj-ien miesie ef zj-iek evol,
nie man esoooe av nav evol, av esmoe e-Efnoetie sha evol.

إيسواو
 نيمان:  اوچين ميسى إفجوك إيڤول: * او بارثينيا إن أتڤول إيڤول
ُ
. أڤ إسمو إفنوتى شا إيڤول: أڤناڤ إيڤول
* Een verzegelde maagdelijkheid, en een volmaakte
geboorte. De herders keken toe, en prezen God.
 وسبحوا هللا الي:  الرعاه نظروا:  وميالد كامل: * بتوليه غير ُمنحله
. المنتهي
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* E;be vai tenhwc `erof @ tenouwst `e`pswi harof @ e;be
ny`etauranaf @ `ntefer ounai nem nen'u,y.
* Ethve fai ten hoos erof, ten oe-oosht e-epshooi harof, ethve
nie etav ranaf, entef er oe-nai nem nen epsieshie.
 إثڤى نى إيطاف: اواوشت إإبشوى هاروف
ُ  تين: * إثڤى فاى تين هوس إيروف
.اوناى نيم نين إبسيشى
ُ  إنتيف إير: راناف
* Daarom prijzen wij Hem, en aanbidden Hem, opdat Hij
genade heeft over onze zielen, omwille van hen die Hem
hebben behaagd.
 لكى يصنع رحمه مع:  من أجل الذين أرضوه:  ونسجد له: * من أجل هذا نسبحه
.نفوسنا

De Doxologieen Voor Het Kerstfeest

ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : avmac4 qen
B30leem.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, avmasf gen Bietle-em
:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفماسف خين فيثليئيم
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus
de Zoon van God, is geboren in Bethlehem.
 ُولد فى بيت:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. لحم

De Doxologieen Voor Het Kerstfeest

ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc @ nem
pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.
* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 ميين اآلن وإلييى:  والييروح القييدس:  لييه المجييد مييع أبيييه الصييالح: * هييذا الييذي ينبغيي
.األبد
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Afsluiting Van De
Doxologieën
ختـام الــذكصــولــوجيــــات

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Swpi n
` ;o `ere comc `ejwn @ qen nima et[oci
etere,y `nqytou @ w
` ten¡ `nnyb tyren ];e`otokoc @
etoi `mpar;enoc `ncyou niben.
* Shoopie entho e-re soms e-khoon: gen nie ma et tshosie et-e re-kie

en gietoe: o ten tshois en nieb tie-ren tie theotokos: et-oi em
parthenos en sie-joe nieven.
 أوتين شويس:  خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى إنخيتو: * شوبى إنثو إيرى سومس إيجون
. إتؤى إم بارثينوس إنسيو نيفين: إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس
* Wees onze behoedster: in de hoogten waar u bent: o ons aller vrouwe de
Moeder Gods: de Altijd-Maagd.
. العـذراء كل حيـن:  يا سيدتنـا كلنا والـدة اإلله: ت كائنة فيها
ِ  في المواضع العالية التي أن: ت ناظـرة علينا
ِ * كوني أن

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ma]ho `mvyetaremacf @ Pencwtyr `naga;oc @
`ntef`wli `nnaiqici `ebolharon @ `ntefcemni nan
`ntefhiryny.
*Matie ho em fie etar e-masf: Pensotier in aghathos: intef o-lie in nai
gisie evol haron: intef semnie nan intef hirinie.
 إنتيف أولى إناي خيسى إيفول:  بين سوتير إن آغاثوس: * ماتيهو إمفى إيطارى ماسف
. إنتيف سيمنى نان إنتيف هيرينى: هارون
* Vraag Hem die u hebt gebaard: onze Goede Verlosser: dat Hij van
ons alle smarten wegneemt: en in ons Zijn vrede bevestigt.
 ويُقـرر لنـا:  أن يـرفـع عنـا هــذه األتعـاب:  ُمخ ِلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
.سالمه

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Xere ne `w 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n` al30in3 :
xere `p2ov2ov `nte penjenoc : `are`gfo
nan `nEmmanov3l.
* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie, shere
epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en Emmanoe-iel.

 شيري إبشوشو إنتي بين:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
. ولدت لنا عمانوئيل:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot :
nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten hot: nahren
Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen novie nan evol.
 ناهرين بين شويس:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor onze Heer
Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغفر لنا خطايانا:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا

Index- الفهرس

De Tawwaf

الطواف

De Psalm Van De
Rondgang Voor Kerst
(De Tawwaf Van
Vespers En Metten )

الطواف
مزمور
ّ
عشية وباكر عيد الميالد

De Tawwaf Van Vespers En Metten

طواف العشية وباكر
َّ

E
` 4`e`i epec3t `m`fr35 comt3 hwov `egen cort :
nem
`m`fr35 `nhan
teltili
ev`0lah
higen `pkahi.
Ef e-ie e-pe siet em efrietie som tie ho-oe ezjen sort, nem
em efrietie en han tel tie lie ev eth-lah hiezjen ep kahie.

 نيم إمفريتى إنهان: إف إى إي إيبي سيت إم إفريتى سومتي هواو إيـﭼين سورت
. تيل تيلى إﭫ إثاله هيـﭼين إبكاهى
Hij zij als de regen die neerdaalt op het grasland, als
regenbuien die de aarde besproeien. (Psalm 72:6).
. ينزل مثل المطر على الجز ومثل قطرات الندى على األرض

De Tawwaf Van Vespers En Metten

طواف العشية وباكر
َّ

`C2op nemak `nge 5arx3 qen `p`ehoov
`nte tekgom : qen `fovwini `nte n3=e=0v :
Es shop ne-mak enzje tie arshie gen ep eho-oe ente tek
khom, gen ef oe-ooinie ente nie eth-oewab,

 خين إف: إس شوب نيماك إنـﭼـى تى أرشى خين إب إيهواو إنتى تيك جوم
. اواويني إنتى ني إثؤاب
U behoort toe de heerschappij op de dag van uw kracht, in
het licht van de heiligen;
. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين

De Tawwaf Van Vespers En Metten

طواف العشية وباكر
َّ

`Ebol

qen `0negi qagw4 `mpiciov `nte
han`atoovì`i `anok ai`gfok .
evol gen eth-ne zj-ie ga khof em pie sie-joe ente
han a-to-oe-wie anok ai ekh fok.
أتواووى أنوك أي
 خاجوف إمبي سيو إنتى هان: إيفول خين إثنيـﭼـي
َّ
. إجفوك
de schoot heb ik u verwekt, vòòr de morgenster. (Psalm
110:3).
. من البطن قبل كوكب الصبح أنا ولدتك

Voor De Vaders

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ

لآلباء

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* Marou[acf qen `tek`klycia `nte
peflaoc @

* Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef
la-os,
: ماروتشاسف خين إت إكليسياا إنتى پيف الؤس
ُ *
* Dat zij Hem verhogen in de kerk van
Zijn volk,
، * فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* ouoh marou`cmou `erof hi `tka;edra `nte
ni`precbuteroc @

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
* أ ُّووه
ُ
: إپريسڤيتيروس
* en Hem loven in de raad der oudsten,
، * وليباركوه علي منابر الشيوخ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou
@ eu`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof@

* zje af ko en oe met-joot em efrietie en han eso-oe,
ev-enav enzje nie et soetoon oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى ناڤ إنچى: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ ني إت
* want Hij maakt geslachten talrijk als een kudde.
De oprechten zien het en verheugen zich.
. بصر المستقيمون ويفرحون
ُ ُ ي،* ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm
`n`h;yf @

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef
oe-oom en eh-thief,
: * أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،الرب و لن يندم
* أقسم
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je `n;ok pe `vouyb sa `eneh @ kata
`ttaxic `mMel,icedek.
* zje enthok pe ef-oewieb sha eneh, kata et
taksies em Melshiesedek.
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: وويب شا إينيه
ّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de ordening van
Melchisedek.
.* أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علي طقس ملشيصادق

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab
`mpatriar,yc papa abba (...) @
* Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab em
patriarshies papa Ava (...) ,
ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ اواب إم پاطريارشيس پاپا آڤا
ّ ُ * إپشويس صا أ
: )...(
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige vader de
patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

* nem peniwt `n`epickopoc abba (...) @
* Nem penjoot en episkopos ava (…) :

: )...( * نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا
* en onze vader de bisschop abba (...),
: )...( * وآبينا األسقف المكرم األنبا

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

* P¡ ef`e`areh e` petenwnq.
* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ

* de Heer beware jullie leven.
، الرب يحفظ حياتكما
*
ُ

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium
Van De Psalm
مــرد المزمــور

Het Responsorium Van De Psalm

مــرد المزمــور

A=l =a=l : I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 : acmac4 `nge
5par0enoc qen B30leem `nte 5Iovde`a kata
ni`cm3 `m`provf3tikon : =a=l =a=l.
Allieloeja, allieloeja, Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, asmasf
enzje tie parthenos gen viethlee-eem ente tie Joeze-a kata nie esmie
em eprofietiekon, allieloeja allieloeja.

 أسماسف إنجى تي:  إيسوس بخرستوس ابشيري إم إفنوتي: الليلويا الليلويا
 الليلويا:  خين فيثليئيم إنتى تي يوذي آ كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: بارثينوس
.الليلويا
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van God, is geboren uit de maagd,
te Bethlehem in Judea, volgens de profetische uitspraken, Halleluja Halleluja.
 هلليلويا:  ولدته العذراء فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium
Van Het Evangelie
Metten
مرد إنجيل باكر

Het Responsorium Van Het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Je piatcarx af[icarx @ ouoh pilogoc
af`q;ai piatar,y aferhytc @ piatcyou
afswpi qa ou`,ronoc .

Zje pie at sareks af etshie sareks, oewoh pie loghos af eg thai,
pie at arshie af er hiets, pie at sie-joe af shoopie ga oe
egronos.

 بي:  أووه بي لوغوس أف إخثاي: جى بي أت صاركس أفتشي صاركس
.أتسيو أفشوبي خا أو إخرونوس
 بي: أت أرشي أف إرهيتس
ُ
Want Hij zonder lichaam nam een lichaam aan, het Woord is vlees
geworden, Hij zonder begin begon, en de Tijdloze werd tijdelijk.
.  وغير الزمني صار تحت الزمان:  وغير المبتدئ إبتدأ:  والكلمة تجسم: ألن غير المتجسد تجسد

Het Responsorium Van Het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5
: F3etavmac4 qen B30leem.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, fietav masf gen Bietle-em

:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. في إيطاف فماسف خين فيثليئيم
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van
God, is geboren in Bethlehem.
.  ُولد فى بيت لحم:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium Van Het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou
nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن آغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
. من اآلن وإلى األبد:  والروح القدس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي

Het Responsorium Van Het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@
tenouwst `mmoc ten]`wou nac.

Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
 تى إترياس: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de volmaakte
Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.
. نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن

Index - الفهرس
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De Afsluitende Canon

قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon
@ Kuri`e `ele`ycon.
* Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.* آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
* Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië
eleison.
. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،* آميــن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati :
* Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio

pnevmatie,
: * آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
* Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest,
،* آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn
`e`wnwn `amyn.

* ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon
amien.
. * كي نين كى آ أى كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
* nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
. * اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w Pen=oc
I=yc P=,=c .
* Ten oosh evol en khoo emmos zje oo Pentshois
Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس إيسوس بى: * تين أوش إيفول إنجو إمموس
. إخرستوس
* Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus Christus,
.  ربنا يسوع المسيح: * نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* f3etav mac4 qen B30leem
kata ni`cm3 `m`provf3tikon.
* Vie-etav masf gen viethlee-eem kata nie esmie
em eprofietiekon.
. * في إيطاف ماسف خين فيثليئيم كاطاني إسمي إم إبروفيتيكون
* is geboren in Bethlehem, volgens de profetische
uitspraken.
. * الذي ُولد في بيت لحم كاألخبار النبوية

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @
kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn @

* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer ontferm
U, Heer zegen ons. Amen.

. آمين، يارب بارك
،رحم
،رحم
، * خلصنا وإرحمنا
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol
khoo em pie esmoe.
. يس تي ميطانيا كونى إيفول جو إمبى إسمو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

En in aanwezigheid
Van De Patriarch
Of De Bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek @
* Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek,
:او ّويب إنتى ملشي سي ديك
ُ * أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
* U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi `nte
Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en a-hie ente
Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال
* de ouderdom van Jakob, het lange leven van
Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte
Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون
* de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van
Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc :
* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie ezjen nie
apostolos.
. * بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde over de
apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf
`mpeniwt ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba
(...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf, em

pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava (…) ,
* إبشويس إيف إ أرية إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت إتطايوت إن أرشى
: )...( إيرفس بابا آفا
* De Heer beware het leven en het leiderschap van
onze eerbied-waardige vader de aartspriester, paus
abba (...),
)...( * الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

قانون الختام

De Afsluitende Canon

* nem peniwt `n`epickopoc abba (...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا
* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon .
* Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe
ethronos, en han miesh en rompie nem han seejo en
hierienie kon,
نو إثرونوس إن هان ميش إن رومبي
* إفنوتي إنتى إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ نيم هان
* De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel,
voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

قانون الختام

De Afsluitende Canon

`ntef;ebio `nnoujaji
`nnou[alauj `n,wlem.

*

tyrou

capecyt

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet en

noe etsha lavkh en koo-lem.
.نو إتشالفج إن كوليم
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ * إنتيف ثيفيو إن

* en vernedere al hun vijanden snel onder hun
voeten.
.* ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
* Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon, entef ka nen
novie nan evol gen oe hierienie, kata pef nieshtie en
nai.
او هيرينى
ُ * طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان إيفول خين
. كاطا بيف نيشتى إن ناى
* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden
vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade.
.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @ `
* Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
: * كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
. آمين. يارب بارك
،رحم
،رحم
*
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ

قانون الختام

De Afsluitende Canon

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo em
pie esmoe.
.  يس تي ميطانيا كونى إيفول جو إمبى إسمو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا
Index- الفهرس

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Hymne Ep Oero
لحن إب ُؤرو

Een Hymne Ep Oero

لحن إب ُؤرو

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol .
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie: sem nie
nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.
:  سيم ني نان إنتيك هيريني:  موي نان إنتيك هيريني: * إبؤرو إنتى تي هيريني
.كانين نوفي نان ايفول
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede: bevestig in
ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
.  وإغفـــــر لنا خطايانا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم

Een Hymne Ep Oero

لحن إب ُؤرو

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh .
*Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie sobt eros:
en nes kiem sha eneh.
 إن نيس كيم:  آري سوبت إيروس:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. شا إينيه
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk haar: zodat
zij niet wankelt voor altijd.
.  إلي األبــد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

Een Hymne Ep Oero

لحن إب ُؤرو

* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35 5nov :
qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem Pi=p=na =e=0v .
*Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen ep oo-oe
ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.
 نيم بي: اوواو إنتي بيفيوت
 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
ُ
. ابنيفما إثؤوأب
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in de glorie
van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
. والــروح القـــــدس:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا

Een Hymne Ep Oero

لحن إب ُؤرو

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem
nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet: entef taletsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie nem nen sooma.
 إنتيف طالتشو إن ني:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert: en de
ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

Een Hymne Ep Oero
لحن إب ُؤرو
*Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
*Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
* تين
ُ
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige Geest: want U
bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُو ِلدت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
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Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Voorbeden
الهيتنيات

Voor Jozef De Timmerman En Salome

ليوسف النجار والقديسة سالومي

Hiten nievx3 `nte niqelloi : `t`cmarwovt
Iwc3f piham2e nem 03=e=0v Calwmi :` P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie ev shie ente nie gelloi, et esmaroo-oet Joosief pie
ham shee nem thie eth-oe-wab Salomie, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.
إسمارواوت يوسف بي هامشي نيم ثى إثؤواب
هيتين ني إفشي إنتي ني خيللوى إت
ُ
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: سالومى
Door de voorbede van de gezegende ouderlingen, Jozef de timmerman en
de heilige Salome, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات الشيخين المباركين يوسف النجار و القديسة سالومي

Slotzang na De Voorbeden

ختام الهيتنيات

*Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
* تين
ُ
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُو ِلدت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
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Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium
Van De Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium Van De Handelingen

مرد اإلبركسيس

Xere B30leem : `tpolic `nni`pro f3t3c :
03etavmec P=x=c `nq3tc : pimah =b `nAdam.
Shere viethlee-eem, et polies en nie epro-fieties, thie
etavmes Piegristos en giets, pie mah esnav en Adam.
 ثي إيطاف ميس:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: شيري فيث ليئيم
. بي ماه إسناف إن آدام: بخرستوس إنخيتس
Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten, waar
Christus geboren is, de tweede Adam.
. المسيح الثاني:  التي ولد فيها:  مدينة األنبياء: السالم لبيت لحم

Het Responsorium Van De Handelingen
مرد اإلبركسيس
`K`cmarwovt `al30wc: nem Pekiwt `n`aja0oc:

nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en aghathos: nem pie
Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sootie emmon.
 جى أف:  نيم بى ابنفما إثؤاب:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
.ماسك أك سوتى إممون
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُولدت وخلصتنا:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
Index - الفهرس

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Hymne Ie Parthenos
لحن إى بارثينوس

De Hymne Ie Parthenos

لحن إى بارثينوس

`#par0enoc c3meron ton `vperovcion tikti
ke `3j3 to `cp3leon tw aprocitw `procaji .
Ie parthenos sie meron ton ie pe-roe sie-on tiek tie ke
ie-khie to espie leon too apro sie too epro sa khie.

 كى إي جيتو: بيرو سيون تيك تي
إي بارثينوس سي ميرون طون إي
ُ
. إسبى ليؤن طو أبرو سيطو إبرو صاجي
Op deze dag, baart de maagd de Hoogwaardige, en de
aarde bied de stal aan aan Hem die onbereikbaar is.
.اليوم البتول تلد الفائق الجوهر واألرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه

De Hymne Ie Parthenos

لحن إى بارثينوس

Ajjel`i meta pimenwn do7olojovci maji de
meta
acteroc
`od`iporovci
di
`3mac
jar `ejenn303 pead`ion neon `o`pro `e`wnwn 0eoc.
Ankhelie meta pie menoon zoksologhoesie makhie ze meta asteros o
zie po roe sie zie iemas ghar e-khennie-thie pe ze on ne-on o epro e-oo
noon the-os.
بوروسي ذي
 ماجي ذي ميطا أستيروس اوذى: أنجيلى ميطا بي مينون ذوكصولوغوسي
ُ
.  او إبرو إى او نون ثى اوس:  بى ذي اون نى اون: إيماس غار إى جين ني ثي
De engelen verheer-lijken Hem tezamen met de herders, en de wijzen reizen
naar Hem, de ster volgend. Want voor ons is een nieuw kind geboren, de God
vóór alle tijden.
المالئكة مع الرعاة يمجدون والمجوس مع الكوكب فى الطريق سائرون ألن من أجلنا ولد صبيا جديدا اإلله
. الذى قبل الدهور

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Een Hymne Pie Zjien Miesie

لحن بي جين ميسي

Een Hymne Pie Zj-ien Miesie
لحن بي جين ميسي
Piginmici
`mpar0enikon
:
ovoh
ninakhi `m`pnevmatikon : ov`2f3ri `mparado7on :
kata ni`cm3 `m`prof3tikon.
Pie zj-ien miesie em partheniekon, oewoh nie nak hie em
epnevmatiekon, oe eshfierie em parazokson, kata nie esmie
em eprofietiekon.

 او:  اووه ني ناكهي إم إبنفما تيكون: بي جين ميسي إم بارثينيكون
.  كاطا ني إسمي ام إبروفيتيكون: إشفيري إم باراذوكصون
Een maagdelijke geboorte, en spirituele weeën, en een
paradoxaal wonder, volgens de profetische uitspraken.
. الميالد البتولى والطلقات الروحانية عجب عجيب كاألخبار النبوية

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Mohayyar Van
Het Kerstfeest
ُمحير عيد الميالد

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

*
Apensoic
I=3c
P=x=c
f3etacmac4 `nge 5par0enoc :

:

* A pentshois Iesoes Piegristos, fie etas masf enzje
tie Parthenos,
 فى إيطاس ماسف إنجي تي: * أبنشويس إيسوس بخرستوس
: بارثينوس
* O onze Heer Jezus Christus, die geboren is uit de
maagd,
:  الذى ولدته العذراء: * ياربنا يسوع المسيح

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Qen B30leem `nte 5Iovde`a : kata
ni`cm3 `m`prof3tikon.
* Gen Viethlee-eem ente tie Joeze-a, kata nie esmie
em eprofietiekon.
.  كاطا ني إسمى ام إبروفيتيكون: * خين فيثليئيم إنتي تي يوذي آ
* te Bethlehem in Judea, volgens de profetische
uitspraken.
.  كاألصوات النبوية: * فى بيت لحم اليهودية

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Nixerovbim nem Nicerafim :
ajjeloc nem niarx3ajjeloc :

ni

* Nie sherobiem nim nie serafiem : nie ankhelos
nim nie arshie ankhelos :
 ني أنجيلوس نيم ني أرشي: * ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
: أنجيلوس
* De Cherubijnen, de Serafijnen, de engelen, de
aartsengelen,
:  المالئكة ورؤساء المالئكة: * الشاروبيم والسيرافيم

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Nictratia nem nie7ovcia :
0ronoc nimetsoic nigom .

ni`

* Nie strateeje nim nie eksoseeje, nie isronos nie
met tshois nie khom.
 ني إثرونوس ني ميت تشويس ني: * ني ستراتيا نيم ني إكسوسيا
. جوم
* De vorstendommen, de machten, de tronen de
heerschappijen, en de krachten.
.  والروبوبيات والقوات: * العساكر والسالطين

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge ov`wov
`mF5 qen n3etsoci :
* Ev oosh evol ev khoo emmos : zje oe-oo-oe em
Efnoetie gen nie et etshosie :
اوواو إم إفنوتي خين ني
او
ُ
ُ  جى: * إفؤش إيفول إفجو إمموس
: إتتشوسى
* roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge,
:  المجد هلل فى األعالى: * صارخين قائلين

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Nem ovhir3n3 higen pikahi : nem
ov5ma5 qen nirwmi .
* Nem oe hierienie hiezjen pie kahie : nem oe tie
matie gen nie roomie .
.  نيم او تي ماتي خين ني رومي: * نيم او هيريني هيجين بي كاهي
* vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen.”

.  وفى الناس المسرة: * وعلى األرض السالم
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Psalm Van De
Kerstmis (Sinkherie)
المزمور السنجاري

Psalm Van De Kerstmis (Sinkherie)

المزمور السنجاري

A=l =a=l =a=l : `P=oc a4goc n3i ge `n0ok
pe pa23ri : `anok aigfok `mfoov :

Allieloja allieloja allieloja : Eptshois af khos nie zje
enthok pe pa shierie, Anok ai ekh vok emfo-oe,
:  إبتشويس أفجوس ني جي إنثوك بى باشيري: الليلويا الليلويا الليلويا
: آنوك آي إجفوك إمفواو
Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden
verwekt.
: الرب قال لي أنتَ ابني أنا اليوم ولدتك

Psalm Van De Kerstmis (Sinkherie)

المزمور السنجاري

Ari`et3n
`ntot
`nta5
nak
`nhan
e0noc `etek`kl3ronomi`a : ovoh pek`amahi 2a
avr3g4 `m`pkahi : =a=l .
A-rie e-tien en tot en ta-tie nak en han ethnos e-tek
eklieronomia, Oewoh pek amahie sha av riekhf em-ep kahie.
Allieloeja.

 اووه: آري إيتين إنطوت إن طاتي ناك إنهان إثنوس إي تيك إكليرونوميا
. الليلويا: بيك أماهي شا أفريجف إم إبكاهي
Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de
einden der aarde tot uw bezit.
. إسالني فاعطيك األمم ميراثك و سلطانك إلي أقصاء األرض

Voor De Vaders

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ

لآلباء

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* Marou[acf qen `tek`klycia `nte
peflaoc @

* Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef
la-os,
: ماروتشاسف خين إت إكليسياا إنتى پيف الؤس
ُ *
* Dat zij Hem verhogen in de kerk van
Zijn volk,
، * فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* ouoh marou`cmou `erof hi `tka;edra `nte
ni`precbuteroc @

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
* أ ُّووه
ُ
: إپريسڤيتيروس
* en Hem loven in de raad der oudsten,
، * وليباركوه علي منابر الشيوخ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou
@ eu`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof@

* zje af ko en oe met-joot em efrietie en han eso-oe,
ev-enav enzje nie et soetoon oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى ناڤ إنچى: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ ني إت
* want Hij maakt geslachten talrijk als een kudde.
De oprechten zien het en verheugen zich.
. بصر المستقيمون ويفرحون
ُ ُ ي،* ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm
`n`h;yf @

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef
oe-oom en eh-thief,
: * أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،الرب و لن يندم
* أقسم
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je `n;ok pe `vouyb sa `eneh @ kata
`ttaxic `mMel,icedek.
* zje enthok pe ef-oewieb sha eneh, kata et
taksies em Melshiesedek.
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: وويب شا إينيه
ّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de ordening van
Melchisedek.
.* أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علي طقس ملشيصادق

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab
`mpatriar,yc papa abba (...) @
* Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab em
patriarshies papa Ava (...) ,
ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ اواب إم پاطريارشيس پاپا آڤا
ّ ُ * إپشويس صا أ
: )...(
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige vader de
patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

* nem peniwt `n`epickopoc abba (...) @
* Nem penjoot en episkopos ava (…) :

: )...( * نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا
* en onze vader de bisschop abba (...),
: )...( * وآبينا األسقف المكرم األنبا

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

* P¡ ef`e`areh e` petenwnq.
* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ

* de Heer beware jullie leven.
، الرب يحفظ حياتكما
*
ُ

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium
Van De Psalm
مــرد المزمــور

Het Responsorium Van De Psalm

مــرد المزمــور

A=l =a=l : I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 : acmac4 `nge
5par0enoc qen B30leem `nte 5Iovde`a kata
ni`cm3 `m`provf3tikon : =a=l =a=l.
Allieloeja, allieloeja, Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, asmasf
enzje tie parthenos gen viethlee-eem ente tie Joeze-a kata nie esmie
em eprofietiekon, allieloeja allieloeja.

 أسماسف إنجى تي:  إيسوس بخرستوس ابشيري إم إفنوتي: الليلويا الليلويا
 الليلويا:  خين فيثليئيم إنتى تي يوذي آ كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: بارثينوس
.الليلويا
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van God, is geboren uit de maagd,
te Bethlehem in Judea, volgens de profetische uitspraken, Halleluja Halleluja.
 هلليلويا:  ولدته العذراء فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا

اإلنجيل
Evangelie

Introductie Voor Evangelie مقدمة اإلنجيل

قفوا بخووف اموام هللا وأنصوتوا لسوماع اإلنجيول المقودس
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا موارمتاى البشوير التلميوذ
. الطاهر بركاته على جميعنا
Sta op in Gods Vreze en luister naar
het heilige evangelie. Een lezing uit
het evangelie volgens St. Matteüs,
zijn zegen zij met ons.

مقدمة اإلنجيل Introductie Voor Evangelie

مووون مزاميووور تراتيووول معلمنوووا داود النبوووي الملوووك الطووواهر
بركاته على جميعنا أمين .

de

Uit de Psalmen van David
Profeet, zijn zegen zij met ons.

Ps 2: 7, 8

8 ، 7 : 2 مز

 سووولني، وأنوووا اليووووم ولووودتك،الووورب قوووال لوووي أنوووت إبنوووي
. وسوولطانك إلووى أقطووار األرض،فأعطيووك األمووم ميراثووك
. الليلويا
Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik
heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik
zal volken geven tot uw erfdeel, de
einden der aarde tot uw bezit. Halleluja.

Voor De Vaders

لآلباء

En In Aanwezigheid
Van De Patriarch Of
De Bisschoppen
وفي وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk

فليــرفعوووـوه فوووي كنيسـوووـة شعبـوووـه ،وليبووواركوه علوووي منـابـوووـر
وووور
الشيـوووووـوخ ،ألنوووووـه جعـوووووـل أبـوووووـوة مثـوووووـل الخـوووووـراف ،يُبصو ُ
المستقيمـون ويفــرحـــون،
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in de raad der
oudsten, want Hij maakt geslachten
talrijk als een kudde. De oprechten zien
het en verheugen zich.

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk

 أنووـك أنووت هووـو الكاهـووـن إلووى،وـرب ولووـن ينووـدم
ُ أقسووم الو
. األبــد علي طقـس ملكيصادق

De Heer heeft gezworen en het
berouwt Hem niet: Gij zijt priester in
eeuwigheid naar de ordening van
Melchisedek.

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk

الـرب عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريـوـرك البابـوـا األنبوـا
ُ
( ، )...و شريكك في الخدمة الرسوولية أبينـوـا األسقوـف المكورم
الـرب يحفــظ حيـاتـكـما  :أمين هلـليـلــويــا.
(، )...
ُ
De Heer is aan uw rechterhand, onze
heilige vader de patriarch, paus abba (…),
En onze vader de bisschop abba (...) de
Heer beware jullie leven : Amen Halleluja.

اإلنجيل
Evangelie

Introductie Voor Evangelie مقدمة اإلنجيل

 ربنووووا وإلهنووووا ومخلصوووونا، مبووووارك اآلتووووى بإسووووم الوووورب
ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح إبن هللا الحى الوذى
. له المجد الدائم إلى األبد أمين
Gezegend Hij die komt in de naam des
Heren, onze Heer, onze God, onze Verlosser
en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon
van de levende God, aan wie alle eer en
glorie in eeuwigheid. Amen.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

 في أياام،ع في ب ْيت ل ْحم ا ْلي ُهودياة
ُ سو
ُ ول اما ُولد ي
ْ  إذا م ُجوس من ا ْلم،يرودُس ا ْلملك
شرق ق ْد جا ُءوا إلى
ُ ه
ُ
ورشليم
ُ أ
Toen nu Jezus geboren was te Betlehem
in Judea, in de dagen van koning
Herodes, zie, wijzen uit het Oosten
kwamen te Jeruzalem,

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

«أ ْين ُهو ا ْلم ْولُو ُد مل ُك ا ْلي ُهود؟ فإنانا رأ ْينا:قائلين
ْ ن ْجمهُ في ا ْلم
.»ُس ُجد له
ْ شرق وأت ْينا لن
en vroegen: Waar is de Koning der
Joden, die geboren is? Want wij hebben
zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn
gekomen om Hem hulde te bewijzen

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

ْ ُس ا ْلمل ُك ا
ضطرب وجمي ُع
ُ فل اما سمع ه
ُ يرود
ُ
.ُورشليم معه
ُ أ
Toen koning Herodes hiervan
hoorde, ontstelde hij en geheel
Jeruzalem met hem.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

،ش ْعب
فجمع ُك ال ُرؤساء ا ْلكهنة وكتبة ال ا
»«أ ْين يُول ُد ا ْلمسي ُح؟:وسأل ُه ْم
En hij liet al de overpriesters en
schriftgeleerden van het volk vergaderen
en trachtte van hen te vernemen, waar
de Christus geboren zou worden.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

 ألناهُ هكذا.«في ب ْيت ل ْحم ا ْلي ُهودياة:ُفقالُوا له
ا
ُ
ْ
:ي
ب
ن
ال
ب
وب
ت
ك
م
ّ
Zij zeiden tot hen: Te Betlehem
in Judea, want
aldus staat
geschreven door de profeet:

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

ص ْغرى ب ْين
ُّ ست ال
ْ  أ ْرض ي ُهوذا ل،وأ ْنت يا ب ْيت ل ْحم
ج ُمدبّر ي ْرعى ش ْعبي
ُ  أل ْن م ْنك ي ْخ ُر،ُرؤساء ي ُهوذا
.»سرائيل
ْ إ
En gij, Betlehem, land van Juda, zijt
geenszins de minste onder de leiders van
Juda, want uit u zal een leidsman
voortkomen, die mijn volk Israel weiden zal.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

 وتحقاق م ْن ُه ْم،ُس ا ْلم ُجوس س ًّرا
ُ حينئذ دعا ه
ُ يرود
.زمان النا ْجم الاذي ظهر
Toen riep Herodes de wijzen in het
geheim en deed bij hen nauwkeurig
navraag naar de tijd, dat de ster
geschenen had.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

ْ
صوا
ُ «إ ْذهبُوا وأفح: وقال،ث ُ ام أ ْرسل ُه ْم إلى ب ْيت ل ْحم
ا
ْ
، ومتى وج ْدت ُ ُموهُ فأ ْخب ُروني.ي
ب
ص
ال
ن
ع
يق
ق
د
بالت
ا
ّ
.»ُس ُجد له
ْ لك ْي آتي أنا أ ْيضا وأ
En hij liet hen naar Betlehem gaan, en zeide:
Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat
kind; en zodra gij het vindt, bericht het mij,
opdat ook ik hem hulde ga bewijzen.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

 وإذا النا ْج ُم الاذي.فل اما سمعُوا من ا ْلملك ذهبُوا
ْ رأ ْوهُ في ا ْلم
،ق
ُ شرق يتق اد ُم ُه ْم حتاى جاء ووقف ف ْو
ُ
.ي
ب
ص
ال
ان
ك
ث
ح ْي
ا
ُّ
Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en
zie, de ster, die zij hadden gezien in het
Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en
stond boven de plaats, waar het kind was.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

.فل اما رأ ْوا النا ْجم فر ُحوا فرحا عظيما ج ًّدا

Toen zij de ster zagen,
verheugden zij zich met zeer
grote vreugde.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

ْ
.ي مع م ْريم أ ُ ّمه
ب
ص
ال
ا
و
،
ت
ي
ب
ل
وأت ْوا إلى ا
أ
ر
و
ْ
ا
ْ
ا
.ُفخ ُّروا وسجدُوا له
En zij gingen het huis binnen en
zagen het kind met Maria, zijn
moeder, en zij vielen neder en
bewezen hem hulde.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

 ذهبا:ث ُ ام فت ُحوا ُكنُوز ُه ْم وق اد ُموا لهُ هدايا
.ولُبانا و ُم ًّرا
En zij ontsloten hun kostbaarheden
en boden hem geschenken aan: goud
en wierook en mirre.

Mt 2: 1 – 12

12 – 1 : 2 مت

ث ُ ام إ ْذ أُوحي إل ْيه ْم في ُح ْلم أ ْن ال ي ْرجعُوا إلى
،يرودُس
ُ ه
En van Godswege in de droom
gewaarschuwd om niet tot
Herodes terug te keren trokken

مت 12 – 1 : 2

Mt 2: 1 – 12

ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُييور ِت ِه ْم.
إ
ى
يير
خ
أ
يييق
ر
ط
ييي
ف
وا
ف
يير
ص
ن
ا
ك
ييى
ل
َ
ِ
َ ِ
َ
َ
ِ

zij langs een andere weg naar
hun land terug.

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium Van
Het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium Van Het Evangelie

Ovciov a42ai qen
`animajoc mo2i `ncw4 :

مرد اإلنجيل

nima`n2ai

:

Oe seejoe af shai gen nie ma en shai, a-nie ma khos
moshie ensoof,
:  أنى ماغوس موشي إنصوف: سيو أف شاي خين ني مان شاي
ُ ا ُو
Een ster scheen in het Oosten, en de Wijzen volgden
hem,
:  المجوس تبعوه: نَج ام أشرق فى المشارق
Nagmon Ashraka fie elmesherek : we elmakhoes tebie3oeh :

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

2a`nte4`enov `eB30leem : avovw12t
`m`povro `nni`ewn.
sha entef e-noe e-Viethleeeem, av oe-oosht em ep oero
en nie e-oon.
. اواوشت إم إبؤرو إن ني إي أون
ُ  أف: شا إنتيف إينو إ فيثليئيم
totdat hij hen bracht tot Bethlehem, en zij knielden
neer voor de Koning der Eeuwen.
. وسجدوا لملك الدهور: حتى أدخلهم بيت لحم
7ete edgelehom beiti le7m : we sekhedoe limelik ieldiehoer.

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

Pu `m`pwov avmov5 nan `nov23ri :
kata `pcagi `mpi5 Iwann3c nav ero4 :
Eptshois em epo-oe avmoti nana in oe-shieri, kata epsazje
empitie Jo2ennies nav erof,

 كاطا إبصاجي إمبيتي يؤانس: اوشيري
ُ اواوو أفموتي إن
ُ إبتشويس إم إب
: ناف إيروف
De Heer van de glorie werd een kind genoemd, volgens het woord
van Johannes voordat hij Hem zag,

:  كقول يوحنا قبل أن يراه: رب المجـد دُعي ولــدا
ُ
Rabbo elmekhdie do3eya weleden, ke kauwl yo7enne kabl en yarah,

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

pilojoc `neneh a4sicar7 : a45 `n`qr3i
`nq3ten anav ero4 .
pi loghos in eneh avtshi sarex, aftie in egrie ingieten anav
erof.

 أفتي إن إخري إنخيتين أناف: بي لوغوس إن إينيه أفتشي صاركس
. إيروف
het Eeuwige Woord is vlees geworden, het heeft onder ons
gewoond en wij hebben Hem aanschouwd.
. و حـل فينا و رأيناه: الكلمة األزلي صار جسـدا
el kelieme el ezelie sara kheseden, we 7elle fiene we ra2eineh.

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5
: F3etavmac4 qen B30leem.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, fietav masf gen Bietle-em

:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. في إيطاف فماسف خين فيثليئيم
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van
God, is geboren in Bethlehem.
.  ُولد فى بيت لحم:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou
nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن آغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
. من اآلن وإلى األبد:  والروح القدس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@
tenouwst `mmoc ten]`wou nac.

Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
 تى إترياس: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de volmaakte
Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.
. نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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Het Kerstfeest

عيد الميالد

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* Je aumici nan `nou`alou @ au] nan `nousyri
@ vy`et `eretef`ar,y@ ,y hijen tefnahbi.
* Zje av miesie nan en oe-aloe, av tie nan en oe shierie, fie et er e-tef
arshie, kie hiezjen tef nahvie.

:  فى إت إيري تيف أرشى:  أفتى نان إن اوشيرى: * جي أف ميسى نان إن اوآلو
. كي هيجين تيف ناهفى
* Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust, op zijn schouders.

.  على منكبيه:  الذي رئاسته:  وأُعطينا إبنا: * إنه ولد لنا ولد

* Innawhoe wolida lana waladan, o3tina ibnan, allazie rie a satiehie
3ala minkabayhie.

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* F5 f3etgor : `ne7ovciact3c : ovoh
piajjeloc: `nte pini25 `ncosni.

* Efnoetie fie et khor, en eksoe-siasties, oewoh pie
ankhelos, ente pie nieshtie en sot-shnie.
 إنتي بى نيشتى:  اووه بى أنجليوس:  إن إكسوسياس تيس: * إفنوتي فى إتجور
. إن سوتشنى
* De Krachtige God, de Heerser, en de Engel, van de
Grote Wijsheid.
.  المشورة العظمي:  ومالك:  المتسلط: * اإلله القوي
* Al eleh el kawie, al motasalet, we malak, al mashoera al 3ozma.

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Hina `ntenhwc `erok : nem nixerovbim :
* Hiena enten hoos erok, nem nie Sheroebiem,
:  نيم ني شيروبيم: * هينا إنتين هوس ايروك
* Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim,
:  مع الشاروبيم: * لكي نسبحك
* Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* nem nicerafim : enw2 `ebol engw
`mmoc .
* nem nie Serafiem, en oosh evol en khoo emmos.
.  إنؤش إيفول إنجو إمموس: * نيم ني سيرافيم

* en de Serafim, roepende en zeggende:
.  صارخين قائلين: * والسيرافيم
* wa el-Serafiem, sarie-giena ka-ielien :

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Ge `xovab `xovab `xovab : Pu
pipantok ratwr :
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Ep-tshois pie
pantokrator,

:  إبتشويس بي باندوكراطور: * جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
*“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,
: الرب الضابط الكل
 أيها: * قدوس قدوس قدوس
ُ
* Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo el-dabet
elkol,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* `tfe nem `pkahi meh `ebol : qen pek`wov
nem pektai`o.
* etfe nem ep kahie meh evol, gen pek oo-oe nem
pek tajo.
. اواو نيم بيك طايو
ٌ  خين بيك: * إتفي نيم إبكاهي ميه إيفول
* hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en Uw eer.”
.  مملوءتان من مجدك وكرامتك: واألرض
* السماء
ُ
* al-sama2 wa elardoe, mamloe-atanie men makhdieka wa karamatoke.

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Ten]ho `erok w
` =U=c :=c @ e;rek`areh
`e`pwnq `mpenpatriar,c @
* Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g em
pen patriarshies,
:  إثريك آريه إبؤنخ إم بين باطريارشيس: * تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
* Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch,

:  أن تحفظ حياة بطريركنا: * نسألك يا إبن هللا
* Nas-aloka ja jabn Alla, an ta7faz 7ajat batrie-jarkena,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* papa abba (...) piar,y`ereuc
matajrof hijen pef`;ronoc.

@

* pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

.  ما طاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى أرشى إيريفس...( * بابا آفا
* paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem op zijn
zetel.

.  ثبته علي كرسيه: رئيس الكهنة
)...( * البابا أنبا
ُ

* albaba anba (…) , ra-ieso el-kahana, thabet-hoe 3ala
Korsieh.

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt
e;ouab `ndikeoc @
* Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth oeweb en
zieke-os,

:  بنيوت إثؤواب إن ذيكيؤس: * نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
* En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige
rechtvaardigen vaders,

:  أبينا المكرم البار: * وشريكه في الخدمة الرسوليه
* Wa sharie-kahoe fie el-gedma al-rasoele-jah abina
almokaram el-bar,

أسبس ُمس آدام

Aspasmos Adam

* abba (...) pi`epickopoc @ matajrof
hijen pef`;ronoc .
* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.
.  ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...( * آفا
* abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels.

. ثبته علي كرسيه: ) اُسقُفَنَا...( * األنبا

* elanba (...) oskofana, thabethoe 3ala korsieh .
Index - الفهرس

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Au`ini naf `nhandwron @ ounoub nem
oulibanoc nem ousal @
Av-ienie naf en han zooron, oe noeb nem oe
liebanos nem oe shal,
:اوشال
ُ نوب نيم اوليفانوس نيم
ُ او
ُ : أف إيني ناف إنهان ذورون
Bied hem geschenken aan, goud en wierook en
mirre,
:  ذهبا و لبانا و مرا: قدموا له هدايا
Kademoe lehoe hedeye, zeheben we lobenen we morran,

ُ أسبسمس وا
طس

Een Aspasmos Watos

Eu`erhumnoc nem `pcepi @ euouwst
`mmof.

Ev er hiemnos neme p sepie ev oe-oosht
emmof.
.اواوشت إمموف
ُ  إف: إف إير هيمنوس نيم إبسيبي
lofzingt Hem
knielend.

met

de

overigen,

voor

Hem

. ساجدين له: ُمسبحين مع البقية
mosebi7iene me3 il bakeeye, sekhidiene lehoe.

ُ أسبسمس وا
طس

Een Aspasmos Watos

A=l =a=l =a=l :
Allieloeja allieloeja allieloeja,
: الليلويا الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja Halleluja,
هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Allieloeja allieloeja allieloeja,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

I_3
_= c P=,=c `Psyri `mV] @ acmacf `nje
]par;enoc @

Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, as masf
enzje tie parthenos,
:  أس ماسف إنجي تي بارثينوس: إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
Jezus Christus de Zoon van God, is geboren uit
de maagd,
:  ولدته العذراء: يسوع المسيح ابن هللا
yesoe3 el messie7 ibn alla, weledet-hoe el 3azra,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

qen By;leem `nte ]Ioude`a @ kata
ni`cmy `m`provytkon.

gen Biethle-em ente tie Joedea kata nie esmie em
eprofietiekon.
. كا طا ني إسمي إم إبروفيتيكون: خين فيثليئيم إنتي تي يوذي أ
te Bethlehem in Judea, volgens de profetische
uitspraken.
. كاألصوات النبوية: فى بيت لحم
fie beitie le7m il yehoedeeye, kel aswat il nebeweeyeh.

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0 : `pl3r3c o`
ovranoc ke `3 j3 t3c `ajiac cov do73c .
Akhios akhios akhios Kierios sava-ot, eplieries o oeranos ke ie khie
ties akheejas soe zoksies.

 كى إيجى: اواورانوس
ُ  كيريوس صافا اووت إبلى ريس: أجيوس أجيوس أجيوس
. تيس آجياس سوذوكسيس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen. Hemel en aarde zijn
vol van Uw heilige glorie.
. السماء واألرض مملوءتان من مجدك األقدس، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el samaa wal ardoe mamloe-atanie
men makh-die kal akdas.

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Gebed Van De Breking
(Het Kerstfeest)

قسمة عيد الميالد

قسمة عيد الميالد

)Gebed Van De Breking (Het Kerstfeest

وـر
وـرب إلهنووـا الخالووـ ُ
أيهووا السيووـ ُد الو ُ
وـر المووـرئي ،غيو ُ
ق ،غيو ُ
غيوـر المفحـوـوص  ،الـوـذي
غيـر المستحيــل،
ال ُمحـّـوى،
ُ
ُ
أرسـووووـل نــووووـوره الحقـيووووـقي ،إبنووووـه الـوحيــووووـد يسـووووـوع
المسيــح ،الكلمــة الــذاتي ،
O Meester, Heer, onze God, de Schepper,
Onzienlijk, Onbevattelijk, Onveranderlijk en
Onbegrensd, die Zijn Ware Licht heeft
gezonden, Zijn Eniggeboren Zoon Jezus
Christus, het Eeuwige Woord.

Gebed Van De Breking (Het Kerstfeest)

قسمة عيد الميالد

ُ الكـائـو
 أتووى وحووـ ال فووي،وـن فووي حضوونه األبـووـوي كو ال حيـووـن
 ولـدتـْووووـه وهووووـى،الحشووووـاء البتـووووـولي غيووووـر الــدنووووـس
.  وبتــوليتـُهــا مختــومــة،عـــذرا ُء
Hij die altijd in de Vaderlijke boezem is, is
gekomen en verbleef in de onbevlekte
maagdelijke, schoot . Zij heeft Hem gebaard,
terwijl ze Maagd was, en haar maagdelijkheid
bleef verzegeld.

Gebed Van De Breking (Het Kerstfeest)

قسمة عيد الميالد

، وأجنوووـا ُد السموووـوات تـُرتوووـ ُل لوووه،ُإذ المالئكوووـةُ تسبحوووـه
رب
ُ ، قووووـدوس، قووووـدوس، قووووـدوس: صارخيووووـن قائليووووـن
.واألرض مملوءتان من مجـدك األقـدس
 السما ُء،الجنود
ُ

Zie, de engelen loven Hem en de hemelse
heerscharen zingen tot Hem, roepende en
zeggende: “Heilig, heilig, heilig is de Heer
der Heerscharen. Hemel en aarde zijn vol
van Uw heilige glorie.”

قسمة عيد الميالد

)Gebed Van De Breking (Het Kerstfeest

ُ
نحـن الضعفـوـاء ،إجعلنـوـا مستحقيـوـن معهـوـم
هكـذا أيضا
يوووا سيــدنـوووـا الصالوووـح محوووـب البشـــــوووـر  ،لكوووي بقلوووـب
طاهـووـر ،نسبحووـك معووه مووـع الووـروح القووـدس ،الثالـووـوث
المقـدس المساوي،
Zo ook wij, onze Goede Menslievende Meester,
maak ons, zwakke zondaars, waardig, dat wij
tezamen met hen, met een rein hart U mogen
loven, met Hem en de Heilige Geest, de wezensgelijke Drieeenheid,

Gebed Van De Breking (Het Kerstfeest)

قسمة عيد الميالد

اآلب القـدوس
 إليـك أيهــا،ونـرفــع أعـينـنــا إلى فـوق
ُ
 يا أبانا الذى فى:  ونقــول،الـذي في السمــوات
... السموات
en onze ogen naar U opheffen, onze Heilige
Vader die in de hemelen zijt, en zeggen:
Onze vader die in de hemelen zijt...
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Psalm 150

Yalmoc =r=n=

150 المزمور

* Doxa ci Kurie Doxa ci @ Allylouia @
Allylouia @ Allylouia @ Allylouia .

* Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja :
Allieloeja : Allieloeja : Allieloeja .
. الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا: * ذوكصاسي كيري ذو كصاسي
* Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie :
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا: يارب المج ُد لك
* المج ُد لك
ُ

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `eV] qen ny=e=;=u tyrou `ntaf.
* Esmoe Efnoetie gen nie eth-oe-wab tieroe intaf.
.  تيـرو إنطاف: * إسمو إفنوتي خين ني إثـؤواب
* Looft God in al Zijn heiligen.
. قديسيه:  في جميع: * سبحوا اللـه
* Sabe-7oelah fie khamie3 kiddiesieh.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof
tefjom.

qen

pitajro

`nte

* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom.
.  إنتى تيف جوم: * إسمو إيروف خين بي طاجرو
* Looft Hem in Zijn machtig firmament.
.  قوتــه:  في جلــد: * سبحــوه
* Sabe-7oe fie khalad kowatiehie.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri.

`e`hryi

hijen

* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie.
.  تيف ميت جوري: * إسمو إيروف إإهـري هيجين
* Looft Hem om Zijn machtige daden.
.  مقدرتـــه:  على: * سبحــوه
* Sabe-7oe 3ala makderatiehie.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof
tefmetnis].

kata

`p`asai

`nte

* Esmoe erof kata ep a-shai ente tef met nishtie.
.  إنتي تيف ميت نيشتي: * إسمو إيروف كاطا إب آشاي
* Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid.
.  عظمته:  ككثــرة: * سبحــوه
* Sabe-7oe ka kath-rat 3azamatiehie.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `erof qen ou`cmy `ncalpiggoc.
* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos.
.  إنصالبين غـوس: * إسمو إيروف خين أو إسمي
* Looft Hem met bazuingeschal.
.  البـــوق:  بصــوت: * سبحـوه
* Sabe-7oehoe besauwt el boek.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen ou'altyrion nem
ouku;ara.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oe-kiethara.
.  نيم أو كيثارا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون
* Looft Hem met harp en citer.
.  وقيثــارة:  بمزمار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be mezmarin wa kie-thar.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `erof qen hankemkem nem
han,oroc.
* Esmoe erof gen han kem-kem nem han goros.
.  نيم هان خوروس: * إسمو إيروف خين هان كيم كيم
* Looft Hem met tamboerijn en koorzang.
.  وصفــوف:  بدفــوف: * سبحـوه
* Sabe-7oe be difoefin wa sifoef.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof
ouorganon.

qen

hankap

nem

* Esmoe erof gen han kap nem oe-orghanon.
.  نيم أوأوغانـون:  خين هان كاب: * إسمو إيروف
* Looft Hem met snarenspel en fluit.
.  وأرغــن:  بأوتــار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be auwtarin wa orghon.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof
`enece tou`cmy.

qen

hankumbalon

* Esmoe erof gen han kiem valon e-ne-se toe
esmie.
.  إني سيطـو إسمي: * إسمو إيروف خين هان كيم فالون
* Looft Hem met klinkende cimbalen.
.  حسنــة الصوت:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekhin 7asinat el soot.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmou `erof qen hankumbalon `nte
ou`e`slylou`i .
* Esmoe erof gen han kiem valon ente oe e-eshlieloe-wie.
. * إسمو إيروف خين هان كيم فالون إنتى أو إشليلـووي
* Looft Hem met schallende cimbalen.
.  التهليـــل:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* Nifi niben marou`cmou tyrou `e`vran
`mP=o=c pennou] a=l .
* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran em Eptshois
Pennoetie allieloeja.
.  إم إبتشويس بين نوتي الليلويا: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
* Alles wat adem heeft, love de Naam van de Heer onze God.
Halleluja.

.  إلهنا هلليلويا:  اسم الـرب:  فلتسبح: * كل نسمة
* Kollo nasma, falto sabbi7 esm el Rabie ielahne ellioeje.
Looft God - Sabe-7oelah - سبحوا اللـه

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

* Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w
`Pneumati.
* Zoksa Patrie ke Eejo ke akhio Pnevmatie.
.  إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو كي آجيـو
* Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: * المجـد لآلب
* almakhd lel-aab we al-ebn we al-ro7 elkodos.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

* Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn
`e`wnwn `amyn a=l.
* Ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo-nas ton e-oo-noon
amien allieloeja.
. إي أونـون آمين الليلويا: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen Amen.
Halleluja.
.  آمين هلليلويا:  وإلى دهـــر الدهـور:  أوان: * اآلن وكل
*Al-aan we kol awaan we iele dahr el-dehoer amien ellioeje.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* =a=l @ doxa ci o ;eoc `ymwn .
* Allieloeja allieloeja zoksa sie o The-os iemoon.
.  إأوس إيمون:  ذوكصاسي أوث: * الليلويا الليلويا
* Halleluja. Glorie zij aan U, onze God. Halleluja.
. المجـد إللهنـا: * هلليلويا
* ellioeje al-makhd le2ilehone.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُو ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* =a=l =a=l @ pi`wou va pennou] pe =a=l.
* Allieloeja allieloeja pie oo-oe fa Pennoetie pe
allieloeja.
.  الليلويا:  بين نوتي بى:  بي اواو فـا: * الليلويا الليلويا
* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze God. Halleluja.

.  هلليلويا:  المجـد إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

* Iycouc pi,rictoc `psyri
cwtem `eron ouoh nai nan.

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie so-teem e-ron
oewoh nai nan.
.* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons en
ontferm U over ons.
.  إسمعنــا وأر َحمنــا،* يـا يســوع المسيح إبــن اللـه
Index - الفهرس
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Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

* Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @ nem
pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk `ebol@
tenouwst `mmoc ten]`wou nac.
* Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
 تى إترياس: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: إيت جيك إيفول
* Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de
volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.
.  نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: * مبارك اآلب واإلبن

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  وأرتل للمسيح على الدوام: * أنا أفتح فاي بمجد هللا
 في إيطاف ماسف خين فيث: ألنه أكمل وعده وأوفاه
. ليئيم

* Ik open mijn mond en verheerlijk God
en loof te allen tijde Christus de Heer
Want Hij heeft Zijn belofte vervuld
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  وبشر رعاة األغنام: * ترأى المالك بصوت التهليل
 في إيطاف ماسف خين: إثفي إبجين ميسى إن إممانوئيل
. فيث ليئيم

* De engel verscheen aan de herders in het veld
En gaf hun de boodschap van vreugde
Over de geboorte van Emmanuel (Lukas 2:9-12)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 المجد هلل في العال وعلى: * جميع اللغات تصرخ بصياح
 في إيطاف:  وفي الناس بهجة وأفراح: األرض السالم
. ماسف خين فيث ليئيم

* Alle tongen roepen uit
“Ere zij God in den hoge en vrede op aard
En in de mensen een welbehagen” (Lukas 2:14)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  من المشرق بإهتمام: * حينئذ أتوا إليه المجوس
 في إيطاف ماسف خين فيث: وسجدوا إلسمه القدوس
. ليئيم

* De Wijzen uit het Oosten kwamen tot Hem
Met grote toewijding en zorg
En zij aanbaden Zijn Heilige Naam (Mattheus 2:1-2)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 مرا ا:  وقدموا قرابين بالتمام: * خروا له بعظم إيمان
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: وذهبا ا ولبان

* Zij knielden voor Hem met een groot geloof
En boden Hem geschenken aan
Goud en wierook en mirre (Mattheus 2:11)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 حجرا ا:  حين رأى وحية بإستفاهم: * دانيال أخبرنا ببيان
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: قُطع بغير يد إنسان

* Daniel de profeet zag in een visioen
een steen die afgehouwen werd
zonder menselijk toedoen (Daniël 2:34)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  وتشرفتي بأسرار ِعظام: ت يا بيت لحم أفراثا
ِ * دُعي
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: سيدنا منك أتى

* U werd genoemd ‘Efratha’, o Bethlehem
U bent getooid met grote mysteries
Uit u kwam onze Meester voort (Micha 5:1)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 على مولد:  ونطق بخفيات عظام: فيك ميخاؤوس
ِ * رتل
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: باشويس إيسوس

* Micha heeft gezongen over u
En onthulde een verborgen geheimenis
Over de geboorte van mijn Heer Jezus (Micha 5:1-2)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 وكوكب أشرق من أبرآم: * زهرة نبعت من بيت داود
 في إيطاف ماسف خين فيث: وقد تم الوعد الموعود:
. ليئيم
* Uit het huis van David, bloeide een bloem
En een ster van Abraham verscheen
De beloftes zijn daarmee vervuld
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  قد نالوا كرامات عظام: * سالومى ويوسف النجار
 في إيطاف ماسف خين فيث: ومجد الرب عليهما أنار
. ليئيم

* De glorie van God verscheen
Aan Salome en Jozef de timmerman
Zij ontvingen grote zegen en eer
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  عذراء في عقب األيام: * أشعياء نطق بسرور وأفراح
 في إيطاف ماسف خين فيث: تلد راعى شعبه بصالح
. ليئيم

* Jesaja sprak met vreugde en blijheid
Een maagd zal in de volheid van de tijd
De Herder voor Zijn volk baren (Jesaja 7:14)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  مالك المشورة العظمي: * صبياا ُو ِل َد أو إبنا أُع َطينَاه
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: رئاستهُ على منكباه

* Een kind is ons geboren, wij kregen een Zoon
Men noemt Zijn Naam Wonderlijk en Sterke God
Op Zijn schouders rust Zijn heerschappij (Jesaja 9:5)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 شمس:  ونطق بمج ِدك يا مريم: * صوفونيو عنك خبر
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: البر منك ظهر

* Sofonios* heeft over u getuigd
En sprak van uw glorie, o Maria
Uit u verscheen de Zon der Gerechtigheid
Fie-etaf masf gen Biethle-em
* de wijze (Salomo)

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 وصار يرشدهم بإلهام: * ضوء الكوكب أشرق للمجوس
 في إيطاف ماسف خين:  إلى حيث كان الرب إيسوس:
. فيث ليئيم

* Aan de Wijzen scheen het licht van de ster
En leidde hen op hun weg
Tot de plek waar de Here Jezus lag
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  يُسبحون ببهجة ونظام: * طغمات العرش العلويين
 في إيطاف ماسف خين فيث: بصوت الفرح مبتهجين
. ليئيم

* De verheven hemelse rangen
Loven u met orde en vreugde
Met stemmen van blijdschap zingen zij
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  وجاد علينا باألنعام: * ظهر سيدنا وأوفي الوعد
 في إيطاف ماسف خين فيث: تواضع وأخذ شكل العبد
. ليئيم

* De Heer verscheen en gaf ons genade
Hij vervulde Zijn belofte aan ons
Hij nam nederig de vorm van een dienstknecht aan
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 وصار:  نورنا من بعد ظالم: * عمانوئيل نور من نور
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: معنا إله منظور

* Emmanuel is het Licht uit Licht
Die ons heeft verlicht na de duisternis
God heeft zich aan ons geopenbaard
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  ألجل خالص عبده آدم: * غير المرئي ظهر اآلن
 في إيطاف ماسف خين فيث: وعتقنا من أسر الشيطان
. ليئيم

* De Onzichtbare werd nu zichtbaar
Voor de redding van Adam, Zijn dienaar
Hij heeft ons van Satans slavernij bevrijd
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  وسجدت له رعاة األغنام: * في المذود كان ملفوف
 في إيطاف ماسف خين فيث: وسبحته كل الصفوف
. ليئيم
* In doeken gewikkeld lag Hij in de kribbe
En de herders aanbaden Hem
de hemelse machten loofden Hem
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 وتُقدم له:  تسجد له سائر النام: * قال المرتل في المزمور
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: هدايا ونذور

* David heeft gezegd in de Psalmen
Alle naties aanbidden Hem
En bieden Hem geschenken aan (Psalm 72:10-11)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  اليوم في عيدك األعظم: * كل األنفس مجتمعين
 في إيطاف ماسف خين فيث: بأصوات الفرح مبتهجين
. ليئيم

* Alle zielen zijn nu bijeen
Vandaag de dag op Uw groot feest
Zij loven met stemmen vol blijdschap
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 ومجدا ا:  نورا أشرق لألمم: * لوقا الرسول أخبر بما قيل
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: لشعبك إسرائيل

* De Evangelist Lukas heeft bericht
‘Aan de heidenvolken scheen het Licht
Heerlijkheid voor Uw volk Israël’ (Lukas 2:32)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  بعجائب وأسرار عظام: * ميالد إيسوس هكذا كان
 في إيطاف ماسف خين فيث: والكلمة قد صار إنسان
. ليئيم

* De geboorte van Jezus onze Heer
Was vol mysterie en wonderbaar
Het Eeuwige Woord nam het vlees aan
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 أنون خين:  ونُسبح بمجد أعظم: * نؤمن بإسمه القدوس
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: ني إخرستيانوس

* Wij geloven in Zijn Heilige Naam
En prijzen Hem met glorie en eer
Wij allen tezamen, het Christelijk volk
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  أراد أن يقتل رب األنام: * هيرودس ذلك الملعون
 في إيطاف ماسف خين فيث: إبؤور إن إيبورانيون
. ليئيم
* De vervloekte koning Herodes

Wilde doden de Here des Hemels
De Koning der hemelse machten
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  وقتل ربوات أطفال تمام: * وغاب صوابه المنجوس
 في إيطاف ماسف خين: من شأن سيدنا بي إخرستوس
. فيث ليئيم

* Zijn oordeel was boosaardig en dwaas
Talrijke kinderen doodde hij
Vanwege de Heer Jezus Christus (Mattheus 2:16)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 ليوسف يقول إهرب قوام: * وظهر مالك هللا في الحين
 في إيطاف ماسف خين فيث:  إلى أرض المصريين:
. ليئيم
* Aan Jozef verscheen de engel van de Heer
Hij zei: “Neem Maria en het Kind
En vlucht naar Egypte met grote haast” (Mattheus 2:13)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 فوق:  حتى بلغ إلى قسقام: * وأتى السيد من أورشليم
 في إيطاف ماسف خين فيث: السحابة الحقيقية مقيم
. ليئيم

* De Heer vertrok uit Jeruzalem
Totdat Hij aankwam in Qosqam
Hij kwam rijdend op een snelle wolk (Jesaja 19:1)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 أمام:  إشفعي فينا يا مريم: * ل تنسى يا أم القدوس
 في إيطاف ماسف خين فيث: سيدنا بي إخرستوس
. ليئيم
* O Moeder van de Heilige, vergeet niet
Voor ons te bidden, o Maria
Bij onze Heer Jezus Christus
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 وأشرقت من البتول مريم: سماك
* يا من أتيتَ من علو
ِ
 في إيطاف ماسف خين فيث:  تطلع علينا بعين رضاك:
.ليئيم

* O Gij die uit de hemel zijt neergedaald
En uit de Maagd Maria hebt gestraald
Zie naar ons neer met barmhartigheid
Fie-etaf masf gen Biethle-em

مديح لعيد الميالد المجيد

Lofzang voor het Kerstfeest

:  محفوظة دايما ا يا مريم: * والبيعة تكون في طمأنينتك
.  محروسة طول األيام: وتكون منصانة بشفاعتك

* En laat de kerk altijd in vrede zijn
O Maagd Maria door uw voorspraak
Wees ons een sterkte en toeverlaat
Dat wij al onze dagen gezegend mogen zijn.
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عيد الميالد

De Afsluitende Canon

قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon
@ Kuri`e `ele`ycon.
* Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.* آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
* Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië
eleison.
. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،* آميــن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati :
* Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio

pnevmatie,
: * آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
* Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest,
،* آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn
`e`wnwn `amyn.

* ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon
amien.
. * كي نين كى آ أى كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
* nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
. * اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w Pen=oc
I=yc P=,=c .
* Ten oosh evol en khoo emmos zje oo Pentshois
Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس إيسوس بى: * تين أوش إيفول إنجو إمموس
. إخرستوس
* Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus Christus,
.  ربنا يسوع المسيح: * نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* f3etav mac4 qen B30leem
kata ni`cm3 `m`provf3tikon.
* Vie-etav masf gen viethlee-eem kata nie esmie
em eprofietiekon.
. * في إيطاف ماسف خين فيثليئيم كاطاني إسمي إم إبروفيتيكون
* is geboren in Bethlehem, volgens de profetische
uitspraken.
. * الذي ُولد في بيت لحم كاألخبار النبوية

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @
kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn @

* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer ontferm
U, Heer zegen ons. Amen.

. آمين، يارب بارك
،رحم
،رحم
، * خلصنا وإرحمنا
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol
khoo em pie esmoe.
. يس تي ميطانيا كونى إيفول جو إمبى إسمو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

En in aanwezigheid
Van De Patriarch
Of De Bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek @
* Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek,
:او ّويب إنتى ملشي سي ديك
ُ * أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
* U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi `nte
Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en a-hie ente
Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال
* de ouderdom van Jakob, het lange leven van
Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte
Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون
* de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van
Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc :
* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie ezjen nie
apostolos.
. * بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde over de
apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf
`mpeniwt ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba
(...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf, em

pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava (…) ,
* إبشويس إيف إ أرية إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت إتطايوت إن أرشى
: )...( إيرفس بابا آفا
* De Heer beware het leven en het leiderschap van
onze eerbied-waardige vader de aartspriester, paus
abba (...),
)...( * الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

قانون الختام

De Afsluitende Canon

* nem peniwt `n`epickopoc abba (...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا
* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon .
* Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe
ethronos, en han miesh en rompie nem han seejo en
hierienie kon,
نو إثرونوس إن هان ميش إن رومبي
* إفنوتي إنتى إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ نيم هان
* De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel,
voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

قانون الختام

De Afsluitende Canon

`ntef;ebio `nnoujaji
`nnou[alauj `n,wlem.

*

tyrou

capecyt

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet en

noe etsha lavkh en koo-lem.
.نو إتشالفج إن كوليم
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ * إنتيف ثيفيو إن

* en vernedere al hun vijanden snel onder hun
voeten.
.* ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
* Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon, entef ka nen
novie nan evol gen oe hierienie, kata pef nieshtie en
nai.
او هيرينى
ُ * طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان إيفول خين
. كاطا بيف نيشتى إن ناى
* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden
vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade.
.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @ `
* Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
: * كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
. آمين. يارب بارك
،رحم
،رحم
*
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ

قانون الختام

De Afsluitende Canon

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo em
pie esmoe.
.  يس تي ميطانيا كونى إيفول جو إمبى إسمو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا
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De Grote Canticum
الهوس الكبير

De Grote Canticum
الهوس الكبير
* Hwc `eP=o=c qen ouhwc `mberi @ hwc `eP=o=c `pkahi
tyrf @ hwc `eP=o=c `cmou `epefran @ hisennoufi
`mpefoujai `n`ehoou qa`thy `n`ehoou @ caji `mpef`wou
qen nie;noc @

 سبحوا، سبّحي الرب أيتها األرض كلها،* سبحوا الرب تسبيحا جديدا
، و أخبروا بمجده في األُمم،الرب وباركوا إسمه يوما فيوما
(Psalm 96:1-4)
* Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer, gij ganse
aarde. Zingt de Heer, prijst zijn naam, boodschapt zijn
heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn
heerlijkheid,

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* nem nef`svyri qen nilaoc tyrou @ je
ounis] pe P=o=c ouoh `f`cmarwout `emasw @
`foi `nho] `ejen ninou] tyrou @ A=l.

 ألن الرب عظيم هو ومبارك جدا ومخوف،* وبعجائبه فى جميع الشعوب
. هلليلويا،على كل اآللهة
* Onder alle natiën zijn wonderen. Want de Heer is
groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle
goden. Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* أيها الرب ربنا مثل عجب صار إسمك على األرض كلها ألنه
قـد أرتفع عظم بهائك فوق السموات من أفواه االطفال
.والرضعان هيأت سبحا هلليلويا
(Ps 8:2,3)
* O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont
aan de hemel.Uit de mond van kinderen en
zuigelingen hebt Gij lof bereid, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* الرب قال لي أنت إبني أنا اليوم ولدتك إسألني أعطك األمم ميراثـا
.لك وسلطانك على أقطار األرض لترعاهم بقضيب من حديد هلليلويا
(Ps 2:7,8)
* De Heer sprak tot mij: Mijn Zoon zijt gij; Ik
heb U heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken
geven tot Uw erfdeel, de einden der aarde tot Uw
bezit. Gij zult hen hoeden met een ijzeren staf,
Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

 قدموا. * قدموا يا أبناء اللـه للرب قدموا للرب أبناء الكباش
للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا إلسمه إسجدوا للرب في
.ديار قدسه الحبيب مثل إبن ذوي القرن الواحد هلليلويا
(Ps 29:1,2,6)
* geeft de Heer heerlijkheid en eer; geeft de
Heer de heerlijkheid van zijn naam, buigt u
neder voor de Heer in Zijn heilige voorhoven,
en de Geliefde is als een jonge éénhoorn,
Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* المر والميعة والسليخة من ثيابك وله تسجد بنات صور
.بالهدايا ويلتقي وجهه أغنياء شعب األرض هلليلويا
(Ps 45:9,13)
* Mirre, aloë en kassia zijn al uw klederen. De
dochters van Tyrus zullen hem aanbidden
met geschenken, de rijksten van het volk van
het land zullen Zijn gunst zoeken, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* من مشارق الشمس إلي مغاربها من صهيون حسن بهاء
.جماله اللـه يأتي جهارا هلليلويا
(Ps 50:1,2)
* Vanwaar de zon opgaat tot waar zij
ondergaat. Uit Sion, komt de volkomen-heid
van Zijn schoonheid, God zal openlijk
verschij-nen, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* لك ينبغي التسبيح يا اللـه في صهيون ولك توفى النـذور في
.أورشليم هلليلويا

(Ps 65:1)
* U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U
worde gelofte betaald in Jeruzalem, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* ينزل مثل المطر على الجزة ومثل قطرات المطر تقطر على
.األرض هلليلويا

(Ps 72:6)
* Hij zij als de regen die neerdaalt op het
grasland, als regenbuien die de aarde
besproeien, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* مـلوك طـرسوس والجزائر يقدمون له الهدايا ملوك العرب
.وسبأ يقـربون له العطايا هلليلويا
(Ps 72:10)
* De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen Hem geschenken brengen, de koningen
van de Arabieren en Seba zullen Hem
schatting offeren, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

.* ويسجد له جميع ملوك األرض وكل األمم تتعبد له هلليلويا

(Ps 72:11)
* Alle koningen der aarde zullen zich voor
Hem neder-buigen, alle volkeren zullen Hem
dienen, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* يكون إسمهم كريما لديه يعيش ويُعطى من ذهب العرب
.هلليلويا

(Ps 72:14,15)
* Hun naam zal kostbaar zijn in zijn oog. En
hij zal leven; men zal hem van het goud van
Arabië geven, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* فليكن إسمه مباركا إلى األبد وقبل الشمس يدوم إسمه
.وتتبارك به جميع قبائل األرض وكل األمم تمجده هلليلويا
(Ps 72:17)
* Zijn naam zij voor altoos gezegend, zolang
de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle
stammen der aarde elkander daarmee
zegenen, alle volken hem gelukkig prijzen,
Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* معك الرئاسة في يوم قوتـك في بهاء القديسين من البطن
.قبل كوكب الصبح ولدتك هلليلويا
(Ps 110:3)
* U behoort toe de heerschappij ten dage van
uw heerban, in het licht van de heiligen; uit
de schoot heb ik u verwekt, voor de
morgenster, Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* الرحمة والحق التقيـا العدل والسالمة تالثما الحق من
.األرض أشرق والعدل من السماء أطلع هلليلويا
(Ps 85:11,12)
* Goedertierenheid en trouw ontmoeten
elkander, gerechtigheid en vrede kussen
elkaar, trouw spruit voort uit de aarde, en
gerechtigheid ziet neder van de hemel,
Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* ها قد سمعناها في إفراثا ووجدناها في موضع الغابة فلندخل
إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه قامت قدماه
.هلليلويا
(Ps 132:6,7)
* Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata,
wij hebben haar gevonden in de velden van
Jaär. Laten wij zijn woning binnengaan, laten
wij ons nederbuigen voor zijn voetbank,
Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

، وليباركوه على منابر الشيوخ،* فليرفعوه فى كنيسة شعبه
، ينظر المستقيمون ويفرحون،بوة مثل الخراف
ألنه جعل أ ا
.هلليلويا
(Psalm 107:32,41-42)
* Dat zij Hem verhogen in de gemeente des
volks, en Hem loven in de raad der oudsten.
Hij maakt geslachten talrijk als een kudde.
De oprechten zien het en verheugen zich.
Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

 أناك أنت هو الكاهن إلى األبد على،* أقسم الرب و لن يندم
. هلليلويا،طقس ملشيصاداق

(Psalm 110:4)
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar
de wijze van Melchisedek. Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

،* ليتراءف علينا ويباركنا ويشرق بوجهه علينا ويرحمنا
.هلليلويا

(Psalm 67:2)
* God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe
zijn aanschijn bij ons lichten en ontferme zich
over ons. Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

، إرعهم وإرفعهم إلى األبد، بارك ميراثك،* يارب خلص شعبك
.هلليلويا

(Psalm 28:9)
* Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel,
weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.
Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* Nim pe picabe ouoh `ntefareh `enai ouoh
`nceka] `eninai `nte P=o=c.
. هلليلويا،* من هو الحكيم فيحفظ ويتفهم مراحم الرب
(Psalm 107:43)
* Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat
men acht slaan op de gunstbewijzen des
Heren. Halleluja.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

*`Cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoia ,w nyi `ebol @
naio] nem na`cnyou `slyl `e`hryi ejwi@ qen ouagapy
]]ho `erwten aripameui.
، ها مطانية إغفروا لي يا آبائي وإخوتي صلوا ألجلي، على
* بـاركـوا
ا
. هلليلويا،بالـمحبة أسالكم إذكروني
* Zegen mij. Dit is een metanja. Vergeef mij, mijn
vaders en broeders. Bid voor mij. In liefde vraag ik u
mij te gedenken. Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, van nu aan en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen, Halleluja, Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer ontferm U.

الهوس الكبير

De Grote Canticum

* Do7a Patri ke `Viw: ke `aji`w =P=n=ati: ke nvn ke `a`i ke
ic tovc `e`wnac twn `e`wnwn `am3n.
* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie: ke nien ke
a-ie ke ies toes e-oo nas ton e-onoon amien.
 كي نين كي آ إي كي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige Geest: nu en
altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 وإلي دهـــر الـدهــور:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.آميـن
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De Grote Canticum

الهوس الكبير

* Amyn Allylouia Kurie `ele`ycon
: Kurie `ele`ycon Kurie `ele`ycon .

* Amien alleloja Kyrië eleison : Kyrië eleison Kyrië
eleison .
.  كيرياليسون كيرياليسون: * أمين الليلويا كيرياليسون
* Amen Halleluja Heer ontferm U : Heer ontferm U
Heer ontferm U.
. يارب ارحم
يارب ارحم
: يارب ارحم
* أمين هلليلويا
ُ
ُ
ُ
* Amen alleloja Jarabor7am : Jarabor7am Jarabor7am.

عيد الميالد
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Psalie Adam Op De
Maandag Theotokie

إبصاليه آدام تقال
على ثيؤطوكية يوم االثنين

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ari`etin `ntot @ ouoh `nta] nak @ `enye;noc tyrou @
`etek`klyronomi`a.
* Bon niben etsop @ `n`hryi qen nivyou`i @ ouoh
pek`amahi @ sa auryjf `m`pkahi.
* Vraag Mij, en Ik zal U, alle volken geven, tot Uw
erfdeel,
* en alle bewoners, van de hemelen, en de einden
der aarde, tot Uw bezit.
.  ميراثا لك:  جميع الشعوب:  فأعطيك: * إسألني
.  تحت سلطانك:  وفي أقطار األرض:  في السموات: * وكل الساكنيـن

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ge gar `aly;wc @ ek`amoni `mmwou @ qen ou`sbwt
`mbenipi @ qen ]oikoumeny .
* Dauid pi`provytyc @ `psyri `nIecce @ va pimyt `nkap @
`amou saron `mvoou .
* Want waarlijk, zult Gij hen, in de wereld hoeden,
met een ijzeren staf.
* Komt tot ons vandaag, O David de profeet, de
zoon van Jesse, met het tiensnarig instrument.
.  في المسكونة:  بقضيب من حديد:  ترعاهم: * إذ بالحقيقـة
.  تعال إلينا اليوم:  ياصاحب العشر األوتار:  يا إبن يسى: * يا داود النبي

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ekerme;re `mpairy] @ `P¡ afjoc nyi @ n
` ;ok pe
pasyri @ `anok ai`jvok `mvoou .
* Zeos `emasw @ `nje nekmetme;reu @ `m`pjinmici @
`mpar;enikon.
* Om aldus te getuigen, “De Heer sprak tot mij,
Mijn Zoon zijt Gij, Ik heb U heden verwekt.”
* Zeer talrijk, zijn uw getuigenissen, van de
maagdelijke, geboorte.
.  وأنا اليوم ولدتك:  أنت إبني:  قال الرب لي: * لتشهد هكذا
.  البتولي:  التي للميالد:  شهاداتك: * كثيرة جدا

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* `Yca`yac pi`provytyc @ `psyri `n`Amwc @ e;be
pijinmici @ aferme;re `mpairy].
* :ai te ]par;enoc @ `ntecmici `nousyri @ eu`emou]
`erof @ je Emmanouyl .
* Jesaja de profeet, de zoon van Amoz, getuigde
evenzo, van de geboorte.
* “Dit is de Maagd, die een Zoon zal baren, Hij die
genoemd zal worden, Emmanuël.
. هكذا:  من أجل الميالد:  النبي إبن عاموص: * شهد أشعياء
.  عمانوئيل:  ويدعى:  تلد إبنا: * هذه هي العذراء

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* I=yc vyetjor @ `n`exouciactyc @ pinis] `n`alou@ `pouro
`nni`ewn .
* Kurilloc pejaf @ menenca `;recmici @ ec`ohi
ecsotem @ `nje tecpar;eni`a .
* De Krachtige Jezus, de Heerser, het Grote Kind,
de Koning der Eeuwen.
* Cyrillus sprak: “Nadat zij Hem baarde, bleef
haar maagdelijkheid, verzegeld.”
.  ملك الدهور:  الصبي العظيم:  المتسلط: * يسوع القوي
.  مختومة:  كانت بتوليتها:  بعد أن ولدته: * قال كيرلس

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Loukac picovoc @ aferme;re `mpairy] @ qen
]`gnwcic @ `mpefeuaggelion .
* Mari`a ]par;enoc @ ;y`etauwp `ncwc@ `nourwmi
`n`;myi @ `epefran pe Iwcyv .
* Lukas de wijze, getuigde evenzo, in de teksten,
van zijn evangelie.
* “De Maagd Maria, was ondertrouwd, met een
oprechte man, genaamd Jozef.”
.  فصل إنجيله:  هكذا في:  لوقا الحكيم: * وشهد
.  إسـمه يوسف:  لرجل بار:  العذراء: * ُخطبت مريم

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Nigene`a tyrou @ ceermakarizin @ `n]selyt Mari`a @
nem pimici `nqytc .
* `Xmarwout w
` P=,=c @ nem pekiwt `n`aga;oc @ nem
pi=p=na =e=;u @ `mparaklyton .
* “Alle geslachten, prijzen de Bruid, Maria zalig,
en haar Geborene.”
* U bent gezegend O Christus, met Uw Goede
Vader, en de Heilige Geest, de Parakliet.
.  والمولود منها:  العروس مريم:  األجيال: * ت ُغبط جميع
. المعزي:  والروح القدس:  مع أبيك الصالح: * تباركت أيها المسيح

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ouai pe `ebol @ qen ]`triac =e=;u @ acmici `mmof@ `nje
]par;enoc.
* Peje pihumnodoc @ qajwf `mpiciou @ `nte han`atoou`i
@ `anok ai`jvok .
* De Maagd, baarde, Eén van de Heilige, Drieeenheid.
* De Psalmist sprak, “Ik heb U verwekt, vóór de
morgenster.”
.  ولدته العذراء:  المقدس:  من الثالوث: * واح ُد
.  ولدتـك:  كوكب الصبح:  قبل: * قال المرتل

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Rasi ouoh ;elyl @ w
` `pgenoc `n`Adam @ nem
];e`otokoc @ `tseri `n`Abraam .
* Ceu`yroc pinis] @ ouoh `mpatriar,yc @ `nte
Anti`o,i`a @ aferme;re `mpairy] .
* Verblijdt u en verheugt u, O geslacht van Adam,
en gij Moeder Gods, de dochter van Abraham.
* Severus, de grote patriarch, van Antiochië,
heeft evenzo getuigd:
.  إبنة إبراهيم:  مع والدة اإلله:  يا أجناس آدم: * إفرحوا وتهللوا
.  هكذا:  بـطريرك إنطاكية:  العظيم: * شهد ساويرس

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Tote acmici `mV] @ `nje ;y=e;
= u Mari`a @ ouoh `mpe
tefme;nou] @ vwrj `etefmetrwmi.
* Ummanouyl pennou] @ pinis] etoi `nho] @ vye;nau `erof
@ `p`wou `nte tefme;nou].
* “God is geboren, uit de heilige Maria, en Zijn
Goddelijkheid, is nooit gescheiden geweest van Zijn
Mensheid.”
* Emmanuël onze God, groot en geducht, is gezien in
de glorie, van Zijn Goddelijkheid.

.  الهوته من ناسوته:  ولم يفترق:  من الطاهرة مريم: * حينئـذ ُولد اللـه
. في مجد الهوته:  الذي رأوه:  العظيم المخوف: * عمانوئيل إلهنا

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* V] pi`aly;wc @ vy`etafermici@ af`i `epikocmoc@ hiten
tefmetmairwmi .
* <ere ne Mari`a @ qen ou,ere `fouab @ ,ere
;y`etacmici @ `mV] pilogoc .
* De Ware God, die geboren is, kwam tot de
wereld, door Zijn menslievendheid.
* Wees gegroet Maria, met een heilige groet,
wees gegroet die God het Woord, heeft gebaard.
.  من قبل محبته للبشر:  أتى إلي العالم:  الذي ُولـد: * اللـه بالحقيقة
.  ولدت اللـه الكلمة:  السالم للتي:  سالما مقدسا: * السالم لك يامريم

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* "wtyr `mpikocmoc @ P¡ `mpi`e`ptyrf @ I=yc P=,=c pennou] @
`psyri `mV] `mmyi .
* `Wouni`a] `n;o @ Mari`a ]par;enoc @ je `aremici nan @ `mV]
pilogoc .
* De Verlosser van de wereld, de Heer van het al, Jezus
Christus onze God, de Ware Zoon van God.
* Gezegend bent u, O Maagd Maria, want u hebt ons
gebaard, God het Woord.

 إبن اللـه:  يسوع المسيح إلهنا:  الذي هو رب على الكل: * مخلص العالم
. بالحقيقة
.  لنا اللـه الكلمة:  ألنك ولدت:  يامريم العذراء: * طوباك أنت

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Swrp `m`pjinmici @ jout 'it `n<oiak @ qen ]rompi `nkepic @
jout `smyn `n`ehoou .
* `Fouab `aly;wc @ `nje `vran `mMari`a @ nem vy`etaumacf @
sa `ntefcw] `mmon .
* De eerste dag van Kerst, is negenentwintig Kiahk, en
in het schrikkeljaar, op de achtentwintigste dag.
* Waarlijk gezegend, is de naam van Maria, en Hem die
zij heeft gebaard, voor onze verlossing,

:  وفي سنة الكبيس:  هـو التاسع والعشرين من كيهك: * أول يوم الميالد
. في اليوم الثامن والعشرين
.  حتى خلصنا:  والذي ولدته:  إسمك يامريم: * مبارك بالحقيقة

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Qen pi`cpeleon @ `ete By;leem @ ]baki =e=;u @ `nte
pefiwt Dauid .
* Hina `ntefjwk @ `nje ]`provyti`a@ `nte Mi,eoc@
;yetjw `mmoc .
* in de stal, te Bethlehem, de heilige stad, van
onze vader David.
* Om te vervullen, de profetie, van Micha, die
aldus luidt :
.  التي ألبيه داود:  المدينـة المقدسة:  التى لبيت لحم: * في المغارة
.  القائلة:  ميخاوس:  نبوة: * لكي تكمل

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Je qen By;leem @ aunamec P=,=c @ vye;na`amoni @
`nIakwb P=i=c=l .
* {imwit nan `etekho] @ nohem `mpeklaoc @ `amoni
`mmwou @ [acou sa `eneh .
* “In Bethlehem, zal de Christus geboren worden,
Hij die zal weiden, Jakob Israël.”
* Leid ons tot Uw vreze, red Uw volk, weid hen en
draag hen, tot in eeuwigheid.
.  يعقوب إسرائيـل:  الذي يرعي:  يـُولد المسيح: * أنه في بيت لحم
.  إلي األبد:  إرعهم وأرفعهم:  خلص شعبك: * إهدنا إلي خوفـك

Psalie Adam Op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* }]ho `erok @ `w pennyb P=,=c @ jwkten qen
tekjom @ han`,rictianoc .
* Ik vraag U, O onze Meester Christus,
vervolmaak ons, Christenen, door Uw kracht.
.  كملنا مسيحيـين:  بقوتك:  أيها المسيح ملكنا: * أطلب إليك
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عيد الميالد

Het Kerstfeest

Psalie Adam Op De
Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام تقال
على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Aumici nan `mvoou @ `nou=c=wr I=yc @ `n`hryi qen
By;leem @ `nte ]Ioude`a .
* Bon ounis] `nrasi @ afsai nan `mvoou @ `m`vry `nte
]me;myi @ aferouwini `eron .
* Heden is ons geboren, de Verlosser Jezus, te
Bethlehem, in Judea.
* Er kwam grote vreugde, want over ons scheen,
de Zon der Gerechtigheid, die ons heeft verlicht.
.  اليهودية:  في بيت لحم:  يسوع مخلصنا: * ولد لنا اليوم
.  وأضاء علينا:  شمس البر:  أشرق لنا اليوم: * كان فرح عظيم

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Galileoc ouwnhf @ qen `pkahi `nEvra;a @
ausousou `nqytf @ `nje na `pyi `mP=i=c=l .
* Dauid pi`provytyc @ nem Colomwn pefsyri@
eurasi `mvoou @ e;be pefjinmici .
* Een Galileeër verscheen, in het land Efrata, en
in Hem roemde, het huis van Israël.
* David de profeet, en Salomo zijn zoon,
verblijden zich vandaag, over de geboorte.
.  بيت إسرائيل:  وأفتخر ألجله:  في أرض إفرثا: * جليلي ظهر
. من أجل ميالده: يفرحون اليوم: وسليمان إبنه:* داود النبي

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* `Etaunau pefciou @ ca`pswi `nnima`nsai @ hanmagoc

au`i @ auouwst `mmof .
* Zwreoc afouwnhf @ qen `pkahi `nnef;alim @ nem ni
[i`y tyrou @ `nte Zabolon .
* De Wijzen zagen, Zijn ster in het Oosten, en zij
kwamen, en knielden voor Hem.
* Een Nazoreeër verscheen, in het land Naftali, en
alle gebieden, van Zebulon.
.  وسجدوا له:  وأتى المجوس:  ناحية المشرق: * لقد رأوا نجمه
.  زبولون:  وجميع تخم:  في أرض نفتاليم: * ناصري ظهر

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* `Yca`yac `amou@ `anau `etaipar;enoc@ ;y`etakcaji
e;bytc@ icjen oumys `n`,ronoc.
* :ai acmici `mvoou@ Em-manouyl pennou]@ V]
aferrwmi@ aferounai neman.
* O Jesaja kom, en aanschouw deze Maagd, over
wie u hebt gesproken, in een ver verleden.
* Zij heeft heden gebaard, Emmanuël onze God,
de mensgeworden God, was ons genadig.
. منذ زمان كبير:  التي تكلمت من أجلها:  أنظر هذه العذراء: * يا أشعياء تعال
.  فأوالنا رحمة:  إلها تأنس:  عمانوئيل إلهنا: * هذه ولدت اليوم

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ieremiac twnk @ `amou tenmy] `mvoou @ ,w
`mpi`mkah-`nhyt @ rasi qen pai`ehoou .
* Kata `vry] `etaknau @ `nte Gallaad @ twnk `amou
`nteknau @ `pkahi `mBy;leem .
* Sta op Jeremia, komt heden temidden van ons,
verlaat de hartenpijn, verblijdt u deze dag.
* Zoals u Gilead, hebt aanschouwd, sta op om het
land, van Bethlehem te zien.
.  وأفرح في هذا اليوم:  وأترك آالم القلب:  وتعال وسطنا اليوم: * قم يا أرميا
.  أرض بيت لحم:  قم تعال أنطر:  جليعاد: * كما رأيت

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Laoc niben au,au @ qen hanmuctyrion @ w
` Iezekiyl
@ pirefer;e`wrin .
* Maciac aumacf @ qen ]puly ecsotem @ =e=;u
`mpar;enoc @ `n`hryi qen By;leem .
* Alle volken waren, in mysterie gehuld, O
Ezechiël, de Ziener.
* De Messias is geboren, uit de verzegelde poort,
de heilige Maagd, te Bethlehem.
.  الرائي:  يا حزقيال:  في األسرار: * تُرك كل الشعوب
.  في بيت لحم:  هو العذراء القديسة:  من باب مختوم: * قد ُولد ماسياس

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ieremiac twnk @ `amou tenmy] `mvoou @ ,w `mpi`mkah
`nhyt @ rasi qen pai`ehoou .
* Xe 'it `nlogoc @ au[i`ypi `mmwou @ `nje nicaq =e=;u@
`nte ]ek`klyci`a .
* Er zijn geen gebeden opgeheven, en ook geen
zegels, zo wonderlijk als de poort, die u hebt gezien.
* Negenenzestig weken, hebben de reine leraren,
van de kerk, geteld.
. الذي رأيته:  مثل الباب:  والخواتم مثلها: * لم تنقل الطلبات
.  األطهار:  معلمو الكنيسة:  أحصاها: * تسع وتسعون آيه

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* =O `neudwmac @ w
` Daniyl pikouji @ `eaktame P=i=c=l @
e;be poujincw].
* Pi`,ronoc afjwk @ ouoh pai`,ronoc vai @ hiten paijinmici @ `ntai`alou `mpar;enoc .
* Zeventig weken, O Daniël, openbaarde u aan
Israël, tot hun verlossing.
* De tijd is vervuld, na deze periode, door de
geboorte, uit de jonge vrouw en Maagd.
.  ألجل خالصهم:  أخبرت إسرائيل:  يا دانيال الصغير: * سبعين أسبوعا
.  من العذراء الصبية:  من قبل هذا المولود:  وهذا الزمان: * كمل الزمان

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Rasi nak `mvoou @ w
` `Adam peniwt @ nem `Abel
peksyri @ nem niqelloi tyrou .
* Cwtp nemwten tyrou @ ne pi`;myi `Abraam @ nem
Icaak pisouswousi @ nem Iakwb P=i=c=l .
* Verblijd u vandaag, O Adam onze vader, met
Abel uw zoon, en alle ouderlingen.
* Alle uitverkorenen, de oprechte Abraham, en
Isaak het offer, en Jakob Israël.
.  وجميع الشيوخ:  وهابيل إبنك:  يا آدم أبونا: * إفرح اليوم
.  ويعقوب إسرائيل:  وإسحق الذبيح:  إبراهيم البار: * المختارون معكم

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Tetra pi`krityc @ nem Ioudac pijwri @ `ete pinis]
`nnohem @ swpi `ebolhitotf .
* Uppe piqello @ Camouyl piref;whc @ `nte ni`;myi
nem ni`provytyc @ nem nikeourwou .
* De vier richters, en de sterke Juda, uit wie de
grote redding, voortkwam.
* En de ouderling, Samuël de zalver, van de
oprechten, profeten en koningen.
.  من جهته:  الذي كان الخالص العظيم:  ويهوذا القوي: * تيترا القاضي
. وأيضا ا الملوك:  األبرار واألنبياء:  صموئيل ماسح: * ها هو الشيخ

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* V] `nte `p`wou @ `etafouwnhf `eMw`ucyc@ `n`hryi qen
Madian @ qen ousah `n`,rwm .
* <w `mMadian @ `amou sa By;leem @ hina `nteknau @
`eV] `nte `p`wou .
* De God van de glorie, verscheen aan Mozes, in
Median, vanuit een vlammend vuur.
* Verlaat Median, en kom tot Bethlehem, om te
zien, de God van de glorie.
.  من نار مضطرمة:  في مديان:  لموسي: * ظهر إله المجد
. إله المجد:  لكي تنظر: ، وتعال إلي بيت لحم: * أ ُترك مديان

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* "u,ikon `mbatoc @ efmoh qen pi`,rwm @ `ete ;ai te
Mari`a @ nem pecmonogenyc .
* `Wouni`a] n
` ;o@ para nihi`omi tyrou@ `wouniatc
`nteneji@ `etacfai `mV].
* De zielenstruik, vol van vuur, is Maria, met haar
eniggeborene.
* U bent gezegend, meer dan alle vrouwen, en
gezegend is uw schoot, die God heeft gedragen.
. ووحيدها:  التي هي مريم:  المملؤة نارا: * العليقة النفسانية
.  الذي حمل هللا:  وطوبى لبطنك:  أكثر من جميع النساء: * طوباك أنت

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Sws niben ethwou @ ouoh e;meh `nswni @ `ari`wli
`mmwou @ `ebol ha pengenoc .
* `Fouwnh `ebol `nje V]@ qen hanmys `ne;noc@
afouwnh vai `nqy]@ qen ouparryci`a.
* Alle kwade ......, vol ziekten, hef ze op, van ons
geslacht.
*God is verschenen, aan vele volkeren en Hij
verscheen, openlijk uit u.
.  عن جنسنا:  إرفعها:  مملوءة مرضا: * كل وصمة رديئة
.  بإعالن:  وظهر منك:  ألمم كثيرة: * يظهر هللا

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Qen ou;o `nry]@ afcaji nem ni`provytyc@ qen
paicyou afcaji@ neman qen pefsyri .
* Hwc ;e`otokoc@ n
` ;o hwi Mari`a@ =e=;u `mpar;enoc@
]`agi`a Mari`a.
* Op vele wijzen, sprak Hij tot de profeten, en in
deze tijd sprak Hij, tot ons door Zijn Zoon.
* O Moeder Gods, O Maria, u bent de reine
Maagd, de heilige Maria.
.  كلمنا بإبنه:  وفي هذا الزمان:  كلم األنبياء: * وبأنواع
.  القديسة مريم:  العذراء الطاهرة:  أنت يا مريم: * يا والدة اإلله

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Je afjwk `mvoou @ `e`pcaji `nDauid @ je afnohem `nouhyki

@ qen `tjij `nnefjaji .
* {i`cmy nak `mvoou @ `w `Adam peniwt @ je ak[ici nak qen @
`pcw] `mpekgenoc .
* Want heden is vervuld, het woord van David, “Hij
heeft de geringe gered, uit de handen van zijn
vijanden.”
* Kom, verkrijg een stem, O onze vader Adam, want u
bent opgeheven, door de verlossing van uw geslacht.

.  من يد عدوه:  ألنه اخلص المسكين:  قول داود: * ألنه ك ُمل اليوم
.  بخالص جنسك:  ألنك إرتفعت:  يا آبانا آدم: * خذ لك صوتا اليوم

Psalie Adam Op De Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* }]ho `ero @ w
` ta¡ `mpar;enoc @ ma]ho `mpesyri @
e;ref,w nan `ebol .

* Ik vraag u, o mijn vrouwe de Maagd; vraag uw
Zoon, ons te vergeven.
. ليغفر لنا خطايانا:  إسألي إبنك:  يا سيدتي العذراء: * أسألك
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Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Amwini tyrou `ntenhwc @ `mpen¡ I=yc P=,=c @ `psyri `mV]
`aly;wc @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Bon ourasi swpi `mvoou@ qen `tve nem hijen pikahi@ e;be
P=,=c `pouro `nte `p`wou@ vy`etaumacf qen By;leem.
* Komt allen om te prijzen, onze Heer Jezus Christus, de Ware
Zoon van God, Hij die geboren is in Bethlehem.
* Vandaag kwam vreugde, in de hemel en op aarde, omwille
van Christus de Koning van de glorie, Hij die geboren is in
Bethlehem.

.  الذي ُولد في بيت لحم:  إبن هللا حقا:  ربنا يسوع المسيح: * تعالوا جميعا لنسبح
 الذي ُولد:  من أجل المسيح ملك المجد:  في السماء وعلى األرض: * اليوم فرح
. في بيت لحم

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ge gar `n;of pe pihouit@ kata `pcaji `m`pouro Dauid@ je `n;ok pe
pasyri pamenrit@vy`etaumacf qen By;leem.
* Decpota `pouro `nnanivyou`i@ qajwf `mpiciou `nte han`atoou`i@ `anok
ai`jvok @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Want Hij is de Eersteling, volgens het woord van Koning
David: “Gij zijt mijn geliefde Zoon”, Hij die geboren is in
Bethlehem.
* De Meester de Koning der hemelingen, “Voor de
morgenster, heb ik U verwekt”, Hij die geboren is in
Bethlehem.
.  الذي ُولد في بيت لحم:  أنت هو إبني الحبيب:  كما قال داود الملك: * ألنه هو البدء
.  الذي ُولد في بيت لحم:  أنا اليوم ولدتك:  قبل كوكب الصبح: * أيها السيد ملك السمائيين

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Eou`wou qen nyet[oci `mV]@ nem ouhiryny hijen pikahi@
nem ou]ma] qen nirwmi@ vy...
* Zeos `nje nekmetsenhyt@ nem peknai `w pinayt@ P=,=c
piref`wou`nhyt @ vy...
* Ere zij God in den Hoge, vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen, Hij die geboren is in Bethlehem.
* Overvloedig is Uw mededogen, en genade O Genadige, O
Christus de Lankmoedige, Hij die geboren is in Bethlehem.

 الذي ُولد في:  وفي الناس المسرة:  وعلى األرض السالم: * المجد هلل في األعالي
. بيت لحم
 الذي ُولد في:  المسيح الطويل األناة:  ومراحمك أيها الرحوم: * كثيرة هي رأفاتك
. بيت لحم

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* `Yca`yac `psyri `n`Amwc @ efws `ebol efjw `mmoc @ je
aumici nan `nou`alou @ vy...
* :wk te ]jom nem pi`amahi @ qen `tve nem hijen pikahi@
va pinis] `n`amahi @ vy...
* Jesaja de zoon van Amoz, heeft geroepen en sprak: “Een
Kind is ons geboren”, Hij die geboren is in Bethlehem.

* Aan U zij de kracht en roem, in de hemel en op aarde,
O Gij vol van roem, Hij die geboren is in Bethlehem.
.  الذي ُولد في بيت لحم:  ُولد لنا غالم:  يصرخ قائال: * أشعياء إبن عاموس
 الذي ُولد في:  يا ذا العز العظيم:  في السماء وعلى األرض: * لك القوة والعزة
. بيت لحم

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* I=yc P=,=c penouro @ va ]`exouci`a nem ]metouro @ af[icarx
qen outajro @ vy...
* Kata `vry] `etafjoc @ `nje pi`;myi Ieremiac @ `psyri `mV]
`aly;wc @ vy...
* Jezus Christus onze Koning, aan wie toekomt de
Heerschappij en Koninkrijk, nam het vlees aan in
standvastigheid , Hij die geboren is in Bethlehem.
* Zoals gesproken is, door de oprechte Jeremia, over
de ware Zoon Gods, Hij die geboren is in Bethlehem.
 الذي ُولد في بيت لحم:  تجسد بثبات:  ذو السلطان والملك: * يسوع المسيح ملكنا
.  الذي ُولد في بيت لحم:  إبن هللا حقا:  البار أرميا: * كما قال

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Loipon peje Iezekiyl @ e;be `pjinmici `nEmmanouyl @ P=,=c
`pouro `mP=i=c=l @ vy...
* Mpe `hli se `eqoun `eneh @ qen nipuly `nte nimansai @ `ebyl
`eouai je `Adwnai @ vy...
* Eveneens sprak Ezechiël, over de geboorte van
Emmanuël, Christus de Koning van Israël, Hij die geboren
is in Bethlehem.
* Niemand is binnengegaan, in de poort naar het Oosten,
dan de Ene Adonai, Hij die geboren is in Bethlehem.
 الذي ُولد في بيت:  المسيح ملك إسرائيل:  ألجل ميالد عمانوئيل: * وأيضا قال حزقيال
. لحم
.  الذي ُولد في بيت لحم:  إال الواحد أدوناي:  باب المشارق: * لم يدخل أحد في

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Nem nye;nyou icjen `Adam @ pejaf `nje `Yca`yac @ I=yc pe
pimecityc @ vy...
* Xmarwout I=yc P=,=c @ nem pekiwt `n`aga;oc @ nem pi=p=na =e=;u @
vy...
* Jesaja sprak, met allen die kwamen sinds Adam, over
Jezus de Middelaar, Hij die geboren is in Bethlehem.
* U bent gezegend O Jezus Christus, met Uw Goede
vader, en de Heilige Geest, Hij die geboren is in
Bethlehem.

. الذي ُولد في بيت لحم:  يسوع هو الوسيط:  قال أشعياء: * مع الذين أتوا منذ آدم
 الذي ُولد في بيت:  والروح القدس:  مع أبيك الصالح: * تباركت يا يسوع المسيح
. لحم

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ousai `mpar;enikon @ et;ahem `n`epouranion @ eu] `wou
`m`pouro `nni`ewn @ vy...
* Pejaf `nje Iwb pi`;myi @ je `fonq `nje panou] @ I=yc P=,=c `psyri
`mV] @ vy...
* Een maagdelijk feest, inspireert de hemelingen, om de
Koning der Eeuwen te prijzen, Hij die geboren is in
Bethlehem.
* Job de oprechte sprak: Mijn God leeft” – Jezus Christus
de Zoon van God, Hij die geboren is in Bethlehem.

.  الذي ُولد في بيت لحم:  ليمجدوا ملك الدهور:  يدعوا السمائيين: * عيد بتولي
.  الذي ُولد في بيت لحم:  يسوع المسيح إبن هللا:  حي هو إلهي: * قال أيوب البار

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Rek pekmasj `enimanecwou @ ny`etaunau `epekwou @ niaggeloc
eu]`wou @ vy...
* Cwtem `eniaggeloc @ ouhiryny hijen pikahi @ nem ou]ma] qen
nirwmi @ vy...
* Neig uw oor tot de herders, die Zijn glorie hebben
aanschouwd, en de engelen die verheerlijken, Hij die geboren
is in Bethlehem.
* Hoort de engelen: “Vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen”, Hij die geboren is in Bethlehem.
. الذي ُولد في بيت لحم:  المالئكة يمجدون:  الذين نظروا مجدك: * أمل سمعك إلي الرعاة
 الذي ُولد في بيت:  وفي الناس المسرة:  السالم على األرض: * إسمعوا المالئكة قائلين
. لحم

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Twnk `amou `ntenmy] `mvoou @ `w `Yca`yac va pinis] `n`qrwou @
ouwnh `nny`etaknau `erwou @ vy...
* Uioc :eoc pimonogenyc @ V] pi`exouciactyc `etacmacf @ `nje
]`proctatyc@ vy...
* Kom heden temidden van ons, O Jesaja met de geweldige
stem, en openbaar wat u hebt gezien, Hij die geboren is in
Bethlehem.
* De Ennigeboren Zoon Gods, de Heersende God, is geboren
uit de middelares, Hij die geboren is in Bethlehem.

:  وأظهر ما رأيته:  يا أشعياء يا ذا الصوت العظيم: * قُم وتعال في وسطنا اليوم
. الذي ُولد في بيت لحم
.  الذي ُولد في بيت لحم:  الذي ولدته الشفيعة:  هللا المتسلط: * يا إبن هللا الوحيد

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* V] piat`snau `erof @ qen tefvucic aunau `erof @ `amwini
marenouwst `mmof @ vy...
* <ere nak w
` By;leem @ qen ou,ere `pneumatikon @ je
vyetsop icjen `p`eneh @ vy...
* God is gezien, Hij die in Zijn natuur Onzichtbaar is, komt
laten wij Hem aanbidden, Hij die geboren is in Bethlehem.
* Wees gegroet O Bethlehem, met een geestelijke groet,
want Hij die vóór alle eeuwen was, Hij die geboren is in
Bethlehem.

.  الذي ُولد في بيت لحم:  تعالوا فلنسجد له:  بطبيعته رأوه: * هللا الغير المرئي
 الذي ُولد في بيت:  ألنه الكائن منذ البدء:  سالما روحانيا: * السالم لبيت لحم
.لحم

Psalie Watos Op De Woensdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* "wtyr `mpikocmoc tyrf @ nem hwb niben `ete `nqytf @ I=yc V]
`mpi`e`ptyrf @ vy...
* Wou niben nem oujinhwc @ er`prepi `ntekmet`aga;oc @ w
` pen¡
I=yc P=,=c @ vy...
* O Verlosser van de hele wereld, en al wat in haar is,
Jezus de God van het al, Hij die geboren is in Bethlehem.
* Alle glorie en lof, komt toe aan Uw Goedheid, O onze
Heer Jezus Christus, Hij die geboren is in Bethlehem.
.  الذي ُولد في بيت لحم:  يسوع إله الكل:  وكل ما فيه: * يا مخلص العالم كله
.  الذي ُولد في بيت لحم:  يا ربنا يسوع المسيح:  يليق بصالحك: * كل مجد وتسبيح
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Psalie Watos Op De
Donderdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس تقال
على ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos Op De Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* AV] caji nem Mw`ucyc @ `ebolqen `;my] `mpibatoc@ `ere
pi`,rwm moh `nqytf @ oude `mpourwkh `nje nef`kladoc .
* Bwrp `mpefnai nem pefcaji @ `e]`hryri ;y`etacviri @
afswpi e;byten qen tecneji @ qen oumuctyrion `n`svyri.
* God sprak tot Mozes, uit het hart van de struik, en terwijl het
vuur daar middenin was, werden haar takken niet verteerd.
* Hij zond Zijn genade en boodschap, tot de bloesem die
vrucht voortbracht, en Hij verbleef voor ons in haar schoot,
met een wonderbaarlijk mysterie.

. ولم تحترق أغصانها:  والنار ملؤها:  في وسط العليقة: * تكلم هللا مع موسى
.  من أجلنا بسر عجيب:  الزهرة المثمرة في بطنك:  رحمته وكلمته: * أرسل هللا

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos Op De Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Genne;ic qen pai`ehoou vai @ `ebolqen ten[oic `nnyb Mari`a @
aferrwmi e;be penoujai @ `e`p,w `ebol `nnen`anomi`a .
* Dauid gar piiero'altyc @ `amou `ntenmy] `ntenhwc @
`evy`etafswpi `mmecityc@ nahren pefiwt `naga;oc.
* Heden is Hij geboren, uit onze Vrouwe Maria, Hij is mens
geworden voor onze verlossing, tot vergeving van onze
overtredingen.
* O David de Psalmist, komt heden temidden van ons, om
Hem te prijzen die een Middelaar werd, bij Zijn Goede Vader.

:  وتأنس مـن أجل خـالصنا:  من ملكتنا وسيدتنا مريم: * ولد في هذا اليوم
. وغفران آثامنا
 عند أبيه الصالح:  لنُسبح من صار وسيطا لنا:  تعال في وسطنا: * أيا داود المرتل

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos Op De Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Eu`ini naf `nhandwron @ `nje niseri `nte Turoc @ nem Cabe
nem ni`Araboc @ nem niourwou `nte :arcoc .
* Zw`y voroc `natkim @ `m`v-ref] `nni`aga;on @ afouwnh qen
`pkahi `nnef;alim @ nem ni[i`y `nte Zaboulwn .
* Bied Hem geschenken aan, van de dochters van Tyrus,
en Seba en de Arabieren, en de koningen van Tarsis.
* De onwankelbare Leven-gever, de gever van al wat goed
is, verscheen in het land Naftali, en het gebied van
Zebulon.

. وملـوك ترشيـش:  وسبا والعـرب:  بنات صـور: * قدموا له قرابيـن
 وتخوم:  ظهر في أرض نفتاليم:  ُمعطي الخيرات: * المحيي الغير المتزعزع
. زبلون

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos Op De Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* `Yca`yac vwny megalou @ efjw `mmoc `mpairy] @ je aumici
nan `nou`alou @ ouoh au] `nousyri .
* :e`oc pinayt `njwri @ ouoh pi`exouciactyc @ tefar,y hijen
tefnahbi @ ke palin pidecpotyc .
* Jesaja sprak evenzo, met een luide stem, “Een Kind is
ons geboren, een Zoon is ons gegeven.”
* De krachtige genadige God, en de Heerser, en eveneens
de Meester, op wiens schouders Zijn heerschappij rust.

.  وأُعطينا أبنا:  هكذا ولد لنا غالم:  بصوت عظيم: * يقول أشعيا
 وهو أيضا السيد:  الذي رئاسته على منكبيه:  القوي المتسلط: * اللـه الرحوم
. المطلق

ُ إبصاليه وا
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* Iezekiyl afjoc de on @ ainau `eoupuly ectob@ qen outebc ;au
macton @ afse `eqoun `eroc @ `nje `psyri `mvy`e;ouab.
* Kurioc I=yc P=,=c @ `mpe `hli se `eqoun `eroc @ `ebyl `n;of ouoh af,ac
@ ecsotem `mpecry] kalwc .
* Ezechiël sprak eveneens, “Ik zag een verzegelde poort, met
een mysterieuze zegel, waarin de Zoon van de Heilige is
binnengegaan:
* De Heer Jezus Christus – niemand is daar binnen
ingetreden, en uitgetreden dan Hij, en het bleef verzegeld

zoals het was.
.  دخله إبن القدوس:  بخاتم عجيب:  رأيت بابا مختوما: * قال حزقيال أيضا
. والبتولية مختومة حسنا كما هي:  وخرج منه:  ولم يدخله إالا هو: * الرب يسوع المسيح

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos Op De Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Logoc tou `o petroc @ `pervei `mpinohem `nnipictoc @ piouai qen
pef`proc`opon @ `eafnahmen qen nipiracmoc .
* Mi,eoc palin afjoc@ je nim `n;o hwi `w By;leem @ `pkahi
`nEvra;a nem Ioude`a @ `n;o oukouji an qen I=l=y=m .
* Het Woord van onze Vader, de Tempel van de redding van de
gelovigen, de Ene in Zijn Persoon, die ons ver-loste van de
verzoekingen.
* Micha sprak, “En gij, Bethlehem, het land van Juda en
Efrata, zijt geenszins klein in Jeruzalem.”
 مخلصنا من التجارب:  الواحد في شخصه:  هيكل النجاة الذي للمؤمنين: * كلمة اللـه أبينا
 لست بصغيرة في:  أرض إفراثا:  وأنت يا بيت لحم يهوذا: * وقد قال ميخاوس أيضا
. أورشليم

ُ إبصاليه وا
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* `Nqy] ef`e`i gar `ebol @ `nje ouhygoumenoc @ vye;na-`amoni
`mPicrayl @ palaoc `n`aly;inoc .
* Xapina piaggeloc @ afouwnh `mpimuctyrion @ `mpairy]
efjw `mmoc @ je aumici nwten `mvoou.
* “Want uit u zal voortkomen, de Heerser, die Mijn ware
volk, Israël weiden zal.”
* De engel openbaarde, waarlijk het mysterie, evenzo
zeggende: “U is heden geboren,
.  شعبي الحقيقي:  الذي يرعى إسرائيل:  يخرج المدبر: * ألنه منك
.  ُولد لكم اليوم:  قائال هكذا:  المالك السر: * حقا قد أظهر

ُ إبصاليه وا
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* Oucwtyr qen By;leem @ `ete vai pe `pouro `nte `p`wou @
masenwten de `n,wlem @ `ereten `ejimi `mmau .
* Pi`alou ef,y qen ouonhf @ ouoh qen hantwic
eukoulwlf @ catotou au`i harof@ au`i `e`qryi auouwst `mmof.
* de Verlosser te Bethlehem, de Koning van de glorie,
gaat snel henen, gij zult Hem daar vinden,
* het Kind ligt in een kribbe, gewikkeld in doeken”. Zij
gingen naar Hem toe, en bogen neer en aanbaden
Hem.
.  تجدونه هناك:  إمضوا سريعا:  الذي هو ملك المجد: * ُمخلص في بيت لحم
.  وخروا له ساجدين:  وللوقت أتـوا إليه:  ملفوفا بالخرق: * الصبي في مذود

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos Op De Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Riki `nnetenmasj `eroi@ cwtem `pcaji `mMat;eoc@ e;be `pjinmici
`mpirefnai @ `ete `n;of pe I=yc P=,=c .
* Ce ontwc pairy] pejaf @ qen pefeuaggelion @ pen¡ I=yc
vy`etaumacf @ aferrwmi sa `ntefcw] `mmon .
* Neigt uw oor, hoort het woord van Matteüs, over de
geboorte van de Genadige, Jezus Christus.
* Ja, waarlijk sprak hij evenzo, in zijn Evangelie, “Onze Heer
Jezus die ge-boren is, is mens geworden om ons te
verlossen.

 الذي هو يسوع:  من أجل ميالد الرحوم:  وأسمعوا كالم مت اى: ي آذانكم
* أميلوا إل ا
. المسيح
.  وتأنس حتى خلصنا:  ربنا يسوع الذي ُولد:  قال في إنجيله: * نعم حقا هكذا

ُ إبصاليه وا
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* Tote niourwou `nnimagoc@ au`i `ebol ca peiebt@ `eI=l=y=m eujw
`mmoc@ ]baki `e;ouab ettaiyout.
* `Upo ta gi af;wn pedion@ `pouro `nte niIoudai@ je annau
gar `epefciou@ ca `pca `nte nima`nsai.
* Toen kwamen de Wijze Koningen, uit het Oosten, tot
Jeruzalem zeggende: “Gij heilige eervolle stad,
* waar zal de Koning der Joden, geboren worden, want
wij hebben Zijn ster, in het Oosten gezien.”
:  قائليـن أيتها المدينة:  من المشرق إلي أورشليم: * حينئذ أتى ملوك المجوس
.المقدسة المكرمة
.  ناحية المشرق:  ألننا رأينا نجمه:  ملك اليهود: * أين يولد

ُ إبصاليه وا
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* Vai pe e;byten aumici `mmof@ je `n;of pe `pcwtyr `mpikocmoc@
tenhwc naf ten[ici `mmof@ nem `p,oroc `nte niaggeloc.
* <wlem `mmwten `w nipictoc @ `ntenouwst `nI=yc P=,=c @
vy`etaumacf cwmatikoc @ qen ;yettoubyout `mpar;enoc .
* Dit is Hij die voor ons geboren is, want Hij is de Verlosser
van de wereld – wij prijzen Hem en verhogen Hem, met de
koren van de engelen.
* Haast u O gelovigen, om Jezus Christus te aanbidden, die
lichamelijk geboren is, uit de reine Maagd.

 مع صفوف:  نسبحه ونعظمه:  ألنه هو مخلص العالم: * هذا هو الذي ُولد من أجلنا
. المالئكة
 من العذراء:  الذي ولد جسدانيا:  لنسجد ليسوع المسيح: * أسرعوا أيها المؤمنون
. الطاهرة

ُ إبصاليه وا
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* "wtyr `mpikocmoc tyrf @ cw] `mmon ouoh nai nan@
fw] `mpenhojhej tyrf @ ouoh pekoujai myif nan.
* `W Pen¡ I=yc P=,=c pinayt @ ]nan `mpiouwini `natkakin @ hiten
ni]ho `n]selyt @ pi`wou nak nemac `amyn .
* O Verlosser van de hele wereld, verlos ons en ontferm U over
ons, en red ons van al onze smarten, en schenk ons Uw
verlossing.
* O onze Genadige Heer Jezus Christus, schenk ons het
ondoofbare licht, door de smekingen van de Bruid – aan U en
haar zij de glorie, amen.

.  وأعطنا خالصك:  وأنقذنا من جميع ضائقاتنا:  خلصنا وأرحمنا: * يامخلص العالم كله
 لك المجد:  بطلبات العروسة:  أعطنا النور الذي ال تغشاه الظلمة: * ياربنا يسوع المسيح الرحوم
. معها آمين
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ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Amwini tyrou `ntenhwc @ `mpen¡ I=yc P=,=c@ `psyri `mV]
`aly;wc @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Bon ouounof afswpi `mvoou @ qen ourasi nem ou`wou @ e;be
P=,=c `pouro `nte `p`wou @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Komt allen om te prijzen, onze Heer Jezus Christus, de
ware Zoon van God, Hij die geboren is in Bethlehem.
* Heden zijn vreugde, blijheid en glorie gekomen, door
Christus de Koning van de glorie, Hij die geboren is in
Bethlehem.
 الذي ُولد في بيت:  إبن هللا بالحقيقة:  ربنا يسوع المسيح: * تعالوا جميعكم لنسبح
.لحم
.  الذي ُولد في بيت لحم:  من أجل المسيح الملك المجد:  وسرور ومجد: * اليوم فرح
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ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Ge gar n
` ;of pe pimairwmi @ ounis] `nnou] aferrwmi @ sa
`ntefcw] `n]metrwmi @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Dikeoc peje Dauid @ pihumnodoc qen pihouit@ je n
` ;ok pe
pasyri pamenrit @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Want Hij is de Menslievende, een Groot God die
mensgeworden is, voor de verlossing van de mensheid,
Hij die geboren is in Bethlehem.
* Waarlijk sprak David, de Psalmist in het verleden, “Gij
zijt mijn Geliefde Zoon”,Hij die geboren is in Bethlehem.
.  الذي ُولد في بيت لحم:  حتى خلص البشر:  إله عظيم تأنس: * ألنه هو محب البشر
.  الذي ُولد في بيت لحم:  أنك أنت إبني حبيبي:  المرتل في البدء: * حقا قال داود
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ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* `Ere `ptai`o `nte paisai @ icjen `pemhit ca nima`nsai @ je
pi`cnau aferouai @ ]me; nou] nem ]metrwmi .
* ^ `ntenh `naggeloc @ euhwc `eV] pi`aga;oc @ nem pefsyri I=yc
P=,=c @ vy...
* De eer van dit feest, wordt gevierd van zonsopgang tot
zonsondergang, want de twee zijn verenigd: de Goddelijkheid
en de Menselijkheid.

* De engelen met zes vleugels, prijzen de Goede God, en
Zijn Zoon Jezus Christus, Hij die geboren is in Bethlehem.
.  الهوت وناسوت:  ألن اإلثنين صارا واحدا:  من المغرب إلى المشرق: * كرامة هذا العيد

 الذي:  مع إبنه يسوع المسيح:  يسبحون هللا الصالح: * المالئكة ذوو الستة األجنحة
. ُولد في بيت لحم
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ُ إبصاليه وا
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* Zakiyl afjoc qen vai @ je oupuly `nca nima`nsai @ `mpefcini
`nqytf `nje ouai@ `ebyl `eP¡ V] `nte nijwm.
* `Yca`yac `amou `mvoou@ ws `ebol qen pek`qrwou@ ouwnh `nnijom
`etaknau `erwou@ e;be `pjinmici `mP=,=c.
* Ezechiël sprak evenzo: “In een poort naar het Oosten, is
niemand binnengegaan, dan de Heer God der machten.”
* O Jesaja kom heden, en roep met uw stem, openbaar de
krachten die u hebt gezien, over de geboorte van
Christus.
.  الرب إله القوات:  لم يدخله أحد غير:  أن بابا ناحية المشرق: * قال حزقيال هكذا
 من أجل ميالد:  وأعلن القوات التي رأيتها:  صارخا بصوتك: * يا أشعياء تعال اليوم
. المسيح
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* :ai te pejaf je ]par;enoc @ ece`erboki a[ne gamoc @ ec`emici
`nousyri `nar,eoc @ `ete vai pe Emmanouyl .
* I=yc P=,=c V] neman @ vy`etafnahmen qen pefran @ e;be `pcw]
afer`hmot nan @ vy...
* Hij zei: “Zie de Maagd, zal zonder huwelijk zwanger
worden, en een Eeuwige Zoon baren” Hij is Emmanuël.
* God met ons Jezus Christus, die ons heeft gered in Zijn
Naam, en ons de verlossing geschonken heeft, Hij die
geboren is in Bethlehem .
.  هو عمانوئيل:  وتلد أبنا أزليا:  تحبل بغير زواج: * قال هذه العذراء
 الذي ُولد في بيت:  وأنعم لنا بالخالص:  الذي ن اجانا بإسمه: * يسوع المسيح هللا معنا
. لحم
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* Kata `vry] `etafjoc @ `nje Mat;eoc pi`apoctoloc @ e;be
`pjin`i `nnimagoc @ au`ini naf `nhandwron .
* Loipon au`ini `nnimagoc @ ousal nem ounoub nem
oulibanoc @ `mpe`m;o `mV] pilogoc @ vy...
* Aldus is gesproken, door Mattheus de apostel, over
de komst van de Wijzen, die Hem geschenken
aanboden:
* “De Wijzen boden, goud en wierook en mirre aan,
vóór God het Woord”, Hij die geboren is in Bethlehem.
.  وقدموا له قرابين:  من أجل مجيء المجوس:  مت اى الرسول: * كما قال
. الذي ُولد في بيت لحم:  أمام هللا الكلمة:  مرا وذهبا ولبانا: * وأيضا قدم المجوس
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ُ إبصاليه وا
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* Marenhwc nem niaggeloc @ je ou`wou qen nyet[oci `mV]@ nem
ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen nirwmi.
* Niman`ecwou aunau `epef`wou @ aukotou je `n;wou au]`wou @ I=yc
P=,=c `pouro `nte `p`wou @ vy...
* Laten wij prijzen met de engelen: “Ere zij God in den Hoge,
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”
* De herders zagen Zijn glorie, en toen zij terugkeerden
verheerlijkten zij, Jezus Christus de Koning van de glorie,Hij
die geboren is in Bethlehem

 وفي:  وعلى األرض السالم:  قائلين المجد هلل في األعالي: * فلنسبح مع المالئكة
. الناس المسرة
 الذي ُولد في بيت:  يسوع المسيح ملك المجد:  ورجعوا وهم يمجدون: * نظر الرعاة مجده
. لحم
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* Xe 'it `nypi pinomoctyc @ Daniyl afjw `mmoc @ `fna`i `nje
Maciac @ vy...
* Ouoh `n;of pe pilogoc `nte `Viwt@ nem `psyri `mmyi
`etenhot@ pimici `ebolqen `Viwt @ qajwou `nni`ewn tyrou.
* Daniël sprak: “Na negenzestig weken, zal de Messias
komen,” Hij die geboren is in Bethlehem.
* En Hij is het Woord van de Vader, de Getrouwe Ware
Zoon, de Geborene uit de Vader, vóór alle tijden.
.  الذي ُولد في بيت لحم:  يأتي ماسياس:  قال دانيال أنه: * في تسع وستين آية
.  قبل كل الدهور:  المولود من اآلب:  واإلبن الحقيقي المؤتمن: * وهو كلمة اآلب
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* Piar,wn `nte ni`ewn @ `etafouwnh qen Ciwn @ sa `ntefnahmen
`anon hwn @ hiten tefparouci`a =e=;u .
* Rek pemasj `eniman`ecwou @ ouoh ny`etaunau `erwou @
niaggeloc cehwc ce]`wou @ vy...
* De Overste der eeuwen, is verschenen in Sion, om ons
te redden, door Zijn heilige verschijning.
* Neigt uw oor tot de herders, die Hem hebben
aanschouwd – de engelen loven en verheerlijken, Hij die
geboren is in Bethlehem

.  بظهوره المقدس:  حتى خلصنا:  الذي ظهر في صهيون: * رئيس الدهور
 الذي ُولد في:  يُسبحون ويُمجدون:  الذين رأوا المالئكة: * أمل بسمعك إلى الرعاة
. بيت لحم
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ُ إبصاليه وا
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* Cwtem `e]ermeni`a @ je oualou aumacf `nje Mari`a @ ectob
`nje tecpar;eni`a @ qen ouhwb `mparadoxon .
* Tenermakarizin `mmo @ nem Gabriyl piaggeloc @ je ,ere
ne `w ]par;enoc @ Mari`a `tseri `nIw`akim .
* Hoort de uitleg, dat een Kind geboren is uit Maria,
terwijl haar maagdelijkheid was verzegeld; een
wonderlijke zaak.
* Wij prijzen u zalig, met Gabriël de engel: “Gegroet zij
u O Maagd, Maria de dochter van Joachim.”
.  بأمر معجز:  وبتوليتها مختومة:  أن صبيا ولدته مريم: * إسمعوا التفسير
.  مريم إبنة يواقيم:  السالم لك أيتها العذراء:  المالك قائلين: * نغبطك مع غبلاير
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* `Uioc :e`oc af`i saron @ ouoh afsenhyt qaron @ afouwnh
`mpefho `e`hryi `ejwn @ ouoh ef`enai nan kata pefnis] `nnai .
* Vyethemci hijen nivyou``i @ qen peknai aripenmeu`i @ ouoh ,w
`ebol `nnennobi @ ny`etanaitou icjen hy.
* De Zoon Gods is gekomen tot ons, en had erbarmen met
ons, Hij scheen met Zijn aangezicht over ons, en was ons
genadig volgens Zijn grote genade.
* O Gij die troont in de hemelen, gedenk ons in Uw
genade, en vergeef onze zonden, die wij hebben gedaan.

. كعظيم رحمته:  بوجهه علينا ليرحمنا:  ُمتحننا وأشرق: * إبن هللا قد آتي إلينا
. التي إرتكبناها:  وإغفر لنا خطايانا:  برحمتك أذكرنا: * أيها الجالس في السموات
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ُ إبصاليه وا
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* <ere By;leem de on @ pi`yi `m`pneumatikon @ pi]mi `m`pouro
Dauid @ vy...
* "wtyr `mpikocmoc tyrf @ nem hwb niben `ete `nqytf @ e;be
pinis] `mmici `nqytf @ qen pimah 'it `n`abot .
* Gegroet zij Bethlehem, het geestelijke huis, de plaats
van Koning David, Hij die geboren is in Bethlehem.
* U bent de Verlosser van de hele wereld, en alles wat zij
bevat, door de grote geboorte, in de negende maand.

 الذي ُولد في بيت:  قرية الملك داود:  البيت الروحاني: * السالم لبيت لحم أيضا
. لحم
.  في تسعة أشهر:  من أجل ميالدك العظيم:  وكل ما فيه: * يا مخلص العالم كله

Psalie Watos Op De Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* `Wou niben nem oujinhwc @ ce er`prepi `aly;wc @ `mpekran
`nte ouranoc @ pencwtyr I=yc P=,=c .
* Swrp `n`abot `mmah 'it @ `pjinmici `mpimenrit @ kata `pcaji
`m`pouro Dauid @ qen pi'altyrion .
* Alle glorie en lof, komt waarlijk toe, aan de hemelse
Naam, van onze Verlosser Jezus Christus.
* Na de negende maand, kwam de geboorte van de
Geliefde, volgens het woord van Koning David, in de
Psalmen.
.  يا مخلصنا يسوع المسيح:  بإسمك السمائي:  يليق حقا: * كل مجد وتسبيح
.  في المزمور:  كقول الملك داود:  ُولد الحبيب: * عند تمام تسعة أشهر

Psalie Watos Op De Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* `F`cmarwout `nje pekarpoc @ `w ]pan`agi`a `mpar;enoc @
Mari`a `;mau `mpilogoc @ ]ourw `nnihi`omi tyrou .
* Qen `vran `mpimici @ `ere nitagma `nte `p[ici @ euhwc `e`vran
`mvyet[oci @ eu]`wou qen nyet[oci .
* Gezegend is uw vrucht, O heilige Maagd, Maria de
Moeder van het Woord, de Koningin aller vrouwen.
* De hogere rangen prijzen, de naam van de Geborene,
en zij verheerlijken in den hoge, de Naam van de
Allerhoogste.
.  ملكة جميع النساء:  مريم أم الكلمة:  أيتها العذراء القديسة: * مبارك هو ثمرك
.  ويمجدون في العالء:  اإلسم المرتفع:  تُسبح المراتب العلوية: * بإسم المولود

Psalie Watos Op De Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Hwc `erof ma`wou naf @ `arihou`o [ici `mmof @ je `mmon ke nou]
`ebyl `erof @ qen `tve nem hijen pikahi .
* Je n
` ;of pe pennou] `aly;wc @ pilogoc `nte V] pi`aga;oc @
pi=p=na `mparaklytoc @ ]`triac `n`omooucioc .
* Prijs Hem en verheerlijk Hem, en verhoog Hem zeer,
want er is geen god naast Hem, in de hemel en op aarde.
* Want Hij is onze Ware God, het Woord van de Goede
God, de Geest de Parakliet: de Wezensgelijke Drieeenheid.

 في السماء أو على:  ألنه ليس إله غيره:  وزيدوه رفعة: * سبحوه ومجدوه
. األرض
.  المعزى المساوى:  والروح القدس:  كلمة هللا الصالح: * ألنه هو إلهنا بالحقيقة

Psalie Watos Op De Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* {imwit qajwn `w pima`mvwt @ `n;ok pe pinou] `nouwt @ `n;ok pe
pi`;myi `etenhot @ `n;ok `mmauatk et[oci .
* }]ho `etekmet`aga;oc @ `ariounai nem tamet`ala,ictoc@
pencwtyr I=yc P=,=c @ vy...
* Leid ons O Gij toevlucht, U bent de Ene God, U bent de
Getrouwe en Oprechte, U alleen bent de Allerhoogste.
* Ik vraag Uw goedheid, om mijn zwakheid genadig te zijn, O
onze Verlosser Jezus Christus, Hij die geboren is in
Bethlehem.

.  أنت وحدك العلي:  أنت هو البار المؤتمن:  أنت هو اإلله الواحد: * أهدنا إلى الملجأ
 الذي ُولد في بيت لحم:  يا مخلصنا يسوع المسيح:  أن ترحم حقارتي: * أسأل صالحك
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Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Amwini tyrou `ntenouwst @ `mPen¡ I=yc P=,=c @ vy`etaumacf `nje
]par;enoc @ ectob `nje tecpar;eni`a .
* Bon ourasi swpi `mvoou @ qen `tve nem hijen pikahi @ je
`a]par;enoc mici `mV] @ ectob `nje tecpar;eni`a .
* Komt allen om te knielen, voor onze Heer Jezus Christus, Hij
is geboren uit de Maagd, en haar maagdelijkheid bleef
verzegeld.
* Heden is vreugde gekomen, in de hemel en op aarde, want
de Maagd heeft God gebaard, en haar maagdelijkheid bleef
verzegeld.

. مختومة بتوليتها:  الذي ولدته العذراء:  لربنا يسوع المسيح: * تعالوا جميعا لنسجد
 مختومة:  ألن العذراء ولدت هللا:  في السماء وعلى األرض: * كان اليوم فرح
.بتوليتها

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ge gar au`i `nje hanmagoc@ auouwst `mV] qen By;leem@
vy`etau-macf `nje ]par;enoc@ ectob `nje tecpar;eni`a.
* Di`ctrati`a `nte `tve @ au;wou] `eqoun nem nou`eryou @ euhwc
`eV] qen By;leem@ vy`etaumacf `nje ]par;enoc.
* De Wijzen kwamen tot Bethlehem, en knielden neer voor
God, Hij is geboren uit de Maagd, en haar maagdelijkheid
bleef verzegeld.
* De hemelse machten, kwamen samen bijeen, en prezen
God in Bethlehem, Hij die geboren is uit de Maagd.
. مختومة بتوليتها:  الذي ُولد من العذراء:  وسجدوا هلل في بيت لحم: * والمجوس أتوا
 الذي ُولد:  وفي بيت لحم سباحوا هللا:  إجتمع بعضهم مع بعض: * العساكر السمائية
.من العذراء

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Euws `ebol eujw `mmoc@ je ou`wou qen nyet[oci `mV]@ nem
ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen nirwmi.
* Zwtem `epi`qrwou `nte niaggeloc@ `etaucaji nem niman`ecwou@
je aumici nwten `mvoou@ `noucwtyr qen By;leem.
* Roepende en zeggende: “Ere zij God in den Hoge, vrede
op aarde, in de mensen een welbehagen.
* Hoort de stemmen van de engelen, die tot de herders
hebben gesproken: “U is heden een Verlosser, geboren in
Bethlehem.”
. وفي الناس المسرة:  وعلى األرض السالم:  المجد هلل في األعالي: * صارخين قائلين

 مخلص في:  ُولد لكم اليوم:  مع الرعاة يتكلمون قائلين: ،* سمعوا صوت المالئكة
.بيت لحم

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Yppe au`i `nje nimagoc @ `ebol ca peiebt `eI=l=y=m @ je af;wn
vy`etaunamacf @ `pouro `nte niIoudai .
* `:metcai`e `nte pefciou @ aferouwini qen ten,wra @ `ere
han`cqai `c`cqyout `erof @ an`i `ntenouwst `mmof .
* Zie, de Wijzen kwamen, uit het Oosten tot Jeruzalem, en
vroegen: “Waar is de Geborene, de Koning der Joden.”
* “De glans van Zijn ster, heeft geschenen in ons land,
zoals over Hem geschreven staat, en wij zijn gekomen om
voor Hem te knielen.”

 ملك:  سائلين أين هو المولود:  من المشرق إلى أورشليم: * ها قد أتى المجوس
. اليهود
.  وأتينا لنسجد له:  كما كُتب عنه:  نجمه في كورتنا: * قد أشرق بهاء

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Iwc ten;ynou `w nilaoc @ `ntenouwst `mV] `nlogoc @
vy`etaumacf `nje ]par;enoc @ ouoh afcw] `mpengenoc .
* Kata `vry] `etafjoc @ `nje Mi,eoc pi`provytyc @ ef`e`i `nje
ouhugoumenoc @ `ebolqen By;leem ]baki .
* Haast u en komt gij volkeren, om te knielen voor God
het Woord, Hij die geboren is uit de Maagd, en ons
geslacht heeft verlost.
* Zoals gesproken is, door Micha de profeet: “Een
Heerser zal voortkomen, uit de stad Bethlehem.”
 وخلص جنسنا:  الذي ُولد من العذراء:  لنسجد هلل الكلمة: * أسرعوا أيها الشعوب
.  من بيت لحم المدينة:  منك يخرج مدبر:  ميخاوس النبي: * كما قال

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Loipon je aujwk `ebol @ `nje ni`cmy `m`provytikon @
ny`etauer`provyteuin @ e;be `pjinmici `mP=,=c .
* Maren]`wou `ntefmetnis] @ nem nitagma `nte `p[ici @ ouoh
`nws `ebol qen ou;elyl @ je ou`wou qen nyet[oci `mV] .
* En de profetische stemmen, die geprofeteerd hebben,
zijn in vervulling gegaan, over de geboorte van Christus.
* Laten wij Zijn Grootheid verheerlijken, met de hogere
rangen, en uitroepen met vreugde: “Ere zij God in den
Hoge.”

.  من أجل ميالد المسيح:  التي تنبأت:  األصوات النبوية: * وأيضا قد كملت
 المجد هلل في:  ونصرخ بتهليل قائلين:  مع المراتب العلوية: * فلنمجد عظمته
. األعالي

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Nimagoc `etau`i sarof @ nausini `nqytf qen ou`cpody @ je
af;wn vy`etaunamacf @ `pouro `nte niIoudai .
* Xapina qen ]ounou @ `etafcwtem `nje Yrwdyc @ aferho]
ouoh af`s;orter @ nem I=l=y=m tyrc nemaf .
* De Wijzen kwamen tot Hem, en zochten ijverig
zeggende: “Waar is de Geborene, de Koning der
Joden.”
* En toen Herodes, daarvan hoorde, werd Hij bevreesd
en ontsteld, en geheel Jeruzalem met hem.
 ملك اليهود:  قائلين أين هو المولود:  و اجدوا في البحث عنه: * أتى المجوس إليه
.  كل أورشليم معه:  خاف وأضطربت:  لما سمع هيرودس: * حقا في الساعة

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ouho] ac`i `ejen `pouro @ nem ny tyrou e;nemaf @ e;be `pjinmici
`mpen=c=w=r @ penouro I=yc P=,=c .
* Pairy] afmou] `enimagoc `n,wp @ afouorpou e` By;leem @ je
`eretennajimi `mpi`alou @ vy`etaumacf qen pima `ete `mmau.
* Vrees beving de koning, en allen die met hem waren, door
de geboorte van onze Verlosser, en Koning Jezus Christus.
* Toen riep Hij de Wijzen in het geheim, en zond ze naar
Bethlehem en zei: “Doet onderzoek naar het kind, dat geboren
is in die plaats.”

 وملكنا يسوع:  من أجل ميالد مخلصنا:  وجميع الذين معه: * وقع رعب في قلب الملك
. المسيح
 الذي ُولد:  قائال إن وجدتم الصبي:  وأرسلهم إلى بيت لحم: * حينئذ دعا المجوس سرا
. في ذلك الموضع

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Rwf `mpieuaggelictyc @ Mat;eoc pi`apoctoloc @ `n;of
aferme;re `enaicaji @ qen `pjinmici `mpen=c=w=r .
* Cwtem hwten `e]`provyti`a @ nem pihumnodoc Dauid @ je
eu`ewnq eu`e] naf @ qen pinoub `nte ]`Arabi`a .
* De mond van de Evangelist, Mattheus de apostel,
heeft getuigd met deze woorden, over de ge-boorte
van onze Verlosser.
* Hoort ook de profetie, van de Psalmist David: “Hij zal
leven; men zal hem van het goud van Arabië geven.”
. بميالد مخلصنا:  بهذا الكالم:  مت اى الرسول: * فشهد فم اإلنجيلي
.  من ذهب العرب:  يحيا ويُعطى:  داود المرتل: * إسمعوا أيضا نبوة

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ti`provyti`a `nte `Yca`yac @ ]natamwten `eroc @ e;be
`pjinmici `mpen=c=w=r @ `mpairy] efjw `mmoc .
* Uppe ic ]par;enoc @ naerboki ouoh `ntecmici `nousyri @
eu`emou] `epefran je Emmanouyl @ `ete vai pe V] neman .
* De profetie van Jesaja, bericht ons, over de geboorte
van onze Verlosser, evenzo zeggende:
* “Zie, de Maagd zal zwanger worden, en een zoon
baren, Hij zal Emmanuël genoemd worden, hetgeen
betekent God met ons.”
.  حيث يقول:  مخلصنا هكذا:  من أجل ميالد: * تخبرنا نبوة أشعياء
.  الذي هو هللا معنا:  ويُدعى إسمه عمانوئيل:  تحبل وتلد إبنا: * ها هي العذراء

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Vai pe P¡ `nte ni¡ @ ouoh `pouro `nte niourwou @ acmici
`mmof `nje ]par;enoc@ qen By;leem `nte ]Ioude`a.
* <ere ne `w ]par;enoc @ `pharma `n,eroubimukon @
;y`etaf`alyi `eroc @ `nje pi`apac `nte ni`ehoou .
* Dat is de Heer der heren, en de Koning der koningen,
die geboren is uit de Maagd, te Bethlehem in Judea.
* Gegroet zij u O Maagd, de cherubijnse troon, die de
Oude van dagen, gedragen heeft.
.  في بيت لحم يهوذا:  ولدته العذراء:  وملك الملوك: * هذا هو رب األرباب
.  عتيق األيام:  التي حملت:  المركبة الشاروبيمية: * السالم لك أيتها العذراء

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* "alin je ounis] te taipar;eni`a @ etacerouwini `emasw @
vy`etaf[icarx `ebol `nqy] @ afnohem `ebol `nnen'u,y.
* `Wouni`a] n
` ;o qen oume;myi @ w
` `;mau `mpiouwini `mmyi @ n
` ;o
pe ]nouni et`cmarwout @;y`etacviri `ebol ac]karpoc .
* Zingt, want groots is haar maagdelijkheid, en zeer
schitterend; Hij die het vlees heeft aangenomen van haar,
heeft onze zielen gered.
* Waarlijk gezegend bent u, O Moeder van het Ware Licht,
u bent de gezegende wortel, die heeft gebloeid en vrucht
voortbracht.
.  خلاص نفوسنا:  ألن الذي تجسد منك:  ومضيئة جدا: * عظيمة هي بتوليتك
. الذي أزهر وأثمر:  أنت األصل المبارك:  يا أم النور الحقيقي: * طوباك أنت بالحقيقة

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Sa `eneh tenhwc `ero @ je `aremici `m`pouro @ ouoh aftoujo
`mpengenoc @ `ebolqen nenjaji ethwou .
* `F`cmarwout `nje pekarpoc @ `w ]bw `n`aloli `nta `vmyi @
vy`etaf[icarx `ebol `nqy] @ `n;of gar pe V] `mmyi .
* Wij prijzen u voor altijd, want u baarde de Koning, die
ons geslacht heeft gered, van onze kwade vijanden.
* Gezegend is uw vrucht, O ware wijnstok – Hij heeft
vlees aangenomen van u, en Hij is de ware God.
.  من أعدائنا األشرار:  الذي أنقذ جنسنا:  ألنك ولدت الملك: * نسبحك إلى األبد
 ألنه هو هللا:  الذي تجسد منك:  أيتها الكرمة الحقيقية: * مباركة هي ثمرتك
. بالحقيقة

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Qen ou`cmou ten`cmou `erok @ nem nitagma `nte `p[ici @
`ntenersai
qen ou;elyl @ je afmici nan `nEmmanouyl.
* Hina `nte `psyri erounai @ nem nyet`areh `enefentoly @ ouoh
`ntener`pem`psa @ `mpi,w `ebol `nte nennobi .
* Met lof prijzen wij U, met de hoge rangen, en wij vieren
met blijheid, want geboren is Emmanuël.
* De Zoon heeft genade, met hen die Zijn geboden
bewaren, en moge wij waardig zijn, vergeving van onze
zonden te krijgen.

.  ألنه ُولد لنا عمانوئيل:  لنعيد بتهليل:  مع الصفوف العلوية: * بالتسبيح نسبحك
 غفران:  وليجعلنا مستحقين:  بالذين يحفظون وصاياه: * رحمة من اإلبن
. خطايانا

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Jwk `ebol w
` pennyb P=,=c @ `ntekmetmairwmi neman@ pimwit
nan ouoh matajro-n@ qen peknah] etcoutwn.
* {i nak `nnentwbh `nto-ten@ `anon qa niat`em`psa@ hiten ni]ho
`nten¡ tyren@ Mari`a ];e`otokoc.
* Vervul Uw Menslievendheid aan ons, O onze Meester
Christus, leid ons en bevestig ons pad, in Uw oprechte
geloof.
* Neem onze gebeden tot U aan, van ons onwaardigen, door
de smekingen van ons aller vrouwe, Maria de Moeder Gods.
.  في أمانتك المستقيمة:  معنا وإهدنا وثبتنا:  أكمل محبتك للبشر: * يا ملكنا المسيح
. مريم والدة اإلله:  بحق طلبات سيدتنا كلنا:  نحن الغير المستحقين: * أقبل إليك طلباتنا

Psalie Watos Op De Zaterdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* }]ho ]twbh `mmwten @ naio] nem na`cnyou w
`
namenra] @ ,w nyi `ebol qa pirefernobi @ je aitwmt
qen pipelagoc .
* Ik vraag, door de gebeden: van mijn geliefde
vaders en broeders: vergeef mij, een zondaar:
want ik ben diep gezonken.
:  أغفر لي أنا الخاطيء:  آبائي وإخوتي وأحبائي: * بحق سؤال وطلبات
. ألني بهت ولم أتكلم
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Psalie Adam Op De Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

*AV] pinayt @ `pouro `nni`ewn @ pinis] `nrefsenhyt @ ouoh
`n`aly;inoc.
* Bwrp nan `mpefcaji @ `e]selyt `mmyi @ afswpi qen
tecneji @ e;be penoujai.
* De Genadige God, de Koning der Eeuwen, de Grote
en Barmhartige, en de Waarachtige,
* zond omwille van ons, Zijn Woord tot de ware Bruid,
Hij verbleef in haar schoot, voor onze verlossing.

.  والحقيقي:  العظيم المتحنن:  ملك الدهور: * هللا الرحوم
 من أجل:  وحل في بطنها:  إلي العروس الحقيقية: * أرسل لنا كلمته
. خالصنا

Psalie Adam Op De Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Genne;ic `o ekpar;enou @ `m`vry] `mpai`ehoou @ ]moumi
`na;mou @ I=yc `pouro `nte `p`wou.
* Dauid `amou tenmy] @ qen `pjwm `m'ali`a @ `e]baki `nte
V] @ e;meh `neulogi`a.
* Op deze dag werd Hij, geboren uit de Maagd – de
onsterfelijke Bron, Jezus de Koning van de glorie.
* O David kom temidden van ons, met het boek der
Psalmen, tot de Stad Gods, die vol zegen is.
. يسوع ملك المجد:  الينبوع الغير الناضب:  في مثل هذا اليوم: * ُولد من العذراء
. المملوءة بركة:  إلي مدينة هللا:  بكتاب مزاميرك: * يا داود تعال في وسطنا

Psalie Adam Op De Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Epidy gar af]ma] @ `eswpi `nqytc @ `nje penref
cw] @ vy`etaucemnytc.
* Zeos `emasw @ `nje neeuvomi`a @ para `t`ypi `mpisw @
w
` ten¡ Mari`a.
* Onze Verlosser, had welbehagen, om in haar, te
verblijven.
* Talrijk zijn, uw lofzangen, meer dan het zand der
zee, O onze vrouwe Maria.
.  الذي أتقنها:  مخلصنا:  أن يحل فيها: سر
ُ * اذ
.  يا سيدنتا مريم:  أكثر من عدد الرمل:  هي مدائحك: * كثيرة جدا

Psalie Adam Op De Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Yppe gar `aly;wc @ pairy] on afjw `mmoc @ `nje `Yca`yac@
ke `provytyc `ocioc.
* :ai te ]nis] `n`svyri @ ou`alou nan aumici @ au] nan
`nousyri @ va pico[ni `n`svyri.
* Waarlijk, werd dit voorzegd, door Jesaja, de grote
profeet.
* “Dit is een groot wonder, want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven; de wonderlijke Raadgever.”

.  النبي الكامل:  قال أشعياء:  بالحقيقة أيضا: * النه هكذا
 هو صاحب المشورة:  وإبنا أُعطيناه:  غالم ولد لنا: * هذه أعجوبة عظيمة
. العظمي
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إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* I=yc P=,=c pijwri @ pi`exouciactyc @ vy`ere tefar,y @
,y hijen nefmou] tyrc.
* Kalwc on afjoc @ `nje Iezekiyl @ `ejen Maciac @
`pouro `mP=i=c=l.
* “Jezus Christus, de Krachtige Heerser, op
wiens schouders, Zijn heerschappij rust.”
* Eveneens sprak, Ezechiël, over de Messias, de
Koning van Israël.
.  علي منكبيه:  الذي سلطانه:  المتسلط القوي: * يسوع المسيح
.  ملك إسرائيل:  علي الماسيا:  أيضا حزقيال: * حسنا قال

Psalie Adam Op De Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Loipon ainau `eoupuly @ `nca nima`nsai @ ectob qen
outebc `n`svyri @ V] pirefnai.
* Mpe `hli se `eqoun @ `erof `ebyl n
` ;of @ tenhwc naf
qen ou`cmou @ kata pe;ranaf.
* “Ik zag een poort, naar het Oosten, verzegeld
met een wonderlijk zegel, en de Genadige God.”
* Niemand dan Hij, is daarin binnengegaan, wij
prijzen Hem met lof, zoals het Hem behaagt.
 وهللا الرحوم:  مختوما بخاتم عجيب:  ناحية المشارق: * وأيضا رأيت بابا
.  كما يرضيه:  نسبحه تسبيحا:  أحد غيرة: * لم يدخله
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إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Niourwou `nhanmagoc @ au`i `ebol ca peiebt @ auouwst
`mP=,=c @ va piran ettai`yout.
* Xapina auouwn @ `nnou`ahwr au`ini @ naf `nhandwron @
`tri`adikon au]myini.
* De Wijze Koningen, kwamen uit het Oosten, en
knielden voor Christus, wiens Naam eervol is.
* En zij ontsloten toen, hun schatten, en boden Hem
geschenken aan – de drie gaven:

 ذي اإلسم:  وسجدوا للمسيح:  من المشرق: * أتي ملوك المجوس
.المكرم
.  قرابين ثالثة:  وقدموا له:  كنوزهم: * حقا فتحوا

Psalie Adam Op De Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Oulibanoc hwc nou] @ nem ounoub hwc ouro @ nem ousal
au]myini @ `epefjinmou `nreftanqo.
* Pairy] niourwou @ `nte ni`Araboc @ nem niman`ecwou @ nem
Caba nem ninycoc.
* Wierook voor Zijn Goddelijkheid, goud voor Zijn
Koningschap, en mirre als teken, van zijn levengevende
dood.
* Evenzo de Koningen, van de Arabieren, de Herders,
Saba en de Kustlanden
 الي موته:  ومرا إشارة:  وذهبا إشارة الي أنه ملك: * لبانا عالمة علي إُلوهيتة
. المحيي
. والجزائر:  والرعاة وسابا:  ملوك العرب: * وهكذا
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إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Rytoc au`ini naf @ `nhandwron eusyp @ ouoh auouwst
`mmof @ kata [oic `nnyb.
*` Cernofri nan de on @ `anon qa nipictoc @ nijwri `ngenneoc
@ qen `vran `mP=,=c.
* Zij boden Hem, aanvaarde geschenken aan, en
knielden voor Hem neer, als Heer en Meester.
* Voor ons, de moedige en sterke gelovigen, is het ook
passend, in de naam van Christus,

.  كرب وسيد:  وسجدوا له:  قرابين مقبولة: * حقا قدموا له
 بإسم:  األشداء الشجعان:  نحن أيضا معشر المؤمنين: * نعم يجب علينا
. المسيح

Psalie Adam Op De Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ten;ouyt eucop @ hina `ntenersai naf @ qen ouhyt
`efouab @ ouoh `nten`ini naf.
* Umnoc niben nem hwc @ nem handoxologi`a @ `m`vry]
n
` :e`opriptoc @ qen hanlac `nagni`a.
* bijeen te komen, om voor Hem te vieren, met
een heilig hart, en Hem aan te bieden
* alle hymnen en lof, en verheerlijking, met een
reine tong, zoals het God toekomt.
. ونقدم له:  بقلب طاهر:  لكي نعيد له: * أن نجتمع معا
. بألسنة طاهرة:  كما يليق باإلله:  وتسبيح وكرامات: * كل تمجيد
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إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Vy gar `etaumacf @ `ebol qen Mari`a @ n
` ;of pe
vy`etafasf @ e;be nen`anomi`a.
* <wlem de on afcotten @ `ebolqen ]`;raucic @ hiten
pefmou afolten @ `e] `anapaucic.
* Want Hij die geboren is, uit Maria, is gekruisigd,
voor onze zonden.
* Hij verloste ons, van onze vijanden, en door Zijn
dood hief Hij ons op, tot de plaats van rust.
.  من أجل آثامنا:  هو الذي صلب:  من مريم: * ألن الذي ُولد
.  إحتمل آالمنا:  يا من بموته:  وخلصنا من أعدئنا: * أسرع أيضا

Psalie Adam Op De Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* "u,y niben eucop @ marou`[nejwou naf @ nem pefiwt
vy=e=;u @ `ajoc qen ouounof.
*`W piman`ecwou @ `nrefnohem `nkalwc @ qen hanhwdy
en`ejw @ enhwc `erok acvalwc.
* Laat alle zielen, zich onderwerpen aan Hem, en Zijn
Heilige Vader, en met blijheid roepen:
“O Gij Herder, de Goede Redder, met liederen zingen
wij, en wij prijzen U onvermoeid.”
. ولنقل بفرح:  مع أبيك القدوس:  كل األنفس له: * فلتخضع
. ونسبحك بغير فتور:  نرتل لك:  المخلص حسنا: * أيها الراعي
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