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Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Tenovw2t `mFiwt nem `P23ri :
nem Pi=p=na =e=0v : xere 5ek`kl3ci`a
: `p3i `nte niajjeloc.
* Ten oe-oosht em Efjoot nem Epshierie, nem
pie Pnevma eth-oe-wab, shere tie eklieseeja,
ep ie ente nie ankheelos.
 شيرى:  نيم بي إبنفما إثؤُوب: اواوشت إم إفيوت نيم إبشيرى
ٌ * تين
.  إبئي إنتي ني أنجيلوس: تي إككليسيا
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, gegroet zij de Kerk, het huis van de engelen.

 بيت:  السالم للكنيسة:  والروح القدس: * نسجد لآلب واإلبن
. المالئكة

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere 5par0enoc : `etacmec Pen=c=w=r : xere
Jabri3l : `eta4hi2ennov4i nac.
* Shere tie parthenos, etas mes Pensootier,
shere Ghabreej-iel, etaf hie shennoefie nas.

 شيري:  إيطاس ميس بين سوتير: * شيري تي بارثينوس
. إيطاف هى شين نوفي ناس: غابرييل
* Gegroet zij de Maagd, die onze
Verlosser heeft gebaard, wees gegroet
Gabriël, die aan haar verkondigd heeft.
:  السالم لغبلاير:  التي ولدت مخلصنا: * السالم للعذراء
.الذي بشرها

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

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

* Xere Nixerovbim : xere Nicerafim : xere
nitajma t3rov : `n`epovranion.
* Shere nie Sheroebiem, shere nie Serafiem,
shere nie taghma tieroe, en e-poeranion.

 شيري ني طغما:  شيري ني سيرافيم: * شيري ني شيروبيم
.  إن إيبورانيون: تيرو
* Wees gegroet Cherubim, wees gegroet
Serafim, wees gegroet, alle hemelse
machten.
 السالم لجميع:  السالم للسيرافيم: * السالم للشاروبيم
. السمائية: الطغمات
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أرباع الناقوس الفريحي

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

:  السالم لإلثنى عشر:  السابق العظيم: * السالم ليوحنا
. رسوال
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أرباع الناقوس الفريحي

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

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

:  السالم لجرجس:  أول الشهداء: * السالم إلسطفانوس
.كوكب الصبح
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أرباع الناقوس الفريحي

* Xere `pxoroc t3r4 : `nte niU : xere abba
Antwni : nem pi2omt Makarioc.
* Shere ep goros tierf, ente nie martieros,
shere ava Antonie, nem pie shomt Makarios.

 شيري أفا:  إنتي ني مارتيروس: * شيري إبخوروس تيرف
.  نيم بي شومت مكاريوس: أنطوني
* Wees
gegroet
alle
koren,
van
martelaren, wees gegroet abba Antonius,
en de drie Macarii.
:  السالم ألنبا انطونيوس:  الشهداء: * السالم لجميع صفوف
.والثالثة مقارات
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أرباع الناقوس الفريحي

* Xere `pxoroc t3r4 : `nte ni`ctavroforoc : xere
n3=e=0v t3rov : `etavrana4 `mPu.
* Shere ep goros tierf, ente nie estavro-foros,
shere nie eth-oe-wab tieroe, etav ranaf em
Eptshois.

:  إنتي ني إسطافروفوروس: * شيري إبخوروس تيرف
. إيطاف راناف إم إبتشويس: شيري ني إثؤواب تيرو
* Wees gegroet alle koren, van kruisdragers,
wees gegroet alle heiligen, die de Heer
hebben behaagd.

 السالم لجميع:  لباس الصليب: * السالم لجميع صفوف
. الذين أرضوا الرب: القديسين
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أرباع الناقوس الفريحي

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

De Verzen voor het
Doopfeest
أرباع الناقوس لعيد الغطاس
المجيد

De Verzen voor het Doopfeest

أرباع الناقوس لعيد الغطاس

* Ge fai pe pa23ri pamenrit : `eta
tayvx3 5ma5 `nq3t4 : a4erpaovw2
cwtem `ncw4 : ge `n0o4 pe pire4tanqo.

* Zje fai pe pa shierie pa menriet, e-ta ta
epsieshie tie matie en gietf, af er pa oe-oosh
sootem ensof, zje enthof pe pie ref tan-go.
:  إيطا طا إبسيشى تى ماتى إنخيتف: * چي فاى بي باشيرى با منريت
.  جي إنثوف بي بى ريف طانخو: اواوش سوتيم إنسوف
ُ أف إير با
* Dit is mijn geliefde Zoon, in wie mijn ziel
welbehagen heeft, Hij doet mijn wil, luistert naar
Hem, want Hij is de gever van het leven.
 له اسمعوا ألنه:  وصنع مشيتى: سرت به نفسى
ُ  الذى: * هذا هو ابنى الحبيب
. هو المحيى
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أرباع الناقوس لعيد الغطاس

* )el3l `mfr35 `nhanhi3b : w piIordan3c nem pe4`drimoc
: ge a4`i 2arok `nge pihi3b : f3`etwli `m`fnobi `mpikocmoc.

* Theliel em efrietie en han heej-ieb, o pie Jordanies
nem pef ezriemos, zje af ie sharok enzje pie heejieb,
fie et oo-lie em ef novie em pie kosmos.

 اوبى يورذانيس نيم بيف إذريموس: * ثيليل إمفنوتى إن هان هييّب
 فى إت اولى إمفنوڤى إم بى:  چي أف إي شاروك إنچي بى هييّب:
. كوزموس
* Verblijd u zoals lammeren, o Jordaan en haar
oevers, want tot u is het Lam gekomen, die de
zonden van de wereld wegneemt.

 الذى:  ألنه جا َء َك الحمل: وبريته
َّ  أيها األردن: * تهلل مثل الحمالن
. يرفع خطية العالم

De Verzen voor het Doopfeest
أرباع الناقوس لعيد الغطاس
* Ovran
n
` 2ov2ov
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-oe-web 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.
 يا:  أنتَ عظيم في جميع القديسين:  يا نسيب عمانوئيل: * إسم فخر هو إسمك
.يوحنا المعمدان
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أرباع الناقوس لعيد الغطاس

* <ere Iwannyc @ pinis] `m`prodromoc @
,ere piouyb @ `pcuggenyc `nEmmanouyl.
* Shere
Joannies,
pie
nieshtie
em
eprodromos, shere pie oewieb, ep senkhenies
en Emmano-iel.

 شيري بي:  بى نشتى إم إبرودروموس: * شيرى يؤنس
.  إب سينجينيس إن إممانوئيل:أوويب
* Wees gegroet Johannes, de grote voorloper, wees gegroet priester, de neef van
Emmanuël.
 نسيـب:  الســــالم للكـاهـن:  السـابــق العظيــم: * الســـالم ليــوحنــا
.عمانـوئيـل
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أرباع الناقوس لعيد الغطاس

* 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
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أرباع الناقوس لعيد الغطاس

*`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
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أرباع الناقوس لعيد الغطاس

* 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
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أرباع الناقوس لعيد الغطاس

* 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 الغطاس

*`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
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أرباع الناقوس لعيد الغطاس

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

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.إعتمدت و خلصتنا
Index - الفهرس

Gebed voor de Zieken

أوشية المرضي

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou etswni qen
jinswni niben @ `ite qen paitopoc `ite qen mai
niben.
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe et shoonie
gen zj-ien shoonie nieven e-te gen pai topos e-te gen
mai nieven,
: طوبه إيجين نين يوتي نيم نين إسنيو إتشوني خين جين شوني نيفين
. إيتى خين باي طوبوس إيتى خين ماى نفين
Laat ons bidden voor onze vaders en broeders die
ziek zijn, door elke ziekte, of zij hier zijn of elders,
 إن كان في هذا، اطلبوا عن آبائنا وأخو ِتنا المرضى بكل مرض
.بكل موضع
ِ المسكن أو
ِ
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-marda bekol maradin, in kaan fie haza el-maskan auw bekol mauw-de3.

hina `nte P=,=c Pennou] er`hmot nan nemwou
`mpioujai nem pital[o@ `ntef,a nennobi nan
`ebol.
hiena ente Piegristos Pennoetie er ehmot nan nemooe em pie oe-khai nem pie taletsho, entef ka nen
novie nan evol.
اوواو إمبي
هينا إنتى بي إخريستوس بين نوتي إيرإهموت نان نيم
ُ
.  إنيتف كانين نوفي نان إيفول: اوجاي نيم بي طالتشو
opdat Christus onze God hen en ons begenadigt
met sterkte en genezing en onze zonden vergeeft.
ويغفر لنا
لكي المسي ُح إلهنا ينع َم علينا وعليهم بالعافية والشفاء
َ
.خطايانا
Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleine wa 3aleihom
bel 3afeja wa el-shiefa wa jaghfer lana gata-jana.

De zeven melodieën
السبع طرائق

De zeven melodieën

(1)

السبع طرائق

*
Piovwini
`nta`fm3i
:
f3`eterovwini : `erwmi niben :
e0n3ov `epikocmoc.
*Pie oe-oinie inta ifmie, fie et er-oe-oinie,
eromie niven, esneejo epie kosmos.
 إيرومي: اواويني
ُ  في إت إير: اواوينى إنطا إفمى
ُ * بي
.  إثنيو إيبي كوزموس: نيفين
*U, het ware Licht: die iedere mens:
verlicht: die in de wereld komt.
 آت الى:  لكل انسان:  الذى يضىء: * أيها النور الحقيقى
.العالم

De zeven melodieën

(1)

السبع طرائق

* Aki `epikocmoc : hiten tekmetmairwmi
:a
` 5`kt3cic t3rc : 0el3l qa pekgin`i .
* Ak-ie e-pie kosmos, hiten tek met
mairomie, a-tie ik tie-sistiers, seliel ga pek
zj-inie.

 أتي:  هيتين تيك ميت ماي رومي: * أك إي إيبي كوزموس
. ثيليل خابيك جين إى: إكتيسيس تيرس
* In Uw menslievendheid: bent U in de wereld
gekomen: en de hele schepping heeft zich:
over Uw komst verblijd.

 تهللت:  وكل الخليقة:  بمحبتك للبشر: * أتيت الى العالم
.بمجيئك
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(1)

السبع طرائق

* Akcw5 `nAdam : `ebolqen 5`apat3 : aker
Eva `nremhe : qen ninakhi `nte `fmov.
* Ak sootie en Adam, evol gen tie a-patie,
ak er Eva en remhe, gen nie nak-hie ente
efmoe.

 أك إير إيفا إنريمهي:  إيفول خين تي أباتى: * أكسوتى إن أدام
. خين ني ناكهي إنتي إفمو:
* hebt Adam verlost: van de verleiding : en
Eva bevrijd : van de pijnen van de dood.

 من طلقات:  وعتقت حواء:  من الغواية: * خلصت أدم
.الموت
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السبع طرائق

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

De zeven melodieën
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السبع طرائق

* Qen `pgin`0re4`i nan `eqovn
: `nge `fnav `n2wrp : `w P=x=c
Pennov5: piovwini `nta`fm3i.
* Gen ep zj-ien eth-ref-ie nan egoen, enzje
efnav en-shoorp, oo Piegristos Pennoetie,
pie oe-ooinie enta ef-mie.

:  إنجي إفناف إنشورب: * خين إبجين إثريف إى نان إيخون
. اواويني إنطا إفمى
ُ  بي: نوتي
ُ او بي إخرستوس بين

* Wanneer de morgenstond : aanbreekt : o
Christus onze God: het ware Licht.
.  النور الحقيقى:  أيها المسيح إلهنا:  وقت باكر إلينا: * عندما يدخل
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السبع طرائق
* Marov2ai `nq3ten : `nge nilojicmoc `nte piovwini
: ovoh `mpen`0re4hobcten : `nge `pxaki `nnipa0oc.
* Maroe-shai en gie-ten, enzje nie lokhiesmos
ente pie oe-ooinie, owoh em pen eth-ref hobs
ten, enzje epkakie en nie pathos.

 إنجي ني لوجيسموس إنتي بي: مارو شاي إنخيتين
*
ُ
 إنجى إبكاكي إن ني: هوبس تين
 اووه إمبين إثريف: اواويني
ِ
ُ
. باثوس
* Laat dan de verlichte gedachten: in ons
schijnen: en laat de duisternis van het lijden:
ons niet overdekken.

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

* Hina `ntenhwc `erok : `nno`3toc nem David :
enw2 ovb3k : ovoh engw `mmoc.
* Hiena enten hoos erok, en no ie-tos
nem Davied, en oosh oe-viek, owoh en
khoo emmos.
 إنؤش:  إن نو إيطوس نيم دافيد: * هينا إنتين هوس إيروك
.  اووه إنجو إمموس: اوفيك

* Dan kunnen wij U : bewust met David
prijzen : en tot U reopen : zeggende:
.  نحوك قائلين:  صارخين:  عقليا ً مع داود: * لكى نسبحك
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السبع طرائق
* Ge aver2orp `mfoh : `nge nabal `m`fnav `n2wrp
: `eermeletan : qen nekcagi t3rov.

* Zje av er shorp em foh, enzje naval em
ef nav en shoorp, e-er mele-tan, gen nek
sazj-ie tieroe.
:  إنجى نافال إم إفناف إنشورب: * جى أف إيرشورب إمفوه
. خين نيك صاجى تيرو: إيرمي ليطان
* “Mijn ogen zijn al wakker: voor de
morgenstond: opdat ik nadenk over: al Uw
uitspraken.”

.  جميع أقوالك:  ألتلو:  عيناى وقت السحر: * سبق أن بلغت
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السبع طرائق

* Cwtem
`eten`cm3
:
kata
pekni25 `nnai : nahmen Pu
Pennov5 : kata nekmet2enh3t.
* Sootem e-ten esmie, kata pek nieshtie en
nai, nahmen Eptshois Pennoetie, kata nek met
shen hiet.

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

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

* F5 pi4airwov2 : `nre4erpe0nane4 :
pire4eroikonomin : `nne4cwtp `nkalwc.
* Efnoetie pie fai roo-oesh, en ref er
peth-na-nef, pie ref er ie kono-mien, en
nef sootp en kaloos.
 بي ريف:  إنريف إيربيث نانيف: رواوش
* إفنوتي بي فاي
ُ
.  إن نيف صوتب انكالوس: إير إي كونومين
* O Zorgzame God: de Weldoener: de
Goede
Bestierder:
van
Zijn
uitverkorenen.
. ً  مختاريه حسنا:  مدبر:  صانع الخيرات: * يا هللا المهتم
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السبع طرائق
* Pire4erhemi etgor : `nn3`etavfwt haro4
: `fresi22wov `nte ovon niben: nohem `ntovovgai.
* Pie ref er hemie et khor, en nie etav foot
harof, ef ref etshiesh shoo-oe ente oe-on
nieven, nohem en toe oekhai.

:  إن ني إيطاف فوت هاروف: * بي ريف إيرهيمي إتجور
.اوجاي
 نوهيم: اواون نيفين
إفريف
ُ إنطو
ُ
ُ إتشيشواو انتي
ُ
* De Sterke Bestierder voor hen: die hun
toevlucht zoeken bij U: die de verlossing en
redding: voor een ieder wenst.

 ونجاة:  المتشوق لخالص:  للملتجئين إليه: * ال ُمدبر القوي
. كل أحد
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السبع طرائق
* Qen tekmet`xr3ctoc : akcob5 nan `mpiegwrh :
ari`hmot nan `mpai`ehoov : enoi `na0nobi.
* Gen tek met egriestos, ak sobtie nan em pie
e-khoorh, arie ehmot nan em pai ehoo-oe, enoi en ath-novie.

:  أك صوفتي نان إم بي إيجوره: * خين تيك ميت إخريستوس
.  إنؤي إن أثنوفي: إيهواو
أرى إهموت نان إم باى
ُ

* In Uw goedheid: heeft U voor ons de nacht
bereid: laat ons deze dag: zonder zonden
doorkomen.

 ونحن بغير:  أنعم لنا بهذا اليوم:  هيأت لنا الليل: * بصالحك
. خطية
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السبع طرائق
* E0rener`pem`p2a: `e4ai `nnengig `e`p2:
harok `mpek`m0o : xwric gwnt nem
mokmek e4hwov.
* Ethren er ep em-epsha, e-fai en nen zj-iekh
e-epshooi, harok em pek emtho, goories
khoont nem mok mek ef hoo-oe.

 هاروك:  إفاى إن نين جيج إإبشوي: * إثرين إير إب إم إبشا
.إفهواو
 خوريس جونت نيم موك ميك: إمبيك إمثو
ُ

* Zodat wij waardig zijn: onze handen naar U op
te heffen: zonder boosheid : of kwade gedachten.

 وال فكر: ب
ِ  أمامك بغير غض:  أيدينا إليك: * لنستحق أن نرفع
. ردىء
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السبع طرائق
* Qen tai han`atoovi : covtwn nenmwit `eqovn :
nem nenmwit `ebol : qen `povno4 `nte tek`ckep3.

* Gen tai han ato-oewie, soe-toon nen
mooit egoen, nem nen mooit evol, gen ep
oe-nof ente tek es ke-pie.

 صوطون نين مويت إيخون نيم: أطواووي
* خين طاي هان
ُ
. خين إب ُؤنوف إنتي تيك إسكيبي: نين مويت إيفول
* Effen op deze morgen: ons ingaan: en ons
uitgaan: in de vreugde van Uw bescherming.

ُ  سهل: * فى هذا السحر
 بسترك:  الداخلية والخارجيه: طرقنا
. المفرح
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السبع طرائق
* E0rengw
`ntekme0m3i
:
`n`ehoov
niben: `ntenhwc `etekgom : nem david pi`prof3t3c.

* Ethren khoo entek methmie, en ehoooe nieven, en-ten hoos e-tek khom, nem
Davied pie profities.
 إنتين هوس: إيهواو نيفين
 إن: * إثرين جو إنتيك ميثمى
ُ
.  نيم دافيد بي إبروفيتيس: إتيك جوم
* Zodat
wij
elke
dag:
Uw
rechtvaardigheid verkondigen: en Uw
kracht prijzen: met David de profeet:
.  مع داود النبى:  ونمجد قوتك:  كل يوم: * لننطق بعدلك
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السبع طرائق

* Ge qen tekhir3n3 : P=x=c Pen=c=w=r :
anenkot antwovn : ge anerhelpic `erok.
* Zje gen tek hirienie, Piegristos Pensootier,
anen kot an too-oen, zje an er helpies erok.

 أنين كوت:  بخرستوس بين سوتير: * جي خين تيك هيريني
.  جى أن إيرهيلبيس إيروك: أنطواون
ُ

* “In Uw vrede: o Christus onze Verlosser:
sliepen en ontwaakten wij: want wij hoopten
op U.”

 الننا:  رقدنا وقمنا:  أيها المسيح مخلصنا: * قائلين بسالمك
.توكلنا عليك
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السبع طرائق
* H3ppe
ovpe0nane4
:
ie
ovpetholg `eb3l : `e`p5ma5 `nhan`cn3ov
: ev2op hi ovma.
* Hiep-pe oe peth-nanef, je oe pet-holkh e-viel,
eeptie-matie en han esniejoe, ev-shop hie oema.

 إإبتي ماتي:  يي او بيت هولج إيفيل: * هيببي او بيث نانيف
.  إفشوب هيوما: إسنيو
إنهان
ُ
* Zie, hoe goed en liefelijk: het voor broeders
is: om bijeen te komen: in eenheid.
.  ساكنين معا:  إال إتفاق إخوة:  وما هو الحلو: * ها ما هو الحسن
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السبع طرائق

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

* M`fr35 `mpicogen : `e5`afe `mP=x=c : e4n3ov `egen
5mort : 2a `e`qr3i `enisalavg.
* Em efrietie em pie sozjen, e-tie a-fe em
Piegristos, ef nie-joe ezjen tie mort, sha eegrie e-nie et shalav-kh.

 إفنيو:  إي تي أفي إم بخرستوس: * إم إفريتي إمبي صوجين
. شا إإخري إيني تشاالفج: إيجين تي مورت
* Het is als balsem: op het hoofd van
Christus: vloeiend van Zijn baard: tot zijn
voeten.

 إلى:  النازل على اللحية:  على رأس المسيح: * مثل الطيب
.أسفل الرجلين

De zeven melodieën
(5)
السبع طرائق
* E40whc `mm3ni niben : niqelloi nem nialwov`i :
nem niqel2iri : nem nidi`akonict3c.

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

* Nai `eta4hotpov evcop : `nge
Pi=p=na =e=0v : `m`fr35 `novkv0ara :
ev`cmov `eF5 `nc3ov niben.
* Nai etaf hotpoe evsop, enzje pie Pnevma ethoewab, em efrietie en oe-kiethara, ev esmoe eEfnoetie en sie-joe nieven.

 إمفريتي:  إنجي بي إبنفما اثؤواب: * ناى إيطاف هوتبو إفسوب
.إنسيو نيفين
 إف إسمو إفنوتي: إن ُؤ كيثارا
ُ

* Dezen die de Heilige Geest: verenigd heeft:
als een snaarinstrument: altijd God lovend.
 مسبحين هللا:  معا مثل قيثارة:  الروح القدس: * هؤالء الذين ألّفهم
. كل حين

De zeven melodieën
(6)
السبع طرائق
* Qen hanyalmoc nem hanhwc : nem
hanhwd3 `m=p=n=atikon : `mpi`ehoov nem pi`egwrh :
qen ovh3t `natxarw4.
* Gen han epsalmos nem han hoos, nem han
hozie em epnevmatiekon, em pie ehoo-oe
nem pie e-khoorh, gen oe-hiet en at ka-roof.

 نيم هان هوذي إم: * خين هان إبصالموس نيم هان هوس
اوهيت إن
 إمبي: إبنفما تيكون
ُ  خين: إيهواو نيم بي إيجوره
ُ
.أت كاروف
* Met psalmen en lofzangen: en geestelijke liederen:
dag en nacht: met een aanhoudend hart.

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

* N0o
`0mav
`mpiovwini
:
ettai3ovt `mmacnov5 : `are4ai qa
pilojoc: pi`axwritoc.
* ntho ethmav em pie oeooinie, et tajoet
emmasnoetie, a-re fai ga pieloghos, pie a-gooritos.

 أري:  إت طايوت إم ما سنوتي: اواويني
ُ * نثو إثماف امبي
. بي أخوريطوس: فاي خابي لوغوس
* U bent de Moeder van het Licht: de vereerde
Moeder Gods: u hebt gedragen: het
Onbevattelijke Woord.
 حملت الكلمه غير:  والده االله:  المكرمه: * أنت يا أم النور
. المحوى
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* Menenca `0remac4 : `are`ohi `ereoi `mpar0enoc :
qen hanhwc nem han`cmov : tensici `mmo.
* Menensa ethre masf, ar-e ohie e-re oi em
parthenos, gen han hoos nem han esmoe, ten
et-shiesie emmo.

:  أري اوهي إيروي إم بارثينوس: * مينينصا إثري ماسف
. تين تشيسي إممو: خين هان هوس نيم هان إسمو
* Nadat U Hem hebt gebaard: bleef U een
maagd: met lofzang en met zegening:
verhogen wij u.

 بتسابيح:  نعظمك:  بقيت عذراء: * ومن بعد أن ولدته
. وبركات
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السبع طرائق
* Ge `n0o4 qen pe4ovw2 : nem `p5ma5 `mPe4iwt :
nem Pi=p=n=a e=0v : a4`i a4cw5 `mmon.

* Zje enthof gen pef oeoosh, nem ep tiematie em pef-joot, nem pie Pnevma ethoewab, af ie af sootie emmon.
:  نيم إبتي ماتي إمبيف يوت: اواوش
ُ * چي إنثوف خين بيف
. أفئي أفصوتي إممون: نيم بي إبنفما إثؤواب
* Want door Zijn eigen wil: en het
behagen van Zijn Vader: en de Heilige
Geest: kwam Hij en verloste ons.
. أتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسره أبيه: * النه بإرادته
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السبع طرائق

* Anon hwn tentwbh : e0ren2a2ni evnai : hiten
ne`precbi`a : `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie
evnai: hieten ne presvia: en totf em pie mai
roomie.

 هيتين ني:  إثرين شاشني إفناي: * أنون هون تين طوبه
.  إن طوتف إمبي ماي رومي: إبريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.

 لدي:  برحمه بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا
. محب البشر
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السبع طرائق

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

* Ehote pi`c0oinov4i : `nte Nixerovbim : nem
Niceravim : Maria` 5par0enoc.
* Eho-te pie estoi noefie, ente nie
Sheroebiem, nem nie Serafiem, Maria tie
parthenos.
 نيم ني:  إنتي ني شيروبيم: * إيهوتي بي إسطوي نوفي
. ماريا تي بارثينوس: سيرافيم
* Voortreffelijker dan de wierook: van de
Cherubim: en de Serafim: o Maagd Maria.

 يا مريم:  والسيرافيم:  الشاروبيم: * أفضل من بخور
. العذراء
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* Xere 5fe `mberi : 03`eta Fiwt 0amioc :
a4xac `novma `nemton : `mPe423ri `mmenrit.
* Shere tie fe em verie, thie e-ta Efjoot
thamios, af kas en oe-ma en emton, em pef
shierie em menriet.

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

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

* Xere
pi`0ronoc
:
`mbacilikon
: `mf3`etov4ai `mmo4 : higen Nixerovbim.
* Shere pie ethronos, em vasilie-kon, em fie e
toe fai emmof, hiezjen nie Sheroebiem.

 إمفي إيتو فاي:  إم فاسيليكون: * شيري بي إثرونوس
.  هيجين ني شيروبيم: إمموف
* Gegroet zij de Koninklijke Troon: van
Hem: die wordt gedragen: door de
Cherubim.
 على:  الذى للمحمول:  الملوكى: * السالم للكرسى
. الشاروبيم

De zeven melodieën

(7)

السبع طرائق

* Xere 5`proctat3c : `nte nenyvx3 : `n0o
jar `al30wc : pe `p2ov2ov `mpenjenoc.
* Shere tie epros-taties: ente nen epsieshie, entho ghar aliethoos: pe ep shoeshoe em pen khe-nos.
 إنثو غار:  إنتي نين إبسيشي: * شيري تي إبروسطاتيس
. بي إبشوشو إمبين جينوس: آليثوس
* Gegroet zij de Voorspreekster: van
onze zielen: u bent waarlijk: de trots van
ons geslacht.
.  فخر جنسنا:  أنت بالحقيقه:  نفوسنا: * السالم لشفيعه
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السبع طرائق

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

 ربنا يسوع:  لدى مخلصنا:  يا ممتلئة نعمة: * إشفعى فينا
. المسيح
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* Hopwc `nte4tagron : qen pinah5 etcovtwn :
ovoh `nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et
soe-toon: oewoh entef er ehmot nan: em pie
ko evol ente nen novie.

:  خين بي ناهتي إت سوطون: * هوبوس إنتيف طاجرون
.  إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: اووه إنتيف إير إهموت نان
* Dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof:
en ons schenkt: de vergiffenis van onze
zonden.

 بمغفرة:  وينعم لنا:  فى االيمان المستقيم: * لكى يثبتنا
.خطايانا
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السبع طرائق
* Hiten ni`precbi`a : `nte 50e`otokoc =e0
= v Mari`a :
Pu ari`hmot nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie epresvia: ente tie theotokos ethoe-wab Maria: Eptshois arie ehmot nan: em
pie koo evol ente nen novie.

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

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

* Hanan2o
`n2o
:
nem
han`0ba `n`0ba : `narx3ajjeloc :
nem ajjeloc evovab.
*Han ansho en sho, nem han eth-va en eth-va,
en arshie ankhelos, nem ankhelos evoe-wab.

 إن أرشي أنجيلوس:  نيم هان إثفا إن إثفا: * هانا نشو إنشو
. نيم أنجيلوس إفؤواب:
* Duizend maal duizenden: en tienduizend
maal tienduizenden: aartsengelen: en heilige
engelen.
. ومالئكة مقدسين:  رؤساء مالئكة:  وربوات ربوات: * اُلوف اُلوف
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السبع طرائق

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

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

* Hiten ni`precbi`a : `nte `pxoroc t3r4 `nte niajjeloc :
Pu ari`hmot nan `mpixw `ebol `nte nennobi.

* Hieten nie epresvia, ente ep goros tierf ente
nie ankhelos, Eptshois arie ehmot nan: em pie
koo evol ente nen novie.
:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني أنجيلوس: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبشويس أري إهموت نان
* Door de voorspraak: van alle koren van
engelen: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.
 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  صفوف المالئكة: * بشفاعات جميع
. خطايانا
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السبع طرائق

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

:  أفهي اويش خين ني إثنوس: * نين يوتي إن أبوسطولوس
. إنتي إيسوس بخرستوس: خين بي إف أنجيليون
* Onze vaders de apostelen: predikten tot de
volken: het evangelie: van Jezus Christus.

.  يسوع المسيح:  بأنجيل:  بشروا فى األمم: * آباؤنا الرسل
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* Apov`qrwov 2ena4 : higen `pkahi t3r4 : ovoh
novcagi avfoh : 2a avr3gc `n5oikovmen3.
* A-poe egroo-oe shenaf, hiezjen ep kahie
tierf, owoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs en
tie ie-koe-menie.

 اووه نو:  هيجين إبكاهي تيرف: او شيناف
ُ * أبو إخرو
. شا أفريجس إنتي إيكوميني: صاجي أف فوه
* Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden
reikten: de einden der wereld.

 إلى:  وبلغ كالمهم:  الى األرض كلها: * خرجت أصواتهم
. أقطار المسكونة
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* Hiten nievx3 : `nte nau `nio5 `n`apoctoloc : Pu
ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie ev-shie, ente natshois en jotie en
apostolos, Eptshois arie ehmot nan, em pie
koo evol ente nen novie.

:  إنتي ناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van mijn meesters
en vaders de apostelen: o Heer schenk
ons: de vergiffenis van onze zonden.
 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  اآلباء الرسل: * بصلوات سادتى
. خطايانا
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السبع طرائق

* Han`xlom
`natlwm
:
a4t3itov `nge Pu : higen `pxoroc
t3r4 : `nte nimartvroc.

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

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

* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte nimartvroc :
Pu ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.

* Hieten nie ev-shie, ente ep goros tierf ente
nie martieros, Eptshois arie ehmot nan, em
pie koo evol ente nen novie.

:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني مارتيروس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van alle koren van
martelaren: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.

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

* N3=e=0v `ntak : ev`e`cmov `erok
:
`evecagi
`m`p`wov
:
`nte
tekmetovro.
* Nie eth-oewab entak, ev e-esmoe erok,
ev e-sazj-ie em ep oo-oe, ente tek met
oero.
 إف إي صاجي:  إف إي إسمو إيروك: * ني إثؤواب إنطاك
. إنتي تيك ميت اورو: إبؤاو
إم
ُ
* Uw heiligen: zegenen U: en zij spreken
van de glorie: van Uw Koninkrijk.
.  بمجد ملكوتك:  وينطقون:  يباركونك: * قديسوك
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* Tekmetovro Panov5 : ovmetovro `n`eneh : ovoh
tekmetu : 2a nigene`a t3rov.
* Tek met oero Panoetie, oemet oero en eneh,
owoh tek met tshois, sha nie khene-a tieroe.

 اووه تيك: اوميت اورو إن إينيه
ُ : اورو بانوتي
ُ * تيك ميت
. شا ني جي ني أ تيرو: ميت تشويس
* Uw koninkrijk, mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: en Uw heerschappij: is tot
alle generaties.
 إلى كل:  وربوبيتك:  ملكوت أبدى: * ملكوتك يا إلهى
. األجيال
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السبع طرائق
* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte
ni`ctavroforoc : nem ni`0m3i nem nidikeoc : Pu
ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie evshie, ente ep goros tierf ente nie
estavroforos, nem nie ethmie nem nie zieke-os, Eptshois
arie ehmot nan, em pie koo evol ente nen novie.

 إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني إسطافروفوروس: * هيتين ني إفشي
 إمبي كو:  إبتشويس أري إهموت نان:  نيم ني إثمي نيم ني ذيكيؤس:
.إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorbeden: van alle koren van kruisdragers:
de vromen en rechtvaardigen: o Heer schenk ons:
de vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم:  واألبرار والصديقين:  مصاف البسى الصليب: بصلوات كافة
. بمغفره خطايانا: لنا
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السبع طرائق

* Xere
`#liac
:
picofron `m`prof3t3c : nem
Eliceoc : pe4cwtp `mma03t3c.

*Shere
Ielie-as,
pie
sofron
em
eprofieties, nem Eliese-os, pef sootp em
mathities.
 نيم إي:  بي صوفرون إم إبروفيتيس: * شيري إيلياس
. بيف سوتب إم ماثيتيس:ليسيؤس
* Wees gegroet Elia: de ingetogen profeet: en
Elisa: zijn uitverkoren discipel.

. تلميذه المختار:  وأليشع:  النبى المتعفف: * السالم إليليا
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* Pini25 `nre4hiwi2 : qen 5xwra `nte X<3mi :
Markoc pi`apoctoloc : pec2orp `nne4erhemi.
* Pie nieshtie en ref hie ooish, gen tie goora
ente Kiemie, Markos pie apostolos, pes shorp
en ref er-hemie.

:  خين تي خورا إنتي كيمي: * بي نيشتي إنريف هي اويش
.  بيس شورب إنريف إيرهيمي: ماركوس بي أبوسطولوس
* De grote verkondiger: van het land
Egypte: is Markus de Apostel: haar
eerste beheerder.
 مدبرها:  مرقس الرسول:  فى كوره مصر: * ال ُمبشر العظيم
. االول
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*`N0o pe 0`mav `mF5 : Mari`a 5par0enoc :
twbh `mmo4 `egwn : e0re4nai qa penjenoc.
* Entho pe ethmav em Efnoetie, Maria tie
parthenos, toobh emmof ekhoon, ethref nai ga
pen khenos.

 طوبه:  ماريا تي بارثينوس: * إنثو بي إثماف إم إفنوتي
. إثريف ناي خا بين جينوس: إمموف إيجون
* U bent de Moeder Gods: o Maagd Maria:
bid tot Hem voor ons: dat Hij ons genadig
zij.

 أن:  أُطلبى منه عنا:  يا مريم العذراء: * أنت هى أم هللا
. يرحم جنسنا
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السبع طرائق

* Pini25 `mpatriarx3c : peniwt abba Cev`3roc :
f3eta ne4`cbwov`i =e=0v : `erovwini `mpennovc.

* Pie nieshtie em patriarshies, penjoot
ava Sevieros, fie eta nef esvoo-oewie
ethoewab, er oe-ooinie em pen-noes.
 في إيطا نيف:  بنيوت أفا سيفيروس: * بي نيشتي إم باطريارشيس
.اواوويني إمبين نوس
ُ  إير: اووي إثؤواب
ُ إسفو
* De grote patriarch: onze vader abba
Severus: wiens heilige leer: ons verstand
heeft verlicht.
:  الذى أنارت تعاليمه:  أبونا أنبا ساويرس: * البطريرك العظيم
. المقدسة عقولنا
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السبع طرائق

* Peniwt `n`omolojit3c : abba Diockoroc :
a4mi2i `egen pinah5 : ovbe niheretikoc.
* Penjot en omolo-khieties, ava Dioskoros, af
mieshie ezjen pie nahtie, oe-ve nie heretiekos.

 أف ميشي:  أفا ديوسقوروس: * بنيوت إن اومولوجيتيس
.اوفي ني هيري تيكوس
ُ : إيجين بي ناهتي
* Onze
vader
de
belijder:
abba
Dioscorus: verdedigde het geloof: tegen
de ketters.
 ضد:  حارب عن اإليمان:  أنبا ديسقورس: * أبونا المعترف
. الهراطقة
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السبع طرائق

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

 إيري بي:  إيطاف راناف إم إبتشويس: * نيم نين يوتي تيرو
. شوبي نان إن اوريف رويس: إسمو إثؤواب
* En al onze vaders: die de Heer hebben
behaagd: laat hun heilige zegen: een wacht
zijn voor ons.

 تكون:  بركتهم المقدسة:  الذين أرضوا الرب: * وكل آبائنا
. لنا حارسا
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* Hiten
novevx3
:
`ari`hmot
nan
F5
: `mpixw `ebol `nte nennobi : moi nan `novcw5.
* Hieten noe ev-shie, arie ehmot nan Efnoetie,
em pie koo evol ente nen novie, moi nan en
oe-sootie.

 إمبي كو إيفول:  أري إهموت نان إفنوتي: * هيتين نو إفشي
.اوسوتي
ُ  موي نان إن: إنتي نين نوفي

* Door hun voorbeden: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden: en schenk ons
verlossing.

 وأعطنا:  بمغفرة خطايانا:  أنعم لنا يا هللا: * بصلواتهم
. سالما

De beëindiging van de
Adam Theotokie
ختام الثيؤطوكيات االدام
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* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش:  هان أتتشى إيبى إم موؤ: * نيك ناي او بانوتي
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى: ً  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهي
.رأفـاتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

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

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناي إث:  ني نوفي إنتى طا إبسيشي: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باتشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسي: * فكـم بالحـري
.يـاربي

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باتشويس إن نيك إربوميفئى: * ني نوفي إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تي إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربي ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامي

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تي بورني أك سوتي إمموس: * جى بي تيلونيس أكسوتبف
. باتشويس أك إربف ميفئي: بي سوني إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدي ذكـرتـه:
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*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوي إنطا:  خابي ريف إرنوفي: * آنوك هو باتشويس
. انؤميطانيا: إيري
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمني:  ياسيـدي: * وأنـا أيضا ً الخاطىء
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* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه
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* Matac0on F5: `eqovn `epekovgai: `ariov`i
neman: kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووى:  إيخون إى بيك اوجاي: * ما طاس طون إفنوتي
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  إلى خالصك: * ردنـا يا هللا
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* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 ماروطاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح
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* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبتشويس إفنوتي بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتي إن ناي: ناي ناي
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وارحمنا:  أيها الــرب االله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك
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* Nai `k`iri `mpovmev`i : `w Penn3b P=xc : ek`e2wpi
qen tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناي إك إيرى إمبو ميفئي
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبي خين تين ميتي
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا ً قـائـال
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* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيريني إم:  تي تي إمموس نوتين: * جى طاهيريني آنوك
. تي كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمي أنـا
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*`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
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* 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
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* 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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*`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
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*Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge aksiwmc akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak
etshie ooms ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك تشى اومس أكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gedoopt en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.إعتمدت و خلصتنا
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Gebed voor de
Offeranden
أوشية القرابين

Twbh `ejen nyetfi `m`vrwous @ `nni;ucia ni`procvora @
ni`apar,y nineh ni`c;oinoufi ni`ckepacma nijwm `nws @
nikumillion `nte pima- `nerswousi@
Toobh ezjen nie etfie em ef roo-oesh en nie thiesia nie epros
fora nie aparshie nie neh nie estoi noefie nie eskepasma nie
khoom en oosh nie kiem-miellion ente pie ma en er shoo-oe
shie,

إمفرواوش إن نى ثيسيا نى إبروس فورا نى أبارشى نى
طوبه ايجين نى إتفى
ُ
نيه نى إسطوي نوفى نى إس كيباس مانى جوم إن إوش نى كيميليون إنتي بى ما
: إيرشواوشى
إن
ُ
Laat ons bidden voor hen die zorgen voor de offers, de offergaven,
de eerstelingen, de olie, de wierook, de voorhangsels, de kerk-boeken
en de altaar-vaten,

َ
َ
، والستور، والبخور، والبكور والزيت،والقرابين
المهتمين بالصعائد
اطلبوا عن
. وأواني المذبح،وكتب القراءة
Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien, wa el-bekoer wa el-zeet wa
el-begoer wa elsetoer wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7.

Hina `nte P=,=c Pennou] ]sebi`w nwou qen I=l=y=m
`nte `tve @ `ntef,a nennobi nan `ebol.
hiena ente Piegristos Pennoetie tie sheveejo noo-oe
gen Jerosaliem ente etfe, entef ka nen novie nan
evol.
نواو خين يروساليم إنتي
هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو
ُ
.إتفي إنتيف كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het
Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft.
.ويغفر لنا خطايانا
،لكي المسي ُح إل ُهنا يكافئهم في أورشلي َم السمائية
َ
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie
Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gatajana.
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Introductie tot de
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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
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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: آنى اووى إنتين إبروس إفشى
. 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
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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
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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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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
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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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(1)
Doxologie voor het
Doopfeest
ذوكصولوجية عيد الغطاس
المجيد

Tote rwn a4moh `nra2i : ovoh penlac qen
ov0el3l : ge Penu I=3=c P=x=c : a4siwmc hiten
Iwann3c.
To-te roon af moh en rashie, oewoh pen las
gen oe theliel, zje Pentshois Iesoes
Piegristos, af etshie oms hieten Jo-annies.

:  اووه بين الس خين او ثيليل: توتي رون أفموه إن راشى
 أفتشى اومس هيتين: جي بين شويس إيسوس بخريستوس
. يؤنيس
Onze mond is gevuld met lachen: en onze tong met
gejuich: want onze Heer Jezus Christus: is gedoopt
door Johannes.

:  ألن ربنا يسوع المسيح:  ولساننا تهليال: حينئذ إمتأل ف ُمنا فرحا
. إعتمد من يوحنا

`Al30wc `tfe nem `pkahi : meh `ebolqen pektai`o
:
`w
Pu
fa5gig
et`amahi
:
nem
pi2wb2 `nre4tovgo.
Aliethos etfe nem ep kahie, meh evol gen pek
tajo, o Eptshois fa tie zjiezj et amahie, nem pie
shoobsh en ref toe kho.

 او:  ميه إيفول خين بيك طايو: أليثوس إتفي نيم إبكاهى
 نيم بى شوبش إنريف: إبشويس فا تى چيج إت أماهى
.طوجو
Waarlijk zijn hemel en aarde: vol van Uw eer: o Heer
met de machtige hand: en de arm van de redding.

 أيها الرب:  مملوءتان من كرامتك: بالحقيقة السماء واألرض
.  ذو اليد العزيزة:

Ge Pu a4`i ovoh a4siwmc : e0be nennobi anon
hwn : a4tovgon a4cw5 `mmon : qen
ovni25 `mmet2enh3t.
Zje Eptshois af ie oewoh af etshie oms, ethve
nen novie anon hoon, af toe khon af sootie
emmon, gen oe nieshtie em met shenhiet.

 إثفي نين نوفى: چي إبشويس أف إي اووه أفتشى اومس
 خين اونيشتى إم:  أفطوجون أفسوتى إممون: أنون هون
. ميت شينهيت
De Heer kwam en werd gedoopt: omwille van onze
zonden: Hij redde en verloste ons: met grote
barmhartigheid.

:  وأنقذنا وخلصنا:  ألجل خطايانا نحن أيضا: ألن الرب أتى وإعتمد
. برأفة عظيمة

David
`amov
qen
tenm35
`mfoov
:
e0rekgw `m`ptai`o `mpai2ai : ge `p`qrwov `mPu higen
nimwov : F5 `nte `p`wov a4erqarabai.
Davied a-moe gen ten mietie em fo-oe, ethrek kho em ep
tajo em pai shai, zje ep egro-oe em Eptshois hiezjen nie
moo-oe, Efnoetie ente ep o-oe af er ga ra vai.

:  إثريك جو إم إبطايو إمباى شاى: إمفواو
دافيد أمو خين تين ميتى
ُ
واو أف
إخرواو إم إبشويس هيچين
چي إب
ُ  إفنوتى إنتي إب ا: نيمواو
ُ
ُ
. إير خارافاى
David, kom heden temidden van ons: om te spreken
van de eer van dit feest: “De stem des Heren is over
de wateren: de God der heerlijkheid doet de donder
weerklinken.”

 صوت:  لتنطق بكرامة هذا العيد: تعال يا داود وسطنا اليوم
.  إله المجد أرعد: الرب على المياه

#ca`3ac a4mov5 `ero4 : ge `p`qrwov `mpetw2 `ebol :
hi ni2a4ev qen ovovno4 : `epibioc etg3k `ebol.
Iesa-eejas af moetie erof, zje ep egro-oe em
pet oosh evol, hie nie shafev gen oe-oenof,
epie vios et zj-iek evol.

إخرواو إم بيت اوش
 چي إب: إيصائياس أفموتى إيروف
ُ
 إيبى فيّوس إتچيك: اونوف
ُ او
ُ  هى نى شافيف خين: إيفول
. إيفول
Jesaja heeft gezegd: “De stem van een die
met vreugde roept: in de woestijn: maak recht
Zijn paden.“

 للسعى:  فى البرارى بفرح:  الصوت الصارخ: أشعياء دعاه
. الكامل

`Fiom a4nav ovoh a4fwt : `aPiiordan3c
kot4 `efahov : ovpet2op `fiom ge akfwt :
matagrok hina `nteksi`cmov.
Efjom af nav oewoh af foot, a-pie Jordanies
kotf e-fa hoe, oe pet shop efjom zje ak foot,
ma takhrok hiena entek etshie esmoe.

فاهو
 أبى يورذانيس كوتف إيه: إفيوم أف ناف اووه أف فُّوت
ُ
 ماطاجروك هينا إنتيك إتشى: اوبيت شوب إفيوم چي أكفوت
ُ :
. إسمو
De zee zag het en vluchtte: de Jordaan wendde zich
achterwaarts; Wat was er, o zee, dat gij vluchtte? Sta
standvastig zodat u gezegend wordt.

 ما لك أيها البحر هربت:  واألردن رجع إلى خلف: البحر رأى فهرب
.  إثبت لكى تتبارك:

#ppe
avnav
`nge
nimwov
: `epid3miovrjoc `nre4cwnt : a4erho5 ovoh
a4tahwov : `nge ov`20or0er nem ovtwmt.
Iep-pe av nav enzje nie moo-oe, e-pie
ziemieoerghos en ref sont, af er hotie oewoh
af tahoo-oe, enzje oe esh tor ter nem oe
toomt.

: اورغوس إنريف سونت
إيبّبي أفناف إنچي
ُ  إيبى ذيمى: نيمواو
ُ
. اوتومت
أف إيرهوتى اووه
ُ او إشتورتير نيم
ُ  إنچي: أفطاهواو
ُ
Zie, de wateren hebben de Schepper: en de Maker
van het al aanschouwd: zij werden bevreesd en
bevangen: door verbazing en verwondering.

 االضطراب:  فخافت وأدركها:  الخالق الجابل: هوذا المياه قد رأت
. والحيرة

Ra2i nitwov nem nikalamfwov : piia`h223n nem
ni2enci4i : `ebol qa `th3 `m`pho `m`povro :
f3eta40amio `nnini4i.
Rashie nie to-oe nem nie kalamfo-oe, pie jah
esh shien nem nie shen sie fie, evol ga et hie
em ep ho em epoero, fie etaf thamio en nie
niefie.
 بيَّاه إش شين نيم نى شين سيفى: كاالمفواو
طواو نيم نى
راشى نى
ُ
ُ
.  فى إيطاف ثاميو إن نّى نيفى: إيفول خا إتهى إم إبهو إم إب ُؤرو
Verblijdt u o bergen en heuvels: wouden en alle
ceders: voor het aangezicht van de Koning: die de
zielen heeft geschapen.

 من قُدام وجه:  واالكام والغياض واألَرز: افرحى أيتها الجبال
.  الذى خلق األنفاس: الملك

`Xovab Pu ovoh `xovab : `xovab Pu I=3c P=x=c :
piwov `4er2av na4 nem Pe4iwt : nem
Pi=p=n=a `mparakl3ton.
Ek oe-wab Eptshois oewoh ek oe-wab, ek oe-wab
Eptshois Iesoes Piegristos, pie o-oe ef er shav naf
nem pef joot, nem pie Pnevma em paraklieton.

 إك ُؤواب إبشويس إيسوس: إك ُؤواب إبشويس اووه إك ُؤواب
 نيم بي إبنيفما: اواو إف إيرشاف ناف نيم بيفيوت
 بى: بخريستوس
ُ
. إمباراكليتون
Heilig bent u, o Heer, Heilig, Heilig o Heer Jezus
Christus, de glorie komt U toe met Uw Vader, en de
Geest de Parakleet.

 قدوس أيها الرب يسوع: قدوس أنتَ أيها الرب وقدوس
. والروح المعزى:  المجد يليق به مع أبيه: المسيح

E0be fai tenoi `nrama`o : qen ni`aja0on
etg3k `ebol : qen ovnah5 teneryalin :
engw `mmoc ge =a=l.
Esthe fai ten oi en rama-o, gen nie aghathon et zjiek evol, gen oe nahtie ten er epsalien, en kho
emmos zje allieloeja.

 خين ني آغاثون إتجيك إيفول: إثفي فاى تين اوى إن راما او
. إنجو إمموس جي الليلويا:  خين اوناهتى تين إيربصالين:
Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven,
en zingen wij met geloof, zeggende Halleluja.
:  وبإيمان نرتل:  بالخيرات الكاملة: من أجل هذا نحن أغنياء
. قائلين هلليلويا

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4siwmc qen Piiordan3c.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie,
af etshie ooms gen pie Jordanies.
 إيسوس بخريستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليليويا
.  أفتشى اومس خين بى يورذانيس: إبشيرى إمفنوتى
Halleluja Halleluja: Halleluja Halleluja:
Jezus Christus de Zoon van God: is
gedoopt in de Jordaan.
:  يسوع المسيح ابن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. إعتمد فى نهر األردن

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.
:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد
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V] pimonogenyc @ af`i `ejen Piiordanyc @
]hikwn `etactako @ ouoh acmou qen pinobi.
Efnoetie pie monokhenies, af-ie ezjen pie
Jordanies, tie hiekon e-tas tako, oewoh
asmoe gen pie novie.
 تى:  أف إى إيچين بى يورذانيس: إفنوتى بى مونوجينيس
.  اووه إسمو خين بى نوفى: هيكون إيطاس طاكو
De Eniggeboren God, is gekomen tot de
Jordaan, en het beeld dat verdorven is,
en vervallen door de zoned.
 والصورة التى:  جاء إلى نهر األردن: اإلله الوحيد الجنس
.  وماتت بالخطية: فسدت

Afaic `mberi `nkecop @ hiten piwmc `nte pimwou @
ouoh aflwc `n`tave `mpi`drakon @ hijen nimwou
`nte Piiordanyc.
Af ais em verie en kesop, hieten pie ooms ente
pie moo-oe, oewoh af loos en et a-fe em pie
ezrakon, hizjen nie moooe ente pie Jordanies.

مواو
 هيتين بى اومس إنتي بى: أف أيس إمفيرى إن كيسوب
ُ
نيمواو إنتي
 هيچين:  اووه أفلوس إن إت أفي إمبى إذراكون:
ُ
. بى يورذانيس
heeft hij weer vernieuwd, door Zijn doop in het
water, en het hoofd van de draak, heeft hij
verpletterd in de Jordaan.

 على: ورض رأس التنين
:  بعماد الماء: جددها مرة أخرى
ّ
. مياه األردن

Ainau `ePi=p=na =e=;u @ `etaf`i `epecyt `ebolqen `tve @
aicwtem `e`t`cmy `nte `Viwt @ ecws `ebol ecjw `mmoc.

Ai nav e-pie Pnevma eth-oewab, etaf-ie
epesiet evol gen etfe, ai sootem e-et esmie
ente Efjoot, es oosh evol es khoo emmos.

 إيطاف إى إبيسيت إيفول خين: أيناف إيبي إبنفما إثؤواب
 إس اوش إيفول:  أيسوتيم إإت إسمى إنتي إفيوت: إتفي
. إسجو إمموس
“Ik zag de Heilige Geest, nederdalen uit de
hemel, en ik hoorde de stem van de Vader,
roepende en zeggende:

 وسمعت صوت:  لما نزل من السماء: رأيت الروح القدس
.  صارخا قائال: اآلب

Ge fai pe pa23ri pamenrit : e` ta tayvx3
5ma5 `nq3t4 : a4erpa-ovw2 cwtem `ncw4 :
ge `n0o4 pe pire4tanqo.
Zje fai pe pa shierie pa menriet, e-ta ta
epsieshie tie matie en gietf, af er pa oe-oosh
sootem ensof, zje enthof pe pie ref tan-go.
:  إيطا طا إبسيشى تى ماتى إنخيتف: چي فاى بي باشيرى با منريت
.  جي إنثوف بي بى ريف طانخو: اواوش سوتيم إنسوف
ُ أف إير با
Dit is mijn geliefde Zoon, in wie mijn ziel welbehagen
heeft, Hij doet mijn wil, luistert naar Hem, want Hij is
de gever van het leven.

:  وصنع مشيتى: سرت به نفسى
ُ  الذى: هذا هو ابنى الحبيب
. له اسمعوا ألنه هو المحيى

Yca`yac
pi`provytyc
@
afjw
`m`ptai`o
`mpi`prodromoc @ pipar;enoc =e;
= u I=wa @ picuggenyc
`nte P=,=c.
Iesa-iejas pie eprofities, af khoo em eptajo em
pie eprodromos, pie parthenos eth-oewab
Joannies, pie sien-khenies ente Piegristos.
`

 أفجو إم إبطايو إمبى: إيصائياس بى إبروفيتيس
 بي:  بى بارثينوس إثؤواب يؤنيس: إبروذروموس
. سينجينيس إنتي بخريستوس
Jesaja de profeet, sprak over de eer van de
Voorloper, de heilige maagdelijke Johannes, de neef
van Christus.

 نسيب:  البتول الطاهر يوحنا:  نطق بكرامة السابق: أشعياء النبى
. المسيح

` `cmarwout w
K
` pennyb P=,=c @ `Psyri `mmonogenyc @
vy`etaf[icarx qen ]par;enoc @ ouoh af[iwmc qen
Piiordanyc.
`

Ek-esmaroo-oet oo Pennieb Piegristos, Epshierie em
monokhenies, fie etaf etshie sariks gen tie
parthenos, oewoh af etshie ooms gen pie Jordanies.

 إبشيرى إم: إسمارواوت اوبين نيب بخريستوس
إك
ُ
:  فى إيطاف تشى ساركس خين تى بارثينوس: مونوجينيس
. اووه أفتشى اومس خين بى يوردانيس
U bent gezegend, onze Meester Christus, de
Eniggeboren Zoon, die het vlees heeft aangenomen
uit de Maagd, en gedoopt is in de Jordaan.

 الذى:  اإلبن الوحيد الجنس: مبارك انت يا سيدنا المسيح
.  واعتمد فى نهر األردن: سد من العذراء
َّ تج

)el3l `mfr35 `nhanhi3b : w piIordan3c nem
pe4`drimoc : ge a4`i 2arok `nge pihi3b :
f3`etwli `m`fnobi `mpikocmoc.
Theliel em efrietie en han heej-ieb, o pie Jordanies
nem pef ezriemos, zje af ie sharok enzje pie heejieb,
fie et oo-lie em ef novie em pie kosmos.

:  اوبى يورذانيس نيم بيف إذريموس: ثيليل إمفنوتى إن هان هييّب
 فى إت اولى إمفنوڤى إم بى: چي أف إي شاروك إنچي بى هييّب
. كوزموس
Verblijd u zoals lammeren, o Jordaan en haar
oevers, want tot u is het Lam gekomen, die de
zonden van de wereld wegneemt.

:  ألنه جا َء َك الحمل: وبريته
َّ  أيها األردن: تهلل مثل الحمالن
. الذى يرفع خطية العالم

Vai pe pihiyb `nte V] @ vyet`wli `m`vnobi
`mpikocmoc @ vy`etaf`ini `noutap `ncw] @
e;refnohem `mpeflaoc.
Fai pe pie hiej-ieb ente Efnoetie, fie et oo-lie
em ef novie em pie kosmos, fie etaf ienie en
oe tap en sootie, ethref no-hem em pef la-os.

 فى إت اولى إمفنوفى إمبى: فاى بي بى هييب إنتيه إفنوتى
 إثريف نوهيم:  فى إيطاف إينى إن اوتاب إنسوتى: كوزموس
. إم بيف الؤس
Dit is het Lam Gods, die de zonden der wereld
wegneemt, die gekomen is met de hoorn van de
verlossing, om Zijn volk te bevrijden.

:  الذى أتى بقرن خالص:  حامل خطية العالم: هذا هو حمل هللا
. ليخلص شعبه

Amwini nilaoc tyrou@ niourwou `nte `pkahi@
nimetmatoi `nte nivyou`i@ enhwc `erof qen
oumeta;mounk.
Amooinie nie la-os tieroe, nie oeroo-oe ente
ep kahie, nie met matoi ente nie fie-oewie, en
hoos erof gen oe met ath-moenk.

 ني ميت: رواو إنتي إبكاهى
ُ او
ُ  نى: أموينى نى الؤس تيرو
او ميت أت مونك
ُ  إن هوس إيروف خين: ماطوى إنتي نيفيؤوى
Komt, alle volkeren, koningen der aarde,
enhemelse machten, om Hem aanhoudend te
loven.

 والجنود السمائية:  وملوك األرض: تعالوا يا جميع الشعوب
.  لنسبحه بغير فتور:

Enws `ebol enjw `mmoc @ je `Agioc `Agioc @
`Agioc Kurioc @ vai pe Pasyri pamenrit.
En oosh evol en khoo emmos, zje akhios
akhios, akhios Kirios, fai pe pashierie pa
menriet.
 أجيوس:  چيي أجيوس أجيوس: إنؤش إيفول إنجو إمموس
.  فاى بي باشيرى با مينريت: كيريّوس
Roepende en zeggende: “Heilig, heilig,
Heilig is de Heer, dit is Mijn Geliefde
Zoon”
 هذا هو إبنى:  قدوس الرب:  قدوس قدوس: صارخين قائلين
. حبيبى

Qen nai tenrasi tener'alin@ nem niaggeloc =e=;=u@
qen ou;elyl enjw `mmoc@ je ou`wou qen nyet[oci
`m`V].
Gen nai ten rashie ten er epsalien, nem nie
ankhelos eth-oewab, gen oe theliel en khoo emmos,
zje oe-oo-oe gen nie et-etshosie em Efnoetie.
 خين:  نيم نى أنجيلوس اثؤاب: خين ناى تين راشى تين إيربصالين
.اوواو خين نى إتتشوسى إمفنوتى
او
ُ
ُ  جى: أوثيليل إنجو إمموس
Daarom verblijden wij ons en zingen wij, met de
heilige engelen, en ver-kondigen wij met vreugde,
“Ere zij God in den Hoge,

:  بتهليررل قررائلين:  مررع المالئكررة األطهررار: بهررذا نفرررح ونرتررل
.المجد هلل في األعالي

Nem ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen
nirwmi@ je af]ma] gar `nqy]@ `nje vy`ete vwf pe
pi`wou sa `eneh.
Nem oe hierinie hiezjen pie kahie, nem oe tie matie
gen nie roomie, zje af tie matie ghar en gietie, enzje
fie e-te foof pe pie oo-oe sha eneh.
 جى: اوتى ماتى خين نى رومى
ُ  نيم: اوهيرينى هيجين بى كاهى
ُ نيم
. اوواو شا إينيه
 انجى في إيتى فوف بى بى: أفتى ماتى غار انخيتى
ٌ
vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen,
want Hij die eeuwig wordt verheerlijkt, had
behagen in u.”

: رك
ِ سررر بر
ُ  ألنرره:  وفرري النرراس المسرررة: وعلررى األرض السررالم
.الذي له المجد إلى األبد

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4siwmc qen Piiordan3c.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie,
af etshie ooms gen pie Jordanies.
 إيسوس بخريستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليليويا
.  أفتشى اومس خين بى يورذانيس: إبشيرى إمفنوتى
Halleluja Halleluja: Halleluja Halleluja:
Jezus Christus de Zoon van God: is
gedoopt in de Jordaan.
:  يسوع المسيح ابن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. إعتمد فى نهر األردن

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

 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

Afsluiting van de Doxologieën

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 `P23ri `mF5 : a4siwmc qen
Piiordan3c : =a=l =a=l .
Allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, af etshie ooms
gen pie Jordanies, allieloeja allieloeja.
:  إيسوس بخريستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليليويا
.  الليلويا الليلويا: أفتشى اومس خين بى يورذانيس
Halleluja Halleluja : Jezus Christus de Zoon
van God : is gedoopt in de Jordaan : Halleluja
Halleluja.
:  إعتمد فى نهر األردن:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا
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Het Responsorium
van het Evangelie
Vespers

مرد إنجيل العشية

Het Responsorium van het Evangelie Vespers

مرد إنجيل عشية

`Yca`yac

pi`provytyc @ afjw `m`ptai`o `mpi`prodromoc @
pipar;enoc =e=;u I=wa @ picuggenyc `nte P=,=c.

Iesa-iejas pie eprofities, af khoo em eptajo em
pie eprodromos, pie parthenos eth-oewab
Joannies, pie sien-khenies ente Piegristos.

 أفجو إم إبطايو إمبى: إيصائياس بى إبروفيتيس
 بي:  بى بارثينوس إثؤواب يؤنيس: إبروذروموس
. سينجينيس إنتي بخريستوس
Jesaja de profeet, sprak over de eer van de
Voorloper, de heilige maagdelijke Johannes, de neef
van Christus.

 نسيب:  البتول الطاهر يوحنا:  نطق بكرامة السابق: أشعياء النبى
. المسيح

Het Responsorium van het Evangelie Vespers

مرد إنجيل عشية

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4siwmc qen Piiordan3c.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af etshie
ooms gen pie Jordanies.

 إيسوس بخريستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليليويا
.  أفتشى اومس خين بى يورذانيس: إبشيرى إمفنوتى
Halleluja Halleluja: Halleluja Halleluja: Jezus
Christus de Zoon van God: is gedoopt in de
Jordaan.
 إعتمد:  يسوع المسيح ابن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. فى نهر األردن

Het Responsorium van het Evangelie Vespers

مرد إنجيل عشية

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.

:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد

Het Responsorium van het Evangelie Vespers

مرد إنجيل عشية

Je `f`cmarwout `nje v
` iwt 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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Het Responsorium
van het Evangelie
Metten

مرد إنجيل باكر

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

)el3l `mfr35 `nhanhi3b : w piIordan3c nem pe4`drimoc :
ge a4`i 2arok `nge pihi3b : f3`etwli `m`fnobi `mpikocmoc.
Theliel em efrietie en han heej-ieb, o pie Jordanies
nem pef ezriemos, zje af ie sharok enzje pie heejieb,
fie et oo-lie em ef novie em pie kosmos.

 اوبى يورذانيس نيم بيف: ثيليل إمفنوتى إن هان هييّب
 فى إت اولى:  چي أف إي شاروك إنچي بى هييّب: إذريموس
. إمفنوڤى إم بى كوزموس
Verblijd u zoals lammeren, o Jordaan en haar
oevers, want tot u is het Lam gekomen, die de
zonden van de wereld wegneemt.

 الذى:  ألنه جا َء َك الحمل: وبريته
َّ  أيها األردن: تهلل مثل الحمالن
. يرفع خطية العالم

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4siwmc qen Piiordan3c.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af etshie
ooms gen pie Jordanies.

 إيسوس بخريستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليليويا
.  أفتشى اومس خين بى يورذانيس: إبشيرى إمفنوتى
Halleluja Halleluja: Halleluja Halleluja: Jezus
Christus de Zoon van God: is gedoopt in de
Jordaan.
 إعتمد:  يسوع المسيح ابن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. فى نهر األردن

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

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

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

:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Je `f`cmarwout `nje v
` iwt 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 a4siwmc qen Piiordan3c.
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos, Epshierie em
Efnoetie af etshie oms gen pie Jordanies.

 جى او بين شويس ايسوس: تين اوش إيفول ان جو امموس
 إبشيري إم إفنوتي أفتشى أومس خين: بى اخرستوس
. بيوردانيس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
.  الذى اعتمد فى نهر األردن:  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.
لي ها
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ  باركوا ع. آمين. يارب بارك
.  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 aksiwmc akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak
etshie ooms ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك تشى اومس أكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gedoopt en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.إعتمدت و خلصتنا
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De Voorbeden
الهيتنيات

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

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

* Ge fai pe pa23ri pamenrit : `eta
tayvx3 5ma5 `nq3t4 : a4erpaovw2
cwtem `ncw4 : ge `n0o4 pe pire4tanqo.

* Zje fai pe pa shierie pa menriet, e-ta ta
epsieshie tie matie en gietf, af er pa oe-oosh
sootem ensof, zje enthof pe pie ref tan-go.
:  إيطا طا إبسيشى تى ماتى إنخيتف: * چي فاى بي باشيرى با منريت
.  جي إنثوف بي بى ريف طانخو: اواوش سوتيم إنسوف
ُ أف إير با
* Dit is mijn geliefde Zoon, in wie mijn ziel
welbehagen heeft, Hij doet mijn wil, luistert naar
Hem, want Hij is de gever van het leven.
 له اسمعوا ألنه:  وصنع مشيتى: سرت به نفسى
ُ  الذى: * هذا هو ابنى الحبيب
. هو المحيى

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

* <ere
Iwannyc
@
pinis]
`m`prodromoc @ ,ere piouyb @
`pcuggenyc `nEmmanouyl.
* Shere
Joannies,
pie
nieshtie
em
eprodromos, shere pie oewieb, ep senkhenies
en Emmano-iel.

 شيري بي:  بى نشتى إم إبرودروموس: * شيرى يؤنس
.  إب سينجينيس إن إممانوئيل:أوويب
* Wees gegroet Johannes, de grote voor-loper, wees
gegroet priester, de neef van Emmanuël.

 نسيـب:  الســــالم للكـاهـن:  السـابــق العظيــم: * الســـالم ليــوحنــا
.عمانـوئيـل

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

K`cmarwovt
`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( aksiwmc ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje ( ak
etshie ooms ) ak sootie emmon.

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى ( أك تشى اومس ) أك سوتى إممون: إبنفما إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gedoopt ( en heeft ons
verlost.
)  ألنك ( إعتمدت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
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.وخلصتنا

Een Hymne Oe ran
en shoe shoe
لحن اوران إنشوشو

Een Hymne Oe ran en shoe shoe
لحن اوران إنشوشو
* Ovran
n
` 2ov2ov
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-oe-web 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.
 يا:  أنتَ عظيم في جميع القديسين:  يا نسيب عمانوئيل: * إسم فخر هو إسمك
.يوحنا المعمدان

Een Hymne Oe ran en shoe shoe
لحن اوران إنشوشو
*`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:  إك طايوت إيني إبروفيتيس: * إك إتشوسي إيني باطريارشيس
 إنتي ني هيومي إف اوني: اواون طونف خين ني جين ميسي
ُ إم بي
.إمموك
* 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 لم يَقُم في:  و مكرم أكثر من األنبياء: * أنتَ مرتفع أكثر من رؤساء اآلباء
. من يشبهك: مواليد النساء

Een Hymne Oe ran en shoe shoe
لحن اوران إنشوشو
* 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.
 ينطق بكرامة:  لسان الذهب ثيؤدوسيوس: * تعالوا إسمعوا الحكيم
. يوحنا المعمدان: السابق
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Een Hymne Pathois
لحن باشويس

Een hymne Patshois

لحن باشويس

Pau I=3c P=xc : f3`eta4siwmc qen
Piiordan3c : ek`etovbo `nnenyvx3
: `ebolha `p0wleb `nte `fnobi.
Pa tshois Iesoes Piegristos, fie etaf etshie ooms gen pie
Jordanies, ek e-toevo en nen epsieshie, evol ha ep
tholeb ente ef novie.

 فى إيطاف إتشي اومس خين بي: باتشويس إيسوس بى إخريستوس
 إيفول ها إبثوليب إنتى:  إيك إي طوفو إنين إبسيشي: يورذانيس
. إفنوفي
O mijn Heer Jezus Christus, die gedoopt is in de Jordaan,
reinig onze zielen, van de smet van de zonde.
 من رباطات:  طهر نفوسنا:  الذى أعتمد في االردن: ياربنا يسوع المسيح
. الخطية

Een hymne Patshois

لحن باشويس

Nixerovbim nem Nicerafim : niajjeloc
nem niarx3ajjeloc : nictrati`a nem
nie7ovci`a ni`0ronoc nimet soic nigom.
Nie Sheroebiem nem nie Serafiem, nie ankhelos
nem nie arshie ankhelos, nie strateeja nem nie
eksoeseeja nie ethronos nie met tshois nie khom.
:  ني أنجيلوس نيم ني أرشى أنجيلوس: ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
.  ني إثرونوس ني ميت شويس ني جوم: ني ستراتيا نيم ني إكسوسيا
De Cherubim, de Serafim, de engelen, de aartsengelen, de
vorstendommen, de machten, de tronen, de heerschappijen
en de krachten,
:  والعساكر والسالطين:  المالئكة ورؤساء المالئكة: الشاروبيم والسيرافيم
. والكراسى والربوبيات

Een hymne Patshois

لحن باشويس

Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge ov`wov `mF5
qen n3etsoci : nem ovhir3n3 higen pikahi
: nem ov5ma5 qen nirwmi.

Ev oosh evol ev khoo emmos zje oe-oo-oe em
Efnoetie gen nie et etshosie nem oe hierienie hiezjen
pie kahie nem oe tie matie gen nie roomie.
اوواو إم إفنوتي خين ني إتشوسى
او
ُ
ُ  جي: إفؤش إيفول إفجو إمموس
. او تي ماتي خين ني رومي
ُ  نيم: او هيرينى هيجين بي كاهى
ُ  نيم:
roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge, vrede op
aarde, en in de mensen een welbehagen.”
 وفى الناس:  وعلى األرض السالم:  المجد هلل فى األعالى: صارخين قائلين
. المسرة
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Een hymne
Akhios
لحن أجيوس

Trisagion

1

لحن أجيوس

`Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ o` ek par;enou genne;yc
@ `ele`ycon `ymac.

Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, o ek parthenoe khen-ne-thies, eleison
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إك بارثينو جين ني ثيس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.
 الذي ُولـِد من: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
ُ
.العـذراء ارحمنا

Trisagion

2

لحن أجيوس

`Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ O eniordany baptictyc @
`ele`ycon `ymac.

Akhios o The-os, akhios isshieros, akhios athanatos,
O enjordani vaptiesties, eleison iemas.

: أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
.  إليسون إيماس: أو إين يورداني فابتيس تيس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
gedoopt in de Jordaan, ontferm U over ons.
 الذي إعتمد: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
ُ
. إرحمنا: في األردن

Trisagion

3

لحن أجيوس

`Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ O eniordany baptictyc @
`ele`ycon `ymac.

Akhios o The-os, akhios isshieros, akhios athanatos,
O enjordani vaptiesties, eleison iemas.

: أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
.  إليسون إيماس: أو إين يورداني فابتيس تيس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
gedoopt in de Jordaan, ontferm U over ons.
 الذي إعتمد: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
ُ
. إرحمنا: في األردن

Trisagion

لحن أجيوس

doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke
nun ke a
` i`
ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn. Agi`a `triac `ele`ycon `ymac.
zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien ke aie ke
is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien. Akhia Trias eleison
iemas.

 كي نين كى أ إى كى إسطوس: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
.إى او ناس طون إى اونون أمين أجيا إترياس إليسون إيماس
Ere zij de Vader; de Zoon, en de Heilige Geest, Nu en
altijd, en tot in eeuwen der eeuwen, Amen, Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons,
 اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
ُ
.الثالـــوث القـدوس ارحمنــا
 أيهــــا.آميـن

Psalm van het
Doopfeest (Sinkherie)

المزمور السنجاري

Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

`F`cmarwout

`nje vye;nyou qen
`vran `m`P=o=c : An`cmou `erwten
`ebol qen `pyi `m`P=o=c :
Ef esmaroo-oet enzje fie eth-niejoe gen efran
em Eptshois. A nesmoe eroo-ten evol gen ep-ie
em Eptshois.
 آن: إف إسمارواوت إنچي فى إثنيّو خين إفران إمبشويس
.  الليلويا: إسمو إيروتين إيفول خين إب إى إمبشويس
Gezegend hij, die komt in de naam des Heren;
wij zegenen u uit het huis des Heren.

:  باركناكم من بيت الرب: مبارك اآلتى باسم الرب

Psalm van de Kerstmis (Sinkherie)

المزمور السنجاري

`N;ok pe Panou] ]naouwnh nak
`ebol :
`N;ok pe Panou]
]na[ack : Allylouia.
Enthok pe Panoetie tie na oe-oonh nak evol.
Enthok pe Panoetie tie na tshask. Allieloeja.
 إنثوك بي بانوتى. إنثوك بي بانوتى تى نا أوأونه ناك إيفول
.  الليلويا: تى ناتشاسك
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, o mijn
God, U zal ik verhogen. (psalm 118:26, 28)
َ
.  هلليلويا: فأرفعك
أنتَ هو إلهى
َ إلهى أنت: فأشكرك
ُ
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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 `P23ri `mF5 : a4siwmc qen
Piiordan3c : =a=l =a=l .
Allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, af etshie ooms
gen pie Jordanies, allieloeja allieloeja.
:  إيسوس بخريستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليليويا
.  الليلويا الليلويا: أفتشى اومس خين بى يورذانيس
Halleluja Halleluja : Jezus Christus de Zoon
van God : is gedoopt in de Jordaan : Halleluja
Halleluja.
:  إعتمد فى نهر األردن:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا
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Het Responsorium
van het Evangelie

مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Vai pe pihiyb `nte V] @ vyet`wli
`m`vnobi `mpikocmoc @ vy`etaf`ini `noutap
`ncw] @ e;refnohem `mpeflaoc.
Fai pe pie hiej-ieb ente Efnoetie, fie et oo-lie em
ef novie em pie kosmos, fie etaf ienie en oe tap
en sootie, ethref no-hem em pef la-os.

 فى إت اولى إمفنوفى إمبى كوزموس: فاى بي بى هييب إنتيه إفنوتى
.  إثريف نوهيم إم بيف الؤس:  فى إيطاف إينى إن اوتاب إنسوتى:
Dit is het Lam Gods, die de zonden der wereld
wegneemt, die gekomen is met de hoorn van de
verlossing, om Zijn volk te bevrijden.

 ليخلص:  الذى أتى بقرن خالص:  حامل خطية العالم: هذا هو حمل هللا
. شعبه

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4siwmc qen Piiordan3c.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af etshie
ooms gen pie Jordanies.

 إيسوس بخريستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليليويا
.  أفتشى اومس خين بى يورذانيس: إبشيرى إمفنوتى
Halleluja Halleluja: Halleluja Halleluja: Jezus
Christus de Zoon van God: is gedoopt in de
Jordaan.
 إعتمد:  يسوع المسيح ابن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. فى نهر األردن

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.

:  والرروح القردس:  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 Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
* H3ppe
a4erme0re
`nge
I=wa
pibaptict3c : ge ai5wmc `mPu : qen
nimwov `nte piIordan3c.

* Hep-pe af er methre enzje Jo-annies pie
vaptiesties, zje ai tie ooms em Eptshois gen
nie moo-oe ente pie Jordanies.
 چي أيتى:  إنچي يؤنس بى فاب تيس تيس: * هيب بى أف إيرميثري
.  خين نى موأو إنتي بي يوردانيس: أومس إمبشويس
* Zie, Johannes de Doper heeft getuigd,
zeggende “Ik heb de Heer gedoopt, in de
wateren van de Jordaan.”
.  في مياه األردن:  أنى ع َّمدت الرب:  يوحنا الصابغ: * ها قد شهد

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
* Ovoh aicwtem `e`t`cm3 : `nte `Fiwt
ecw2 `ebol : ge fai pe pa23ri
pamenrit : `etai 5ma5 `nq3t4.

* Oewoh ai soo-tem e-et esmie ente Efjoot es
oosh evol, zje fai pe pa shierie pa menriet e-tai
tie ma tie en gietf.
 چي فاى:  إنتي إفيوت إس أوش إيفول: * أووه أي سوتيم إإت إسمى
.  إيطاى تى ماتى إنخيتف: بي باشيرى بامنريت
* En ik heb de stem van de Vader gehoord,
roepende en zeggende: “Dit is mijn geliefde
Zoon, in wie ik welbehagen heb.”
. ُسررت
ُ  الذى به:  أن هذا هو إبنى الحبيب:  اآلب صارخا: * وسمعتُ صوت

Hina `ntenhwc `erok : nem nixerovbim : nem
nicerafim : enw2 `ebol engw `mmoc.
Hiena enten hoos erok, nem nie Sheroebiem,
nem nie Serafiem, en oosh evol en khoo
emmos.
:  نيم ني سيرافيم:  نيم ني شيروبيم: هينا إنتين هوس ايروك
. إنؤش إيفول إنجو إمموس
Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim, en de
Serafim, roepende en zeggende:

. صارخين قائلين:  والسيرافيم:  مع الشاروبيم: لكي نسبحك
Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem, wa elSerafiem, sarie-`7iena ka-ielien :

Ge `xovab `xovab `xovab : Pu pipantok ratwr : `tfe
nem `pkahi meh `ebol : qen pek`wov nem pektai`o.

Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Ep-tshois pie
pantokrator, etfe nem ep kahie meh evol, gen pek
oo-oe nem pek tajo.

:  إبشويس بي باندوكراطور: جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
. اواو نيم بيك طايو
ٌ  خين بيك: إتفي نيم إبكاهي ميه إيفول
“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,
hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en Uw eer.”
: واألرض
 السماء: الرب الضابط الكل
 أيها: قدوس قدوس قدوس
ُ
ُ
. مملوءتان من مجدك وكرامتك
Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo el-dabet
elkol, el-samaa wa elardoe, mamloe-atanie men
makhdie- ke wa karamatoke.

Ten]ho
`erok
w
`
=U=c
:=c
@
e;rek`areh `e`pwnq `mpenpatriar,c @ papa abba (...)
piar,y`ereuc @ matajrof hijen pef`;ronoc.
Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g em
pen patriarshies, pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.
 إثريك آريه إبؤنخ إم بين باطريارشيس: تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
.  ما طاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى أرشى إيريفس...(  بابا آفا:
Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch, paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.

ئيس
ُ ) ر...(  البابا أنبا:  أن تحفظ حياة بطريركنا: نسألك يا إبن هللا
. ثبته علي كرسيه: الكهنة
Nas-aa-loka ja Ibn Alla, en ta7faz 7ajat batrie-jarkene elbaba
anba (…) , ra-ieso el-kahana, sabet-hoe 3ala Korsieh.

Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt e;ouab `ndikeoc
@ abba (...) pi`epickopoc @ matajrof hijen pef`;ronoc .
Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth oeweb en
zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

:  بنيوت إثؤواب إن ذيكيؤس: نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
. ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...( آفا
En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige rechtvaardigen
vaders, abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels.

) ا ُسقُفنا...(  األنبا:  أبينا المكرم البار: وشريكه في الخدمة الرسوليه
.ثبته علي كرسيه
Wa sharie-kahoe fie el-`7edma el-rasoele-jah abina
elmokaram el-bar elanba (...) oskofana (el-motran),
sabethoe 3ala korsieh .
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Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

* )el3l `mfr35 `nhanhi3b : w piIordan3c nem pe4`drimoc
: ge a4`i 2arok `nge pihi3b : f3`etwli `m`fnobi `mpikocmoc.

* Theliel em efrietie en han heej-ieb, o pie Jordanies
nem pef ezriemos, zje af ie sharok enzje pie heejieb,
fie et oo-lie em ef novie em pie kosmos.

 اوبى يورذانيس نيم بيف إذريموس: * ثيليل إمفنوتى إن هان هييّب
 فى إت اولى إمفنوڤى إم بى:  چي أف إي شاروك إنچي بى هييّب:
. كوزموس
* Verblijd u zoals lammeren, o Jordaan en haar
oevers, want tot u is het Lam gekomen, die de
zonden van de wereld wegneemt.

 الذى:  ألنه جا َء َك الحمل: وبريته
َّ  أيها األردن: * تهلل مثل الحمالن
. يرفع خطية العالم

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
A=l =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc qen
Piiordan3c @ nai nan kata peknis] `nnai.
Allieloeja
allieloeja
allieloeja,
Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af etshie
ooms gen pie Jordanies, nai nan kata pek
nieshtie en nai.
:  إيسوس بخريستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليليويا الليلويا
. ناي نان كاطا بيك نيشتي إن ناي: أفتشى اومس خين بى يورذانيس
Halleluja Halleluja Halleluja: Jezus Christus de Zoon
van God: is gedoopt in de Jordaan, ontferm U over
ons volgens Uw grote genade.

 إعتمد فى نهر:  يسوع المسيح ابن هللا: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
.  إرحمنا كعظيم رحمتك: األردن

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

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

 كيريوس سافا اووت إبلى ريس او: أجيوس أجيوس أجيوس
. اورانوس كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer Sabaot, hemel
en aarde zijn vol van Uw heilige glorie".
 السماء واألرض، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مملوءتان من مجدك األقدس
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Gebed van de Breking
feest van de Theofanie
قسمة عيد الغطاس المجيد

Gebed van de Breking feest van de Theofanie

قسمة عيد الغطاس المجيد

إذا أعطيتنــــا نعمــــةَ البنـــــوة بحميــــم الميــــالد
. وتجـديـــد الـــروح القـــــــدس،الجـديــد

U, die ons de genade van het kindschap heeft
geschonken
door
het
bad
van
de
wedergeboorte en de vernieuwing door de
Heilige Geest,

Gebed van de Breking feest van de Theofanie

قسمة عيد الغطاس المجيد

َ اآلن أيضــا اجعـَلـَنـــا مستحقيـ
، بغيــــر ريـــاء،ــن
 وشفتيــن، ونيـة مملــوءة دالــة،وقلـب طاهــر
َ  أن نطلــــب إليــ،غيـــــر ســاقـطتيــــن
ـــك يـــا أبــــا
.اآلب
maak ons ook nu waardig dat wij zonder
huichelarij en met een rein hart, met een
vrijmoedig geweten en met onfeilbare lippen
tot U mogen bidden, o abba Vader,

Gebed van de Breking feest van de Theofanie

قسمة عيد الغطاس المجيد

لكـــي إذ تــركنـــــا كثــــرةَ كــــالم األمــــم الباطــــــل
َ  نســــتطيع ان نقـــــد َم لــ،وإستكبـــــار اليهـــــود
ــــك
َ  كشـريعــــة إبنــ،ســـــؤال الصـــالة
ـــك الــوحيــــــد
.المملــوءة خـالصــا
zodat wanneer wij de omhaal van woorden der
heidenen en de overmoed der joden van ons
hebben afgewend, wij in staat zullen zijn U de
smeking van het gebed aan te bieden volgens
het gebod van Uw Eniggeboren Zoon, dat vol
is van verlossing.

Gebed van de Breking feest van de Theofanie

قسمة عيد الغطاس المجيد

َ
،يــــــن
ق بالمسيحي
ُ فبصـــــــوت متــــــواضع يليــــــ
. وبطهــارة النفــس والجســد والــروح

Zodat met een nederige stem, zoals een
christen betaamt, en met zuiverheid van ziel,
lichaam en geest,

Gebed van de Breking feest van de Theofanie

قسمة عيد الغطاس المجيد

َ ــر بـدالـــة بغيـــر خـــوف أن نصــــر
َ خ إليــ
ــك
ُ نجسـ
، وال مبتـــد وال مــولــود،غيـر المخلـوق
َأنت
ُ
القــدوس الـــذي فـي
اآلب
 اللــه،سيـ ُد ك َّل أحـــد
ُ
ُ
...  أبـانــا الــذي في السمــوات:  ونقـــول،السمــوات
wij het wagen met vrijmoedigheid en zonder
vrees te roepen tot U, die ongeschapen zijt,
zonder begin en niet geboren, Meester van
iedereen, God de heilige Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen : Onze Vader die in de
hemelen zijt…
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التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
مديح عيد الغطاس
Lofzang van het
Doopfeest
لحن اوران إنشوشو
Een Hymne Oe ran en shoe shoe

قانون الختام
De Afsluitende Canon

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 .

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4siwmc
qen Piiordan3c .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie ooms gen pie Jordanies .
 أفتشى اومس خين: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
. بى يوردانيس
* Jezus Christus de Zoon van God, is gedoopt
in de Jordaan .
.  إعتمد فى األردن: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : e3temede fi
elordon

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 وارحمنــا،* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
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Psalm 150
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Lofzang van het
Doopfeest
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Lofzang van het Doopfeest
مديح عيد الغطاس

Lofzang van het Doopfeest
مديح عيد الغطاس
*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 عيد الغطاس

Lofzang van het Doopfeest

أنا افتح فمى بحمد هللا األب واالبن والروح القدس
وأمجد من تواضع وهو االله وقال عمدنى يا يوأنس
بتدبيره شارك االنسان فى البشرية من غير دنس
قدوس خالق كل األكوان فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس
تم القسم وأوفى الميكعاد ومن بيت داود تأنس
وكل األنفس له عباد فى ايتاف اتشى أومس ...
جابل إدم من التراب أول خلقه كل األنفس
قدوس هو رب األرباب فى ايتاف اتشى أومس ...

حمل عنا كل الخطايا وأعطانا الرسم المقدس
فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس
قدوس خالق كل البرايا
خلصنا من كل الذنوب بالتعميد المفروض المقدس
وبلغنا به كل المطلوب فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس

دائم باقى كل الدهور عقد شرف األرض بالتأنس
إله عظيم نور من نور فى ايتاف اتشى أومس ...
رؤوف رحيم عال فى مجده على كرسى العظمة جلس
تنازل وسأل صنعة يده فى ايتاف اتشى أومس ...

زاد االردن فخرا بجالل حلول هيبة خالق األنفس
حين تعمد فيه بتواضع وكمال

فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس

الالهوت
روح
األب
سر
وشهد بما كان يؤأنس
وحل عليه روح الالهوت
فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس

عيب
بال
حمامة
شبه
نزل على رأس المتأنس
وصوت ينادى هذا ابنى الحبيب
فى ايتاف اتشى أومس ...
لربه
خاشعا
االردن
صار
لما نزل فيه وغطس
شعبه
جميع
ليخلص
فى ايتاف اتشى أومس ...

ضاء نور وحيد اآلب وطهرنا
عظيم المجد مخوف ومهاب

من

كل

دنس

فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس

طوباك يا يوحنا طوباك اختارك من بين األنفس
لتهيء الطريق لموالك فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس
ظهر
ألجل

بناسوته
خالص

االله بشريا طاهرا من غير دنس
براياه فى ايتاف اتشى أومس ...

علم فى الهيكل ما فى االسفار وحول الماء خمرا فى العرس

واصطفى رسله االطهار فى ايتاف اتشى أومس ...

الخالق

ومكرم سر
جدا
عظيم
فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس
حيث اخذ جسدا من مريم
غبلاير

جاءنا

المتأنس

رسوال بشرها بحلول الروح القدس

وصار االله فى بطنها محموال

فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس

فاض بميالده نهر االحسان واختار الرسل وبطرس
واوضح لنا سر الغفران فى ايتاف اتشى أومس ...
الصباؤوت دائم

قدوس رب
حى دائم ال

تمجيده

مقدس

يموت فى ايتاف اتشى أومس ...

كل

الخليقة

له

تعبد ببشارة

والطبيب لوقا ويوحنا المحب

متى

فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس

لبس القدرة وتجلبب بها ضابط

واشتمل بالنور والبهار

ومرقس

األنفس

كل

فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس

من اجل زلة آدم ابينا وابرأ االعمى واالخرس
وعتقنا من اسر اعدانا فى ايتاف اتشى أومس ...
االردن

مع

يؤأنس

فنزل بالحكمة ابن االنسان الى
واخفى الهوته عن الشيطان فى ايتاف اتشى أومس ...

هرب األردن إلى خلف من هيبة من فيه غطس
فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس
يسوع الفادى ذى األلطاف
وجميع الطغمات العلوية تسبح

شكرا لخالص البشرية

وتقدس

فى ايتاف اتشى أومس خين بى يورزانيس

األبرص
طهر
ألنه إله رؤوف رحيم بتحنه
وأعاد آدم إلى النعيم فى ايتاف اتشى أومس ...
ذنبى كما

غفرت

ذنوب

اللص

اغفر
يارب
وفى يوم الدين تلطف بى فى ايتاف اتشى أومس ...

وارحمنا يا مكون األكوان بشفاعة المعمدان يوأنس
وبطلبات كل الشجعان فى ايتاف اتشى أومس ...
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Een Hymne Oe ran
en shoe shoe
لحن اوران إنشوشو

Een Hymne Oe ran en shoe shoe
لحن اوران إنشوشو
* Ovran
n
` 2ov2ov
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-oe-web 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.
 يا:  أنتَ عظيم في جميع القديسين:  يا نسيب عمانوئيل: * إسم فخر هو إسمك
.يوحنا المعمدان

Een Hymne Oe ran en shoe shoe
لحن اوران إنشوشو
*`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:  إك طايوت إيني إبروفيتيس: * إك إتشوسي إيني باطريارشيس
 إنتي ني هيومي إف اوني: اواون طونف خين ني جين ميسي
ُ إم بي
.إمموك
* 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 لم يَقُم في:  و مكرم أكثر من األنبياء: * أنتَ مرتفع أكثر من رؤساء اآلباء
. من يشبهك: مواليد النساء

Een Hymne Oe ran en shoe shoe
لحن اوران إنشوشو
* 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.
 ينطق بكرامة:  لسان الذهب ثيؤدوسيوس: * تعالوا إسمعوا الحكيم
. يوحنا المعمدان: السابق

De Afsluitende Canon
قانون الختام

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 a4siwmc qen Piiordan3c.
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos, Epshierie em
Efnoetie af etshie oms gen pie Jordanies.

 جى او بين شويس ايسوس: تين اوش إيفول ان جو امموس
 إبشيري إم إفنوتي أفتشى أومس خين: بى اخرستوس
. بيوردانيس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
.  الذى اعتمد فى نهر األردن:  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.
لي ها
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ  باركوا ع. آمين. يارب بارك
.  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. علي ها المطانية
 باركوا. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ
.  قُل البركة. لي
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الهوس الكبير

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* Doxa ci `o :eoc `ymwn @ =a=l .
* Zoksa sie o The-os iemon, Allieloeja.

.  الليلويا: * ذوكصاسي اوث إي اوس إيمون
* Glorie zij aan U, onze God, Halleluja.

.  هلليلويا: * المجد اللهنا

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* Hwc `eP=o=c qen ouhwc `mberi @ hwc
`eP=o=c `pkahi tyrf @ hwc `eP=o=c `cmou
`epefran @ hisennoufi m
` -pefoujai
`n`ehoou qa`thy `n`ehoou @ caji `mpef-`wou
qen nie;noc
،سبّحي الرب أيتها األرض كلها
سبحوا
َ ،الرب تسبيحا جديدا
َ *
َ
، و إخبروا بمجده فى األُمم،سبحوا الرب وباركوا إسمه يوما فيوما
(Psalm 96:1-4)

* Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer,
gij ganse aarde. Zingt de Heer, prijst zijn
naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,

De Grote Canticum
الهوس الكبير
* nem nef`svyri qen nilaoc tyrou
@ je ounis] pe P=o=c ouoh
`f`cmarwout `emasw @ `foi `nho]
`ejen ninou] tyrou @ A=l.
ومبارك
الرب عظيم ه َو
 ألن،* وبعجائبه فى جميع الشعوب
َ
َ
. هلليلويا،جدا ومخوف على كل اآللهة
* Onder alle natiën zijn wonderen. Want de Heer is
groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle
goden. Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
* يارب إليك صرخت فاستمعني أنصت إلى صوت تضرعي إذا
.ما صرخت إليك لتستقم صالتي قدامك هلليلويا

(Ps 141:1,2)
* O Heer, ik heb tot U geroepen, hoor mij; neem
de stem van mijn smeekbede ter ore, als ik tot U
roep. Laat mijn gebed voor Uw aangezicht
staan, Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
* صوت الرب على المياه إله المجد أرعـد الرب على المياه
.الكثيرة هلليلويا

(Ps 29:3)
* De stem des Heren is over de wateren, de God
der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de
Heer over de geweldige wateren, Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
* صوت الرب بقوة صوت الرب بجالل عظيم صوت الرب
.يرتب األيـائل ويكشف الغياض هلليلويا

(Ps 29:4, 9)
* De stem des Heren is vol kracht, de stem des
Heren is vol glorie, de stem des Heren sterkt de
hinden en zij ontschorst de wouden, Halleluja.
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* بكلمة الرب تشددت السموات وبروح فيه كل قواتها
.هلليلويا

(Ps 33:6)
* Door het woord des Heren zijn de hemelen
gevestigd, door de adem van Zijn mond al hun
heer, Halleluja.

De Grote Canticum
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* الجامع مياه البحار كأنها فى زق ووضع أالعماق في كنوز
.هلليلويا

(Ps 33:7)
* Hij verzamelt het water der zee als een dam,
Hij legt watervloeden in schat-kamers op,
Halleluja.

De Grote Canticum
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* اذكر يارب في أرض األردن وحرمون من الـجبل الصغير
.هلليلويا

(Ps 42:7)
* Ik gedenk Uwer uit het land van de Jordaan
en de Hermonbergen, uit het klein gebergte,
Halleluja.

De Grote Canticum
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* العمق نادى العمق بصوت ميازيبك كل تياراتك أتت علـَّي
.هلليلويا

(Ps 42:8)
* Watervloed roept tot watervloed bij het
gebruis Uwer stromen; al Uw baren en golven
slaan over mij heen, Halleluja.

De Grote Canticum
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* عجت المياه وأضطربت وتقلقلت الجبال بعزته مجاري
.األنهار تفرح مدينة اللـه هلليلويا

(Ps 46:4,5)
* Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat
de bergen beven door Zijn macht. Een rivier –
haar stromen verheugen de stad Gods,
Halleluja.
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* المقلق سعة البحر وصـوت امواجـه وأمتأل نهر اللـه مياه
.هلليلويا

(Ps 65:8,10)
* Die het bruisen der zeeën doet bedaren, het
bruisen van haar golven. De beek Gods is vol
water, Halleluja.
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* انت شددت البحر بقوتك أنت سحقت رؤوس التنانين على
المياه أنت رضضت رؤوس التـنانـين وأعـطيتهم طعـاما
.لشـعب الـحبشة هلليلويا
(Ps 74:13,14)
* Gij zijt het, die de zee hebt gekliefd door Uw
kracht, de koppen der draken in het water
verbrijzeld.
Gij zijt het, die de koppen der draken hebt vermorzeld, hem aan het volk in Ethiopie tot spijze
gegeven, Halleluja.

De Grote Canticum
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 لك هو النهار ولك هو الليل، * أنت ف َّجرت العيون واألودية
.أيضا هلليلويا

(Ps 74:15,16)
* Gij zijt het, die bronnen en beken hebt
opengebroken, Uwer is de dag, Uwer ook de
nacht, Halleluja.
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الهوس الكبير
* أبصرتك المياه يا اللـه رأتك المياه ففزعت اضطربت اللجج
من كثرة دوى المياه أعـطت السحاب صوتها ألن سهامك
.تسير صوت رعـودك فى البكرة هلليلويا
(Ps 77:17,18,19)
* De wateren zagen U, o God, de wateren zagen
U, zij sidderden, zelfs de diepten beefden, door
de overvloedige stemmen der wateren. De
wolken deden de donder horen, want Uw pijlen
vlogen rond. Het gedreun van Uw donder rolde
voort, Halleluja.
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* أضـاءت بـروقك المسكونـة تزلزلت األرض وأرتعدت
.هلليلويا

(Ps 77:19)
* Uw bliksemen verlichtten de wereld, de aarde
sidderde en beefde, Halleluja.
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.* يا اللـه فى البحر طريـقك مسالكك المياه الكثيرة هلليلويا

(Ps 77:20)
* Uw weg, O God, was in de zee, Uw pad in
grote wateren, Halleluja.
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* أنت تسود على عزة البحر وحركة أمواجه أنت تهدى
.هلليلويا

(Ps 89:10)
* Gij heerst over de overmoed der zee; als haar
golven zich verheffen, stilt Gij ze, Halleluja.
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.* أجعل فى البحر يده وفى األنـهار يمينه هلليلويا

(Ps 89:26)
* Ook zal Ik Zijn hand leggen op de zee, en Zijn
rechterhand op de stromen, Halleluja.
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* قامت األنهار يارب رفعت األنهار صوتها من صوت مياة
.كثيرة هلليلويا

(Ps 93:3,4)
* Stromen verheffen, o Heer, stromen verheffen
hun stem, boven de stemmen van vele wateren,
Halleluja.
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* عجيبة هى أهوال البحـر عجيب هو الرب فى األعالي
.هلليلويا

(Ps 93:4)
* Geweldig zijn de baren der zee, de Heer is
geweldig in den hoge, Halleluja.
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* لتفرح السمـوات ولتبتهـج األرض وليتحرك البحر وجميع
.ملئه تـفرح البقاع وكل مـا فيها هلليلويا

(Ps 96:11,12)
* De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de
zee bruise en haar volheid, het veld en al wat
daarop is, verblijde zich, Halleluja.
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* حينئذ يبتهج كل شجر الغاب من قدام وجه الرب ألنه يأتى
.ليـديـن األرض هلليلويا

(Ps 96:12,13)
* Dan zullen alle bomen des wouds jubelen voor
de Heer, want Hij komt, want Hij komt om de
aarde te richten, Halleluja.
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* فليتحرك البحر وكل امتالئه األنهار تصفق بأيديها جميعا
والجبال تبتهج أمام وجه الرب ألنـه أتـى ليدين األرض
.هلليلويا
(Ps 98: 7,8,9)
* De zee bruise en haar volheid, dat de stromen
in de handen klappen, de bergen tezamen
jubelen voor het aangezicht des Heren, want Hij
komt om de aarde te richten, Halleluja.
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* كساه العمق مثل الثوب وعلى الجبال تقف المياه من
انتهارك تهرب ومن صوت رعـودك تجزع تصعد الجبال وتنزل
.البقاع إلي الموضع الذى أسسته لها هلليلويا
(Ps 104:6-8)
* De diepte bedekt Hem als een kleed, boven de
bergen staan de wateren; zij vlieden voor Uw
dreigen, zij haasten zich weg voor de stem van
Uw donder; bergen rijzen op, dalen zinken neer
op de plaats waar Gij hun grondslag hebt
gelegd, Halleluja.
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* الذي يرسل العيون فى األودية وفى وسط الجبال تعبر المياه
.هلليلويا

(Ps 104:10)
* Hij zendt de bronnen naar de beken, tussen de
bergen vloeien de wateren, Halleluja.
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* أبصر البحر فهرب واألردن رجـع إلى خـلف ارتـكضت
.الجبال مثل الكباش واآلكام مثل حمالن الضان هلليلويا

(Ps 114:3-4)
* De zee zag het en vluchtte, de Jordaan wendde
zich achterwaarts; de bergen sprongen als
rammen, de heuvelen als lammeren , Halleluja.
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* مالك أيها البحر أنك هربت وأنت أيها األردن أنك رجعت إلى
خلف ويا جبال أنك ارتكضت مثل الكباش والتالل مثل حمالن
.الغنم هلليلويا
(Ps 114:5-6)
* Wat was er, o zee, dat gij vluchtte?
gij Jordaan, dat gij u achterwaarts wendde?
gij bergen, dat gij als rammen opsprongt,
gij heuvelen, als lammeren? Halleluja.
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* تزلزلت األرض من قدام وجه الرب ومن قدام وجه إله
.يعقوب هلليلويا

(Ps 114:7)
* De aarde, beeft voor het aangezicht des Heren,
voor het aangezicht van de God Jakobs,
Halleluja.
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، وليباركوه على منابر الشيوخ،* فليرفعوه فى كنيسة شعبه
، يُبصر المستقيمون و يفرحون،األبوة مثل الخراف
ألنه جعل
َّ
.هلليلويا
(Psalm 107:32,41-42)
* Dat zij Hem verhogen in de gemeente des
volks, en Hem loven in de raad der oudsten. Hij
maakt geslachten talrijk als een kudde. De
oprechten zien het en verheugen zich. Halleluja.
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 أنَّ َك أنتَ هو الكاهن إلى األبد على،* أقسم الرب و لن يندم
. هلليلويا،طقس ملشيصاداق

(Psalm 110:4)
* De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem
niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze
van Melchisedek. Halleluja.
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،* ليتراءف علينا ويباركنا ويشرق بوجهه علينا ويرحمنا
.هلليلويا

(Psalm 67:2)
* God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn
aanschijn bij ons lichten en ontferme zich over
ons. Halleluja.
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 إرعهم وإرفعهم إلى، بارك ميراثك،* يارب خلص شعبك
. هلليلويا،األبد

(Psalm 28:9)
* Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid
hen en draag hen tot in eeuwigheid. Halleluja.
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* Nim pe picabe ouoh `ntefareh `enai ouoh
`nceka] `eninai `nte P=o=c.
. هلليلويا،* من هو الحكيم فيحفظ ويتفهم مراحم الرب
(Psalm 107:43)

* Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men
acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
Halleluja.
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*`Cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoia ,w
nyi `ebol @ naio] nem na`cnyou `slyl `e`hryi
ejwi@ qen ouagapy ]]ho `erwten aripameui.
 ها مطانية إغفروا لى يا آبائي واخوتي صلوا،على
* بـاركـوا
ّ
. هلليلويا، بالـمحبة أسالكم إذكروني،ألجلي
* Zegen mij. Dit is een metanja. Vergeef mij, mijn
vaders en broeders. Bid voor mij. In liefde vraag ik
u mij te gedenken. Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, van nu aan en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen, Halleluja, Heer ontferm U,
Heer ontferm U, Heer ontferm U.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

* Do7a Patri ke `Viw: ke `aji`w =P=n=ati: ke nvn ke `a`i
ke ic tovc `e`wnac twn `e`wnwn `am3n.
* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie: ke nien
ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton e-onoon amien.

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن
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: يارب ارحم
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ُ
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Psalie Adam op de
Maandag Theotokie
إبصاليه آدام تقال على
ثيؤطوكية يوم االثنين

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Aifai `nnabal @ `e`pswi harok P¡ @ `m`vry]
`nhanbal @ `nte pibwk sa pef=oc .
* Bwl `ebol haroi @ `nni`cnauh `nte `vnobi @
`aribo`y;in `eroi @ hiten tekmetmairwmi .
* Ik hief mijn ogen op, tot U O Heer, als de
ogen van een dienstknecht, tot zijn heer.
* Ontbind voor mij, de boeien van de
zonden,
help
mij,
door
Uw
Menslievendheid.

.  إلى سيده:  كعينى العبد:  إليك أيـها الرب: * رفعت عيناي
. بمحبتك للبشر:  وأعنى:  وثاق الخطيئة: * حل عنى

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ge gar ]naerhytc @ qen ounis] `n[isswou @
`ebol qen tajom tyrc @ `e]nak `mpi`wou .
* Dikeoc gar niben @ `etauranaf `mV] @ aumosi
`ncyou niben @ qen pefnomoc `nnou].
* Dan zal ik beginnen, U te verheerlijken, met
een groot verlangen, en met heel mijn kracht.

* Want alle rechtvaardigen, die God
hebben behaagd, wandelden altijd, naar
zijn Goddelijke wet.

. وأقدم مجدا لك:  من كل قوتي:  بعظم اشتياق: * لكي أبتد
 فى:  وسلكوا كل حين:  الذين أرضوا اللـه: * كل الصديقين
. شريعته اإللهية

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* `Etafcaji e;bytou @ `nje pihumnodoc @
Dauid pi;e`ovoroc @ qen pef'almoc .
* Ze ontwc euryt @ qaten nifoi `mmwou @ e;be
`ptoubo `nnouhyt @ sa `pjwk `nnou`ehoou .
* Over hen werd gesproken, door de Psalmist,
David de Godsdrager, in zijn psalmen.

* Waarlijk
zijn
zij
geplant,
aan
waterstromen, door de reinheid van hun
hart, tot het einde van hun dagen.
.  فى مزموره:  الالبس اإلله:  المرتل داود: * الذين قال من أجلهم
 من أجل طهارة قلوبهم:  عند مجارى المياه: * حقا أنهم مغروسون
.  حتى كمال أيامهم:

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Yppe `ktaiyout @ `ehote rwou tyrou @ w
`
pi`;myi et`cmarwout @ Iwannou tou `prodromou.
* `:ermenia `mpekran @ qen rwou `nnipictoc @
ef`eswpi nan @ eucop `noubo`y;oc .
* Zie, u bent meer vereerd, dan hen allen, O
gezegende en oprechte, Johannes de Doper.

* De uitleg van uw naam, is op de lippen,
van de gelovigen – het is ook voor ons een
hulp.
 يوحنا:  أيها البار المبارك:  أكثر من جميعهم: * ها هوذا ُمكرم
. ال َّمعمد
.  أيضا:  عونا لنا:  فى أفواه المؤمنين: * صار تفسير اسمك

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* I=yc pimonogenyc @ ak,w `ntekjij `ejwf @
ouoh qen piIordanyc @ ak]wmc `mmof .
* `K[oci `emasw @ `ehote nipatriar,yc @
`ktai`yout `nhou`o @ `ehote ni`provytyc .
* U hebt uw hand gelegd, op Jezus de
Eniggeborene, en in de Jordaan, hebt u Hem
gedoopt.
* U bent meer verheven, dan de patriarchen,
en meer vereerd, dan de profeten.

. عمدته:  وفى األردن:  وضعت يدك عليه: * يسـوع الـوحيد
 أكثر من:  ومكرما:  أكثر من البـطاركة: * مرتفعا جدا
. األنبياء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Loipon gar nakbys @ nem ni;yrion @
ak[imwit `nnimys @ `epimwit etcoutwn.
* `Mpe ouon twnf @ ef`oni `mmok @ je akmenre
piwrf @ akervorin `noucok .
* U verbleef ongekleed, met de wilde dieren, u
hebt de menigten, geleid op het rechte pad.

* Er is niemand opgestaan, die u gelijkt,
want u had de ascese lief, u droeg (slechts)
een kleed.
 إلي الطريق:  وهـديت الجموع:  مع الوحوش: * كنت عـريانا
. المستقيم
.  ولبست المسح:  ألنك أحببت النُسك:  من يشبهك: * لم يقم

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

*`N;ok ou`provytyc @ n
` ;ok ou`apoctoloc @ n
` ;ok
ou`ana,writyc @ n
` ;ok ou¢ .
* `Xcolcel qen nek`hbyou`i @ je `n;ok oudikeoc @
akswpi `k`oni @ `nniaggeloc .
* U bent een profeet, u bent een apostel, u
bent een asceet, u ben een martelaar.
*U
tooide
onze
werken,
door
uw
rechtvaardigheid, en u werd een toonbeeld,
van de engelen.

. أنت هو شهيد:  أنت هو ناسك:  أنت هو رسول: * أنت هو نبى
. المالئكة:  وصرت تشبهه:  آلنك أنت صدَّيق: * تزينت باعمالك

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ouoh Mala,iac @ afmou] `erok @ je n
` ;ok pe
`Yliac @ e;nyou qen oujwk .
* P=,=c pekouro@ afjoc `nnimys@ je n
` ;ok
ouhou`o@ `m`provytyc.
* Maleachi, heeft u genoemd; Elia die
komen zal, in volmaaktheid.
* Christus uw koning, zei tot de menigten,
dat u meer bent, dan een profeet.

.  اآلتي فى الكمال:  أنك أنت إيليا:  يدعـوك: * ومالخـيا
.  من نبي:  أنك أنت أفضل:  قال للجموع: * المسيح ملكك

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Rwf `nZa,ariac @ aferme;re nan @ etafcaji
`nje peflac @ `etaf`cqai `mpekran .
*Ce ten]ho `erok @ `e;rektwbh `ejwn @ nahren
vy`etaf;amiok @ e;refsenhyt qaron .
* De mond van Zacharias, heeft tot ons
getuigd, toen zijn tong sprak, na het schrijven
van uw naam.
* Ja wij vragen u, dat u voor ons bidt, bij uw
Schepper, dat Hij erbarmen met ons heeft,

.  بعد ما كتب اسمك:  لما تكلم لسانه:  يشهد لنا: * فم زكريا
. ليتحنن علينا:  عند الذى خلقك:  لكى تطلب عنا: * نعم نسألك

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Tef`wli `nniqici @ `ebolha peflaoc @ `ntefjoust
`ebol qen `p[ici @ qen `vbal `nte tefmet=,=r=c .
* Uper `mpeknai @ `mper,an `ncwk @ V] `nte
penoujai @ alla sopten `erok .
* en de smarten opheft, van Zijn volk, en uit
de hoogten neerziet, met het oog van Zijn
goedheid.
* Omwille van Uw genade, verlaat ons niet, O
God van onze verlossing, maar neem ons tot
U aan.
.  بعين صالحه:  وينظر من العالء:  عن شـعبه: * ويرفع األتعاب
 لكن:  يا إله خالصنا:  التتركنا عنك: * من أجـل رحمتك المباركة
. إقبلنا إليك

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Vwrj `nnikakourgi`a @ `nte niherecic @ hiten
ni`precbi`a @ `nte pibaptictyc .
* <ere I=wa @ `psyri `nZa,ariac @ ,ere
picungenyc @ `nte Maciac .
* Verstrooi van ons de kwaadheid, van de
ketters, door de voorspraak, van de Doper.
* Wees gegroet Johannes, de Zoon van
Zacharias, wees gegroet, neef van Messias.

:  بشفاعات:  أصحـاب البـدع:  أيضا شرور: * فرق عنا
. ال ُمع َّمد
.  المسيح:  السالم لنسيب:  بن زكريا: * السالم ليوحـنا

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* "u,y niben eucop @ `etau,w `mpaibioc @ moi
nwou `nou`,bob @ qen piparadicoc .
* W piref;ami`o @ nai qa tamet`ela,ictoc @ hiten
ni]ho @ `nte pek`prodromoc .
* Schenk alle zielen, die dit leven, verlaten
hebben, rust in het paradijs.
* O Schepper, wees mijn armzaligheid genadig, door
de smekingen, van Uw Voorloper.

 فى:  أعـطيها بردا:  الالتي تركت هذا العمر: * كل اآلنفس معا
. الفردوس
.  سابقك:  بطلبـات:  ارحم مسكنتى: * أيها الخـالق
Index - الفهرس
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Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie
إبصاليه آدام تقال على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ak[ici aly;oc @ `w pi`prodromoc @ I=wa
piref]wmc @ `ehote nidikeoc .
*Bo`y;in `eron Pen¡ @ ouoh matajron @ e;be
];e`otokoc @ nem I=wa tou `provyton .
* U bent waarlijk verheven, O Voorloper,
Johannes
de
Doper,
meer
dan
de
rechtvaardigen.
* Help ons O onze Heer, en bevestig ons,
omwille van de Moeder Gods, en Johannes de
profeet.
 أفضل من:  يوحنا المعمداني:  أيها السابق: * ارتفعت بالحقيقة
. الصديقين
.  ويوحنا النبي:  ألجل والدة اإللـه:  وثبتنا: * أعنا يـارب

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Genoc `nnipictoc @ ceersai nak `mvoou @ `w piouyb
`nte P¡ @ I=wa piref[ro .
* Dauid `amou `ntenmy] @ w
` piiero'altyc @ e;be
`ptaio `mpinis] @ I=wa piref]wmc .
* De gelovigen, vieren vandaag met u, O
priester van de Heer, Johannes de
overwinnaar.
* Komt temidden van ons, O David de
Psalmist, omwille van de eer, van de grote
Johannes de Doper.
.  يوحنا الغالب:  يا كاهن الرب:  المؤمنين اليوم: * يعيد لك جـنس
 يوحنا:  من أجل كرامة العظيم:  أيها المرتل داود: * تعال وسطنا
. ال ُمع ّمد

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ele`ycon `ymac @ `w I=yc P=,=c @ e;be tekmau Mari`a
@ nem I=wa pekcuggenyc .
* =Z `ntagma niben @ `nte ]ekklyci`a @ eutaio `ncyou
niben @ I=wa va ]covi`a .
* Ontferm U over ons, O Jezus Christus,
omwille van Uw Moeder Maria, en Uw neef
Johannes.
* Alle zeven rangen, van de kerk, eren ten alle
tijden, de wijze Johannes.

 ويوحنا:  من أجل أمك مريم:  يا يسوع المسيح: * إرحمنا
. نسيبك
 يوحنا ذو:  تكرم كل حين:  التى للكنيسة: * كل السبع الطغمات
. الحكمة

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Yppe aftamon kalwc @ I=wa pibaptictyc @ je
ai] wmc `mP¡ @ qen nimwou `nte piiordanyc .
* :elyl w
`
I=wa @ `psyri `nZa,ariac @ ouoh
pi`prodromoc @ `nte Maciac .
* Johannes de Doper, heeft ons bericht: “Ik
heb de Heer gedoopt, in het water van de
Jordaan.”
* Verblijdt u O Johannes, de Zoon van
Zacharias, en de Voorloper, van de Messias.

 فى مياه:  أنه عمد الرب:  يوحـنا الصابغ: * ها قد أخبرنا جيدا
. األردن
.  لماسياس:  والسابق:  ابن زكريا: * تـهلل يا يوحـنا

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* I=wa aferme;re@ je ainau `epi=p=na =e;
= u@ `etaf`i
`ebolqen `tve@ `wouniatf `n`;ba `nkwb.
* Ke palin nem `t`cmy@ `nte V] `Viwt@ je vai pe
pasyri@ pamenrit cwtem `ncwf.
* Johannes heeft getuigd: “Ik zag de Heilige
Geest, neerdalen uit de Hemel.” U bent
duizendmaal zalig.
* En ook hoorde hij, de stem van God de
Vader: “Dit is mijn Geliefde Zoon, hoort naar
Hem.”
 طوباه:  نزل من السماء:  رأيت الروح القدس: * شهد يوحنا قائال
. ربوات أضعاف
. فاسمعو له:  قائال هذا هو ابنى حبيبى:  اللـه اآلب: * وأيضا صوت

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Leli `w nilaoc @ `nni`,rictianoc @ qen `psai
`mpimarturoc @ I=wa pi`prodromoc .
* Moi nan `ntekhiryny @ w
`
pimonogenyc @
matal[o `nnenswni @ e;be vy=e=;u I=wa .
* Jubelt, O Christelijk volk, op het feest van
de martelaar, Johannes de Voorloper.
* Schenk ons Uw vrede, O Eniggeborene,
genees onze ziekten, omwille van de heilige
Johannes.
 يوحنا:  فى عيد الشهيد:  المسيحيـين: * هللوا أيها الشعوب
.السابق
 من أجل:  واشف أمراضنا:  يا وحيد الجنس: * أعطنا سالمك
. القديس يوحنا

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Nai nan cwtem `eron @ ouoh `wli `mpekjwnt @ `w
P=,=c `ebolharon @ e;be I=wa vyet`cmarwout .
* Xmarwout w
` P=,=c @ nem pekiwt `naga;oc @ nem
pi=p=na `mparaklitoc @ `nomooucioc .
* Hoor ons en ontferm U over ons, en hef U
boosheid, van ons op O Christus, omwille van
de gezegende Johannes.
* Gezegend bent U O Christus, met Uw Goede
Vader, en de Wezensgelijke Geest, de Parakliet.

 مـن أجل:  أيها المسيح:  وإرفع غضبك عـنا: * إسمعنا وإرحمنا
. يوحنا المبارك
:  والـروح المعـزي:  مع أبيك الصالـح: * تباركت أيها المسيح
. المساوي

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ounis] pe pekran @ qen `;my] `nniaggeloc @
ma]ho `eP=,=c `enai nan @ `w vy=e=;u I=wa .
* Pennou] jwr `ebol @ `nnijaji `nte ]ekklyci`a @
ouoh qemqomou `ebol @ sa ]cunteli`a .
* Groot is uw naam, onder de engelen, vraag
Christus ons genadig te zijn, O heilige
Johannes.
* O onze God verstrooi, de vijanden van de
kerk, en verneder ze, tot het einde toe.
:  إسأل المسيح أن يرحمنا:  في وسط المالئكة: * عظيم هو أسمك
. أيها القديس يوحنا
.  إلي االنقضاء:  وأسحقهم:  أعداء الكنيسة: * يا إلهنا بدد

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Rwic `eron `w P=,=c @ `ebolqen nirwmi euhwou @
ni`,rof nem nipa;oc @ e;be Mari`a ]ourw .
* `Cmou `eniiarwou @ nem nici] nem nikarpoc @ e;be
ni]ho @ `nte I=wa piref]wmc .
* Bewaar ons O Christus, van de slechte
mensen, de list en het lijden, omwille van de
Koningin Maria.
* Zegen de rivieren, planten en vruchten, omwille
van de smekingen, van Johannes de Doper.

 ومن:  من الناس اآلشرار الغاشين: * احرسنا أيها المسيح
.  من أجل مريم الملكة: اآلالم
 يوحنا:  مـن أجل طلبات:  والزروع والثمار: * بارك األنهار
.الُمعَّمد

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ten]ho e;be niouyb @ nem nidi`akonoc @ `areh `erwou
pennyb @ nem `pcepi `nnipictoc .
* Uioc :eoc nahmen @ `ebolqen ni;lu'ic @ ouoh qen
pekran matajron @ e;be vy=e=;u I=wa .

* Wij vragen U omwille van de priesters, en
diakenen, bewaar hen O onze Meester, en de rest
van de gelovigen.
* Red ons O Zoon van God, van de
verdrukkingen, en bevestig ons in Uw naam,
omwille van de heilige Johannes.

 مع بقية:  احفظهم يـاسيدنا:  والشمامسة: * نسأل من أجل الكهنة
. المؤمنين
 من أجـل القديس:  وباسمك ثبتنا:  من الشدائد: * يا إبن اللـه نجنا
. يوحنا

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Vnou] [ici `m`ptap @ `nni,rictianoc @ e;be ten¡ `nnyb @
Mari`a ]par;enoc .
* <ere ];eotokoc @ `;mau `nI=yc P=,=c @ ,ere pi`prodromoc @
I=wa piref]wmc .

* O God verhef de hoorn, van de Christenen,
omwille van onze Vrouwe, de Maagd Maria.
* Gegroet zij de Moeder Gods, de Moeder van
Jezus Christus, gegroet zij de Voorloper,
Johannes de Doper.

 مريم:  من أجل سيدتنا وملكتنا:  المسيحيين: * ارفـع يارب قرن
. العذراء
 يوحنا:  السالم للسابق:  أم يسوع المسيح: * السالم لوالدة اإلله
. الُمعَّمد

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* "u,y `nnenio] @ moi nwou `nou`,bob @ qen kenf `nnenio]
@ Abraam Icaak Iakwb .
* `W pencwtyr `ari`vmeui @ `mpekbwk Nikoudimoc @ ,w
naf `nnefnobi @ nem `pcepi `nni,rictianoc .
* Schenk rust aan de zielen, van onze vaders, in de
boezem van onze vaders, Abraham, Isaak, Jakob.
* O onze Verlosser gedenk, Uw dienstknecht Nikodemus, vergeef hem zijn zonden, met de rest van de
Christenen.

 إبراهـيم واسـحق:  فى أحضان آبائنا:  أعطها بردا: * أنفس آبائنا
. ويعقوب
 مـع:  واغفر له خطاياه:  عبدك نيقوديموس: * يا مخلصنا اذكر
. سائر المسيحيـين
/ / /
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Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

إبصاليه وا ُ
طس تقال على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ainaerhytc qen ou[isswou @ `ntajw `m`ptaio
`mpi`podromoc @ `mpe`m;o `mP=,=c `pouro `nte `p`wou @
I=wa piref]wmc.
* Bon niben ethijen pikahi @ nivuly nem nilaoc @
euersai `mvoou nem niacpi @ e;be I=wa piref]wmc .
* Ik begin met verlangen, voor Christus de Koning
van de glorie, te spreken van de eer van de
Voorloper, Johannes de Doper.
* Iedereen op aarde, alle stammen, volken en talen,
vieren vandaag, omwille van Johannes de Doper.

 أمام المسيح ملك الـمجد:  وأنطق بكرامه السابق: * أبتد باشتياق
.  يوحنا المعمدان:
 يعيدون اليوم:  القبائـل والشعوب واللغات: * كل الذين على األرض
.  من أجل يوحنا المعمد:

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Gabriyl piaggeloc @ afhisennoufi `nZa,ariac @ e;be
pi`jvo `mpi`prodromoc @ I=wa piref]wmc .
* Dauid pihumnodoc @ afcaji qen `pjwm `mpef'almoc @
e;be piciou `nte hanatoou`i @ I=wa piref]wmc .

* Gabriël de engel, verkondigde aan Zacharias,
over de geboorte van de Voorloper, Johannes de
Doper.
* David de Psalmist, sprak in zijn Psalmenboek,
over de morgenster, Johannes de Doper.

 يوحنا:  من أجل ميالد الصابغ:  بشر زكريا: * غبلاير المالك
. الُمعمد
 من أجل كوكب الصبح:  فى كتاب مزاميره: * وقال داود المرتل
.  يوحنا المعمد:

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* E;be I=wa piref]wmc @ ancouen Pen¡ I=yc P=,=c @ nem
pefiwt `naga;oc @ nem pi=p=na =e=;u `nomooucioc .
* =Z `ntagma `nekklyci`a @ eu]taio nak w
`
pi`prodromoc@ `mpe`m;o `mP=,=c va ]exouci`a@ I=wa piouyb `nte P¡.
* Door Johannes de Doper, kenden wij onze Heer
Jezus Christus, en Zijn Goede Vader, en de
Wezensgelijke Heilige Geest.
* De zeven rangen van de kerk, eren u O Voorloper,
voor de Machtige Christus, O Johannes de priester
van de Heer.

:  وأباه الصالح:  عرفنا ربنا يسوع المسيح: * بيوحنا ال ُمعمد
. والروح القدس المساوى
 أمـام المسيح ذى:  تكرمك أيها السابق: * مراتب الكنيسه السبع
.  يا يوحنا كاهن الرب: السلطان

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* `Yca`yac afws `ebol @ qen tefprovyti`a `mmyi @ je n
` ;ok
pe `p`qrwou etws `ebol @ hi`psafe qen oume;myi .
* :elyl rasi w
` nipictoc @ qen hanhwdy nem han'ali`a
@ je ,ere nak w
` I=wa @ `psyri `n]epaggeli`a.
* Jesaja heeft geroepen, in zijn ware profetie, dat u
waarlijk de stem bent, van één die roept roept in de
woestijn.
* Verblijdt u en verheugt u O gelovigen, met
lofzangen en liederen, zeggende “Gegroet zij
Johannes, de zoon van de belofte.”

 أنك أنت الصوت الصارخ:  فى نبوته الحقيقيه: * أشعياء يصرخ
.  فى البريه بالحقيقه:
:  بتسابيح وتراتيل قائلين:  أيها المـؤمنين: * افرحوا وتهللوا
.السالم لك يايوحنا إبن الموعد

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* I=wa afer`pem`psa @ e;ref]wmc `mpen=c=w=r @ ouoh
afcwtem qen ouparryci`a @ `e`t`cmy `mpefiwt `naga;oc .
* Kalwc
afse
`ebolqen
pimwou
@
menenca
pefjinwmc `ebol @ afcwtem `eounis] `n`qrwou @ `nte `Viwt
efws `ebol.

* Johannes was waardig, om onze Verlosser te
dopen, en hij heeft openlijk, de stem van Zijn
Goede Vader gehoord.
* Hij kwam op uit het water, na Zijn doop, en
hoorde een luide stem, van de Vader roepend:

 صوت أبيه:  وسمع عالنيه:  أن يُعمد مخلصنا: استحق يوحنا
*
َ
. الصالح
 من:  وسمع صوتا عظيما:  من بعد عماده: * حسنا خرج من الماء
. اآلب صارخا

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Loipon je vai pe pasyri @ `etai]ma] `nqytf @ nem
pi=p=na =e=;u @ `etaf`i `ebolqen `tve afnau `erof .
* Moi nan P¡ `ntekhiryny @ w
`
Pen=c=w=r `naga;oc
@ `cmou `epi`,lom `nte ]rompi @ hiten tekmet=,=r=c P¡ .

* “Dit is mijn Zoon, in wie ik mijn welbehagen
heb,” en hij zag de Heilige Geest, neerdalen uit
de hemel.
* Schenk ons Uw vrede O Heer, onze Goede
Verlosser, zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.

:  ورأى الروح القدس:  الذى به سررت: * أيضا قائال هذا هو إبنى
. نزل من السماء
 بارك إكليل السنه:  يا مخلصنا الصالح: * اعطنا يارب سالمك
.  أيها الرب: بصالحك

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Nimwou `nte `viaro @ `anitou `e`pswi kata pek`hmot @
hiten ni`precbi`a nem ni]ho @ `nte I=wa `psyri et`cmarwout.
* Xmarwout w
` pennyb P=,=c @ `anau `epeklaoc nahmou
@ `ebolqen noujaji nem nipiracmoc @ nem `ebolqen nirwmi
ethwou.
* Doe het water van de rivieren toenemen, volgens
Uw genade, door de voorspraak en smekingen, van
Johannes de gezegende zoon.
* Gezegend bent U O onze Meester Christus,
aanschouw Uw volk en red hen, van hun vijanden en
verzoekingen, en de slechte mensen.

.  يوحنا ابن المبارك:  بشفاعات وطلبات:  اصعدها كنعمتك: * مياه النهر

 خلصهم من أعدائهم:  انظر إلى شعبك: * تباركت يا سيدنـا المسيح
.  ومن الناس الشرار: ومن التجارب

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ouoh jwr `ebol `nnijaji @ `nte ]ekklyci`a w
` P=,=c @
ma;ebio `mpouco[ni @ e;be I=wa pi`prodromoc .
* Piiordanyc rasi `mvoou @ qen `psai `nI=wa piouyb @ `nte
P=,=c `pouro `nte `p`wou @ `psyri `nZa,ariac piouyb .
* En verstrooi de vijanden, van de kerk O Christus,
verneder hun raad, omwille van Johannes de
Voorloper.
* De Jordaan verblijd zich vandaag, op het feest van
Johannes de priester, van Christus de Koning van
de glorie, de zoon van Zacharias de priester.

 من أجل:  وأزل مشورتهم:  أيـها المسيح: * فرق أعداء الكنيسه
. يوحنا السابق
 الذى للمسيح ملك:  فى عيد يوحنا الكاهن: * أألردن يفرح اليوم
.  إبن زكريا الكاهن: الـمجد

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Rwic `eron `w pennyb P=,=c@ `ebolqen ni`,rof nem ni`v;onoc@
hiten ni`precbi`a `nte ]par;enoc@ nem I=wa piref]wmc.
* `Cmou `eron qen pek`cmou@ qen nen`hbyou`i `w pi-aga;oc@ `w
I=yc P=,=c `pouro `nte `p`wou@ nahmen qen `tjij `mpiturannoc.
* Bescherm ons O onze Meester Christus, van de
list en afgunst, door de voorspraak van de Maagd,
en Johannes de Doper.
* Zegen ons met Uw zegen, in onze werken O
Goede, Jezus Christus de Koning van de glorie, red
ons uit de handen van de tiran.

 بشفاعات:  من الغاشين والـ ُحساد: * احرسنا أيها المسيح ملكنا
. ويوحنا المعمد: العذراء
 يسوع المسيح ملك:  فى أعمالنا أيها الصالح: * باركنا ببركتك
. نـجنا من يد الجبار: الـمجد

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ten]ho `erok e;be niouyb@ nem nidiakwn nem nilaikoc@
nahmou `w P=,=c pennyb@ e;be ]par;enoc nem pi`prodromoc.
* Uioc :eoc pidumiourgoc@ moi nan `mpenjwk `n,
` ric-tianoc@
e;be ]par;enoc nem pi`prodromoc@ I=wa piref]wmc.
* Wij vragen U omwille van de priesters, de diakens
en leken, red hen O Christus onze Meester, omwille
van de Maagd en Voorloper.
* O Zoon Gods de Schepper, schenk ons de
christelijke volmaaktheid, omwille van de Maagd en
de Voorloper, Johannes de Doper.

 خلصهم أيها:  والشمامسه والعلمانين: * نطلب إليك من أجل الكهنه
.  من أجل العذراء والسابق: المسيح ملكنا
 من أجل العذراء:  أعطنا أن نُـكّمل مسيحيتنا: * يا إبن اللـه الخالق
.  يوحنا المعمد: والسابق

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* `Vnyb V] penboy;oc@ [ici `m`ptap `nni`,rictianoc@ hiten
ni`precbi`a `nte ]par;enoc@ nem I=wa piref]wmc.
* <ere ne w
` ]par;enoc@ Mari`a ][rompi e;ne;wc@ ,ere
picuggenyc `nte P=,=c@ I=wa piref]wmc.
* O Meester God onze hulp, verhef de hoorn van de
Christenen, door de voorspraak van de Maagd, en
Johannes de Doper.
* Gegroet zij u O Maagd, Maria de schone duif,
gegroet zij de neef van Christus, Johannes de
Doper.

 بشفاعات العذراء:  إرفع رأس المسيحين: * ايها السيد اللـه عـوننا
. ويوحنا المعمد:
 السالم لنسيب:  مريم الحمامه الحسنه: * السالم لك أيتها العذراء
.  يوحنا المعمد: المسيح

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* "u,y niben moi nwou `nou`,bob@ qen kenf `nnenio] `ndikeoc@
Abraam Icaak Iakwb@ e;be Mari`a nem pi`prodromoc.

* W
` Pen=c=w=r `aripameu`i@ anok pikermi Nikoudimoc@ ouoh
,w nyi `ebol `nnanobi@ nem `pcepi `nni`,rictianoc.
* Schenk alle zielen rust, in de boezem van onze
oprechte vaders, Abraham Isaak, Jakob, omwille van
Maria en de Voorloper.
* O onze Verlosser gedenk mij, de armzalige
Nikodemus, en vergeef mij mijn zonden, met de rest
van de Christenen.
 إبراهيم وأسحق:  فى أحضان آباءنا الصديقـين: * كل االنفس أعطها بردا
.  من أجل مريم والسابق: ويعقوب
 مع سائر:  وأغفر لى خطاياى:  أن الرماد نيقوديـموس: * يامخلصنا اذكرنى
. المسيحيين
/ / /
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ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Areh `eroi P¡ panou] @ je aierhelpic `erok @ moi
nyi `nou`hmot nem oucw] @ hina `nta`cmou `erok .
* Bwlt `ebolqen napethwou @ qen tekjom `areh `eroi
@ e;rierhytc `nou[isswou @ ouoh `ntaouwn `nrwi .
* Bewaar mij O Heer mijn God, want op U hoop ik,
schenk mij genade en redding, dat ik U loven mag.

* Maak mij los van mijn slechtheid, bewaar mij
door Uw kracht, zodat ik met verlangen kan
beginnen, mijn mond te openen.
 أعطيني نعمة:  ألني عليك توكلت: * احفظني أيها الرب إلـهى
. لكى أسبحك: وخالصا
:  لكى أبتد باشتياق:  وبقـوتك احفظني: * حلنى من شرورى
. وأفتح فمي

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Ge gar ]jw `nnika;ar-twma@ w
` pinis] `m`prod-romoc@
I=wa va pi`ax`iwma@ picuggenyc `nte P=,=c.
* Dauid afouwnh nan `ebol@ je ]me;myi acsai `ebol@
qen `pkahi ]dike-`ocunyac joust@ `ebolqen `tve qen ou`amahi.

* En te spreken van de deugdzaamheid, van de
grote Voorloper, Johannes onze voorspraak, de neef
van Christus.
* David heeft ons heden getoond, dat trouw voort
spruit uit de aarde, en gerechtigheid, roemvol uit de
hemel neerziet.

 نسيب:  يوحنا ذا الـدالة:  أيها العظيم السابق: * أنا أقول فضائلك
. المسيح
 من:  والعدل تطلع:  أن الحق أشـرق من األرض: * أظهر لنا داود
. السماء بعـَّزة

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* `Ete vai pe pinumvioc @ I=yc piry `nte ]me;my @ nem
I=wa pi`prodromoc @ piioh `m`vouwini `mmyi .
* Za,ariac gar pekiwt @ afmou] `erok je pi`provytyc @ ouoh pime;re `etenhot @ `nte P=,=c pite,nityc .

* Dat is de Bruidegom, Jezus de Zon der
Gerechtigheid, en Johannes de Voorloper, de
ware lichtende maan.
* Zacharias uw vader, heeft u een profeet
genoemd, en de getrouwe getuige, van
Christus de Schepper.
 القمر:  ويوحنا السابق:  يسوع شـمس البر: * هذا هو الختن
. المضئ الحقيقي
.  الذى للمسيح الصانع:  والشاهد:  دعاك النبى: * زكريا أبوك

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* `Yca`yac qen pef`qrwou @ nem pef`yma `etersau @
afmou] `erok je `p`qrwou @ `etws `ebolqen nisafeu .
* :alacca tou Zabolon @ nem `pkahi `nNev;alim @
akswpi nwou `noudi`akwn @ w
` pia;lityc `natkim .

* Jesaja noemde u, met zijn voorkennis: “Een
stem van één, die roept in de woestijn.”
* U werd een dienaar, voor de zee van
Zebulon, en het land van Naftali, O
onwankelbare strijder.
 الصارخ فى:  يدعوك الصوت:  الفـصيح: * أشعياء ذو الصوت
. البراري
 أيها المجاهد:  صرت لهم خادما:  وأرض نفتاليم: * بحيرة زبولون
. غير المتزعزع

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* I=yc P=,=c afcwtp `mmok @ `ebolqen `tvuly `nLeui @
afer`agi`azin `mmok @ ouoh af]wmc `mmok qen `;neji .
* `K[oci `enipatriar,yc @ `ktai`yout `eni`provytyc @ je
akswpi `mpibaptictyc @ `nte I=yc piMaciac .
* Jezus Christus heeft u uitverkoren, uit de stam
van Levi, en heiligde u, en doopte u in de schoot.
* U bent meer verheven dan de patriarchen, en
meer vereerd dan de profeten, want u werd de
Doper, van Jezus de Messias.

 وعمدك فى:  وقدسك:  مـن سبط الوي: * اختارك يسوع المسيح
. البطن
:  صرت سابقا:  ومكـَّرم عن األنبياء: * تعاليت أكثر من البطاركة
.ليسوع الماسيا

Van hen geboren uit vrouwen, is niemand opgestaan zoals u, want u was nederig en werd verheven, en uw mond sprak de waarheid.

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Loipon aferme;re qarok @ `mpe`m;o `nnimys ouoh
afsopk @ e;be vai au`i sarok @ `e[iwmc `ebol hitotk .
* `Mpe ouon twnf qen nijinmici @ `nte nihi`omi ef`oni `mmok
@ je akmisi ouoh ak[ici @ akje ]me;myi qen rwk .

* Hij heeft van u getuigd vóór de menigten, en Hij
aanvaarde u, daarvoor kwamen ze tot u, om
gedoopt te worden.
* U werd een dienaar, voor de zee van Zebulon,
en het land van Naftali, O onwankelbare strijder.

:  من أجل هذا أتوا إليك:  أمام الجموع وقبلك: * ألنه شهد عنك
. وأعتمدوا منك
:  ألنك تأنيت وارتفعت:  من يشبهك: * لم يقم فى مواليد النساء
. وقلت الحق من فيك

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

*N
` ;ok ouhou`o `m`provytyc @ ak[ici qen ]me;myi @ n
` ;ok
pe `p`svyr `mpidecpotyc @ pihiyb `nte V] `mmyi .
* Xcolcel qen nek`hbyou`i @ akerme;re qa piouwini
@ `etaf`i `epecyt `ebol qen nivyou` @ ouwini pe `ebol qen ououwini.

* U bent meer dan een profeet, u bent verheven in
rechtvaardigheid, u bent de vriend van de Meester,
het Ware Lam van God.
* U bent door uw werken getooid, en u hebt getuigd
van het Licht, dat uit de hemel is neergedaald: Licht
uit Licht.

 حمل:  أنت صديق السيد:  تعاليت بالحقيقة: * أنت أفضل من نبي
. اللـه الحقيقى
 أنت:  الذى نزل من السماء:  وشهدت للنور: * تزينت فى أعمالك
. هو نور من نور

Van hen geboren uit vrouwen, is niemand opgestaan zoals u, want u was nederig en werd verheven, en uw mond sprak de waarheid.

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Ouran
`nsousou
pe
pekran
@
w
`
picuggenyc `nEmmanouyl @ akswpi `nouhupeuc nan @ nem
ouharma `mP=ic=l .
* Palin on afer`pem`psa @ `enau `epimuctyrion @ `n]
triac `nreftanqo @ e;myn `ebol sa `eneh .

* Een naam van trots is uw naam, O neef van
Emmanuël, want u werd een voorbeeld voor ons,
en een strijder van Israël.
* En hij was ook waardig, om te aanschouwen
het mys-terie, van de Levengevende Drieeenheid, die tot in eeuwigheid is.

:  ألنك صرت ُمهذبا لنا:  يا نسيب عمانوئيل: * مفتخر هو إسـمك
. ومركبة إسرائيل
.  إلي األبد:  المحيي الدائم:  سر الثالوث: * استحق أن ينظر

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Rytoc akcaji qen peklac @ akcohi `nni`anomoc
@ `Yrwdyc nem `Yrwdiac @ `mpe`m;o `mpilaoc .
* Ce ontwc au`wli `ntekave @ ouoh akmou `ejen ]me;myi @
au`wli `mmok `e`pswi `e`tve @ w
` pi;ebi`yout et `nathei .

* Waarlijk sprak uw tong, en berispte de
goddelozen,
Herodes
en
Herodias,
in
aanwezigheid van het volk.
* Ja waarlijk werd u onthoofd, en u stierf voor de
waarheid, u werd opgeheven ten hemel, O gij
nederige vol standvastig-heid.

 أمام:  هيرودس وهيروديـا:  وبـكَّت المـنافقين: * حقا تكلمت بلسانك
. الشعب
 أيها:  ُورفعت إلي السماء:  و ُمتَّ على الحـق: * حـقا أُخذت رأسـك
. المتواضع الغير الواقع

Van hen geboren uit vrouwen, is niemand opgestaan zoals u, want u was nederig en werd verheven, en uw mond sprak de waarheid.

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Tennaqici an `eneh @ tenermakarizin `mmok @ sa
`eneh `nte pi`eneh @ tenereuvomin `mmok .
* `Uppe ic nek`precbi`a @ ec-syp nahren pekouro @
ouon `ntak `mmau `nouparryci`a @ `mpe`m;o
`mpiref;ami`o .
* Wij raken nooit vermoeid, u zalig te prijzen,
voor eeuwig en altoos, loven wij u.
* Zie, uw voorspraak, wordt aanvaard door uw
Koning, u hebt vrijmoedigheid, vóór de
Schepper.
.  ونمدحك:  إلى أبد األبد:  أن نغبطك: * ال نتعب أبدا
َ
َ
 أمام: ولك أيضا الداله
:  مقبوله أمام ملكك: شفاعتك
* هـا هى
. الخالق

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* V] vyetoi `n`svyri @ qen nyet[oci `ntaf @
vy`etaf`i ouoh aferrwmi @ afaiten `noulaoc naf .
* <w nan `ebol `nnen`anomi`a @ w
`
pimairwmi
`n`aga;oc
@
hiten
]metmeciti`a
@
`nte
pek`prodromoc .
* O God die wonderbaar is, in zijn Hoogten, die
gekomen is en mens geworden is, en ons tot Zijn
volk heeft gemaakt.
* Vergeef onze overtredingen, O Goede
Menslievende, door de bemiddeling, van Uw
Voorloper.

.  الذى جاء وتـأنس وجعلنا له شعبا:  فى أعـاليه: * يا اللـه العجيب
.  بواسطة سابقك:  الصالح:  يا مـحب البشر: * أغفر لنا آثـامنا

Van hen geboren uit vrouwen, is niemand opgestaan zoals u, want u was nederig en werd verheven, en uw mond sprak de waarheid.

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* "u,y niben `etauvorjou @ `ebolqen paibioc vai@ qen
kenq `nAbraam ro;bou @ qen oumetberi nem ounai .
* `Wou`nhyt w
` vy=e=;u @ ,w nyi `ebol `nna`anomi`a @ e;be
pekbwk =e=;u @ I=wa va ]par;eni`a .
* Alle zielen die zijn heengegaan, na dit leven,
schenk ze rust, in de boezem van Abraham, met
vernieuwing en genade.
* O Allerheiligste wees lank-moedig, en vergeef onze
overtredingen, omwille van Uw heilige dienaar, de
maagdelijke Johannes.
 بتجديد:  أتكئها فى حضن إبراهيم:  فارقت هذه الحياة: * كل األنفس التي
.رحمته
 يوحنا:  مـن أجل عبدك القديس:  إغفر لى آثامي: * أيها القدوس الطويل األناة
. ذى البتولية
/ / /
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Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Af`i `nje pi`prodromoc @ picuggenyc `nEmmanouyl @ I=wa
piref]wmc @ `e`pkahi `nte piI=c=l .
* Bapticin qen `viaro @ `mpimwou `nte piIordanyc @ je
acqwnt `nje ]metouro @ `nte nivyou`i qen ouiyc .
* De Voorloper, de neef van Emmanuël, Johannes de
Doper, kwam tot het land van Israël,
* om te dopen in de rivier, in het water van de
Jordaan, zeggend “Het Koninkrijk der hemelen is
nabij gekomen.”

 إلى أرض:  يوحـنا المعمدان:  نسيب عمانوئيل: * أتى السابق
. إسرائيل
 قُربا:  قـد اقترب ملكـوت السموات:  االردن قائال: * يعتمد فى ماء
. سريعا

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Genoc niben `pyi `nIouda @ `ariou`i `nououtah
@ `fem`psa `n]metanoia @ qen ouounof `nat`mkah .
* Dikewc
`anok
]wmc
`mmwten@
qen
oumwou `n]metanoia@ vye;nyou `fna]wmc `mmwten@ qen
ou=p=na `nte ]agnia.
* “O geslacht van het huis van Juda, werpt vruchten
af, die passen bij berouw, met blijheid zonder
smart.”
* “Waarlijk doop ik u, met water tot bekering, maar
Hij die komt zal u dopen, met de geest van reinheid.”

 بفرح وبغير:  تليق بالتوبه: اثمروا ثمره: * ياكل جنس بيت يهوذا
. حزن
.  بـروح العفه:  اآلتى سيعمدكم:  بالماء للتوبه: * حقا أنا أعمدكم
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* E;be vai afws `ebol @ `nje `Yca`yac vyet`cmarwout @
je `t`cmy petws `ebol @ hi`psafe je cebte `vmwit .
* Zwy voroc P¡ pennou]@ ouoh couten nefma`mmosi@
qellot niben nem messo]@ eu`e;elyl qen ourasi.

* Daarom riep, de gezegende Jesaja: “Een stem
van één die roept in de woestijn, bereidt de weg,
* van de Levengevende Heer onze God, maakt
zijn paden recht – laat alle beken en velden, zich
verheugen met blijheid.”

:  صوت صارخ فى البريه:  المبارك قائال: * فلهذا صرخ أشعياء
. اعدوا طريق
 تتهلل:  كل االوديه والبقاع: سبله
ُ  وسهلوا: * الـمحى الرب إلهنا
. بفرح
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* Yppe gar I=yc pirefnai @ af`i `ejen piIordanyc @
`m`vry] `mpai`ejwrh vai @ af[iwmc `ebolqen I=wa .
* :eocebyc vy=e=;u @ aferme;re ouoh pejaf @ je
ainau `epi=p=na =e=;u @ efnyou `epecyt `ejwf .
* Zie, de genadige Jezus, kwam tot de Jordaan,
op deze avond, en werd gedoopt door Johannes.
* De vrome heilige, getuigde en sprak: “Ik zag de
Heilige Geest, neerdalen op Hem.”

:  فى مثل هذه الليله:  جاء إلى األردن: * ها هوذا يسوع الرحوم
.وتعمد من يوحنا
 آتيا حاال:  أنى رأيت الروح القدس:  شهد وقال: * القديس العابد
.عليه
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* Ic ou`cmy `ebolqen `Viwt @ ecjw `mmoc rytwc e;byten @
je vai pe pasyri pamenrit @ `etai]ma] `nqytf .
* Ke `viom afnau afvwt @ piIordanyc afkotf `evahou @
kata `pcaji `etenhot @ `nDauid pi=p=natouvoroc .

* Zie, een stem van de Vader, sprak openlijk over
Hem: “Deze is Mijn Geliefde Zoon, in wie Ik Mijn
welbehagen Heb.”
* De zee zag het en vluchtte, de Jordaan wendde
zich achterwaarts, volgens het woord van de
getrouwe, David de geestdrager.

:  من أجله هذا هو إبنى:  قائال عالنيه: * ها هوذا صوت من األب
. حبيبى الذى به سررت
 كقول:  ورجع األردن إلى ورائـه: * وأيضا البحر رأى وهرب
.  داود الالبس الروح: الصادق

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Loipon pejaf qen pi'almoc @ aunau `erok `nje hanmwou @
auerho] nem nipelagoc @ au`s;orter `nje nitwou .

* Marouounof
`nje
ni-vyou`i
@
ouoh
maref;elyl `nje `pkahi @ e;be piwmc `mpia;nobi @ I=yc P=,=c
va pi`amahi .

* Hij sprak in de psalm: “De wateren zagen U, de
diepten sidderden, en de bergen beefden.”
* De hemel verheuge zich, en de aarde juiche,
omwille van de doop van de roemvolle, en
onzondige Jezus Christus.

 وأضطربت:  وخافت اللُجج:  رأتك المياه: * وأيضا قال فى المزمور
. الجبال
 من أجل عماد الذى بال خطيه:  وتتهلل األرض: * فـلتفرح السموات
.  يسوع المسيح ذى العزه:

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Nipictoc `m`pI=c=l `mberi @ `amwini `epiwmc =e=;u @
qen `vran `m`viwt nem `psyri @ nem pi=p=na =e=;u .
* Xapina afjoc Iezekiyl @ je ]nanoujq `ejen ;ynou
@ `noumwou efcwtp qen ou;elyl @ ouoh `ntatoube;ynou .

* O gelovigen van het nieuwe Israël, komt tot de
heilige doop, in de Naam van de Vader en de
Zoon, en de Heilige Geest.
* Waarlijk sprak Ezechiël: “Ik zal met blijheid,
rein water over u sprengen, en gij zult rein
worden.”

 بأسم:  تعالوا إلى العماد المقدس:  إسرائيل الجديد: * أيها المؤمنون
.اآلب واإلبن والروح القدس
 بـتهليل:  ماء مـختـارا:  أنى أنضح عليكم: * حقا قال حزقيال
. أطهركم
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* Ouhyt nem ou=p=na `mberi @ ]naaif caqoun `mmwten @
]na`wli `mpihyt `n`wni @ `ebolqen netencarx `ncyou niben .

* Pejaf on `nje pi`;myi vai @ je 'u,y niben etonq @
etberber `ejwou `nje paimwou vai @ `nte paiiaro cenawnq.

* “Een nieuw hart en een nieuwe geest, zal ik u
geven in uw binnenste, ik zal het hart van steen,
van u verwijderen voor altijd.”
* Deze rechtvaardige zei eveneens: “Iedere
levende ziel, op wie dit beekwater uitgestort
wordt, zal leven.”

 من:  وأنزع القلب الحجرى:  أصيَّره داخلكم: * قلبا وروحا جديدا
. أجسادكم كل حين
 هذا:  يتبدد عليها ماء:  أن كل نفس حيه: * وقال أيضا هذا البار
. النهر تـحيا
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* Rasi w
` ni`,rictianoc @ je P=,=c afcwtp `mmwten @ ouoh
myic nwten ]nou @ `mpioujai `ncyou niben .
* Cwtem w
` nilaoc tyrou @ nivuly nem niacpi `nlac @
,wlem `epiwmc etsousou @ e;ren[i `mpiwnq `e`wnac .

* Verblijdt u O Christenen, want Christus heeft u
verkozen, en schenkt u heden, de verlossing
voor altoos.
* Luistert al gij volken, en stammen en talen der
tongen, haast u tot de roemvolle doop, om
eeuwig leven te beërven.

:  وأعـطـاكم اآلن:  ألن المسيح أختاركم: * أفرحوا أيها المسيحيون
. الخالص كل حين
 إسرعوا إلى:  والقبائل ولغات األلسن: * أسمعوا يا حميع الشعوب
.  لتنالوا الحياه األبديه: العماد الفاخر
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* Twbh `mP¡ qen ou-metatsobi@ qen ouhyt ef;ebio@ `amwini
e;reten erouwini@ `nnou[isipi `nje netenho.

* Uioc :eoc pimairwmi@ pejaf qen tefexouci`a@ je
au`stemmec ourwmi@ `ebol-qen oumwou nem ou=p=na.

* Bidt tot de Heer zonder huichelarij, met een
nederig hart, komt om verlicht te worden, zodat
uw aangezicht niet beschaamd wordt.
* De Menslievende Zoon Gods, sprak met Zijn
volmacht: “Tenzij een mens geboren wordt, uit
water en geest,

:  تعالوا لتستنيروا:  بقلب متواضع: * إطلبوا إلى الرب بغير رياء
. وال تـخزى وجوهكم
 من:  إن لم يولد اإلنسان:  محب البشر بسلطانه: * قال إبن اللـه
. الماء والروح
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* Vai `mmon `sjom `mmof @ `e`i `eqoun `e]metouro @ `nte V]
nem piounof @ e;myn `ebol `nattako .
* <w nan `ebol `nnenanomi`a @ hiten nitwbh `nte
]`proctatyc @ ten¡ `nnyb tyren Mari`a @ nem I=wa
pibaptictyc.

* kan hij niet binnengaan, in het Koninkrijk Gods,
met eeuwige vreugde, zonder smet.”
* Vergeef onze overtre-dingen, door de voorbede
van de middelares, ons aller vrouwe Maria, en
Johannes de Doper.

.  بغير فساد:  والفرح الدائم: أن يدخل ملكوت اللـه: * فال يقدر
:  سيدتنا وملكتنا كلنا مريم:  وبطلبات الشـفيعه: * أغـفر لنـا آثامنا
. ويوحنا الصابغ
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* "u,y niben `nnipictoc @ ny`etauenkot ma`mton nwou @
jwkten `ebol `n`,rictianoc @ icjen ]nou sa `pjwk `ebol .
* `Wou`nhyt `ejwi panyb @ nahmet `ebolqen najaji @
nye;ouwnh `ebol nem nyethyp @ jwr `mpouco[ni qen ou[oji .

* Schenk rust aan alle zielen, van de gelovigen die
heengegaan zijn, en vervolmaak ons christenen, van
nu aan tot de voleinding.
* Wees geduldig met mij, mijn Meester, en red mij
van mijn vijanden, zichtbaar en onzichtbaar,
verstrooi hun raad en verdrijf ze.
 من اآلن والى:  نيحها وأكملنا مسيحيين:  الذين رقدوا: * كل أنفس الؤمنين
. النهايه
 بـدد مشورتهم:  الخفيين والظاهرين:  وخلصنى من أعدائى: * تأن يا سيدى
. وأطردهم
/ / /
Index - الفهرس
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* Apiouro `n]`ktycic tyrc @ ouoh `vref;amio `nnimoumi @
vyetoi `nnou] @ P¡ V] pimairwmi .
* Bo`y;ini `eron w
` ]bo`y;i`a @ `nny`ete `mmon toubo`y;oc @
ouoh iwi `nnen`anomi`a @ w
` pireferhicen] `nni`,rictianoc .
* O Koning van de hele schepping, Schepper van de
bronnen, Goddelijk in Zijn wezen, de Menslievende
Heer en God.
* Help ons O toevlucht, voor hen die geen hulp
hebben, en was onze overtredingen weg, O
Bevestiger van de Christenen.

 الرب اإلله:  اإلله بطبيعته:  خالق الينابيع: * ياملك الخليقه كلها
. محب البشر
 يا مؤسس:  وأغسل آثامنا:  من ليس له معين: * أعنا ياعون
. أآلزمان
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* Ge gar `psyri `mpileutyc @ af,a tefjij `ejen tek`ave
@ `ete I=wa pibaptictyc @ vy`etafswpi hi`psafe .
* Di Iordanyc af]wmc `mmok @ `m`vry] `nou,ronion
picwtp
@
`ete
Elicabet
acmici
`mmok
@
;y`enacoi `na[ryn `nsorp .
* De zoon van de Leviet, Johannes de Doper, die in
de woestijn verbleef, plaatste zijn hand op Uw
hoofd.
* Hij doopte U in de Jordaan, met de rest van de
mensen, de uitverkorene is geboren uit Elisabet, die
eerst onvruchtbaar was.
 الذى كان:  أعنى يوحنا الصابغ:  وضع يده على رأسك: * آلن إبن الوى
. فى البريه
:  الذى ولدتك اليصابات:  مثل سائر الناس أيها المختار: * األردن وعمدك
. التى كانت عاقرا أوال
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* Ef`e`i qen pefnis] `n`wou @ `nje `psyri `nte `Viwt
@ `etaf[iwmc qen nimwou `mvoou @ afswpi
nan `nouma`mvwt .
* Zabolon nem nec[i`y @ nem himyr `nte piIordanyc @
aumoh `ebolqen tek`cmy @ w
` pikurx `nte ]meteucebyc .
* De Zoon van de Vader, kwam in grote glorie, om
heden gedoopt te worden, en Hij werd voor ons een
toevlucht.
* Uw stem vervulde, Zebulon en haar streken, en de
oevers van de Jordaan, O verkondiger van de
godsvrucht.

:  وأعتمد فى الماء اليوم:  الذى هو إبن اآلب: * سيأتى بعظم مجده
. وصار لنا ملجأ
. يامنادى التقوى:  إمتأل مـن صـوتك:  وعبر اآلردن: * زبولون وتخومها
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* `Yca`yac afws `ebol @ qen tef`provyti`a `mmyi @ je n
` ;ok
pe `p`qrwou `etws `ebol @ hi nisafeu qen oume;myi .
* :elyl `mv
` ry] `nhanhiyb @ w
`
piIordanyc nem
pef`drimoc @ je af`i sarok `nje pihiyb @
vyet`wli `m`vnobi `mpikocmoc .
* Jesaja heeft geroepen, in zijn ware profetie, dat u
waarlijk de stem bent, van een die roept in de
woestijn.
* Verblijdt u als lammeren, O Jordaan en haar
oevers, want tot u is het Lam gekomen, die de
zonden der wereld draagt.
 فى:  أنك أنت هو الصوت الصارخ:  فى نبوته الحقيقيه: * أشعياء يصرخ
. البرارى بالحقيقه
 الذى يحمل:  ألنه أتى الحمل:  أيها اآلردن وبريته: * تهلل مثل الحمالن
. خطايا العالم
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* I=wa afjoc qen outajro @ qen pi=d `neuaggelion @ je
ai]wmc `mpaouro @ qen ounis] `mmuctyrion .
* Ke gar etafse `ebolqen pimwou @ menenca
pefjinwmc `ebol @ akcwtem `eounis] `n`qrwou @ `nte `Viwt
efws `ebol.
* Johannes sprak standvas-tig, in de vier
Evangelieën: “Ik heb mijn Koning gedoopt, met een
groot mysterie.”
* En toen Hij opkwam uit het water, na Zijn doop,
hoorde ik een luide stem, van de Vader roepen:

 بسر:  إنى عمدت ملكى:  فى األربعه اآلناجيل: * قال يوحنا بثبات
. عظيم
 من:  سمعت صوتا عظيما:  من بعد عماده: * ولما خرج من الماء
. اآلب صارخا
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* Loipon
je
vai
pe
pasyri
pamenrit
@
vy`etai]ma] `nqytf @ ouoh pasyri `nhouit @ `eta
ni`provytyc caji e;bytf .
* Marefkim `nje `viom @ `ntourasi `nje nimesso] @ je P¡
V] `nte nijom @ af`s;ertwrou qen ounis] `nho].
* “Dit is Mijn Geliefde Zoon, in wie Ik Mijn
welbehagen heb, en Mijn Enige Zoon, over wie de
profeten gesproken hebben.”
* De zee bruise, het veld verblijde zich, want de Heer
God der machten, doet ze beven met groot
gedonder.
 الـذى:  إبنى األول: سررت
ُ  الذى به: * قائال أيضا هذا هو إبنى حبيبى
. ت َ َكلَ َمت األنبياء من أجله
 روعها بخوف:  ألن الرب إله القوات:  ولتفرح البقاع: * فـليتحرك البحـر
. عظيم
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* Ni`ssyn tyrou `nte piiah`ssyn @ eu`erasi eu`e;elyl
@ `ebol qa `thy `m`pho `mvye;nyou @ I=yc `pouro `mP=i=c=l .
* Xmarwout w
` pennyb P=,=c @ `psyri `mmonogenyc @
vy`etaf[icarx qen ]par;enoc @ ouoh af[iwmc qen
piIordanyc.
* Alle bomen des wouds, jubelen en verblijden zich,
voor het aangezicht, van Jezus de Koning van Israël.
* Gezegend bent U O Christus onze Meester, de
Eniggeboren Zoon, die vlees heeft aangenomen van
de Maagd, en is gedoopt in de Jordaan.

 ملك:  من قدام وجه يسوع:  جميع شجر الغياض: * يفرح ويتهلل
. إسرائيل
 الذى تجسد من:  اإلبن الوحيد الجنس: * تباركت يا ملكنا المسيح
.  وإعتمد فى األردن: العذراء
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* Ou`wou nak qen ousep`hmot @ `w pennou] `n`aga;oc @
je ak] nan `mpek`hmot @ `nte ]met`eleu;eroc .
* Pi=p=na `nte ]me;myi @ af`i `m`vry] `nou[rompi @ ouoh
af`ohi qen oume;myi @ `ejen vy`etaf[i `ntenmorvy .
* Aan U zij de glorie en dank, O onze Goede God,
want U schonk ons de genade, van de vrijheid.
* De Geest der waarheid, daalde neer als een
duif, en stond waarlijk op Hem, die onze vorm
heeft aangenomen.

 التى:  ألنك أعطيتنا نعمتك:  يا إلهنا الصالح: * نمجدك بشكر
.للحريه
 عـلى الذى أخذ:  وثَبَت بالحقيقه:  جاء مثل حمامه: * روح الحق
.شكلنا
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* Rwou `nni`provytyc `n`;myi @ aucaji qen ouparryvi`a @ je
P¡ na[iwmc qen oume;myi @ ouoh `ntefiwi `nnen`anomi`a .
* Comc ouoh maiaten;ynou @ qen naimuctyrion ethyp
@ `ntetennau `epai`prodromoc @ eferme;re qa pihiyb .
* De monden van de oprechte profeten, spraken
openlijk, dat de Heer waarlijk gedoopt zou wor-den,
en onze overtredingen weg zou wassen.
* Aanschouw en overdenk, deze verborgen
mysteries, aanschouw deze voorloper, die getuigt
van het Lam:

 سيعتمد ويـغسل:  أن الرب حقا:  األنبياء عالنيه: * نطقت أفواه
. آثامنا
:  لتنظروا هذا السابق:  الى هذه األسرار الخفيه: * انظروا وتأملوا
. يشهد على الحمل
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* Tote ic pihiyb `nte V] @ vy`etwli `m`vnobi `mpikocmoc @
vy`etaf`ini `noutap `ncw] @ e;refnohem `mpeflaoc .
* Uioc :eoc afouwnh `ebol @ qen `pkahi `mpiIordanyc @
ni[aleu afbwlou `ebol @ aftajrwou menenca
touac;enyc .
* “Dit is het Lam Gods, die de zonden der wereld
draagt, die de hoorn des heils opricht, om Zijn volk
te redden.”
* De Zoon Gods verscheen, in het land van de
Jordaan, Hij maakte de gebondenen los, en
bevestigde ze na hun zwakheid.
 ليخلص:  الذى جاء بقرن خالص:  حامل خطايا العالم: * ها هوذا حمل اللـه
. شعبه
.  وثبتهم من بعد ضعفهم:  وحل المقعدين:  فى أرض األردن: * ظهر إبن اللـه
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* `Viom afnau ouoh afvwt @ `apiIordanyc kotf `evaho qen
ouiyc @ oupetsop `viom je akvwt @ icjen nica pemhit
sa `vryc .
* <wlem `amou `ebolqen nimwou @ `ariou`i neman kata pekcaji
@ masenak `e`pswi hijen pitwou @ `ntekkwrf `n`tjom `mpijaji.

* De zee zag het en vluchtte, de Jordaan keerde zich
snel achterwaarts, wat was er O zee dat gij vluchtte,
van links naar rechts.
* Komt haastig uit het water, en handel met ons
volgens Uw woord, beklim de berg, om de kracht
van de vijand teniet te doen.

 مالك أيها البحر:  واألردن رجع إلى ورائه بسرعه: * البحر رأى وهرب
. من الشمال إلى اليمين: هربت
:  وإصعد على الجبل:  وأصنع معنا كقولك: * أسرع وأُخرج من الماء
.لكى تبطل قوه العدو

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* "wtyr `nte nen'u,y@ matoubon `ebolqen nen-nobi@
sop `erok `nneneu,y@ qen peknai `aripenmeu`i.
*W
` vy`etaf[iwmc qen nimwou @ qen tefnis] `noikonomi`a
@ `areh `epekbwk `ebol qen nimeu`i ethwou @ ouoh matajrof sa
]cunteli`a .
* O Verlosser van onze zielen, reinig ons van onze
zonden, neem onze gebeden aan, en gedenk ons in Uw
genade.
* O Gij die gedoopt zijt in het water, volgens Uw grote
bestiering, bewaar uw dienaar van de kwade gedachten,
en bevestig Hem tot het einde toe.

 وبرحمتك:  وأقبل إليك صلواتنا:  طهرنا من خاطايانا: * يا مـخلص نفوسنا
. اذكرنا
:  احفظ عبدك من االفكار الشريره:  بعظم تدبيره: * يا من أعتمد فى الماء
. وثبته إلى االنقضاء
/ / /
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Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

إبصاليه آدام تقال على
ثيؤطوكية يوم األحد

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* `AP¡ erouro @ af;elyl `nje `pkahi @ je n
` ;of
pe `pouro @ ouoh va pi`amahi .
* Baptictin `mmoi @ w
` pi`prodromoc @ ouoh
qwnt `eroi @ je `anok pe I=yc .
* De Heer heeft geregeerd, dat de aarde
zich verblijde, want Hij is, de roemvolle
Koning.
* “Doop mij, O Voorloper, nader tot mij,
want ik ben Jezus.”

.  ذو العزة:  ألنه هو الملك:  فتهللت األرض: * ملك الرب
.  ألني أنا هو يسوع:  وأقترب منى:  أيها الصابغ: * عمدنى

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ge gar e;be paihwb@ ai`i `epikocmoc@ hina `ntaerhwb@ `mpetehnyi kalwc.
* Dauid gar afjoc @ qen ounis] `n`qrwou @ je
`p`qrwou `mP¡ @ `e`hryi hijen nimwou.
* “Want omwille hiervan, ben ik gekomen tot
de wereld, om Zijn wil, te vervullen.”
* David heeft gesproken, met een luide stem:
“De stem des Heren, is over de wateren.”

 أعمل:  إلي العالم لكى:  هذا العمل أتيت: * ألني من أجل
. مشيئتى حسنا
.  على المياه:  صوت الرب:  بصوت عظيم: * ألن داود قال

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* E;be vai aftamon @ qen ouparryci`a @ e;be paimuctyrion @ `nte ]ekklyci`a .
* Za,ariac afmici @ `mpaikurix `etenhot @ hina
`ntef[ici @ `nje `ptaio `nniqellot.
* Daarom heeft hij ons, openlijk bericht, over
dit grote mysterie, van de kerk.
* Zacharias
verwekte,
deze
getrouwe
edelsteen, om de eer van de meren, te
verheffen.

.  الذي للكنيسة:  من أجل هذا السر:  عالنية: * فلهذا أعلمنا
 كرامة:  لكي ترتفع:  هذا المنادي الصادق: * َولد زكريا
. األودية

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* `Yca`yac afws @ qen tefmetcabe @ je n
` ;ok
pe `p`qrwou etws @ `n`hryi hi `psafe .
* :elyl `w piIordanyc @ ounof `mmok `viom @ af`i
sarok `nje I=wa @ `vref`iri `nnijom .

* Jesja heeft geroepen, in zijn wijsheid, dat u
de stem bent, die roept in de woestijn.
* Verblijd u gij Jordaan, verheugt u gij zee,
want Johannes is tot u gekomen, met
krachtige daden.
 الصارخ فى:  أنك أنت هو الصوت:  بحكمتة: * أشعياء يصرخ
. البرية
َ  ألنه أتى:  وإفرح أيها البحر: * تهلل أيها األردن
 يوحنا صانع: إليك
. القوات

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* I=yc va pi`wou @ afmosi nemaf @ e;ref[iwmc qen
nimwou @ kata petehnaf .
* Kalwc af`i saron @ pejwou `nje nimwou @ hina
`nteftajron @ `nje I=yc va pi`wou.
* De glorievolle Jezus, wandelde met hem, om
gedoopt te worden in het water, volgens Zijn
wil.
* Waarlijk is Jezus, aan wie glorie toekomt,
gekomen tot de wateren, om ons te
bevestigen.

.  كإرادته:  ليعتمد في الماء:  يسوع ذو المجد: * ومشي معه
.  لكى يثبتنا:  يسوع ذو المجد:  حسنا أتي إلينا: * قالت المياه

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Leli `mpihwc @ ]natyitou `etekmetnis] @ `anok
nemwou kalwc @ je `n;ok pe pennas] .
* Marouounof `mvoou @ `nje ninycoc @ etkw]
`erwou @ `nje ou[ypi nem ougnovoc .
* Ik bied aan Uw Grootheid, lofprijzingen aan,
want U bent, onze toevlucht.
* Dat de kustlanden, zich heden verheugen,
rondom Hem zijn wolken, en donkerheid.

 ألنك أنت:  حسنا أنا معها:  أقدمها لعظمتك: * ألحان التسبيح
. ناصرنا
.  والضباب:  المحيط بها السحاب:  الجزائر: * فلتفرح اليوم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ni`provytyc n
` ;wou @ kata `vouai `vouai @ auje
V] `nte `p`wou @ aferqarabai .
* Xapina afmosi @ qen ounis] n
` ;ebio @ `nje
vyet[oci @ ouoh piref;amio .
* De profeten, spraken evenzo: “De God
der
heerlijkheid,
doet
de
donder
weerklinken.”
* Hij wandelde, in grote nederigheid; dat is
de Allerhoogste, en de Schepper.

.  أرعد:  إله المجد:  واحدأ فواحدا: * وقالت األنبياء
.  الخالق:  أعنـي العلي:  بتواضع عظيم: * حقا مشى

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ouoh afjwk `ebol @ qen ou=p=na eftennyout @
hina `ntefjwk `ebol @ `nje vyet`cqyout .
* Pi=p=na `nte ]me;myi @ `m`vry] `nou[rompi @ af`i
qen oume;myi @ `ejen `vref;amio `nnirompi .
* Hij werd gedoopt, met een nederige Geest,
om te vervullen, wat geschreven staat.
* De Geest der Waarheid, daalde waarlijk neer,
als een duif, op de Schepper der jaren.

.  المكتوب:  لكى يكمل:  بـروح منسحق: * وأغـتسل
 خالق:  بالحقيقة على:  مثل حمامة: * نزل روح الحق
. السنين

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ran niben et[oci @ `nte niacwmatoc @ euhwc
`evyet[oci @ Pen¡ I=yc P=,=c.
* Cwtem `e`t`cmy afviri @ aferme;re e;bytf @ je
vai pe pasyri @ `etai]ma] `nqytf .
* Elke verheven naam, van de onstoffelijken,
prijst de Allerhoogste, onze Heer Jezus Christus.
* Zij hoorden een stem, die van Hem getuigde:
“Dit is Mijn Zoon, in wie ik Mijn welbehagen
heb.”

 ربنا:  تسبح العلي:  التي لغير المتجسدين: * كل األسماء العالية
. يسوع المسيح
 الذى به:  قائال هذا هو ابني:  وشهد من أجله: * سمعوا صوتا أزهر
. سررت

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Tote afjwk `ebol @ `nje `pcaji `m`provytyc @ je
P¡ nakim `ebol @ `m`psafe `eKadyc .
* U=c :=c afouwnh @ qen pefnis] `nhwb @
haniarwou eukwlh @ qen noujij eucop .
* Toen ging in vervulling, het woord van de
profeet: “De Heer doet de woestijn, van Kades
beven.”
* De Zoon Gods verscheen, op wonderlijke
wijze, en de stromen klapten, tezamen in de
handen.
.  إلي برية قادش:  أن الرب تحرك:  قول النبي: * حينئذ كمل
.  بأيديها معا:  واألنهار تصفق:  بأمر عظيم: * ظهر إبن اللـه

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* `Viom afnau afvwt@ `apiIordanyc kotf `evaho@
`etaunau `epirefcwnt@ qen ou`c;erter aumahou.
* `<ouab =g axiwc @ V] pimairwmi @ je n
` ;ok
ak[iwmc @ akiwi `nnennobi .
* De zee zag het en vluchtte, de Jordaan wendde
zich achterwaarts, en vrees beving hen, toen zij de
Schepper zagen.
* O Menslievende God, aan U komt toe de
drievoudige Heiliging, want U werd gedoopt, en
waste onze zonden weg.
 لما نطرا:  وأمتأل رعدة:  ورجع األردن إلي خلف: * رأى البحر وهرب
.الخالق
 وغسلت:  ألنك إعتمدت:  تستحق التقديـس المثلث: * أيها اإلله محب البشر
. خطايانا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* "u,y niben eucop @ `nte ni`,rictianoc @ moi nwou
`nou`,bob @ qen piparadicoc .
* `Wou`nhyt `ejwi @ `anok piela,ictoc @ ouoh
nohem `mmoi @ `ebolqen piturannoc .
* Schenk rust, aan alle zielen, van de
Christenen, in het paradijs.
* Wees geduldig met mij, de armzalige, en red
mij, van de tiran.
.  في الفردوس:  أعطيها بردا:  المسيحيـين معا: * كل أنفس
.  من المعاند:  وخلصني:  أنا الحقير: * تأن على
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