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إبصالية واطس لعيد عرس
قانا الجليل

* Aiw2 `nta`cm3 `e`p2wi harok : qen pah3t t3r4
aikw5
`ncwk
:
ma`p`amahi
`mpekbwk
:
nohem p
` 23ri `ntekbwki .
* Bon niben `nte 5metrwmi : cenav `erok w
` pimairwmi : `eti
de nem nitebnwov`i : ge n
` 0ok e0na5`ntov `qrenwov .
* Tot U riep ik met mijn stem, en ik zocht U met heel
mijn hart, schenk eer aan Uw dienstknecht, verlos
de zoon van Uw dienstmaagd.
* De hele mensheid, heft de ogen naar U op o Menslievende, en evenzo de dieren, want U geeft ze hun
spijze.

:  أعط عزا لعبدك:  ومن كل قلبي طلبتك: * صرخت بصوتي إليك
. وخلص ابن أمتـَك
 ألنك:  وكذلك الحيوانات:  يا محب البشر: * كل البشرية تتطلع إليك
. أنت الذي تعطيهم طعامهم

* Je jar n
` 0ok petenhelpic : qen pi`ehoov `nte
5`kricic
:
penbo`30oc
qen
nen`0lvyic
: `etavgemten `ema2w .
* Decpota I=3=c P=,=x=c : pi`omoovcioc `al30oc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem pi=p=n=a `mparakl3toc .
* Want U bent onze hoop, op de Dag van het
Oordeel, onze hulp in onze nood, die ons zwaar
getroffen heeft.
* O Meester Jezus Christus, waarlijk Wezensgelijk,
met de Goede Vader, en de Geest de Parakleet.

 التي:  معيننا في شدائدنا:  في يوم الدينونة: * ألنك أنت هو رجاؤنا
. أصابتنا جدا
:  مع أبيك الصالح:  المساوي بالحقيقـة: * أيها السيد يسوع المسيح
. والروح المعزي

* Evovwnh `nne4`2f3ri : `nge nif3ov`i nem te4metgwri
: hwc `ePu qen ovhwc `mberi : hwc `ePu `pkahi t3r4 .
* Coov (nhvdri`a `mmwov : ov3rp etcwtp
akov`wteb `mmwov : `ebolhiten pekni25 `nw
` ov : qen
Kana `nte 5Jalile`a .
* De hemelen getuigen, van Uw wonderen en
macht, zingt de Heer een nieuw lied, zingt de
Heer gij ganse aarde.
* Zes vaten water, hebt U veranderd in uitgelezen
wijn, door Uw grote glorie, te Kana in Galilea.

:  سبحوا الرب تسبحة جديدة:  بعجائبه وقدرته: * السموات تعترف
. سبحوا الرب يا كل األرض
 في قانا:  بعظم مجدك:  حولتها خمرا مختارا: * ستة أجران ماء
. الجليل

* Zeo2 jar ne nigom : n3`etakaitov qen tekgom :
ge `akcwtem `epi4i`ahom : `nte n3ethwov`i `mped3c .
*`#ca`3ac nem `#liac : nem Mw`vc3c nem Ieremiac :
avmov5 `erok ge Maciac : f3`e2av ovah me4ge
P=x=c .
* Want talrijk zijn de krachten, die U door Uw
macht hebt getoond, want U hebt de zuchten
gehoord, van hen die waren geboeid.
* Jesaja en Elia, Mozes en Jeremia, noemden U
de Messias, dat ‘Christus’ betekent.
:  ألنك سمعت تنهد:  التي صنعتها بقوتك: * ألنها كثيرة هي القوات
. المطروحين في القيود
 الذي تفسيره:  دعوك ماسيا:  وموسي وأرميا: * أشعياء وإيليـا
. المسيح

* )wov5 t3rov w
` nilaoc : ni23ri `nor0odoxoc
: `ntenhwc `eI=3=c P=x=c: p
` 23ri `mF5 qen ovme0m3i .
* Icgen `p`eneh nem 2a `eneh : n
` 0ok pe `povro `nte
ni`eneh : 2wpi neman 2a ni`eneh : `ere pi`wov er`prepi
nak .
* O alle volken komt bijeen, de kinderen der
orthodoxen, om te loven Jezus Christus, waarlijk de
Zoon van God.
* Sinds het begin en tot in eeuwigheid, bent U de
Koning der eeuwen, wees met ons voor altijd, want
aan U komt de glorie toe.

:  لنسبح المسيح:  أبناء األرثوذكسيـين: * اجتمعوا يا جميع الشعوب
. إبن اللـه بالحقيقـة
:  كن معنا إلي اآلباد:  أنت هو ملك الدهور: * منذ الدهور وإلي األبد
. ألن بك يليق المجد

* Kata peknai Pu nai n3i : qen pekemi ma`cbw n3i :
nai n3i F5 ovoh nai n3i : ge ac,a h
` 03c `erok `nge
tayvx3 .
* Laoc niben everov`w : qen pekni25 n
` 0ebi`o : ceholg `ehote pi`ebi`w : nem pin3ni `nge nekentol3 .
* Ontferm U over mij o Heer volgens Uw genade, en
onderwijs mij met Uw kennis, ontferm U over mij o
God ontferm U over mij, want mijn ziel heeft de
toevlucht genomen tot U.
* Alle volken spreken van, Uw grote nederigheid,
want Uw geboden zijn zoet, meer dan zoete honing.

 ارحمني يا اللـه ثم:  وبمعرفتك علمني: * كرحمتك يا رب ارحمني
.  ألن نفسي التجأت إليك: ارحمني
 أحلي من:  ألن وصاياك:  بتواضعك العظيم: * كل الشعوب تحدث
. العسل والشهـد

*Mare4ovno4 `nge pah3t : qa`th3 `mpekran w
` pina3t :
ge n
` 0ok ovnov5 `nre42enh3t : na2e peknai w
` pi`0m3i .
*N3e0noc t3rov `etak0ami`wov : ev`eovw2t nahren
pek`wov : Pau I=3=c manom5 nwov : ge n
` 0ok pe
penbo`30oc .
* Laat mijn hart verblijd zijn, o Genadige in Uw
Naam, want U bent een Barmhartige God, talrijk is
Uw genade o Rechtvaardige.
* Alle volken die U hebt gemaakt, buigen zich voor
Uw glorie neer, mijn Heer Jezus geef hen troost,
want U bent onze hulp.

 وكثيرة هي:  ألنك إله متحنن:  باسمك أيها الرحوم: * فليفرح قلبي
. رحمتك أيها البار
:  يا ربي يسوع عـزهم:  تسجد أمام مجدك: * كل األمم التي صنعتها
. ألنك عوننا

* &marwovt `w I=3=c P=x=c: nem Pekiwt `n`aja0oc : nem
pi=p=n=a `mparakl3toc : `n`omoovcioc nemak .
* Ovoh ecer`prepi nak `nge 57ovci`a : nem
hanm32 `ndo7oloji`a : marengoc ge `am3n =a=l : ge
pi`wov fa pennov5 pe .
* Gezegend bent U o Jezus Christus, met Uw Goede
Vader, en de Geest de Parakleet, die wezensgelijk
met U is.
* Aan U komt toe de macht, en talloze lofzangen, laat
ons zingen Amen Halleluja, want glorie komt toe aan
onze God.

:  والروح المعزي:  مع أبيك الصالح: * تباركت يا يسوع المسيح
. المساوي معك
 ألن:  فلنقـل آمين هلليلويا:  والتماجيد الكثيرة: * ويليق بك السلطان
. المجد إللهنا

* Peklaoc nem tekekkl3ci`a : moi nwov `novcwt3ri`a
: `cmov `etek`kl3ronomi`a : ovoh `amoni `mmwov 2a
5cvnteli`a .
* Cwtem `eron `areh `eron : `cmov `eron 2enh3t qaron
: ekerq3ibi `e`hr3i `egwn : qa 5`ckep3 `nte nektenh .
* Schenk verlossing aan, Uw volk en Uw kerk,
zegen Uw erfdeel, weid hen tot het einde toe.
* Hoor ons aan en bewaar ons, zegen ons en
heb erbarmen met ons, en met Uw
beschermende vleugels, overschaduw ons.
 وأرعهم إلي:  بارك ميراثك:  لشعبك وكنيستك: أعط خالصا
*
ِ
. اإلنقضاء
 تحت ستر:  وظللنا:  باركنا وترأف علينا: * أسمعنا واحفزنا
.جناحيك

*Tentwbh `ntekmet`epik3c : w
` p
` 23ri `mmonojen3c
: ge `anon enoi `nac0en3c : matanqon e0be peknai .
* Vioc )eoc I=3=c P=,=x=c: `ariovnai nem peklaoc : nem
tamet`ela,xictoc : ge `anok ovh3ki ovoh ovgwb .
* Wij vragen Uw goedheid, o Eniggeboren
Zoon, want wij zijn zwak, schenk ons leven
naar Uw barmhartigheid.
* O Jezus Christus Zoon van God, ontferm U
over Uw volk, en over mijn armzaligheid, want
ik ben gebrekkig en zwak.
 أحينا:  ألننا ضعفاء:  أيها اإلبن الوحيد الجنس: * نطلب من لطفك
. من أجل رحمتك
 وحقارتي:  اصنع رحمة مع شعبك: * يا ابن اللـه يسوع المسيح
. ألني مسكين وضعيف

* F5 nahmen qen pekran : cwtem `eron ovoh nai nan:
qen pekovw2 manom5 nan : n3`etaven-kot `aripovmev`i .
* Xw
n3i
`ebol
ge
`anok
ovre4ernobi
:
ma`cbwn39i `enekmitwov`i : si c` m3 F5 `enaermwov`i :
n3et2wni matalswov .
* Red ons o God in Uw Naam, hoor ons aan en
ontferm U over ons, geef ons troost door Uw goede
wil, gedenk hen die ontslapen zijn.
* Vergeef mij want ik ben een zondaar, leer mij Uw
paden, sla acht op mijn tranen o God, en genees de
zieken.

 والذين:  وعزنا بإرادتك:  وأسمعنا وأرحمنا: * نجنا يا اللـه باسمك
. رقدوا اذكرهم
:  أنصت يا اللـه إلي دموعي:  وعلمني طرقك: * أغفر لي فإني خاطئ
. والمرضي اشفهم

* Y"wt3r n
` 5oikovmen3 : I=3=c `povro `nte 5hir3n3 :
5na`cmov `erok `mm3ni : `mm3ni 5na`cmov `epekran =e=0v .
*`W `povro `nte niovrwov : w
` pini25 `mman`ecwov : w
` piran
e0meh `n`wov : niovrwov (niarx,3 `nte `pkahi `areh `erwov .
* O Verlosser van de wereld, Jezus de Koning van
de vrede, ik zegen U voor altijd, voor altijd zegen ik
Uw Heilige Naam.
* O Koning der koningen, de grote Herder, met de
Naam vol glorie, bewaar de leiders (koningen) der
aarde.
 ودائما أبارك اسمك:  أباركك دائما:  يسوع ملك السالم: * يا مخلص المسكونة
. القدوس
 احفظ:  أيها االسم المملوء مجدا:  أيها الراعي العظيم: * يا ملك الملوك
. رؤساء (ملوك) األرض
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Psalie Adam voor
het Feest
van de bruiloft te kana
in galilea

إبصالية آدام لعيد عرس قانا
الجليل

* Aierhelpic `erok : Pa=o=c I=3=c panov5
: `mper,at `ncwk : ge `n0ok jar pe F5 .
*Bwl `ebol haroi : `nni`hb3ov`i `nte nanobi
: `mperhi `pho `mmoi : e0be ge aiernobi .
* Op U heb ik gehoopt, Jezus mijn Heer en
God, verlaat mij niet, want Gij zijt de God.
* Ontbind voor mij, de werken van mijn
zonden, en wend u niet van mij, door mijn
zonden.

 ألنك:  التتركنى عنك:  يا ربى يسوع إلهى: * توكلت عليك
.أنت اإلله
.  ألنى أخطأت:  وال ترفضنى:  أعمال خطاياى: * حل عنى

* Ge gar `anok pe pekbwk @ `aribo`y;in `eroi @
]]ho `erok @ e;rek senhyt qaroi.
* Ditwbh `mmok P¡@ P=,=c paouro `mmyi@
e;be tekmet`aga;oc@ `ariounai nemyi.
* Want ik ben Uw dienstknecht, help mij dan,
ik vraag U, heb erbarmen met mij.
* Ik smeek U O Heer, Christus mijn ware
Koning, ontferm U over mij, omwille van Uw
goedheid.

. أن تترأف على:  أسالك:  فأعنى: * آلنى أنا عبدك
 ارحمنى:  ملكى العادل:  أيها المسيح: * أتضرع إليك ياربى
. من أجل صالحك

* E;be nekmetsenhyt @ nem pekran =e;
= u @
matoubo `mpahyt @ hiten pek=p=na =e=;u.
* ^ `nhudri`a `mmwou@ qen `Tkana `nte
]Galile`a@ ouyrp `akouwteb `mmwou@ hiten
tekcovi`a.
* Reinig mijn hart, door Uw Heilige Geest,
omwille van Uw barmhartigheid, en Heilige
Naam.
* Zes vaten water, heeft u veranderd in wijn, te
Kana in Galilea, door Uw wijsheid.

 بروح:  طهر قلبى:  وأسمك القدوس: * من أجل رأفتك
. قدسك
. بحكمتك:  حولتها خمرا:  فى قانا الجليل: * سته أجران ماء

* =z `ncop `mmyni @ ]naouwst `mmok panou] @
moi nan `ntekhiryni @ nem tekmetouro.
* Yc ny=e=;u @ euhwc `mmok Pa¡ @ eujoc je
`,ouab @ I=yc P=,=c Pen¡.
* Zevenmaal daags, aanbid ik U mijn God,
schenk ons Uw vrede, en Uw Koninkrijk.
* Zie, de heiligen, prijzen U mijn Heer,
zeggend “Heilig, is Jezus Christus onze
Heer.”

:  امنحنـا سـالمتك:  اسجد لك يا إلهى: * سبع مرات كل يوم
. وملكوتك
 ويقولون قدوس أنت:  يسبحونك يا ربى: * هـوذا القديسون
.  يا يسوع المسيح ربنا:

* :wk te ]jom nem pi`amahi@ nem pi`wou icjen
`p`eneh@ qen `tve nem hijen pikahi@ ]nou nem sa
`eneh.
* I=yc `pouro `nte `p`wou@ vy`eten twbh `mmok@ n
` ;ok
pe `ncaf nem `mvoou@ `n;ok nim pet`oni `mmok.
* Aan U zij de kracht, roem en glorie, sinds de
eeuwigheid, in de hemel en op aarde, nu en tot in
eeuwigheid.
* O Jezus Koning van de glorie, tot U smeken wij, U
bent vandaag en gister dezelfde, wie is U gelijk?

 فى السماء وعلى:  والمجد منذ الدهور: * لك القوه والعزه
.  اآلن والى األبد: اآلرض
 أنت هو أمس:  يا من نتضرع إليك: * يا يسوع ملك المجد
.  أنت من يشبهك: واليوم

* Kalwc qen oume;myi @ tenouwst
`mpimairwmi @ pinou] `nta`vmyi @ `etaf-swpi
`nrwmi.
* Laoc niben euhwc @ `e`vran `nEmmanouyl @
je `n;ok `aly;wc @ pe V] `mP=i=c=l.
* Waarlijk aanbidden wij U, O Menslievende,
de Ware God, die mens geworden is.
* Ieder volk prijst, de naam van Emmanuël,
want U bent waarlijk, de God van Israël.

 الذى:  اإلله الحق:  نسجد لمحب البشر: * حسنا بالحقيقه
.صار إنسانا
.  هو إله اسرائيل:  اسم عمانوئيل:  تسبح: * كل الشعوب

*`Mpervwnh `mpekho@ cabol `mpekbwk@
cwtem `epa]ho@ je ]]ho `erok.
* Nim gar qen ninou]@ et`oni `mmok P¡@ je
`n;ok pe `psyri@ `mV] pi`a,writoc.
* Wend U aangezicht niet af, van Uw
dienstknecht, hoor mijn smeking aan, want tot
U roep ik.
* Wie is U gelijk, O Heer onder de goden, want
U bent de Onbevattelijke, Zoon Gods.

 ألننى:  وإسمع ابتهالى:  عن عبدك: * ال تصرف وجهك
. أتوسل إليك
 الغير:  ألنك هو إبن اللـه:  يُشبهك يارب: * من فى اآلله
. المحوى

*`X`woun `nnameu`i@ nem petcaqoun `mmoi@

qen peknai `aripameu`i@ nem pekoujai
matahoi.
* Oumuctyrion@ `mV] pilogoc@ afouwnh
`eron@ `ebolqen ]par;enoc.
* U kent mijn gedachten, en de diepten van
mijn hart, gedenk mij in Uw genade, zoek mij
op met Uw heil.
* Het mysterie, van God het Woord, is
geopenbaard aan ons, door de Maagd.

:  فذكرنى برحـمتك:  وما فى داخلى: * أنت تعرف أفكارى
. وادركنى بخالصك
.  من العذراء:  ظهر لنا:  الكلمه: * سر اللـه

* Piouai `ebol@ qen ]`triac =e=;u@ af[icarx
`ebol@ qen `;neji `n;y=e=;u.
* Rwn afmoh `nrasi@ je pioujai af`i saron@
tenmetbwk ecensasi@ afbolc `ebol haron.
*De Ene van, de heilige Drie-eenheid, nam
het vlees aan, van de schoot van de heilige
(Maria).
* Onze mond is vervuld met blijheid, want tot
ons kwam het heil, en onze bittere slavernij, is
ontbonden.

.  من بطن القديسه:  تجسد:  األقدس: * الواحد من الثالوث
 وعبوديتنا:  ألن الخالص قد جاء إلينا: * أمتأل فمنا فرحا
.  قد حلها لنا: المره

* Cwtem `areh `eron@ w
` pi`aga;oc@ ek`eswpi neman@
je `n;ok pe penbo`y;oc.
* Tenouwst `mmok `w pinayt@ va piran etholj@
qen ou;ebi`o `nhyt@ nem oukeli etkwlj.
* Hoor ons en bewaar ons, O Goede, en wees
met ons, want U bent onze hulp.
* Wij aanbidden U O Genadige – met de zoete
naam, met een ootmoedig hart, en buigende
knieëen.

 ألنك أنت:  وكن معنا:  أيها الصالح: * إسمعنا وإحفظانا
. عوننا
 بقلب متواضع:  ياذا األسم الحلو: * نسجـد لك أيها المتحنن
.  وركبه جاثيه:

* U=c :=c K=c@ nai qa pirefernobi@ `anok qa
pi`ela,ictoc@ je aujwk `nje nanobi.
* V] pimairwmi@ piref`wou `nhyt@ vy`etafswpi
`nrwmi@ e;be nefmetsenhyt.
* O Zoon Gods de Heer, ontferm U over de
zondaar, ik, de armzalige, want mijn zonden zijn
talrijk.
* O God, Menslievend en Lankmoedig, die mens
geworden is, omwille van Zijn Barmhartigheid.

 ألن:  أنا الحقير:  ارحم الخاطئ: * يا أيها السيد ابن اللـه
. خطاياى قد َك ُملت
 من:  الذى صار إنسانا:  طويل األناه: * يا اللـه محب البشر
. أجل رأفاته

* <w nyi `ebol panou]@ `nnanobi `nar,eoc@
e;be ni]ho `mmacnou]@ Mari`a ]par;enoc.
* "u,y niben cehwc@ `eV] piref;ami`o@ ce
ouwrp `mpihumnoc@ `mva pitai`o.
* Vergeef mij O mijn God, mijn vroegere
zonden, omwille van de smekingen, van de
Moeder Gods de Maagd Maria.
* Elke ziel prijst U, O God de Schepper, en
zendt tot U, lofzangen en eer.

 من أجل توسالت والده:  خطاياى األولى: * إغفر لى يا إلهى
.  اإلله مريم العذراء:
 ذو:  وترسل التسبيح:  اإلله الخالق: * كل نفس تسبح
. الكرامه

*` Wou`nhyt `ejwi @ cwtem `ena eu,y @ P¡
`areh `eroi @ `ebolha pivas et,y.
* Wees geduldig met mij, hoor mijn
gebeden, O Heer bewaar mij, van de
strikken.
 من:  وأحفظنى يارب:  وأسمع صالتى: * أطل أناتك على
. شرك المنصوب
ِ ال
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De Verzen van de
Cimbalen
أرباع الناقوس

De Verzen voor het Feest van de bruiloft te kana in galilea

أرباع الناقوس لعيد عرس قانا الجليل

^ `nhvdrìia `mmwov : akaito `n3rp
e4cwtp : hiten pekni25 `n`wov :
tenhwc nak 2omt `ncop.
So-oe en hiezria em moo-oe, ak ai to, en ierp
ef sootp, hieten pek nieshtie en oo-oe, ten
hoos nak shomt en sop.

 هيتين:  أك أيطو إنيرب إيف سوتب: مواو
سو إن هيذريا إم
ُ
. تين هوس ناك شومت إن سوب: اواو
ُ بي نيشتي إن
Zes vaten water, heeft U veranderd in uitgelezen
wijn, door Uw grote glorie, wij prijzen U driemaal.

:  بمجدك العظيم نسبحك:  صنعتها خمرا مختارا: ستة أجران ماء
. ثالث مرات

De Verzen voor het Feest van de bruiloft te kana in galilea

أرباع الناقوس لعيد عرس قانا الجليل

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

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

De Verzen voor het Feest van de bruiloft te kana in galilea

أرباع الناقوس لعيد عرس قانا الجليل

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

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

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

De Verzen voor het Feest van de bruiloft te kana in galilea

أرباع الناقوس لعيد عرس قانا الجليل

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

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

De Verzen voor het Feest van de bruiloft te kana in galilea

أرباع الناقوس لعيد عرس قانا الجليل

* 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

De Verzen voor het Feest van de bruiloft te kana in galilea

أرباع الناقوس لعيد عرس قانا الجليل

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

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

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

De Verzen voor het Feest van de bruiloft te kana in galilea

أرباع الناقوس لعيد عرس قانا الجليل

* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e0
= v : ge ak`i akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje akie
ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك إى آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.أتـيت و خلصتنا
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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
والشفاء
لكي المسي ُح إلهنا ينع َم علينا وعليهم بالعافي ِة
ِ
َ
.خطايانا
Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleine wa 3aleihom
bel 3afeja wa el-shiefa wa jaghfer lana gata-jana.

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,

َ
َ
،الستور
 و،والبخور
،ت
،والقرابين
المهتمين بالصعائ ِد
اطلبوا عن
ِ والبكور والزي
ٍ
ِ
ِ
. وأواني المذبح،وكتب القراء ِة
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 السمائي ِة
َ
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie
Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gatajana.

Introductie tot de
Doxologieën
مقدمة الذكصولوجيات

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Aniov`i
`nten`procevx3
:
`e`p2wi
ha
pe23ri `mmenrit : `nte4xa nennobi nan `ebol.
A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi
ha pe shierie em menriet, entef ka nen novie
nan evol.
 إإبشوي هابي شيري إم: 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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini `nta`fm3 :
P=xc Pennov5 : 5par0enoc =e=0v.
Shere thie etas miesie nan, em pie oeooinie enta efmie, Piegristos pen noetie,
tie parthenos eth-oe-wab.
:  إم بي أوأويني إنطا إفمى: شيري ثى إيطاس ميسى نان
.بخرستوس بين نوتي تي بارثينوس إثؤواب
Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware
Licht heeft gebaard, Christus onze God.
:  المسيح إلهنا:  النور الحقيقي: السالم للتي ولدت لنا
.العــذراء القـديسة

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4erovnai nem
nenyvx3 : `nte4xa nen nobi nan `ebol.
Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef
er oe nai nem nen epsieshie, entef ka nen
novie nan evol.
 إنتيف إير أوناي:  إإهري إي جون: ماتى هو إم إبتشويس
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم نين إبسيشي
Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over
onze zielen ontfermt en onze zonden vergeeft.
 ويغفر لنا:  مع نفوسنا:  ليصنع رحمة: إسألى الرب عنا
. خطايانا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

%par0enoc

Mari`am : 50e`otokoc =e0
= v :
5`proctat3c `etenhot : `nte `pjenoc `nte
5metrwmi.

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : nahren P=xc
f3etare`gfo4
:
hopwc
`nte4er`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
Arie pres ve-vien e-ehrie e-khon, nahren Piegristos
fie et a-re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot nan, em
pie koo evol ente nen novie.
 ناهرين بخرستوس في إيطاري: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
 إمبي كو إيفول إنتي نين:  هوبوس إنتيف إير إهموت نان: إجفوف
. نوفي
wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `n`al30in3 :
xere `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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

:  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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De Doxologie
الذوكصولوجية

Amwini `anav `ari`2f3ri : `w nilaoc `mmai P=x=c
: higen paimvct3rion : `eta4ovwnh
nan `mfoov.
Amooinie a-nav a-rie esh fie rie, o nie la-os
em mai Piegristos, hiezjen pai miestirion, etaf
oe-oonh nan em fooe.

 اونى الؤس إم ّماى بخرستوس: أموينى أناف أرى إشفيرى
. إمفواو
اواونه نان
ُ
ُ  إيطاف:  هيچين باى ميستيريون:
Komt aanschouwt en verwondert u, O volken
die Christus liefhebben, over dit mysterie, dat
vandaag geopenbaard is aan ons.

 على:  أيها الشعوب محبُّو المسيح: تعالوا وانظروا وتعجبوا
.  الذى ظهر لنا اليوم: هذا السر

Ge `aPenu I=3c P=x=c : a40wov5 nem
te4mav `mpar0enoc : nem nenio5 `n`apoctoloc :
ovoh a4ovwnh nwov `nte4me0nov5.
Zje a Pentshois Iesoes Piegristos, af so-oe tie nem
tef mav em parthenos, nem nen jotie en apostolos,
oewoh af oe-onh noo-oe entef meth-noetie.

ثواوتى نيم تيف
 آف: چي أبنشويس إيسوس بخرستوس
ُ
 اووه:  نيم نين يوتى إن أبوسطولوس: ماف ام بارثينوس
. نوتى
اواونه
ُ نواو إنتيف ميث
ُ
ُ أف
Want onze Heer Jezus Christus, verzamelde met Zijn
moeder de Maagd, en onze vaders de apostelen, Hij
openbaarde aan hen Zijn Goddelijkheid.

 وآبائنا:  إجتمع مع أمه العذراء: ألن ربنا يسوع المسيح
.  وأظهر لهم الهوته: الرسل

^
`nhvdrìia
`mmwov
:
eve3rp
e4cwtp
a4ov`wteb `mmwov : `ebolhiten pe4ni25 `n`wov
: `phop `n`tKana `nte 5jalile`a.
So-oe en hiezria em moo-oe, ev ierp ef sootp af
oe-ooteb immoo-oe , evol hietin pef nieshtie en
oo-oe, ep hop en et Kana ente tie Khaliele-a.

اواوتيب إم
سو إن هيذريا إم
ُ  إف إيرب إف سوتب أف: مواو
ُ
 خين إبهوب إن إت: اواو
ُ  إيفول هيتين بيف نيشتى إن: مواو
ُ
. كانا إنتي تى جاليلى آ
Zes vaten water, heeft Hij veranderd in uitgelezen
wijn, door zijn grote glorie, op de Bruiloft te Kana in
Galilea.

 في عرس:  بمجده العظيم:  حولها إلى خمر مختار: ستة أجران ماء
. قانا الجليل

F3ethemci
higen
Nixerovbim
:
a4ovwnh `nte4me0nov5 : a4`iri `nhanm3ini nem
hangom : ovoh a4hemci nem nirwmi hwc nov5.
Fie et hemsie hiezjen nie Sheroebiem, af oe-onh
entef meth noetie, af ie rie en han mie nie nem han
khom, oewoh af hemsie nem nie roomie hos noetie.

اواونه إنتيف ميث
ُ  أف: في إت هيمسى هيچين نى شروبيم
 أووه أف:  أف إيرى إن هان مينى نيم هان جوم: نوتى
. هيمسى نيم نى رومى هوس نوتى
Hij die gezeten is op de Cherubim, openbaarde Zijn
Goddelijkheid, Hij verrichte tekenen en wonderen, en
zat met de mensen als God.

 وصنع آيات وقوات:  أظهر الهوته: الجالس على الشاروبيم
.  وجلس مع البشر كإله:

Pi`omoovcioc nem `Fiwt : f3et2op qagwov `nni`ewn
t3rov : `mfoov qen `0m35 `mpihop : `n`tKana `nte
5Jalile`a.
Pie o-mo-oesios nem Efjoot, fie et shop ga
kho-oe en nie e-on tieroe, em fo-oe gen
ethmietie em pie hop, en et Kana ente tie
Khaliele-a.

خاجواو إن نّى إ
 في إتشوب: اومواوسيوس نيم إفيوت
بى
ُ
ُ
 إن إت كانا إنتي: فواو خين إثميتى إمبى هوب
 إم: اون تيرو
ُ
. تى جاليلى آ
De Wezensgelijke met de Vader, die vóór alle tijden
is, was vandaag op de Bruiloft, te Kana in Galilea.

 اليوم فى وسط:  الكائن قبل كل الدهور: الواحد فى الجوهر مع لآلب
.  عرس قانا الجليل:

Tenhwc `erok ten]`wou naf @ tenerhou`o [ici
`mmof @ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan
kata peknis] `nnai.
Ten hoos erok ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o
etshie-sie emmof, hoos aghathos oewoh em
mai roomie, nai nan kata pek nieshtie en nai.

هواو تشيسى
 تين إير: اوواو ناف
تين هوس إيروك تين تى
ُ
ُ
 ناى نان كاطا:  هوس آغاثوس أووه إم ماى رومى: إمموف
.بيك نيشتى إن ناى
Wij prijzen Hem en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer, als een Goede en Mens-lievende, ontferm
U over ons volgens Uw grote genade.

 إرحمنا:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده علوا: نسبحه ونمجده
.كعظيم رحمتك

Afsluiting van de
Doxologieën
ختام الذكصولوجيات

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp : a=l =a=l> .
Allieloeja
allieloeja,
Iesoes
Piegristos
Epshierie em Efnoetie, af esmoe e-nie moo-oe
af ai toe en ierp, allieloeja allieloeja.

 أف:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
إسمو إيني
ُ
ُ
Halleluja Halleluja, Jesus Christus de Zoon
van God, zegende het water en veranderde
het in wijn, Halleluja Halleluja.

 بَا َ َرك المياة:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا
.  هلليلويا هلليلويا: فصيرها خمرا

Het Responsorium
van het
EvangelieVespers
مرد إنجيل العشية

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
}galile`a `nte nie;noc @ nyethemci
qen `p,aki @ nem `tqyibi `m`vmou @
ounis] `nouwini afsai nwou.
Tie khaliele-a ente nie ethnos, nie et hemsie gen
ep ka kie, nem et gievie em ef moe, oe nieshtie
en oe-ooinie af shai noo-oe.

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

 أشمرق:  وظمالل المموت:  الجالسمون فمي الظلممة: جليلوا األ ُممم
.عليهم النور العظيم

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp .
Allieloeja allieloeja, Allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie,
af esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.
 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. مواو أف أيطو إنيرب
إسمو إيني
 أف: إبشيرى إمفنوتى
ُ
ُ
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Zoon van God, zegende het water en
veranderde het in wijn.

:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا

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.

:  والمروح القمدس:  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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Het Responsorium
van het
EvangelieMetten
مرد إنجيل باكر

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

`Amwini anau `ari`svyri@ hwc ;elyl qen
ou`slylou`i@ hijen paimuctyrion@ `etafouwnh nan
`ebol.
Amooinie a-nav a-rie eshfierie, hos theliel gen
oe eshlie loewie, hiezjen pai miestierion, etaf
oe-oonh nan evol.

: إشليلويى
 هوس ثيليل خين او: أموينى أناف أرى إشفيرى
ُ
.اواوونه نان إيفول
ٌ  إيطاف: هيجين باى ميستيريون
Komt aanschouwt en verwondert u, en prijst
en zingt met blijheid, omwille van dit mysterie,
dat aan ons geopenbaard is.
 المذي:  بإبتهما لهمذا السمر:  وسمبحوا وهللموا: تعالوا أنظروا وتعجبوا
.ظهر لنا

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

A=l =a=l : a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp .
Allieloeja allieloeja, Allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie,
af esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.
 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. مواو أف أيطو إنيرب
إسمو إيني
 أف: إبشيرى إمفنوتى
ُ
ُ
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Zoon van God, zegende het water en
veranderde het in wijn.

:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا

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.

:  والمروح القمدس:  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 a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp.
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo Pentshois
Iesoes Piegristos, Epshierie em Efnoetie af
ismoe i-nie mo-oe af ai toe in ierp.

 جى او بين شويس ايسوس: تين اوش إيفول ان جو امموس
إسمو إيني موا ُو أف
 إبشيري إم إفنوتي أف: بى اخرستوس
ُ
.أيطو إنيرب
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus, De Zoon van God zegende het water
en veranderde het in wijn,
.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: :  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon
: kuri`e `eulogyon `amyn @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic
]metanoi`a @ ,w nyi `ebol jw `mpi`cmou.
sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie
metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe.
سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون
.آمين إسمو إيروى إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen. Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit.
 باركوا علي ها. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية
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De 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 ak`i akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje akie
ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك إى آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.أتـيت و خلصتنا
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Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

^ `nhvdrìia `mmwov : akaito `n3rp
e4cwtp : hiten pekni25 `n`wov :
tenhwc nak 2omt `ncop.
So-oe en hiezria em moo-oe, ak ai to, en ierp
ef sootp, hieten pek nieshtie en oo-oe, ten
hoos nak shomt en sop.

 هيتين:  أك أيطو إنيرب إيف سوتب: مواو
سو إن هيذريا إم
ُ
. تين هوس ناك شومت إن سوب: اواو
ُ بي نيشتي إن
Zes vaten water, heeft U veranderd in uitgelezen
wijn, door Uw grote glorie, wij prijzen U driemaal.

:  بمجدك العظيم نسبحك:  صنعتها خمرا مختارا: ستة أجران ماء
. ثالث مرات

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
ak`i akcw5 `mmon .

Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak
sootie emmon.

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى أك إى أك سوتى إممون: ابنفما إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.
 ألنك أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
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Een Hymne Nie gora

لحن نى خورا

Nixwra t3rov `nte Ierixw :
nem `ptwov `nte nigwit nem I=l=3=m :

Nie gora tieroe ente Jeriego, nem ep tooe ente nie khoit nem Jerosaliem,
 نيم: إبطواو إنتي نى جويت
 نيم: نى خورا تيرو إنتي ييريكو
ُ
: يروساليم
O alle landstreken van Jericho, en de
olijfberg en Jeruzalem,
:  وجبل الزيتون وأورشليم: يا كل كور أريحا

Een Hymne Nie gora

لحن نى خورا

amwini anav `etaini25 `n`2f3ri :
03`etac2wpi qen `phop `n`tKana `nte
5Jalile`a.
amooinie a-nav i-tai nieshtie in ish fierie, sie
itas shoopie gen ep hop in et Kana ente tie
Khalieli-a.

 ثى إيطاس شوبى: أموينى أناف إيطاى نيشتى إن إشفيرى
. خين إبهوب إن إت كانا إنتي تى جاليلى آ
komt aanschouwt dit grote wonder, dat
geschiedde op de Bruiloft te Kana in Galilea.

 التي صارت فى عرس: تعالوا انظروا هذه األعجوبة العظيمة
. قانا الجليل

Een Hymne Nie gora
لحن نى خورا
Fai pe pihovit `mm3ni : `eta Pencwt3r `naja0oc :
ai4 `mpe`m0o `nne4ma03t3c : avnah5 `ero4 ge P=x=c.
Fai pe pie hoe-wiet em mie nie, i-ta Pensootier
in aghathos, aif em pe imso in nif masities, av
nahtie irof zje pie Igristos.

 أيف:  إيطا بين سوتير إن أغاثوس: هويت إم ّمينى
ّ فاى بي بى
 أف ناهتى إيروف چي: إم بي إمثو إن نّيف ماثيتيس
.بخريستوس
Dit is het eerste teken, dat onze Goede Verlosser,
verrichtte voor Zijn discipelen, en zij geloofden
dat Hij de Christus is.
هذه هى اآلية األولى التى صنعها مخلصنا الصالح أمام تالميذه وأمنوا به
. أنه المسيح

Een Hymne Nie gora

لحن نى خورا

I=3c pirem nazare0 : a4`cmov enimwov a4aitov `n3rp
: `mpe`hli nav `eov`2f3ri ec`oni `n0ai : icgen Adam
2a `eqovn `mfoov.
Iesoes pie rim nazaris, af ismoe i-nie mo-oe af ai
toe in ierp, em pe ihlie nav i-oe ish fie rie is o-nie
in sai, is zjen Adam sha igoen em fo-oe.

: مواو أف أيطو إن ييرب
 أف إسمو إينى: إيسوس بى ريم نا زاريث
ُ
 إيس چين آدام شا: او إشفيرى إس اونى إن ثاى
ُ إمبي إهلى ناف إي
. إمفواو
إيخون
ُ
Jezus van Nazareth, zegende het water en
veranderde het in wijn, wie heeft een wonder als
deze gezien, van Adam tot deze dag.
 ما نظر أحد أعجوبة مثل، يسوع المسيح الناصرى بارك المياه فصيّرها خمرا
. هذه منذ آدم إلى اليوم

Een Hymne Nie gora
لحن نى خورا
^ `nhvdrìia `mmwov a4aito : `nov3rp e4cwtp
: `ebolhiten pe4ni25 `n`wov : `phop `n`tKana `nte
5jalile`a.
So-oe en hiezria em moo-oe af ai to, en oe ierp
ef sootp, evol hietin pef nieshtie en oo-oe, gen
ep hop en et Kana ente tie Khaliele-a.
 إيفول هيتين:  أف أيطو إنو إيرب إف سوتب: مواو
سو إن هيذريا إم
ُ
.  خين إبهوب إن إت كانا إنتي تى جاليلى آ: اواو
ُ بيف نيشتى إن
Zes vaten water, heeft Hij veranderd in uitgelezen
wijn, door zijn grote glorie, op de Bruiloft te Kana
in Galilea.
 في:  من ِقبَل مجده العظيم:  حولها إلى خمر مختار: ستة أجران ماء
. عرس قانا الجليل

Een Hymne Nie gora

لحن نى خورا

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 إينيه:فواو
إيسوس بخرستوس إنساف نيم
ٌ
اواووشت إمموف تين تى
ُ  تين: اواووت
ُ خين أوهي بوسطاسيس إن
.اوواوناف
ُ
Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in
eeuwigheid, in één hypostase, wij knielen voor hem en
verheerlijken Hem.
 نسمجد لمه:  أ ُقنموم واحمد:  أمسما واليموم وإلمى األبمد: يسوع المسيح هو همو
.ونمجده

Een Hymne Nie gora

لحن نى خورا

Ari`precbevin `e`hr3i `egwn: `w tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc: Maria `0mav `mpen=c=wr: `nte4xa nennobi
nan `ebol.

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Maria ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 او تين شويس إن نيب تيرين تى: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إم بين سوتير:ثيؤطوكوس
Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij onze
zonden vergeeft.
 مـريم أم مخلصنا ليغـفـر لنا:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.خطايانا
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Een Hymne Pathois
لحن باشويس

Een hymne Patshois
لحن باشويس
Pasoic I=3c P=x=c : f3eta4 `cmov `epihop :
qen
`tkana
`nte
5jalile`a
:
5nov `cmov `eron .

Pa tshois Iesoes Piegristos: fie etaf esmoe epie hop: gen et Kana ente tie Khaliele-a:
tienoe esmoe eron.

:  فى إيطاف إسمو إيبى هوب: باتشويس إيسوس بخرستوس
. خين إت كانا إنتي تى جاليلي آ تينو إسمو إيرون
Mijn Heer Jezus Christus, die gezegend heeft,
op de bruiloft te Kana in Galilea, zegen ook nu.
 األن:  فى عرس قانا الجليل:  الذى بارك: ياربنا يسوع المسيح
. باركنا

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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De psalm
(Sinkherie)
المزمور السنجاري

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

`N0ok

pe F5 et`iri `nhan`2f3ri :
akovwnh `ntekgom `ebolqen nilaoc :

Inthok pe efnoeti etiri inhan eshvieri :
akoe-onh intek khom evol gen ni laos.
اواونه إنتيك
ُ  أك: إنثوك بى إفنوتى إت إيرى إنهان إشفيرى
: جوم إيفول خين نى الؤس
O God, in heiligheid is uw weg; wie is
een God, groot als God? Gij zijt de God,
:ب
ُّ  عَر ْفتَ بَ ْي َن ال: ب
َ اإللهُ الصا ِن ُع ا ْلعَ َجا ِئ
ِ شعُو
ِ َأ َ ْنت

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

Akcw5
`mpeklaoc
`n`hr3i
qen
pek2wb2 : F5 avnav `erok `nge
hanmwov averho5 : A=l .
Aksoti empek laos in ehri gen bek-shobsh :
efnoeti avnav erok inzje hanmo-oe av erhoti.

 إفنوتى أف: أكسوتى إم بيك الؤس إن إهرى خين بيك شوبش
. الليلويا: مواو أف إير هوتى
ناف إيروك إنجى هان
ُ
Gij hebt uw volk met machtige arm verlost, De
wateren zagen U, o God, de wateren zagen U,
zij sidderden, zelfs de diepten beefden.
َ قُوت َ َك فَ َك ْكتَ ِب ِذ َرا ِع َك
َ ص َرتْ َك ا ْل ِميَا ُه يَا اَللُ أ َ ْب
َ  أ َ ْب: ش ْعبَ َك
ُص َرتْ َك ا ْل ِميَاه
. هلليلويا: ْفَفَ ِزعَت

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp : a=l =a=l> .
Allieloeja
allieloeja,
Iesoes
Piegristos
Epshierie em Efnoetie, af esmoe e-nie moo-oe
af ai toe en ierp, allieloeja allieloeja.

 أف:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
إسمو إيني
ُ
ُ
Halleluja Halleluja, Jesus Christus de Zoon
van God, zegende het water en veranderde
het in wijn, Halleluja Halleluja.

 بَا َ َرك المياة:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا
.  هلليلويا هلليلويا: فصيرها خمرا

Evangelie
اإلنجيل

Introductie Voor Evangelie

مقدمة اإلنجيل

قفوا بخوف امام هللا وإنصتوا لسماع االنجيل
، فصل مقدس من بشارة االنجيل،المقدس
. علي جميعنا،لمعلمنا مار يوحنا البشير بركاته

Sta op in Gods Vreze en luister naar het
Heilige Evangelie :
Een lezing uit het Evangelie volgens, St.
Jo, zijn zegen zij met ons.

De psalm

المزمور

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

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

De psalm

ب
ُّ  عَر ْفتَ بَ ْي َن ال: ب
َ ِاإللهُ الصانِ ُع ا ْلعَ َجائ
ِ شعُو
ِ َأ َ ْنت
َ قُوت َ َك فَ َك ْكتَ ِب ِذ َرا ِع َك:
َ  أ َ ْب: ش ْعبَ َك
ُص َرتْ َك ا ْل ِميَا ُه يَا اَلل
ْ ص َرتْ َك ا ْل ِميَا ُه فَفَ ِزع
.  هلليلويا: َت
َ أ َ ْب

المزمور

O God, in heiligheid is uw weg; wie is een
God, groot als God? Gij zijt de God, Gij hebt
uw volk met machtige arm verlost, De wateren
zagen U, o God, de wateren zagen U, zij
sidderden, zelfs de diepten beefden. Halleluja.

Evangelie

اإلنجيل

مبارك اآلتى باسم الرب ربنا والهنا ومخلصنا
ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح إبن هللا
.  الى األبد أمين،الحى الذى له المجد الدائم

Gezegend Hij die komt in de naam des
Heren, onze Heer, onze God, onze
Verlosser en ons aller Koning, Jezus
Christus, Zoon van de levende God, aan
Hem zij de glorie tot in eeuwigheid.

Jo 2: 1 – 11

11 – 1 : 2 يوحنا

َ ث َك
ع
َ سو
ِ َوفِي ا ْليَ ْو ِم الثا ِل
ُ َ َو َكانَ ْت أ ُ ُّم ي،ان ع ُْرس ِفي قَانَا ا ْل َج ِلي ِل
َ  َولَما فَ َر.ع َوتَالَ ِميذُهُ ِإلَى ا ْلعُ ْر ِس
َ َُهن
ت
ُ سو
ِ غ
ُ َي أ َ ْيضا ي
َ  َو ُد ِع.اك
.»س لَ ُه ْم َخ ْمر
َ سو
ُ َ قَالَ ْت أ ُ ُّم ي،ا ْل َخ ْم ُر
َ «لَ ْي:ُع لَه
En op de derde dag was er een bruiloft te
Kana in Galilea en de moeder van Jezus was
daar; en ook Jezus en zijn discipelen waren
ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan
wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot
Hem: Zij hebben geen wijn.

Jo 2: 1 – 11

11 – 1 : 2 يوحنا

.»عتِي بَ ْع ُد
َ سا
ُ سو
ِ ْ ام َرأَةُ؟ لَ ْم تَأ
َ ت
ُ َوقَا َل لَ َها ي
ْ  « َما ِلي َولَ ِك يَا: ع
ْ َ « َم ْه َما قَا َل لَ ُك ْم ف: قَالَ ْت أ ُ ُّمهُ ِل ْل ُخد ِام
.»ُافعَلُوه

En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik
met u van node? Mijn ure is nog niet
gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die
bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat!

Jo 2: 1 – 11

11 – 1 : 2 يوحنا

ُ ار ٍة َم ْو
َ َضوعَة ُهن
ب ت َ ْط ِه ِير
ِ َو َكانَ ْت
َ  َح،اك
َ س
َ ان ِم ْن ِح َج
ٍ ستةُ أ َ ْج َر
: ع
ُ سو
ِ س ُع ُك ُّل َو
َ َ ي،ا ْليَ ُهو ِد
ُ َ قَا َل لَ ُه ْم ي.اح ٍد ِم ْط َر ْي ِن أ َ ْو ثَالَثَة
َ امألُوا األ َ ْج َر
:  ثُم قَا َل لهم.ق
ُ  فَ َمألُو َها ِإلَى فَ ْو.»ان َماء
ْ «
Nu waren daar zes stenen watervaten
neergezet volgens het reinigingsgebruik der
Joden, elk met een inhoud van twee of drie
metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de vaten
met water. En zij vulden ze tot de rand. En Hij
zeide tot hen:

Jo 2: 1 – 11

11 – 1 : 2 يوحنا

َ
ق
ستَقُوا
َ  فَلَما ذَا. فَقَد ُموا.»يس ا ْل ُمت َك ِإ
ْ «ا
ِ اآلن َوقَ ِ ّد ُموا ِإلَى َر ِئ
َ
َ
،ي
ه
ن
ي
 َولَ ْم يَك ُْن يَ ْعلَ ُم ِم ْن أ،يس ا ْل ُمت َك ِإ ا ْل َما َء ا ْل ُمت َ َح ّ ِو َل َخ ْمرا
ْ
ِ
ُ َِرئ
َ
َ ل ِكن ا ْل ُخدا َم ال ِذ
يس
َ ست َقَ ُوا ا ْل َما َء
ْ ين َكانُوا قَ ِد ا
ُ  َدعَا َر ِئ،ع ِل ُموا
يس
َ ا ْل ُمت َك ِإ ا ْلعَ ِر
Schept nu en brengt het aan de leider van het
feest. En zij brachten het. Toen nu de leider
van het feest het water proefde, dat wijn
geworden was - en hij wist niet, waar deze
vandaan kwam, maar de bedienden, die het
water geschept hadden, wisten het - riep de
leider van het feest de bruidegom,

Jo 2: 1 – 11

 َو َمتَى،ا ْل َخ ْم َر ا ْل َج ِيّ َدةَ أَوال
َفَقَ ْد أ َ ْبقَ ْيتَ ا ْل َخ ْم َر ا ْل َج ِيّ َدة

11 – 1 : 2 يوحنا

َ
ْ
َ
ُ
َ َان ِإن َما ي
ُ
ض ُع
س
ن
إ
ل
ك
«
:
ه
ل
ل
ا
َوق
َ
ُّ
َ
ِ
ٍ
َ س ِك ُروا فَ ِحينَئِ ٍذ الد
َ أَما أ َ ْنت.ُّون
َ
َ ِإلَى
.»!اآلن

en hij zeide tot hem: Iedereen zet eerst de
goede wijn op en als er goed gedronken is, de
mindere gij echter hebt de goede wijn tot dit
ogenblik bewaard.

11 – 1 : 2 يوحنا

Jo 2: 1 – 11

، َوأ َ ْظ َه َر َم ْج َد ُه،ع فِي قَانَا ا ْل َج ِلي ِل
ُ سو
ِ ه ِذ ِه ِبدَايَةُ اآليَا
ُ َت فَعَلَ َها ي
.  والمجد لل دائما.ُفَآ َم َن ِب ِه تَالَ ِميذُه
Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn
tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn
heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen
geloofden in Hem.
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.
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Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp .
Allieloeja allieloeja, Allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie,
af esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.
 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. مواو أف أيطو إنيرب
إسمو إيني
 أف: إبشيرى إمفنوتى
ُ
ُ
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Zoon van God, zegende het water en
veranderde het in wijn.

:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا

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.

:  والمروح القمدس:  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
Index - الفهرس

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
^ `nhvdrìia `mmwov : akaito `n3rp
e4cwtp : hiten pekni25 `n`wov :
tenhwc nak 2omt `ncop.
So-oe en hiezria em moo-oe, ak ai to, en ierp
ef sootp, hieten pek nieshtie en oo-oe, ten
hoos nak shomt en sop.

 هيتين:  أك أيطو إنيرب إيف سوتب: مواو
سو إن هيذريا إم
ُ
. تين هوس ناك شومت إن سوب: اواو
ُ بي نيشتي إن
Zes vaten water, heeft U veranderd in uitgelezen
wijn, door Uw grote glorie, wij prijzen U driemaal.

:  بمجدك العظيم نسبحك:  صنعتها خمرا مختارا: ستة أجران ماء
. ثالث مرات

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 وا
طس

I=3c pirem nazare0 : a4`cmov enimwov a4aitov `n3rp
: `mpe`hli nav `eov`2f3ri ec`oni `n0ai : icgen Adam
2a `eqovn `mfoov.
Iesoes pie rim nazaris, af ismoe i-nie mo-oe af ai
toe in ierp, em pe ihlie nav i-oe ish fie rie is o-nie
in sai, is zjen Adam sha igoen em fo-oe.

: مواو أف أيطو إن ييرب
 أف إسمو إينى: إيسوس بى ريم نا زاريث
ُ
 إيس چين آدام شا: او إشفيرى إس اونى إن ثاى
ُ إمبي إهلى ناف إي
. إمفواو
إيخون
ُ
Jezus van Nazareth, zegende het water en veranderde
het in wijn, wie heeft een wonder als deze gezien, van
Adam tot deze dag.

 ما نظر أحد أعجوبة مثل، يسوع المسيح الناصرى بارك المياه فصيّرها خمرا
. هذه منذ آدم إلى اليوم

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

=a=l =a=l a=l a=l @ I_=_3c P=,=c `Psyri `mV] @ a4`cmov `enimwov
a4aitov n
` 3rp : Cw] `mmon ouoh nai nan .
Allieloeja Allieloeja allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af esmoe e-nie
moo-oe af ai toe en ierp sootie emmon oewoh nai nan .

 إيسوس بخرستوس إبشيري إم: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
 سوتى إممون اووه: مواو أف أيطو إنيرب
إسمو إيني
 أف: إفنوتي
ُ
ُ
.ناى نان
Halleluja Halleluja Halleluja, Jezus Christus de
Zoon van God, zegende het water en veranderde
het in wijn, Verlos ons en ontferm U over ons.

 بَا َ َرك:  يسوع المسيح ابن هللا: هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
.  خلصنا وارحمنا: المياة فصيرها خمرا

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 het Feest
van de bruiloft te
Kana in Galilea

قِسمة عيد عُرس قانا الجليل

قِسمة عيد عُرس قانا الجليل Gebed van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

ُ
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ُ
يس الكهنتتت ِة
تت
ت
ئ
ر
تتدهور
ت
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تت
ت
ب
ق
تتذى
ت
ال
ه
تت
ت
اإلل
اآلب
أنتتتتَ َهتتتو ك ِلمتتتة
ْ
َ
ِ َ
ُ
ْ
تأنس ِمت ْ
شت ِتر .
تنس الب َ
تن ْ
تالص جت ِ
أجت ِل َخت ِ
األعظتتم ،التتذى تَجست َد وتت َ
بغيتر خطيت ٍة َوحتدهُ  ،التذى أتتى
الذى نَ َما ق ِليال ق ِليال بشب ِه البَش َِر
ِ
إلتى األرد ُِن واعتمت َد ِم ْ
الستابق  .التذى اجتمت َع متع أمت ِه
تن يو َحنتا
ِ
ترس بقانَتا الجليت ِل
العذراء متريم وآبائنَتا الرستل األطهتار فتي العُ ِ
تيس ل ُه ت ْم َخمتتر  .ستتتةُ
ول َمتتا فَر َ
غتتت الخمت ِتر قالتتت أ ُم يستتو ُ
ع ل ت ه ُ لت َ
تار بقتتو ِة الهوت ت ِه ه ت ِذ ِه بدَايتتةُ
تران مت ٍ
تاء حولهتتا إلتتى خمت ٍتر ُمختت ٍ
أجت ِ
ستتوع فتتى قَانَتتا ال َجلي ت ِل وأظ َه تر مج ت َدهُ فَت َ
تآمن ب ت ِه
اآليَتتا ِ
ت فَعل َهتتا يَ ُ
ام ُل َخطيت ِة العَتالم ،
تَالميذُهُ  .أنتَ ُه َو المس ْي ُح إل ُهنَا َح َم ُل ِ
هللا ال َح ِ
مين .
اِغ ِفر ذنوبنَا وأترك خطايَانَا  ،وأقِمنَا ع َْن َجان ِب َك اليَ ِ

قِسمة عيد عُرس قانا الجليل Gebed van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

وم َ
ف
س ِ
ار ُك ِ
تن ألُتو ِ
الذى ِم َن الشَاروبيم يتبَ َ
وم َن السيرافيم يَتقتد ُ
َ
س
ت الختتدام النت
ت ِربت َتوا ٍ
توف َوربتتوا ِ
ألُت ٍ
تاطقين يَتتتعظم  .التتذى يُقت ِد ُ
القر َ
األثمار التى قُ ِد َم ْت َ
لك َرائحة ل ِذيتذة ،
ابين وتكميل
ويُك م ُل َ
ِ
س أ ْي َ
طتاهر
ب
سادنَا وأنف َ
ضا أج َ
ستنَا ْ
قَ ِد ْ
وأروا َحنَتا كلنَتا .لكتى بقلت ٍ
ٍ
تتزى نصتتتر َ نحتتتو أبيت َ
تتدوس التتتذى فتتتى
تتك القت
ُ
َو َوجتتت ٍه غيتتتر َمخت ٍ
ت ونقو َل  :أبانا الذى فى السموات ...
السموا ِ

/

/

/
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150 المزمور

Psalm 150

Doxa ci Kurie
Allylouia .

Doxa

ci

@

Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja .

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c
`P23ri `mF5 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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:  بصنــو: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekhin 7asinat el soot ellioeje.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c
`P23ri `mF5 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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:  بصنــو: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel ellioeje.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c
`P23ri `mF5 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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 :
a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp>> .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
esmoe e-nie moo-oe af ai toe en ierp.

إسمو إيني
 أف: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
ُ
.  الليلويا الليلويا: مواو أف أيطو إنيرب
ُ

* Jesus Christus de Zoon van God, zegende
het water en veranderde het in wijn,

.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: * يسوع المسيح إبن هللا

* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : barak elmie-jah fesajarha `7amran.

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
Index - الفهرس
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Lofzang van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

مديح لعيد عرس قانا الجليل

Lofzang van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

مديح لعيد عرس قانا الجليل

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

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

.  نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: * مبارك اآلب واإلبن

مديح لعيد عرس قانا الجليل

Lofzang van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

المجد لآلب بارينا
المجد للروح مقوينا

المجد لالبن فادينا
ثالوث سره على األردن بان

المجد لمن أظهر الهوته
واآلب ناداه بعزيز صوته

وفي األردن تعمد بناسوته
هذا هو إبني وله السلطان

يسوع المسيح قد وافانا
وجسده المحي أعطانا

وبالمعمودية أهدانا
وعتقنا من يد الشيطان

مديح لعيد عرس قانا الجليل

Lofzang van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

واليوم حول الماء خمرا وقد

وفي نهراألرض تعمد
اظهر أنه الديان

نسبح له ونمجد إياه
ونسأله الهداية لرضاه

والروح القدس حياة هللا
ودوام بيعته مدى األزمان

شهد اإلنجيل جهار
فقال يوحنا النقي المختار

عن هذه اآلية باستبشار
قد كان عريس إلنسان

اإلله الكلمة قد تجسد

مديح لعيد عرس قانا الجليل

Lofzang van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

في الجليل بمدينة قانا
فدعا مريم فخر رجانا

التي اتخذها له مكانا
مع الرب يسوع كإنسان

نفذت الخمر والعريس احتار

فأتت مريم زينة األبكار
وقالت ليس لهم خمر اآلن

إلى عالم ما في األسرار

فقال لها يسوع رب القدرة مالي ولك أيتها اإلمرأة
لم تأتي بعد ساعتي المنتظرة حتى تظهر آيات للعيان

مديح لعيد عرس قانا الجليل

Lofzang van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

فقالت أمه للخدام
ومضت من عندهم بسالم

افعلوا مهما يأمركم بالتمام
ودخلت حيث أعد لها المكان

وكانت هناك ستة أجاجين
حسب عادة االسرائيليين

لغسل أقدام المدعوين
الجارية في ذاك الزمان

امألوها ماء إلى التمام
فقال يسوع للخدام
فإذا هي من أجود المدام فقال لهم اسقوا األن

مديح لعيد عرس قانا الجليل

Lofzang van het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

السالم لك يا أم الرحمن يا مريم في كل زمان
السالم لك من كل إنسان اآلن وفي كل أوان

/ / /
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Lofzang voor de heilige Demiana
مديح للشهيدة دميانة

عظيمــــــــــة
بالحقيقــــــة
كراماتـــــــك
ِ
يـا قديســـة

ت
قـــد صــــر ِ
رفيقــــــــــة

لشهـــــــــداء
الكنيســـــــة

عظيــــــــــم
بالحقيقــــــة
أيضــــــــــــا
اجتهــــــــادك

ت
قد صــــــر ِ
عريقــــــــــة

فــي كـــــــــل
أمجــــــــــادك

طوبـــــــــاك
ِ
يـــا ستــــي
دميانــــــــــة
الشهيــــــــدة

عذابـــــــــــا
ت
كثيــرا نُلــ ِ
مــن الجنــود
العنيــــــــــدة

طوبـــاك يــا
ِ
مسميــــــــة

دميانـــــــــة
القديســـــــة

عذاباتـــــك
قويـــــــــة
وأكاليـــــلك
نفيســـــــة

أيتهــــــــــا
العفيفـــــــة
دميانــــــــة
المختــــــارة

الجنـــــــــود
العنيفــــــــة
منـك صارت
محتــــــــارة

ت
تركـــــــــ ِ
األرضيـــات
وكـــل مـــــا
فيهــــــــــــا

ت
وغـويـــــــ ِ
السماويـــات
ت
وأحببــــــــ ِ
أقاصيهـــــــا

ت
أحببـــــــــ ِ
البتوليـــــــة

ت
ت كنــ ِ
وأنــ ِ
صغيـــــــــرة

فــي ســـــــن
الطفوليـــــــة
يــا نجمــــــة
ُمنيـــــــــــرة

ت
أحببـــــــــ ِ
الطهـــــــارة
أيتهــــــــــــا
القديســــــــة

ت
وصـــــــــر ِ
كمنــــــــارة
ألوالد
الكنيســــــــة

ت
أحببــــــــــ ِ
االنعــــــــزال
عــن الجبلـــة
البشريــــــــة

ت
وتحليــــــــ ِ
بالكمـــــــــال

كالطقـــــوس
النورانيـــــــة

ت
أحببـــــــــ ِ
البـــــــراري
ت
وسكنــــــ ِ
نواحيهــــــا

وأيضا الـرب
البـــــــاري
أسطـــــــــع
نـورك فيها

ت مــن
طلبــ ِ
أبيــــــــــــك
ِ
بُرجـــــــــا
منفـــــــردا

لتعبــــــــــدي
باريـــــــــــك
ِ

ت العالـم
وتركـ ِ
أجمـــــــــــــع

لك
فأجـــــــاب ِ
طلبــــــــــــــك
ِ
لك
وبنـــــــــى ِ
قصــرا جميــال

حســـب ســـؤال
قلبـــــــــــــــك
للتسابيــــــح
والتراتيـــــــل

اختـــــــــــــرت ِ
أربعيـن عـذراء
موصوفـــــــات
بالطهـــــــــارة

وظفرتــــــــن
بالنعمــــــــة

ونطقتـــــــــن
بمهــــــــــارة

حتـى جعلتـــن
جنــــــــــــود

مـن أفعالكــن
مخزيـــــــــة

لمـــا تبعـتـــــن
المعبـــــــــــود
يـــا بكــــــــــر
ونقيـــــــــــــة

وأيضـــــــــــــا
أبيـــــك
مرقـس
ِ
لمـــا تبــــــــع
الكافـــــــــــــــر

ردتيـــــــــه
بمعانيــــــك
ِ

ولفظــــــــك
الباهــــــــر

طوبـــــــــاك
ِ
طوبـــــــــاك
ِ

يــــا مـــــن
ت
تعاليـــــــ ِ

أنيرينـــــــــي
بضيــــــــــاك
ِ

ألنــــــــــــــك
ت
قويــــــــــــ ِ

طوبــــــــــاك
ِ
طوبــــــــــاك
ِ
يــا مــن قـــد
ت
انتصــــــــر ِ

اقبلينـــي فــي
حمـــــــــــــاك
ِ

ألنـــــــــــــك
ت
ظفــــــــــر ِ

سألـــت أنــــا
الخاطـــــــــي
مـــن بكـــــرة
وبتــــــــــــول

أن ترفـــــــــــع
صلواتـــــــــــي
وتُساعدنـــــــي
حيـــن أقـــــول

تفسيـر اسمـك
فــي أفــــــواه
كــــــــــــــل
المؤمنيـــن

الكـل يقولــون
يـــا إلـــــــــه
دميانــة أعنـــ ِا
أجمعيــــــــــن

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 a4`cmov `enimwov a4aitov `n3rp.
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo Pentshois
Iesoes Piegristos, Epshierie em Efnoetie af
ismoe i-nie mo-oe af ai toe in ierp.

 جى او بين شويس ايسوس: تين اوش إيفول ان جو امموس
إسمو إيني موا ُو أف
 إبشيري إم إفنوتي أف: بى اخرستوس
ُ
.أيطو إنيرب
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus, De Zoon van God zegende het water
en veranderde het in wijn,
.  بَا َ َرك المياة فصيرها خمرا: :  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

