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Voor aartsengel Gabriel
للمالك غبريال
Xere Jabri3l : pini25 `narx3ajjeloc :
xere f3`eta4hi2ennov4i : `mMari`a
5par0enoc.
Shere Ghabreej-iel, pie nieshtie en arshie ankhelos,
shere fie etaf hie shennoefie, em Mareeja tie
parthenos.
 شيري في إيطاف:  بي نيشتي إن أرشي آنجيلوس: شيري غبرييل
. إم ماريا تي بارثينوس: هي شين نوفي
Wees gegroet Gabriël, de grote aartsengel, wees
gegroet die verkondigd heeft, aan de maagd Maria.
 مريم:  السالم للذي بشر:  رئيس المالئكة العظيم: السالم لغبريال
.العذراء
Index - الفهرس
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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:  أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو: * شيري ني تين تيهو إيرو
. تي ما إسنوتي إثماف إم بخرستوس: بارثينوس إن سيو نيفين
* Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van

glorie, altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder van
Christus;

:  العذراء كل حين:  أيتها القديسة الممتلئة مجدا: * السالم لك نسالك
.والدة اإلله أم المسيح

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.
 إإبشوي هابي شيري إم: اووى إنتين إبروس إفشى
ّ * آنى
. إنتيف كا نين نوفى نان إيفول: مينريت
* 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
5par0enoc =e=0v.

Pennov5

:

* Shere thie etas miesie nan, em pie oe-ooinie
enta efmie, Piegristos pen noetie, tie
parthenos eth-oe-wab.

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

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:  إإهري إي جون: * ماتى هو إم إبتشويس
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم نين إبسيشي
*Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over
onze zielen ontfermt en onze zonden vergeeft.
 ويغفر لنا:  مع نفوسنا:  ليصنع رحمة: * إسألى الرب عنا
. خطايانا

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-oewab, tie epros-taties e-ten hot, ente ep khenos
ente tie met roomie.
 تي إبروس:  تي ثيؤطوكوس إثؤواب: * تي بارثينوس ماريام
. إنتي إب جينوس إنتي تي ميت رومى: طاتيس إي تين هوت
* Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe
voorspraak van het menselijk geslacht,
 لجنس:  القديسة الشفيعة األمينة:  والدة اإلله: * أيتها العذراء مريم
.البشرية

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: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
 إمبي كو إيفول إنتي نين:  هوبوس إنتيف إير إهموت نان: إجفوف
. نوفي
* wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.

 لكى ينعم لنا بمغفرة:  الذى ولدتيه:  أمام المسيح: * إشفعى فينا
. خطايانا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `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:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.ولدت لنا عمانوئيل
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مقدمة الذوكصولوجيات

*
Ten5ho
`aripenmevi:
w
`
5`proc
tat3c `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:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.ليغفر لنا خطايانا
Index - الفهرس
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ke jar ai2ancagi e0b35 : `w
piharma `nxerovbimikon : palace naqici
an `eneh : tenermakarizin `mmo.
* Ke ghar ai shan sazj-ie ethvietie, oo pie harma en
Sheroebiem-ie-kon, pa las na giesie an eneh, ten er
makariezien emmo.

 اوبي هارما إن شيروبيميكون: * كي غار آى شان صاجى إثفيتى
. تين إير ماكاريزين إممو:  باالس ناخيسي آن إينيه:
* Want als ik over u spreek, O Cherubijnse troon,
zal mijn tong nooit vermoeid raken, u te zegenen.

:  أيتها المركبة الشاروبيمية: * ألنى إذا ما تكلمت من أجلك
. أبدا فى تطويبك: فإن لساني ال يتعب

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ge
ontwc
jar
5na2en3i
:
2a
niavl3ov
`nte
`p3i
`nDavid
: `ntasi `nov`cm3 `ebolhitot4 : e0ricagi `mpetai`o.

* Zje ontos ghar tie na she-nie, sha nie avleejoe
ente ep-ie en Davied, enta etshie en oe esmie evol
hie totf, ethrie sazjie em pe tajo.

 شانى أفليو إنتي إب إي إن دافيد: * جي اوندوس غار تينا شينى
 إثري صاجي إمبي:  إن طاتشي إن او إسمي إيفول هيطوطف:
.طايو
* Want waarlijk zal ik gaan, naar het huis van David,

om een stem te verkrijgen, om te spreken van uw eer.

 به انطق:  ألحظي بصوت:  إلى ديار بيت داود: * ألنني أمضي حقا
.بكرامتك
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ge `aF5 `ohi `erat4 : qen ni0w2 `nte %iovde`a :
a45 `nte4`cm3 qen ov0el3l : `a`tfvl3 `niovda
2op4 `eroc.
* Zje a-Efnoetie o-hie eratf, gen nie thoosh ente tie
Joeze-a, af tie entef esmie gen oe theliel, a et-fielie
en Joeza shopf eros.

:  خين ني ثوش إنتي تي يوذي آ: * جي آ إفنوتي اوهي إيراتف
. آ إتفلي إن يوذا شوبف إيروس: أفتى إنتف إسمي خين اوثيليل
* Want God stond, voor de grens van Judea, en met
vreugde gaf Hij Zijn stem, en het werd door de stam van
Juda aanvaard.

 فقبله:  وأعطي صوته بتهليل:  فى حدود اليهودية: * ألن هللا وقف
.سبط يهوذا
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

*`Tfvl3
`niovda
te
5par0enoc
:
03`etacmici `mPen=c=w=r : ovoh on menenca `0recmac4
: a`cohi `ecoi `mpar0enoc.
* Et fielie en Joeza te tie parthenos, thie etas mie sie
em pensootier, oewoh on menensa ethre-masf, as ohie es oi em parthenos.

 ثي إيطاس ميسي إم بين: * إتفيلى إن يوذا تي تي بارثينوس
 آس اوهى إس اوي إم:  اووه اون ميننصا إثريس ماسف:سوتير
. بارثينوس
* De stam van Juda is de maagd, die onze Verlosser heeft
gebaard, en na Zijn geboorte, bleef zij maagd.

 و أيضا من بعد ما:  التي ولدت مخلصنا: * سبط يهوذا هو العذراء
. بقيت عذراء: ولدته
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

*`Ebol jar hiten 5fwn3 : `nte Jabri3l
piajjeloc : ten5 ne `mpixereticmoc : `w
50e`otokoc Maria.
* Evol ghar hieten tie foonie, ente Ghabreejiel pie
ankhelos, ten tie ne em pie shere tismos, o tie theotokos Mareeja.

:  إنتي غابرييل بي آنجيلوس: * إيفول غار هيتين تي فوني
. اوتي ثي اوطوكوس ماريا: تين تي ني إمبي شيري تيسموس
* Samen met de stem, van de Engel Gabriël,
groeten wij u, O Moeder Gods Maria.

 يا والدة:  نٌعطيك السالم:  غبريال المالك: * فمن قِبل صوت
. اإلله مريم
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Xere ne `ebolhiten F5 : xere ne `ebolhiten
Jabri3l : xere ne `ebolhitoten : ge xere ne
tensici `mmo.
* Shere ne evol hieten Efnoetie, shere ne evol hieten
Ghabreej-iel, shere ne evol hieto-ten, zje shere ne ten
etshie sie emmo.

 شيري ني إيفول هيتين غابرييل: * شيري ني إيفول هيتين إفنوتي
. جي شيري ني تين إتشيسي إممو:  شيري ني إيفول هيتوتين:
* Wees gegroet door God, wees gegroet door Gabriël, wees
gegroet door ons, wij verheerlijken u zeggend “Gegroet zij
u.”

لك من
ِ  السالم: لك من قبل غبريال
ِ  السالم: لك من قبل هللا
ِ * السالم
.لك
ِ  نعظمك قائلين السالم: قبلنا
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Piajjeloc
=e0
= =v
Jabri3l
:
a4hi2ennov4i n
` 5par0enoc : menenca piacpacmoc
: a4tagro `mmoc qen pe4cagi.
* Pie ankhelos eth-oe-wab Ghabreej-iel, af hie
shennoefie en tie parthenos, menensa pie aspasmos,
af takhro emmos gen pef sazj-ie.
: أفهى شين نوفي إنتي بارثينوس: * بي آنجيلوس إثؤواب غابرييل
. أفطاجرو إمموس خين بيف صاجي: ميننصا بي أسباسموس
* Gabriël de heilige engel, verkondigde aan de
Maagd, en nadat hij haar had begroet, versterkte
hij haar zeggende:
.  قواها بقوله:  وبعد السالم:  بشر العذراء: * المالك المقدس غبريال
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ge `mpererho5 Mariam : `aregimi jar `nov`hmot :
qaten
F5
h3ppe
jar
teraerboki
:
ovoh `ntemici `nov23ri.
* Zje em per erhotie Mariam, a-re zj-iemie ghar en
oe ehmot, ga ten Efnoetie hiep-pe ghar te-ra er
vokie, oewoh en te miesie en oe shierie.
 خاتين:  آري جيمي غار إن او إهموت: * جي إمبير إيرهوتي ماريام
. اووه إنتي ميسي إن اوشيري: إفنوتي هيبي غار تيرا إيرفوكي
* “Wees niet bevreesd Maria, gij hebt genade
gevonden bij God, gij zult zwanger worden, en een
zoon baren.”

:  ها ستحبلين: النك قد وجدت نعمة عند هللا
: * ال تخافي يا مريم
ِ
. وتلدين ابنا

Doxologie voor de Maagd Maria
ذوكصولوجية للسيدة العذراء
* E4`e5 na4 `nge Pu F5 : `mpi`0ronoc `nte David pe4iwt
: `4na`erovro `egen p
` 3i `niakwb : 2a `eneh `nte pi`eneh.

* Ef e-tie naf enzje Eptshois Efnoetie, em pie
ethronos ente Davied pef joot, ef na er oero ezjen
ep-ie en Jakob, sha eneh ente pie eneh.
 إم بي إثرونوس إنتي دافيد: * إف إيتي ناف إنجي إبتشويس إفنوتي
 شا إينيه إنتي بي:  إفنا إير اورو إيجين إب إي إن ياكوب: بيفيوت
.إينيه
* “En de Heer God zal Hem, de troon van zijn vader David
geven, en Hij zal over het huis van Jakob heersen, tot in de
eeuwen der eeuwen.”

:  ويملك على بيت يعقوب:  كرسى داود أبيه: * ويعطيه الرب اإلله
. إلى أبد األبد
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* E0be fai ten5wov ne : hwc 0e`otokoc `nc3ov
niben : ma5ho `ePu `e`hr3i `egwn : `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Ethve fai ten tie oo-oe ne, hos theotokos en seejoe
nieven, ma tie ho e-Eptshois e-ehrie ekhoon, entef
ka nen novie nan evol.

:  هوس ثيؤطوكوس إنسيو نيفين: * إثفي فاي تين تي اوواو ني
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: ماتيهو إبتشويس إإهري إيجون
* Daarom verheerlijken wij u, als de altijd- Theotokos,
vraag de Heer namens ons, dat Hij onze zonden vergeeft.

 إسألي الرب:  يا والدة اإلله كل حين: * من أجل هذا نمجدك
. ليغفر لنا خطايانا: عنا
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* 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:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
* Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij

de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* 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.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
Afsluiting van de Doxologieën - ختـام الــذكصــولــوجيــــات
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ere `pcolcel `n5par0enoc : Mari`a `t
2eri `m`povro David : caovinam `nI=3c P=x=c
: `P23ri `mF5 pimenrit.
* E-re ep sol-sel en tie parthenos, Mareeja et-sherie em ep
oero Davied, saoewie nam en Iesoes pie Egrestos, Epshierie
em Efnoete pie menriet.

:  ماريا إتشيرى إم إبؤرو دافيد: * إيرى إبسول سيل إنتي بارثينوس
. إبشيري إم إفنوتي بي مينريت: صا اووى نام إن إيسوس بخرستوس
* Het sieraad van de Maagd, Maria de dochter van Koning
David, is aan de rechterhand van Jezus Christus, de
Geliefde Zoon van God.

 هي عن يمين يسوع:  يا إبنة الملك داود: * زينتك يا مريم العذراء
. إبن هللا الحبيب: المسيح

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Kata `pcagi `nDavid `povro : pihvmnodoc qen
piyalmoc : ge ac`ohi `eratc `nge 5ovrw :
caovinam `mpi`0ronoc.
* Kata ep sazj-ie en Davied ep oero, pie himnozos
gen pie epsalmos, zje as o-hie erats enzje tie oeroo,
saoewie nam em pie ethronos.
:  بي هيمنودوس خين بي إبصالموس: * كاطا إبصاجى إن دافيد إبؤرو
.اووى نام إمبي إثرونوس
َّ  صا: جي أس اوهى إيراتس إنجي تى أورو
* Zoals het woord van koning David, de Psalmist in de
Psalmen: “Aan de rechterkant van de troon, stond de
koningin.”

 عن يمين:  قامت الملكة:  المرتل فى المزمور: * كقول داود الملك
.العرش

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Tesoci `enixerovbim : `w `0mav `mF5 fa pi`amahi :
tetai3ovt `enicerafim : qen `tfe nem higen pikahi.
* Te-etshosie e-nie Sheroebiem, oo ethmav em
Efnoetie fa pie amahie, te tajoet e-nie Serafiem, gen
etfe nem hiezjen pie kahie.

:  او إثماف إم إفنوتي فابي آماهي: * تتشوسى إيني ني شيروبيم
. خين إتفي نيم هيجين بي كاهى: تي طايوت إيني ني سيرافيم
* U bent meer verheven dan de Cherubim, O
Moeder van de Machtige God, en meer vereerd dan
de Serafim, in de hemel en op de aarde.
:  وأكرم من السيرافيم: يا أم هللا ذي العزة: ت أرفع من الشاروبيم
ِ * أن
. فى السماء وعلى األرض

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Wovnia5 `n0o Mari`a : ge `are`gfo `mpi`al30inoc :
ectob `nge tepar0eni`a : `ere`ohi `ereoi `mpar0enoc.
Oo-oe neejatie entho Mareeja, zje a-re ekhfo em pie
alie-thienos, estob enzje te partheneeja, e-re o-hie
e-re oi em parthenos.

 إستوب:  جي آري إجفو إمبي آليثينوس: * اوواونياتى إنثو ماريا
.  إيري اوهي إيري اوي إم بارثينوس: إنجي تي بارثينيا

* Gezegend bent u O Maria, want U hebt de Ware
gebaard, en u bleef een maagd,
maagdelijkheid bleef verzegeld.

en

uw

وليتك
 وبت: الحقيقى
ت
: ت يا مريم
*
ِ إلنك ولد
ِ طوباك أن
ِ
ِ
ِ
ِ
. ت باقية عذراء
ِ  وأن: مختومة

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Kata `fr35 `eta4goc : `nge #ca`3ac qen
ov`cm3 n
` 0el3l : ge ic `alov `mpar0enoc : ec`emici
nan `nEmmanov3l.
* Kata efrietie etaf khos, enzje Iesa-eejas gen
oeesmie en theliel, zje es a-loe em parthenos, es emiesie nan en Emmanoe-iel.
 إنجي إيصائياس خين او إسمي إن ثيليل: * كاطا إفريتي إيطاف جوس
. إس إ ميسي نان إممانوئيل:  جي إيس آلو إم بارثينوس:
* Zoals Jesaja heeft gezegd, met een stem van vreugde:
“Zie de maagd zal zwanger worden, en ons Emmanuël
baren.”

 ستلد لنا:  ها فتاة عذراء:  بصوت التهليل: * كما قال أشعياء
. عمانوئيل

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Tensici `mmo `mm3ni `mm3ni : engw `mmoc nem
Jabri3l : ge xere kexaritwmen3 : `o Kvrioc meta
cov.
* Ten et-shiesie emmo em mienie em mienie, en
khoo emmos nem Ghabreej-iel, zje shere ke garie
too mienie, o Kiereejos meta soe.
:  إنجو إمموس نيم غابرييل: * تين إتشيسي إممو إم ميني إم ميني
. اوكيريوس ميطاسو: جي شيري كي خاريتو مي ني
* Wij verheerlijken u dag aan dag, zeggende met
Gabriël: “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer
is met u.”
:  إفرحي يا ممتلئة نعمة:  قائلين مع غبريال: نرفعك يوما فيوما
*
ِ
.الرب معك

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Xere ne w
` 5par0enoc : tenermakarizin `mmo
: nem Jabri3l piajjeloc : ovoh Pu 2op neme.

* Shere ne oo tie parthenos, ten er
makariezien emmo, nem Ghabreej-iel pie
ankhelos, oewoh Eptshois shop ne-me.
 نيم:  تين إير ماكاريزين إممو: * شيري ني اوتي بارثينوس
. اووه إبتشويس شوب ني مي: غابرييل بي آنجيلوس
* Gegroet zij u O Maagd, wij prijzen u zalig,
met Gabriël de Engel, de Heer is met u.
:  مع غبلاير المالك: نطوبك
: لك أيتها العذراء
ِ
ِ * السالم
.الرب معك

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* 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.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
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ذوكصولوجية للمالك غبلاير

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Gabiryl piaggeloc @ afhisenoufi
`n}par;enoc@ aferhytc `mpiacpacmoc @
je ,ere ;ye;meh `n`hmot.
* Ghabri-iel pie ankhelos, af hie shennoefie en tie
parthenos, af er hiets em pie aspasmos, zje shere
thie ethmeh en ehmot.
 أف: شينّوفى إنتى بارثينوس
ِ  آفهى: * غابرييل بى أنجيلوس
.  چي شيري ثى إثميه إن إهموت: إيرهيتس إمبى أسباسموس
* Gabriël de engel, heeft verkondigd aan de
Maagd, en begon haar te groeten zeggende,
“Gegroet zij u O vol van genade.”
لك يا
ِ  السالم:  مبتدئا بالسالم قائال:  بشّر العذراء: * المالك غبريال
. ممتلئة نعمة

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Etaccwtem `etef`cmy @ `nje ]`alou `ncemne @
acerou`w qen oumetcabe @ ouoh acmokmek je ou
pe vai.
* Etas sootem e-tef esmie, enzje tie a-loe en semne,
as er oe-oo gen oe met sa-ve, oewoh as mok mek zje
oe pe fai.

 أس إير:  إنچي تى آلو إن سيمني: * إيطاس سوتيم إنتيف إسمى
.  اووه أسموك ميك چي او بي فاى: اواوو خين او ميت صافي
* Toen de jonge vrouw, zijn stem hoorde, antwoordde
zij met wijsheid, en overdacht de betekenis hiervan.

 بحكمة:  فكرت وأجابت:  الفتاة العفيفة: * فلما سمعت صوته
. ما هو هذا

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Pejaf nac `nje piaggeloc @ pisah `n`,rwm
`n`acwmatoc @ je ta[oic `mPar;enoc @ rek pemasj
cwtem `eroi.
* Pe-khaf nas enzje pie ankhelos, pie shah en
ekroom en asoomatos, zje ta-tshois em parthenos,
rek pek mash-kh sootem eroi.
 بى شاه إن إكروم إن: * بي جاف ناس إنچي بى أنجيلوس
 ريك بي ماشج سوتيم:  چي طاشويس إم بارثينوس: أصوماطوس
. إيروى
* De vurige onlichamelijke engel, antwoordde haar, “Mijn
vrouwe de maagd, neig u oren en luister naar mij.”

 أميلى سمعك:  الملتهب نارا غير الجسدانى: * فقال لها المالك
.  يا سيدتى العذراء: واصغى

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

*`Mpererho] oude `mperkim @ Maria `tseri
`nIwakim @ `P[oic `Vnou] `nNiceravim @ afcwtp
`mmo euma `nswpi naf.
* Em per er hotie oe-ze em per kiem, Maria et
sherie en Joakiem, Eptshois Efnoetie en nie
Serafiem, af sootp emmo ev ma enshoopie naf.
:  ماريَّا إتشيرى إن يواكيم: * إمبير إير هوتى اوذي إمبير كيم
.  أفصوطب إممو إفما إن شوبى ناف: إبشويس إفنوتى إن نى سيرافيم
* “Wees niet bevreesd en wankel niet, O Maria de dochter
van Joachim, de Heer God van de Serafm, heeft u gekozen
tot Zijn woonplaats.”

 الرب إله:  يا مريم إبنة يواقيم: * ال تخافى وال تتزعزعى
. إختارك مسكنا له
: السيرافيم
ِ

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Aly;wc teraerboki @ `mPilogoc `etaferhyki @
e;byten `anon qa nihyki @ sa `ntefaiten `nrama`o.
* Aliethos te-ra er vokie, em pie loghos etaf er
hiekie, ethvieten anon ga nie hiekie, sha entef ai-ten
en rama-o.

:  إمبى لوغوس إيطاف إيرهيكى: * أليثوس تيرا إيرفوكى
.  شا إنتيف أيتين إنراما أو: إثفيتين أنون خانى هيكى
* “Waarlijk zult u zwanger worden, van het Woord
, Hij die voor ons, armzaligen, arm geworden is,
om ons te verrijken.”

:  نحن الفقراء:  الذى افتقر ألجلنا: * بالحقيقة تحبلين بالكلمة
. حتى يجعلنا أغنياء

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Pwc vai naswpi `mmoi @ `mpe `hli se `eqoun `eroi @
]]ho `erok matamoi @ `mperhwp `n`hli `ejwi.
* Pos fai na shoopie emmoi, em pe ehlie she e-goen
eroi, tie tie ho erok matamoi, em per hoop en ehlie
e-khooi.

:  إمبي إهلى شي إيخون إيروى: * بوس فاى ناشوبى إمموى
.  إمبير هوب إن إهلى إيجوى: تى تى هو إيروك ماطاموى
* “Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang
met een man heb? Ik vraag u, bericht mij en
verberg niets van mij.”

:  أسألك أن تخبرنى: إلى أحد
َّ  ولم يدخل: * كيف يكون لى هذا
. تخف عنى شيئا
وال
ِ

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Pi`pneuma E;ouab e;nyou `ejw @ oujom `nte
Vyet[oci e;naerqyibi `ero @ niaggeloc cehwc `ero @
e;be `tho] `mPourefcwnt.
* Pie Pnevma eth-oewab ethniejoe e-khoo, oe-khom
ente fie et-shosie ethna er gievie ero, nie ankhelos se
hoos e-ro, ethve et hotie em poe ref soont.
 اوجوم إنتي فى إتتشوسى إثنا إيرخيفى: * بى إبنِفما إثؤاب إثنيو إيجو
 إثفي إت هوتى إمبوريف سونت:  نى أنجيلوس سي هوس إيرو: إيرو
* “De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht
des Allerhoogsten zal u overschaduwen, de engelen
prijzen u, omwille van de vrees voor hun schepper.”

: سبحك
 المالئكة ت: تظللك
 وقوة العلى: عليك
* الروح القدس يحل
ِ
ِ
ِ
. من أجل مخافة خالقهم

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Teramici `m`Psyri `m`Vnou] @ ouoh }covia `nte
`Vnou] @ je `n;of pe `Vnou] `nte nenio] @ `mmon ke
ouai `ebyl `erof.
* Te-ra miesie em Epshierie em Efnoetie, oewoh tie
sofia ente Efnoetie, zje enthof pe Efnoetie ente
nenjotie, emmon zje oewai e-viel erof.
 چي إنثوف بي:  اووه تى صوفيَّا إنتي إفنوتى: * تيرا ميسى إمفنوتى
. اوواى إيفيل إيروف
َّ  إممون كي: إفنوتى إنتي نين يوتى
* “U zult de Zoon Gods baren, de Wijsheid van
God, want Hij is de God van uw vaderen, en er is
geen ander naast Hem.”
. وليس آخر سواه:  ألنه هو إله آبائنا:  وحكمة هللا: * ستلدين ابن هللا

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Ainase nyi `ebol hito]@ `Psyri `m`Vnou]
naswpi qen to]@ `anau oun `mpererho]@ je `ptyrf
nanohem `ebol hito].
* Ai na shenie evol hie to-tie, Epshierie em Efnoetie
na shoopie gen totie, a-nav oen em per erhotie, zje
eptierf na nohem evol hie to-tie.
 إبشيرى إمفنوتى ناشوبى خين توتى: * أى ناشي نى إيفول هيتوتى
. چي إب تيرف نانوهيم إيفول هي توتى:  آناف اون إمبير إيرهوتى:
* “Ik ga van u heen met de boodschap, dat de Zoon
Gods in uw schoot zal neerdalen, ziet toe en vreest niet,
want een ieder zal door u gered worden.”

 فانظرى ال:  إذ ابن هللا يصير في المستودع: * أين أذهب من ِقبلك
.  ألن الكل يخلص من قِبلك: تخافى

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* }par;enoc Mariam @ qen pi`cperma `nAbraam @
;y`etacnohem `n`Adam @ `ebol ha `pcahou`i `nte
`vnobi.
* Tie parthenos Mariam, gen pie esperma en Abraam, thie etas no-hem en Adam, evol ha ep sahoewie ente ef novie.
 ثى إيطاس نوهيم:  خين بى إسبيرما إن أبرآم: * تى بارثينوس ماريَّام
 إيفول ها إبصا هووى إنتي إفنوفى: إن آدام
* De Maagd Maria, van het nageslacht van
Abraham, heeft Adam gered, van de vloek van de
zonden.
 من لعنة:  التى َخلصت آدم:  من صلب إبراهيم: * مريم العذراء
. الخطية

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* 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:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
* Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij

de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* 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.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
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ذوكصولوجية للمالك غبلاير
وعيد البشارة

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Qen pi`abot `mmahcoou @ auouwrp
`nGabriyl @ qen pieuaggelion e;ouab @
afhisennoufi `mMaria.

*Gen pie a-vot emmah sooe, av oe-oorp en
Gabriiel, gen pie evankhelion eth-oewab, af hie
shennoefie em Maria.

 خين:  أف اواورب إن غبرييل: * خين بى أفوت إم َّماه سواو
. أف هي شين نّوفى إمماريا: بى إف أنجيلون إثؤاب
* In de zesde maand nu, werd de engel Gabriël gezonden,
volgens het Heilige Evangelie, en verkondigde aan Maria.

 كما فى:  وبشّر مريم:  أرسل غبريال:* فى الشهر السادس
. اإلنجيل المقدس

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Auouwrp `nGabriyl @ aferdiakonin `mpioujai @
auouwrp `mpibwk `n`acwmatoc@ sa }par;enoc
`nat;wleb.
* Av oe-oorp en Gabri-iel, af er ziakonien em pie
oe-khai, av oe-oorp em pie vook en asoomatos, sha
tie parthenos en at-thooleb.
 أف:  أف إيرذياكونين إمبى اوجاى: * أف اواورب إن غبرييل
.  شاتى بارثينوس إن أتثوليب: اواورب إمبى فوك إن أصوماطوس
* De engel Gabriël, de dienaar van de verlossing, de
onlichamelijke dienaar, werd gezonden tot de
onbevlekte Maagd.

 إلى:  أرسل العبد غير الجسدانى:  خادم الخالص: * أرسل غبريال
. العذراء غير الدنسة

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Auouwrp `nGabriyl @ aftounocten qen
pi;whem `mberi @ auouwrp `mpi`eleu;eroc @ sa
]`alou `ncemne.
* Av oe-oorp en Gabri-iel, af toe nos-ten gen pie
thoohem em verie, av oe-oorp em pie e-lev-theros,
sha tie a-loe en semne .
:  أفطونوس تين خين بى ثوهيم إمفيرى: * أف اواورب إن غبرييل
. شاتى آلو إن سيمني: أف اواورب إمبى إيلفثيروس
* De engel Gabriël werd gezonden, hij heeft ons
opgewekt door de nieuwe roeping, de vrijmoedige
werd gezonden, tot de reine jonge vrouw.
 إلى الفتاة:  أرسل الح ّر:  وأقامنا بالدعوة الجديدة: * أرسل غبريال
. العفيفة

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Auouwrp `nGabriyl@ `ecebte Pinumvioc `mmyi@
auouwrp `nGabriyl@ sa palation `m`p[ici`ikon.

* Av oe-oorp en Gabri-iel, esebte pie niemfios
emmie, av oe-oorp en Gabri-iel, sha palation em
ep tshie-siekon.

 أف:  إ سيبتي بي نيم فيّوس إممى: * أف اواورب إن غبرييل
.  شا باالتيون إم إبتشيسي كون: اواورب إن غبربيل
* De engel Gabriël werd gezonden, ter
voorbereiding voor de ware Bruidegom, de engel
Gabriël werd gezonden, tot het verheven paleis.

 إلى:  أرسل غبريال:  ليهيئ الخدر الحقيقى: * أرسل غبريال
. البالط العلوى

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Oumuctyrion `n`svyri @ ouoh `mparadoxon et[oci
@ je Pilogoc `nte `Viwt @ afswpi nem nirwmi.

* Oe miestierion en eshfierie, oewoh em
parazokson etshosie, zje pie loghos ente Efjoot,
af shoopie nem nie roomie.

 اووه إم باراذوكسون إتتشوسى: * اوميستيريون إن إشفيرى
.  أفشوبى نيم نى رومى:  چي بى لوغوس إنتي إفيوت:
* Een wonderbaarlijk mysterie, een een verheven
paradox, want het Woord van God, is onder de
mensen gekomen.

 صار مع:  ألن كلمة اآلب:  ومعجب مرتفع: * سر عجيب
. البشر

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Tenouwst `mmof ten]`wou naf @ nem
Pefiwt `nat`stahof @ nem Pi`pneuma `mparaklyton @
je af`i afcw] `mmon.
* Ten oe-oosht emmof ten tie oo-oe naf, nem Pefjoot en at
esh-tahof, nem pie Pnevma em Paraklieton, zje af-ie af
sootie emmon.

 نيم بفيوت إن أت: * تين اواوشت إمموف تين تى اواوناف
 چي أف إى أفسوتى إممون:  نيم بى ابنيقما إم باراكيلتون: إشطاهوف
*Wij aanbidden en verheer-lijken Hem, met Zijn
Onbevattelijke Vader, en de Geest de Parakleet, want Hij
is gekomen en heeft ons verlost.

ّ
 ألنه: المعزى
 والروح:  مع أبيه غير المدرك: * نسجد له ونمجده
. أتى وخلصنا
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Een Doxologie voor
de verkondiging aan
Zacharias
ذوكصولوجية بشارة المالك
لزكريا

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Eta piwp `i `eZa,ariac@ `etale
ou`c;oinoufi
`e`pswi@
afse
`eqoun
`epiervei@ afjwk `mpefsemsi `ebol.
*E-ta pie oop ie e-Zacharias, e-ta-le oe estoi-noefie
eepshooi, af she e-goen e-pie erfeej, af khook em pef
shemshie evol.

 إيطالي او إسطوى نوفى إ إبشوى: * إيطا بى اوب إى إي زاخاريَّاس
. أفجوك إمبيف شيمشى إيفول:  أفشي إيخون إيبى إيرفي:
* Toen Zacharias door het lot werd aangewezen, om het
reukoffer te brengen, ging hij de tempel binnen, en
verrichte zijn dienst.

:  دخل إلى الهيكل:  أن يرفع بخورا: * لما وقعت القرعة على زكريا
. وأكمل خدمته

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Ouaggeloc afouonhf `erof @ caou`inam `mpima
`nerswousi @ eftale ou`c;oinoufi `e`pswi @ je
`mpererho] Za,ariac.
* Oe ankhelos af oe onhf erof, sa-oewie nam em pie
ma en er shoo-oeshie, ef tale oe estoi noefie eepshooi, zje em per er hotie Zacharias.
 صا او َّوى نام إمبى ما إن إيرشو: * او أنجيلوس أف اواونهف إيروف
. چي إمبير إيرهوتى زاخاريَّاس:  إفطالي او إسطوى نوفى إإبشوى: اوشى
* Terwijl hij de wierook offerde, verscheen aan hem een
engel, ter rechterzijde van het altaar, zeggende “Wees niet
bevreest Zacharias.”

 قائال ال:  وهو يرفع البخور:  عن يمين المذبح: * فظهر له مالك
. تخف يا زكريا

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Afnau gar `epektaio @ ouoh tek`chimi `Elicabet @
ec`emici nak `nousyri @ ek`emou] `epefran je
Iwannyc.
* Af nav ghar e-pek tajo, oewoh tek es-hiemie
Eliesabet, es-e miesie nak en oe-shierie, ek e-moetie
epefran zje Jo-annies.
 إس إي:  اووه تيك إسهيمى إليصابيت: * أفناف غار إي بيك طايو
.  إك إي موتى إي بيفران چي يؤ ِنّس: ميسى ناك إن اوشيرى
* “Want Hij heeft omgezien naar uw rechtvaardigheid,
en uw vrouw Elisabet, zal u een zoon baren, en gij zult
hem de naam Johannes geven.”

َ  ستلد:  وإمرأتك أليصابات: كرامتَك
: لك ابنا
َ * ألنه قد نظر إلى
. وتدعو اسمه يوحنا

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Ouoh Za,ariac piouyb @ caou`inam `mpima
`nerswousi @ ef,w `mpi`c;oinoufi @ Gabriyl afcaji
nemaf.
* Oewoh Zacharias pie oewieb, sa-oewie nam em
pie ma en er shoo-oeshie, ef koo em pie estoi noefie,
Ghabri-iel af sazj-ie nemas.
او َّوى نام إمبى ما إن إيرشو اوشى
ٌ  صا: * اووه زخارياس بى او ّ ِويب
.  غابرييل أفساچى نيماف:  إفكو إمبى إسطوى نوفى:
* Toen Zacharias de priester, aan de rechterzijde
van het reukofferaltaar stond, om het wierook te
offeren, sprak Gabriël tot hem.
 كلمه:  يضع البخور:  وهو عن يمين المذبح: * وزكريا الكاهن
. غبريال

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Je tek`chimi `Elicabet @ ec`emici nak `nousyri @
`ere ourasi swpi nak @ nem ou;elyl qen
pefjinmici.
* Zje tek es hiemie Eliesabet, es-e miesie nak en
oeshierie, e-re oe rashie shoopie nak, nem oe theliel
gen pef zj-ien miesie.
 إيري:  إس إي ميسى ناك إن اوشيرى: * چي تيك إسهيمى إليصابيت
.  نيم او ثيليل خين بيف چين ميسى: اوراشى شوبى ناك
* “Uw vrouw Elisabet, zal u een zoon baren, en
blijdschap en vreugde zal uw deel zijn, over zijn
geboorte.”

 وتهليل:  ويكون لك فرح:  ستلد لك ابنا: * أن إمراتك اليصابات
. بميالده

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Je pwc vai naswpi `mmoi @` epidy aierqello@
ouoh ta`chimi `Elicabet@ oua[ryn te ec`emici an.
* Zje poos fai na shoopie emmoi, e-pie zie ai er
gelloi, oewoh ta es-hiemie Eliesabet, oe at-shrien te
ese- miesie an.

:  إيبي ذى أى إير خيللو: إمموى
* چي بوس فاى ناشوبى
َّ
. او أتشرين تي إس إي ميسى أن: اووه طا إسهيمى إليصابيت
* Hij zeide “Hoe zal dit geschieden, want ik ben een
oud man, en mijn vrouw Elisabet, is
onvruchtbaar.”

 وإمراتى:  وقد صرت شيخا: * قال كيف يكون لى هذا
.  عاقر ال تلد: أليصابات

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Ek`eswpi ek,w `nrwk @ sa toumici `mpi`alou @
ausannau `nje nekbal @ `,na]`wou `m`Vnou]
`mPicrayl.
* Ek e-shoopie ek ko en rook, sha toe miesie em pie
a-loe, av shan nav enzje nek val, ek na tie oo-oe em
Efnoetie em Piesra-iel.
 أفشان ناف:  شا طوميسى إمبى آلو: * إك إي شوبى إك كو إن روك
. اواو إمفنوتى إمبسرائيل
ٌ  إك ناتى: إنچي نيك فال
* “Zie gij zult zwijgen, tot de geboorte van het
kind, en wanneer uw ogen hem zullen zien, zult u
de God van Israël verheerlijken.
 تمجد:  وعندما تنظره عيناك:  حتى يولد الصبى: * أنتَ تكون صامتا
. إله إسرائيل

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Auouwrp `nGabriyl @ `ebol hiten `Pouro `nte
`p`wou @ `eoubaki `nte }galile`a @ `epecran pe
Nazare;.

* Av oe-oorp en Gabri-iel, evol hieten ep-oero
ente ep oo-oe, e-oe vakie ente tie Khalielea, epesran pe Nazareth.
 إيفول هيتين إبؤرو إنتي إب اواو: * أف اواورب إن غابرييل
.  إي بيسران بي نازاريث:  إي او فاكى إنتي تى جاليلي آ:
* Gabriël is gezonden, door de koning van de
glorie, naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret.
 إسمها:  إلى مدينة من الجليل:  من قبل ملك المجد: * أرسل غبريال
. ناصرة

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Ha ou`alou `mpar;enoc @ `ebol qen `pyi `nDauid @
`epecran pe Mariam @ `tseri `m`pouro Dauid.

* Ha oe a-loe em parthenos, evol gen ep-ie en
Davied, epesran pe Mariam, et sherie em ep
oero Davied.
 إي:  إيفول خين إبئى إن دافيد: * ها او آلو إم بارثينوس
.  إتشيرى إم إبؤرو دافيد: بيسران بي ماريَّام
* Tot een jonge vrouw, uit het huis van David,
genaamd Maria, de dochter van Koning
David.
.  ابنة الملك داود:  إسمها مريم:  من بيت داود: * إلى فتاة عذراء

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Akswpi ek]nom] nac @ je rasi ounof `mmo@ je
,ere ;ye;meh `n`hmot@ ouoh `P[oic sop neme.
* Ak shoopie ek tie nomtie nas, zje rashie oenof
emmo, zje shere thie ethmeh en ehmot, oewoh
Eptshois shop ne-me.

 چي: اونوف إممو
ٌ  چي راشى: * أكشوبى إك تى نومتى ناس
.  اووه إبشويس شوب نيمي: شيري ثى إثميه إن إهموت
* U hebt haar vertroost, zeggende “Verblijdt u en
verheugt u, wees gegroet O vol van genade, de Heer
is met u.”

لك يا ممتلئة
ِ  السالم:  إفرحى وإبتهجى: * صرت تقويها قائال
. معك
ِ  الرب: نعمة

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* 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:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
* Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij

de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* 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.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
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Een Doxologie voor
de Heilige Aartsengel
Gabriël

ذوكصولوجية للمالك غبلاير

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

*`N0ok ovni25 `al30wc : `w pi4ai
2ennov4i `nkaloc : qen nita7ic `n
ajjelikon : nem nitajma `n`epovranion.
*Enthok oe nieshtie aliethoos, oo pie fai shennoefie
en kalos, gen nie taksies en ankheliekon, nem nie
taghma en e-poeraneejon.
 خين ني:  اوبي فاي شين نوفي إنكالوس: * إنثوك اونيشتي آليثوس
. نيم ني طغما إن إيبورانيون: طاكسيس إن أنجيليكون
U bent waarlijk groot, O verkondiger van het
goede, onder de koren van de engelen, en de
hemelse rangen.
:  فى الطقوس المالئكية:  أيها المبشر الحسن: * أنتَ عظيم حقا
.والطغمات السمائية

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Jabri3l pi4ai2ennov4i : pini25 qen niajjeloc :
nem
nitajma
=e0
= =v
etsoci
:
et4ai
qa `tc34i n
` 2ah `n`xrwm.
* Ghabreej-iel pie fai shennoefie, pie nieshtie gen
nie ankhelos, nem nie taghma eth-oe-wab et
etshosie, et fai ga etsiefie en shah en ekroom.
 نيم ني:  بي نيشتي خين ني أنجيلوس: * غابرييل بي فاي شين نوفي
. إتفاي خا إتسيفي إنشاه إن إكروم: طغما إثؤواب إتشوسي
* O Gabriël de Boodschapper, groot onder de
engelen, en de heilige rangen in den hoge, die het
vurige zwaard draagt.
 والطغمات المقدسة:  العظيم فى المالئكة: * يا غبريال المبشر
.  حامل السيف الملتهب نارا:العلوية

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* A4nav jar `epektaio : `nge Dani3l pi`prof3t3c
:
ovoh
aktamo4
`epimvct3rion
: `n5}{`triac `nre4tanqo.
* Af nav ghar e-pek tajo, enzje Daneej-iel pie
eprofieties, oewoh ak tamof e-pie miestiereejon, en
tie Etreejas en ref tan go.
 اووه أك:  إنجي دانييل بي إبروفيتيس: * أفناف غار إي بيك طايو
. إنتي إترياس إنريف طانخو: طاموف بي ميستيريون
* Daniël de profeet, heeft uw eer gezien. U hebt
hem de mysteries geopenbaard, van de
levengevende Drie-eenheid.
َ كرا َم
. سر الثالوث المحيي:  وأعلمته:  دانيال النبى: تك
َ * قد نظر

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Ovoh Zaxariac piov3b : `n0ok akhi2ennov4i na4
: qen `pginmici `mpi`prodromoc : I=w=a pire45wmc.
* Oewoh Zagareejas pie oe-wieb, enthok ak hie
shennoefie naf, gen ep zj-ien miesie em pie
eprodromos, Jo-annies pie ref tie ooms.
 خين:  إنثوك أك هي شين نوفي ناف: * اووه زاخارياس بي اوويب
. يؤنس بي رفتي اومس:إبجين ميسي إمبي إبرودروموس
* En aan Zacharias de priester, hebt u verkondigd,
over de geboorte van de voorloper, Johannes de
Doper.

 يوحنا:  بميالد السابق:  أنتَ بشرته: * وزكريا الكاهن
.المعمدان

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Akhi2ennov4i on `n5par0enoc : ge xere
03e0meh
`n`hmot:
Pu
neme
teramici
: `m`Pcwt3r `mpikocmoc t3r4.
* Ak hie shennoefie on en tie parthenos, zje shere
thie ethmeh en ehmot, Eptshois ne-me te ra miesie,
em ep Sootier em pie kosmos tierf.
 جي شيري ثي إثميه إن:* أك هي شين نوفي اون إنتي بارثينوس
. إم إبسوتير إمبي كوزموس تيرف:  إبتشويس نيمي تيراميسي: إهموت
* En ook aan de Maagd hebt u verkondigd, zeggende
“Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is met u, u
zal de Verlosser van de hele wereld baren.”

 الرب معك:  قائال السالم لك يا ممتلئة نعمة: * وبشرت أيضا العذراء
. ستلدين مخلص العالم كله:

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Ari`precbevin
`e`hr3i
`egwn
:
`w
piarx3ajjeloc =e0
= v : Jabri3l pi4ai2ennov4i
: `nte4xa nennobi nan.
* Arie epres ve-vien e-ehrie e-khoon, o pie arshie ankhelos
eth-oe-wab, Ghabreej-iel pie fai shennoefie, entef ka nen
novie nan evol.

:  اوبي أرشي أنجيلوس إثؤواب: * آري إبريسفيفين إإهري إيجون
. إنتيف كانين نوفي نان إيفول: غابرييل بي فاي شين نوفي
* Wees onze voorspraak, O heilige aartsengel, Gabriël de
Bood-schapper, dat Hij onze zonden vergeeft.

 ليغفر لنا: غبريال المبشر:  يا رئيس المالئكة الطاهر: * إشفع فينا
. خطايانا
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* 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.

 خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى: * شوبى إنثو إيرى سومس إيجون
 إتؤى إم بارثينوس:  أوتين شويس إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس: إنخيتو
.إنسيو نيفين
* Wees onze behoedster: in de hoogten waar u bent: o ons
aller vrouwe de Moeder Gods: de Altijd-Maagd.
 يا سيدتنـا: ت كائنة فيها
ِ  في المواضع العالية التي أن: ت ناظـرة علينا
ِ * كوني أن
. العـذراء كل حيـن: كلنا والـدة اإلله
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* 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:  بين سوتير إن آغاثوس: * ماتيهو إمفى إيطارى ماسف
. إنتيف سيمنى نان إنتيف هيرينى: إناي خيسى إيفول هارون
* Vraag Hem die u hebt gebaard: onze Goede Verlosser:
dat Hij van ons alle smarten wegneemt: en in ons Zijn
vrede bevestigt.

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  مخ ِلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
. ويقـرر لنـا سالمه: األتعـاب

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `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:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.ولدت لنا عمانوئيل

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.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
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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
Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =a=l Do7a Patri ke `Vi`w :
ke `aji`w Pnevmati .
* Amien allieloja, Zoksa Patrie ke Eejo : ke
akhio Pnevmatie.
.  كى أجيو إبنفماتى:  كى إيو: * آمين الليلويا ذوكسابترى
* Amen Halleluja, Glorie aan de Vader en
de Zoon, en de Heilige Geest.
 والــروح القـدس:  واإلبـن: * آميـــن هلـليـلــويا المجـد لـآلب

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac
twn `e`wnwn `am3n .
* Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien.
 إى اوناس طون إى:  كى إيس طوس: * كى نين كى آ إى
. اونون آمين
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
amen.

.  كلها آميـن:  وإلى دهــر الدهـور: * اآلن وكـل أوان

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: * تين أوش ايفول ان جو امموس
: ايسوس بى اخرستوس
* Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer
Jezus Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: * نصرخ قائلين

قانون الختام

De Afsluitende Canon

*
Pimici
`ebolqen
qagwov `nni`ewn t3rov>.

`Fiwt

* Pie miesie evol gen Efjoot ga kho-oe en nie
e-on tieroe.
.* بى ميسى إيفول خين إفيوت خاجوواو إن نى إي اوون تيرو
* De Geborene uit de Vader vóór alle tijden.
.* المولود من اآلب قبل كل الدهور

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,
* سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون
. كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons, Amen.

،  يارب بارك،ارحم
ْ  يارب،ارحم
ْ  يارب، * خلصنا وارحمنا
.آمين

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.
.* إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef
mij, spreek de zegen uit.
.  قل البركة.  اغفروا لي. علي ها المطانية
َّ * باركوا
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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 oe-wieb ente Melshiesedek,
او ّويب إنتى
ُ * أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * 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 neerdaalde 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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* 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
* إفنوتي إنتى إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ هان ميش إن رومبي 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

De Afsluitende Canon
* `ntef;ebio

قانون الختام

`nnoujaji tyrou
capecyt `nnou[alauj `n,wlem.

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa
pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem.
نو إتشالفج
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ * إنتيف ثيفيو إن
.إن كوليم
* 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.

* طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان
. او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
ُ إيفول خين

* 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 evlokhieson amien,
: * كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين

* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
zegen ons. Amen.
. آمين.  يارب بارك،رحم
ْ  يارب إ،رحم
ْ * 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: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا
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De Voorbeden

الهيتنيات

Voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Hieten
ni`precbi`a
:
`nte
50e`otokoc =e=0v Maria : `Pu `ari`hmot
nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oewab Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie
koo evol ente nen novie.

:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤاب ماريا: هيتين نى إبريسفيا
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: إبتشويس أري اهموت نان
Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige
Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.
.  بـمغـفــرة خطـايانا:  يـارب أنعـم لـنا:  اإللـه القـديسـة مـريم: بشـفـاعات والـدة

Voor aartsengel Gabriel

للمالك غبريال

Hiten ni`precbi`a `nte piarx3ajjeloc =e=0v
Jabri3l pi4ai2ennov4i : `P[oic ari`hmot
nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie presvia ente pie arshie ankhelos eth-oewab
Ghabreej-iel pie fai shennoefie, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني إبريسفيا إنتي بي آرشى أنجيلوس إثؤواب غبرييل بى فاى
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: شين نوفى
Door de voorspraak van de heilige aartsengel Gabriel, de
Boodschapper, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze
zonden.

 يارب أنعم لنا بمغفرة: بشفاعات رئيس المالئكة الطاهر غبريال المبشر
.خطايانا

Voor alle Hemelingen

للسمائيين

Hiten
ni`precbi`a
`nte
pi2a24
`n
arx3ajjeloc nem nitajma `n`epovranion :`
P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.

Hieten nie epresveeja ente pie shashf en arshie
ankhelos nem nie taghma en e-poeranion, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني ابريسفيا إنتي بي شاشف إن آرشي آنجيلوس نيم ني طغما
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إن ايبورانيون
Door de voorspraak van de zeven aartsengelen en
de hemelse rangen, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم لنا: بشفاعات السبع رؤساء المالئكة و الطغمات السمائية
.بمغفرة خطايانا

Voor de heilige Johannes de Doper

ليوحنا المعمدان

Hiten
ni`precbi`a
`nte
picvjjenic
~`nEmmanov3l Iwann3c `p23ri `nZaxariac
: Pu `ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte
nennobi.
Hietin nie epresveeja ente pie sin-khenies en Emmanoeiel Jo-annies epshierie en Zagareejas, Eptshois arie
ehmot nan: em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني ابريسفيا إنتي بي سينجينيس إن إممانوئيل يؤانس
 إمبي كو:  إبشويس أري اهموت نان: إبشيري إن زاخارياس
.ايفول إنتى نين نوفي
Door de voorspraak van de neef van Emmanuël
Johannes de zoon van Zacharias, o Heer schenk
ons: de vergiffenis van onze zonden.
. يـارب أنعـم لـنا بـمغـفــرة خطـايانا: بشفاعات نسيب عمانوئيل يوحنا إبن زكريا

Voor Zacharias en Elisabet
لزكريا وأليصابات
Hiten nievx3 `nte piov3b Zaxariac
nem te4`chimi `Elicabet : P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hietin nie evshie ente pie oe-wieb Zagareejas nem tef
es-hiemie Eliesavet, Eptshois arie ehmot nan em pie
koo evol ente nen novie.

هيتين ني إفشى إنتي بي اوويب زاخارياس نيم تيف إسهيمي
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إليصابيت
Door de voorbede van de priester Zacharias en zijn vrouw
Elisabet, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze
zonden.
. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات زكريا الكاهن و إمرأته أليصابات

Voor Jooakiem nem Anna

ليواقيم و َحنّة

Hiten nievx3 `nte niqelloi `t`cmarwovt
Iwakim nem Anna : P[oic ari`hmot
nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.

Hietin nie evshie ente nie gelloi et esmaroo-oet Jooakiem nem Anna, o Heer, schenk ons de vergiffenis van
onze zonden.

: هيتين ني إفشى إنتي ني خيللوى إت إسمارواووت يواكيم نيم أنا
.إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorbede van de gezegende ouderlingen Joakim
en Hanna, Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente
nen novie.
. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات الشيخين المباركين يواقيم و َحنَّة

Voor onze vaders de apostelen

لآلباء الرسل

Hiten nievx3 `nte nau `nio5 `n`apoctoloc
nem `pcepi `nte nima03t3c :` P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.

Hieten nie evshie ente na tshois en jotie en apstolos
nem epsepie ente nie mathieties, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني إفشى إنتي ناتشويس إنيوتى إن آبوسطولوس نيم إبسيبى
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إنتي ني ما ثيتيس
Door de voorbede van mijn meesters en vaders de
apostelen, en de overige discipelen, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم لنا بمغفرة: بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ
.خطايانا

Voor de heilige Markus

لمارمرقس

Hiten
nievx3
`nte
pi0ewrimoc
`ne` vajjelict3c
Markoc
pi`apoctoloc
:`
P[oic
ari`hmot
nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente pie the-o rie mos en ev
ankhelesties Markos pie apostolos, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني إفشى إنتي بي ثيؤريموس إن إف آنجيليستيس ماركوس بي
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: آبوسطولوس
Door de voorbede van de Godziener, de Evangelist,
Markus de apostel, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم لنا بمغفرة: بصلوات ناظر اإلله االنجيلى مرقس الرسول
.خطايانا

Voor Stefanus de eerste martelaar

للشهيد إستفانوس

Hiten ni`eu,y @ `nte piar,ydiakwn
et`cmarwout Ctevanoc pisorp `mmarturoc : `P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `n
te nennobi.

Hieten nie evshie ente pie arshie ziakon et esmaro-oet
Stefanos pie shorp em martieros, Eptshois arie ehmot nan
em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني افشى إنتي بي أرشى ذياكون إت إسمارواوت إستيفانوس بى
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: شورب إم مارتيروس
Door de voorbede van de gezegende aartsdiaken,
Stefanus de eerste martelaar, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

 يارب: بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول الشهداء
.انعم لنا بمغفرة خطايانا

Voor martelaren

للشهداء

Hiten nievx3 `nte nia0loforoc `mmartvroc @
pa[oic `pouro Georgiwc @ :eodwroc pi`Anatoleoc
@ Vilopatyr Merkourioc @ abba Myna `nte
nivaiat :` P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.
Hieten nie evshie ente nie athloforos em martieros pa tshois ep
oero Georgios, theodoros pi anatole-os, Filopatier Merkoerios,
ava Mina ente nie Fajat, Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol
ente nen novie.

هيتين ني إفشى إنتي نى أثلوفوروس إم مارتيروس باتشويس إبورو
 أفا مينا: فيلوباتير ميرقوريوس: ثيؤدوروس بي أناطوليؤس:جيؤرجيوس
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إنتى نى فايات
Door de voorbede van de overwinnende martelaren, mijn meester
koning Georgius, Theodorus Anatolius, Philopater Mercurius, abba
Mina van Bayad, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
 مارمينا:  تادرس المشرقي:  محب اآلب مرقوريوس: بصلوات المجاهدين الشهداء سيدى الملك مارجرجس
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: البياضى

Voor abba Mozes en abba Arsenius

لألنبا موسي واألنبا أرسانيوس

Hiten nievx3 `nte neniw] e;ouab `ndikeoc@
pijwri e;ouab abba Mwcy@ nem abba
Arcenioc `pcaq `nsyri `nniourwou :`P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente nenjotie eth- oe-wab en zieke-os pie khoorie
eth-oe-wab ava Moosie, nem ava Arsenios ep sag ente nie shierie en
nie oe-roo-oe, Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen
novie.

هيتين ني إفشى إنتي نين يوتى إثؤواب إن ذيكيؤس بي جوري إثؤواب آفا
 إبتشويس: اورواو
ٌ موسي نيم أفا أرسانيوس إبساخ إنتى نى شيرى إن نى
.آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorbede van onze heilige rechtvaardige vaders de sterke
heilige abba Mozes en abba Arsenius, de leraar van de kinderen van
de keizers, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
 واألنبا أرسانيوس معلم أوالد, بصلوات أباؤنا القديسين األبرار القوي القديس أنبا موسي
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: الملوك

Voor de heiligen van deze dag
لقديسي اليوم
Hiten nievx3 `nte ni=e0
= v `nte pai`ehoov
piovai piovai kata pe4ran : `P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente nie eth-oe-wab ente pai ehooe pie oe-wai pie oe-wai kata pef ran, Eptshois arie
ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
هيتين ني إفشى إنتي ني إثؤواب إنتي باى إيهواو بي اوواى بي
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: اوواى كاطا بيفران
Door de voorbede van de heiligen van deze dag, iedereen
bij naam, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze
zonden.

. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات قديسى هذا اليوم كل واحد بإسمه

Voor de patriarch

لألب البطريرك

Hiten novevx3 `areh `e`pwnq `mpeniwt
ettai`3ovt `narx3`erevc papa abba (...)
: `P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.

Hieten noe evshie areh e-ep on-g em penjoot et
tajoet en arshie erevs papa ava (...) , Eptshois arie
ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
هيتين نو إفشى آريه إبؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن أرشى ايرفس بابا
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: )...( آفا
Door hun voorbede, bewaar het leven van onze
eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus abba (…) , o
Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

 يارب انعم: )...( بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.لنا بمغفرة خطايانا

Voor de bisschop

لألب األسقف

Hiten nou`eu,y @ `areh `e`pwnq `mpenwit
ettaiyout `ndikeoc abba (...) `pickopc
: `P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.

Hieten noe evshie areh e-ep on-g em penjoot et
tajoet en zieke-os ava (...) pie e-piskopos, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
)...( هيتين نو إفشى آريه ابؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن ذيكيؤس آفا
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: بى إبيسكوبوس
Door hun voorbede, bewaar het leven van onze geëerde
rechtvaardige vader, abba (…) de bisschop, o Heer, schenk
ons de vergiffenis van onze zonden.
 يارب انعم لنا: ) االسقف...( بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم البار األنبا
.بمغفرة خطايانا

slotzang na De Voorbeden
ختام الهيتنيات
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen (en heeft ons verlost.
)  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
Index - الفهرس

Link

لينك

مرد اإلبركسيس لألحد األول
Het Responsorium van de
Praxis voor de eerste zondag
مرد اإلبركسيس لألحد الثاني
Het Responsorium van de
Praxis voor de Tweede zondag
مرد اإلبركسيس لألحد الثالث
Het Responsorium van de
Praxis voor de Derde zondag
مرد اإلبركسيس لألحد الرابع
Het Responsorium van de
Praxis voor de Vierde zondag

Het Responsorium
van de Praxis voor de
eerste zondag
مرد اإلبركسيس لألحد األول
من شهر كيهك

voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc
: 03etacmici nan : `mF5 pilojoc .

Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس ميسي:  تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس: نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die
God het Woord, voor ons gebaard heeft.
.السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا هللا الكلمة

Voor aartsengel Gabriel
للمالك غبريال
Xere Jabri3l : pini25 `narx3ajjeloc
: xere f3`eta4hi2ennov4i : `mMari`a
5par0enoc.
Shere Ghabreej-iel, pie nieshtie en arshie ankhelos,
shere fie etaf hie shennoefie, em Mareeja tie
parthenos.

 شيري في:  بي نيشتي إن أرشي آنجيلوس: شيري غبرييل
. إم ماريا تي بارثينوس: إيطاف هي شين نوفي
Wees gegroet Gabriël, de grote aartsengel, wees
gegroet die verkondigd heeft, aan de maagd Maria.
 مريم:  السالم للذي بشر:  رئيس المالئكة العظيم: السالم لغبريال
.العذراء

Slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent )gekomen( en heeft ons verlost.
)  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
Index - الفهرس

Het Responsorium
van de Praxis voor de
Tweede zondag
مرد اإلبركسيس لألحد الثاني
من شهر كيهك

voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc
: 03etacmici nan : `mF5 pilojoc .

Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس ميسي:  تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس: نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die
God het Woord, voor ons gebaard heeft.
.السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا هللا الكلمة

Voor aartsengel Gabriel
للمالك غبريال
Xere Jabri3l pi4ai2ennov4i : pini25
qen niajjeloc : nem nitajma =e0
= =v
etsoci : et4ai qa `tc34i n
` 2ah `n`xrwm.
Shere Ghabreej-iel pie fai shennoefie, pie nieshtie
gen nie ankhelos, nem nie taghma eth-oe-wab et
etshosie, et fai ga etsiefie en shah en ekroom.
:  بي نيشتي خين ني آنجيلوس: شيري غابرييل بي فاي شين نوفي
. إتفاي خا إتسي في إنشاه إن إكروم: نيم ني طغما إثؤواب إتتشوسي
Wees gegroet Gabriël de Boodschapper, groot onder de
engelen, en de heilige rangen in den hoge, die het vurige
zwaard draagt.
 حامل:  والطغمات المقدسة العلوية:  العظيم فى المالئكة:السالم لغبريال المبشر
.السيف الملتهب نارا

Slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent )gekomen( en heeft ons verlost.
)  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
Index - الفهرس

Het Responsorium
van de Praxis voor de
Derde zondag
مرد اإلبركسيس لألحد الثالث
من شهر كيهك

voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc
: 03etacmici nan : `mF5 pilojoc .

Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس ميسي:  تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس: نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die
God het Woord, voor ons gebaard heeft.
.السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا هللا الكلمة

Voor aartsengel Gabriel
للمالك غبريال
Xere Jabri3l : pini25 `narx3ajjeloc
: xere f3`eta4hi2ennov4i : `mMari`a
5par0enoc.
Shere Ghabreej-iel, pie nieshtie en arshie ankhelos,
shere fie etaf hie shennoefie, em Mareeja tie
parthenos.

 شيري في:  بي نيشتي إن أرشي آنجيلوس: شيري غبرييل
. إم ماريا تي بارثينوس: إيطاف هي شين نوفي
Wees gegroet Gabriël, de grote aartsengel, wees
gegroet die verkondigd heeft, aan de maagd Maria.
 مريم:  السالم للذي بشر:  رئيس المالئكة العظيم: السالم لغبريال
.العذراء

Slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent )gekomen( en heeft ons verlost.
)  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
Index - الفهرس

Het Responsorium
van de Praxis voor de
Vierde zondag
مرد اإلبركسيس لألحد الرابع
من شهر كيهك

voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Xere ne Mari`a : qen ovxere
E4ovab : xere ne Mari`a
: `0mav `mf3=e=0v.
Shere ne Mareeja, gen oeshere ef-oe-wab,
shere ne Mareeja, ethmav em fie eth-oe-wab.
:  شيري ني ماريا:  خين او شيري إفؤواب: شيري ني ماريا
.إثماف إمفي إثؤواب
Wees gegroet Maria, met een heilige groet, wees
gegroet Maria, de Moeder van de Heilige.

 أم:  السالم لك يا مريم:  سالم مقدس: السالم لك يا مريم
.القدوس

Voor aartsengel Gabriel
للمالك غبريال
Xere Jabri3l pi4ai2ennov4i : pini25
qen niajjeloc : nem nitajma =e0
= =v
etsoci : et4ai qa `tc34i n
` 2ah `n`xrwm.
Shere Ghabreej-iel pie fai shennoefie, pie nieshtie
gen nie ankhelos, nem nie taghma eth-oe-wab et
etshosie, et fai ga etsiefie en shah en ekroom.
:  بي نيشتي خين ني آنجيلوس: شيري غابرييل بي فاي شين نوفي
. إتفاي خا إتسي في إنشاه إن إكروم: نيم ني طغما إثؤواب إتتشوسي
Wees gegroet Gabriël de Boodschapper, groot onder de
engelen, en de heilige rangen in den hoge, die het vurige
zwaard draagt.
 حامل:  والطغمات المقدسة العلوية:  العظيم فى المالئكة:السالم لغبريال المبشر
.السيف الملتهب نارا

Slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent )gekomen( en heeft ons verlost.
)  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
Index - الفهرس

De Mohayyar van de
maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

De Mohayyar van de maand Kiahk

*
Pau
I=3c
pimici `ebolqen `Fiwt :

ُمحير شهر كيهك

P=x=c

:

* Pa tshois Iesoes pie Egristos, pie miesie evol
gen Efjoot,
 بي ميسي إيفول خين: * باتشويس إيسوس بخرستوس
:إفيوت
* O mijn Heer Jezus Christus, geboren uit de
Vader,
:  المولود من اآلب: * ياربي يسوع المسيح

De Mohayyar van de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

* Qagwov `nni`ewn t3rov : nai nan
kata pekni25 `nnai.
* Ga kho-oe en nie e-oon tieroe, nai nan kata
pek nieshtie en nai.
 ناي نان كاطا بيك نيشتي إن: * خاجواو إن ني إي اوون تيرو
.ناي
* Vóór alle tijden, ontferm U over ons volgens
Uw grote genade.
. إرحمنا كعظيم رحمتك: * قبل كل الدهور

De Mohayyar van de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

* Nixerovbim nem Nicerafim : ni
ajjeloc nem niarx3ajjeloc :
* 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 de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

* Nictratia nem nie7ovcia :
0ronoc nimetsoic nigom .

ni`

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

De Mohayyar van de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

* 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 :
 جي اواوواو إم إفنوتي خين ني: * إفؤش إيفول إفجو إمموس
: إتتشوسى
* roepen uit zeggende: “Ere zij God in den
hoge,
:  المجد هلل فى األعالى: * صارخين قائلين

De Mohayyar van de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

* 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: * نيم او هيرينى هيجين بي كاهى
. رومي
* vrede op aarde, en in de mensen een
welbehagen.”
.  وفى الناس المسرة: * وعلى األرض السالم
Index - الفهرس

Link

لينك

مزمور إنجيل قداس األحد األول
De psalm voor de eerste
zondag

مزمور إنجيل قداس األحد الثانى
De psalm voor de tweede
zondag

مزمور إنجيل قداس األحد الثالث
De psalm voor de derde
zondag

مزمور إنجيل قداس األحد الرابع
De psalm voor de vierde
zondag

De psalm voor de
eerste zondag
مزمور إنجيل قداس األحد
األول

De psalm voor de eerste zondag

مزمور إنجيل قداس األحد األول

A=l =a=l =a=l : `N;ok `P[oic ek`ekotk
eksenhyt qa ciwn : je `pcyou pe
e;reksenhyt qaroc:

Allieloja allieloja allieloja : Enthok Eptshois eke kotk ek shenhiet ga Sioon : Zje epsiejoe pe
ethrek shenhiet garos :
 إنثوك إبشويس إك إي كوتك إك إي: الليلويا الليلويا الليلويا
:  چي إبسيو بي إثريك شينهيت خاروس: شينهيت خا سيون
Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want
het is tijd haar genadig te zijn,
:  ألنه وقت التحنن عليها: أنتَ يا رب ترجع وتترأف على صهيون

De psalm voor de eerste zondag

مزمور إنجيل قداس األحد األول

Je `P[oic ef`ekwt `nciwn : ouoh
ef`eouonhf
qen
pef`wou
:
A=l =a=l =a=l .
Zje Eptshois ef e-koot en Sioon : oewoh ef-e oeonhf gen pef oo-oe, Allieloja allieloja allieloja .
 اووه إف إي او اونهف: چي إبشويس إف إي كووت إن سيون
.  الليلويا الليلويا الليلويا: خين بيف اوواو
want de bepaalde tijd is gekomen; en
verschenen is in zijn heerlijkheid, Halleluja.
 ويَظهر بمجده:  ألن الرب يبنى صهيون: ألنه وقت التحنن عليها
.هلليلويا
Maroe-tshashf - ماروتشاسف

De psalm voor de
tweede zondag
مزمور إنجيل قداس األحد
الثانى

De psalm voor de tweede zondag مزمور إنجيل قداس األحد الثاني

A=l =a=l =a=l : Cwtem taseri `anau rek
pemasj : `ari`pwbs `mpelaoc nem `pyi
tyrf `nte peiwt :

Allieloja allieloja allieloja : Sootem ta sherie anav rek pe mash-kh : arie ep-oobsh em pe la-os
nem ep-ie tierf ente pe-joot :
:  سوتيم طاشيرى آناف ريك بي ماشج: الليلويا الليلويا الليلويا
: آرى إب اوبش إمبي الؤس نيم إبئي تيرف إنتي بييوت
Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet
uw volk en het huis van uw vader,
: أبيك
 وأنسى: سمعك
إسمعى يا إبنتى وانظري وأميلى
ِ شعبك وبيت
ِ
ِ

De psalm voor de tweede zondag مزمور إنجيل قداس األحد الثاني

Je `aPiouro `ere pi;umin `epecai : je
ouyi n
` ;of pe pet=o=c : =A=l =a=l =a=l .
Zje a pie oero e-re pie thiemien e-pe sai : zje oe-ie
enthof pe pet-tshois, Allieloja allieloja allieloja .

اووى إنثوف بي
ّ  چي: چي آبى اورو إيري بى ثيمين إيبي صاى
.  الليلويا الليلويا الليلويا: بيتشويس
laat de koning uw schoonheid begeren, want hij
is uw heer, Halleluja.
. هلليلويا:  ألنه هو ربك: فإن الملك قد إشتهى حسنك
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De psalm voor de
derde zondag
مزمور إنجيل قداس األحد
الثالث

De psalm voor de derde zondag

مزمور إنجيل قداس األحد الثالث

A=l =a=l =a=l : Ounai nem oume;myi
au`i `ebol `ehryn nou`eryou : oudike`ocuny
nem ouhiryny ausep totou `nnou`eryou :

Allieloja allieloja allieloja : Oe nai nem oe methmie
avie evol e-ehrien noe e-riejoe : Oe zie-ke-osie-nie
nem oe hierinie av shep to-toe en noe e-riejoe :
 اوناى نيم او ميثمى أف إى إيفول إهرين: الليلويا الليلويا الليلويا
:  اوذى كى اوسينى نيم اوهيرينى أفشيب توتو إن نوإيريو: نوإيريو

Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar,
:  والعدل والسالم تالثما: الرحمة والحق إلتقيا

De psalm voor de derde zondag

مزمور إنجيل قداس األحد الثالث

}me;myi acsai `ebol qen `pkahi :
]dike`ocuny acjoust `ebolqen
`tve : =A=l =a=l =a=l .
Tie methmie as shai evol gen ep kahie : Tie zie-keosie-nie as khoesht evol gen etfe , Allieloja allieloja
allieloja .

 تى ذى كى اوسينى أس: تي ميثمى أس شاى إيفول خين إبكاهى
.  الليلويا الليلويا الليلويا: جوشت إيفول خين إتفى
trouw spruit voort uit de aarde, en gerechtigheid
ziet neder van de hemel, Halleluja.

. هلليلويا:  والعدل ِم َن السماء تَطل َع: ق
الحق ِم َن
َ األرض أشر
ِ
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De psalm voor de
vierde zondag
مزمور إنجيل قداس األحد
الرابع

De psalm voor de vierde zondag

مزمور إنجيل قداس األحد الرابع

A=l =a=l =a=l : Vyethemci hijen
Ni,eroubim ouonhk `ebol : `mpe`m;o
`nEvrem nem Beniamin nem Manaccy :
Allieloja allieloja allieloja : Fie et hemsie hiezjen
nie sheroebiem oe-onh-k evol : Em pe emtho en
Efrem nem Benjamien nem Manassie :
 فى إتهمسى هيجين نى شيروبيم اواونهك: الليلويا الليلويا الليلويا
: ِ  إم بى إمثو إن إفريم نيم بنيامين نيم َمنَسسي: إيفول
Gij, die op de cherubs troont, verschijn in
lichtglans. Wek uw sterkte op vóór Efraïm,
Benjamin en Manasse;
َ
: سى
 قدا َم إفراي َم: اظهر
يا جالسا على الشاروبيم
َّ وبنيامين ومن
ْ

De psalm voor de vierde zondag

مزمور إنجيل قداس األحد الرابع

`E`vnahmen matac;on `Vnou] :
mare pekho erouwini `e`hryi `ejwn
ouoh en`enohem : =A=l =a=l =a=l .
Ef nahmen ma taston Efnoetie : Ma-re pek ho er
oe-ooinie e-ehrie e-khoon oewoh enenohem,
Allieloja allieloja allieloja .

 ماري ِبكهو إيراواووينى إإهرى: إإفناهميم ماطاسطون إفنوتى
.  الليلويا الليلويا الليلويا: إيجون اووه إن إينوهيم
en kom tot onze verlossing. O God, herstel ons, doe uw
aanschijn lichten, opdat wij verlost worden, Halleluja.

. هلليلويا: فنخلص
ينر وجهك علينا
َ
ْ  ول: لخالصنا يا هللا أرددنا
ِ
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Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

hi

* 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: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ إى ناڤ إنچى ني إت

*want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.

َ
َ
. يفرحون
المستقيمون و
بصر
ُ ُ ي،* ألنه َجعَ َل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

* afwrk `nje P¡
`nnefouwm `n`h;yf @

ماروتشاسف
ُ

ouoh

* 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
* أقس َم
ُ

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: وويب شا إينيه
ِ ّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: طاكسيس إم ميلشي سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.
َ *
.أنك أنتَ 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 َّواب إم
ِ ّ ُ * إپشويس صا أ
: )...( پاطريارشيس پاپا آڤا
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* 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 `epetenwnq.

* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
* de Heer beware jullie leven.
، الرب يحفظ حياتكما
*
ُ

لينك
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Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
* APu
ovwrp
`nJabri3l
: `ehiwi2 `nZaxariac : `m`pginmici `nte
I=w=a : a41`wli `m`p2w2 `n`Elicabet.
* A-Eptshois oe-oorp en Ghabreej-iel, e-hie oish en
Zagareejas, em ep zj-in miesie ente Jo-annies, af olie em ep shoosh en Eliesavet.
 إم:  إيهي أويش إن زاخارياس: * آإبشويس اواوورب إن غابرييل
.  أف أولي إم إبشوش إن إليصابيت: إبجين ميسى إنتي يؤنس
* De Heer zond Gabriël, om Zacharias te verkondigen,
over de ge-boorte van Johannes, om de vloek van Elisabet
op te heffen.

. لينزع عار أليصابات:  بميالد يوحنا:  ليبشر زكريا: * أرسل الرب غبريال

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
*`Ksoci `enipatriarx3c: `ktai`3ovt `eni`p
rof3t3c : ge `mpeovon twn4 qen
niginmici : `nte nihi`omi e4`oni `mmok.
* Ek et shosie e-nie patriarshies, ek tajoet enie eprofieties,
zje em pe oe-on toonf gen nie zj-in miesie, ente nie
heejomie ef o-nie emmok.

 جي إمبي:  إك طايوت إني إبروفيتيس: * إك تشوسي إني باطريارشيس
. إنتي ني هييو مي إف اوني إمموك: اواون طونف خين ني جين ميسي
* U bent meer verheven dan de patriarchen, en meer
vereerd dan de profeten, want van hen die geboren zijn uit
vrouwen, is niemand opgestaan die u gelijkt.
 من:  ألنه لم يقم في مواليد النساء:  ومكرم عن األنبياء: * عا ِل عن البطاركة
.يشبهك

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.

:  نيم بى إبنفما إثؤاب: * جى إف إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
. تين اواووشت إمموس تين تى أو أوناس: تى إترياس 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

Het Responsorium van
het Evangelie voor de
tweede zondag

مرد إنجيل األحد الثانى

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
* Ten5 ne `mpixereticmoc : nem
Jabri3l piajjeloc : ge xere
kexaritwmen3 : `o Kvrioc meta cov.
*Tentie ne em pie shere tismos, nem Ghabreejiel
pie ankhelos, zje shere ke garie too menie, o
Kiereejos meta soe.

 نيم غبرييل بي آنجيلوس: * تين تي ني إمبي شيري تي إسموس
. او كيريوس مي طاسو:  جى شيري كي خاريتومي ني:
* Wij groeten u, met Gabriël de engel, zeggende
“Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is met u.”

 السالم لك يا ممتلئة:  مع غبريال المالك قائلين: * نعطيك السالم
. الرب معك: نعمة

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

* E0be fai ten5wov ne : hwc
0e`otokoc
`nc3ov
niben
:
ma5ho `ePu `e`hr3i `egwn : `nte4xa
nennobi nan `ebol.

* Ethve fai ten tie oo-oe ne, hos theotokos en seejoe
nieven, ma tie ho e-Eptshois e-ehrie ekhoon, entef
ka nen novie nan evol.

:  هوس ثيؤطوكوس إنسيو نيفين: * إثفي فاي تين تي اوواو ني
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: ماتيهو إإبشويس إإهري إيجون
* Daarom verheerlijken wij u, als de altijd- Theotokos,
vraag de Heer namens ons, dat Hij onze zonden vergeeft.

:  إسألي الرب عنا:  كوالدة اإلله كل حين: نمجدك
* من أجل هذا
ِ
.ليغفر لنا خطايانا

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.

:  نيم بى إبنفما إثؤاب: * جى إف إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
. تين اواووشت إمموس تين تى أو أوناس: تى إترياس 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

Het Responsorium
van het Evangelie
voor de derde zondag

مرد إنجيل األحد الثالث

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

* Ten[ici `mmo qen ouem`psa @
nem
`elicabet
tecuggenyc
@
je
te`cmarwout
`n;o
qen
nihiomi
@ `f`cmarwout `nje `poutah `nte teneji.

* Ten et shiesie emmo gen oe em-epsha, nem Elie-sabet te
sien-khenies, zje te esmaro-oet entho gen nie hie-omie, ef
esmaro-oet enzje ep oe-ta ente te nezj-ie.
 جى تس:  نيم إليصابيت تي سينجينيس: * تين تشيسى إممو خين او إم إبشا
. إف إسمارواوت انجى إبؤطاه إنتى تى نيجى: مارواوت إنثو خين نى هيومى
* Wij verheffen u met waardigheid, met Elisabet uw nicht,
zeggende “Gezegend bent u onder de vrouwen, en
gezegend is de vrucht van uw schoot.”

ت في النساء
ِ  قائلين مباركة أن:  مع أليصابات نَسيبت ِك: * نرفع ِك بإستحقاق
. ومباركة هي ثمرة بط ِنك:

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

* E0be fai ten5wov ne : hwc
0e`otokoc
`nc3ov
niben
:
ma5ho `ePu `e`hr3i `egwn : `nte4xa
nennobi nan `ebol.

* Ethve fai ten tie oo-oe ne, hos theotokos en seejoe
nieven, ma tie ho e-Eptshois e-ehrie ekhoon, entef
ka nen novie nan evol.

:  هوس ثيؤطوكوس إنسيو نيفين: * إثفي فاي تين تي اوواو ني
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: ماتيهو إإبشويس إإهري إيجون
* Daarom verheerlijken wij u, als de altijd- Theotokos,
vraag de Heer namens ons, dat Hij onze zonden vergeeft.

:  إسألي الرب عنا:  كوالدة اإلله كل حين: نمجدك
* من أجل هذا
ِ
.ليغفر لنا خطايانا

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.

:  نيم بى إبنفما إثؤاب: * جى إف إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
. تين اواووشت إمموس تين تى أو أوناس: تى إترياس 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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مرد إنجيل األحد الرابع

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
* `Elicabet acmici `nov23ri : acmov5 `e
pe4ran ge I=w=a : Zaxariac piov3b :
afovwn `nrw4 evhwc `eF5.
*Eliesavet asmiesie en oe shierie, as moetie e-pef ran zje
Jo-annies, Zagareejas pie oe-wieb, af oe-oon en roof ev
hoos e-Efnoetie.

:  أس موتى إ بيفران جي يؤنس: * إليصابيت أسميسى إن اوشيرى
.  أف اواوون إن روف إفهوس إفنوتي: زاخارياس بي اوويب
* Elisabet heeft een zoon gebaard, en zij noemde hem
Johannes, Zacharias de priester, opende zijn mond, en
prees God.
 مسبحا:  زكريا الكاهن أنفتح فاه:  دعت إسمه يوحنا: * ولدت أليصابات ابنا
.هللا

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
* `Mpe ovon twn4 qen niginmici : `nte
nihiomi e4oni `mmok : `n0ok ovni25 qen
n3=e=0v t3rov : I=w=a pire45wmc.
* Em pe oe-on toonf gen nie zj-in miesie, ente nie heejomie
ef o-nie emmok, enthok oe nieshtie gen nie eth-oe-wab
tieroe, Joannies pie ref tie ooms.

 إن تي ني هيومى إف اوني: * إمبي اواون طونف خين ني جين ميسي
.  يؤنس بي ريفتي اومس:  إنثوك او نيشتي خين ني إثؤواب تيرو: إمموك
* Temidden van hen geboren uit vrouwen, is niemand
opgestaan zoals u, u bent groot onder alle heiligen, O
Johannes de Doper.
 يا:  أنتَ عظيم في جميع القديسين:  من يش ِبه َك: * لم يقم فى مواليد النساء
.يوحنا المعمدان

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.

:  نيم بى إبنفما إثؤاب: * جى إف إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
. تين اواووشت إمموس تين تى أو أوناس: تى إترياس 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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أسبس ُمس آدام لألحد االول
De Aspasmos Adam voor de
eerste zondag

سمس آدام لألحد الثانى
ُ أسب
De Aspasmos Adam voor de
tweede zondag

أسبسمس آدام لألحد الثالث
De Aspasmos Adam voor de
derde zondag

أسبسمس آدام لألحد الرابع
De Aspasmos Adam voor de
vierde zondag

De Aspasmos Adam
voor de eerste zondag
أسبس ُمس آدام لألحد االول

Een Aspasmos Adam
األسبسمس اآلدام
Zaxariac piov3b : `p23ri `mBaraxiac :
e4x3
qen
pierfei
:
`e4tale
ov`c0oinov4i `e`p2wi.
Zagareejas pie oe-wieb, ep shierie em Barageejas,
ef kie gen pie erfee, efta-le oe estoi noefie e-epshooi.

 إف كي خين:  إبشيرى إم باراشياس: زاخارياس بي اوويب
. إف طالي او إسطوي نوفي إإبشوي: بي إيرفي
Zacharias de priester, de zoon van Barachia, ging
de tempel binnen, om het reukoffer te brengen.

 يرفع:  فيما هو فى الهيكل:  ابن براشيا: زكريا الكاهن
.البخور

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

Eta4nav `epiovwini : evx3 qen
pe4ho : a4erho5 ovoh a4hei :
qaratov `nne4salavg.
Etaf nav e-pie oe-ooinie, ev kie gen pef ho, af er
hotie oewoh af heej, ga ra toe en nef etsha lavkh.

 أف إيرهوتي:  إتكي خين بيف هو: إيطاف ناف إيبي اواووينى
. خاراطو إن نيف إتشاالفج: اووه أفهى
Toen hij het licht zag, dat in zijn gezicht scheen,
werd hij bevreesd, en viel neer voor zijn voeten.

. تحت رجليه:  خاف وسقط:  الكائن فى وجهه: لما رأى النور
Hiena enten hoos - ) لكي نسبح ( هينا إنتين هوس

De Aspasmos Adam voor
de tweede zondag

سمس آدام لألحد الثانى
ُ أسب

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

` 0ok on akhwl : 2a 03 =e0
N
= v Mari`a
:
akhi2ennov4i
nac
: `m`fra2i `mpikocmoc.
Enthok on ak hool, sha thie eth-oe-wab Mareeja ak
hie shennoefie nas, em ef rashie em pie kosmos.

 أكهى شين نوفي:  شا ثى إثؤواب ماريا: إنثوك اون أكهول
. إم إفراشي إمبي كوزموس: ناس
U bent eveneens gevlogen, naar de heilige Maria, en
hebt haar verkondigd, over de vreugde van de
wereld.

. بفرح العالم:  وبشَّرتها:  إلى القديسة مريم: َأنتَ أيضا طرت

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

Ovoh akw2 `ebol `eroc : qen
ov`cm3 `n0el3l : ge xere
03e0meh `n`hmot : Pu 2op neme.
Oewoh ak oosh evol eros, gen oe esmie en theliel, zje
shere thie ethmeh en ehmot, Eptshois shop ne-me.

 جي:  خين او إسمي إن ثيليل: اووه أك اووش إيفول إيروس
. إبتشويس شوب نيمي: شيري ثي إثميه إن إهموت
En u zei tot haar, met een vreugdevolle stem:
“Wees gegroet O vol van genade, de Heer is met u.”
:  السالم لك ياممتلئه نعمة: ت التهليل قائال
ِ  بصو: وصرخت إليها
. الرب معك
Hiena enten hoos - ) لكي نسبح ( هينا إنتين هوس

De Aspasmos Adam
voor de derde zondag

سمس آدام لألحد الثالث
ُ أسب

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Ovno4 `mmo Marià`a : 5bwki ovoh
5mav :

* Oe-nof emmo Mareeja, tie vokie oewoh tie
mav,
:  تي فوكي اووه تي ماف: * اونوف إممو ماريا
* Wees blij Maria, de dienstmaagd en
moeder,
:  العبدة واألم: * إفرحي يا مريم
* Efra7ie ja Marjamoe, el-3abda wa elommoe,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* ge f3 etqen pe`am3r : niajjeloc
cehwc `ero4 .

* zje fie et gen pe amier, nie ankhelos se hoos
erof.
. ني آنجيلوس سي هوس إيروف: * جي في إتخين بي أمير
* want degene die in uw schoot is; de engelen
prijzen Hem.
َ *
. المالئكة تسبحه: جر ِك
ِ ألن الذي في ِح
* lie-an allezie fie 7ig-rikie, al-mala-ekka-to
tosabe7ahoe.

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Ovoh nixerovbim : ceovw2t `m
mo4 a7iwc :

* Oewoh nie Sheroe-biem, se oe-oosht emmof
akseejos,
:  سي اواوشت إمموف أكسيوس: * اووه ني شيروبيم
* En de Cherubim, aanbidden Hem in
waardigheid,
:  يسجدون له باستحقاق: * والشاروبيم
* Wa al-Sherobiem, jas-khodoena lahoe beste7kak,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* nem nicerafim : qen ovmet
atmovnk.

* nem nie Serafiem, gen oe met atmoenk.
. خين او ميت أتمونك: * نيم ني سيرافيم
* en de Serafim, zonder ophouden.
. بغير فتور: * والسيرافيم
* wa el-Serafiem bekgeirie fietoer.

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

*`Mmon `ntan `nouparryci`a @
qaten Pen[oic Iycouc Pi,rictoc @
* Emmon entan en oe par-riesia, ga-ten pentshois
Iesoes Piegristos,
 خاتين بين تشويس إيسوس بي: * إممون إنطان إنؤ باريسيا
: إخرستوس
* Wij hebben geen moed, bij onze Heer Jezus
Christus,

: ع المسيح
َ  عنـد ر ِبّنـَا يسـو: * ليـس لنـا دالـة

* Laisa la-na dalla 3end rabbene Jassoe3 al
Massie7,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* ,wric netwbh nem ne`precbi`a @
`w
ten[oic
`nnyb
tyren
];e`otokoc.

* goories ne toobh nem ne presvia, oo ten tshois en
nieb tie-ren tie theotokos.
 اوتين شويس إن نيب تيرين: * خوريس ني طوبه نيم ني إبريسفيا
. تي ثيؤطوكوس
* zonder uw voorbede en voorspraak, o ons aller
Vrouwe, de Moeder Gods.
. السيـدةُ والـدةُ اإللــ ِه:  يا سيدَتنـا كلـِّنــا: ـك وشفاعـتُك
ِ ُ * ســـوى طلبـــاتـ
* sewa telbatokie washafa-3atokie, ja sajeda-tana
kollona, al-sajeda waledat-ol ielaah.

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, Eptshois pie pantokrator,
:  إبتشويس بي باندوكراطور: * جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
*“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,

:  أيها الرب الضابط الكل: * قدوس قدوس قدوس
* Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo eldabet 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: * السماء واألرض
* al-sama2 wa elardoe, mamloe-atanie men
makhdie- ka 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: * تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
: باطريارشيس
* 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 batriejarkena,

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: ) بى أرشى إيريفس...( * بابا آفا
. إثرونوس
* 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: * نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
: ذيكيؤس
* 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,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* abba (...) pi`epickopoc
matajrof hijen pef`;ronoc .

@

* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

 ماطاجروف هيجين بيف: ) بى إي بيسكوبوس...( * آفا
. إثرونوس
* abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn
zetels.

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

* elanba (...) oskofana (motranna), thabethoe 3ala
korsieh .

De Aspasmos Adam voor
de vierde zondag

سمس آدام لألحد الرابع
ُ أسب

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

Ovovwini pe F5 : e42wp qen
piovwini : hanajjeloc `novwini
: `eterhvmnoc `ero4.

Oe oe-ooinie pe Efnoetie, ef shoop gen pie oeooinie, han ankhelos en oe-ooinie, et er
himnos erof.
 هان أنجيلوس إن:  خين بي اواويني: اواواوينى بي إفنوتي
. اواويني إت إيرهيمنوس إيروف
God is licht, Hij verblijft in het licht, en de
engelen van licht, zingen tot Hem.
. مالئكة النور:  تسبحه:  وساكن فى النور: هللا هو نور

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

Apiovwini 2ai : `ebolqen Mari`a
: `a`Elicabet mici : `mpi`prodromoc.

A-pie oe-ooinie shai, evol gen Mareeja, aEliesavet miesie, em pie eprodromos.
 أ إي ليصابيت ميسي:  إيفول خين ماريا: أبى اواوويني شاى
. إمبي إبرودروموس:
Het licht heeft geschenen, uit Maria, en
Elisabet, baarde de voorloper.
. ولدت السابق:  وأليصابات:  من مريم: النور أشرق
`

Hiena enten hoos - ) لكي نسبح ( هينا إنتين هوس
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غبلاير المالك
(غبرييل بي أنجيلوس )
Ghabreej-ial almalak
بي أنجيلوس
Pie ankhelos

اووة زاخارياس
ّ
Oewoh Zagareejas

De Eerste Aspasmos
Watos voor Kiahk
أسبس ُمس واطس أول لشهر
كيهك

Een Aspasmos Watos

األسبسمس الواطس

Jabri3l
piajjeloc
a4hi2ennov4i `n5par0enoc :

:

Ghabreej-iel pie ankhelos, af hie shennoefie
en tie parthenos,
:  أف هي شين نوفي إنتي بارثينوس: غبرييل بي أنجيلوس

Gabriël de engel, verkondigde aan de Maagd,
zeggende :
:  بشَر العذراء قائال: غبريال المالك
Ghebreial elmelek, bashar el3azra2 ka2elen,

Een Aspasmos Watos

األسبسمس الواطس

Ge xere 03e0meh `nh
` mot : ovoh
Pu 2op neme .
zje shere thie ethmeh en ehmot, oewoh
Iptshois shop neme.
.  اووه إبتشويس شوب نيمي: جيىشيري ثي إثميه إن إهموت
“Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is
met u.”
.  الرب معك: إفرحي يا ممتلئة نعمة
Efra7ie ja momtele2e ne3me al rabo me3eki,

Een Aspasmos Watos

األسبسمس الواطس

Teraerboki : ovoh `ntemici `nov23ri
: ev`emov5 `epe4ran `nge I=3c :
Te-ra er vokie, oewoh ente miesie en oeshierie, ev e-moe tie e-pefran enzje Iesoes,
 إيف إي موتي:  اووه إنتي ميسي إن او شيري: تيرا إيرفوكي
: إبيفران إنجي إيسوس
“Gij zult zwanger worden, en een zoon baren
en hij zal Jezus genoemd worden.”
:  ويدعي إسمه يسوع: ستحبلين وتلدين إبنا
Sete7belien we teliedien ebnen, we joed3e esmoho jesoe3,

Een Aspasmos Watos

األسبسمس الواطس

Acerovw `nge 5cabe : pet`hnak
Pu mare42wpi.
As er oe-oo enzje tie sa-ve, pe-tehnak
Eptshois maref shoopie.
 بيت إهناك إبتشويس ماريف: أس إير اواوو إنجي تي صافي
. شوبي
De wijze antwoordde “Moge Uw wil
geschieden O Heer.”
.  لتكن مشيئتك يارب: فأجابت الحكيمة
Fe ekhebet el 7ekime, le tekoen meshi2etoke je rab,

Een Aspasmos Watos

األسبسمس الواطس

A=l =al =al : pimici `ebolqen `Fiwt :
Allieloeja allieloeja allieloeja, pie miesie evol
gen Efjoot,
:  بي ميسي إيفول خين إفيوت: الليلويا الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja Halleluja, De Geborene
uit de Vader,
:  المولود من اآلب: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Allieloeja allieloeja allieloeja, el mewloed men
el eb,

Een Aspasmos Watos

األسبسمس الواطس

Qagwov `nni`ewn t3rov : cw5 `mmon
ovoh nai nan.
ga khoo-oe en nie e-oon tieroe, sootie emmon oewoh
nai nan.

. سوتي إممون اووه ناي: خاجواو إن ني إي اون تيرو
vóór alle tijden,verlos ons en ontferm U over ons.

. خلصنا وأرحمنا: قبل كل الدهور
Kable kol el dehoer, galesna wa ar7amne,

أسبسمس واطس

Een Aspasmos Watos

Ajioc Ajioc
Cabaw0 :

Ajioc

Kvrioc

Akhios akhios akhios Kierios sava-ot,
:  كيريوس صافا: أجيوس أجيوس أجيوس

Heilig, heilig,
heerscharen.

heilig,

is

de

Heer

der

، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot,

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

`Pl3r3c

o` ovranoc ke `3 j3
t3c `ajiac cov do73c .
Eplieries o oeranos ke ie khie ties akheejas
soe zoksies.
 كى إيجى تيس آجياس: إبلى ريس اواورانوس
.سوذوكسيس
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.
.السماء واألرض مملوءتان من مجدك األقدس
el samaa wal ardoe mamloe-atanie men makh-die
kal akdas.

De Tweede Aspasmos
Watos voor Kiahk
أسبس ُمس واطس ثاني لشهر
كيهك

Een Aspasmos Watos

األسبسمس الواطس

* Piajjeloc
=e0
= =v
Jabri3l
:
a4hi2ennov4i `n5par0enoc : menenca
piacpacmoc : a4tagro `mmoc qen pe4cagi.

* Pie ankhelos eth-oe-wab Ghabreej-iel, af hie
shennoefie en tie parthenos, menensa pie aspasmos,
af takhro emmos gen pef sazj-ie.
: أفهى شين نوفي إنتي بارثينوس: * بي آنجيلوس إثؤواب غابرييل
. أفطاجرو إمموس خين بيف صاجي: ميننصا بي أسباسموس
* Gabriël de heilige engel, verkondigde aan de
Maagd, en nadat hij haar had begroet, versterkte
hij haar zeggende:
.  قواها بقوله:  وبعد السالم:  بشر العذراء: * المالك المقدس غبريال

Een Aspasmos Watos
األسبسمس الواطس
* Ge `mpererho5 Mariam : `aregimi
jar `nov`hmot : qaten F5 h3ppe jar
teraerboki : ovoh `ntemici `nov23ri.
*Zje em per erhotie Mariam, a-re zj-iemie ghar en
oe ehmot, ga ten Efnoetie hiep-pe ghar te-ra er
vokie, oewoh en te miesie en oe shierie.
 خاتين:  آري جيمي غار إن او إهموت: * جي إمبير إيرهوتي ماريام
. اووه إنتي ميسي إن اوشيري: إفنوتي هيبي غار تيرا إيرفوكي
* “Wees niet bevreesd Maria, gij hebt genade gevonden bij
God, gij zult zwanger worden, en een zoon baren.”

:  ها ستحبلين: النك قد وجدت نعمة عند هللا
: * ال تخافي يا مريم
ِ
. وتلدين ابنا
Allieloeja - الليلويا

De Derde Aspasmos
Watos voor Kiahk
أسبس ُمس واطس ثالث لشهر
كيهك

Een Aspasmos Watos

األسبسمس الواطس

Ovoh
Zaxariac
piov3b
:
`n0ok
akhi2ennov4i
na4
:
qen `pginmici `mpi`prodromoc : I=w=a
pire45wmc.

Oewoh Zagareejas pie oewieb, enthok ak hie
shennoefie naf, gen ep zjien miesie em pie
eprodromos, Jo-annies pie ref tie ooms.
 خين:  إنثوك أك هي شين نوفي ناف: اووه زاخارياس بي اوويب
. يؤنس بي ريفتي اومس: إبجين ميسي إمبي إبردروموس
En aan Zacharias de priester, hebt u verkondigd, over de
geboorte van de voorloper, Johannes de Doper.

. يوحنا المعمدان: بميالد السابق:  أنتَ بشرته: وزكريا الكاهن
Allieloeja - الليلويا

Gebed van de Breking
Vasten voor Kerst
قِسمة صوم الميالد

قِسمة صوم الميالد

Gebed van de Breking Vasten voor Kerst

اـر المااـرئي،
اـرب إلهنااـا الخالااـ ُ
أيهااا السيااـ ُد الا ُ
ا ،غيا ُ
اااااـر
اااااـر المستحيـااااااـ ِل ،غيا ُ
غيا ُ
اااااـر ال ُمحـّااااااـوى ،غيا ُ
نــااـوره الحقـيااـقي،
سـااـ َل
المفحـااـو ِ  ،الـااـذي أر َ
َ
ع المسيــح ،الكلمــة الــذاتي
إبنـَه الـوحيـــ ِد يســو َ

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 Vasten voor Kerst

قِسمة صوم الميالد

ُ
 أتاى وحاـ َّل،الكـائــن في حضنِه األبــوي ك َّل حيـاـن
 َولـَدَتـْاااـه،ااـس
ِ فاااي الحشا
ِ ااـر الــدنا
ِ ااـاء البتـاااـولي غيا
.  وبتــوليتـُهــا مختــومــة،وهـى 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 Vasten voor Kerst

،ت تـُرتـِ ُل لاه
ِ  وأجنـا ُد السمـوا،ُإذ المالئكـةُ تسبحـه
َ ااـن قائليا
َ صارخيا
، قاااـدوس، قاااـدوس، قاااـدوس: ااـن
ااااان مااااان
 الساااااما ُء،رب الجناااااو ِد
ُ
ُ
ِ واألرل مملوءتا
. األقـدس
مجـ ِد َك
ِ

قِسمة صوم الميالد

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.”

Gebed van de Breking Vasten voor Kerst

قِسمة صوم الميالد

َ  إجعلنـااـا مستحقيـا،اـن الضعفـااـاء
ُ هكااـذا أيضااا نحا
اـن
 لكي، محـب البشـــــ ِـر
معهــم يا سيــدَنــا الصالـ َح
َ
َ  نسب َح،بقلـب طاهــر
،لقاـدس
اـك معاه ماـع الاـروحِ ا
ِ
،المقـدس المساوي
ث
ِ الثالــو
ِ

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 wezens-gelijke Drieeenheid,

قِسمة صوم الميالد

Gebed van de Breking Vasten voor Kerst

ونـرفـاااـع أعـينـَنـاااـا إلاااى فاااـوق ،إليا َ
ب
ااـك أيهـاااـا اآل ُ
ت ،ونقـااـول  :أبـانـااـا
القااـدوس الااـذي فااي السمـااـوا ِ
الـذي في السمــوات ...

en onze ogen naar U opheffen, onze Heilige
Vader die in de hemelen zijt, en zeggen:
Onze vader die in de hemelen zijt...

الفهرس Index -

Het uitdelen van de communie - التوزيع

) 150 ( المزمور

Psalm 150
لحن إف إمبشا
Een hymne Ef em epsha
لحن تي بارثينوس
Een hymne TieParthenos

مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen van
communie

قانون الختام
De Afsluitende Canon

Yalmoc =r=n

Psalm 150

150 المزمور

Doxa ci Kurie Doxa ci
Allylouia
@
Allylouia
Allylouia .

*

@
@

* Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja :
Allieloeja : Allieloeja .

. الليلويا الليلويا الليلويا: * ذوكصاسي كيري ذو كصاسي
* Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie
: Halleluja Halleluja Halleluja .

َ يارب المج ُد
َ * المج ُد
.  هلليلويا هلليلويا هلليلويا: لك
لك
ُ

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov `eV] qen ny=e;
= =u tyrou
`ntaf =a=l.
* Esmoe Efnoetie gen nie eth-oe-wab tieroe
intaf allieloeja.
.  الليلويا:  تيـروإنطاف: * إسمو إي إفنوتي خين ني إثـؤواب
* Looft God in al Zijn heiligen Halleluja
Halleluja .

.  هلليلويا هلليلويا:  قديسيه:  في جميع: * سبحوا اللـه
* Sabe-7oelah fie
Hllieloeja Hllieloeja .

khamie3

kiddiesieh

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen pitajro `nte
tefjom =a=l.
* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom
allieloeja.
.  الليلويا:  إنتي تيف جوم: * إسمو إيروف خين بي طاجرو
* Looft Hem in Zijn machtig firmament
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  قوتــه:  في جلــد: * سبحــوه
* Sabe-7oe fie
Hllieloeja .

khalad

kowatiehie

Hllieloeja

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri =a=l.

`e`hryi

hijen

* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie
allieloeja.
.  الليلويا:  تيف ميت جوري: * إسمو إيروف إإهـري هيجين
* Looft Hem om Zijn machtige daden
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  مقدرتـــه:  على: * سبحــوه
* Sabe-7oe
Hllieloeja .

3ala

makderatiehie

Hllieloeja

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof kata `p`asai `nte
tefmetnis] =a=l.
* Esmoe erof kata ep a-shai ente tef met
nishtie allieloeja.
:  إنتي تيف ميت نيشتي: * إسمو إيروف كاطا إب آشاي
. الليلويا
* Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  عظمته:  ككثــرة: * سبحــوه
* Sabe-7oe ka kath-rat 3azamatiehie Hllieloeja Hllieloeja .

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
`ncalpiggoc =a=l.

qen

ou`cmy

* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos
allieloeja.
.  الليلويا: إنصالبين غـوس: * إسمو إيروف خين أو إسمي
* Looft Hem met bazuingeschal Halleluja
Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  البـــوق:  بصــوت: * سبحـوه
* Sabe-7oehoe
Hllieloeja.

besauwt

el

boek

Hllieloeja

Psalm 150

150 المزمور

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

Psalm 150

150 المزمور

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

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon =a=l.
* Esmoe erof gen han kap nem oe-orghanon
allieloeja.
.  الليلويا:  نيم أوأوغانـون:  خين هان كاب: * إسمو إيروف
* Looft Hem met snarenspel en fluit Halleluja
Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  وأرغــن:  بأوتــار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be auwtarin wa orghon Hllieloeja
Hllieloeja .

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen hankumbalon
`enece tou`cmy =a=l.
* Esmoe erof gen han kiem valon e-ne-se toe
esmie allieloeja.
:  إني سيطـو إسمي: * إسمو إيروف خين هان كيم فالون
. الليلويا
* Looft Hem met klinkende cimbalen
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  حسنــة الصوت:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekhin 7asinat el soot Hllieloeja Hllieloeja .

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmou `erof qen hankumbalon
`nte ou`e`slylou`i =a=l.
* Esmoe erof gen han kiem valon ente oe eeshlie-loe-wie allieloeja.
: * إسمو إيروف خين هان كيم فالون إنتي أو إشليلـووي
. الليلويا
* Looft Hem met schallende cimbalen
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  التهليـــل:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel Hllieloeja Hllieloeja.

150 المزمور

Psalm 150

* Nifi niben marou`cmou
`e`vran `mP=o=c pennou] =a=l.

tyrou

* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran em
Eptshois Pennoetie allieloeja.
 إم إبتشويس بين نوتي: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
.الليلويا
* 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

Psalm 150

150 المزمور

* Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w
`Pneumati =a=l.
* Zoksa Patrie ke Eejo ke akhio Pnevmatie
allieloeja.
.  الليلويا:  إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو كي آجيـو

* Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest Halleluja .
.  هلليلويا:  والــروح القـدس:  واإلبـن: * المجـد لآلب
* almakhd lel-aab we al-ebn we al-ro7 elkodos Hllieloeja .

Psalm 150

150 المزمور

* Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn .
* Ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo-nas ton e-oo-noon
amien .

 إي أونـون: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
. آمين
* 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.

150 المزمور

Psalm 150

* =a=l @ doxa ci o ;eoc `ymwn .
* Allieloeja zoksa sie o The-os iemoon .

. إى أوس إيمون:  ذوكصاسي أوث: * الليلويا
* Halleluja Halleluja : Glorie zij aan U, onze
God : Halleluja.
.  المجـد إللهنـا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehone ellioeje.

Psalm 150

150 المزمور

* =a=l @ pi`wou va pennou] pe =a=l.
* Allieloeja pie oo-oe fa Pennoetie pe
allieloeja.
. الليلويا:  بين نوتي بي:  بي اواو فـا: * 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 soteem 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

/ / /

De hymne Zje ef-esmaroo-oet

لحن جى إف إسمارواوت

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.

 نيم بى إبنفما: جى إف إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
 تين اواووشت إمموس تين تى:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤواب
.أو أوناس
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

Gezang Ef em
epsha ghar
لحن إف إمبشا غار

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

*`Fem`psa gar qen oume;myi @ ouoh
oudikeon pe @ e;renhwc `eV] `nta`vmyi @
P¡ vyetsop qen `tve.
* Ef em epsha ghar gen oe methmie, oewoh oe
zieke-on pe, ethren hoos e-Efnoetie enta efmie,
Eptshois fie et shop gen etfe.

 إثرين:  اووه اوذيكي اون بي:* إف إم إبشا غار خين او ميثمي
. إبتشويس في إت شوب خين إتفي: هوس إفنوتي إنطا إفمي
* Want het is waarlijk, waardig en rechtmatig, dat wij de
Ware God prijzen, de Heer die in de hemel woont.

 الرب:  أن نسبح اإلله الحقيقى:  مستحق وعادل: * ألنه بالحقيقة
. الكائن فى السماء

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* Pefran holj ouoh `f`cmarwout @ qen rwou
`nny=e=;=u @ `ete vai pe V] `Viwt@ nem `Psyri nem
Pi=p=n=a =e=;=u.
* Pef ran holkh oewoh ef es maroo-oet, gen ro-oe en
nie eth-oe-web, e-te fai pe Efnoetie Efjoot, nem
Epshierie nem pie Epnevma eth-oe-wab.

:  خين رواو إنتي إثؤواب: إسمارواوت
* بيفران هولج اووه إف
ٌ
.  نيم إبشيري نيم بي إبنفما إثؤواب: إيتي فاي بي إفنوتي إفيوت
* Zijn naam is zoet en gezegend, in de monden van de
heiligen; God de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.

 أعنى هللا اآلب:  فى أفواه القديسين: * إسمه حلو ومبارك
.  والروح القدس: واإلبن

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* Ouoh `nten]`wou `n] cemne @ Maria ];e`otokoc @
]macnou] `n`ckyny @ pi`aho `n`aly;inoc.

* Oewoh en ten tie oo-oe en tie sem-ne,
Mareeja tie the-o tokos, tie mas noetie en
eskienie, pie a-ho en aliethienos.
:  ماريا تي ثيؤطوكوس: اواو إنتي سيمني
ٌ * اووه إن تين تي
. بي أهو إن آليثينوس: تي ماه إسنوتي إن إسكينى
* En ook dat wij de reine Maria, de Moeder Gods
verheerlijken, de tweede tabernakel, de ware schat.

 الكنز:  القبة الثانية:  العفيفة والدة اإلله: * ونمجد مريم
.الحقيقي

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* Ouoh `ntenws `ebol rytwc @ qen ounis]
`mmetcai`e @ je ,ere ne `w ]par;enoc @ ouoh P¡
sop neme.
* Oewoh en ten oosh evol rie toos, gen oe nieshtie
em met sajee, zje shere ne oo-tie parthenos, oewoh
Eptshois shop ne-me.

 خين اونيشتي إم ميت صاي: * اووه إنتين اوش إيفول ريتوس
. اووه إبتشويس شوب نيميه:  جي شيري ني اوتي بارثينوس:إي
* En dat wij openlijk roepen, met grote pracht,
zeggende: “Gegroet zij u O maagd, de Heer is met u.”

:  السالم لك أيتها العذراء:  ببهاء عظيم قائلين: * ونصرخ جهرا
.الرب معك

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <ere ne `w ]par;enoc @ `pcw] `nAdam nem Eua @
,ere ne w
` ]par;enoc@ `pounof `nnigene`a.

* Shere ne oo-tie parthenos, ep sootie en
Adam nem Eva, shere ne oo-tie parthenos, ep
oe nof en nie khene-a.
 شيري: إبسوتى إن آدام نيم إيفا: * شيري ني اوتي بارثينوس
.  ابؤنوف إن ني جي ني أ: ني اوتي بارثينوس
* Gegroet zij u O maagd, de verlossing van Adam
en Eva, gegroet zij u O maagd, de vreugde van de
generaties.
 فرح: ...  السالم:  خالص آدم وحواء: * السالم لك أيتها العذراء
.األجيال

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `vrasi `nAbel pi`;myi @ <=e @ etca`pswi
`epiervei.
* Shere..., ef rashie en Abel pie ethmie,
shere..., et sa ep shoi e-pie er feej.
 إتصا: ...  شيري:  إفراشي إن أبيل بي إثمى: ... * شيري
.إبشوي إيبي إيرفي
* Gegroet…, de vreugde van de oprechte
Abel, gegroet…, verheven boven de
tempel.
 المرتفعة على: ...  السالم:  فرح هابيل البار: ... * السالم
. الهيكل

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ ]kibwtoc `nte Nw`e @ <=e @ sa pinifi
`nqa`e.
* Shere..., tie kie vo tos ente No-e
shere..., sha pie nie fie en ga-e.
 شابي: ...  شيري:  تي كيفوطوس إنتي نو إ: ... * شيري
.نيفي إن خا إ
* Gegroet…,
de
ark
van
Noach,
gegroet…, tot de laatste ademtocht.
. إلى النفس األخير: ... السالم:  فلك نوح: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ pi`hmot `nAbraam peniwt @ <=e @
]`proctatyc `etenhot.
* Shere..., pie ehmot en Abra-am pen
joot, shere..., tie eprostaties eten hot.
 تي: ...  شيري:  بي إهموت إن أبرآم بنيوت: ... * شيري
.إبروس طاتيس إي تين هوت
* Gegroet…, de genade van onze vader
Abraham,
gegroet…,
de
trouwe
voorspraak.
 الشفيعة: ...  السالم:  نعمة أبينا إبراهيم: ... * السالم
.األمينة

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `pcw] `nIcaak pe;ouab @ <=e @ `;mau
`mvye;ouab.
* Shere..., ep sootie en Iesa-ak peth-oewab, shere..., eth mav em fie eth-oe-wab.
: ...  شيري:  إبسوتي إن إيصاآك بي إثؤواب: ... * شيري
. إثماف إمفي إثؤواب
* Gegroet…, de verlossing van Isaak de
heilige, gegroet…, de moeder van de
Heilige.
 أم: ...  السالم: إسحا القديس
 خال: ... * السالم
.القدوس

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `p;elyl `mpeniwt Iakwb @ <=e @
hananso nem han`;ba `nkwb.
* Shere..., ep theliel em pen joot Jakob,
shere..., han an sho nem han ethva en
Kob.
 هانانشو نيم هان: ...  شيري:  إب ِثليل إم بنيوت ياكوب: ... * شيري
.إثفا إن كوب
* Gegroet…, de vreugde van onze vader
Jakob, gegroet…, duizenden maal tienduizend
maal.
 ألوف وربوات: ...  السالم:  تهليل أبينا يعقوب: ... * السالم
.أضعَاف

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `psousou `nIouda nem nef`cnyou @ <=e @
sa `pjwk `ebol `nnicyou.
* Shere..., ep shoe shoe en Joeza nem
nef es neejoe, shere..., sha ep khok evol
en nie sejoe.
: ...  شيري:  إبشوشو إن يودا نيم نيف إسنيو: ... * شيري
.شا إبجوك إيفول إن ني سيو
* Gegroet…, de trots van Juda en zijn
broeders, gegroet…, tot de voleindiging
der tijden.
.  إلى كمال األزمان: ...  السالم:  فخر يهوذا وإخوته: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ ];e`wria `nte Mw`ucyc @ <=e @ `;mau
`mpidecpotyc.
* Shere..., tie theo-reeja ente Mooisies,
shere..., ethmav em pie zespoties.
 إثماف: ...  شيري:  تي ثيؤريا إنتي مويسيس: ... * شيري
.إمبي ذيسبوتيس
* Gegroet…, het visioen van Mozes,
gegroet…, de moeder van de Meester.
.  أم السيد: ...  السالم:  رؤيا موسى: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `tjom `nIycou nem Gedewn @ <=e @
pi`[ro `mBarak nem Cam'wn.
* Shere..., et khom en Iesoe nem Khede-on,
shere..., pie etshro em Barak nem Sam-epson.

 بي: ...  شيري: إيسو نيم جي ديؤن
 إتجوم إن: ... * شيري
ُ
. إتشرو إم باراك نيم صامبصون
* Gegroet…, de kracht van Jozua en Gideon,
ge-groet…, de overwinning van Barak en
Simson.
 غلبة باراق: ...  السالم:  قوة يشوع وجدعون: ... * السالم
.وشمشون

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `;metjwri `nCamouyl @ <=e @ ]ourw
`mpIcrayl.
* Shere..., eth met khoorie en Samoe-iel,
shere..., tie oero em Piesra-iel.
 تى: ...  شيري:  إث ميت جوري إن صاموئيل: ... * شيري
.اورو إم بسرائيل
ُ
* Gegroet…, de kracht van Samuel,
gegroet…, de koningin van Israel.
. ملكة إسرائيل: ...  السالم:  قوة صموئيل: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ ]hupomony `nte Iwb @ <=e @ qen ou;o
`nry] nem oumys `ncop.
* Shere..., tie hiepomonie ente Joob,
shere..., gen oe-tho en rietie nem oe
miesh en sop.
 خين: ...  شيري:  تى هيبوموني إنتي يوب: ... * شيري
.اوثو إن ريتي نيم اوميش إن صوب
ُ
* Gegroet…, de lank-moedigheid van
Job, gegroet…, op verschei-dene wijzen
en vele malen.
. بأنواع كثيرة ومرات عديدة: ...  السالم:  صبر أيوب: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `tseri `nDauid `pouro @ <=e @ ;yetjolh
`mpitoubo.
* Shere..., et sherie en Davied ep oero,
shere..., thie et kholh em pie toevo.
 ثي إت: ...  شيري:  إتشيري إن دافيد إب ُؤرو: ... * شيري
.طوفو
ُ جوله إم بي
*Gegroet…, de dochter van koning
David, gegroet…, die bekleed is met
reinheid.
 المتسربلة: ...  السالم:  إبنة الملك داود: ... * السالم
.بالطهارة

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ ]`sveri `nColomwn @ <=e @ pi`sbwt
`nse `mpeukinwn.
* Shere..., tie esh fierie en Solomon,
shere..., pie esh vot en she em pevkienoon.
 بي: ...  شيري:  تى إشفيري إن سولومون: ... * شيري
.إشفوت إنشي إم بيف كينون
* Gegroet…, de vriendin van Salomo,
gegroet…, de staf van amandelhout.
 عصا الخشب: ...  السالم:  صديقة سليمان: ... * السالم
.اللوز

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ ]`provytia `nyca`yac @ <=e @ `ptac;o
`nieremiac.
* Shere..., tie eprofie-teeja en Iesa-eejas,
shere..., ep tas to en Jeremeejas.
: ...  شيري:  تي إبروفيتيا إن إيصائياس: ... * شيريه
.إبطاسطو إن ييريمياس
* Gegroet…, de profetie van Jesaja,
gegroet…, de terugkeer van Jeremia.

. عودة أرميا: ...  السالم:  نبوة إشعياء: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `pharma `nIezekiyl @ <=e @ ]horacic
`nDaniyl.
* Shere..., ep harma en Jezekie-iel,
shere..., tie horasies en Danie-iel.
 تي هورا: ...  شيري:  إبهارما إن ييزيكيئيل: ... * شيري
.سيس إن دانييل
* Gegroet…, het voertuig van Ezechiel,
gegroet…, het visioen van Daniel.
. رؤيا داينال: ...  السالم:  مركبة حزقيال: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `p[ici `nYliac @ <=e @ ;y`etacmici
`mMaciac.
* Shere..., ep etshie sie en Ieleejas,
shere..., thie etas mie sie en Maseejas.
 ثي: ...  شيري:  إب إتشيسى إن إيلياس: ... * شيري
.إيطاس ميسي إم ماسياس
* Gegroet…, de verheffing van Elia,
gegroet…, die de Messias heeft gebaard.
. التى ولدت ماسيا: ...  السالم:  رفعة إيليا: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ pi`hmot `nEliceoc @ <=e @ ]selet
`nka;aroc.
* Shere..., pie ehmot en Elie-se-os,
shere..., tie shelet en katharas.
 تي: ...  شيري. بي إهموت إن إليثيؤس: ... * شيري
.شيليت إن كاثاروس

* Gegroet…, de genade
gegroet…, de reine bruid.

van

Elisa,

. العروس النقية: ...  السالم:  نعمة أليشع: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `vrasi `nniaggeloc @ <=e @ `pounof
`nniar,iaggeloc.
* Shere..., ef rashie en nie ankhelos,
shere..., ep oe nof en nie arshie
ankhelos.
: ...  شيري:  إفراشي إن ني أنجيلوس: ... * شيري
.إب ُؤنوف إن ني أرشى أنجيلوس
* Gegroet…, de vreugde van de engelen,
gegroet…, de blijheid van de aartsengelen.

 بهجة رؤساء: ...  السالم:  فرح المالئكة: ... * السالم
.المالئكة

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `ptaio `nnipatriar,yc @ <=e @ `phiwis
`nte ni`provytyc.
* Shere..., ep tajo en nie patriarshies,
shere..., ep hie ooish ente nie eprofieties.
: ...  شيري:  إبطايو إن ني باطري يارشيس: ... * شيري
.إبهي اويش إنتي ني إبروفيتيس

* Gegroet…, de eer van de patriarchen,
gegroet…, de prediking van de profeten.
 كرازة: ....  السالم:  كرامة رؤساء اآلباء: ... * السالم
.األنبياء

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `vlac `nni`apoctoloc @ <=e @ `ptoubo
`nnipar;enoc.
* Shere..., ef las en nie apostolos,
shere..., ep toe vo en nie parthenos.
: ...  شيري:  إفالس إن ني أبوسطولوس: ... * شيري
.إبطوفو إن ني بارثينوس
ُ
* Gegroet…, de tong van de apostelen,
gegroet…, de reinheid van de maagden.
.  طهر العذارى: ...  السالم:  لسان الرسل: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ pi`,lom `nnimarturoc @ <=e @ `p;elyl
`nnidikeoc.
* Shere..., pie eklom en nie martieros,
shere..., ep theliel en nie ziekeos.
: ...  شيري:  بى إكلوم إن ني مارتيروس: ... * شيري
.إب ِثليل إن ني ذيكيؤس
* Gegroet…, de kroon van de martelaren,
gegroet…,
de
vreugde
van
de
rechtvaardigen.
. تهليل الصديقين: ...  السالم:  إكليل الشهداء: ... * السالم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `ptajro `nniek`klycia @ <=e @ ]agia
`mmyi Maria.
* Shere..., ep takhro en nie eklieseeja,
shere..., tie akheeja emmie Mareeja.
 تي أجيا: ...  شيري:  إبطاجرو إن ني إككليسيا: ... * شيري
.إممي ماريا

* Gegroet…, de stand-vastigheid van de
kerken, gegroet…, de ware heilige Maria.
 القديسة الحقيقية: ...  السالم:  ثبات الكنائس... * السالم
.مريم

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ ]moumi `nwnq `etacbebi @ <=e @ `p,w
`ebol `nte ninobi.
* Shere..., tie moe mie en oon-g etas vevie, shere..., ep koo evol ente nie novie.
: ...  شيري:  تي مومي إن اونخ إيطاس فيفي: ... * شيري
.إبكو إيفول إنتي ني نوفي
* Gegroet…, de over-vloeiende bron van
het leven, gegroet…, die ons vergeving
bracht.
 مغفرة...  السالم:  ينبوع الحياة الفائل: ... * السالم
.الخطايا

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ pic`perma `nte picrayl @ <=e @ `are`jvo
nan `nEmannouyl.
* Shere..., pie esperma ente Piesra-iel,
shere..., ar-e ekhfo nan en Emmanoe-iel.
: ...  شيري:  بي إسبيرما إنتي بي إسرائيل: ... * شيري
.أري إجفو نان إن إممانوئيل
* Gegroet…, het na-geslacht van Israel,
gegroet…, u baarde ons Emmanuel.
ت لنا
ِ  ولد: ...  السالم:  نسل إسرائيل: ... * السالم
.عمانوئيل

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* <=e @ `thebcw `nni`ctaurovoroc @ <=e @
]helpic `nni`,rictianoc.
* Shere..., et hebso en nie estavroforos,
shere..., tie helpies en nie egresteejanos.
...  شيري:  إت هيبسو إن ني إسطافروفوروس: ...* شيري
. تي هيلبيس إن ني إخرستيانوس:
* Gegroet…, de bekleding van de
kruisdragers, gegroet…, de hoop van de
Christenen.
 رجاء: ...  السالم:  ُحلة البسي الصليب: ... * السالم
.المسيحيين

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* Ten]ho `aripenmeu`i @ `w ]`proctatyc `etenhot @
nahren `P[oic vy`etaferrwmi @ ouoh af]nan
`mpef`hmot.
* Ten tie ho arie pen mevie, o tie epros ta ties e-ten
hot, nahren Eptshois fie etaf er
roomie, oewoh af tie nan em pef ehmot.
:  اوتي إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو أري بين مفيئ
. اووه أفتي نان إم بيف إهموت: ناهرين إبتشويس في إيطاف إيررومي
* Wij vragen u gedenk ons, O trouwe voorspraak,
vóór de Heer die mens geworden is, en ons Zijn
genade schonk.
:  عند الرب الذي تأنس:  أيتها الشفيعة األمينة: * نسألك أن تذكرينا
.وأعطانا نعمته

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* E;reftajron qen pinah]@ `anon tyren qa
nef`ecwou @ `ntef[imwit nan qen pef]ma] @ sa
`pjwk `ebol `nni`ehoou.
* Ethref takhron gen pie nahtie, anon tie ren ga nef
e-soo oe, entef etshie mooit nan gen pef tie ma tie,
sha ep khook evol en nie eho-oe.
:  أنون تيرين خا نيف إي سوا ُو: * إثريف طاجرون خين بى ناهتى
 شا إبجوك إيفول إن ني: إنتيف إتشي مويت نان خين بيف تى ماتي
.إيهواو
ُ
* Dat Hij ons mag be-vestigen in het geloof, wij allen,
Zijn kudde, en dat Hij ons de weg wijst door Zijn
welbe-hagen, tot de volein-diging van de dagen.
. إلى كمال اإليمان:  ويرشدنا بمسرته:  نحن كلنا غنمه: * ليثبتنا فى اإليمان

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

*`Ntef`areh `epenman`ecwou @ abba (...) ef`e[ici
`mpef`wou @ e;ref`amoni `mpeflaoc @ nem nenio]
`n`epickopoc.
* Entef areh em pen man e-soo-oe, ava (...) ef
eetshie sie em pef oo-oe, ethref a-monie em
pef la-os, nem nen jotie en episkopos.
) إف إتشيسي إم...(  أفا: او
ُ * إنتيف أريه إي بين ما إن إي صو
 نيم نين يوت إن:  إثريف أموني إم بيف الؤس: اواو
بيف
ُ
.إبيسكوبوس
* En dat Hij onze herder moge bewaren, abba (...) en
zijn eer moge verheffen, opdat hij Zijn kudde mag
leiden, met onze vaders de bisschoppen.
. مع آبائنا األساقفة:  ليرعي شعبه: ) ويرفع مجده...(  أنبا: * ويحفظ راعينا

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

*`Ntefswp `erof `nneneu,y @ `ntefswpi nan n
` ouma`mvwt
@
`ntef]`mton
`nni'u,y
@
`nni`,rictianoc `etauenkot.
* Entef shoop erof en nen evshie, entef shoopie nan
en oe ma em foot, entef tie emton en nie epsie-shie,
en nie egristianos etav en kot.
 إنتيف شوبي نان إن اوما: نين إفشي
ِ * إنتيف شوبي إيروف إن
 إن ني إخرستيانوس:  إن تيفتي إمطون إن ني إبسيشي: إمفوت
.إيطاف إنكوت
* En dat Hij onze ge-beden aanvaard, en er voor
ons een toevlucht moge zijn, en dat Hij de zielen
laat rusten, van de Christenen die ontslapen zijn.
. المسيحيين الراقدين:  وينيح نفوس:  ويكون لنا ملجأ: * ويقبل إليه صلواتنا

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

*`Ntef] nan `nouparrycia @ hiten nitwbh nem
ni`precbia @ `nte ten[oic `nnyb Maria @ sa `pjwk
`ebol `nnicuntelia.
* En tef tie nan en oe parrieseeja, hieten nie
toobh nem nie epresveeja, ente ten tshois en
nieb Mareeja, sha ep khok evol en nie
sintieleeja.
 إنتي:  هيتين ني طوبه نيم ني إبريسفيا: سيا
َّ * إن تيفتي نان إنؤبارري
. شا إبجوك إيفول إن ني سينتيليا: تين تشويس إن نيب ماريا
* Dat Hij ons gunst toestaat, door de voorbede en
voorspraak, van onze vrouwe Maria, tot de
voleinding.
.  إلى اإلنقضاء:  سيدتنا السيدة مريم:  بطلبات وشفاعات: * ويمنحنا دالة

Een hymne Ef em epsha ghar

لحن إف إم إبشا غار

* Ten]`wou ne `w ;y`etenhot @ nem piaggeloc `nte
pi`cmou @ je ,ere ;ye;meh `n`hmot @ `o Kurioc meta
cou.
* Ten tie oo-oe ne oo thie eten hot, nem pie
ankhelos ente pie esmoe, zje shere thie
ethmeh en ehmot, oo Kiereejos me-ta soe.
 نيم بي أنجيلوس إنتي بي: اواو ني او فى إيتين هوت
* تين تي
ُ
. اوكيريوس ميطاسو:  جي شيري ثي إثميه إن إهموت: إسمو
* Wij verheerlijken u O getrouwe, met de engel
van de zegen, zeggende “Gegroet zij u O vol van
genade, de Heer is met u.”
لك أيتها الممتلئة
*
ِ  السالم:  مع مالك البركة قائلين: نمجدك أيتها األمينة
ِ
. الرب معك: نعمة

Een hymne Ef em epsha ghar
لحن إف إم إبشا غار
* Ari`precbevin `e`hr3i `egwn: w
`
tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc: Maria `0mav `mpen=c=wr: `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en nieb
tieren tie theotokos: Maria ethmav em Pensootier: entef ka
nen novie nan evol.

 او تين شويس إن نيب تيرين تى: * آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إم بين سوتير:ثيؤطوكوس
* Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij onze
zonden vergeeft.
 مـريم أم مخلصنا ليغـفـر لنا:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: * إشفعى فينا
.خطايانا
Index - الفهرس
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Gezang
Tie parthenos
لحن تي بارثينوس

Een hymne Tie parthenos
لحن تي بارثينوس
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.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: جى إف إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
 تين اواووشت إمموس تين تى أو: تى إترياس إيت جيك إيفول
.أوناس
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

Een hymne Tie parthenos
لحن تي بارثينوس
* %par0enoc Mariam : 5macnov5 `ncab3 :
pikvpoc `nte pi`c0oinov4i : 5movmi =e=0v `nte
pimwov `nwnq.
*Tie parthenos Mariam, tie masnoetie en sa
vie, pie kiepos ente pie estoi noefie, tie
moemie ethoe-web ente pie moooe in oon-g.
 بي كيبوس إنتي:  تي ماسنوتي إن صافي: * تي بارثينوس ماريام
.مواو إن اونخ
 تي مومي إثؤواب إنتي بي: بي إسطوي نوفي
ُ
* O, Maagd Maria, de wijze Moeder van God, de
hof van de welriekendheid, de heilige bron van
het water des levens.
 ينبوع ماء:  بستان العطر:  والدة اإلله الحكيمة: * أيتها العذراء مريم
.الحياة المقدس

Een hymne Tie parthenos
لحن تي بارثينوس
*A
pikarpoc
`nte
tenegi
:
a4`i
a4cw5 `n5oikovmen3 : a4bel 5metgagi ebol
haron : a4cemni nan `nte4hir3n3.
* A-pie karpos ente te nezj-ie, af ie af sootie en
tie ie-koemenie, af vel tie met khazj-ie evol
haron, af semnie nan entef hierienie.
 أف:  أفئي أفسوتي إن تي إيكوميني: * أبي كاربوس إنتي تي نيجي
.  أف سيمني نان إنتيف هيريني: فيل تي ميت جاجي إيفول هارون
* De vrucht van uw schoot, kwam en verloste de
wereld, en nam de vijandschap van ons weg, en
schonk ons Zijn vrede.
 وقرر لنا:  ونقل العداوة عنا:  أتى وخلّ المسكونة: * ثمرة بطنك
.سالمه

Een hymne Tie parthenos
لحن تي بارثينوس
* Ovran
`n2ov2ov
pe
pekran
:
`w
picvjjen3c `nEmmanov3l : n
` 0ok ovni25 qen
n3=e=0v t3rov : Iwann3c pire45wmc.
* Oe ran en shoe shoe pe pek ran, o-pie sinkhenies
en Emmanoeiel, enthok oe nieshtie gen nie eth-oeweb tieroe, Jo-annies pie ref tie oms.

:  اوبي سينجينيس إن إممانوئيل: * اوران إنشوشو بي بيكران
. يؤنس بي ريفتي اومس:إنثوك او نيشتي خين ني إثؤواب تيرو
* Een naam van trots is uw naam, O neef van
Emmanuel, u bent groot onder alle heiligen, O
Johannes de doper.

 أنتَ عظيم في جميع:  يا نسيب عمانوئيل: * إسم فخر هو إسمك
. يا يوحنا المعمدان: القديسين

Een hymne Tie parthenos
لحن تي بارثينوس
*`Ksoci `enipatriarx3c : `ktai`3ovt `eni`prof3t3c :
ge `mpeovon twn4 qen niginmici : `nte nihi`omi
e4`oni `mmok.
* Ek etshosie e-nie patriarshies, ek tajoet e-nie
eprofieties, zje em pe oe-on toonf gen nie zj-in
mesie, ente nie heejomie ef o-nie emmok.
 جي إم:  إك طايوت إيني إبروفيتيس: * إك إتشوسي إيني باطريارشيس
. إنتي ني هيومي إف اوني إمموك: اواون طونف خين ني جين ميسي
ُ بي

* U bent meer verheven dan de patriarchen, en meer
vereerd dan de profeten, want van hen die geboren
zijn uit vrouwen, is niemand opgestaan die u gelijkt.

 ألنه:  و مكرم أكثر من األنبياء: * أنتَ مرتفع أكثر من رؤساء اآلباء
. من يشبهك: لم يَقُم في مواليد النساء

Een hymne Tie parthenos
لحن تي بارثينوس
* Amwini cwtem `epicofoc : pilac `nnovb
)e`odocioc : e4gw `m`ptai`o `mpibaptict3c : Iwann3c
pire45wmc.
* Amooinie sootem e-pie sofos, pie las en
noeb Theodosios, ef kho em ep tajo em pie
vaptisties, Jo-annies pie ref tie oms.
:  بيالس إن نوب ثيؤدوسيوس: * أمويني سوتيم إيبي صوفوس
. يؤنس بي ريفتي اومس: إفجو إم إبطايو إمبي فابتيس تيس
* Komt, luistert naar de wijze, met de gouden
tong Theodosius, die sprak over de eer van de
Doper, Johannes de Doper.
 ينطا بكرامة:  لسان الذهب ثيؤدوسيوس: * تعالوا إسمعوا الحكيم
. يوحنا المعمدان: السابا

Een hymne Tie parthenos
لحن تي بارثينوس
* Ge ainamov5 `erok : nim ainataiok `na2 `nr35 :
ainaxak `na2 `n`cmot : `w f3ete `m`p2a `ntai`o niben.
* Zje ai na moe tie erok, niem ai na tajok nash
en rietie, ai na kak en ash en esmot, o fie e-te
em epsha en tajo nieven.

 آي:  نيم آي نا طايوك إن أش إنريتي: * جي آي ناموتي إيروك
. اوفي إيتي إم إبشا إنطايو نيفين: ناكاك إن أش إن إسموت
* Hoe zal ik u noemen, en hoe zal ik u vereren,
en met welk gelijkenis zal ik u vergelijken, O u
die alle eer waardig is.
َ
َ
َ
 يا مستحا: أشبهك
 وبأي شبه: أكرمك
 وبأي نوع: أدعوك
* ماذا
.كل كرامة

Een hymne Tie parthenos
لحن تي بارثينوس
*`N0ok pe `pholg `nnikarpoc : `n0ok pe `pkim `nte
ni`kladoc : `n0ok pe pifiri `ebol `nte ni`223n :
etr3t qen piparadicoc.
* Enthok pe ep holkh en nie karpos, enthok pe ep
kiem ente nie eklazos, enthok pe pie fierie evol ente
nie esh shien, et riet gen pie paraziesos.
 إنثوك:  إنثوك بي إبكيم إنتي إكالطوس: * إنثوك بي إبهولج إن ني كاربوس
. إتريت خين بي باراذيسوس: بي بي فيري إيفول إنتي ني إش شين
* U bent de zoetheid van de vruchten, u bent de
beweging van de takken, u bent de bloesem van de
bomen, die bloeit in het paradijs.

 الزاهر من:  أنتَ هو ُمحرك األغصان: * أنتَ هو طيبة األثمار
. أنت غصن في الفردوس: األشجار

Een hymne Tie parthenos

لحن تي بارثينوس

* Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ `w pi`prodromoc
`mbaptictyc@ Iwannyc piref]wmc@ `ntef,a
nennobi nan ebol.
* Arie pres-vevien e-ehrie e-khoon, oo pie
prodromos em vaptiesties, Jo-annies pie ref
tie ooms, entef ka nen novie nan evol.
 أوبى إبروذروموس ام فابتيس: * أرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
. انتيف كانين نوفى نان إيفول:  يؤانس بى ريفتى اومس: تيس
* Wees onze voorspraak, o voorloper en doper,
Johannes de Doper, dat Hij onze zonden vergeeft.

. ليغفر خطايانا:  يوحنا المعمدان:  أيها السابق الصابغ: * اشفع فينا
/ / /
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lofzang van de maand Kiahk
مدائح شهر كيهك

Link
لينك
يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -

يوم الخميس Donderdag -
يوم الجمعة Vrijdag -

يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

يوم اإلثنين

Maandag

)(1
Een lofzang Adam op
de Maandag Theotokie

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم
تقو باإليمان )
االثنين ( َّ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

تقو باإليمان  :يا من تؤمن بإيسوس
* َّ
 :وأمدح فخر األكوان  :ماريا تي
بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* بادر وأرشم ذاتك  :بعالمة بي
إستافروس  :وأمدح كل أوقاتك  :ماريا
تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* تب عن فعل الزالَّت  :وتمسك
بالناموس :وأمدح كل األوقات  :ماريا
تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* جبرائيل أتى مرسول  :من عند اآلب
القدوس  :بشَّر عذراء وبتول  :ماريا تي
بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* حين بشرها قَ ِبلت  :ببشارة بي
أنجليوس  :وبروح هللا َح َملَت  :ماريا
تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* خالص البشرية  :وسائر بي
كوزموس (العالم)  :من بكر نقية :
ماريا تي بارثينوس.

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

دعوك ذوو األلباب  :سيموتي إيرو
*
ِ
إثؤواب  :ماريا تي
ذيكيؤس  :اوثي
َّ
بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* رب المجد إختارك  :كاطا إبصاجي
إمبي هيمنوذوس  :وبروح قدسه زانك
 :ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* زانك نور الالَّهوت  :بحلول
باشويس إيسوس  :الواحد من الثالوث
 :ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

وك تي شورى  :إن نوب
* س َّم ِ
إنكاثاروس :وقبة مشهورة  :ماريا تي
بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

أحشاك يا
* شمس البر حملتِه  :فى
ِ
ت:
شبه ما نل ِ
بكر وعروس  :من نال ِ
ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* صوفونيوس َخبَّر  :عن ميالد بي
إخرستوس  :أنه ينزل كندى ومطر :
ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* ضابط كل األكوان  :ومحيي كل
شبه إنسان  :ماريا
النفوس  :حمل ِته ِ
تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

طوباك يا أم
طوباك يا أم المعبود :
*
ِ
ِ
القدوس  :يا نسل األب داود  :ماريا
تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

فيك الالَّهوت  :ملك المجد بي
* حل ِ
إخرستوس  :متحدا بالناسوت  :ماريا
تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

ونسألك يا أم
* على إبنك توكلنا :
ِ
إيسوس  :ال تتخ ِل عنا  :ماريا تي
بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

وحلي ِ عن سائر بي
مدحك ِ
ِ
* غلي ِ
كوزموس  :وقدرك زاد و ِعلي ِ  :ماريا
تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

ت اآلباء األبرار  :نيم ني إثمي نيم
* فق ِ
ت فوق المقدار :
ني ذيكيؤس  :وعلي ِ
ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* قديم أزلى معبود  :واحد بالذات
قدوس  :إختار إبنة داود  :ماريا تي
بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* كونى لى يا أم إيسوس  :ولسائر
بيف الؤس (الشعب)  :عند الصوت
المسموع  :ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

لوالك من كان يقدر  :يعاين مجد
*
ِ
إيسوس  :بين العالم مجهر (منذ ظهر)
 :ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* موسى قصد أن يرى  :وجه الرب
القدوس  :فما طاق من نوره ثقب إبرة
 :ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

نسألك أن تهدينا  :إلى رضى الرب
*
ِ
القدوس  :ليوصلنا إلى المينا  :ماريا
تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

ت  :لحلول
* هيكال طاهرا صر ِ
ت
باشويس إيسوس  :وفى
أحشاك حمل ِ
ِ
 :ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* ور َّ
ت من لبن ثدييك  :محيي كل
ضع ِ
النفوس  :وحملتِه بين يديك  :ماريا تي
بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

تنس يا مريم  :شعب إن نى
* ال
ِ
إخريستيّانوس  :فى الميالد األعظم :
ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* يا مريم عينينا  :نرجو إبنك إيسوس
 :أن يوصلنا إلى المينا  :ماريا تي
بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* وسالمي إلى العذراء  :إثماف إن
إيسوس بي إخرستوس  :وبإبنها نلنا
النصرة  :ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* سالمي إلى مريم  :تى ثيؤطوكوس:
فخر جميع العالم  :ماريا تي
بارثينوس.

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* وسالمي إلى الح َّ
ضار  :و ّمن فى
الجمع جلوس  :ينجون من حر النار :
ماريا تي بارثينوس .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين Een lofzang Adam op de Maandag Theotokie

* وأختم قولي يا إخوة  :بمديح تى
بارثينوس  :أم المسيح الديان :
ومفتاح باب الفردوس .

/ / /
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يوم الثالثاء

Dinsdag

)(1
Een lofzang Adam op
de Dinsdag Theotokie

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم
الثالثاء (أبدأ باسم الثالوث)

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* أبدأ باسم الثالوث  :قبل ما أنشئ
وأتكلم  :وأصيح بأعلى صوت  :السالم
لك يا مريم .
ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* بإبنك يا مريم فزنا  :من نيران جهنم
لك يا
 :وأبناء الملكوت صرنا  :السالم ِ
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

تمجدك كل الطغمات  :تمجيدا لذيذا
*
ِ
ونغم  :ويصيحون باألصوات  :السالم
لك يا مريم .
ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* ج َّل إله القدرة  :ذو اإلسم األعظم
لك يا مريم.
 :أتانا بالنصرة  :السالم ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

أحشاك  :كما باح
* حل بروحه فى
ِ
أباك  :السالم ل ِك يا
وتكلم  :داود البار ِ
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* خالص البشرية  :ظهر من بعد
عدم  :من بكر بتولية  :السالم ل ِك يا
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

ت أم يسوع  :ملك المجد األعظم
* دعي ِ
لك يا
 :وصار
اسمك مرفوع  :السالم ِ
ِ
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* رب المجد إختارك  :من كل شعوب
لك يا
وأمم  :لنقاوة أسرارك  :السالم ِ
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

يك
* سيموتي إيرو ذيكيؤس  :شرح ف ِ
وتكلم  :دافيد بي إبروفيتيس (النبي) :
لك يا مريم .
السالم ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* شيرى تي بارثينوس  :شيرى
ماريّام  :إثماف إم بي إخرستوس :
لك يا مريم .
السالم ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

لباريك  :وأي لسان يتكلم
ت أما
* صر ِ
ِ
معانيك  :السالم ل ِك يا
 :بشرف وصف
ِ
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* ضابط كل األكوان  :وخالق كل
شبه إنسان :
شعوب وأمم  :ولدت ِيه ِ
لك يا مريم .
السالم ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* طويل الروح رؤوف  :قدوس
ومكرم  :وقد ر ّد الخروف  :السالم
لك يا مريم.
ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

منك إبن هللا  :إله متأنس
* ظهر
ِ
بالتمام  :وهو فى حضن أباه  :السالم
لك يا مريم .
ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

ت  :ملك المجد األعظم :
ت وحمل ِ
* علي ِ
لك يا
مسكن طاهر صر ِ
ت  :السالم ِ
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

وحلي  :أحلى من كل نغم
* غلي
مدحك ِ
ِ
لك يا
:
وقدرك زاد وعلي  :السالم ِ
ِ
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

بنك يا أم النور  :وج ِ ّددنا من
* فزنا بإ ِ
بعد عدم  :ونلنا كل فرح وسرور :
لك يا مريم .
السالم ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* قديم أزلي معبود  :قدوس رب
األنام  :ظهر
منك مولود  :السالم
ِ
لك يا مريم.
ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* كريم رؤوف رحيم  :إختار زين
لك
اآلنام  :إتشيرى إن يواقيم  :السالم ِ
يا مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* أخذ الناسوتية  :بالالَّهوت األعظم
لك يا مريم.
 :الكلمة األزلي  :السالم ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* من ِبكر بتولية  :بأحسن ترتيب
لك يا
ونظام  :ظهر بالكلية  :السالم ِ
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

نسألك أري بين ميفيء  :بشفاعة
*
ِ
منك  :أمام  :بين يوت إت خين ني
ِ
لك يا مريم .
فيؤوي  :السالم ِ
َّ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* هيئي لي يا أم النور  :مسكن فيه
أتنعم  :وأدخل بفرح وسرور  :السالم
لك يا مريم .
ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* ولألزمان لذَّات  :وآوان الصيف آت
 :وأنا تائه فى َ
غفالت  :السالم ل ِك يا
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* ألني مدة عمري  :طمعان
ومتعشم  :بصالتك يا ذخري :
لك يا مريم .
السالم ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* يا مريم جيرينا  :يوم الحكم
ص ِلينا للميناء  :السالم
األعظم  :وو ّ
لك يا مريم .
ِ

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

وجميلك متقدم
* ال تنسينا يا مريم ِ :
ولك الفضل علينا  :السالم ل ِك يا
ِ :
مريم .

مديح آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Een lofzang Adam op de Dinsdag Theotokie

* وأختم قولي يا إخوة  :بمديح زين
لك
األنام  :وأصيح قائل إعالن  :السالم ِ
يا مريم .
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الفهرس Index -

يوم األربعاء

Woensdag

)(1
Een lofzang Watos op
de Woensdag Theotokie
مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم
األربعاء (كل الطغمات السمائية)

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* كل الطغمات السمائية  :وعساكر ني
أنجيلوس  :يصيحون بأصوات شجية :
طوباك يا بكر وعروس .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* بالنغمات العلوية  :الكل يقولون
مارين هوس  :ويصيحون بلغات بهية:
طوباك يا بكر وعروس .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* تطلع اآلب من سماه ولم يجد  :من
يشبه طهرك في كل طقوس  :أرسل إبنه
طوباك يا بكر وعروس .
منك تجسد :
ِ
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

جاك بالبشرى مرسول  :غبريال بي
* ِ
بشرك برضا وقبول :
أنجيلوس :
ِ
طوباك يا بكر وعروس .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

أحشاك :وتجسد
* ح َّل بروح قدسه فى
ِ
ت أما
منك باشويس إيسوس  :وصر ِ
ِ
طوباك يا بكر وعروس .
أنشاك :
لمن
ِ
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

بنك آدم وبنيه  :ورده إلى
* خلَّص إ ِ
الفردوس  :ومن أسر إبليس عتقه :
طوباك يا بكر وعروس .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

ت يا زهرة األطياب  :تى شورى
* دعي ِ
إن نووب إن كاثاروس  :نيم تي إهريري
طوباك يا بكر وعروس .
إثؤواب :
ِ
َ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* رب المجد اختار حسنك  :كاطا
إبصاجي إم بي هيمنودوس  :إله اآللهة
طوباك يا بكر وعروس .
صار إبنك :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* زاد فى رؤياه حزقيال  :فى المشرق
رأى بابا مقفول  :وقد دخله الملك
طوباك يا بكر وعروس .
المتعال :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* سلم رآه األب يعقوب  :وحوله طغمات
ني أنجيلوس  :بسجود إلى الملك
طوباك يا بكر وعروس .
المرهوب :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* شهد موسى وتنبأ إجهار  :وشبهك
كرمة بغروس  :عوسج أخضر فى قلبه
طوباك يا بكر وعروس .
نار :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* صوفونيوس عنك خبر  :بشهادة
عن ميالد إيسوس  :أنه ينزل كندى
طوباك يا بكر وعروس .
ومطر :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* دانيال فى رؤياه قال  :أنوك أيناك إى
او إثرونوس  :وعليه جالس الملك
طوباك يا بكر وعروس .
المتعال :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

ت
* طلب موسى ينظر نظرة  :كما رأي ِ
يا أم القدوس  :فما طاق من نوره ثقب
طوباك يا بكر وعروس .
إبرة :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

منك وأوفى الميثاق  :آلدم
* ظهر
ِ
بدخوله إلى الفردوس  :وعتق نسله
طوباك يا بكر وعروس
من كل أوثاق :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

وحلي نظمه  :كحالوة
* ِعلي قدرك ِ
أثمار الفردوس  :من ذاقه لم يمل
طوباك يا بكر وعروس .
طعمه :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

وحلي ِذكرك  :وزاد
* ِغلي
مدحك ِ
ِ
رفعة عن كل طقوس  :بحلول الخالق
طوباك يا بكر وعروس .
حجرك :
فى
ِ
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* فاز ببلوغه وآماله  :وعشم برضا
الرب القدوس  :من يجعل مدحك رأس
طوباك يا بكر وعروس .
ماله :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* قصدى طول عمرى وحياتي  :أكون
مادحا تي بارثينوس  :لتكون عونى
طوباك يا بكر وعروس .
عند مماتى :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* كرامة مريم من يقدر  :يشبهها بقمر
وشموس  :وإن قلنا الكرسى فهي
طوباك يا بكر وعروس .
أفخر :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

ت عن كل
ت  :وقد فق ِ
* إله المجد حمل ِ
باك
ت قدرا وعلي ِ
طقوس  :وزد ِ
ت  :طو ِ
يا بكر وعروس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* لوال إبنك يا أم الـنور  :من كان
يعاين الفردوس  :ويفرح مدى
طوباك يا بكر وعروس .
الدهور:
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

ت يا مريم  :ومن
* من نال ما نل ِ
يشبهك يا أم القدوس  :وأى لسان يقدر
ِ
طوباك يا بكر وعروس .
يتكلم :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

نسألك يا بكر وبتول  :أرى بين ميفئي
*
ِ
خا إتهى إم باتشويس إيسوس  :هينا
طوباك يا بكر وعروس
إنتين كو إيفول :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

عبدك يترجاك  :ال تنسيني يا
* هاهوذا
ِ
أم بي إخرستوس  :ألنى متوسل
طوباك يا بكر وعروس .
بحماك :
ِ
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* واألب الفاضل راعينا  :أنبا ( )...بي
أرشي إيريفس  :بقبول صلواته
طوباك يا بكر وعروس .
تهدينا:
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* وشريكه فى الخدمة الرسولية  :بين
إثؤواب إن إيبسكوبوس  :أجيريه يا
يوت
َّ
طوباك يا بكر وعروس .
زين البشرية :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* ال تنسي سائر كهنتنا  :وجميع إن
ني إخريستيانوس  :وكل مراتب ِملتنا
طوباك يا بكر وعروس .
:
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* يا زين كل البشرية  :وزين كل
مراتب وطقوس  :جيري شعب
طوباك يا بكر وعروس .
المعمودية :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء Een lofzang Watos op de Woensdag Theotokie

* وأبناء ال ِبيعة المسمية  :الرئيس
منهم والمرؤس  :شاشف إن طاغما إن
طوباك يا بكر وعروس .
تي إكليسيا :
ِ
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الفهرس Index -

يوم الخميس

Donderdag

(1)
Een lofzang Watos op
de Donderdag
Theotokie

ُ مديح وا
طس على ثيؤطوكية
) يوم الخميس ( العُليقة

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* العليقة التى رآها  :موسى النبى
فى البَّرية  :والنيران تشعل جواها :
ولم تمسسها بأذية .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* مثال أم النور طوباها َ :ح َملَت
جمر َّ
الالهوتية  :تسعة أشهر فى
أحشاها  :وهى عذراء ببكورية .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* أنا أفتح فاي وأتكلم  :وأنطق
بأسرار خفية  :بكرامة أم النور
طوباك يا زين البشرية .
مريم :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* بإبنك يا زين العالم صرنا :أحرارا
من بعد عبودية  :ومن أسر إبليس
طوباك يا زين البشرية .
خلصنا :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

عنك كل األقوال  :وكل شهادات
* تمت ِ
نبوية  :إثفى إبجين ميسيي إن
طوباك يا زين البشرية.
إممانوئيل :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* جبرائيل بالبشرى جاها  :بحلول
الكلمة األزل َّي ِ :بكر بتول حملت
موالها  :وهى عذراء ببكورية .

المرد

Refrein

* العليقة التى رآها  :موسى النبى
فى البَّرية  :والنيران تشعل جواها :
ولم تمسسها بأذية .

المرد

Refrein

* مثال أم النور طوباها َ :ح َملَت
جمر َّ
الالهوتية  :تسعة أشهر فى
أحشاها  :وهى عذراء ببكورية .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

أحشائك  :وأخذ
* حل بروح قدسه فى
ِ
منك الناسوتية  :إنسانا كامال شلتيه
ِ
طوباك يا زين البشرية.
بين يديك :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

بنك آدم وبنيه  :وآبرأه
* خلَّص إ ِ
من سم الحية  :وشرف مرتبته عاد
طوباك يا زين البشرية .
إليه :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

عنك  :ونطق
أباك قال
* داود
ِ
ِ
بشهادات نبوية  :إله اآللهة صار
طوباك يا زين البشرية .
إبنك :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* د ِعيَتْ أما لمن أنشاها  :من أجل
خالص البشرية  :بكر بتول حملت
موالها  :والخاتم مصان ببكورية .

المرد

Refrein

* العليقة التى رآها  :موسى النبى
فى البَّرية  :والنيران تشعل جواها :
ولم تمسسها بأذية .

المرد

Refrein

* مثال أم النور طوباها َ :ح َملَت
جمر َّ
الالهوتية  :تسعة أشهر فى
أحشاها  :وهى عذراء ببكورية .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* رب المجد إختار حسنك  :وزانك
بالالهوتية  :وأخذ طبع الناسوت
طوباك يا زين البشرية .
منك :
ِ
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* زرع مثمر من غير بذار  :ظهر من
غير ماء وسقية  :فى حقل نقي طاهر
طوباك يا زين البشرية .
مختار :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

سماك اآلباء األبرار  :سماء
*
ِ
ثانية جسدانية  :وفيها سكن المولى
طوباك يا زين البشرية .
الجبار :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* شهد حزقيال ورآها  :بابا مختوما
فى الشرقية  :دخل وخرج موالها :
والباب مصان ببكورية .

المرد

Refrein

* العليقة التى رآها  :موسى النبى
فى البَّرية  :والنيران تشعل جواها :
ولم تمسسها بأذية .

المرد

Refrein

* مثال أم النور طوباها َ :ح َملَت
جمر َّ
الالهوتية  :تسعة أشهر فى
أحشاها  :وهى عذراء ببكورية .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* صوفونيوس شرح بكالم  :عن
تدبير الالهوتية  :ينزل كالقطر بغير
طوباك يا زين البشرية .
غمام :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* دانيال عاين بي إثرونوس  :وحوله
طغمات نورانية  :وعليه صعد الملك
طوباك يا زين البشرية.
القدوس :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* طأطأ سماء السموات ونزل :
وتجسد بالناسوتية  :وهو فى حضن
طوباك يا زين البشرية .
أبيه لم يزل :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* ظهرت عجائب ورأيناها  :فى كتب
البيعة المسمية  :بكر بتول حملت
موالها  :وهى عذراء ببكورية .

المرد

Refrein

* العليقة التى رآها  :موسى النبى
فى البَّرية  :والنيران تشعل جواها :
ولم تمسسها بأذية .

المرد

Refrein

* مثال أم النور طوباها َ :ح َملَت
جمر َّ
الالهوتية  :تسعة أشهر فى
أحشاها  :وهى عذراء ببكورية .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* ِعلي ِ قدرك عن كل طقوس  :وعن
الطغمات العلوية  :وعساكر ني
طوباك يا زين البشرية.
أنجيلوس :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* غافر كل خطايا شعبه  :ومانحهم
كل عطية  :تشبه بالعبد وأحبه :
طوباك يا زين البشرية .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

ت عن سائر بى كوزموس  :نيم نى
* فق ِ
طاغما نيم نى إستراتيا  :نيم ني إثمي نيم
طوباك يا زين البشرية .
ني ذيكيؤس :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* قولوا يا إخوة طوباها  :او تين
شويس إن نيب ماريا  :أمام من حملت
فى أحشاها  :هيتين ني طوبه نيم نى
إبريسفيا .

المرد

Refrein

* العليقة التى رآها  :موسى النبى
فى البَّرية  :والنيران تشعل جواها :
ولم تمسسها بأذية .

المرد

Refrein

* مثال أم النور طوباها َ :ح َملَت
جمر َّ
الالهوتية  :تسعة أشهر فى
أحشاها  :وهى عذراء ببكورية .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* رب المجد حملت  :مصور كل
ت :
البشرية  :بكرسي اآلب تشهب ِ
طوباك يا زين البشرية .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

منك طبع الناسوت  :متحدا
* أخذ ِ
ت الواحد من
بالالهوتية  :وحمل ِ
طوباك يا زين البشرية.
الثالوث :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

ت يا مريم  :فى
* من نال ما نل ِ
سائر كل البشرية  :وكل شعوب
طوباك يا زين البشرية.
وكل أمم :
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

Een lofzang Watos op de Donderdag Theotokie

* نحـن الكل نقـول طوباها  :ونرتـل
باكر وعشية  :لمن إختار حسن
بهاها  :بحلول الكلمة األزل َّي.

المرد

Refrein

* العليقة التى رآها  :موسى النبى
فى البَّرية  :والنيران تشعل جواها :
ولم تمسسها بأذية .

المرد

Refrein

* مثال أم النور طوباها َ :ح َملَت
جمر َّ
الالهوتية  :تسعة أشهر فى
أحشاها  :وهى عذراء ببكورية .

/ / /

الفهرس Index -

يوم الجمعة

Vrijdag

)(1
Een lofzang Watos op
de Vrijdag Theotokie
مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم
الجمعة (أنا أفتح فاي بكرامتها)

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* أنا أفتح فاي بكرامتها  :وأقول على
ت فى النساء
تي بارثينوس  :مباركة أن ِ
 :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* بك تليق كل األقوال  :يا من صرتي أما
إليسوس  :وسكن فيك المولى المتعال :
إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* تعالوا يا إخوة نطوبها  :ونصرخ مع
بي أنجيلوس  :إفرحى يا ممتلئة نعمة
 :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* جبرائيل أتى وبشرها  :بحلول إفنوتي
بي لوغوس  :المولود من أحشاها  :إف
إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* حين بشـرها غبريال  :أتى وسكن
فيها القدوس  :وظهر منها بالكمال :
إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* إبنك خلص آدم وبنيه  :وفتح لنا باب
الفردوس  :وشرف مرتبته عاد إليه :
إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

عنك  :وهو يشرح فى
أبوك قال
* داود
ِ
ِ
إبصالموس  :إسمعى يا إبنة وأصغى
بسمعك  :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

رآك موسى فوق جبل الطور  :شبه
* ِ
نار توقد فى غروس :وهو مثالك يا أم
النور  :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

ت كل العالم  :بطهرك يا أم
* زين ِ
القدوس  :وخلصتيه بعد أن كان نـادم:
إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* سلم نوراني رآه يعقوب  :وحوله
طغمات ني أنجيلوس  :وعليه جالس الملك
المرهوب  :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* شهد حزقيال ورآها  :بابا مختوما
وهو محروس  :دخل وخرج موالها :
إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* صوفونيوس شرح بكالم  :عن ميالد
بي إخرستوس  :ينزل كالقطر بغير غمام
 :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* دانيال عاين كرسي  :وعليه جالس
الملك المرهوب  :من هو الكرسى إالَّ
ت  :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس
أن ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* تطلَّع اآلباء األبرار :على كتب ني
إبروفيتيس  :وقالوا من أجلك إجهار :
إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* نطقوا بتمجيد ومديح  :وقالوا شيرى نى
اوتي بارثينوس  :وإحتار كل لسان فصيح
 :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* عند ميالدك فر ّحتى  :سائر شعب إن نى
إخريستيانوس  :وإبليس اللعين أخزيتيه :
إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* غلب هيرودس وصار حيران  :لما
نظر مجئ القدوس  :بقى فى ذل وأحزان
 :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* فقامت مريم فى تلك األيام  :نحو
بيت زاخارياس  :فنظرت إلى السبل
بتمام  :إف إسمارواوت إنجى بى
كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* قامت مريم فى تلك األيام  :نحو يؤنس
بي إبرودروموس  :فسجد لجنينها ثالث
سجدات  :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* كانت حاملة اليصابات  :بيؤنس بي
إبرودروموس  :فنظر إلى السر األعظم
 :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* لوقا كتب من أجلك ببيان  :فى إنجيله
ت فى
الطاهر المنصوص  :مباركة أن ِ
النساء  :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

ت يا مريم  :ومن يشبهك
* من نال ما نل ِ
يا أم القدوس  :وعال قدرك فى كل األمم
 :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* نسألك يا أم بي إخرستوس  :أري باميفئي
ناهرين باشويس إيسوس  :إشفعى فينا قدام
إبنك  :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

ت للرب
* هيكل طاهر يا مريم  :صر ِ
القدوس  :وحملتي السر األعظم  :إف
إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* ورضع من لبن ثدييك  :لبن طاهر من
بكر وعروس  :وحملتيه على ذراعيك :
إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

ت
* ألن الرب إختار طهرك  :وصر ِ
عروس للقدوس  :وبتدبيره صار فى
حجرك  :إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة Een lofzang Watos op de Vrijdag Theotokie

* يا مـريم خلصينا  :من غواية بي
ذيافولوس  :ونحن الكل جيرينا  :إف
إسمارواوت إنجى بى كاربوس .

/ / /

الفهرس Index -

يوم السبت

Zaterdag

)(1
Een lofzang Watos op
de Zaterdag Theotokie
مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم
فيك يا مختارة )
السبت ( أمدح ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

فيك يا مختارة  :يا نسل مكرم
* أمدح ِ
مختار  :بالمزمار والقيثارة  :يمدح
فيك داود البار .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

مدحك غالى وتجارة  :يا ما ربحوا
*
ِ
قدسك
فيه تجار  :ونالوا بطهارة
ِ
شفاعة  :ومعونة وكرامة .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

بك نلنا كل األفراح  :والنعمة
* ِ
والرضا والقبول  :وأعطانا الرب
السماح  :حين س َّر أن يكون في ِك
بحلول .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

لك مني فى كل صباح  :ألف سالم يا
* ِ
بكر بتول  :لتسألي الرب مخلصنا :
يوصلنا إلى الميناء بسالم .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

توجك الرب المعبود  :بأكاليل
*
ِ
نورانية  :وأختارك من بيت داود :
بحلول الكلمة األزلي .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

بطنك يصير مولودا  :من أجل
* فى
ِ
خالص البشرية  :ويرد اإلنسان األول:
إلى مرتبته بكرامة .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* ج َّل الملك المتمجد  :تسبّح له كل
الطغمات  :له نسجد وإياه نعبد :
معترفين به كل األوقات .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

منك يا فخر
* بأنه أتى وتجسد :
ِ
الزينات  :بسر ال يدرك معنا :ولم تحو ِه
عقول فهامة .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* حواء قد أطغت آدم  :وسقته من سم
الحية  :طاوعها وصبح نادم  :عريان
من مجد الحرية .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* فتحنن منشىء العالم  :مدبر كل
ختارك من سبط كريم :
البشرية  :وأ
ِ
عطاك مجدا وكرامة.
وأ
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

ختارك من
خصك يا إبنة يواقيم  :وأ
*
ِ
ِ
فيك سر عظيم :
بيت داود  :ليسكن ِ
رب المجد الحي المعبود .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* وتشبهـتي بالكاروبيم  :وقـد ِزدتي
عن كل جنود  :وكل طقوس نورانية :
تفضلتى عنهم بالتمام .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

عنك  :فى المزمار
* داود البار قال
ِ
والقيثارة  :رب المجد إختار حسنك :
ومالك نعمة وطهارة .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

بطنك  :يا ملجأ كل
* أتى وسكن فى
ِ
الحيارى  :أى لسان يقدر يتكلم :
بمجدك أو ينطق بكرامة .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* رب المجد إختار حسنك  :نسجد له
أنشاك قد صار إبنك :
ونمجد إياه َ :من
ِ
بسر عظيم ال يدرك معناه .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* أتى وسكن فى بطنك  :وهو كائن فى
حضن أبيه  :تجسد منك وصار
مولودا :رضيع وبعد الرضاعة فطامة.

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* زانك بحلوله فى أحشاءك  :وأخذ
منك الناسوتية  :وحملتيه من فوق
ِ
يديك  :متحدا بالالَّهوتية .
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

ثدييك  :رب جميع
* ورضع من لبن
ِ
البشرية  :المعطى شعبه كل طعام :
ورضعتيه وأكل بعد فطامه .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* سلَّم نوراني قد رآه  :أبونا يعقوب
إسرائيل  :وهو منصوب وجالس
أعاله :إله اآللهة ذو التبجيل .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* فتحيَّر فى األمر وتاه  :وتنبأ وشرح
تأويل  :عن تدبير الالَّهوتية  :بسر
يفوق كل ف َّهامه .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

ارك
فيك  :وأخت ِ
* شاء الرب أن يسكن ِ
من بيت داود  :وأرسل جبرائيل إليك :
بشرك بحلول المولود.
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

عليك :
* قال الروح القدس يحل
ِ
ويظللك الملك المرهوب  :بالقوة
اإللهية  :وأعطاك ِرفعة وكرامة .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* صدق فى رؤياه حزقيال  :وقد عاين
فى المشرق باب  :مرتفعا والرب أتاه :
دخل فيه وخرج وعليه حجاب .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* وتنبأ وشرح معناه  :عن تدبير رب
األرباب  :تحبل به بكر نقية  :ويولد
منها غالم .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* دانيال شرح تأويل  :لما عاين بي
إثرونوس  :وعليه جالس رب جليل :
وحواليه تسجد ني أنجيلوس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* طأطأ السموات ونزل  :كنبوة داود
أبيه  :وفى علو سماه لم يزل  :أزلى
كائن فى مجد أبيه .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* حين وفَّى وعده وكمل  :فتجسد من
بكر فتاة  :مختارة من سبط كريم :
ف َّ
ضلها بشرف وكرامة .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* ظهر ما تنبأوا به وكمل  :وشرح فيه
إشعياء تأويل  :ها هوذا عذراء تحبل :
بمولود يسمى عمانوئيل .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* يأتى فى عقب الزمن المقبل  :ويخلص
شعبه إسرائيل  :وأكمل سائر ما تنبأوا :
وظهر له على األرض عالمة .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* عصاة هارون قد أزهرت  :وأينعت
أوراقا وأزهار  :بغير سقية أخضرت :
بعد اليبس أخرجت األثمار .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

عنك يا زين
* واآلباء قد تشاورا :
ِ
األبكار  :بكر بتول تحبل وتلد  :من
يظهر على األرض سالمه .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* عاموس شرح بمعاني  :عن ميالد
وحيد اآلب  :المولود بدء األزماني :
وميالده فى عقب األحقاب.

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* يولد ميالد جسداني  :من بكر شريفة
فى األنساب  :من أصل قبيلة داود :
يتجسد مولود كغالم.

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* فى رؤياه نظر باألمس  :أبوغلمسيس
عنك  :كإمرأة مشتملة بالشمس :
شهد
ِ
أرجلك.
وقمر يضئ تحت
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* وكواكب إثنى عـشر طقـس  :من
حواليك وعاينك  :فى األفاق العلوية :
ِ
ضياؤك له على األرض عالمة.
ِ

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* قد صح القول وفسر  :الشمس
إيسوس بي إخرستوس  :والقمر الكوكب
األصغر  :هو يؤنس بي إبرودروموس .

مديح وا ُ
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

Een lofzang Watos op de Zaterdag Theotokie

* ومصابيح جملة اثنى عشر  :بي
ت
ميت إسناف إن أبوسطولوس  :وأن ِ
يا بكر نقية  :أكملتى الرؤيا تماما .
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لينك

Link

األحد األول

De Eerste Zondag
األحد الثاني

De Tweede Zondag
األحد الثالث
De Derde Zondag
األحد الرابع
De Vierde Zondag

De Eerste Zondag

األحد األول

(1)
Communie lofzang voor
de Eerste Zondag

مديح األحد األول
) فيك يا بكر بتول
ِ ( أمدح

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

فيك يا بكر بتول  :ماريا تي
* أمدح ِ
ثيؤطوكوس  :قد اختارك ربك بقبول :
ألجل يخلص كل نفوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* بالبشرى جاك جبرائيل  :وقال
شيرى نى أوتي بارثينوس  :يا مملوءة
فرحا وتهليل  :أووه ميطاسو
كيريوس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* ترآى المالك الرسولي  :نيم
إبصاجي إفجو إمموس  :جى
تسمارواوت إنثو خين ني هيومي :
إف إسمارواوت إنجى بي كاربوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* ترآى لمريم بالتهليل  :وخاطبها بي
أنجيلوس  :تحبل وتلد عمانوئيل :
إبسوتير تيرف إم بي كوزموس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

عليك روح هللا  :وتظللك قوة
* تحل
ِ
باشويس  :وهو إبن العلى يدعى :
المولود منك قدوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* جاوبته ست األكوان  :كيف أحبل من
غير لموس  :ولم أعرف قط إنسان :
خاطبها بي أنجيلوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* حبيبتك اليصابات  :طعنت في السن
وشيب الرؤوس  :حبلى ولها ست
شهور  :ليس أمر عسير عند القدوس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* حملت مريم بأمانتها  :وسكن فيها
الرب القدوس  :ومضت بسرعة
لنسيبتها  :ودخلت بيت زخارياس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* حين سمعت اليصابات  :صوت مريم
تي بارثينوس  :ركض في أحشاها
بثبات  :يؤنس بي إبرودروموس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* حملت مريم جمر الالَّهوت  :وقد
صارت بي إثرونوس  :وشالت رب
الصباؤت  :تسبح له طغمات وطقوس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* خالف أبونا آدم  :بغواية شيطان
منجوس  :ودخلت فيه الحية بأوهام :
وأطاع مشورة بي ذياقولوس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* خرج لما أطاع الكذاب  :وطرد برا
باب الفردوس  :وخالف قول رب
األرباب  :طلع عريان من غير ملبوس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* خاف آدم وبقى حيران  :وتاه عقله
وبقى منقوص  :فتحنن هللا الديان :
وتجسد من تي بارثينوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* خلص آدم وذراريه  :وكسر قوة
شيطان منجوس  :وفك أبراره ومختاريه
 :وأعادهم بسرعة إلى الفردوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* َد َوانا ببراهينه  :بوجود مريم تي
بارثينوس  :وأعطانا فيض نعيمه :
وفرحنا به من بعد عبوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

عنك  :وشرح قوله
* داود أبوك قال
ِ
في إبصالموس  :إله اآللهة ظهر منك
 :إبسوتير تيرف إم بي كوزموس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* دعيت أم ماسياس  :وفقت رتب ني
أنجيلوس  :وقد ذكر إيصائياس  :وتنبأ
عنك عاموس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* رآك يوحنا شبه إمرأة  :بهية تضئ
بأفخر ملبوس  ·:وتمشي فوق سحاب
السماء  :وعلى رأسها قمر وشموس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

رآك موسى كالعوسج  :ولهيب في
* ِ
أغصانه يحوس  :والنار ما حرقت قط
ورق  :العوسجة هي أم إيسوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

رآك حزقيال نحو المشرق  :بابا
*
ِ
مقفوال ِختمه محروس  :وقد دخله إله
الحق  :دخل وخرج والباب محروس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* أزلت اللعنة والعار  :بحلول إفنوتي
ت من نسل األبرار :
بي لوغوس  :أن ِ
أووه إبثليل إن ني ذيكيؤس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

ت من كل
ت كل األحزان  :وخلَّص ِ
* أزل ِ
ت وهم الشيطان :
محبوس  :وأبطل ِ
وصار ذليل مخزي معكوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* سماء صرت رمزا ومثال  :يا طاهرة
من غير دنوس  :السالم لك يا فرحة
األجيال  :يا مريم يا أم إيسوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* شورية ذهب قالوا عنها  :موضوعة
في تي كيفوتوس  :وكل لسان يبجلها :
تي شيليت إنكاثاروس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* صرت صديقة سولومون  ·:نيم ابشوشو
إن ني إثمي نيم ني ذيكيؤس  :داود
أسماك صهيون  :صرت مسكن للقدوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* صوفونيوس عنك خبر  :وتنبأ على
أجيوس  :ينزل على الصوف كندى
ومطر  :من طاهرة من غير دنوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* ضوء الكوكب قد شافوه  :وتبعوا
أثره ني ماجوس  :وراحوا لهيرودس
يسألوه  :فسعى وقتل ربوات نفوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* طلب أنه يقتل إيسوس  :المولود من
تي بارثينوس  :وقد نفخه بي
ذيافولوس  :وعمى قلبه ذاك المنجوس

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* ظهوره كان في قسالئيم  :في مذوذ
بخرق ملفوف  :وسجدت له رعاة
األغنام  :وخبَّرهم بي أنجيلوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* عليت فوق المخلوقات  :وفقت رتب
ني أصوماتوس  :وتشبهت بسماء
السموات  :سموك قمرا وشموس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

عنك  :فاتح في
* عنبر مخزون قالوا
ِ
حجاب القدوس  :وخزيت عنا األركون
 :يا مريم تي بارثينوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* غلب إبنك حيل الشيطان  :ونصر
شعب إن ني إخرستيانوس  :وقد فرحوا
أهل اإليمان  :بالعودة ثاني إلى الفردوس

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* فازوا بسعادة ونعيم  :بسفك الدم
وقطع الرؤوس  :بوجود مريم إبنة
يواقيم  :لبسوا األكاليل ني مارتيروس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* قبة مويسيس بي إبروفيتيس  :زخرفها
بخشب اليسوس  :ونصب فيها قدس
األقداس  :تي إسكيني إن كاثاروس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* كانت تابوت ومنارة  :مرصعة بذهب
وفصوص  :كله رمز وإشارة  :على
تي إتشرومبي إث ِنسوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* كرمة مغروسة بأغصان  :والزيتون
ت يا أم الديان  :تي
فيها مغروس  :أن ِ
إتتشوسي إليثوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* لوح مرمر قالوا عنك  :وتحير فيك
ت الخالق في حضنك
الفيلسوف  :وشل ِ
 :تسبح له طغمات وطقوس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* ملك الملوك إشتهى حسنك  :وشرح
قوله في إبصالموس  :قامت الملكة عن
يمينك  :بلباس برفيري ذهبي منقوش .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* مريم كم وصفوا فيك  :اآلباء وجميع
الرؤوس  :أري تين ثونتي إيتي موكي
 :ثي ايطا ياكوب ناف إيروس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* وأما القسوس العلويين  :بي جوت
إفطو إم إبريسفيتيروس  :مجامرهم
ذهب صافيين  :يبخرون أمام القدوس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* ال يفترون من التسابيح  :قائلين
قدوس قدوس قدوس  :ببخور طيب
ويفيح  :إمبي إمثو إم بيف إثرونوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* يا مريم بكرة نقية  :فقت طبع
البشرية  :يا نجمة في الصبحية :
وضياؤها شارق فوق الرؤوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

ت من
* السالم لك يا ست األبكار  :أن ِ
نسل األبرار  :تشفعي في الحضار :
الكهنة وجميع الرؤوس .
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مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

رآك حزقيال نحو المشرق  :بابا
*
ِ
مقفوال ِختمه محروس  :وقد دخله إله
الحق  :دخل وخرج والباب محروس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* أزلت اللعنة والعار  :بحلول إفنوتي
ت من نسل األبرار :
بي لوغوس  :أن ِ
أووه إبثليل إن ني ذيكيؤس.

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

ت من كل
ت كل األحزان  :وخلَّص ِ
* أزل ِ
ت وهم الشيطان :
محبوس  :وأبطل ِ
وصار ذليل مخزي معكوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* سماء صرت رمزا ومثال  :يا طاهرة
من غير دنوس  :السالم لك يا فرحة
األجيال  :يا مريم يا أم إيسوس .

مديح األحد األول

Communie lofzang voor de Eerste Zondag

* شورية ذهب قالوا عنها  :موضوعة
في تي كيفوتوس  :وكل لسان يبجلها :
تي شيليت إنكاثاروس.

De Tweede Zondag األحد الثاني

(2)
Communie lofzang voor
de Tweede Zondag

مديح األحد الثاني
) ( أبدي باسم هللا القدوس

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* أبدي باسم هللا القدوس  :اإلبن الكلمة
الرب إيسوس  :بإسم الثالوث الغير
كؤواب أجيوس .
كؤواب إ َّ
محسوس  :إ َّ

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* بعد الثالثة تقاديس ثالثة أقانيم  :إله
واحد من غير تقسيم  :أمدح مريم إبنة
يواقيم  :شفيعة في ني إخر ستيانوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* ثم إن اإلله إختار · إلى مريم طهر
األطهار  :بإسم الثالوث من واحد قد
صار  :جسدا كامال ممسوكا ملموس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* جاء غبريال إلى مريم  :بسالمة
إليها وتكلم  :بشرها بالسر األعظم :
بحلول الكلمة القدوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* حل الروح عليها ومألها  :واإلبن
سكن جوا أحشاها  :وقد صار حبال
جواها  :وهي عذراء بكرة وعروس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* خالق السماء واألرض جميع  :أتى إلينا
بسر عجيب ورفيع  :من له طغمات العرش
تطيع  :سكن في أحشاء تي بارثينوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* ذلك فضال منه وإنعام  :صنع هذا من
شأن آدم  :ألجل خالص من كان في
ظالم :ليرده ثاني للفردوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* رب األرباب صنع تدبير  :مخلصنا
ايسوس بين سوتير  :وأخفى الالَّهوت
عن الشرير  :الشيطان المخزي
المنجوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* ذل آدم بغواية الشيطان  :وخالف
وصايا هللا الديان  :أكل الثمرة وقد صار
عريان  :وخرج مطرودا من الفردوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* سيدنا جاء بجسد إنسان  :قد أخذه
من فخر األكوان  :دخل وخرج والخاتم
منصان  :في رؤياه حزقيال منصوص.

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* شهد في الرؤيا حزقيال  :قال رأيت
في المشرق أمثال  :بابا مختوما وعليه
أقفال  :دخل فيه الرب القدوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

ت سر إله عظيم  :يا مريم إبنة
* صن ِ
ت مركبة الشاروبيم :
يواقيم  :صر ِ
وحملت خالق كل نفوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

منك إله وإنسان  :الهوت وناسوت
* ظهر ِ
متحدان  :وولدته في بيت لحم أعيان :
ومن المشرق جاءوا إليه المجوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* طغمات العرش العلويين  :والرعيان
صاروا مبتهجين  :وصرخوا بأصواتهم
قائلين  :المجد هلل القدوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* ظهر الخالص للمسبين  :وعتق من كان
في عذاب أليم  :نسل آدم كانوا مسجونين :
في ظلمة مع إبليس المنجوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* عمانوئيل وحيد اآلب  :جعل مريم قبة
وحجاب  :موسى وبصلئيل وأهولياب :
وضعوا فيه بذهب وفصوص .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* غفر الرب خطايانا  :بميالده األعظم
جانا  :وعتقنا من أسر أعدانا :
وأعطانا عالمة بي إستافروس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* فاقت مريم رؤساء الطغمات  :وكل
المراتب والقوات  :من في جميع
المخلوقات  :يشبه مريم تي بارثينوس

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* قبلت مريم كل التعظيم  :من الرب
اإلله عالي وكريم  :إله الكل أزلي
وقديم  :مسبح من ني أنجيلوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* كملت كل نبوات وأقوال  :عن مريم
ضربوا األمثال  :موسى شاف عوسج
وسط الجبال  :والنار لم تحرق قط غروس.

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* لك السالم يا أم اإلله  :يا مريم صرت
كسماء  :الرب مسك ثدييك بيداه :
ورضع لبنك يا بكرة وعروس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* من في كل المخلوقات  :يوصف لك
عظم كرامات  :حين قابلتك اليصابات :
وهي حامل بي إبرودروموس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* نور الخالق أشرق بثبات  :ليوحنا
واليصابات  :سجد في أحشاها ثالثة
سجدات  :لمن في أحشاء تي بارثينوس.

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* هذا سر عظيم مكنون  :حملتيه يا
إبنة صهيون  :وخزيت الشيطان
األركون  :بحبلك في باشويس ايسوس

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* ال تنسى شعبك يا ديان  :يا حاضر
في كل مكان  ·:أبطل عنا فخاخ
الشيطان  :كبار وصغار عبيد ايسوس

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* يا رب أطلب منك وأسأل  :بشفاعة
الشهداء األبطال  :والقديسين سكان
الجبال  :إمح عن شعبك كل عكوس .

مديح األحد الثاني

Communie lofzang voor de Tweede Zondag

* وسالم الرب القدوس  :يحل عليكم يا
كل الجلوس  :شمامسة مع كهنة
وقسوس  :شعب إن ني إخرستيانوس.

/ / /

الفهرس Index -

De Derde Zondag

األحد الثالث

(3)
Communie lofzang
voor de Derde Zondag
مديح األحد الثالث
)(خطرت حمامة في بيت زكريا

Communie lofzang voor de Derde Zondag

مديح األحد الثالث

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* السماء الثانية الجسدانية  :مريم
عرش هللا المتعال  :قبلت البشرى
الجبرائيلية  :حين بشرها النذير وقال .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* باإلبن الخالق تحبلين  :وأعطاها
عالمة للتصديق  :اليصابات عاقر
لسنين  :واليوم حبلى بنبي وصديق .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* تمت ستة أشهر بتمام  :لها من بعد
العقورية  :ال يقول إلهك قط كالم  :إالَّ
وفيه قدرة أزلية .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* ترأى البشير صاعد لمواله  :فكرت
مريم قائلة أقوم  :ألنظر هذا الحبل
وآراه  :فتركت الناصرة والتخوم .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* جاءت الحمامة الوديعة  :كندى حرمون
فوق جبل صهيون  :سحابة وأمطارها
بديعة  :أمطرت طل الرخا في صهيون .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* جذب شمس البر سواعى ضياه :
حمال للعجلة النارية  :وفي عين كارم
حل برؤياه  :ودخل إلى بيت زكريا .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* حل القصر النفساني  :وأقدامه
عجالت نارية  :حامل واحد ليس له
ثاني  :خالق أزلي نار محيية .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* حمامة يمامة كقول سليمان  :ونخلة
حاملة أثمار الحياة  :بشرتنا بسالم
وطمأن  :والشفاء من منكبيها قبلناه .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* حمامة تصيح في أراضينا  :وقفت
في بالد األموات  :وعلى منكبيها بارينا
 :ليصير األرض كما السموات .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* خرج العبد يتلقى مواله  :جوف العاقر له
ستر حجاب  :وجوف الصبية فيه أنشاه :
في عرشه اللحمي وفي حضن اآلب .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* الصابغ للقاء ربه  :والصنعة
إحتاجت للصانع  :وتنازل إليها بغزير
حبه  :فعل كل شيء بغير مانع .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* دنت العاقر لتعاين األمر  :والليل المظلم
حضن النهار  :العاقر ليل وسراجعها القمر
 :والصبي نهار وشمس األبرار .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* دل السيد القادر يده  :وأدناها من
داخل الجوف  :وبيمينه عمد عبده :
ونضح عليه ِرشاش الزوف .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* دهش العبد من لقاء مواله  :وتحرك
وتهلل في الجوف  :سجد المخلوق لمن
أنشاه  :وأمتأل رهبة ورعدة مع خوف .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* ذا من يوهب عبده عطاياه  :ويعود
يتسولها منه  :إالَّ إلهنا المفتقر برضاه
 :وبمسكنته أغنى عبده .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* ربنا عمد يوحنا عبده  :في الجوف
وماله بروح التهليل  :ورجع سأل الصبغة
منه  :كأنه محتاج وهو مغنى جليل .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* رقص داود قدام تابوت العهد  :وهو
محمول على الدواب  :رقص يوحنا قدام رب
المجد  :وهو في بطن أمه وفي حضن اآلب .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* زمر يا داود بأرغن وقيثار  :قل الرحمة
والعدل تالقيا  :الحق أشرق من األرض
ش َراهيا .
أجهار  :والعدل هو يسوع أهيا َ

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* سمعت العجوز خاص السالم  :وهو
خارج من فم صبية  :سالم من فم
حمام ويمام  :فامتألت بالنعمة اإللهية .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* شاهد الصابغ والدة ربه  :وإمتأل
حكمة وسر وبرهان  :ولوقته صاح على
فم أمه  :قال مباركة أنت في النساء .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* صارت حواء أم األحياء  :وقد
صارت أم األموات  :لما لعنت
بالمعصية  :ولعنوا بها كل النسوة .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

ت مباركة حين باركك  :ربك
* وصر ِ
بمالكه غبريال  :وجميع النسوة
تباركوا بك  :وعتقوا من كل ضالل .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* ضالل آدم أضل الرجال  :والجميع
صاروا به مالعيين  :وبيسوع إبنك
الرب المتعال  :تبارك جنسهم أجمعين .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* ضمنت لي كل البركات  :من أين لي
طوباك يا من
مجيء أم ربي إل َّي :
ِ
قبلَت الكلمات  :وأمنت بأنك أم الحي.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* طاب قلب مريم البتول  :صاحت
للوقت بصوت ما أبهاه  :وسبَّحت هللا
وبدت تقول  :تتعظم نفسي باإلله .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* ظهر تهليل روحي بالخالص  :خالقي في
أحشائي وهو الصانع إياه  :نظر لتواضعي
بغير إنتقاص  :أنا أمته وأمه وسماه.

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* ظهر فضله لكل األجيال  :ومن اآلن
يعطوني الطوبى  :قد حل في أحشائي
إبن متعال  :وأكمل بي الرموز المكتوبة .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* عظائم صنعها بي المتعال  :قدوس
إسمه في علو سماه  :ومراحمه إلى كل
جيل األجيال  :وعهوده أكملها إلصفياه .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* علو ذراعه صنع القوات  :واألعزاء من
الرتب أنزلهم  :أسقط الشياطين من
السموات  :ليجلس الناس في مراتبهم .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث
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* عال الجائعين وأشبعهم خيرات :
واألغنياء قد أرسلهم  :فارغين فقراء
من الصالحات  :ليحتاجوا إليه ويخلصهم

مديح األحد الثالث
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* عندما تزوجت رفقة بثبات  :ودعوها
ت يا إختنا أللوف
إخوتها قائلين  :أن ِ
وربوات  :وزرعك يرث مدن معاندين .

مديح األحد الثالث
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* غابت رفقة وظهرت مريم  :قالت هذا
القول حقا يقين  :طرد المعاندين من جالل
أعظم  :ورفع عوضهم المتواضعين .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث
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* فتاة إسرائيل إبن إبراهيم  :عضده
ورفعه وبارك زرعه  :من نسلي أنا
إبنة يواقيم  :ظهر منه ربه ورفعه .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* قد صار ولدي نسل ليعقوب  :وإبراهيم
وإسحق ناال الميثاق  :قد حل في أحشائي
إله مرهوب  :وأكمل بي الموعد والميثاق .

مديح األحد الثالث
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* قامت مريم عند اليصابات  :ثالثة
أشهر متوالية  :كمل الزمان وجاءت
اآلوقات  :لميالد كاروز المعمودية .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث
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* َكلَّمت العجوز الصبية  :وقالت لها
أمض بسالم  :يا مركبة لحمية ونارية
 :جالس عليها منشئ األنام .

مديح األحد الثالث
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* ال يمكن أن األ َمة تجلس  :والسيدة
تخدم بقيام  :إامض لبيتك ياسماء مقدس
 :رجعت البتول إلى بيتها بسالم .

مديح األحد الثالث
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* مضت راجعة للناصرية  :حمامة في
فمها غصن الزيتون  :طردت طوفان
كل خطية  :قد بشرتنا بإله مكنون .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث
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* نايم غافل و َدني وقتي  :وشمسي
قربت للمغيب  :وتدانت وقربت
مسكنتي  :وأنا بجميع الخطايا معيب .

مديح األحد الثالث
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* هامتي مطروحة قدامك  :وعلى
قدمي ساجد وذليل  :إتخذيني من
خدامك  :يا والدة يسوع عمانوئيل .

مديح األحد الثالث
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* ولَّي شبابي وإقترب الحصاد :
والزارع طالب حصاد زرعه  :وأنا سالك
في كل فساد  :حائد عن أحكامه وشرعه.

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث
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* والساعة إقتربت مني  :والحاكم عادل
عديم الجور  :وال صدر حنون يضمني :
وموضع عذابي عميق بالغور .

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* الحظيني يا والدة اإلله  :من غيرك أجد
لذنبي ضمين  :إسألي إبنك يوهب لي حياة
 :يا عون الفقراء ورجاء المساكين.

مديح األحد الثالث
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* يا مريم إن كان عدوي يزير  :طالبا
حقال ما تعب فيه  :واألولى هو إبنك رب
قدير  :جابلني وأنا من صنع يديه .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث
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* يورثني إبنك هو أولى بي  :وال
يورثني عدو شرير  :إبنك يمحي رق
ذنوبي  :ويخدمني في كرمة أجير .

مديح األحد الثالث
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* وال يحسب عل َّي ذنوبي  :وال يجعلني
ذليل وأسير  :وإن كنت ال أصلح لصوابي
 :فمراحمه عميقة وفضله غزير .

مديح األحد الثالث
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* وال تودعيني ألخر السوق  :لئال يضيع
رأس المال والموت  :أستحلفك بالعهد
في أمام رب الصباؤت
الموثوق  :تشفعي َّ

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث
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* وسالمك فليدرك شعب إبنك  :إحميهم
أجمع نساء ورجال  :ورتب ِملتنا طالبين
وبك يبلغوا كل اآلمال.
عفوك ِ :

مديح األحد الثالث
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صت سفينة نوح  :وعلى رسلَك
* يا من خلَّ َ
حليت بالروح  :إجعل باب ال ِبيعة دائما
مفتوح  :بصالة مريم ريحانة النفوس .

مديح األحد الثالث
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* والساعة إقتربت مني  :والحاكم عادل
عديم الجور  :وال صدر حنون يضمني :
وموضع عذابي عميق بالغور .

Refrein

المرد

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* الحظيني يا والدة اإلله  :من غيرك أجد
لذنبي ضمين  :إسألي إبنك يوهب لي حياة
 :يا عون الفقراء ورجاء المساكين.

مديح األحد الثالث

Communie lofzang voor de Derde Zondag

* يا مريم إن كان عدوي يزير  :طالبا
حقال ما تعب فيه  :واألولى هو إبنك رب
قدير  :جابلني وأنا من صنع يديه .

المرد

Refrein

 وفي: * خطرت حمامة في بيت زكريا
 فخرجت ذات: أميالها أعطت سالم
.  لقاء والدة منشئ األنام: العقورية
* Gataret 7ememe fie biet Zakareja,
we fie emjelha a3tat selem, fe
garagat zet el 3okoreja, le leka2
weledet moenshe2 el enem.
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De Vierde Zondag

األحد الرابع

(4)
Communie lofzang
voor de Vierde Zondag
مديح األحد الرابع
) ( أنا افتح فاي بالتسبيح

Communie lofzang voor de Vierde Zondag

مديح األحد الرابع

 لسيدنا إيسوس: * أنا أفتح فاي بالتسبيح
 أمدح مريم وأصرخ: بي إخرستوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ  السالم: وأصيح
* Ik open mijn mond en loof,
De Here Christus onze God,
En eer Maria en roep uit,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 رجعنا تانى إلى: بك يا زين البشرية
ِ *
:  بعد خمسة آلف وخمسمائة: الفردوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* Door u, roem der mensheid,
Zijn wij hersteld naar het Paradijs,
Na vijfenvijftighonderd jaar,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 رئيس رتب نى: معك غبريال
* تكلم
ِ
 السالم:  بشرك بالسالم وقال: أنجيلوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* Tot u sprak Gabriël,
Het hoofd van de hemelse rangen,
Hij gaf u de boodschap van vrede:
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 بالنعمة يا: * جئت من عند اآلب مرسول
 السالم:  وقوة العلي تظللك: بكر وعروس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* “Ik ben tot u gezonden van God,
o reine Maagd en Bruid; de kracht
van de Vader zal u overschaduwen”
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 سوف يولد: ت يا عذراء رب المجد
ِ * حمل
 السالم:  وبه يتم كل الوعد: منك القدوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* U droeg de God der heerlijkheid,
Zo werd de belofte in u vervuld,
Toen U baarde de Majesteit,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 فى بطنك سكن: * خالق كل البشرية
لك
ِ  السالم:  تسعة أشهر متوالية: إيسوس
. يا أم بخرستوس
* De Schepper van de hele mensheid,

Was verborgen in uw schoot,
Negen maanden in waarheid,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 خالق كل أرواح: ت
ِ * دعيت عذراء وولد
 السالم: ت
ِ  وفوق ذراعيك حمل: ونفوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* Terwijl u maagd was baarde u Hem;
De Schepper van iedere geest en ziel,
En op uw armen droeg u Hem,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 بشري ظاهر كامل: * ربتيه كإبن إنسان
 السالم:  وهو مكون كل األكوان: ملموس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* U voedde Hem op als een mens,
Volledig tastbaar en zichtbaar,
Terwijl Hij de Schepper van alles is,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 يا مريم تى: ت العالم أجمع
ِ * زين
: لك تطلع
ِ  حتى أن اآلب: بارثينوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* U hebt de hele wereld getooid,
O Maria tie-parthenos,
En de Vader aanschouwde u,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 قال ثيابك: * سليمان فى نشيد األنشاد
:  شبه العنبر وأيضا زاد: أفخر ملبوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* In het Hooglied zei Salomo;
De geur van uw kleding is heerlijk,
Als de geur van de Libanon,
(Hooglied 4:11)

Gegroet o Moeder van Christus.

Communie lofzang voor de Vierde Zondag

مديح األحد الرابع

 وقال عن ِك يا: * أشعياء نطق قوال بثبات
:  أنك تلدين رب القوات: بكر عروس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* Jesaja riep met luide stem,
Over u o Maagd en Bruid,
“Zij zal baren Emmanuël”
(Jesaja 7:14)

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 عن: * صوفونيوس قال قوال موصوف
 مثل مطر ينزل: حبلك في إبنك القدوس
لك يا أم بخرستوس
ِ  السالم: على الصوف
* En Hosea heeft voorzegt,
Over de komst van de Heer Uw Zoon,
“Hij komt naar ons toe als de regen” (Hosea 6:3)

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 وأحتار الرئيس: فيك عدة أمثال
ِ * ضربوا
 السالم:  وأرميا مع دانيال: والمرؤوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* Deze profeten hebben voorzien,
En met symbolen over u verklaard,
Zo ook Daniël en Jeremia,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 شبه النار توقد: طوباك يا من قد رآها
*
ِ
:  الشجرة كاملة ببهاها: فى غروس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* Mozes zag in de wildernis,
Een brandende struik die niet werd verteerd;

Een teken van Uw ontvangenis,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 ومدحك داود: منك عنبر مخزون
ِ * ظهر
ت هي أبواب
ِ  وقال أن: فى إبصالموس
. لك يا أم بخرستوس
ِ  السالم: صهيون
* De zoete Geur kwam uit u voort,
En David roemde u in de psalm,
Toen hij u noemde “Sions poort”,
(Psalm 87:2)

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

ت بي
ِ  يا من صر: ت فوق الشاروبيم
ِ * علي
:  وتشرفت فوق السيرافيم: إثرونوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* U bent hoger dan de Cherubim,
U bent de Troon van de Here God,
En meer vereerd dan de Serafim,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 كحالوة: وحلي ِ فى فاي
ِ * ِعلي ِ مدحك
: ت رجاي
ِ  يا مريم أن: أثمار الفردوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* Uw lof is in mijn mond,
Zoeter dan honing o eervolle Maagd,
Op de Oordeelsdag; wees onze voorspraak

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 من حبس إبليس: ت آبائك المسبيين
ِ * فكي
 السالم:  آدام وبنيه أجمعين: المنجوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* Adam en zijn nageslacht,
Zijn door Uw Zoon van de vloek bevrijd,

En weer tot het Paradijs geleid,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 مذبح طاهر من: ت للغفران
ِ * قبة صر
:  يعجز عن وصفك كل لسان: غير أدناس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* De tabernakel van onze Heer,
En een altaar van vergiffenis,
Wie kan beschrijven uw deugden en eer?

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 يصيحون بحناجر: * كل اللغات البشرية
:  ويقولون بأصوات بهية: وحسوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ السالم
* Alle volken overal,
Prijzen u zalig met blijdschap,
Zij zingen eenstemmig met heel hun hart,

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 كتبها الرب: ت
ِ * لوحي العهد هما أن
 السالم: ت
ِ  وبكرسي الرب تشبه: القدوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* U bent het allermooiste lied,
Door onze God gecomponeerd,
U wordt genoemd de Troon van de Heer,

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 فى يد هارون: * مجمرة فضة فيها النار
 وأيضا عكاز هارون: بي إبريسفيتيروس
. لك يا أم بخرستوس
ِ  السالم: البار
* U bent het wierookvat van goud,
(Hebreeën 9:4)

vol vuur, in de handen van Aäron,
En ook zijn bloeiende staf van hout,
(Numeri 17:8),

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 لكي أتنعم: * هيئ لي موضع راحة
 السالم:  ألني غارق في اآلثام: بالفردوس
. لك يا أم بخرستوس
ِ
* U bent voor mij een steunpilaar,
Een gids op weg naar het Paradijs,
Bid voor mij want ik ben een zondaar,

Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 من غواية ذيافولوس: * يا مريم خلصينا
لك يا أم
ِ  السالم:  ونحن شعبك جيرينا:
. بخرستوس
* Red ons, o trouwe voorspraak,
Van ‘t bedrog van Satan en zijn kwaad,
Wij zijn uw kinderen, kom ons te hulp,
Gegroet o Moeder van Christus.
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مديح األحد الرابع

 إليك يا أوتي: * وأقرىء سالمي ليل نهار
: لك يا طهر األطهار
ِ  السالم: بارثينوس
. وشفيعة إن ني إخرستيانوس
* Ik zal u roemen elke dag,
Oh Maria “tie-parthenos”,
Gegroet o heilige Moeder Gods,
De voorspraak van “nie-gristianos”
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De Afsluitende Canon
قانون الختام
* A4gov2t `nge F5 pina3t : qen ovbal
e4oi `nna3t : nem hannai nem han met2enh3t
: `ebol qen te4fe `epec3t.
* Af khoesht enzje Efnoetie pie na-iet, gen oe
val ef oi en na-iet, nem han nai nem han met
shenhiet, evol gen tef fie e-pesiet.
 خين اوفال إف اوي إن نائيت: * أف جوشت إنجي إفنوتي بي نائيت
 إيفول خين تيف في إيبي:  نيم هان ناي نيم هان ميت شينهيت:
.سيت
* De Genadige God keek vanuit Zijn hemel
naar beneden met ogen van barmhartigheid,
gena-de en mededogen.
.  من سمائه إلى أسفل: * نظر هللا الرحوم بعين رحمة مع رحمات ورأفات

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* A4tovgon `ebol ha 5cormec : nem pixaki etoi `nxemc
qen `pginsicar7 `mpe4lojoc pe423ri `mmonojen3c
: `ebolqen 03=e=0v `mpar0enoc Mari`a.
* Af toe khon evol ha tie sor mes, nem pie kakie etoi
en kems gen ep zjen etshie sareks em pef loghos
pef shierie em mono khenies, evol gen thie eth-oeweb em parthenos Mareeja.

 نيم بي كاكي إتؤى إن كيمس: * أف طوجون إيفول ها تي صورميس
 بيف شيري إم: خين إبجين تشي صاركس إم بيف لوغوس
.  إيفول خين ثي إثؤواب إم بارثينوس ماريا: مونوجينيس
* Hij heeft ons gered van de dwaling en de duisternis
door de vleeswording van Zijn Woord, Zijn Eniggeboren Zoon, van de heilige Maagd Maria.
. ابنه الوحيد من القديسة العذراء مريم: * ن َجانا من الضاللة والظلمة المدلهمة بتجسد كلمته

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati.
*Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie.
. كى أجيو إبنفماتى:  كى إيو: * ذوكسابترى
* Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest.
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: * المجـد لـآلب

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* A4ov`wrp `mpi`acwmatoc Jabri3l piajjeloc :
haovalov `mpar0enoc : qen `p3i `nDavid pe
pecjenoc.
* Af oe-oorp em pie asomatos Ghabreej-iel pie
ankhelos, ha oe a-loe em parthenos, gen ep ie
en Davied pe pes khenos,

او
ُ  ها: اواورب إمبي آصوماطوس غبرييل بي أنجيلوس
ُ * أف
. خين إبئي إن دافيد بي بيس جينوس: آلو إم بارثينوس
* Hij zond de onstoffelijke engel Gabriël tot een
maagdelijke jonge vrouw uit het huis van David,

 جنسها:  إلى فتاة عذراء:  جبرائيل المالك: * أُرسل غير المتجسد
.من بيت داود

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* 03ete `mmav avwp `ncwc `eIwc3f pidikeoc :
eta42e `eqovn 2aroc : a4erxeretizin `mmoc
: `mpair35 e4gw `mmoc.
* thie e-te em mav av-op en sos e-Josief pie
zie-ke-os, etaf she e-goen sharos, af er shere
tiezien emmos, em pai rie tie ef kho emmos.
 إيطاف: * ثى إيتي إمماف أف اوب إنصو إي يوسف بي ذيكيؤس
 أف إير شيري تيرين إمموس إم باي ريتي: شي إيخون شاروس
. إفجو إمموس
* die ondertrouwd was met Jozef de rechtvaardige. Toen
hij bij haar binnenkwam, groette hij haar evenzo
zeggende:
:  هكذا قائال:  وأقرأها السالم:  أتى إليها: * مخطوبة ليوسف الصديا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac
twn `e`wnwn `am3n.
*Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien.
 إى اوناس طون إى:  كى إيس طوس: * كى نين كى آ إى
. اونون آمين
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
amen.

.  كلها آميـن:  وإلى دهــر الدهـور: * اآلن وكـل أوان

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* Ge xere ke xaritovmen3 : `oKvrioc meta cov
: `t`cmarwovt qen nihiomi : `w 03etcwtp ovde
nirwmi :
* Zje shere kega rie toe menie, o Kiereejos
meta soe, et es maroo-oet gen nie heejomie, o
thie et sootp oe ze nie roomie,
 إت:  اوكيريوس ميطاسو: * جي شيري كي خاريتو ميني
. اوثي إتصوتب اوذي ني رومي: إسمارواوت خين ني هيومي
ُ
* Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend bent u onder de vrouwen, O uitverkorene
onder de mensheid.

 يا:  مباركة أنت فى النساء:  الرب معك: * سالم لك يا ممتلئة نعمة
.مختارة فى البشر

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* xa ma2g eroi nem nacagi : h3ppe jar
teraerboki : ovoh `ntemici `nov23ri : fai
evemov5 `ero4 : ge `p23ri `mf3etsoci.
* Ka mash-kh eroi nem na sazjie, hiep-pe ghar te-ra
er vokie, oewoh en te miesie en oe shierie, fai ev-e
moe tie erof, zje ep shierie em fie et etshosie.

:  هيب بي غار تيرا إيرفوكي: * كا ماشج إيروي إن صاجي
 جي:  فاي إف إي موتي إيروف: اوشيري
ُ اووه إنتي ميسي إن
.إبشيري إمفى إتتشوسى
* Hoor mij en mijn woorden, want zie, gij zult
zwanger worden en een zoon baren, en Hij zal de
Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
. وابن العلى يُدعى:  ويولد لنا ابن:  ألنك ستحبلين وتلدين: * إسمعى لى وكالمى

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac
twn `e`wnwn `am3n.
*Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien.
 إى اوناس طون إى:  كى إيس طوس: * كى نين كى آ إى
. اونون آمين
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
amen.

.  كلها آميـن:  وإلى دهــر الدهـور: * اآلن وكـل أوان

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* Pege 5cabe `mpar0enoc Mari`a 50e`otokoc ge
pwc fai na2wpi `mmoi : `mpe ovon rwmi soh eroi.
* Pe zje tie sa-ve em parthenos Mareeja tie
theo-tokos zje pos fai na shoopie em moi, em
pe oe-on romie etshoh eroi,

 جي:  ماريا تى ثيؤطوكوس: * بى جي تى صافي إم بارثينوس
.اواون رومي إتشوه إيروي
ُ  إم بي: بوس فاي ناشوبي إمموي

* De wijze Maagd Maria, de Theotokos,
antwoordde, “Hoe kan dit geschieden daar ik
geen omgang heb met een man.
:  كيف يكون لى هذا:  والدة اإلله: * أجابت الحكيمة مريم العذراء
. وأنا لست اعرف َر ُجال

De Afsluitende Canon
قانون الختام
*`nne ov par0enoc ecerboki `m`pt3r4 ovoh `ntemici: ov=p=na
e0ovab c` n3ov `e`hr3i `egw : ovoh ovgom `nte f3etsoci :
e0naerq3ibi `ero.
* en ne oe parthenos es er vokie em ep tierf oewoh
en te miesie, oe Epnevma eth-oe-web es neejoe
eehrie e-khoo, oewoh oe khom ente fie et etshosie
ethna er gievie ero.

:  إم إب تيرف اووه إنتي ميسي: او بارثينوس إس إيرفوكي
ُ * إن ني
 اووه اوجوم إنتي في إتتشوسى: او إبنفما إثؤواب إسنيو إإهري إيجو
.إثنا إيرخيفي إيرو
* Geen maagd is ooit zwanger gewor-den en heeft
gebaard.” “De Heilige Geest zal over u komen en de
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.”
. وقوة العلى تظللك:  روح القدس يحل عليك:  ولن تلد: * لن تحبل عذراء مطلقا

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: * تين أوش ايفول ان جو امموس
: ايسوس بى اخرستوس
* Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer
Jezus Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: * نصرخ قائلين

قانون الختام

De Afsluitende Canon

*
Pimici
`ebolqen
qagwov `nni`ewn t3rov>.

`Fiwt

* Pie miesie evol gen Efjoot ga kho-oe en nie
e-on tieroe.
.* بى ميسى إيفول خين إفيوت خاجوواو إن نى إي اوون تيرو
* De Geborene uit de Vader vóór alle tijden.
.* المولود من اآلب قبل كل الدهور

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,
* سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون
. كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons, Amen.

،  يارب بارك،ارحم
ْ  يارب،ارحم
ْ  يارب، * خلصنا وارحمنا
.آمين

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.
.* إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef
mij, spreek de zegen uit.
.  قل البركة.  اغفروا لي. علي ها المطانية
َّ * باركوا
Index - الفهرس

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 oe-wieb ente Melshiesedek,
او ّويب إنتى
ُ * أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * 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 neerdaalde 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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* 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
* إفنوتي إنتى إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ هان ميش إن رومبي 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

De Afsluitende Canon
* `ntef;ebio

قانون الختام

`nnoujaji tyrou
capecyt `nnou[alauj `n,wlem.

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa
pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem.
نو إتشالفج
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ * إنتيف ثيفيو إن
.إن كوليم
* 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.

* طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان
. او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
ُ إيفول خين

* 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 evlokhieson amien,
: * كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين

* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
zegen ons. Amen.
. آمين.  يارب بارك،رحم
ْ  يارب إ،رحم
ْ * 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: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا
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Een hymne Te-nen
لحن تينين

Een hymne Te-nen

لحن تينين

Tenen o0en 0vcian ke t3n
lojik3n latrian : `anapempwmen
ceavtw c3meron `w dac :
Te-nen o-then thie-sian ke tien lokhie-kien latrian:
ana-pem-poo-men se avtoo sie me-ron o zas:

 التريان أنابيم: تينين اوثين ثي سيان كي تين لوجي كين
:  سي أفطو سي ميرون او داس: بومين
Daarom bieden wij aan een offer en rationele aanbidding.
Wij zenden tot U, op deze dag, lofzangen omwille
َ  ونرسـل: فمن ثَم نقـدم الـذبيحـة والعبـادة العقليـة
: لك فى هـذا اليـوم التسابيح

Een hymne Te-nen

لحن تينين

`proc

do7a cov cwt3r `3mon
: `Ananiac `Azariac ke Mica3l.
epros zoksa soe Sootier iemon: Ananias Azarias ke
Miesa-iel.

 آنانياس آزارياس كي: إبروس ذوكصا سوسوتير إيمون
.ميصائيل
van Uw glorie, o onze Verlosser. Hananja, Azarja en Misaël.

. حنانيا وعـزاريا وميصائيـل: لـدى مجـدك يا مخلصنا
Link naar slotzang van de hymne - لينك ختام اللحن

Een hymne Te-nen

لحن تينين

`Trion pai0on `nge melin natov
peroc do7a `m`pcatetov : cwmatoc
ajjeloc jar cenacel 0ede :
ieTri-on pai-thon enzje melien na-toe pe-ros zoksa em
epsa te-toe: somatos ankhelos ghar se-na sel the-ze:

إتريون باي ثون إنجي مي لين نا طو بيروس ذوكصا إم
:  صوماطوس أنجيلوس غار سينا سيل ثي ذي: إبصاتي طو
Toen zij werden verheven om verheerlijkt te worden in het

lichaam, daalde de engel neer

 إنحدر مالك: لما رفعوا ليأخذوا المجد في أجسادهم

Een hymne Te-nen

لحن تينين

avtoki0on
`flijart3c
:
ev`elevce`wn 3mon : Ananiac
Azariac ke Mica3l.
avto kie-thon ef lie ghar ties: ev elevse-on iemon:
Ananias Azarias ke Miesa-iel.

 آنانياس:  إيليفسي اون إيمون: أفطوكي ثون إفلي غارتيس
.آزارياس كي ميصائيل
en doofde het vuur, en het werd koel voor Hananja,
Azarja en Misaël.
. حنانيا وعزاريا وميصائيل: واطفأ اللهيب وصيره باردا عن

لحن تينين

Een hymne Te-nen

Evhwc ev`cmov `eF5 `nc3ov niben .
Ev hoos ev esmoe e-Efnoetie en siejoe nieven .
. إفهوس إف إسمو إفنوتي إن سيو نيفين
Zij prijzen en zegenen God te allen tijde .
. يسبحون ويباركون هللا كل حين
Index - الفهرس
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Het Responsorium
van De vierde Hoos
مرد الهوس الرابع

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

الرب إلهنا بحسن
 سبحوا: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
َ
. المزمار

* Jaliek le ielehona el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahona be 7osn el mezmar.

Psalies van de maand
kiahk
إبصاليات شهر كيهك

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -
يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

يوم اإلثنين

Maandag

)(1
Psalie Adam op de
Maandag Theotokie
إبصالية آدام على ثيؤطوكية
يوم االثنين

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

Amwini tyrou
nior;odoxoc@
hina
Maria ]par;enoc.

*

`mvoou@ w
`
`nten]wou@

* Komt allen vandaag: o orthodoxen: om
te verheerlijken: de Maagd Maria.
 مريم:  لكى نمجد:  أيها األرثوذكسيين: * تعالوا جميعا اليوم
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Bon niben cetaio@ `n]ka;aroc@
;ye;meh `nwou@ Maria ]par;enoc.

* Een ieder vereert: de zuivere: vol van
glorie: de Maagd Maria.
.  مريم العذراء:  المملؤة مجدا:  الطاهرة: * كل أحد يكرم

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

Ge gar n
` ;oc ac[ici@ ehote
niaggeloc@ nem nitagma `nte `p[ici@
Maria ]par;enoc.

*

* Want zij is verheven: meer dan de
engelen: en de rangen in den hoge: de
Maagd Maria.
 مريم:  والطغمات العلوية:  أكثر من المالئكة: * ألنها تعالت
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Dauid pihumnodoc@ efjw `m`ptaio
kalwc@ ][rompi e;necwc@ Maria
]par;enoc.

* David de Psalmist: sprak terecht van
haar eer: de schone duif: de Maagd
Maria.
 مريم:  الحمامة الحسنة:  ينطا جيدا بكرامة: * داود المرتل
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* E;be ];eotokoc@ ,w nan w
`
Pennyb P,=c@ e;be
Maria ]par;enoc.

]Ka;aroc@

* Omwille van de Moeder Gods: vergeef
ons, o Christus onze Meester: omwille
van de zuivere: Maagd Maria.
 من أجل:  إغفر لنا يا سيدنا المسيح: * ألجل والدة اإلله
. مريم العذراء: النقية

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* =Z `ntagma `naggeloc@ nem nijom
nem
ni`;ronoc@
eu]wou
qen
hanhumnoc@ Maria ]par;enoc.

* De zeven engelenrangen: de machten
en tronen: verheerlijken met lof: de
Maagd Maria.
 يمجدون:  والقوات والكراسى: * سبع طغمات المالئكة
. مريم العذراء: بترتيل

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ydeoc acmici@ `mPen[oic Iycouc
Pi,rictoc@ n
` ;o pe ]ve `mberi@ Maria
]par;enoc.

* Want zij heeft waarlijk gebaard: onze
Heer Jezus Christus: u bent de nieuwe
hemel: o Maagd Maria.
ت هى السماء
ِ  أن:  ربنا يسوع المسيح: * ألنها حقا ولدت
.  مريم العذراء: الجديدة

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* :wk te ]jom nem piwou@ Uioc
:eoc@ nahmen e;be ]ourw@ Maria
]par;enoc.

* Aan U zij de kracht en de glorie: o Zoon
van God: red ons omwille van de
Koningin: de Maagd Maria.
 مريم:  نجنا من أجل الملكة:  يا إبن هللا: * لك المجد والقوة
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Iycouc Pi,rictoc Pennou]@ afsai
cwmatikoc@ ebolqen
Maria ]par;enoc.

]macnou]@

* Jezus Christus onze God: straalde in
het vlees: uit de Moeder Gods: de Maagd
Maria.
:  من والدة اإلله:  أشرق متجسدا: * يسوع المسيح إلهنا
. مريم العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Kata nekmetsenhyt@ nai nan w
`
piaga;oc@ e;be tekmau `nselet@
Maria ]par;enoc.

* Ontferm U over ons: naar Uw genade o
Goede Heer: omwille van Uw Moeder de
Bruid: de Maagd Maria.
:  ألجل أمك العروس:  إرحمنا أيها الصالح: * كمثل رأفتك
. مريم العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

Laoc
`nnipictoc@
eujw
`nhanhumnoc@
e;be
]soury
`nka;aroc@ Maria ]par;enoc.

*

* Het gelovig volk: zingt met lofliederen:
tot het zuivere wierookvat: de Maagd
Maria.
 مريم:  للمجمرة النقية:  يمجدون بتراتيل: * شعب المؤمنين
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Moi nan `ntekhiryny@ nahmen qen
nipiracmoc@
matal[on
]`hryri@ Maria ]par;enoc.

e;be

* Schenk ons Uw vrede: red ons van de
verzoekingen: genees ons omwille van
de bloesem: de Maagd Maria.
:  إشفنا ألجل الزهرة:  خلصنا من التجارب: * أعطنا سالمك
. مريم العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Nai nan wli `mpekjwnt@ ebol
haron
w
`
Uioc
:eoc@
e;be
;yet`cmarwout@ Maria ]par;enoc.

* Ontferm U over ons, hef Uw boosheid:
op van ons, Zoon Gods: omwille van de
gezegende: Maagd Maria.
:  ألجل المباركة:  يا إبن هللا: * إرحمنا وإرفع غضبك عنا
. مريم العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Xcmarwout areh eron@ ebolqen
nipiracmoc@ e;be nec]ho ejwn@
Maria ]par;enoc.

* U bent gezegend, bewaar ons: van de
verzoekingen: om haar voorbede voor
ons: de Maagd Maria.
 مريم:  من أجل طلباتها عنا:  من التجارب: * تباركت إحفظنا
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

Ounis] pe petaio@ ehote
niaggeloc@ `tseri `nDauid `pouro@
Maria ]par;enoc.

*

* Groot is uw eer: meer dan de engelen:
o dochter van koning David: de Maagd
Maria.
 يا إبنة داود:  أكثر من المالئكة: * عظيمة هى كرام ِتك
.  مريم العذراء:الملك

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Pi`,lom `nte pensousou@ anon qa
nipictoc@ pe `;mau `nnyetwnq tyrou@
Maria ]par;enoc.

* De kroon van onze trots: wij
christenen: is de Moeder van alle
levenden: de Maagd Maria.
 مريم:  هى أم جميع األحياء:  نحن المؤمنين: * إكليل فخرنا
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Rasi w
` nipictoc@ ouoh ;elyl qen
P[oic@ e;be
]par;enoc.

];eotokoc@

Maria

* Verblijd u, o gelovigen: en jubelt in de
Heer: omwille van de Moeder Gods: de
Maagd Maria.
:  ألجل والدة اإلله:  وتهللوا بالرب: * إفرحوا أيها المؤمنين
. مريم العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Cmou eP[oic Pennou]@ je nane
ou'almoc@ qen `psai `n]macnou]@
Maria ]par;enoc.

* Loof de Heer onze God: want een
lofzang is passend: op het feest van de
Moeder Gods: de Maagd Maria.
 فى عيد والدة:  ألنه يلذ له المزمار: * سبحوا الرب إلهنا
. مريم العذراء: اإلله

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

Te[oci
emasw@
ehote
niacwmatoc@ `;mau `m`pouro `nte
`pwou@ Maria ]par;enoc.

*

* U bent zeer verheven: meer dan de
onlichamelijken: o Moeder van de
Koning van de glorie: de Maagd Maria.
:  يا أم ملك المجد:  أكثر من غير المتجسدين: ت جدا
ِ * إرتفع
. مريم العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Uioc :eoc moi nan@ `mpenjwk
`nni`,rictianoc@ ouoh nahmen e;be
`vran@ Maria ]par;enoc.

* O Zoon van God schenk ons: de
christelijke volmaaktheid: en red ons
omwille van de naam: van de Maagd
Maria.
:  ونجنا من أجل إسم:  هب لنا كمالنا المسيحي: * يا إبن هللا
. مريم العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

Vnou]
[ici
`m`ptap@
`nni`,rictianoc@ e;be ten[oic `nnyb@
Maria ]par;enoc.

*

* O God verhef de hoorn: van de
christenen: omwille van ons aller
Vrouwe: de Maagd Maria.
 مريم:  ألجل سيدتنا وملكتنا:  شأن المسيحيين: * يا هللا إرفع
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

<ere pi`;ronoc@ `nte Iycouc
Pi,rictoc@
,ere
piparadicoc@
Maria ]par;enoc.

*

* Wees gegroet o troon: van Jezus
Christus: gegroet zij het paradijs: de
Maagd Maria.
 مريم:  السالم للفردوس: * السالم لكرسي يسوع المسيح
. العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

"u,y ma`mton nwou@ nem
nidikeoc@ e;be ]ourw@ Maria
]par;enoc.

*

* Schenk aan de zielen rust: met de
rechtvaardigen:
omwille
van
de
Koningin: de Maagd Maria.
 مريم:  ألجل الملكة:  مع الصديقين: * األنفس نيحهم
.العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* W pennyb ari`vmeu`i@ `mpekbwk
Nikodimoc@ e;be ]ve `mberi@ Maria
]par;enoc.
* Gedenk o onze Meester: Uw dienaar
Nicodemus*: omwille van de nieuwe hemel:
de Maagd Maria.
 مريم:  ألجل السماء الثانية: * عبدك نقوديموس: * يا سيدنا أذكر
. العذراء
* Hij leefde in de periode tussen de 16de en 18de eeuw. Oorspronkelijk
kwam hij uit het zuiden van Egypte. Hij trok weg naar Cairo en leerde daar
de Koptische taal. Hij schreef ruim 60 Psalies.
 غادر إلى. في األصل جاء من جنوب مصر.* عاش في الفترة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر
.  إبصالية60  وكتب أكثر من.القاهرة وتعلم اللغة القبطية
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يوم الثالثاء

Dinsdag

)(1
Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie
إبصالية آدام على ثيؤطوكية
الثالثاء

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Areh eroi Panou] @ ]nyi `nou
metanoia @ marenjoc `mpairy] @
je ,ere ne Maria .

* Bewaar mij, o mijn God: schenk mij
berouw: laat ons roepen alzo: wees
gegroet Maria.
لك
ِ  السالم:  فلنقل هكذا:  وأعطنى توبة: * إحفظنى يا إلهى
. يا مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Boy;in eron Pen[oic @ ,w nan
`nnenparaptwma
@
e;be
];eotokoc @ je ,ere ne Maria .

* Help ons, o onze Heer: vergeef onze
zonden: omwille van de Moeder Gods:
wees gegroet Maria.
 السالم:  ألجل والدة اإلله: . واغفر لنا زالتنا: * أعنَّا يارب
. لك يا مريم
ِ

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ge gar n
` ;oc ac[ici @ ehote
nictratia @ nem nitagma `nte `p[ici @
je ,ere ne Maria .

* Want zij is waarlijk verheven: meer dan
de machten: en rangen in den hoge:
wees gegroet Maria.
:  والطغمات العُلوية:  أكثر من العساكر: * ألنها إرتفعت
. لك يا مريم
ِ السالم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Dikeoc acmici @ `mPi,rictoc
piaidia @ ten]wou nac ten[ici @ je
,ere ne Maria .

* In waarheid baarde zij: de Eeuwige
Christus: wij verheerlijken en verheffen
haar: wees gegroet Maria.
لك
ِ  السالم:  نمجدها ونعظمها:  المسيح األزلى: * حقا َولَدَت
. يا مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Eleycon ymac @ hiten ni`precbia
@ `nte tekmau Maria @ je ,ere ne
Maria .

* Ontferm U over ons: door de
voorspraak: van Uw Moeder Maria: wees
gegroet Maria.
. لك يا مريم
ِ  السالم:  أمك مريم:  بشفاعة: * إرحمنا

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Zeos emasw @ `nje neeuvomia @
`;mau `m`pouro `nte `pwou @ je ,ere
ne Maria .

* Zeer talrijk: zijn uw lofzangen: o
Moeder van de Koning van de glorie:
wees gegroet Maria.
لك يا
 هى: * كثيرة جدا
ِ  السالم:  يا أم ملك المجد: مدائحك
ِ
. مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Yppe anon nipictoc @ qen
handoxologia @ ten]wou ne
kalwc @ je ,ere ne Maria .

*

* En wij, gelovigen: verheerlijken u: met
lofzangen: wees gegroet Maria.
لك
:  بتماجيد: * هوذا نحن المؤمنين
ِ  السالم: نمجدك حسنا
ِ
. يا مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* :wk te ]jom nem pi`cmou @ sa
]cuntelia @ w
` piouro `nte `pwou @ je
,ere ne Maria .

* Aan U zij de kracht en de zegen: tot in
eeuwigheid: o Koning van de glorie:
wees gegroet Maria.
لك
ِ  السالم: يا ملك المجد:  إلى اإلنقضاء: * لك القوة والبركة
. يا مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Iycouc Pi,rictoc Pennou] @ va
]exoucia @ acmici `mmof hwc nou]
@ je ,ere ne Maria .

* Jezus Christus onze God: aan wie de
Macht toekomt: is uit haar geboren als
God: wees gegroet Maria.
لك
ِ  السالم:  ولـ َ َدتْه كإلـه:  ذو السلطة: * يسوع المسيح إلهنا
. يا مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Kata tekmetnis] @ tac;o
`nnie,malwcia @ `w pilogoc `nte
Vnou] @ je ,ere ne Maria .

* Naar Uw grootheid: breng de ballingen
terug: o Woord van God: wees gegroet
Maria.
َ
. لك يا مريم
*
ِ  السالم:  يا كلمة هللا:  ُر ّد المسبيـين: كعظمتك

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Laoc niben cehwc @ erok qen
han'alia @ w
` pidumiorgoc @ je
,ere ne Maria .

* Alle volken loven U: met liederen: o
Schepper: wees gegroet Maria.
َ  يُسبحون: * كل الشعوب
 السالم:  أيها الخالا: لك بتراتيل
. لك يا مريم
ِ

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Moi nan `ntekhiryny @ nem
ou`klyronomia
@
nem
`;mau
`mpiouwini @ je ,ere ne Maria .

* Schenk ons Uw vrede: en een erfdeel:
met de Moeder van het Licht: wees
gegroet Maria.
.لك يا مريم
ِ  السالم:  مـع أم النور:  وميراثا: * أعطنا سالمك

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Nai nan ouoh nahmen @ ebolqen
nikakia @ nem ni`hbwn ebol haron
@ je ,ere ne Maria .

* Ontferm U over ons: red ons van het
kwaad: en behoed ons voor inflatie:
wees gegroet Maria.
 السالم:  وأرفع عنا الغالء:  مـن الشـرور: * إرحمنا وخلصنا
. لك يا مريم
ِ

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Xcmarwout `w Pi,rictoc @
mahten qen tekcovia @ e;be
];eotokoc @ je ,ere ne Maria .

* Gezegend bent u o Christus: vervul
ons van Uw wijsheid: omwille van de
Moeder Gods: wees gegroet Maria.
: ألجل والدة اإلله:  إمألنا من حكمتك: * تباركت أيها المسيح
. لك يا مريم
ِ السالم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Ouwou nak Vnou] @ sa
]cuntelia @ ten]wou `n]macnou] @
je ,ere ne Maria .

*

* De glorie zij aan U: o God, tot in
eeuwigheid: wij verheerlijken de Moeder
Gods: wees gegroet Maria.
:  ونمجد والدة اإلله:  إلى اإلنقضاء: * المجد لك يا هللا
. لك يا مريم
ِ السالم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Pennyb jwr ebol `nnijaji @ `nte
]ekklycia @ qem qwmou
pouco[ni @ je ,ere ne Maria .

nem

* O onze Koning verstrooi: de vijanden
van de kerk: doe hen en hun raad teniet:
wees gegroet Maria.
:  أبدهم مع مشورتهم:  أعداء الكنيسة: فرق
ّ * يا ملكنا
. لك يا مريم
ِ السالم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Rwic eron `w Pi,rictoc@ nahmen
qen ni`platia@ nem ni`,rof nem
ni`v;onoc@ je ,ere ne Maria .

* Bewaar ons o Christus: red ons van de
ondergang: laster en afgunst: wees
gegroet Maria.
 والغش:  وخلصنا من الفناء: * إحرسنا أيها المسيح
. لك يا مريم
ِ  السالم:والحسد

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Cwtem eron qen nen`;lu'ic @
,w nan `nnenanomia @ e;be
]`proctatyc @ je ,ere ne Maria .

* Hoor ons aan in onze nood: vergeef
onze ongerechtigheid: omwille van de
voorspraak: wees gegroet Maria.
:  ألجل الشفيعة:  وأغفر لنا آثامنا: * إسمعنا فى شدائدنا
. لك يا مريم
ِ السالم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Tenhwc tenouwst `mmok @ qen
han'alia @ piatar,y piatjwk @ je
,ere ne Maria .

* Wij loven en aanbidden U: met
liederen: o Gij zonder begin of einde:
wees gegroet Maria.
َ * نُسبح ونسجد
 أيها غير المبتدئ وغير:  بتراتيل: لك
. لك يا مريم
ِ  السالم:المنتهي

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Uioc :eoc `cmou @ etek`klyronomia
@ ouoh amoni `mmwou @ je ,ere ne
Maria .

* O Zoon van God: zegen Uw erfdeel: en
weid hen: wees gegroet Maria.
. لك يا مريم
ِ  السالم:  وإرعاهم:  ميراثك: * يا إبن هللا بارك

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Vwk pe piamahi @ nem
]eu,arictia @ `w Pi,rictoc
pimairwmi @ je ,ere ne Maria .

* Aan U komt de majesteit toe: en de
dankzegging: o Christus die de mens
liefheeft: wees gegroet Maria.
لك
ِ  السالم:  أيها المسيح ُمحب البشر:  والشكر: * لك العزة
. يا مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* <ere ]par;enoc @ ,ere ]agnia
@ ,ere ]ka;aroc @ je ,ere ne
Maria .

* Wees gegroet o Maagd: wees gegroet o
onbevlekte: wees gegroet o zuivere:
wees gegroet Maria.
لك
ِ  السالم:  السالم للنقية:  السالم للعفيفة: * السالم للعذراء
. يا مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* "u,y maemton nwou @ moi nwou
`noucwtyria @ qen tekmetouro @ je
,ere ne Maria .

* Schenk rust aan de zielen: schenk hun
verlossing: in Uw Koninkrijk: wees
gegroet Maria.
لك
ِ  السالم:  فى ملكوتك:  وأعطهم خالصا: * األنفس نيحهم
. يا مريم

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

* W pennyb Pi,rictoc @ moi nyi
`noucwtyria
@
anok
pekbwk
Nikoudymoc @ je ,ere ne Maria .

* O Christus onze Meester: schenk
redding aan mij: Uw dienaar Nicodemus:
wees gegroet Maria.
: أنا عبدك نيقوديموس:  أعطنى خالصا: * أيها المسيح ملكنا
. لك يا مريم
ِ السالم
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يوم األربعاء

Woensdag

)(1
Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie
إبصالية وا ُ
طس على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Aierhelpic erok Panou] @ ,w nyi
ebol w
` Pa[oic Iycouc@ hiten ni`precbia
`n]macnou]@ Maria ][rompi e;necwc.

* Op U heb ik gehoopt, mijn God:
vergeef mij, o Jezus mijn Heer: door de
voorspraak van de Moeder Gods: Maria
de schone duif.
 بشفاعة:  إغفر لى يا ربى يسوع: .* توكلت عليك يا إلهى
.  مريم الحمامة الحسنة: والدة اإلله

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Bon niben ethijen pikahi @ eu]wou
`n]ka;aroc @ je nitagma tyrou `nte
nivyou`i @ cejw `nnemakaricmoc .

* Een ieder op de aarde: verheerlijkt de
zuivere: en alle rangen in de hemel:
zingen over haar zaligheid.
 وجميع الطغمات:  يمجدون النقية: * كل أحد على األرل
.  يُنشدون طوباويتك: السمائية

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ge gar `n;o pe ]macnou] @ nem ]puly `nte nimansai @ nem ]`ckyny `mmah
`cnou] @ `;mau `mPi,rictoc Adwnai .

* Want u bent de Moeder Gods: en de
poort naar het oosten: de tweede
tabernakel: de Moeder van Christus
Adonai.
:  والقبة الثانية:  وباب المشرق: ت هى والدة اإلله
ِ ألنك أن
ِ *
. أم المسيح أدوناى

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Dauid aftamon `mpairy] @ je au
caji `nhantaio e;by] @ w
` ]baki `nte
V] @ ;yeta Pi,rictoc sai nan `nqy].

* David heeft ons alzo bericht: "Zij
spraken van u met grote eer: o stad van
God": uit wie Christus over ons
geschenen heeft.
 بكرامات يا: أجلك
 أنهم تكلموا من: * داود أعلمنا هكذا قائال
ِ
.  الذى منك أشرق لنا المسيح: مدينة هللا

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* E;be Maria ]par;enoc @ autac;o
epiparadicoc @ Adam nem Eua nem
nidikeoc @ nem nenio] `nar,eoc .

* Door de Maagd Maria: zijn Adam, Eva,
en ook de rechtvaardigen: en de
aartsvaders: teruggebracht naar het
Paradijs.
 آدم وحواء:  رجع إلى الفردوس: * من ِقبل مريم العذراء
.  وآباؤنا األولون: والصديقون

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

*=Z `ntagma etqen `tve @ eu]wou ne `w
]ourw @ je aViwt joust ebolqen
`tve @ `mpefjem vyetoni `mmo.

* De zeven rangen in de hemel:
verheerlijken u, o Koningin: want de
Vader keer neer vanuit de hemel: en
vond niemand gelijk aan u.
 ألن اآلب:  يمجدونك أيتها الملكة: * السبع طغمات السمائية
. فلم يجد من يُشبهك: قد تطلع من السماء

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Yppe aly;wc are[ici@ ehote nivyou`i
nem niar,y@ je niourwou tyrou `nte
`pkahi@ cemosi qen peouwini.

* Zij is verheven in waarheid: meer dan
de hemelen en de heersers: want alle
koningen der aarde: wandelen in uw
licht.
 ألن:  أكثر من السموات والرؤساء: ت
ِ * هوذا بالحقيقة إرتفع
.  يمشون فى ضيائك: جميع ملوك األرل

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* :ai te ][ypi etaciwou@ ;yetacfai
qa `pouro `nte `pwou@ je aViwt erte,
nityc ero@ aPi`pneuma e;ouab `i ejw.

* Zij is de lichte wolk: die de Koning van
de glorie droeg: de Vader schiep u: en de
Heilige Geest kwam over u.
 ألن:  التى حملت ملك المجد: * هذه هى السحابة الخفيفة
. فيك
ِ  والروح القدس حل: آياك
ِ اآلب صنع

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Iycouc Psyri `mvyet[oci @ afmenre
tepar;enia @ ouoh oujom `nte
vyet[oci @ e;naerqyibi ero Maria.

* Jezus de Zoon van de Allerhoogste:
had uw maagdelijkheid lief: en de kracht
van de Allerhoogste: overschaduwde u,
o Maria.
 ظللتك يا:  وقوة العلي: بتوليتك
 أحب: * يسوع إبن العلي
ِ
. مريم

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ke gar `n;o pe etenhot@ afouwrp
saro ebolqen `tve@ je ,ere ;ye;meh
`n`hmot@ `w ]ka;aroc P[oic neme.

* Want u bent de getrouwe: en tot u werd
(Gabriël) gezonden uit de hemel:
zeggende "Wees gegroet, o vol van
genade: o zuivere, de Heer is met u."
 قائال: إليك من السماء
*
ِ ألنك أن
ِ  قد أرسل: ت هي المؤتمنة
ِ
. معك
ِ  أيتها النقية الرب: لك يا مملؤة نعمة
ِ السالم

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Loipon `n;of nemac afcaji @ qen ou
`cmy `nte p
` ;elyl @ je hyppe tera
erboki @ ouoh `ntemici `nEmmanouyl .

* En hij sprak met haar: met een
vreugdevolle stem: "Zie, u zult zwanger
worden: en baren Emmanuël."
 قائال هوذا:  بصوت الفرح: * وأيضا هو قد تكلم معها
.  وتلدين عمانوئيل:تحبلين

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Maria ]selet mmyi@ Maria `pcw]
`mpengenoc@ Maria ]mouki `mmyi@
;yeta Iakwb nau eroc.

* O Maria de ware Bruid: Maria, de
redding van ons geslacht: Maria, de ware
ladder: die Jakob heeft gezien.
 مريم: جنسنا

 مريم هى خال: * يا مريم العروس الحقيقية
. هى السلم الحقيقي الذى رآه يعقوب

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* N;o pe piparadicoc@ `nlogikon `nte
Pi,rictoc@ nem `;nouni `nnidikeoc@
;mau `mVnou] pilogoc.

* U bent het rationele: paradijs van
Christus: en de wortel van de
rechtvaardigen: de Moeder van God het
Woord.
 وأصل:  الناطا الذى للمسيح: ت هى الفردوس
ِ * أن
.  وأم هللا الكلمة: الصديقين

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Xaritoc `nor;odoxoc@ eu]wou ne qen
hanhumnoc@ je ,ere pi`;ronoc `nte
Pi,rictoc@ Pennyb Pcwtyr `mpikocmoc.

* En vooral de orthodoxen: verheerlijken
u met lofzangen: zeggend "u bent de
troon van Christus: onze Meester, de
Verlosser der wereld."
 قائلين: لك بتسابيح
ِ  يمجدون: * باألكثر األرثوذكسيون
.  سيدنا مخل العالم: السالم لكرسى المسيح

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ousai `mpar;enokon@ nem ounakhi
`mpn=atikon@ ou`svyri `mparadoxon@
kata ni`cmy `m`provytikon.

* Een maagdelijk feest: en geestelijke
weeën: een wonderbaarlijk wonder:
volgens de profetische woorden.
 كاألصوات:  وأعجوبة معجزة: * عيد بتولي وطلا روحاني
. النبوية

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Pe pijinmici et`cmarwout@ ebolqen
Maria ]par;enoc@ ]alou `ncaby
;yetenhot@ ]soury `nnoub `nka;aroc.

* Dat is de gezegende geboorte: uit de
Maagd Maria: de wijze getrouwe jonge
vrouw: het zuivere gouden wierookvat.
:  الصبية المؤتمنة:  من مريم العذراء: * هو الميالد المبارك
. والمجمرة الذهب النقية

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Rasi `w ]selet `mmyi @ `w ]polic
`mmyi Ciwn @ Maria ]ourw `mmyi @
`;mau `m`pouro `nniewn.

* Verblijd u, o ware Bruid: o ware Stad
Sion: Maria de ware Koningin: de
Moeder van de Koning der Eeuwen.
 والمدينة المقدسة: * إفرحى أيتها العروس الحقيقية
.  أم ملك الدهور:  مريم الملكة الحقانية:صهيون

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Cwtem eron qen nen`;lu'ic@ ouoh
nahmen ebolqen nenjaji@ w
` Iycouc
Pi,rictoc pimonogenyc@ ouoh jwr
ebol `mpouco[ni.

* Hoor ons aan in onze nood: red ons
van onze vijanden: o Jezus Christus, de
Eniggeborene: en verstrooi hun raad.
 أيها المسيح:  ونجنا من أعدائنا: * إسمعنا فى ضوائقنا
.  وبدد مشورتهم: الوحيد

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Te[oci eNi,eroubim@ nem nijom nem
ni`;ronoc@ tetaiyout eNiciravim@ w
`
Maria `;mau `mPi,rictoc.

* U bent verheven boven de Cherubim:
en ook de machten en tronen: u bent
meer vereerd dan de Serafim: o Maria, de
Moeder van Christus.
ت
ِ  والقوات والكراسي وتكرم: ت أكثر من الكاروبيم
ِ * إرتفع
.  يا مريم أم المسيح: أكثر من السيرافيم

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Uppe Iezekiyl afcaji@ je ainau
eoupuly `nca nima`nsai@ ectob qen
outebc `n`svyri@ `n;o pe ]puly nem
piervei.

* Zie, Ezechiël heeft gezegd: "Ik zag
richting het oosten een poort: verzegeld
met een wonderlijk zegel:" u bent die
poort en het heiligdom.
:  أني رأيت بابا ناحية المشرق: * هوذا حزقيال قد قال
. ت هى الباب والهيكل
ِ  فأن: مختوما بختم عجيب

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Vnou] vye;mwten `mmof@ qen
nye;ouab `ntaf@ afsai `nqy] aremici
`mmof@ hwc Nou] annau erof.

* God die rust in Zijn heiligen: heeft uit u
gestraald: u baarde Hem als God: en wij
hebben Hem aanschouwd.
 ألنه: نك
ِ  قد ولدتيه ُمشرقا م:  فى قديسيه: * هللا المستريح
. إله ورأيناه

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* <ere piervei `nte Vnou]@ `;mau
`mPi,rictoc
Maciac@
pia,writoc
Psyri `mV]@ piouai ebolqen }`triac.

* Gegroet zij het heiligdom van God: de
Moeder van Christus, de Messias: de
Onbevattelijke Zoon van God: de Ene
van de Drie-eenheid.
 غير المحوى إبن:  أم المسيح ماسيا: * السالم لهيكل هللا
.  الواحد من الثالوث:هللا

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* "u,y niben maemton nwou@ qen
piparadicoc e;be ]par;enoc@ Maria
`;mau `m`pouro `nte `pwou@ Iycouc
Pi,rictoc pilogoc.

* Schenk rust aan alle zielen: in het
paradijs, omwille van de Maagd: Maria
de Moeder van de Koning van de glorie:
Jezus Christus, het Woord.
:  فى الفردوس من أجل العذراء: * األنفس جميعا نيحهم
.  يسوع المسيح الكلمة: مريم أم ملك المجد

Psalie Watos op de Woensdag Theotokie

إبصالية واطس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* W vyetacmacf `nje ]par;enoc@ hwc
Nou] `mmyi `naga;oc@ nohem `mpekbwk
Nikoudymoc@
nem
`pcepi
`nni,rictianoc.

* O Gij die geboren zijt uit de Maagd: als
de Ware Goede God: red u dienaar
Nicodemus: en de rest van alle
christenen.
:  إذ هو إله حقيقي صالح: * يا أيها الذى ولدته العذراء
.  مع باقى المسيحيين: خل عبدك نيقوديموس
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يوم الخميس

Donderdag

(1)
Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie
ُ إبصالية وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Ainaerhytc `w namenra] @
`mmainou] Iycouc Pi,rictoc@ `ntentaio
`n]macnou]@ Maria `tseri `nnidikeoc.

* Ik begin, mijn geliefden: die God Jezus
Christus liefhebben: om te vereren de
Moeder Gods: Maria de dochter der
rechtvaardigen.
 لنُكرم والدة:  محبى اإلله يسوع المسيح: * أبتدئ يا أحبائى
.  مريم إبنة الصديقين: اإلله

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Bon niben ce]wou ne@ `w Maria `;mau
`mPi,rictoc@
pibatoc
`naly;iny@
;yet,y qen pidrimoc.

* Iedereen verheerlijkt u: o Maria,
Moeder van Christus: de ware struik: in
de wildernis.
:  العليقة الحقانية:  يا مريم أم المسيح: يمجدك
* كل أحد
ِ
. الكائنة فى البرية

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Ge gar Mwucyc piar,y` provytyc@
afnau gar epibatoc@ ere pi`,rwm moh
`nqytf@
oude
`mpourwkh
`nje
nef`klatoc.

* Want Mozes de aartsprofeet: zag een
struik: met het vuur dat in haar brandde:
terwijl haar bladeren niet werden
verteerd.
 والنار تشعل:  قد نظر عليقة: * ألن موسى رئيس األنبياء
.  ولم تحترق أغصانها: داخلها

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Dauid aftamon `mpairy]@ je
hantenh `n[rompi ceosj `nieb `nhat@
ouoh neckemo]@ ouotouet `nte
ounoub.

* David heeft ons alzo bericht: de
vleugels van een duif: zijn overtrokken
met zilver: haar slagpennen met
glanzend goud. (Ps 68)
 ُمغشاة بالفضة:  قائال أجنحة حمامة: * داود أعلمنا هكذا
. بصفرة الذهب: ومنكباها

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Eu`e`i eqoun e`pouro@ `nhanpar;enoc
hivahou `mmoc@ n
` ;oc nem necke`sveri
tyrou@ eqoun epiervei `nte P[oic.

* Maagden worden in haar gevolg: tot de
koning geleid: zij en al haar vriendinnen:
treden binnen tot het heiligdom van de
Heer. (Ps 45)
:  هى وجميع صاحباتها:  عذارى خلفها: * يدخلن إلى الملك
. يدخلن إلى هيكل الرب

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Zeos `nje neeuvomia@ `psousou
`nnipar;enoc tyrou@ Maria ]cemne
`mpanagia@ ;yetjolh `mpitoubo.

* Talrijk zijn uw lofzangen: o trots der
maagden: de zuivere en heilige Maria:
die bekleed is met reinheid.
 مريم العفيفة:  يا فخر العذارى: * كثيرة هى مدائحك
.  المشتملة بالطهارة:القديسة

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Yppe peniwt pihouit `nAdam@
aftac;o epiparadicoc@ nem Nwe nem
peniwt
Abraam@
e;be
Maria
]par;enoc.

* Zie, onze eerste vader Adam: is
teruggebracht naar het Paradijs: en ook
Noach en onze vader Abraham: vanwege
de Maagd Maria.
 وكذا نوح:  قد رجع إلى الفردوس: * هوذا أبونا آدم األول
.  وذلك من أجل مريم العذراء: وأبونا إبراهيم

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* :yetaccwtem e]`cmy@ `nte Gabriyl
piaggeloc@ je ,ere ne P[oic neme@ w
`
]selet `nka;aroc.

* U, die de stem hoorde: van de engel
Gabriël: "Wees gegroet, de Heer is met
u: o reine Bruid."
لك الرب
ِ  السالم:  غبلاير المالك قائال: * التى سمعت صوت
.  أيتها العروس النقية: معك
ِ

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Ic hyppe teraerboki@ ouoh `ntemici
`nousyri@ `psyri `mVnou] vyet[oci@
ni`provytyc aucaji e;bytf.

* "U zult zwanger worden: en een Zoon
baren: de Zoon van de Allerhoogste
God: over wie de profeten spraken."
 الذى من:  وهو إبن هللا العلي:  وتلدين إبنا: * هوذا تحبلين
. أجله نطا األنبياء

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Kata`vry] etafjoc@ `nje Loukac
piapoctoloc@ e;be pi`jvo `nIycouc
Pi,rictoc@ qen By;leem hwc aga;oc.

* Op deze wijze sprak: Lucas de apostel:
over de geboorte van de Goede Jezus
Christus: in Bethlehem.
 فى:  من أجل ميالد يسوع المسيح:  لوقا الرسول: * كما قال
.بيت لحم إذ هو صالح

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Loipon au`i `nje nimagoc@ au`ini naf
`nhandwron@ ounoub nem oulibanoc@
nem ousal hwc `pouro `nniewn.

* Ook kwamen de wijzen: en boden Hem
geschenken aan: goud, wierook en
mirre: want Hij is de God der Eeuwen.
 ذهبا ولبانا:  وقدموا له القرابين: * وأيضا قد أتى المجوس
. إذ إنه ملك الدهور: ومرا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Marenouwst nahren Pi,rictoc@
nem nimanecwou nem nimagoc@
evyetacmacf `nje ]par;enoc@ sa
`ntefcw] `mpengenoc.

* Laat ons samen met de herders en
wijzen: neerbuigen voor Christus: die
geboren is uit de Maagd: om ons
geslacht te verlossen.
 للذى ولدته:  مع الرعاة والمجوس: * فلنسجد أمام المسيح
. حتى خل جنسنا: العذراء

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* N;of e;nanohem `mpeflaoc @
ebolqen nouanomia @ icje ke anon pe
peflaoc @ afnohem `mmon sa
]cuntelia.

* Want Hij heeft Zijn volk gered: van hun
zonden: en wij zijn Zijn volk: Hij heeft
ons gered voor altijd.
:  فإذ نحن شعبه:  من خطاياهم: شعبه

* ألنه هو الذى خل
. خلصنا إلى الغاية

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Xcmarwout `w pennyb Pi,rictoc@
areh eron qen nipiracmoc@ hiten
ni`precbia `n]par;enoc@ Maria `tseri
`nnidikeoc.

* U bent gezegend o Christus, onze
Meester:
bewaar
ons
van
de
verzoekingen: door de voorspraak van
de Maagd: Maria de dochter der
rechtvaardigen.
 بشفاعة:  إحفظنا من التجارب: * تباركت يا ملكنا المسيح
. مريم إبنة الصديقين: العذراء

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Ounis] pe `ptaio `mMaria@ ehote
ni`;myi
nem
nidikeoc@
`;mau
`mPi,rictoc
piaidia@
`vrasi
`nni`,rictianoc.

* Groot is de eer van Maria: meer dan de
rechtvaardigen en vromen: de Moeder
van de Eeuwige Christus: de vreugde
van de christenen.
 أم:  أكثر من األبرار والصديقين: * عظيمة هى كرامة مريم
. فرح المسيحيين: المسيح الذاتي

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Piouai ebolqen ]`triac@ piomooucioc
nem Viwt@ acmici `mmof `nje Maria@
]selet et`cmarwout.

* De Ene van de Drie-eenheid: één in
wezen met de Vader: is geboren uit
Maria: de gezegende Bruid.
:  ولدته مريم:  المساوى مع اآلب: * الواحد من الثالوث
. العروس المباركة

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Rwic eron ebolha nirwmi@ euhwou
nem
pouco[ni@
e;be
`psousou
`nnihiomi@ Maria `;mau `mpiouwini.

* Bewaar ons van de slechte mensen: en
hun raad: omwille van de trots der
vrouwen: Maria de Moeder van het Licht.
 ألجل فخر:  ومشورتهم: * إحرسنا من الناس األشرار
. مريم أم النور: النساء

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Cwtem epi`;myi Mi,eoc@ aftamon
qen ouparrycia@ e;be pi`jvo `nIycouc
Pi,rictoc@
qen
By;leem
`nte
]Ioudea.

* Luister naar de rechtvaardige Micha:
hij heeft ons een openbaring bericht:
over de geboorte van Jezus Christus: in
Bethlehem, te Judea.
 من أجل ميالد:  كيف أعلمنا بإعالن: * إسمعوا البار ميخا
.  فى بيت لحم يهوذا: يسوع المسيح

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Ten]wou ne qen oume;myi@ `;mau
`mPi,rictoc piouro `mmyi@ ]helpic `nte
nyetauhei@ ]`proctatyc `nte ni`;myi.

* Wij verheerlijken u in waarheid: o
Moeder van Christus de ware Koning: o
trots van de gevallenen: de voorspraak
van de rechtvaardigen.
 يا رجاء: ألنك أم المسيح الملك الحقيقى
*
ِ : نمجدك بالحقيقة
ِ
. الشفيعة لألبرار: الساقطين

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Uppe Iwannyc aferme;re@ je ic
ou`chimi ecjolh `m`vry@ piioh nem
niciou `nte `tve@ euoi `n`,lom ejen
tecave.

* Ook Johannes heeft getuigd: "Zie, een
vrouw met de zon bekleed: met de maan
en sterren van de hemel: en een kroon
op haar hoofd."
:  قائال ها إمرأة مشتملة بالشمس: * هوذا يوحنا قد شهد
. إكليال على رأسها: والقمر ونجوم السماء

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Vry aly;wc pe Iycouc Pi,rictoc@
nem ]`chimi te Maria ]par;enoc@ nem
piioh pe Iwannyc piref]wmc@ nem
niciou ne pi mit `cnau `napoctoloc.

* Want de zon is waarlijk Jezus Christus:
de vrouw is de Maagd Maria: de maan is
Johannes de Doper: en de sterren zijn de
twaalf apostelen.
 واإلمرأة هى مريم: * فالشمس حقا هو يسوع المسيح
 والنجوم اإلثنى عشر هم: عمد
ِ  والقمر هو يوحنا ال ُم: العذراء
.الرسل

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* <ere ne Maria ]par;enoc@ ,ere
piervei nte Vnou]@ ,ere `;mau
`mpilogoc@ Iycouc pihiyb `nte Vnou].

* Wees gegroet, o Maagd Maria: wees
gegroet, o tempel Gods: wees gegroet, o
Moeder van het Woord: Jezus het Lam
van God.
 السالم ألم:  السالم لهيكل هللا: لك يا مريم العذراء
ِ * السالم
. يسوع حمل هللا: الكلمة

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* "u,y niben moi nwou`nou`,bob@ qen
piparadicoc nem nidikeoc@ Abraam
Icaak Iakwb@ e;be Maria ]ka;aroc.

* Schenk verkoeling aan alle christenen:
in het Paradijs met de rechtvaardigen:
Abraham, Isaak en Jakob: omwille van
de zuivere Maria.
:  فى الفردوس مع الصديقين: * األنفس جميعا أعطهم برودة
. ألجل مريم النقية: إبراهيم وإسحا ويعقوب

ُ إبصالية وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* W Pencwtyr aripameu`i anok
pikermi Nikoudymoc@ ,w nyi ebol w
`
pimairwmi@ nem `pcepi `nni`,rictianoc.

*
Onze
Verlosser,
gedenk
mij:
Nicodemus, want ik ben stof: vergeef
mij, o Menslievende: en de rest van de
christenen.
 إغفر لى يا:  أنا الرماد نيقوديموس: * يا مخلصنا إذكرنى
.  مع باقى المسيحيين: محب البشر
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Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Aieretin anok pikermi@ ecaji
`m`pwou `n]par;enoc@ je te`cmarwout
`n;o qen nihiomi@ `f`cmarwout `nje
pekarpoc.

* Ik, gemaakt van stof, vroeg: om te
spreken van de glorie van de Maagd:
want gezegend bent u onder de
vrouwen: en gezegend is uw Vrucht.
 قائال مباركة:  أن أنطا بمجد العذراء: * سألت أنا الرماد
. و ُمباركة هى ثمرتك: ت فى النساء
ِ أن

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Bon niben `w namenra]@ eu]wou
n
` ;ye;ouab@ Maria `;mau `mVnou]@
]par;enoc `nat;wleb.

* Een ieder, mijn geliefden: verheerlijkt
de heilige: Maria de Moeder Gods: de
onbevlekte Maagd.
 العذراء:  مريم أم هللا:  يُمجد القديسة: * كل أحد يا أحبائى
. غير الدنسة

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Ge gar `n;o pe ]macnou]@ ;
` mau
`mpiouwini `mmyi@ je afsai nan ebol
`nqy]@ `nje piry `nte ]me;myi.

* Want u bent de Moeder Gods: de
Moeder van het Ware Licht: want uit u
scheen over ons: de Zon der
Gerechtigheid.
 ألنه قد أشرق:  أم النور الحقيقى: ت هى والدة اإلله
ِ ألنك أن
ِ *
. شمس البر: منك
ِ لنا

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Decpouta `pouro `nnieneh@ acmici
`mmof `mmyi ]ourw@ ere pital[o ,y
qa neftenh@ je `n;of pe piref;amio.

* De Meester, Koning der Eeuwen: is
geboren uit de ware Koningin: met
genezing onder Zijn vleugels: want Hij is
de Schepper.
 والشفاء تحت:  ولدَته الملكة الحقيقية: * السيد ملك الدهور
. ألنه هو الخالا: أجنحته

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* E;be vai tenersai hwn@ qen
hanhumnoc ten[ici `mmof@ n
` ;of af[i
`nnyetenoun@ af] nan `nnyetenouf.

* Daarom vieren wij feest: met lofzangen
verhogen wij Hem: Hij nam wat van ons:
en gaf ons wat van Hem is.
: هو أخذ الذى لنا:  بتسابيح نعظ ُمه: * من أجل هذا نعيد نحن
.وأعطانا الذى له

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* =Z `ntagma `w ]cemne@ eu]wou ne `w
]ve `mberi@ je te`cmarwout ehote
`tve@ tetaiyout ehote `pkahi.

* Zeven rangen verheerlijken u: o zuivere
en nieuwe hemel: u bent meer gezegend
dan de hemel: en meer vereerd dan de
aarde.
: يمجدونك أيتها السماء الجديدة: * سبع طغمات أيتها الهادئة
. ومكرمة أكثر من األرل: ت أكثر من السماء
ِ مباركة أن

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Yppe ten;wou] `ncyou niben@
ten]wou ne w
` ;ye;meh `nwou@ je
teca`pswi
`mmeu`i
niben@
nim
pe;na`scaji epetaio.

* Laat ons altijd bijeenkomen: wij
verheerlijken u, o glorievolle: want u
bent hoger dan alle gedachten: wie is in
staat te spreken van uw eer.
 ألنك:  نمجدك أيتها المملؤة مجدا: * فلنجتمع كل حين
. من يقدر ينطا بكرامتك: مرتفعة عن كل اآلفكار

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* :ai te ]polic `nouro@ Ciwn pe `;mau
`mPi,rictoc@ je `mmon vyetten;wnt
ero@ `w Maria ]par;enoc.

* Zij is de Stad van de Koning: Sion, de
Moeder van Christus: niemand is u
gelijk: o Maagd Maria.
 ألنه ليس من:  صهيون أم المسيح: * هذه هى مدينة الملك
. يا مريم العذراء: يشبهك

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Ideon polic Ily=m @ pe Maria
]macnou] @ je a vyethijen Ni
,eroubim@ af`i af[icarx ebol `nqytc.

* Maria, de Moeder Gods: is ook de stad
Jeruzalem: want Hij die gezeten is boven
de Cherubim: kwam en nam uit haar het
vlees aan.
 ألن الذى:  هى مريم والدة اإلله: * وأيضا مدينة أورشليم
. أتى وتجسد منها: على الكاروبيم

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Kurioc va ]covia@ afmenre
]ka;aroc@ je te`cmarwout n
` ;o
Maria@ `f`cmarwout `nje pekarpoc.

* De Heer der wijsheid: had lief de
zuivere (Maagd): gezegend bent u, o
Maria: en gezegend is uw Vrucht.
: ت يا مريم
ِ  مباركة أن:  أحب العفيفة: * الرب ذو الحكمة
.ومبارك هو ثمرتك

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Laoc niben nem niourwou@ eu]wou
`n]selet Maria@ je piapac `nte
niehoou@ af`i ebol qen tecmytra.

* Alle volken en koningen: verheerlijken
Maria de Bruid: want de Oude van
dagen: kwam voort uit haar schoot.
 ألن عتيا:  يُمجدون العروس مريم: * كل الشعوب والملوك
. خرج من أحشائها: األيام

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Maria `tseri `nnye;ouab@ acmici
`mPi,rictoc kata carx@ af] nan
`mpef`pneuma e;ouab@ ouoh `n;of af[i
`ntencarx.

* Maria de dochter der rechtvaardigen:
baarde Christus in het vlees: Hij gaf ons
Zijn Heilige Geest: en Hij nam ons vlees
aan.
 أعطانا روح:  والدة المسيح بالجسد: * مريم إبنة األطهار
. وهو أخذ جسدنا: قدسه

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Ni`provytyc nem ni`;myi tyrou@
aucaji e;by] w
` ]ourw@ je a oumys
`n`chimi [itaio@ are[ici `n;o ehoterwou
tyrou.

* Alle profeten en rechtvaardigen:
spraken over u, o Koningin: want vele
vrouwen ontvingen eer: en u ging ze
allen te boven.
 ألن:  تكلموا من أجلك أيتها الملكة: * األنبياء واألبرار جميعا
.ت أكثر منهم
ِ ت أن
ِ  إرتفع: نساء كثيرات نلن كرامات

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Xa`pswi `n;o `w ]ka;aroc@ `w
;ye;meh `neulogia@ n
` ;o pe `psousou
`nnipar;enoc@ ];eotokoc Maria.

* U bent verheven, o zuivere: vol van
zegen: u bent de trots der maagden: o
Moeder Gods Maria.
ت هى فخر
ِ  أن:  المملؤة بركة: ت أيتها النقية
ِ ت أن
ِ * إرتفع
. يا والدة اإلله مريم: العذارى

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Ounis] pe `ptaio`n]macnou]@ `;mau
`mPi,rictoc piat`stahof@ afamoni
`nne`mno]@ are] erw] eqoun erwf.

* Groot is de eer van de Moeder Gods:
de Moeder van de Onbevattelijke
Christus: Hij hield zich aan uw boezem
vast: en u voedde Zijn mond met melk.
:  أم المسيح غير المدرك: * عظيمة هى كرامة والدة اإلله
. وأعطيتيه اللبن فى فمه: مسك ثدييك

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Pe ]par;enoc `ncyou niben@ pikupoc
`nte pi`c;oinoufi@ ]moumi `nwnq `nte
ouon niben@ ma]ho eP[oic ejen
nennobi.

* U bent de altijd-maagd: de hof van de
welriekendheid: de bron van het leven
voor iedereen: vraag Christus omwille
van onze zonden.
 ينبوع الحياة:  بستان البخور: * أيتها العذراء فى كل حين
. إسألى المسيح فى خطايانا: لكل أحد

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Rasi `w ]ve `mberi@ Maria `ptal[o
`nnenswni@ je apikarpoc `nte teneji@
af`i afcw] `n]oikoumeny.

* Verblijd u, o nieuwe hemel: Maria de
genezing van onze ziekten: want de
Vrucht van uw schoot: kwam en verloste
de wereld.
 ألن:  مريم شفاء أمراضنا: * إفرحى أيتها السماء الجديدة
. أتى وخل المسكونة: ثمرة بطنك

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* C[oci eNi,eroubim@ `w ]`proctatyc
etenhot@ tetaiyout eNiceravim@ w
`
Maria `pcw] `nAdam peniwt.

* U bent meer verheven dan de
Cherubim: o trouwe voorspraak: u bent
meer vereerd dan de Serafim: o Maria de
redding van onze vader Adam.
 تكرمتى:  أيتها الشفيعة األمينة: * إرتفعتى عن الكاروبيم
. يا مريم خال آدم أبينا: عن السيرافيم

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Ten]wou ne qen ouounof@ `w
]panagia `mpar;enoc@ je arefai qa pi
at`stahof @ `mPi,rictoc pia,writoc.

* Wij verheerlijken u met blijdschap: o
heilige Maagd: want u droeg de
Oneindige: de Onbevattelijke Christus.
ألنك حملتى غير
:  أيتها العذراء القديسة: * نمجدك بفرح
ِ
. المسيح غير المدرك: المحوى

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Uppe tenjoc je ,ere ne@ `w ][ypi
etfai `mPi,rictoc@ je n
` ;o pe ]wimi
`nnoyte@ ettaho `nni,rictianoc.

* Wij roepen "Wees gegroet: o wolk die
Christus draagt: want u bent het
rationele net: dat de christenen vangt."
نك
ِ  أل:  أيتها السحابة حاملة المسيح: لك
ِ * ها نقول السالم
. التى تصيد المسيحيين: ت هى الصنارة العقلية
ِ أن

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Vyetaf;amio `n`tve `nte `tve@
af[icarx
qen
`;neji
`n]cemne@
teerouwini ehote `vry@ `n;o pe `pca
`n]anatoly.

* Hij die hemel en aarde heeft gemaakt:
nam het vlees aan uit de schoot van de
deemoedige: u bent stralender dan de
zon: u bent de poort naar het oosten.
ت
ِ  أن:  تجسد من بطن الهادئة: * الذى خلا سماء السماء
.ت يا باب المشرق
ِ  أن: ُمنيرة أكثر من الشمس

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* <ere ][rompi e;necoc@ ,ere `;mau
`mpilogoc@ ,ere `;mau `mpidumiorgoc@
Pencwtyr Iycouc Pi,rictoc.

* Wees gegroet, o schone duif: wees
gegroet, o Moeder van het Woord: wees
gegroet, o Moeder van de Schepper:
onze Verlosser Jezus Christus.
 السالم ألم:  السالم ألم الكلمة: * السالم للحمامة الحسنة
. مخلصنا إبن هللا: الخالا

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* "u,y niben `w Pennyb@ moi nwou
`noumeroc
nem
ou`klyroc@
qen
tekmetouro nem nye;ouab tyrou@
hiten ni`precbia `n]par;enoc.

* Onze Meester schenk aan alle zielen:
een deel en een erfdeel: met alle heiligen
in Uw Koninkrijk: door de voorspraak
van de Maagd.
 فى ملكوتك مع:  أعطهم حظا ونصيبا: * كل األنفس يا ملكنا
. بشفاعة العذراء: جميع القديسين

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* W Pencwtyr aripameu`i@ anok
pikermi Nikodymoc@ ,w nyi ebol
`nnanobi@ nem `pcepi `nni`,rictianoc.

*
Onze
Verlosser,
gedenk
mij:
Nicodemus, want ik ben stof: vergeef
mijn zonden: met de rest van de
christenen.
 وأغفر لى:  أنا الرماد نيقوديموس: * يا مخلصنا إذكرنى
. مع باقى المسيحيين: خطاياى
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يوم السبت

Zaterdag

(1)
Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie
ُ إبصالية وا
طس على
ثيؤطوكية يوم السبت

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Amwini tyrou qen ou[isswou @
`ntenhwc eVnou] pisaeneh @ ouoh
icjen jwou sa jwou @ tenouwst
`mmok sa eneh .

* Komt allen met verlangen: om te loven
de Eeuwige God: van generatie tot
generatie: wij aanbidden U tot in
eeuwigheid.
 ومن جيل إلى:  لنسبح هللا األبدى: * تعالوا جميعا باشتياق
. نسجد لك إلى األبد: جيل

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Baki niben nem ]mi niben @ nem
nyetsop hijen pikahi @ euhwc erok
qen acpi niben @ je ;wk te ]jom nem
piamahi .

* Elke stad en ieder dorp: alle bewoners
van de aarde: loven U in elke taal: aan U
zij de kracht en majesteit.
 يسبحونك:  والسكان على األرل: * كل مدينة وكل قرية
.  قائلين لك القوة والعزة: بكل اللغات

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ge gar akouwrp `mpeklogoc@ afjem
pensini qen pefnai@ af[icarx qen
]par;enoc@ e;be vyetevwn `noujai.

* Want U hebt Uw Woord gezonden: Hij
bezocht ons in Zijn barmhartigheid: en
nam het vlees aan uit de Maagd: omwille
van onze verlossing.
:  وتجسد من العذراء:  إفتق َدنَا برحمته: * ألنك أرسلت كلمتك
. ألجل خالصنا

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Dauid pihumnodoc e;ouab@ afjw
`nneccuggwmion@ je nefcen] qen
nitwou e;ouab@ aP[oic mei `nnipuly
`nte Ciwn.

* David de heilige psalmist: sprak van
haar symbolen: "Zijn stichting ligt op
heilige bergen: de Heer heeft de poorten
van Sion lief."
 أساساته فى:  نطا بمدائحها قائال: * داود المرتل القديس
.  أحب الرب أبواب صهيون: الجبال المقدسة

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ete ;ai te ]par;enoc @
]at;wleb
`ncemne
@
Maria
];eotokoc @ ]ourw `naly;ine .

* Dat is de zuivere: onbevlekte Maagd:
Maria de Moeder Gods: de ware
Koningin.
:  مريم والدة اإلله:  غير الدنسة الهادئة: * هذه العذراء
. الملكة الحقيقية

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Zeoi toc qen outaio @ tener
makarizin `mmo @ hwc ma`nselet
`nattako @ aPi`pneuma e;ouab ejw.

* Waarlijk zegenen wij u: met eer: o
smetteloze Bruid: de Heilige Geest kwam
over u.
:  أيتها العروس بغير فساد:  نعطيك الطوبى: * حقا بكرامة
. وروح القدس يحل عليك

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Yppe gar ebolhiten pe karpoc@
apioujai tahe pengenoc@ aVnou]
hotpen
erof
`nkecop@
hiten
tefmetaga;oc.

* Want door uw Vrucht: kwam redding
voor ons geslacht: en God verzoende
zich weer met ons: door Zijn goedheid.
 وهللا ردنا: جنسنا

 أدرك الخال: * ألن هوذا من قبل ثمرتك
. من قبل صالحه: إليه ثانية

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* :nouni `nte Dauid@ `n;o gar pe
pigenoc@ aremici nan `mpimenrit
Pencwtyr Uioc :eoc.

* U bent het nageslacht: en de wortel
van David: u baarde de Geliefde: de
Zoon Gods, onze Verlosser.
: ت لنا الحبيب
ِ  قد ولد:  وأصل داود: ت هى جنس
ِ * أن
. مخلصنا إبن هللا

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Iycouc Pi,rictoc pimonogenyc@
ebolqen Viwt qajen niewn@
tennah] erof at[ne canic@ je
Pennou] `naly;inon.

* Jezus Christus is de Eniggeborene: uit
de Vader vóór alle tijden: in Hem geloven
wij zonder twijfel: want Hij is onze Ware
God.
 نؤمن به:  من اآلب قبل كل الدهور: * يسوع المسيح الوحيد
.  ألنه إلهنا الحقيقى: بغير شك

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ke gar `n;o pe ]caby@ `w Maria `;mau
`mVnou]@ areswpi `noumah`cnou]
`mve@ hijen pikahi ]macnou].

* U bent de wijze: o Moeder Gods Maria:
u werd de tweede hemel: op aarde, o
Moeder van God.
:ت سماء ثانية
ِ  صر:  يا مريم أم هللا: ت هى الحكيمة
ِ ألنك أن
ِ *
. على األرل يا والدة اإلله

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Loipon e;be petoubo@ are`jvof
hiten
`provytia@
at[ne
`jroj
`nattako@ oude gamoc oude cunoucia.

* Want in uw reinheid: baarde u Hem
volgens de profetie: zonder zaad of
smet:
en
zonder
huwelijk
of
gemeenschap.
 بغير زرع بغير:  ولدتيه بالنبوة: طهارتك
* وأيضا من أجل
ِ
.  وال زواج وال مباضعة: فساد

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Maria `tseri `nnye;ouab@ ]`ckuny
nyetoumou] eroc@ je ;ye;ouab `nte
nye;ouab@
]kubwtoc
nem
pi`ctamnoc.

* Maria de dochter der rechtvaardigen:
de tabernakel die wordt genoemd: het
heilige der heiligen: de ark en het
verzoendeksel.
:  قدس األقداس: المدعوة
 القبة: * مريم إبنة األبرار
َّ
. والتابوت والقسط

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ni`plax `nte ]dia;yky qen
temytra
w
`
]par;enoc@
areten;wn] e]mouki@ ;yeta Iakwb
nau eroc.

* De tafelen van het verbond: waren in
uw schoot o Maagd: u werd vergeleken
met de ladder: die Jakob heeft gezien.
: تشبهتى بالسلم: أحشاءك أيتها العذراء
 فى: * ولوحا العهد
ِ
. الذى رآه يعقوب

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Xeritoc nior;odoxoc aumou] ero
je `;mau `mVnou]@ areohi ereoi
`mpar;enoc@ qen ou`svyri nem ouho].

* En vooral de orthodoxen: noemen u de
Moeder Gods: u bleef een maagd: dat is
een ontzagwekkend wonder.
ت باقية
 قد: * وباألكثر األرثوذكسيين
ِ  وأن: دعوك أم هللا
ِ
.  بعجب وهيبه: عذراء

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ouoh hyppe ic P[oic@ qen teneji af`i
ebol@ afswpi nan `nourefrwic@ w
`
;yet`cmamat etjyk ebol.

* Zie, de Heer: kwam voort uit uw
schoot: Hij werd onze Beschermer: o
volmaakte en gezegende.
:  وصار لنا حارسا: بطنك
 قد خرج من: * وها هوذا الرب
ِ
. أيتها المباركة الكاملة

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Palin on ten]wou ne@ je ,ere
;ye;meh `n`hmot@ ouoh P[oic sop
neme@ arejimi gar `nou`hmot.

*
Nogmaals
verheerlijken
wij
u
zeggende: "Wees gegroet, o vol van
genade: de Heer is met u: want u hebt
genade gevonden."
:معك
ِ  الرب:  إفرحى يا ممتلئة نعمة: * وأيضا نمدحك قائلين
. ت نعمة
ِ ألنك وجد
ِ

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Rwou `nnicaq nem nicovoc@ eujw
`m`ptaio `mMaria@ qen hantaio eu[ici
`mmoc@ nem hanmys `neuvomia.

* De monden van de wijzen en leraars:
spreken van de eer van Maria: met vele
eervolle lofzangen: verheffen zij haar.
:  ينشدون كرامة مريم: * أفواه المعلمين والحكماء
ّ ِ ُ كثيرة ي: وبكرامات ومدائح
. عظمونها

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ce ontoc tenersai hwn@ e;be `;mau
`mpimenrit@ qen ousai `m`provytikon@
enws ebol nem `pouro Dauid.

* Ja waarlijk vieren wij: de Moeder van
de Geliefde: met een profetisch feest: en
wij roepen met koning David uit.
:  بعيد نبوي:  من أجل أم المحبوب: * نعم حقا نحن نُعيَّد
. ونصرخ مع داود الملك

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Twnk P[oic epekemton@ `n;ok nem
]kubwtoc@ pi`sbwt `nse `mpaukunon@
Maria ][rompi e;necoc.

* Sta op, o Heer, naar Uw rustplaats: U
en de ark: en de staf van amandelhout:
dat is Maria de schone duif.
: والقضيب اللوز:  أنتَ والتابوت: * قم أيها الرب إلى راحتك
. هى مريم الحمامة الحسناء

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Udeon ke ,aritwmeny@ w
`
]`trapeze `m`pneumatiky@ etervaqri
`nnenswni@ et] `m`pwnq `nnen'u,y.

* Zij is vol van genade: de spirituele
tafel: die onze ziekten geneest: en leven
geeft aan onze ziel.
 الشافية:  المائدة الروحانية: * وأيضا الممتلئة نعمة
.  والمعطية الحياة لنفوسنا:أمراضنا

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Vnyb Vnou] pirefsenhyt@
boy;in eron w
` pimairwmi@ e;renjw
nem Elicabet@ je te`cmarwout n
` ;o
qen nihiomi.

* O Meester, Barmhartige God: sta ons
bij, o Menslievende: dat wij mogen
roepen met Elisabeth: "Gezegend bent u
onder de vrouwen."
 لكى ننشد مع:  أ ِعنّا يا محب البشر: * السيد اإلله المتحنن
. ت فى النساء
ِ  مباركة أن: اليصابات قائلين

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* <ere ke ,aritwmeny@ o Kurioc
metacou@ nem Gabriyl pifaisennoufi@
piaggeloc `nte pi`cmou.

* En met Gabriël de Boodschapper: de
engel van de zegen: "Wees gegroet, o
vol van genade: de Heer is met u."
:  مع غبلاير المبشر: معك
 الرب: * إفرحى يا ممتلئة نعمة
ِ
. مالك البركة

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

*
"wtyr
`mpeklaoc
nainwou@
nyetswni matal[wou@ nyetause
e`psemmo matac;wou@ nyetauenkot
P[oic maemton nwou.

* O Verlosser ontferm U over Uw volk:
genees de zieken o Heer: breng de
reizigers terug: schenk rust aan hen die
ontslapen zijn.
 المسافرين:  المرضى إشفهم: .* أيها المخل إرحم شعبك
.  والذين رقدوا يارب نيحهم: ردّهم

Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie

ُ إبصالية وا
طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* W Pen[oic Iycouc Pi,rictoc@
ari`vmeu`i
`mpaela,ictoc@
e;be
tekmau `mpar;enoc@ ouoh opt nem
nekpictoc.

* O onze Heer Jezus Christus: gedenk
mijn zwakheid: omwille van Uw Moeder
de Maagd: tel mij bij de gelovigen.

 من أجل أمك:  اذكر حقارتى: * ياربنا يسوع المسيح
. وأحسبنى مع المؤمنين:العذراء
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يوم األحد

Zondag

)(1
Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية
يوم األحد

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Acwtem `nje Ciwn@ ouoh
acouounof@ ete ;ai te Ciwn@
`;mau `m`pounof.

* Sion heeft geluisterd: en zich
verheugd: dat is Sion: de Moeder
van de blijdschap.
:  التى هى صهيون:  وفرحت: * سمعت صهيون
. أم الفرح

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Bon ourasi nan@ qen ;ye;ouab
Maria@ ere Vnou] nai nan@ hiten
nec`precbia.

* Alle blijdschap ontvangen wij:
door de heilige Maria: want God
ontfermt zich over ons: door haar
voorspraak.
:  ألن هللا يرحمنا:  بالقديسة مريم: * كل فرح لنا
. بشفاعتها

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Gabriyl pinis]@ `nar,y
aggeloc@ auouwrp hiten Vnou]@
sa ]par;enoc.

* Gabriël: de grote aartsengel: is
door God gezonden: tot de
Maagd.
 أُرسل من:  فى رؤساء المالئكة: * غبلاير العظيم
.  إلى العذراء: ِقبَل هللا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Decpouta afjoc@ `mpefbwk
Gabriyl@ ]nac `mpi,ereticmoc@
qen ounis] `n;elyl.

* De Meester zei: tot Zijn dienaar
Gabriël: “Breng haar de blijmare:
met grote blijdschap.”
َ  أع:  لعبده غبلاير: * السيد قال
 بعظم: طها السالم
. تهليل

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* E;be vai afhwl@ sa] panagia@
ouoh afws `ebol@ je ,ere ne
Maria.

* Daarop ging hij heen: naar de
heilige: en zei tot haar: “Wees
gegroet, o Maria.”
 وخاطبها:  إلى القديسة: * من أجل هذا مضى
.لك يا مريم
ِ  السالم: قائال

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Zwoun `ftou e;ouab@ erhumnoc
nemwou@ wli `mvye;ouab@ Vnou]
`nte `pwou.

* Wij lofzingen samen: met de
Vier heilige Wezens: en verhogen
de Heilige: God der heerlijkheid.
 ونرفع:  نُسبح معهم: * أربعة مخلوقات مقدسين
.  هللا له المجد: للقدوس

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ycayac pi`provytyc@ ws `ebol
e;bytc@ je pidecpoutyc@ af`i
afswpi `nqytc.

* Jesaja de profeet: riep uit over
haar: dat de Meester komen zou:
en wonen in haar.
 قائال السيد:  يفرح من أجلها: * إشعياء النبي
.  ويحل فيها: يأتى

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* :elyl `mmwten@ `w nisyri `nte
nirwmi@ je Vnou] nemwten@ af`i
afswpi `nrwmi.

* Vreugde zij aan u: o kinderen
der mensen: want God is met u:
Hij kwam en werd een mens.
:  ألن هللا معكم:  يا أبناء البشر: * التهليل لكم
. آتى وصار إنسان

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Iycouc Pi`,rictoc af`i@ sa
`ntefcw]
`mmon@
`ebolqen
ni`hbyou`i@ `ncanidemwn.

* Jezus Christus kwam: om ons
te verlossen: van de werken van:
de demonen.
:  من أعمال:  حتى خلصنا: * يـسوع المسيح أتى
. الشياطين

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Kurioc Pi`,rictoc@ Psyri
`mVnou]@
acmacf
qen
]par;enoc@ af`i e;be pencw].

* Christus de Heer: de Zoon van
God: is geboren uit de Maagd: Hij
kwam voor ons heil.
 أتى:  ولدته البتول:  إبن هللا: * الرب يسـوع
. ألجل خالصنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Laoc niben `mpictoc@ nisyri
`nte
]ekklycia@
ec]wou
`n]par;enoc@ qen handoxologia.

* Alle gelovige volken: de
kinderen van de kerk: roemen de
Maagd: met lofzangen.
 يمجدون:  أوالد الكنيسة: * كل الشعوب المؤمنين
.  بتماجيد: العذراء
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Maria ]par;enoc@ ;yetjyk
`ebol@ eckw] `mpengenoc@ qen
oumoun `ebol.

* De volmaakte Maagd Maria: bidt
aanhoudend: omwille van: ons
geslacht.
:  عن جنسنا:  الكاملة طالبة: * مريم العذراء
. بمداومة
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Nitagma `nte `p[ici@ nem
noudunamic@ auwli`mpecer`vmeu`i@
kata touvucic.

* De rangen in den hoge: en de
machten: met al hun naturen:
gedenken haar.
:  رافعين ِذكرها:  وقواتهـم: * الطغمات العُلوية
. كطبيعتهم
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* X`cmarwout Iy=c Pi`,rictoc@
Psyri `mVnou]@ acmacf qen
]par;enoc@ `;mau `mpicw].

* Gezegend bent u, o Jezus
Christus: de Zoon van God:
geboren uit de Maagd: Moeder
van de redding.
 الذى ولدته:  إبن هللا: * تباركت يا يسوع المسيح
.  أم الخال: البتول

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ounis] pe `pwou@ qenrwou
`nnipictoc@ `;mau `m`pouro@ Iycouc
Pi,årictoc.

* Groot is de glorie: van de
Moeder van de Koning: Jezus
Christus: in de mond van de
gelovigen.
:  مجد أم الملك:  فى أفواه المؤمنين: * عظيم هو
. يسوع المسيح

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Pen[oic Iycouc Pi`,rictoc@
piouai `ebolqen }`triac@ af[icarx
`ebol@ qen Pi`pneuma e;ouab.

* Onze Heer Jezus Christus: de
Ene van de Drie-eenheid: nam
het vlees aan: door de Heilige
Geest.
 تجسد: الواحد من الثالوث: * ربنا يسوع المسيح
. من الروح القدس:
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ran niben et[oci@ `nte
niacwmatoc@ `mpou`svoh `m`p[ici@
`nte nemakaricmoc.

* Alle verheven namen: van de
onlichamelijken: hebben niet
bereikt: uw grote zaligheid.
 لم:  غير المتجسدين: * كل األسماء العالية
.  علو طوباويتك:يبلغوا
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Cejoust e`qryi ejwn@ qen
`vbal `nnayt@ hiten ]macnou]@
Maria ]selet.

* Aanschouw ons: met een oog
van barmhartigheid: omwille van
de Moeder Gods: de Bruid Maria.
 من ِقــبَل والـدة:  بعـين الرحمـة: * تطلّع علينا
.  مريم العروس: اإلله
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ten[ici `n]par;enoc@ Maria
]macnou]@ `psousou `mpengenoc@
etaf`ie;be pencw].

* Wij verheffen de Maagd: de
trots van ons geslacht: Maria de
Moeder van God: die voor onze
verlossing kwam.
:  فخر جنسنا:  مريم والدة اإلله: * نُعظم العذراء
. الذى أتى ألجل خالصنا
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Uioc :eoc Pennou]@ af[icarx
`nqytc@ af`i e;be pencw]@ nem
]`ktycic tyrc.

* De Zoon Gods, onze God: nam
het vlees aan uit haar: omwille
van het heil: van de hele
schepping.
 وأتى ألجل:  تجسد منها: * إبـن هللا إلهـنا
.  الخليقة كلها: خال
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Vnou] piboy;oc@ icje afcwtp
`mmoc@ afouwrp `nni`provytyc@
aucaji qen pikocmoc.

* God de Helper: koos haar uit:
en Hij zond de profeten uit: om te
spreken in de wereld.
: وأرسل األنبياء:  إنه كمن إختارها: * هللا ال ُمعين
. تكلموا فى العالم
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* <ere ]macnou]@ ,ere ]cemne@
,ere
pi`;ronoc@
m`pouro
`naly;ine.

* Wees gegroet Moeder Gods:
gegroet o deemoedige: gegroet o
ware Troon: van de Koning.
 السالم:  السالم للهادئة: * السالم لوالدة اإلله
.  الملك الحقيقي: للكرسي
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* "wtyr `mpikocmoc@
tefoikonomia@
acmacf
]par;enoc@ `naly;ine.

qen
qen

* De Verlosser van de wereld: is
geboren uit de Maagd: naar Zijn
verlossingsplan: in waarheid.
:  ولدته البتول:  بتدبيره: العالم

* مخل
. الحقيقية
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Wounia] `n;o@ Maria `;mau
`mVnou]@ je `mmon vyetoni `mmo@
qaten P[oic Pennou].

* U bent gezegend: o Maria,
Moeder Gods: want niemand is u
gelijk: bij de Heer God.
 فإنه ليس:  يا مريـم والدة اإلله: ت
*
ِ طوباك أن
ِ
.  عند الرب إلهنا: شبهك
ِ
ُمن ي
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Swpi nyi `noucw]@ nem
oucwtyria@
qaten
P[oic
Pennou]@ qen tefparoucia.

* Wees mij tot redding: bij de
Heer: onze God: bij Zijn
verschijning.
:

 المخل:  عند الرب إلهنا: * كوني لي خالصا
. فى إستعالنه

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* F`cmarwout `n;ok@ `w Pi`,rictoc
`Psyri
`mV]@
je
akcw]
`mpeklaoc@ qen tekmainou].

* Gezegend bent U: o Christus,
Zoon van God: want U heeft Uw
volk gered: in Uw Goddelijke
liefde.
 ألنك خلصت:  أيها المسيـح إبن هللا: * مبارك أنت
.  بمحبتك اإللهية: .شعبك

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Qen pekran tennah]@ `w Iy=c
P,=c@ Emmanouyl Pennou]@
anon qa ni,rictianoc.

* Wij, Christenen: geloven in Uw
Naam:
o
Jezus
Christus:
Emmanuël onze God.
 عمانوئيل:  يا يسوع المسيح: .* بإسمك نؤمن
.  نحن المسيحيين: إلهنا
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Hiten nieu,y@ `nte tekmau
Maria@ nahmen qen pivas et,y@
sa ]cuntelia.

* Door de voorbeden: van Uw
Moeder Maria: red ons van iedere
strik: tot het einde toe.
:  نجنا من الفخ:  أمك مريم: * بصلوات
. الموضوع إلى اإلنقضاء
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Je `n;ok ouboy;oc@ qen
nen`;lu'ic@ `w Iycouc Pi`,rictoc@
pimonogenyc.

* Want in onze nood: bent U onze
toeverlaat: o Jezus Christus: de
Eniggeborene.
 يا يسوع:  فى شدائدنا: * ألنك أنت معيننا
.  الوحيد: المسيح
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* {o `n`qryi `nqyten@ hina
`ntenouwst `mmok@ ]nou nem
`ncyou niben@ ouohtenhwc `erok.

* Bevestig ons in U: dat wij U
aanbidden: en U loven: nu en
altijd.
:  اآلن وكل حين:  لكـى نسجد لك:* إغرس فينا
. ونُسبحك
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إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Tentwbh `erok w
` Pi`,rictoc@ ,w
nan `nnenanomia@ hiten tekmau
`mpar;enoc@ ten[oic `nnyb Maria.

* Wij smeken U, o Christus: vergeef
onze zonden: omwille van Uw Moeder
de Maagd: onze Vrouwe Maria.

 من:  إغفر لنا زالتنا: * نطلب إليك أيها المسيح
. سيدتنا وملكتنا مريم: قِبل أمك البتول
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