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Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

إبصالية وا ُ
طس

Psalie Watos

* Ai4ai `nnibal `egen nitwov : `ekw5 `n
ca5bo`30i`a `mfoov : ebol hiten : fa
5e7ovci`a .
* أي فاى إن نى ﭬـال إيـﭽـين نى طواو  :إي كوتى إنصا
ﭬـويثيا إمفواو  :إيـﭭـول هيتين  :فا تى إكسوسيا .
* Ik hief heden mijn ogen op, naar de
bergen, om te zoeken naar hulp, van de
Machtige.
* رفعت عيني الي الجبال  :باحثا عن المعونة  :معونتى أنا
اليوم  :من عند صاحب السلطان .

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Bon niben ever`2f3ri : ovoh evtomt qen
povh3t : `etavnav `ene4`hb3ov`I : nem
te4ni25 `mme0na3t .
:  اووه إﭬـتومت خين بوهيت: * ﭬـون نيـﭭـين إف إير إشفيرى
. نيم تيف نيشتى إميث نائيت: إيطاﭪ ناﭪ إينيف إهـﭭـيؤى
* Iedereen is verwonderd, en hun hart is
verbijsterd, wanneer zij aanschouwen
Zijn
werken,
en
Zijn
grote
barmhartigheid.
: عند رؤيتهم أعماله:  و يندهشون بقلوبهم: * الكل يتعجبون
. وعظم رحمته

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Je jar `Fnov5 f3etgor : `egen nie7ovct3c
: a4ovwnh `ebol higen )abwr : `mpe`m0o `n
ne4ma03t3c .
:  إيـﭽـين نى إكسوسياس تيس: * جى غار إفنوتى فى إتجور
. إمبى إمثو إنيف ماثيتيس: أف اواونه إيـﭭـول هيـﭽـين طابور
* Want God die macht heeft, over elke
heerschappij, is getransfigureerd op
Tabor, voor Zijn discipelen.
 أمام:  تجلي علي طابور:  علي المتسلطين: * ألن هللا القوي
. تالميذه

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* David `povro ovoh pihvmnodoc : a4cagi
ovoh a4erh3tc : ge ne4cetebr3g averovwini
: `e5oikovmen3 t3rc .
 أف صاﭼـى اووه أف: * داﭬـيد إبؤرو اووه بى هيمنودوس
 إيتى:  ﭼـى نيف سيتيب ريج أف إير اواوينى: إير هيتس
. إيكومينى تيرس
* Koning David de Psalmist, heeft
gesproken als volgt: “Zijn bliksemflitsen
verlichtten, de hele wereld.”
:  بروقه أضاءت:  تكلم و إبتدأ قائال: * داود الملك و المرتل
. علي المسكونة

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* E4gw `mmoc qen pe4`qrwov : ge
a4ovwn `nge pitagro : ovoh avmonmen `nge
nitwov : ovoh avkim `nge nikalamfwov .
 ﭼـى أف اواون إنـﭽـى بى: * إفجو إموس خين بيف إخرواو
 اووه أﭬـكيم:  اووه أﭬـمون مين إنـﭽـى نى طواو: طاجرو
. إنـﭽـى نى كاالمفواو
* En hij heeft ook gezegd: “De
fundamenten daverden, de bergen
sidderden, en de heuvels wankelden.”
 وتحركت:  و تزلزلت الجبال:  إنفتح الجلد: * قائلا بصوته
.التلل

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ze ontwc Abkovk pi`prof3t3c : a4w2 `ebol
e4gw `mmoc : ge nitwovِ averqomqem :
avbwl `ebol `nge hane0noc .

 أفؤش إيـﭭـول إفجو: * زى أوندوس أبكوك بى إبروفيتيس
 أﭪ ﭬـول إيـﭭـول:  ﭼـى نى طواو أف إير خوم خيم: إمموس
. إنـﭽـى هان إثنوس
* Want waarlijk heeft Hakkabuk de profeet,

uitgeroepen en gezegd: “De bergen werden
verpletterd, en de volken verstrooid.”

:  أن الجبال إنسحقت:  صرخ قائال: * حقا حبقوق النبي
. واألمم إنحلت

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* #ca3ac kata er`pepi : a4gw `mmoc qen
pe4`qrwov : ge `p3i `m`Fnov5 `4na2wpi : `egen
ni`af3ov`I `nte nitwov .
 أفجو إموس خين بيف: * إيصائياس كاطا إيرب ريبى
 إيـﭽـين نى أفيؤى:  ﭼـى إبئى إمفنوتى إفنا شوبى: إخرواو
.إنتى نى طواو
* Jesaja heeft met zijn stem, uitgeroepen
met recht: “Het huis van de God zal vast
staan, op de toppen der bergen.”
 علي:  ان بيت هللا سيكون:  قال بصوته: * اشعياء كما يليق
. رؤوس الجبال

إبصالية وا ُ
طس

Psalie Watos

* )abwr nem Armovn evcop : ev`e0el3l qen
Pekran : Pu F5 f3et2op : pair35
a4goc `nge Na0an .
* طابور نيم أرمون إفسوب  :إف اي ثيليل خين بيك ران :
إبتشويس إفنوتي في إتشوب  :باي ريتي أفجوس إنجي ناثان.
*“Tabor en Hermon, juichen tezamen in
Uw Naam”, volgens het woord van
Nathan, o Heer God, Gij die Zijt.
* طابور وحرمون معا  :بإسمك يتهلالن  :أيها الرب االله
الكائن  :هكذا يقول ناثان .

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* I=3=c P=x=c `Povro `nte `p`wov : a4si Petroc
nem Iakwboc : a42ena4 ca`p2wi `mpitwov :
nem Iwann3c pipar0enoc .
 أف تشي: * إيسوس بخرستوس إب اورو إنتي إب اواو
:  أف شيناف صا إبشوي إمبي طواو: بيتروس نيم ياكوبوس
. نيم يؤنس بي بارثينوس
* Jezus Christus de Koning van de Glorie,
nam Petrus en Jakobus, en beklom de berg,
samen met de maagdelijke Johannes.

 وصعد:  أخذ بطرس ويعقوب: * يسوع المسيح ملك المجد
.  مع يوحنا البتول: علي الجبل

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ke palinon a4`ini nwov : `mMw`vc3c
nem `#liac : ovoh ovs3pi achwbc `erwov :
averh3tc `ecagi nem Maciac .
:  إم مويسيس نيم إيلياس: * كي بالين اون أف إيني نواو
 أف إير هيتس إي صاجي: اووه اوتشيبي أس هوبس إيرواو
.نيم ماسياس
* Hij bracht tot hen, Mozes en Elia, en
een wolk bedekte hen, terwijl zij spraken
met de Messias.
 وإبتدأ:  وسحابة ظللتهم:  موسي وإيليا: * وأيضا أحضر لهم
. يتكلمان مع ماسياس

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Loipon
jar
averme0re
:
ge
avnav `ene4`hbwc : etavhiaktin `ehote `fr3 : `a
pe4ho oi `nlam`proc .
 جي أﭪ ناﭪ إي نيف إهـﭭوس: * ليبون غار أف إير ميثري
. أ بيفهو إي إنالم إبروس:  إيطاف هياكتين إيهوتي إفري:
* Zij hebben getuigd, hetgeen zij hebben
gezien; Zijn kleren schenen meer dan de
zon, en Zijn gezicht straalde.
 أبرقت أكثر من:  ألنهم رأوا مالبسه: * وأيضا شهدوا
.  ووجهه مضيء: الشمس

إبصالية وا ُ
طس

Psalie Watos

* Menenca nai `a nima03t3c : `ohi `eratov `m
pe`m0o `m`Psoic : etavnav `eni`prof3t3c : ovoh
navcagi qen ovni25 `n`2rwic .
* مينينصا ناي آ ني ماثيتيس  :أوهي إيراطو إمبي إمثو إم
إبتشويس  :إيطاﭪ ناﭪ اي ني إبروفيتيس  :اووه ناﭪ
صاجي خين أونيشتي إن إشرويس .
* Toen de discipelen, stonden bij de
Heer, en de profeten zagen, zeiden zij in
grote ijver:
* بعد ذلك وقف تالميذه  :أمام الرب  :الذين رأوا النبيين :
وكانا يتكلمان بيقظة عظيمة .

إبصالية وا ُ
طس

Psalie Watos

* Nanec nan `w Pidecpot3c : `e si `mpaima `n
2omt `n`ckvn3 : ov`i nak ov`i `mMwvc3c :
ov`I `n`#liac qen ovtim3 .
* نانيس نان او بي ذيس بوتيس  :اي تشي إمباي ما إن
اووي إن
اووي إم مويسيس ّ :
اووي ناك ّ
شومت إن إسكيني ّ :
إيلياس خين اوتيمي .
*“O Meester het is goed, dat wij hier drie
tenten maken, voor U één en voor Mozes
”één, en voor Elia één.
* حسنا لنا أيها السيد  :أن نأخذ في هذا المكان ثالث مظال :
لك واحدة و لموسي واحدة  :و إليليا واحدة بكرامة .

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* &apina qen pihovit : avcwtem `epicagi
e0b3t4 : ge fai pe Pa23ri Pamenrit :
f3etai5ma5 `nq3t4 .
 أﭪ سوتيم اي بي صاجي إثفيتف: * كصا بينا خين بي هويت
 في إيطاي تي ماتي:  ﭼـي فاي بي باشيري بامينريت:
.إنخيتف
* Toen hoorden zij ineens, een stem
aangaande Hem: “Dit is Mijn Geliefde
Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb.”
:  هذا هو إبني الحبيب:  الكلمة من أجله: * فجأة سمعوا أوال
. الذي به سررت

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ov`wov nak nem ovtai`o : qen nekmvct3rion
eth3p : ge akovwnh `ebolqen pek0ebi`o :
ge `n0ok pe `Fnov5 pire45hap .
 ﭼـي:  خين نيك ميستيريون إتهيب: * اواواو ناك نيم اوطايو
 جي إنثوك بي إفنوتي بي: أك اواونه إيفـول خين بيك ثيـﭭيو
. ريفتي هاب
* Glorie en eer zij aan U, in Uw verborgen
mysteries, want U verscheen in Uw
nederigheid, terwijl U God de Oordeler bent.

 ظهرت بتواضعك:  في أسرارك الخفية: * مجدا و إكراما لك
.  وأنت هللا الحاكم:

إبصالية وا ُ
طس

Psalie Watos

* Pu F5 pi2a `eneh : `egen n3etonq nem
nire4mwovt : pire40ami`o `nni`eneh : I=3=c P=x=c
f3et`cmarwovt .
* إبتشويس إفنوتي بي شا إينيه  :إيـﭽين ني إت اونخ نيم ني
ريف مواوت  :بي ريف ثاميو إن ني إينيه  :إيسوس
بخرستوس في إت إسمارواوت .
* De Here en eeuwige God, van de
levenden en de doden, de Schepper der
Eeuwen, Jezus Christus de Gezegende.
* الرب االله االبدي  :علي االحياء و االموات  :خالق الدهور
 :يسوع المسيح المبارك .

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* R3twc `etavnav `ero4 : `nge nima03t3c :
avhitov avovw2t : `mmo4 ge `n0ok
pire45hap .
 أف:  إنـﭽـي ني ماثيتيس: * ريتوس إيطاﭪ ناﭪ إيروف
.  إمموف ﭼـي إنثوك بي ريفتي هاب: هيتو أﭪ اواوشت
* In waarheid zagen de discipelen Hem,
en bogen zich neer, en aanbaden Hem,
want Hij is de Ware Oordeler.
 قائلين انك أنت:  خروا وسجدوا له:  التالميذ: * حقا لما رآه
. هو الحاكم

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ce
ontwc
a4honhen
`etovtov
: `e`2temcagi `mpihorama : menenca nai on
a4mahov : `ebolqen nixaricma .
 اي إشتيم صاﭼـي: * سي أوندوس أف هون هين إي توتو
 إيفـول خين ني:  مينينصا ناي أون أف ماهو: إمبي هوراما
.خاريزما
*Ja waarlijk gebood Hij hun, niet te
spreken over dit visioen, en nadien
vervulde Hij hen, van iedere genadegave.
:  وبعد ذلك مألهم:  أن ال يتكلموا بالرؤيا: * حقا أمرهم
.بالنعم

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Tote a4ovwn `nnov`emi : ge `n0o4 pe
Pimonojen3c : a4`i a42wpi `n23ri `nrwmi :
e4na5hap qen 5`kricic .

 جي إنثوف بي بي: * توتي أف اواون إن نو إيمي
 إفنا تي:  أفئي أف شوبي إن شيري إن رومي: مونوجينيس
.هاب خين تي إكري سيس
*Hij verlichtte toen hun verstand, om in te zien
dat Hij de Eniggeborene is, die als Zoon des
Mensen gekomen is, en zal richten in het
Oordeel.

 جاء و صار:  أنه هو الوحيد الجنس: * حينئذ فتح إدراكهم
.  و سيحكم في الدينونة: إبن بشر

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* V=c )=c f3e0meh `nw
` ov : a4ovwnh `nte4
metovro : ge `n0o4 pe F5 `nte `p`wov : ovoh
Pu pire40ami`o .
 أف اواونه إنتيف ميت: * إيوس ثيؤس فـى إثميه إن اواو
 اووه إبتشويس:  ﭼـي إنثوف بي إفنوتي إنتي إب اواو: اورو
. بي ريف ثاميو
*De Zoon van God vol glorie, openbaarde
Zijn Koninkrijk, want Hij is de God van de
heerlijkheid, de Schepper en Heer.

:  ألنه هو اله المجد:  أظهر ملكوته: * إبن هللا المملوء مجدا
. والرب الخالق

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* F3 a0nav `ero4 : qagwov `nnijene`a :
aver`pem`p2a `nnav `ero4 : `nge Mw`vc3c
nem `#liac .

 أف إير بى:  خاجواو إن ني جيني آ: * في أثناﭪ إيروف
. إنـﭽـي مويسيس نيم إيلياس: إمبشا إن ناﭪ إيروف
* Mozes en Elia, waren waardig om te
zien, de Onzienlijke, vóór alle tijden.
 موسي و:  إستحق ان يراه:  قبل الدهور: * الغير منظور
.إيليا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

*`Xovab `Xovab ovoh `Xovab : I=3=c P=x=c
pitexnit3c : qen rw4 `mMw`vc3c pe0ovab :
nem `#liac pi0ecbit3c .
 إيسوس بخرستوس بي: * إكؤواب إكؤواب اووه إكؤواب
 نيم إيلياس:  خين روف إم مويسيس بيثؤواب: تيك نيتيس
. بي ثيس ﭭيتيس
* Heilig Heilig Heilig, is Jezus Christus
de Leraar, door de mond van de heilige
Mozes, en Elia de Tisbiet.
 لفم موسي:  يسوع المسيح ال ُمعلم: * قدوس قدوس قدوس
.  وإيليا التسبيتي: القديس

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Yepi `nte peklaoc : etqen mai niben
: `areh `erwov `w pi`aja0oc : icgen 5nov
nem `nc3ov niben .
 آريه إيرواو:  إتخين ماي نـيـﭭين: * بسيبي إنتي بيك الؤس
.  إسـﭽين تينو نيم إنسيو نيـﭭين: او بي أغاثوس
* Heel Uw volk, in iedere plaats, bewaar
hen o Goede Heer, nu en voor altijd.
 من اآلن:  إحفظهم أيها الصالح:  في كل مكان: * بقية شعبك
. وكل آوان

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
*`W f3eta4ovwnh `nne4ma03t3c : higen
pitwov `n)abwr : moi n3i `novnovc e4rwic :
nahmet `ebolqen nipiracmoc .
 هيـﭽين بي طواو إن: * او في إيطاف اواونه إن نيف ماثيتيس
 ناهميت إيفول خين ني بي:  موي ني إن اونوس إف رويس: طابور
. راسموس
* U die getransfigureerd bent op de berg
Tabor, voor Uw discipelen, schenk mij een
waakzaam verstand, en red mij van de
verzoekingen.
:  إمنحني عقال ساهرا:  علي جبل تابور: * يا الذي تجلي لتالميذه
. نجني من التجارب
Index- الفهرس
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Psalie Adam

إبصالية آدام

Psalie Adam

إبصالية آدام

* A `Pu erovro : mare `pkahi 0el3l : fa
5metovro : F5 `m=p=c=l .
 فا تى ميت:  مارى إبكاهى ثيليل: * آ إبتشويس إير أورو
.  إفنوتى إمبى إسرائيل: أورو
* De Heer heeft geregeerd, laat de aarde zich
verblijden, de Heer van het Koninkrijk, is de
God van Israël.
 هو إله:  صاحب الملكوت:  فلتبتهج األرض: * الرب قد ملك
. إسرائيل

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Bon niben evhwc : etaverme0re :` epe4`wov
r3toc : ovoh everyalin .
 إي بيف اواو:  إيطاﭪ إير ميثري: * ﭬـون نيـﭭـين إﭪ هوس
.  اووه إﭪ إيربصالين: ريتوس
* Waarlijk een ieder, die heeft getuigd,
van Zijn grote glorie, looft en zingt.
.  ويرتلون:  بالحقيقة:  شهدوا مجده: * الذين

Psalie Adam

إبصالية آدام

*=J `nrwmi evgor : qen ni`apoctoloc : avnav
higen )abwr :` epwov `mP=x=c .

 أﭬـناﭪ:  خين نى أبوسطولوس: * شومت إن رومى إﭬـجور
.  إى إب اواو إم بي إخرستوس: هيـﭽـين طابور
* Drie sterke mannen, van de discipelen,
zagen op Tabor, de glorie van Christus.
 مجد:  رأوا على طابور:  في الرسل: * ثلثة رجال أقوياء
. المسيح

Psalie Adam

إبصالية آدام

* David jar a4goc : qen picagi `nrw4 : ge
ovs3pi nem ov`jnofoc : evkw5 ero4 .

 ﭼـى:  خين بى صاﭼـى إن روف: * داﭬـيد غار أفجوس
.  إﭬـكوتى إيروف: اوتشيبى نيم او إغنوفوس
* David heeft gezegd, en getuigde door
zijn woord: “Wolken en donkerheid, zijn
rondom Hem.”
.  يحيط به:  سحاب وضباب:  بكالم فمه: * داود قال

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ere ovme0m3i : nem ovmet`xrictoc : nem
ovhap `ncwovten : `mpe4`0ronoc .
 نيم اوهاب:  نيم اوميت إخرستوس: * إيرى اوميثمى
.  إم بيف إثرونوس: إنسواوتين
* Rechtvaardigheid,
goedheid,
en
gerechtigheid, zijn de grondslag van Zijn
Troon.
.  لعرشه:  مستقيما:  و ُحكما: * برا وصالحا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ze ontoc a4hwbc : `n`t`afe `mpitwov : qen
ovs3pi nem ov`xremtoc : nem ovcara03ov .
 خين:  إن إت أفى إمبى طواو: * زى أوندوس أفهوبس
.  نيم أو صاراثيو: أوتشيبى نيم أو إكريم توس
* Waarlijk heeft Hij bedekt, de toppen
van de berg, met wolken en nevel, en
stormwind.
.  وعواصف:  بسحاب ودخان:  رأس الجبل: * حقا غطى

Psalie Adam

إبصالية آدام

* #l pe penma`nfwt : ovoh pire45hap :
qen `pwov `nte pe4iwt : nem pi=p=n=a =e=0=v .

 خين إب:  أووه بى ريفتى هاب: * إيل بى بين ما إن فوت
.  نيم بى إبنـﭭـما إثؤاب: اواو إنتى بيف يوت
* God is onze Toeverlaat, en Oordeler, in
de glorie van Zijn Vader, en de Heilige
Geest.
 والروح:  بمجد أبيه:  وهو الحاكم: * هللا هو ملجأنا
. القدس

Psalie Adam

إبصالية آدام

* )eoc f3etgor : enie7ovciact3c : a4ovwnh
higen )abwr : w pi =j `mma03t3c .
 أف اواونه:  إينى إكسوسياس تيس:* ثيؤس فى إتجور
.  أو بى شومت إمماثيتيس: هيـﭽـين طابور
* God die macht heeft, over elke
heerschappij, is getransfigureerd op
Tabor, o drie discipelen.
 للثالثة:  تجلى على تابور:  علي المتسلطين: * هللا القوي
. تالميذ

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ic h3ppe deon : ne4`hbwc avhibr3g :` ehote
ov xiwn : nem ovcetebr3g .
 إيهوتى أو:  نيف إهـﭭـوس أﭬـهيب ريج: * إس هيبى ذيؤن
.  نيم أو سي تيبريج: شيون
* En zie ook, zijn kleren werden stralend,
meer dan bliksem, en sneeuw.

.  والبرق:  أكثر من الثلج:  مالبسه أبرقت: * ها هوذا أيضا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ke palin a4`ini : `w Mw`vc3c pi`prof3t3c :
f3et`iri `nhanm3ini : nem #liac pi0ecbit3c .
 فى إت:  أو مويسيس بى إبروفيتيس: * كى بالين أف إينى
.  نيم إيلياس بى ثيس ﭭـيتيس: إيرى إنهان مينى
* En Hij bracht tot hen, Mozes de profeet,
de wonderdoener, en Elia de Tisbiet.

 وإيليا:  صانع العجائب: موسى النب ي: * وأيضا أحضر
. التسبيتي

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Loipon avcwovn : `nge nima03t3c :
etavnav `erwov : ovoh averme0re .
 إيطاﭪ ناﭪ:  إنـﭽـى نى ماثيتيس: * ليبون أف صواون
.  أووه أف إير ميثري: إيرواو
* Toen de discipelen, beseften, wat zij
hadden gezien,
hebben zij daarvan
getuigd.
.  وشهدوا:  الذين نظروهم:  التلميذ: * وأيضا ا عرف

إبصالية آدام

Psalie Adam

* Mw`vc3c a4goc na4 : e0be `p3
` i `mPi=c=l :
#liac a4tamo4 : e0be Axap nem #zabel> .
* مويسيس أفجوس ناف  :إثـﭭـي إبئى إمبى إسرائيل :
إيلياس أفطاموف  :إثـﭭـى أخاب نيم إيزابيل .
* Mozes sprak tot Hem, over het huis van
Israël, en Elia berichtte Hem, over Achab
en Izabel.
* موسى قال له  :من أجل بيت إسرائيل  :وإيليا أخبره  :عن
أخاب وإيزابل .

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Navtwmt qen novh3t : `nge nima03t3c
: `mpov`25niat : qen pidecpot3c .
 إمبو إشتى:  إنـﭽـى نى ماثيتيس: * ناﭪ طومت خين نوهيت
.  خين بى ذيسبوطيس: نيات
* De discipelen waren vervuld, van
verwondering,
zij
konden
niet
doorgronden, de Meester.
 أن:  ولم يستطيعوا:  متحيرين في قلوبهم: * كان التالميذ
. يتأملوا في السيد

Psalie Adam

إبصالية آدام

* &a`p2wi `nni,mevi : `w pi`qrwov etavgw4 : ge
fai pepa23ri : ovoh cwtem `ncw4 .
:  أو بى إخرواو إيطاﭪ جوف: * كسا إبشوى إنى ميـﭭئـى
.  أووه سوتيم إنصوف: ﭼـى فاى بى با شيرى
* Verheven boven alle gedachten, is de
stem die zei: “Dit is Mijn Zoon, luister
naar Hem.”
 هذا هو:  أيها الصوت الذي قيل: * أنت تعلو على األقطار
.  له إسمعوا: إبني

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ovovwini a42ai : egen 5afe `nnitwov : I=3=c
pire4nai : F5 `nte `pwov .

 إيسوس: إيـﭽـين تى أفى إن نى طواو: * اواو اوينى أفشاى
.  إفنوتى إب اواو: بى ريف ناى
* Een licht heeft geschenen, op de top
der bergen; de Barmhartige Jezus, de
God van de glorie.
 إله:  يسوع الرحوم:  على رؤوس الجبال: * أشرق نور
. المجد

Psalie Adam

* Peta4ovwnh `ebol : qen
a4ovwnh `ebol : `nte4metovro .

إبصالية آدام

pi0ebio

:

:  أف اواونه إيفـول:  خين بى ثيـﭭـيو: * بيطاف اواونه إيفول
. إنتيف ميت أورو
* Hij is verschenen, in nederigheid, en
Hij heeft geopenbaard, Zijn Koninkrijk.

.  ملكوته:  وأظهر:  في التواضع: * الذي ظهر

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ran niben etsoci :` nte ni`acwmatoc : avgoc
ge do7aci : ajioc `o0eoc .
 أﭬـجوس:  إنتى نى أصوماطوس: * ران نيـﭭـين إتتشوسى
.  أجيوس أوثيؤس: ﭼـى ذوكصاسى
* Alle verheven namen, van de
onlichamelijken, riepen uit “Glorie zij,
aan U o Heilige God.”
:  قالوا المجد:  التي لغير المتجسدين: * كل األسماء العالية
. لك يا رب

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Colcel `mmon anon : Na0an `ebolqen rwk
: ge )abwr nem Armovn ev`e0el3l `mmok .
 ﭼـى طابور:  ناثان إيفول خين روك: * سول سيل إمون أنون
. نيم أرمون إﭪ إي ثيليل إمموك
* Tooi ons o Natan, door uw woord:
“Tabor en Hermon, verheugen zich in U.”

:  ألن طابور وحرمون:  يا ناثان من فمك: * َز ِيّنا نحن
. يتهلالن بك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Tekov`inam acsi`wov : tekgig marecsici :
qen ovhap nem ov`wov : pek`0ronoc a4sici .
:  تيك ﭼـيك ماريس تشيسى: * تيك أووي نام أستشى اواو
.  بيك إثرونوس أفتشيسى: خين أوهاب نيم اواواو
* Uw rechterhand is verheerlijkt, laat Uw
hand verhoogd worden, in gerechtigheid
en glorie, is Uw troon verhoogd.
 عرشك:  بحكم ومجد:  فلترتفع يدك: * يمينك تمجدت
. إرتفع

إبصالية آدام

Psalie Adam

* Vmnolojia niben : ever2av nak nem pihwc
:
5nov
nem
`nc3ov
niben:
2a `pgwk `nni`xronoc.

* إمنولوجيا نيـﭭين  :إﭪ إيرشاﭪ ناك نيم بى هوس  :تينو نيم
إنسيو نيـﭭـين  :شا إبجوك إن نى إكرونوس .
* Alle zegen, en lof komt U toe, nu en
altijd, en tot het einde der tijden.
* كل بركة  :تليق بك مع التسبيح  :اآلن وكل أوان  :إلى كمال
الدهر .

إبصالية آدام

Psalie Adam

* F3et2op f3ena42op : f3eta4`I 2aron :
palin on `4n3ov `nkecop : e5hap `eron .
* فى إتشوب فى إيناف شوب  :فى إيطافئى شارون  :بالين
أون إفنيو إنكيسوب  :إفتى هاب إيرون .
* Hij die is en was, die tot ons gekomen
is, en weder komen zal, om ons te
oordelen.
* الكائن الذي كان  :الذي أتى إلينا  :وأيضا ا يأتي ثانية :
ليُحاكمنا .

Psalie Adam

إبصالية آدام

*`Xovab ovoh `xovab :` xovab Maciac : qen
rwov `nni=e=0=v : Mwvc3c nem #liac .
 خين رواو إن نى:  إكؤواب ماسياس: * إكؤواب أووه إكؤواب
.  مويسيس نيم إيلياس: إثؤواب
* Heilig Heilig, Heilig is de Messias, uit
de mond van de heiligen, Mozes en Elia.

:  في أفواه القديسين:  قدوس ماسياس: * قدوس قدوس
. موسى وإيليا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Yepi `nte nen`ehoov : gwkov qen ovhir3n3 :
F5 `nte `p`wov : `povro `nte 5hir3n3 .
 إفنوتى:  جوكو خين أو هيرينى: * إبسيبى إنتى نين إيهواو
.  إبؤرو إن نى تى هيرينى: إنتى إب اواو
* Voltooi in vrede, de rest van onze
dagen, o God van de glorie, en Koning
van de vrede.
.  يا ملك السلم:  يا إله المجد:  أكملها بسلم: * بقية أيامنا

إبصالية آدام

Psalie Adam

* Wov`nh3t pan3b :` e`hr3i `egen pekbwk : op4
nem nekhi3b : etak2opov `erok .
 اوبف نيم نيك:  إإهرى إيـﭽـيـن بيك ﭬـوك: * اواونهيت بانيب
.  إيطاك شوبو إيروك: هييب
* Wees lankmoedig mijn Meester, met
Uw dienaar, reken hem onder Uw
schapen, die U hebt aanvaard.
 التي قبلتها:  أحسبه مع خرافك:  على عبدك: * تأن يا سيدي
. إليك
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أرباع الناقوس

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* I=3=c P=x=c Pennov5 : a4si `nne4
ma03t3c
:
a4sitov
: `mpitwov `n)abwr .

Ca`p2wi

* Iesoes Piegristos Pennoetie, af etshie in nif
masities, af ethie to sa ipshooi, em pie to-oe
in Tabor.

:  أفتشى إن نيف ماثيتيس: * إيسوس بخرستوس بين نوتى
.  إمبى طواو إن طابور: أفتشيتو صا إبشوى
* Jezus Christus onze God, nam zijn
discipelen, en Hij bracht ze naar boven, naar
de Berg Tabor.
.  جبل طابور:  وأصعدهم فوق:  أخذ تالميذه: * يسوع المسيح إلهنا

De verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي
*`#liac nem Mw`vc3c petgor :
Avnav `ene4`hbwc hi )abwr : Nima03t3c
averginior : `novs3pi ecerovwini .
* Ieleejes nem Moisies pet khor, av naf en ef
ehvos hi Tabor, ni masities ev er zjenior, in tie
etshipie es er oe-ooinie.
 أﭫ ناﭫ إنيف إهـﭭـوس هى: * إيلياس نيم مويسيس بيت جور
.  إنو تشيبى إس إير اواوينى:  نى ماثيتيس أﭫ إير ﭼينيور: طابور
* Elia en Mozes de krachtigen, zagen Zijn klederen
op Tabor, de discipelen staken, door een lichtende
wolk.

:  التالميذ عبروا:  نظرا ثيابه على طابور: * إيليا و موسى القويان
. فى سحابة منيرة

De verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي
* 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 van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي
*`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 سلمك:  أعطنـا سلمـك: * يا ملك السـلم
.لنا خطايانا

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* 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:  فل تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبــد

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35 5nov :
qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem Pi=p=na =e=0v .
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

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

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

*`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 van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي
*Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem Pekiwt `n`aja0oc :
nem Pi=p=na =e=0v : ge ( (ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon .
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie / ak
tonk) ak sooti emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. آك طونك ) آكسوتى إممون/  جى (أك إى: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen/ Verrijzen ( en heeft ons
verlost.
)  قُمت/  ألنك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.و خلصتنا

Index- الفهرس

/

/

/

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: اووى إنتين إبروس إفشى
ّ آنى
. إنتيف كا نين نوفى نان إيفول: مينريت
draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon,
opdat Hij onze zonden vergeeft.
.  ليغفر لنا خطايانا:  الحبيب:  إلى إبنك: إصعدى صلواتنا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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:  السلم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السلم 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

Een doxologie van het
feest van de
Transfiguratie
ذوكصولوجية عيد التجلي

De Doxologie

الذوكصولوجية

*Marenhwc `eP=x=c Pennov5 : pi`omoovcioc
nem Fiwt: f3`eta40ami`o qen te4me0nov5
: `nn3etonq nem nire4mwovt.

* Marin hos e-Piegristos Pennoetie, pie omooe seejos nem Efjoot, fie itaf samjo gen tef
misnoetie, in nie et oon-g nem nie rif mo-oet.
:  بى أومواوسيوس نيم إفيوت: * مارين هوس إي بخرستوس بين نوتى
. إن نى إتؤنخ نيم نى ريف مواوت:في إيطاف ثاميو خين تيف ميث نوتى
* Laten wij prijzen Christus onze Heer, Eén in Wezen
met de Vader, die door Zijn Goddelijkheid heeft
geschapen, de levenden en de doden.
 الذى خلق: )  المساوى لآلب ( في الجوهر: * فلنسبح المسيح إلهنا

. األحياء واألموات: بالهوته

De Doxologie
الذوكصولوجية
* I=3c P=x=c pimonojen3c : a42ena4 ca`p2wi `mpi
twov `n)abwr : a4si nema4 `nne4ma03t3c : Petroc
nem Iakwboc nem Iwann3c.
* Iesoes Piegristos pie mono-khinies, af shenaf sa
ipshooi em pie to-oe in Tabor, af etshie niemaf in nif
masities, Petros nem Jakobos nem Joannes.
 أفشيناف صا إبشوى إمبى طواو: * إيسوس بخرستوس بي مونوجينيس
. بيتروس نيم ياكوبوس نيم يؤانس:  آفتشى نيماف إن نيف ماثيتييس:إنطابور

* Jezus Christus de Eniggeborene, ging de Berg
Tabor op, en nam Zijn discipelen met Hem,
Petrus Jakobus en Johannes.

 وأخذ معه تالميذه:  صعد على جبل طابور: * يسوع المسيح الوحيد
.  بطرس ويعقوب ويوحنا:

De Doxologie

الذوكصولوجية

* Ovoh
a4sixereb
`mpov`m0o
:
pe4ho
na4`erovwini `ehote `fr3 : ne4`hbwc `m`fr35 `novxiwn :
pi`prof3t3c =b avovwnh na4.
* Oewoh af etshie shi rib em poe imso, pif ho naf
er oe-ooinie e-hote ifrie, nif ehvos em ifrietie in
oe shion, pie iprofities isnav af oe-onh naf.
:  بيفهو ناف يراواوينى إيهوتى إفرى: * اووه آفتشى شيريب إمبو إمثو
. بى إبروفيتيس إسناف آف اواونه ناف: نيف إهفوس إم إفريتى إنؤشيون
* “En Zijn gedaante veranderde voor hen, Zijn gelaat
straalde meer dan de zon, en Zijn klederen werden wit
als sneeuw, en twee profeten verschenen aan Hem.”

 وثيابه مثل:  وكان وجهه بلمع أكثر من الشمس: * وتجلى أمامهم
.  وظهر له النبيان: الثلج

De Doxologie
الذوكصولوجية
* #liac nem Mw`vc3c petgwr : avnav `ene4`hbwc hi
)abwr : nima03t3c averginior : `novs3pi
ec`erovwini.
* Ielias nem Moisies pet khor, av naf en ef
ehvos hi Tabor, ni masities av er zjenior, in oe
etshipie es er oe-ooinie.
:  آفناف إينف إهفوس هى طابور:* إيلياس نيم مويسيس بيت جور
.  إنؤتشبى إس إير اواوينى: ني ماثيتس أفئير جينيور
* Elia en Mozes de krachtigen, zagen Zijn
klederen op Tabor, de discipelen staken, door
een lichtende wolk.
:  وعبر التالميذ:  ثيابه فوق جبل طابور: * نظر إيليا وموسى القوى
.سحابه نيره

De Doxologie

الذوكصولوجية

* Ovoh ic ov`cm3 `ebol qen `tfe : `ebolhiten F5 Fiwt :
ge fai pe pa23ri pamenrit : a4er paovw2
cwtem `ncw4.

* Oewoh is oe ismie evol gen itfee, evol hietin
Efnoetie Efjoot, zje fai pe pa shierie pa
menriet, af er pa oe-osh sootim inthof.
:  إيفول هيتين إفنوتى إفيوت: * اووه إيس او إسمى إيفول خين إتفى
.  أف إير با اواوش سوتيم إنسوف: جى فاى بى باشيرى باميزيت
* En zie een stem uit de hemel, van God de
Vader zeide, “Deze is Mijn Geliefde Zoon, Hij
heeft Mijn wil gedaan hoort naar Hem.”
:  هذا هو إبنى حبيبي:  من عند هللا قائال: * وإذا بصوت من السماء
.قد صنع إرادتى فاسمعوا له

De Doxologie
الذوكصولوجية
* Tenhwc `ero4 ten5`wov na4 : tenerhov`o
sici `mmo4 : hwc `aja0oc ovoh `mmairwmi : nai nan
kata pekni25 `nnai.
* Ten hos erof ten tie o-oe naf, ten er hoe-o
tshie sie immof, hos aghathos oewoh em mai
roomie, nai nan kata pek nieshtie in nai.
:  تين إير هواو تشيسى إمموف: * تين هوس إيروف تين تى اواوناف
.  ناى نان كاطا بيك نيشتى إن ناى: هوس آغاثوس أووه إمماى رومى

Wij prijzen en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer, als een Goede en Menslievende,
ontferm U over ons volgens Uw grote genade.
 إرحمنا:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده علوا: * نسبحه ونمجده
.حسب عظيم رحمتك

De Doxologie
الذوكصولوجية
* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `p23ri `mF5 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja,
Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor.

 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
.  أفشوبتف إيجين بي طواو إن طابور: إبشيرى إمفنوتى
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus
de
Zoon
van
God,
is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

 يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
.  تجلى على جبل طابور:

De Doxologie
الذوكصولوجية
* 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: أغاثوس
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 معن:  والعروح القعدس:  له المجد معع أبيعه الصعالح: * هذا الذي ينبغي
.اآلن وإلى األبد
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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 سلمه: 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:  السلم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السلم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

Afsluiting van de Doxologieën

* 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 eten hot: nahren Pentshois Iesoes Piegristos: entef
ka nen novie nan evol.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
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De Psalm van de
Rondgang
(de Tawwaf)

الطواف
مزمور
ّ

De Tawwaf Van Vespers

طواف العشية
َّ

`N0ok F5 4
` er2av nak: `nge pigw
qen Ciwn: ev`e5 nak `nhanevx3 qen
I=l=3=m :
Enthok Efnoetie ef er shav nak, enzje pie khoo
gen Sioon, ev e-tie nak en han ev shie gen
Jerosaliem,

 إڤ: إنثوك إفنُوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: ييروساليم
ُ إيتي ناك إن هان إڤشي خين
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
: ورش ِليم
ْ َّ لك ي ْنب ِغي الت
ُ ُ ولك تُوفى النُّذ: س ِبي ُح يا هللاُ فِي ِص ْهي ْون
ُ ُ ور فِي أ

De Tawwaf Van Vespers

طواف العشية
َّ

cwtem F5 `eta`procevx3 :
cen3ov harok `nge car7 niben .

ge

sootem Efnoetie e-ta epros ev shie, zje se
niejoe harok enzje sareks nieven.

 چى سينِيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنُوتي إيطا إپروس إڤشي
. صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat leeft.
(Psalm 65:1-2)
.  ألنَّه ِإل ْيك يأ ْ ِتي ُك ُّل بشر: ست ِم ْع يا هللاُ صل ِتي
ْ إ
Index - الفهرس

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : I=3c P=x=c p
` 23ri `mF5 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr
: =a=l =a=l .
Allieloeja
allieloeja,
Iesoes
Piegristos
Epshierie em Efnoetie, af shobtf ezjen pie tooe in Tabor , allieloeja allieloeja.
 أفشوبتف:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
.  الليلويا الليلويا: إيجين بي طواو إن طابور
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van
God, is getransfigureerd op de Berg Tabor ,
Halleluja Halleluja.
:  تجلى على جبل طابور:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا

Het responsorium van
het Evangelie

مرد اإلنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `p23ri `mF5
: a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af shobtf
ezjen pie to-oe in Tabor.
 إيسوس بخرستوس إبشيرى:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
.  أفشوبتف إيجين بي طواو إن طابور: إمفنوتى
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, is getransfigureerd
op de Berg Tabor.

 تجلى:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. على جبل طابور

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:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: بى ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 مععن:  والععروح القععدس:  لععه المجععد مععع أبيععه الصععالح: هععذا الععذي ينبغعي
.اآلن وإلى األبد

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

.  نسجد له ونمجده:  الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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De Afsluitende Canon
قانون الختام

Gelovigen

يـقــول الـشعب

`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 .
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
. بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
 ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

`P23ri `mF5 a42wbt4
pitwov `n)abwr.

`egen

Epshierie em Efnoetie af shobtf ezjen pie tooe in Tabor.
. إبشيري إم إفنوتي آفشوبتف إيجين بي طواو ان طابور
De Zoon van God is getransfigureerd op de
Berg Tabor.
. إبن هللا تجلي علي جبل طابور

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

(1)
Het Responsorium
van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

#liac nem Mw`vc3c petgwr :
avnav `ene4`hbwc hi )abwr : nima03t3c
averginior : `novs3pi ec`erovwini.

Ielias nem Moisies pet khor, av naf en ef
ehvos hi Tabor, ni masities av er zjenior, in oe
etshipie es er oe-ooinie.
 ني:  آفناف إينف إهفوس هى طابور: إيلياس نيم مويسيس بيت جور
.  إنؤتشبى إس إير اواوينى: ماثيتس أف إير جينيور
Elia en Mozes de krachtigen, zagen Zijn klederen op
Tabor, de discipelen staken, door een lichtende
wolk.

 فى:  التالميذ عبروا:  نظرا ثيابه على تابور: إيليا وموسي القويان
. سحابة نيرة

(2)
Een Ander
Responsorium van de
Handelingen

مرد إبركسيس أخر

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Xere pi2obt `nte P=x=c : higen
pitwov `n_)abwr : nahren ne4ma03t3c
e0ovab : Petroc nem Iwann3c nem
Iakwboc .

Shere pie shovt ente Piegristos, hiezjen pie
to-oe in Tabor, nahrin nif masities eth-oewab,
Petros nem Jo-ennis nem Jakobos.
:  هيـﭼين بي طواو إنطابور: شيري بي شوبت إنتي بي إخرستوس
.  بيتروس نيم يؤنس نيم ياكوبوس: ناهرين نيف ماثيتيس إثؤواب
Gegroet zij de transfiguratie van, Christus op de
Berg Tabor, vóór Zijn heilige discipelen, Petrus,
Johannes en Jakobus.
 بطرس:  أمام تالميذه القديسين: علي جبل طابور: السالم لتجلي المسيح
. ويوحنا ويعقوب

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 / aktwnk ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje zje (
akie / ak tonk ) ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent )gekomen / Verrijzen( en heeft ons verlost.

/  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.قُمت ) وخلصتنا
/ / /
Index - الفهرس

De Psalm van
Evangelie
مزمور اإلنجيل

De Psalm van Evangelie

مزمور اإلنجيل

Ne4cen5 qen nitwov =e=0v : a `Psoic
mei `nnipvl3 `nte Ciwn Ciwn 5mav
nagoc :
Nef sentie gen nie too-oe eth-oewab, a Eptshois mey
en nie pie lie ente Sioon, Sioon tie mav na khos
 آإبتشويس مي إن ني بيلي إنتى: نيف سينتي خين ني طواو إثؤواب
: سيون سيون تي ماف ناجوس
Zijn stichting ligt op heilige bergen, de Heer heeft
Sions poorten lief, Ja, van Sion (de Moeder) wordt
gezegd :
 األم صهيون:  أحب الرب ابواب صهيون: أساساته في الجبال المقدسة
: تقول

De Psalm van Evangelie

مزمور اإلنجيل

ge
ovrwmi
nem
ovrwmi
a42wpi `nq3tc : ovoh n
` 0o4 petsoci :
a4hicen5 `mmoc 2a eneh =al .
zje oe roomie nem oe roomie af shoopie en
giets, oewoh enthof pet-etshosie af hie sentie
emmos sha eneeh, allieloeja.

 اووه إنثوف بي: جى اورومي نيم اورومي أفشوبي إنخيتس
. إتتشوسي أف هيسنتي إمموس شا إينيه الليلويا
Ieder van hen is in haar geboren, Hij, de Allerhoogste,
bevestigt haar (in eeuwigheid), Halleluja.
.  وهو العلي الذي اسسها الي االبد هلليلويا: إن إنسانا وإنسانا صار فيها

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : I=3c P=x=c p
` 23ri `mF5 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr
: =a=l =a=l .
Allieloeja
allieloeja,
Iesoes
Piegristos
Epshierie em Efnoetie, af shobtf ezjen pie tooe in Tabor , allieloeja allieloeja.
 أفشوبتف:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
.  الليلويا الليلويا: إيجين بي طواو إن طابور
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van
God, is getransfigureerd op de Berg Tabor ,
Halleluja Halleluja.
:  تجلى على جبل طابور:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا

Het responsorium van
het Evangelie

مرد اإلنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `p23ri `mF5
: a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af shobtf
ezjen pie to-oe in Tabor.
 إيسوس بخرستوس إبشيرى:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
.  أفشوبتف إيجين بي طواو إن طابور: إمفنوتى
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, is getransfigureerd
op de Berg Tabor.

 تجلى:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. على جبل طابور

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:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: بى ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 مععن:  والععروح القععدس:  لععه المجععد مععع أبيععه الصععالح: هععذا الععذي ينبغعي
.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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Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(1)
 أنتَ هو كلمة اآلب: ِقسمة عيد التجلي
Gebed van de Breking van
Het Feest van de
Transfiguratie

(2)
: ِقسمة لإلبن تقال في األعياد السيدية
سبـ ُح ونـ ُ َمجـ ُد إلـهَ اآللهــ ِة
َ ُ نـ
Gebed van de Breking
van De Zoon, voor de
Feesten

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(1)
Gebed van de Breking
van Het Feest van de
Transfiguratie

 أنتَ هو: قِسمة عيد التجلي
كلمة اآلب

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

* أنتَ هو كلمة اآلب اإلله الذي قبل كل الددهور
ورئيس الكهنة األعظم الذي تجسدد وتدأنس مدن
أجدل خدال جدنس البشدر ودعدا لده مدن جميدع
األمددددم جنسددددا مختددددارا مملكددددة وكهنوتددددا وامددددة
مقدسة وشعبا مبررا .
* الذي صعد فوق جبل تابور وأخذ معه تالميذه بطرس
ويعقوب ويوحنا وتجلى أمامهم وكان وجهه يلمع أكثر من
الشمس وثيابه مثل الثلج وظهر لهم النبيان موسى وإيليا
وهما يتكلمان معه في أورشليم عن الفداء الذي كان مزمعا أن
يكمله ،وإذ سحابة منيرة ظللتهم وصوت من السماء قائال :
هذا هو إبني الحبيب الذي به سررت له إسمعوا . .

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

* فلهددذا نسددأل ونطلددب مددن صددالحك يددا محددب
البشر أن ال تكون هدذه الذبيحدة تبكيندا لخطاياندا
وعارا آلثامنا ألننا قدمناها لك عن ضعفنا  ،بل
قدس أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا ونياتنا كلنا .
* لكي بنفس مستنيرة ووجه غير مخزي وقلب طاهر وإيمان
بال رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجسر بدالة بغير خوف أن
نصلي الصالة المقدسة التي أعطيتها لتالميذك القديسين
والرسل األطهار قائلين بشكر  :أبانا الذي في السموات… الخ

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

)(2
Gebed van de Breking
van De Zoon, voor de
Feesten

ِقسمة لإلبن تقال في األعياد
سبـ ُح ونـ ُ َمجـ ُد إلـهَ
السيدية  :نـ ُ َ
اآللهــ ِة

13 - de Zoon, voor de Feesten

– لإلبـن تقـال فى األعيـاد السيديـة13

،ب
سبدددـ ُح ونـ ُ َمجدددـ ُد إلدددـهَ اآللهـدددـ ِة
َ ُ نـ
ُ
ِ ورب األربـدددـا
ُ ولــدَتـددـه،الددـذي تجسددـ َد مددـن القــديسددـ ِة مــريــددـ َم
.لحـــــم
ت
ِ في بيــ
ِ
ُ وإذا مد
ددـر للــُرعدددـا ِة وبـَشــر ُهدددـم بميـدددـالد ِه
َ ب قـدددـد ظ َهد
ِ ددـالك الدددـر
.ُ فـأتـوا ونظـَـروه،ب
ِ العجيــ
Wij loven en verheerlijken de God der goden en
de Heer der heren, die het vlees heeft
aangenomen uit de heilige Maria; zij heeft Hem
gebaard in Bethlehem. En zie, de engel van de
Heer verscheen aan de herders en verkondigde
hun Zijn wonderbaarlijke geboorte, en zij gingen
naar Hem toe en zagen Hem.

13 - de Zoon, voor de Feesten

– لإلبـن تقـال فى األعيـاد السيديـة13

 فأتدددـوا وسجـددـدوا لـدددـه وقــدمـدددـوا،ددـوس نجـ َمـددـه
ُ الددـذي رأى المجد
س َكـددـ َن فددى
 الددـذي أتددى إلددى، هـــدايـددـا
ْ أرْ ِم
َ  ثـددـم عددـا َد و،ددـر
ِ
َ ص
دـر
ِ  بغيد،دـر
ِ  الددـذي نمـددـا قليددـال قليددـال بشبددـ ِه البـَشــد، نـاصددـر ِة الجليددـ ِل
 وإعـتمدـد مـدـن يــوحـنددـا،األردن
 الـدـذي أتددي إلدى، ُخطيـدـة وحـدـده
ِ
،السابــق
ِ
De Wijzen zagen Zijn ster en zijn gekomen om Hem
te aanbidden en Hem geschenken aan te bieden.
Hij, die gevlucht is naar het land Egypte en weer is
teruggekeerd en is gaan wonen in Nazareth te
Galilea. Die naar het beeld van de mensen
geleidelijk is opgegroeid, maar alleen Hij was
zonder zonde. Die naar de Jordaan is gekomen en
gedoopt is door Johannes de Voorloper.

13 - de Zoon, voor de Feesten

– لإلبـن تقـال فى األعيـاد السيديـة13

َ
َ
 بسدـر ال يُـ ْنطدـق،وأربعـيدـن ليلدـة
أربعـيدـن يومـدـا
الـذي صـا َم عندـا
رس قـاندـا
ُ  الـذي صيـ َر المــا َء خمــرا بقــو ِة الهـو ِتـه فدي، بــه
ِ ّ ْعـدـ
َ
،يمشدون
ظدـر
َ  وجعدـل العُدـر،للعميدان
َ َ  الدـذي أعدـَطى النـ، الجليــ ِل
ِ
َ
َ
َ والشـل يص ِ ّح
خرس
 والـص َم ي،يطهون
َ  والـ ُ ْبر،ـون
َ
ُ  والـ،سمعـون
َ
َ
َ
. جـون
يخــر
والشياطيــن
،يتكلمــون
ُ
Die omwille van ons veertig dagen en veertig
nachten heeft gevast in een onuitsprekelijk mysterie.
Die met de kracht van Zijn Goddelijkheid water heeft
veranderd in wijn, op de bruiloft te Kana in Galilea.
Die aan blinden het gezicht heeft geschonken, de
lammen weer deed lopen, de kreupelen heeft
geheeld, melaatsen heeft gereinigd, doven weer
deed horen, stommen deed uitvaren.

13 - de Zoon, voor de Feesten

– لإلبـن تقـال فى األعيـاد السيديـة13

َ
َ
 الـذي تجلـى، وإبنـةَ يـايـروس،بنــايـيـن
إبــن األرملــ ِة
الـذي أقـــا َم
َ
القــديسيــن وأضاء وجهــه
طابـور قــدا َم تالميــذ ِه
على جبـ ِل
َ
 الــذي أقـا َم،كالشمـس
 الـذي، القبـر بعــ َد أربعـ ِة أيـام
لعـازر مــن
ِ
َ
ِ
، وجحــش إبن أتــان مثــ َل ملــك
دخـَـ َل أورشليــ َم راكبــأ على أتــان
ِ
Die de zoon van de weduwe uit Naïn heeft
opgewekt en ook de dochter van Jaïrus. Die
op de berg Tabor van gedaante is veranderd
voor Zijn heilige discipelen, zodat Zijn gezicht
straalde als de zon. Die Lazarus uit het graf
heeft opgewekt na vier dagen, Die Jeruzalem
is binnengetrokken, zittend op een ezel, met
een veulen van een ezel, als een Koning.

13 - de Zoon, voor de Feesten

– لإلبـن تقـال فى األعيـاد السيديـة13

َ الددـذي عا َهـددـ َد تالميـددـذَه القـديسيد
دـدس
َ  وأعطاهـُددـم جسددـدَه المقد،دـن
،ب
،و َد َمــه الكـريــ َم
َ  الدـذي ُصد ِل،لغـفدـران خطايـانــدـا
ِ ب علدى الصدلي
ِ
َ
 وبعـدـ َد ثـالثددـ ِة أيـدـام قـددـا َم،دـر
ق
َ وسحـدـ
ُ ،الشيطدـان
ِ وو ِضددـ َع فدى القبد
َحـر طبـريــه
َ
ِ مـن األمـــوا
ُ الـذي رأه تالميــَذه،ت
ِ َالمختـارون على ب
،بعـ َد قيامتِــة المقــدسـ ِة
Die met Zijn heilige discipelen een verbond sloot
en hun Zijn Heilig Lichaam en Zijn Kostbaar
Bloed heeft gegeven tot vergeving van onze
zonden, Die gekruisigd is en de satan heeft
verpletterd, en in het graf is gelegd en na drie
dagen is verrezen uit de dood, Die door Zijn
uitverkoren discipelen bij het meer van Tiberias
werd gezien.
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َ
ميـن
وبعــد
ِ ص ِعـ َد إلى السمـوا
َ أربعيــن يـومــا
َ  و َج،ت
ِ لـس عـن ي
ّ ْ  وأرسـ َل لنــا الــرو َح ال ُم،الصالح
, عـزى مثـل ألسنــ ِة نـار
أبـيـه
ِ
َ
َ
 قـائال،سيـن
المختـاريـن والـرســ ِل القـدي
الـــذي عـَلــ َم تــالميـذ ُه
 أبـانــا الـذي فى:  متى صليتـم فاطلبـوا هكـذا وقـولـــوا, لهــم
.  الخ... السمــوات
En na veertig dagen is Hij ten hemel opgevaren
en is Hij gezeten aan de rechterhand van Zijn
Goede Vader en heeft Hij ons de Trooster
gezonden als tongen van vuur. Die Zijn
uitverkoren discipelen en heilige apostelen heeft
geleerd, toen Hij zei : “Wanneer u bidt, bid dan
zo en zeg : Onze Vader die in de hemelen zijt…”

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
مديح التوزيع
Lofzang van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Psalm 150

150 المزمور

* Doxa ci Kurie Doxa ci @
Allylouia Allylouia @ Ally
louia Allylouia .
* Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja
Allieloeja Allieloeja Allieloeja .

 الليلويا الليلويا الليلويا: * ذوكصاسي كيري ذو كصاسي
.الليلويا
* Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie
: Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja .
َ يارب المج ُد
َ * المج ُد
. هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا: لك
لك
ُ
* El-makhdo lek ja Rab, el-makhdo lek : Hallieloja .

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `p23ri `mF5 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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 :
a42wbt4 `egen pitwov `n)abwr .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
shobtf ezjen pie to-oe in Tabor .

 أفشوبتف إيجين بي: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. طواو إن طابور
* Jezus Christus de Zoon van God, is
getransfigureerd op de Berg Tabor.

.  تجلى على جبل طابور: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : takhalla 3ala khabal
tabor.

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.
. إسمعنــا وإرحمنــا،* يـا يســوع المسيح إبــن اللـه
Index - الفهرس
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Lofzang van het uitdelen van communie van de
Transfiguratie

مديح عيد التجلي

Lofzang van het uitdelen van communie

مديح عيد التجلي

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
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤواب
.أو أوناس
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de
volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.

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

مديح عيد التجلي

Lofzang van het uitdelen van communie

* المجد هلل ذو الرحمة  :المجد لإلبن ذو الكلمة  :المجد للروح
واهب الحكمة  :ثالوث نمجده بغير فتور .
* الجالس فوق الكروبيم  :الممجد من السيرافيم  :والحيوانات
حاملوا العرش العظيم  :يسبحونه على ممر الدهور .
* واألربعة وعشرون قسيس  :يرتلون له بالتقديس :
وميخائيل بشكل نفيس  :واقف أمام كرسى النور .

* وذوو الرتب والقوات  :والرؤساء مالئكة السموات :
يسبحونه بأجمل النغمات  :وهو الحى الباقى مدى الدهور .

مديح عيد التجلي

Lofzang van het uitdelen van communie

* ونحن شعبه وأحباه  :نسبحه فى عاله  :ونقول المجد إلبن
هللا  :المتجلى فوق جبل الطور .
* ولما دبر وأراد  :أن يتجلى خالق العباد  :أخذ من التالميذ
األمجاد  :ذوى العمل المبرور.
* بطرس ويوحنا الهمام  :ويعقوب عالى المقام  :وصعدوا
جبال عاليا بالتمام  :وتجلى بوجه مشرق بالنور .
* وكانت ثيابه بيضاء  :والنور على الجبل قد أضاء  :فظهروا
إثنان من األنبياء  :وهما موسى وايليا الغيور .

مديح عيد التجلي

Lofzang van het uitdelen van communie

* وكانا يخاطبانه بخضوع  :فقال بطرس للرب يسوع  :بكل
أدب وخشوع  :اصنع ثالث مظال فوق الطور .
* واحدة تكون برسمك  :وواحدة لموسى
 :وواحدة اليليا عبدك  :فظللتهم سحابة من النور .

نبيك

* وظهر منها صوت سمعوه  :هذا إبنى الحبيب فأطيعوه :
فاضطربوا وما استطاعوه  :وانبهروا من هذا النور.

* فسقطوا من شدة الفزع  :وما اعتراهم من الجزع  :فلمسهم
يسوع فارتفع عنهم الخوف  :وعمهم الحبور .

مديح عيد التجلي

Lofzang van het uitdelen van communie

* فرفعوا نظرهم نحو محياه  :فلم يروا أحدا سواه  :يتجلى فى
باهى ضياه  :كالكوكب المشتمل بالنور .
* وفى نزولهم من ذلك المكان  :قال لهم الرب الديان  :ال تخبروا
بالرؤيا أى انسان  :حتى أقوم من بين القبور.
* فازداد التالميذ من االيمان  :ومجدوا ابن االنسان
 :وقالوا هذا الذى قد كان  :يتجلى فوق جبل الطور .
* يا من تجلى باألنوار  :أمام تالميذه األطهار  :نجنا من شر
األشرار  :وأرحمنا واشملنا بالنور .
/ / /
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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
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قانون الختام

Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w
Pen=oc I=yc P=,=c .
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
. بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
 ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين
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`P23ri `mF5 a42wbt4
pitwov `n)abwr.

`egen

Epshierie em Efnoetie af shobtf ezjen pie tooe in Tabor.
. إبشيري إم إفنوتي آفشوبتف إيجين بي طواو ان طابور
De Zoon van God is getransfigureerd op de
Berg Tabor.
. إبن هللا تجلي علي جبل طابور
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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

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف
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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 سي
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
. تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نو إن أهى إنتى ماثوصاال: ِديك
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
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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
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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
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V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon
Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen
noe ethronos, en han miesh en rompie nem
han seejo en hierienie kon,

نو إثرونوس إن هان
إفنوتي إنتي إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ ميش إن رومبي نيم هان
De God des hemels bekrachtige hen op
hun zetel, voor vele jaren en vreedzame
tijden,
إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية
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`ntef;ebio

`nnoujaji
tyrou
capecyt
`nnou[alauj `n,wlem.
Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet
en noe etsha lavkh en koo-lem.

نو إتشالفج إن
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ إنتيف ثيفيو إن
.كوليم
en vernedere al hun vijanden snel onder
hun voeten.
.ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا
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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
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قانون الختام
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
ُ
ُ
ُ
َّ
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