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إبصالية واطس لعيد الختان

* Aniou`i `mP=o=c `nnisyr i@ `nte V] `et`cmarwout @
`aniou`i `mP=o=c `nhanwili @ nem hanmaci eukeniwout.
* Bwrp naf `e`pswi `mpitai`o @ nem ou`wou
`mpefran =e;
= =u @ `ari bwk `mP=o=c qen ou`cbw @ ouoh
ouwst qen nefaulyou `e;ouab.
* Bied de Heer aan, o gezegende zonen Gods, bied de Heer
lammeren, en gemeste kalveren aan.
* Zend tot Hem omhoog, eer en glorie voor Zijn Heilige
Naam, dient de Heer met waardigheid, aanbid Hem in
Zijn heilige voorhoven

 الكـباش:  قدموا للـرب:  أبناء اللـه المباركين: * قدموا للرب
.والعجول
:  الكرامة والمجد السمه القدوس: * أرسلوا له إلي فوق
. وإسجدوا في ديار قدسه: إعبدوا الرب بأدب

* Ge
gar
eufai
naf
`nhan
souswousi
@
masenwten `eqoun `enefaulyou =e=;=u @ `ini `e`pswi `ejen
pefma`nerswousi @ `nhanbaryit nem hanhiyb.
* Dauid pihumnodoc `mmyi@ efjoc qen ounis] `n`srwic@
je
aiounof
`ejen
ny`etaujoc
nyi@
je
tennasenan `e`pyi `mP=o=c.
* Want Hem worden offers aangeboden, laten wij Zijn heilige
voorhoven betreden, biedt op Zijn heilig altaar aan, bokken en
lammeren.
* David de oprechte psalmist, zei met grote zorg: ik was
verheugde toen men mij zeide, laten wij naar het huis des
Heren gaan.

: وإصعدوا علي مذبـحه
ِ :  إدخلوا إلي ديـار قدسه: * ألن له تُرفع الذبائـح
.التيـوس والحمالن
 إلي:  فَ ِرحتُ بالقائـلين لي:  يقول بحرص عظيم: * داود المرتل الحقيقي
.بيت الرب نذهب

* Ei`e`i `eqoun sa pima @ `nerswousi `nte V] @ qen
hanhumnoc `enaneu @ nem han ;uci`a `nat`cnof.
* Zeontwc petcemne nomoc@ vy`etaf ;ami`o
`n`Adam@ afswpi qa pinomoc@ `etacmacf `nje
Mariam.
* Kom en nader tot, het altaar van God, met goede
lofzangen, en onbloedige offers.
* Want waarlijk de Gever van de wet, die Adam geschapen
heeft, kwam onder de wet, toen Hij geboren is uit Maria.

 وذبائـح غير:  بتسابيح جيدة:  مـذبح اللـه: * أدخل إلي
.دموية
 صـار تـحت:  الذي خلق آدم: * فبالحـقيقـة واضع الناموس
. لمـا ولدتـه مريم: الناموس

*=y
`n`ehoou
`etaumoh
`ebol
@
menenca
pefjinmici `n`svyri @ afjwk `mpinomoc `ebol @
afse `eqoun `e`pyi `mpicebi.
* :=c piouai `mmauatf @ af`ini `mmon qen hwb niben @
saten `vnobi `mmauatf @ `n;of pe P=o=c `nte nom]
niben.
* Toen acht dagen waren voorbijgegaan, na zijn
wonderbaarlijke Geboorte, heeft Hij de wet vervuld, en
betrad Hij het huis van de besnijdenis.
* De Ene Enige God, werd in alles aan ons gelijk, behalve
in de zonde alleen; Hij is de Heer van alle troost.

:  أكـمل الناموس:  بـعد ميالده العـجيب: * ولما َك ُملَت ثـمانيـة أيام
.ودخل بيت الخـتان
 مـا خال الخطيـئة:  أشبهنا في كل شيء: * االله الواحيد وحده
. وهو رب كل عزاء: وحدها

* I=y=c P=,=c aumou] `erof @ kata `pcaji `mpiaggeloc
@ `mpatouerboki `mmof @ qen `;neji `n]par;enoc.
*Ke palin on qen ouiyc @ aujwk `ebol `nje
nou`ehoou @ kata `vnomoc `mMw`ucyc @ aujwkem
ouoh autoubwou.
* Hij werd Jezus Christus genoemd, volgens het woord van
de engel, alvorens Hij werd gedragen, in de schoot van de
Maagd.
* En spoedig nadat zij, haar dagen had volbracht, heeft zij
zich volgens de wet van Mozes, gewassen en gezuiverd.

 في:  قبل أن ُحبل به:  كقول المالك: * ودُعي يسوع المسيح
.بطن العذراء
:  كناموس مـوسى:  لمـا َك ُملت أيـامهمـا: * وأيضا بسرعة
.إغتَسال و َط ُهرا

* Loipon qen ou=p=n=a eftennyout @ ausenwou
on `eI=l=y=m @ `e`iri `mvyet`cqyout @ `ere nouhyt oi `natkim.
* Menenca nai af`wli `mmof @ `ejen nefjij `nje Cimwn
@ `mpairy] afouwn `nrwf @ af`cmou `eV] `nni`ewn.
* En met een nederige geest, ging zij naar Jeruzalem, om
te vervullen wat geschreven staat, met een standvastig
hart.
* En toen nam Simeon Hem, en in zijn handen droeg hij
Hem, en toen opende hij zijn mond, en zegende de Heer
der Eeuwen.

 ليصنعا:  ذهبـا إلي أورشليم: * وأيضا بروح منسحق
. بقلب غير متزعزع: المكتوب
:  وهكذا فتح فاه:  سـمعان علي يديه: * بعد هذا حـمله
.
.ارك إله الدهور
َ َوب

* Nabal aunau `epeknohem @ ]nou panyb `,na,a pekbwk
@ qen ouhiryny `n,wlem @ kata `pcaji `nte rwk.

* Xapina qen ou;elyl @ ac`i `nje ]`provytyc @
anna `tseri `mVanouyl @ ouoh acer`omologityc.
* Mijn ogen hebben Uw heil, heden aanschouwd,
mijn Meester laat nu Uw dienaar, in vrede gaan
naar Uw woord.
* Toen kwam met vreugde, Hanna de profetes, de
dochter van Fanuël, en gaf haar getuigenis.

 يا سيدي أطلق عـبدك:  خـالصك اآلن: * عيناي قـد أبصرتا
. عاجال كقول فيك: بسالم
:  بنت فنوئـيل:  حنـة النبيـة: * وبغـتة أتت بتهليل
.وإعترفت

* Ou`wou nak nem outai`o @ `w piaplouc qen tefouci`a @
pinou] `nref;ami`o @ `mpirwmi `n`apac qen pefou`inam.
* Pekran
holj
ouoh
`f`cmarwout@
qen
rwou `nny=e;
= =u `ntak@ tenouwst `mmok nem pekiwt@
nem pi=p=n=a =e=;=u.
* Aan U zij de glorie en de eer, gij die Eén zijt in Uw
Wezen, de God en Schepper der mens, de Oude van Dagen.
* Uw Naam is zoet en gezegend, in de mond van Uw
heiligen, wij aanbidden U met Uw Vader, en de Heilige
Geest.

اإلله الخالق

: أيها البسيط في جوهره: * لك المـجد والكرامة
.اإلنسان العتيق بيمينه
:  نسجد لك مع أبيك:  في أفـواه قديسيك: * إسـ ُم َك حلو ومبارك
.
.والروح القدس

* Rwic `nouon niben@ euhwc `erof euerme;re
naf
`aly;wc@
niman`ecwou
nem
nimagoc@
nem `p,wroc `nniaggeloc.
* Cimwn
nem
Anna
]`provytyc@
nem `t`cmy `nte `Viwt@ nem I=w=a pibaptictyc@ nem
Za,ariac pefiwt.
* Zie, iedereen looft Hem, en getuigt waarlijk van
Hem; de herders en de wijzen, en de koren van engelen.
* Simeon en de profetes Hanna, en de stem van de
Vader, Johannes de Doper, en zijn vader Zacharias.

:  الرعـاة والـمجوس:  الـجميـع يسبحونه ويشهدون له: * تأملـوا
.وصفوف المالئكة
:  ويوحـنا المعمـدان:  وصوت اآلب: سـمعـان و َحـنَةَ النبية
ِ *
.وزكريـا أبـوه

* Tote D=a=d qen ourasi @ efcaji qen ouersisi @
tote
eu`e`ini
`nhanmaci
@
`e`pswi
`ejen
pekma`nerswousi.
* U=c :=c Emmanouyl @ pe pisouswousi `mme;myi @
ou`anavora nem ou`[lyl @ `etau,af qen piervei.
* Daarom zegt David, met blijdschap en gezag; zij
zullen kalveren offeren, op Uw altaar.
* De Zoon Gods Emmanuël, is het ware offer, de
offergave en brandoffer, geplaatst in het heiligdom.

 على:  حينئذ يقدمون:  بسلطان فارحا: * حينئـذ داود يقول
.مذبحك العجول
 والقربان:  هو الذبيحة بالحقيقة: * إبن اللـه عمـانوئيل
.
. موضوعا في الهيكل: والمـحرقـة

* Vy`etauenf `e`pswi `mmof @ hijen pise `nte pi`ctauroc @

qen pefouws `mmin `mmof @ e;be `ptoubo `mpikocmoc.
*`<ouab n
` ;ok qen oume;myi @ w
` vy`etaf jwk ]metrwmi
@ ouoh n
` ;of ounou] `mmyi @ qen `pjwk `ntefme;nou] `n`svyri.
* Hij die opgedragen is, op het hout van het kruis, door
Zijn eigen vrije wil, voor de zuivering der wereld.
* U bent Heilig in waarheid, U die het menszijn hebt
vervuld, terwijl U waarlijk God zijt, met de volmaakte
wonderlijke Goddelijkheid.

 مـن:  بـإرادتـه وحده:  علي خشبة الصليب: * الذي ُرفع
.أجل تطهيـر العالـم
 وهو اللـه حقا في:  يا من أكمل اإلنسانية: * أنتَ بالحقيقة
.
. الهـوتـه العجيب: كـمال

* "u,y niben `nte peklaoc@ moi nwou `nou`mton nem ou`,bob@
qen kenf `nni`proto patroc@ Abraam Icaak Iakwb.

*`W piran e;meh `n`wou@ w
`
piran e;meh `n`cmou@
nahmen
`ebol
ha
pipethwou@
nem
`ebolha `persisi `nte `vmou.
* Schenk rust en verkoeling aan, alle zielen van Uw volk,
in de boezem van de aartsvaders, Abraham Isaak en
Jakob.
* Uw Naam is vol van glorie, Uw Naam is vol van zegen,
red ons van de Kwade, en de macht van de dood.
:  في أحضان اآلباء األولين:  أعطها راحة وبرودة: * كل أنفس شعبك
.إبـراهيـم واسحق ويعقوب
:  نـجني من الشـرير:  أيـها األسم المملوء بركة: * أيـها األسم المملوء مـجدا
.ومن سلطان الموت
Index - الفهرس

/

/

/

Psalie Adam voor
het Besnijdenis
Feest
إبصالية آدام لعيد الختان

*`Aniou`i `mP=o=c @ `nou`wou nem outai`o @ `aniou`i
`mP=o=c
@
`nhanhumnoc
`mpi`[ro.
* Bwrp naf `e`pswi `mmyni@ `nhanhiyb
`nat,arof@ nem hanjwm beri@ nem han;uci`a
`nat`cnof.
* Bied de Heer aan, glorie en eer, bied de Heer aan,
lofzangen van overwinning.
* Zend tot Hem altijd omhoog, lammeren die niet
zwijgen, nieuwe liederen, en onbloedige offers.

. تسابيح الغلبة:  قدموا للرب:  مجدا وكرامة: * قدموا للرب
 وأناشيد:  حمالنا غير ساكتة: * أرسلوا له إلي فوق دائما
. وذبائح دموية: جديدة

* Ge gar af;amion@ ouoh `anon an pe@
aftoubon af`tcabon@ `enimwit `nte `tve.
* Dauid `ncyou niben@ efjoc qen oume;myi@
`wouniatou `nouon niben@ etsop qen pekyi.
* Want Hij heeft ons geschapen, toen wij niet
bestonden, Hij zuiverde en leerde ons, het pad naar
de hemel.
* David zegt, in waarheid: welzalig allen die wonen,
in Uw huis.

 طرق:  وطهرنا وعلمنا:  وإذ نحن لم نكن: * ألنه خلقنا
.السماء
 طوبي لجميع الساكنين:  في كل حين بالحقيقة: * يقول داود
. في بيتك:

* E`i`e`i `eqoun@ sa pima`nerswousi@ `nte V]
qen
oumoun@
ei`eswt
`nhanswousi.
* Ze ontwc qen ou`svyri@ `aP=,=c pimairwmi@
swp `erof `mpicebi@ `m`vry] `nnirwmi.
* Nader tot, het altaar van God, te allen tijde,
en bied offeranden aan.
* Want waarlijk wonderbaar, dat Christus
die de mens liefheeft, de besnijdenis heeft
aanvaard, net als de mensen.
. وأذبح الذبائح:  دائما:  مذبح هللا: * أدخل إلي
:  قَ ِب َل الختان:  أن المسيح محب البشر: * فعجبا بالحقيقة
.مثل البشر

* Yppe gar Loukac @ afcaji qen vai @ e;be
Maciac
@
ouoh
af`cqai.
* :ebdwmac `etackyn @ aumou] `erof @ je I=y=c
pe pefran @ kata `pcaji `mpiaggeloc.
* Want Lukas, sprak daarover, en over de
Messias, schreef hij.
* Toen de eerste week, voorbij was, werd Hij
Jezus genoemd, naar het woord van de engel.
. وكتب:  من أجل ماسيّا:  تكلم بهذا: * ألن لوقا
. كقول المالك:  دُعي إسمه يسوع:  اإلسبوع: * ولما َك ُم َل

* Iwcyf nem Calwmy@ nem Mari`a tefmau@
`etaujwk `mpi=m@ `n`ehoou `ete `mmau.
* Ke palin ausenwou@ `e`pyi `n]`proceu,y@
e;rou`ini `ejwou@ `nhancwtp `neu,y.
* Jozef en Salome, en Maria Zijn Moeder, na
de voleindiging, van de veertig dagen,
* gingen zij naar, het huis van gebed, om
zuivere offers te brengen, namens hunzelf.
 تلك األربعين:  لما أكملوا:  ومريم أمه: * يوسف وسالومي
.يوما
 تقدمات:  ليقدموا عنهما:  إلي بيت الصالة: * وأيضا ذهبوا
.مختارة

* Loipon gar aujimi @ `nCimwn piouyb @
ef`ohi `eratf efsemsi @ qen tefmetouyb.
`*Mpefer`amelyc @ alla af] `mpefouoi @
afolf qen ouiyc @ `ejen nef`jvoi.
* En zij vonden, de priester Simeon, toen hij
stond te dienen, met zijn priesterschap.
* Hij aarzelde niet, maar nam Hem,
onmiddellijk, op zijn armen.
. في كهنوته:  واقفا يخدم:  سمعان الكاهن: * وأيضا وجدوا
. علي ذراعيه:  وحمله بسرعة:  بل بادر: * فلم يتهاون

* Naf joc je pa=o=c@ ]nou `,na,a pekbwk@
je `n;ok pe `etakrwic@ `eroi e;ryinau `erok.
* Xapina ac`i@ `nje Anna ]`provytyc@
]cemne `n`chimi@ acer`omologityc.
* En hij zei „Nu laat Gij Heer, Uw dienaar
gaan, want U hebt mij bewaard, totdat ik U
zou zien.“
* Toen kwam ook, de profetes Hanna, de
ootmoedige vrouw, en gaf haar getuigenis.
:  ألنك حفظتني:  يا سيدي إطلق عبدك: * وكان يقول اآلن
.لكي أراك
. واعترفت:  المرأة العفيفة:  جاءت َحنَةَ النبية: * وبغتة

* Ouoh nac caji e;bytf@ qaten ouon niben@ ouoh
pilaoc tyrf@ naujoust `erof `ncyou niben.
* Pennyb pimairwmi@ penouro P=,=c@ afswp `erof
`mpicebi@ e;refjwk `mpinomoc.
* En zij sprak over Hem, ten aanschouwen van allen,
want heel het volk verwachtte, Hem sinds lange tijd.
* Onze Menslievende Meester, Christus onze Koning,
heeft de besnijdenis aanvaard, ter vervulling van de
wet.

:  واذ كان كل الشعب:  أمام الجميع: * وكانت تتكلم من أجله
.ينتظرة كل حين
 ليكمل:  قَ ِب َل الختان:  ملكنا المسيح: * سيدنا محب البشر
.الناموس

* Rasi ouoh ;elyl@ `w `pgenoc `nnirwmi@ je
Emmanouyl@
af`wli
`nnennobi.
* Ce ontwc aftajro@ `mpefjin errwmi@
afjwk `mpen;ebi`o@ `n`hryi qen pefcebi.
* Verblijd u en verheugt u, o menselijk geslacht,
want Emmanuël, nam onze zonden weg.
* Ja waarlijk is bevestigd, zijn menswording,
Hij vervulde onze nederigheid, door Zijn
besnijdenis.

 حمل:  ألن عمانوئيل:  يا جنس البشر: * إفرحوا وتهللوا
.خطايانا
. بإختتانه:  وأكمل توضعنا:  ثبَّت تأنسه: * نعم الحقيقة

* Tote af`tcabon@ `ehanmwit `nte pioujai@
ouoh afcw] `mmon@ kata pefnis] `nnai.
* U=c :=c `n;of@ qen ou`aly;i`a@ acmici `mmof@
`nje ;y=e=;=u Mari`a.
* Voorts heeft Hij ons geleerd, de wegen der
verlossing, en Hij heeft ons gered, naar Zijn
grote ontferming.
* Hij is de Zoon van God, in waarheid, en de
heilige Maria, heeft Hem gebaard.
. كعظيم رحمته:  وخلصنا:  طرق الخالص: * حينئذ علمنا
. القديسة مريم: ُ قد َولَدَته:  بالحقيقة: * هو ابن هللا

* Vy `etoufai `mmof @ `nje nitaxic ethyp @
af`wli `mmof @ `nje Cimwn piouyb.
`*<ouab `w P=,=c @ qen tefoikonomi`a @
ouat`s]si `eroc @ te tekjwm nem tekcovi`a.
* Hij die wordt gedragen, door de rangen die
onzichtbaar zijn, werd nu gedragen, door de
priester Simeon.
* Heilig bent U o Christus, in Uw voorzienigheid,
en onbegrensd, is Uw sterkte en wijsheid.

. سمعان الكاهن:  قد حمله:  الرتب الخفية: * الذي تحمله
 هي:  وغير محدودة:  في تدبيرك: * قدوس أيها المسيح
.قوتك وحكمتك

* "epi `mpeklaoc @ matal[o `nnouswni @ nem
ny`etauenkot
P=o=c
@
`aripoumeu`i.
* `W cautoc pekbwk @ `anok qa pirefernobi @ ]]ho
`erok
@
,w
nyi
`ebol
`nnanobi.
* Genees de zieken, onder heel Uw volk; en gedenk
o Heer, hen die ontslapen zijn.
* En ook ik, Uw zondige dienaar, ik vraag U, mijn
zonden te vergeven.
 يا رب:  والذين رقدوا:  إشف أمراضهم: * وسائر شعبك
.إذكرهم
.  أن تغفر لي خطاياي:  أتوسل إليك:  الخاطئ: * كذلك أنا عبدك
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De Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

De Verzen voor het Besnijdenis Feest

أرباع الناقوس لعيد الختان

Qen pimah `2m3n `n`ehoov : `nte pe4ginmici `mparado7on :
a42wp `ero4 `mpicebi : kata pet`c2e `mpinomoc.

Gen pie mah esh mien en eho-oe, ente pef
zjien miesie em para zokson, af shop erof em
pie se-vie, kata pet es she em pie nomos.

 إنتى بيف جين ميسى إم: إيهواو
خين بى ماه إشمين إن
ُ
 كاطا بيتيس شي:  أفشوب إيروف ام بى سيفى: باراذوكسون
.إمبى نوموس
Op de achtste dag, na zijn wonderlijke geboorte,
aanvaardde Hij de besnijdenis, volgens de
gebruiken van de wet.

. كعادة الناموس:  قبل اليه الختان:  لميالده العجيب: في اليوم الثامن

De Verzen voor het Besnijdenis Feest

أرباع الناقوس لعيد الختان

* I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem sa
`eneh@ qen ouhu poctacic `nouwt@ tenouwst `mmof
ten]`wou naf.
* Iesoes pie Igristos ensaf nem fo-oe, enthof enthof
pe nem sha eneh, gen oe hie pos-ta-sies en oe-oot,
ten oe-oosht emmof ten tie oo-oe naf.

 انثوف انثوف بى نيم شا:* إيسوس بخرستوس إنساف نيم فواو
اواووشت إمموف
ُ  تين: اواووت
ُ  خين أوهي بوسطاسيس إن: إينيه
.اوواوناف
تين تى
ُ
* Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in
eeuwigheid, in één hypostase, wij knielen voor hem en
verheerlijken Hem.
. نسجد له ونمجده:  أ ُقنوم واحد:  أمسا واليوم وإلى األبد: * يسوع المسيح هو هو

De Verzen voor het Besnijdenis Feest

أرباع الناقوس لعيد الختان

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيريني: * إبؤرو إنتي تي هيريني
. كانين نوفي نان ايفول: نان انتيك هيريني
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

De Verzen voor het Besnijdenis Feest

أرباع الناقوس لعيد الختان

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh.
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia:
a-rie sobt eros: en nes kiem sha eneh.
 آرى سوبت:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.

 إلي:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبــد

De Verzen voor het Besnijdenis Feest

أرباع الناقوس لعيد الختان

* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
اوواو
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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أرباع الناقوس لعيد الختان

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: لتشو إن ني شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا

De Verzen voor het Besnijdenis Feest

أرباع الناقوس لعيد الختان

* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av
mask ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.ُو ِلدت و خلصتنا
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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 `nta`fm3 :
P=xc Pennov5 : 5par0enoc =e=0v.
Shere thie etas miesie nan, em pie oeooinie 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
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مقدمة الذوكصولوجيات

Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4erovnai 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
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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 `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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مقدمة الذوكصولوجيات

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

:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو آرى بين ميفئى
 إنتيف كانين نوفى نان: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
.إيفول
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor onze
Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا
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* Apenu I=3=c P=x=c : P
` 23ri `mF5 `al30wc :
f3`eta4sicar7 qen 5par0enoc : acmici `mmo4
hwc `aja0oc.
*A Pentshois Iesoes Piegristos, Epshierie em
Efnoetie aliethoos, fie etaf etshie sariks gen
tie parthenos, as miesie emmof hos aghathos.
 في:  إبشيرى إمفنوتى آليثوس: * أبين شويس إيسوس بخريستوس
 أسميسى إمموف هوس: إيطاف تشى صاركس خين تى بارثينوس
.أغاثوس
* Onze Heer Jezus Christus, de Ware Zoon van God,
heeft het vlees aangenomen uit de Maagd, zij baarde
de Goede Heer.

:  الذى تجسد من العذراء:  إبن هللا الحقيقى: * ربنا يسوع المسيح
. ولدته كصالح

* Qen
pimah
`2m3n
`n`ehoov
:
`nte
pe4ginmici `mparado7on : a42wp `ero4 `mpicebi :
kata pet`c2e `mpinomoc.
* Gen pie mah esh mien en eho-oe, ente pef
zjien miesie em para zokson, af shop erof em
pie se-vie, kata pet es she em pie nomos.

 إنتى بيف جين ميسى إم: إيهواو
* خين بى ماه إشمين إن
ُ
 كاطا بيتيس شي:  أفشوب إيروف إمبى سيفى: باراذوكسون
.إمبى نوموس
* Op de achtste dag, na zijn wonderlijke geboorte,
aanvaardde Hij de
gebruiken van de wet.

besnijdenis,

volgens

de

 كعادة:  قَ ِب َل إليه الختان:  لميالده المجيد: * فى اليوم الثامن
.الناموس

* Amwini `ntenovw2t `mmo4 : ge n
` 0o4 pe F5 qen
ovme0m3i : `nten5`wov `n5par0enoc : 03`etac `gfo4
cwmatikoc.
* Amooinie en ten oe-oosht emmof, zje enthof
pe Efnoetie gen oe methmie, en ten tie oo-oe
en tie parthenos, sie etas ekhfof soomatiekos.
 جى إنثوف بى إفنوتى خين او: اواوشت إمموف
ُ * أموينى إنتين
 ثى إيطاس إجفوف صوما: اواو إنتى بارثينوس
 إنتين تى: ميثمى
ُ
.تيكوس
* Komt, laten wij Hem aanbidden, want Hij is de Ware
God, laten wij de Maagd verheerlijken, die Hem
gebaard heeft in het vlees.

 التى ولدته:  فلنمجد العذراء:  ألنه اإلله الحقيقى: * تعالوا لنسجد له
. جسديا

* )el3l `mmwten `mfoov : n3e0noc t3rov qen
ovra2i
:
ge
P=x=c
a42wp
`ero4
: `mpicebi `e`hr3i `egwn.
* Theliel em mo-ten em fo-oe, nie ethnos
tieroe gen oe rashie, zje Piegristos af shop
erof, em pie sevie e-ehrie e-khoon.

: اوراشى
* ِثليل إم موتين إم
ُ  نى إثنوس تيرو خين: فواو
ُ
. إمبى سيفى إإهرى إيجون: جى بخرستوس أفشوب إيروف
* Verheugt u vandaag alle gij naties, en
verblijdt u, want Christus aanvaardde, de
besnijdenis voor ons.

 إليه:  ألن المسيح قَ ِب َل:  يا جميع األمم: * تهللوا اليوم بفرح
. الختان عنا

* Hina `nte4aiten `nremhe : `ebolha `pcebi `nte
5car7 : `nte45 nan `mpe4 P=n=a =e0
= =v : hiten
pigwk `ebol.
* Hiena entef ai ten en rem-he, evol ha ep sevie ente tie sariks, entef tie nan em pef
Pnevma eth-oewab, hieten pie khook evol.
:  إيفول ها إبسيفى إنتى تى صاركس: * هينا إنتيف أيتين إن ريمهى
 هيتين بى جوك: إنتيف تى نان إم بيف إبنفما إثؤواب
.إيفول
* Opdat Hij ons zou bevrijden, van de
besnijdenis van het vlees, en ons Zijn Heilige
Geest zou schenken, in volmaaktheid.
 روحه:  ولكى يعطينا:  من ختان الجسد: * لكى يصيرنا احرارا
. القدوس بالكمال

* Marovsi2ipi `ncesi2w2 : `nge niharacic t3rov
etcw4 : evcwtem `mPavloc : ge `anok ovcebi qen
pimah =3 `n`ehoov.
* Maroe etshie shie pie en se etshie shoosh, enzje
nie ha-ra sies tieroe et soof, ev sootem em Pavlos,
zje anok oe se-vie gen pie mah esh mien en eho-oe.

 إنجى نى هيراسيس تيرو: * مارو تشي شيبى إنسي تشى شوش
 جى آنوك اوسيفى خين بيماه إشمين:  إفسوتيم إم بافلوس: إتسوف
.إيهواو
إن
ُ
* Laat alle ketters, beschaamd en vernederd worden,
en laat hen Paulus horen zeggen, “Ik ben besneden
ten achtsten dage.”

 وليسمعوا:  كل الهراطقه األنجاس: * ليخزى وليفتضح
.  أنا المختون فى اليوم الثامن: بولس قائال

* E45m3ini
nan
`egen
P=x=c
:
ge
a42wp `ero4 `mpicebi : qen pimah =3 `n`ehoov :
kata `fnomoc `mMw`vc3c.
* Ef tie mienie nan ezjen Piegristos, zje af
shop erof em pie se-vie, gen pie mah eshmien
en eho-oe, kata ef nomos em Mooisies.
 جى أفشوب إيروف إمبى سيفى: * إفتى مينى نان إيجين بخرستوس
. كاطا إفنوموس إم مويسيس: إيهواو
 خين بى ماه إشمين إن:
ُ
* Hij wees ons op Christus, dat Hij de
besnijdenis aanvaardde, op de achtste dag,
volgens de wet van Mozes.

 فى اليوم الثامن:  انه قَ ِب َل إليه الختان: * ويَدُلنا على المسيح
.  كناموس موسى:

* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a42wp `ero4 `mpicebi.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shoop erof em pie se-vie.

 ايسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفشوب إيروف إمبى سيفى: إبشيرى إمفنوتى
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, heeft de
besnijdenis aanvaard.

 يسوع المسيح ابن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. قبل إليه الختان:

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

* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef
joot en aghathos, nem pie Pnevma eth-oewab, jis zjen tie noe nem sha eneh.
 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: آغاثوس
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

 والروح الق دس:  له المجد مع أبيه الصالح: * هذا الذي ينبغي
. من اآلن وإلى األبد:
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ختـام الــذكصــولــوجيــــات
* Swpi n
` ;o `ere comc `ejwn @ qen nima et[oci
etere,y `nqytou @ w
`
ten¡ `nnyb tyren
];e`otokoc @ etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.
*Shoopie entho e-re soms e-khoon: gen nie ma et tshosie
et-e re-kie en gietoe: o ten tshois en nieb tie-ren tie
theotokos: et-oi em parthenos en sie-joe nieven.

 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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ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ma]ho `mvyetaremacf@ Pencwtyr `naga;oc@ `ntef`wli `nnaiqici `ebol-haron@ `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
. ويُقـرر لنـا سالمه: األتعـاب

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

 شيري:  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

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.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا
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Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 : a42wp `ero4 `mpicebi :
kata pet`c2e `mpinomoc : a=l =a=l> .

Allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos Epshierie
em Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie kata
pet es she em pie nomos, allieloeja allieloeja.

:  ايسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
:  كاطا بيتيس شي إمبى نوموس: أفشوب إيروف إمبى سيفى
. الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van God,
heeft de besnijdenis aanvaard, volgens de gebruiken
van de wet, Halleluja Halleluja.
:  كعادة الناموس:  قبل إليه الختان:  يسوع المسيح ابن هللا: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a42wp `ero4 `mpicebi.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shoop erof em pie se-vie.

 ايسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفشوب إيروف إمبى سيفى: إبشيرى إمفنوتى
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, heeft de
besnijdenis aanvaard.

 يسوع المسيح ابن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. قبل إليه الختان:

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc
@ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot
en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis
zjen tie noe nem sha eneh.
 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  وال روح الق دس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@ tenouwst
`mmoc ten]`wou nac.
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
 تى: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: 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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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 =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie,
ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.

 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
 اآلن وكل أوان وإلى،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w Pen=oc I=yc
P=,=c : `P23ri `mF5 a42wp `ero4 `mpicebi.
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos, Epshierie em
Efnoetie af shoop erof em pie se-vie.

 جى او بين شويس ايسوس بى: تين اوش إيفول ان جو امموس
.  إبشيري إم إفنوتي أفشوب إيروف إمبي سيفي: اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus, De Zoon van God heeft de
besnijdenis aanvaard.
. قبل إليه الختان:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon
: kuri`e `eulogyon `amyn @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic
]metanoi`a @ ,w nyi `ebol jw `mpi`cmou.
sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie
metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe.
سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون
.آمين إسمو إيروى إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen. Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit.
 باركوا علي ها. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية
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Een Hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntek-hir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

لحن إب ُؤرو
* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh.
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia:
a-rie sobt eros: en nes kiem sha eneh.
 آرى سوبت:  إنتي تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
Een hymne Ep oero

* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.

 إلي:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبد

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

اوواو
 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس

Een hymne Ep oero

لحن إب ُؤرو

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av
mask ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.ُو ِلدت و خلصتنا
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De Voorbede
الهيتنية

Voor Jozef de timmerman en Salome ليوسف النجار والقديسة سالومي

Hiten nievx3 `nte niqelloi : `t`cmarwovt
Iwc3f piham2e nem 03=e0
= v Calwmi :`
P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.
Hieten nie ev shie ente nie gelloi, et esmaroo-oet Joosief
pie ham shee nem thie eth-oe-wab Salomie, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
إسمارواوت يوسف بي هامشي نيم ثى
هيتين ني إفشي إنتي ني خيللوى إت
ُ
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إثؤواب سالومى
Door de voorbede van de gezegende ouderlingen, Jozef de
timmerman en de heilige Salome, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.
 يارب أنعم لنا: بصلوات الشيخين المباركين يوسف النجار و القديسة سالومي
.بمغفرة خطايانا

Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen
مرد اإلبركسيس
Qen
pimah
`2m3n
`n`ehoov
:
`nte
pe4ginmici `mparado7on : a42wp `ero4 `mpicebi
: kata pet`c2e `mpinomoc.

Gen pie mah esh mien en eho-oe, ente pef
zjien miesie em para zokson, af shop erof em
pie se-vie, kata pet es she em pie nomos.

 إنتى بيف جين ميسى إم: إيهواو
خين بى ماه إشمين إن
ُ
 كاطا بيتيس شي:  أفشوب إيروف ام بى سيفى: باراذوكسون
.إمبى نوموس
Op de achtste dag, na zijn wonderlijke geboorte,
aanvaardde Hij de besnijdenis, volgens de
gebruiken van de wet.

. كعادة الناموس:  قبل اليه الختان:  لميالده العجيب: في اليوم الثامن

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt
`al30wc:
nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na =e=0v:
ge avmack akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask
ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى أف ماسك أك سوتى إممون: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
 ألنك ُو ِلدت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
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Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 : a42wp `ero4 `mpicebi :
kata pet`c2e `mpinomoc : a=l =a=l> .

Allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos Epshierie
em Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie kata
pet es she em pie nomos, allieloeja allieloeja.

:  ايسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
:  كاطا بيتيس شي إمبى نوموس: أفشوب إيروف إمبى سيفى
. الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van God,
heeft de besnijdenis aanvaard, volgens de gebruiken
van de wet, Halleluja Halleluja.
:  كعادة الناموس:  قبل إليه الختان:  يسوع المسيح ابن هللا: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a42wp `ero4 `mpicebi.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shoop erof em pie se-vie.

 ايسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفشوب إيروف إمبى سيفى: إبشيرى إمفنوتى
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, heeft de
besnijdenis aanvaard.

 يسوع المسيح ابن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. قبل إليه الختان:

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc
@ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot
en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis
zjen tie noe nem sha eneh.
 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  وال روح الق دس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@ tenouwst
`mmoc ten]`wou nac.
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
 تى: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: 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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Een hymne tie
khaliele-a
لحن تي جاليلي أ

Een hymne tie khaliele-a
لحن تي جاليلي أ
}galile`a `nte nie;noc @ nyethemci
qen `p,aki @ nem `tqyibi `m`vmou @
ounis] `nouwini afsai nwou.
Tie khaliele-a ente nie ethnos, nie et hemsie gen
ep ka kie, nem et gievie em ef moe, oe nieshtie
en oe-ooinie af shai noo-oe.

 نيم إتخيفى:  نى إتهيمسى خين ابكاكى: تى جاليلى آ انتى نى إثنوس
.نوواو
اواووينى أفشاى
ٌ  اونيشتى إن: إم إفمو
ُ
Aan Galilea der heidenen, dat gezeten is in duisternis, en
de schaduw van de dood, heeft een Groot Licht geschenen.

 أش رق:  وظ الل الم وت:  الجالس ون ف ي الملم ة: جليلوا األ ُم م
.عليهم النور العميم

Een hymne tie khaliele-a
لحن تي جاليلي أ
`V] vye;moten `mmof@ qen ny=e=;=u `ntaf@ af[icarx
qen ]par;enoc@ e;be vy`etevwn `noujai.
Efnoetie fie eth-mo-ten emmof, gen nie eth-oewab
entaf, af tshie sareks gen tie parthenos, ethve fie ete foon en oe khai.

 آفتشى:  خين نى اثؤاب إنطاف: إفنوتى في إثموتين إمموف
. إثفى في إيتى فون إنؤجاى: صاركس خين تى بارثينوس
God die rust, in Zijn heiligen, nam het vlees
aan van de Maagd, voor onze verlossing.
 ألجل:  تجسد من العذراء:  في قديسيه: هللا المستريح
.خالصنا

Een hymne tie khaliele-a

لحن تي جاليلي أ

`Amwini anau `ari`svyri@ hwc ;elyl qen ou`slylou`i@
hijen paimuctyrion@ `etafouwnh nan `ebol.

Amooinie a-nav a-rie eshfierie, hos theliel gen oe
eshlie loewie, hiezjen pai miestierion, etaf oe-oonh
nan evol.

:  هوس ثيليل خين أو اشليلويى: آموينى آناف آرى إشفيرى
.اواوونه نان إيفول
ٌ  إيطاف: هيجين باى ميستيريون
Komt aanschouwt en verwondert u, en prijst en
zingt met blijheid, omwille van dit mysterie, dat
aan ons geopenbaard is.

:  بإبتهاج لهذا الس ر:  وسبحوا وهللوا: تعالوا أنمروا وتعجبوا
.الذي ظهر لنا

Een hymne tie khaliele-a
لحن تي جاليلي أ
Je piatcarx af[icarx@ ouoh pilogoc af`q;ai
piatar,y aferhytc@ piatcyou afswpi qa
ou`,ronoc.
Zje pie at sareks af etshie sareks, oewoh pie loghos af eg
thai, pie at arshie af er hiets, pie at sie-joe af shoopie ga oe
egronos.

 أووه بى لوغوس أف إخثاى:جى بى أت صاركس أفتشى صاركس
.أتسيو أفشوبى خا أو إخرونوس
 بى:  بى آت أرشى أف إرهيتس:
ُ
Want Hij zonder lichaam nam een lichaam aan, het Woord
is vlees geworden, Hij zonder begin begon, en de Tijdloze
werd tijdelijk.

:  وغي ر المبت د إبت دأ:  والكلم ة تجس مت: ألن غي ر المتجس د تجس د
.وغير الزمني صار زمنيا

Een hymne tie khaliele-a

لحن تي جاليلي أ

Piat`stahof
aujemjwmf@
pia;nau
erof
cenau `erof@ `psyri `m`V] etonq@ afswpi `nsyri `nrwmi
qen oume;myi.
Pie at esh ta hof av zj-em khomf, pie ath-nav erof se
nav erof, Epshierie em Efnoetie et oon-g, af shoopie en
shierie en roomie gen oe methmie.

:  بى أثناف إيروف سيناف إيروف: بى أت إشطاهوف أف جيم جومف
. أف شوبى إنشيرى إنرومى خين أو ميثمى: إبشيرى إمفنوتى إتؤنخ
De Onbevattelijke is aangeraakt, en de Onzienlijke is
gezien, en de Zoon van de Levende God, werd waarlijk de
Zoon des Mensen.

 بش ريا:  إبن هللا الحي ص ار:  وغير المرئي رأوه: غير المدرك لمسوه
.بالحقيقة

Een hymne tie khaliele-a
لحن تي جاليلي أ
I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem sa
`eneh@ qen ouhu poctacic `nouwt@ tenouwst `mmof
ten]`wou naf.
Iesoes pie Igristos ensaf nem fo-oe, enthof enthof pe nem
sha eneh, gen oe hie pos-ta-sies en oe-oot, ten oe-oosht
emmof ten tie oo-oe naf.

 خين:  انثوف انثوف بى نيم شا إينيه:فواو
إيسوس بخرستوس إنساف نيم
ٌ
.اوواوناف
اواووشت إمموف تين تى
ُ
ُ  تين: اواووت
ُ أوهي بوسطاسيس إن
Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in
eeuwigheid, in één hypostase, wij knielen voor hem en
verheerlijken Hem.

:  أ ُقن وم واح د:  أمسا واليوم وإلى األبد: يسوع المسيح هو هو
. نسجد له ونمجده

Een hymne tie khaliele-a

لحن تي جاليلي أ

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie sareks
evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.
.منك
ِ  آتى وتجسد:  أرسل وحيده: شبهك
ِ
ُ فلم يجد َمن ي: تطلع اآلب من السماء
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.
Index - الفهرس
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150 المزمور

Psalm 150

Doxa ci Kurie
Allylouia .

Doxa

ci

@

Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja .

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

َ يارب المج ُد
َ المج ُد
.  هلليلويا: لك
لك
ُ
El-makhdo lek ja Rab, el-makhdo lek : Hallieloja .

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `eV] qen ny=e;
= =u tyrou
`ntaf a=l.
* Esmoe Efnoetie gen nie eth-oe-wab tieroe
intaf. allieloeja.
. تيـروإنطاف الليلويا: * إسمو إيه إفنوتي خين ني إثـؤواب

* Looft God in al Zijn heiligen. Halleluja.
. قديسيه هلليلويا:  في جميع: * سبحوا اللـه
* Sabe-7oelah fie khamie3 kiddiesieh ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen pitajro `nte
tefjom a=l.
* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom.
allieloeja.
. إنتي تيف جوم الليلويا: * إسمو إيروف خين بي طاجرو

* Looft Hem in Zijn machtig firmament.
Halleluja.
.  قوتــه هلليلويا:  في جلــد: * سبحــوه
* Sabe-7oe fie khalad kowatiehie ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie.
allieloeja.
. تيف ميت جوري الليلويا: * إسمو إيروف إإهـري هيجين

* Looft Hem om Zijn machtige daden.
Halleluja.
.  مقدرتـــه هلليلويا:  على: * سبحــوه
* Sabe-7oe 3ala makderatiehie ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

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.
. عممته هلليلويا:  ككثــرة: * سبحــوه
* Sabe-7oe ka kath-rat 3azamatiehie ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov `erof qen ou`cmy `ncalpiggoc
a=l.
* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos.
allieloeja.
. إنصالبين غـوس الليلويا: * إسمو إيروف خين أو إسمي

* Looft Hem met bazuingeschal. Halleluja.
. البـــوق هلليلويا:  بصــوت: * سبحـوه
* Sabe-7oehoe besauwt el boek ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen ou'altyrion
nem ouku;ara a=l.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oekiethara. allieloeja.
. نيم أو كيثارا الليلويا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون

* Looft Hem met harp en citer. Halleluja.
. وقيثــارة هلليلويا:  بمزمار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be mezmarin wa kie-thar ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

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 الليلويا: * إسمو إيروف خين هان كيم كيم

* Looft Hem met tamboerijn en koorzang.
Halleluja.
. وصفــوف هلليلويا:  بدفــوف: * سبحـوه
* Sabe-7oe be difoefin wa sifoef ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon a=l.
* Esmoe erof gen han kap nem oe-orghanon.
allieloeja.
. نيم أوأوغانـون الليلويا:  خين هان كاب: * إسمو إيروف

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

. وأرغــن هلليلويا:  بأوتــار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be auwtarin wa orghon ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

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.
. حسنــة الصوت هلليلويا:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekhin 7asinat el soot ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmou `erof qen hankumbalon
`nte ou`e`slylou`ia=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.
.  التهليـــل هلليلويا:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

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

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

Psalm 150

150 المزمور

* a=l a=l @ doxa ci o ;eoc `ymwn a=l.
* Allieloeja allieloeja zoksa sie o The-os
iemoon allieloeja.
. الليلويا:  إأوس إيمون:  ذوكصاسي أوث: * الليلويا الليلويا

* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan U, onze
God. Halleluja.
. هلليلويا:  المجـد إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

المرد

Refrein
* I=3c P=x=c
`P23ri
a42wp `ero4 `mpicebi.

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af shoop erof em pie se-vie.
 أفشوب إيروف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
.إمبى سيفى
* Jezus Christus de Zoon van God, heeft
de besnijdenis aanvaard.
.  قبل إليه الختان: * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : kabile ielaihi algitan.

Psalm 150

150 المزمور

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

* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze
God. Halleluja.
. هلليلويا:  المجـد إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie 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.
. اسمعنــا وار َحمنــا،* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
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Lofzang van het Besnijdenis Feest

مديح لعيد الختان

*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: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى أو
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤاب
.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

مديح لعيد الختان

المجد

هلل

Lofzang van het Besnijdenis Feest

المولود

في بيت لحم مدينه داود

الذي أتي وأوفي الموعود

افشوب ايروف امبي سيفي

بدأ الرب بناموس الختان
وقد دعاه خاتم االيمان

وجعله عهدآ مع كل إنسان
افشوب ايروف امبي سيفي

تفضل الملك من بالطه

قماطه

ونور وحياه قد أحاطه

وتجلي

داخل

افشوب ايروف امبي سيفي

مديح لعيد الختان
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وتجسد

وصار

إنسان

جاء أيضآ ملء الزمان
وقد دخل بيت الختان

افشوب ايروف امبي سيفي

حينئذ حمله الكاهن سمعان

وطاف به مذبح القربان

وقد قدس موضع الغفران

افشوب ايروف امبي سيفي

ختنوه أيضآ طاعة وتعظيم

وكمل عهد اآلب إبراهيم
افشوب ايروف امبي سيفي

ويضآ الناموس القديم

مديح لعيد الختان
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البساتين
وقطف
دمه أيضآ غالي وثمين ترياق
موجود في حق النادرين افشوب ايروف امبي سيفي
ذخيرة مكنونة في اإلنجيل هي حنة ابنة فنوئيل
كانت تتكلم في أسرائيل افشوب ايروف امبي سيفي

رسوله أرسله رب الجنود وقد دخل جنينة داود
العنقود افشوب ايروف امبي سيفي
فخر
فقطف

مديح لعيد الختان
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زرع شجرة اآلب أسحق
طرحت طيبآ مع ترياق

في بستان أرض الميثاق
افشوب ايروف امبي سيفي

سبقت أيضآ البتول مريم
اثمرت عنبر دواء مرهم

وقد زرعت شجرة البلسم
افشوب ايروف امبي سيفي

شجرة في عدن الألصول
داخل طريق عبر الوصول

مزروعة في أرض البتول
افشوب ايروف امبي سيفي

مديح لعيد الختان
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صديق أيضآ ناموس التوراة كل ذكر بكر اإلمرأة
قدوس
يدعي
هللا افشوب ايروف امبي سيفي

ضيعة في ملك السلطان من داخل حوض اإليمان
يفتخروا بقطع الختان افشوب ايروف امبي سيفي
طغمات أيضآ عسكر وجنود وأربعة وعشرين شيخآ شهود
اليوم قد شهدوا للمولود افشوب ايروف امبي سيفي

مديح لعيد الختان

ظهرت
وسبحوا

أيضآ
بأألرغن

Lofzang van het Besnijdenis Feest

الشهود
والعود

داود
والحان
بقيثارات
افشوب ايروف امبي سيفي

عزم أيضآ الملك المخدوم
ناموس الختان في البيعه يدوم

المرسوم
أمره
وكمل
افشوب ايروف امبي سيفي

غريب أيضآ وجابي عشار
الدينار
منهم
ليأخذ

األبكار
جميع
وكاتب
افشوب ايروف امبي سيفي

مديح لعيد الختان
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غلط أيضآ هذا العشار
وهو يسوع رئيس األحبار

الجبار
الملك
سأل
إذ
افشوب ايروف امبي سيفي

أبوية
وعاده
فريضه
الناسوتية
عن
دفع

ناموسية
ورسوم
وأنعام
افشوب ايروف امبي سيفي

قد جاء الرب يسوع
وكمل الناموس المشروع

وخضوع
بطاعة
فختن
افشوب ايروف امبي سيفي

مديح لعيد الختان

كان إنسان
كل
ويصنع
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بأورشليم
المستقيم

رجل طاهر ذو قلب سليم
افشوب ايروف امبي سيفي

كاهن كبير في األيام
اآلن اطلق عبدك بسالم

قال بالروح ونطق بإلهام
افشوب ايروف امبي سيفي

المسيح
ختان
ليلة
دا كان بولس السليح

كان بلبل في البيعة يصيح
افشوب ايروف امبي سيفي

مديح لعيد الختان
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من فم األطفال الرضعان قال النبي داود باأللحان
أعددت سبحآ يوم الختان افشوووووب ايووووروف امبووووي سوووويفي

نار في داخل الميثاق حرقوووووووووت قلوووووووووب المشوووووووووتاق
إبراهيم قد ختن أسحق افشووووب ايوووروف امبوووي سووويفي
هوشع هو نبي معدود قووووال فووووي وعوووود هووووو موجووووود
أن يسوع يمضي ويعود افشووووب ايوووروف امبوووي سووويفي

مديح لعيد الختان
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هوذا من مصر دعوت ابني
بيعة وبدمه لها يقني

ويبني
هو
يعود
لكي
افشوب ايروف امبي سيفي

واضع
يقول

أيضآ هذا المديح
التسابيح
بإلحان

القمص
افشوب

المسيح
عبد
ايروف امبي سيفي

وضعت
ونشيت

أنا هذا البرهان
القصدان
هذا

الحقير
افشوب

الرهبان
بين
ايروف امبي سيفي

مديح لعيد الختان

التنسوني
مادح في
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عهد

يارفاق
الميثاق

باستحقاق
المسعودي
أنا
افشوب ايروف امبي سيفي

احفظ
يايسوع
أرساني
وأنبا

البابا
أسقفنا

تاوضروس الثاني بطركنا
افشوب ايروف امبي سيفي

وبصلواتهم

أحفظنا

كهنتا
أحفظ
يايسوع
افشوب ايروف امبي سيفي

وكل أفراد شمامستنا وكافه أبناء طائفتنا

الفهرس Index -
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De Afsluitende Canon
قانون الختام
Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie,
ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.

 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
 اآلن وكل أوان وإلى،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w Pen=oc I=yc
P=,=c : `P23ri `mF5 a42wp `ero4 `mpicebi.
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos, Epshierie em
Efnoetie af shoop erof em pie se-vie.

 جى او بين شويس ايسوس بى: تين اوش إيفول ان جو امموس
.  إبشيري إم إفنوتي أفشوب إيروف إمبي سيفي: اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus, De Zoon van God heeft de
besnijdenis aanvaard.
. قبل إليه الختان:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon
: kuri`e `eulogyon `amyn @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic
]metanoi`a @ ,w nyi `ebol jw `mpi`cmou.
sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie
metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe.
سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون
.آمين إسمو إيروى إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen. Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit.
 باركوا علي ها. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية
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En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek. ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi
`nte Ma;oucala @
Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek, tie met gelloo ente
Jakoob, pie nokh en a-hie ente Matoesala,

او ّويب إنتى ِملشي
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
 تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى: سي ِديك
.ماثوصاال
U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van
Jakob, het lange leven van Metuselach,

 وشيخوخة يعقوب وطول: نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق
.عمر متوشالح

pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte Colomwn
@ Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc
pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon, pie Pnevma em paraklieton fie itaf
ie ezjen nie apostolos.

 بى: بى كاتى إت سوتب إنتى دافيد تى صوفيا إنتى سولومون
. إبنفما إم براكليتون في إيطاف إى إيجين نى أبوسطولوس
de uitverkoren kennis van David, de wijsheid
van Salomo en de Geest, de Parakleet, die
neer-daalde over de apostelen.
والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان والروح المعزي الذي حل
.علي الرسل

P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf `mpeniwt
ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba (...) @ nem
peniwt `n`epickopoc abba (...) @
Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf,
em pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava
(…) Nem pen joot en episkopos ava (…)

إبشويس إيف إ أري إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت إتطايوت
)...(  نيم بين يوت إن إبسكوبوس افا: )...( إن أرشى إيرفس بابا افا
De Heer beware het leven en het leiderschap van
onze eerbied-waardige vader de aartspriester, paus
abba Tawadros, en onze vader de bisschop abba
(...),

)...( الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.)...( وأبينا األسقف أنبا

V] `nte `tve ef`etaj-rwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon
`ntef;ebio `nnoujaji tyrou capecyt `nnou[alauj
`n,wlem.
Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe ethronos, en
han miesh en rompie nem han seejo en hierienie kon. Entef
thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet en noe etsha lavkh en
koo-lem.

نو إثرونوس إن هان ميش
إفنوتي إنتي إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
 إنتيف ثيفيو إن ن ُو جاجى: سيو إن هيريني كون
إن رومبي نيم هان
ُ
.نو إتشالفج إن كوليم
ُ تيرو صابي سيت إن
De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel, voor vele
jaren en vreedzame tijden, en vernedere al hun vijanden snel
onder hun voeten.

إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية ويخضع جميع
.أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

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 انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ 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

kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn
@ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w nyi `ebol
jw `mpi`cmou.

Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson
amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo
nie evol khoo em pie esmoe.
كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين إسمو إيروى
.إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
 اغفروا.  باركوا علي ها المطانية. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة. لي
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