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إبصالية واطس للقيامة

* Aly;wc tennah] `anon @ pi`slol `nor;odoxon @

je `pouro `nte ni`ewn @ P=,=c `anecty ek nekrwn.
* Bon ourasi nem ou;elyl @ je V] aftyitou nan @
je penouro Emmanouyl @ P=,=c `anecty ek nekrwn.
* Waarlijk geloven wij, het Orthodoxe volk, dat de
Koning der eeuwen, Christus is verrezen uit de
doden.
* Alle vreugde en blijdschap, zijn ons door God
gegeven, want onze Koning Emmanuël, Christus
is verrezen uit de doden.

:  أن ملك الدهور:  نحن الشعب االرثوذوكسى: * حقا نؤمن
. المسيح قام من األموات
:  الن ملكنا عمانوئيل:  أعطاهما لنا اللـه: * فرحا وتهليل
. المسيح قام من األموات

* Genoc niben `nte nirwmi @ noumwit tyrou cecoutwn @
je Pilogoc `mmairwmi @ P=,=c `anecty ek nekrwn.
* Dauid `pouro `mPi=cl@ afjoc qen pi'altyrion @ je
aftwnf `nje Vnou] qen ou;elyl @ P=,=c `anecty ek
nekrwn.
* Alle paden zijn recht gemaakt, van de menselijke
geslachten, want het Menslievende Woord,
Christus is verrezen uit de doden.
* David de Koning van Israël, zei met de harp, God
is vreugdevol verrezen, Christus is verrezen uit de
doden.

 ألن الكلمة ُمحب البشر:  جميع طرقهم مستقيمة: * كل جنس البشر
.  المسيح قام من األموات:
 المسيح:  قد قام اللـه بتهليل:  قال فى المزمور: * داود ملك إسرائيل
.قام من األموات

* E;be ]`anactacic e` ;ouab @ hwc ;elyl `ari'alin
@ hisennoufi qen nie;noc eucop @ P=,=c...
* =Z `ntagma `naggeloc @ cehwc `erof =p=natikon @
e;be `vnohem `mpikocmoc @ P=,=c...
* Prijst, jubelt en zingt, omwille van de heilige
Verrijzenis, en predikt tot de naties,
Christus…
* Zeven rangen van engelen, prijzen Hem
spiritueel, omwille van de redding van de
wereld, Christus…
 وبشروا معا فى:  س ِبحوا وهل ِلوا ور ِتلوا: * من أجل القيامة المقدسة
.  المسيح قام من األموات: األمم
:  من أجل خلص العالم:  تسبحه روحيا: * سبع طغمات الملئكة
. المسيح قام من األموات

* Yl n
` ;of pe U=c :=c @ tenhwc `erof `mmocikon @ je
`n;of afcw] `mpengenoc @ P=,=c...
* :elyl `w `pgenoc `nAdam @ qen ourasi
`m=p=natikon @ je pirefcwnt `nAdam @ P=,=c...
* El is de Zoon van God, wij prijzen Hem met
muziek, want Hij heeft ons geslacht verlost,
Christus…
* Verheugt u O geslacht van Adam, met
spirituele vreugde, want de Schepper van
Adam, Christus…
 المسيح:  ألنه خلص جنسنا:  نُسبحهُ بالموسيقى: * إيل هو إبن اللـه
. قام من األموات
 المسيح قام من:  ألن خالق آدم:  بفرح روحى: * تهلل يا جنس آدم
. األموات

* Ic ]`ktycic tyrc eucop @ rasi e;be paimuctyrion
@ je `Psyri `mvy=e=;u @ P=,=c...
* Kurioc I=y=c P=,=c @ `Psyri `mV] Pilogoc @ tenhwc
`erof enjw `mmoc @ P=,=c...
* De hele schepping tezamen, verblijdt zich
omwille van dit mysterie, want de Zoon van de
Heilige, Christus…
* De Heer Jezus Christus, de Zoon van God
het Woord, Hem prijzen wij zeggende,
Christus…
:  ألن إبن القدوس:  من أجل هذا السر: * ها البريه تفرح معا
. المسيح قام من األموات
 المسيح قام:  الكلمه قائلين:  يسوع المسيح إبن اللـه: * نسبح الرب
. من األموات

* Loipon au,af qen pi`mhau @ kata ni`cmy
`m`provytikon @ qen pimah =g `n`ehoou @ P=,=c...
* Marenka] `w nilaoc @ `epieuaggelion @
vy`etafjoc je pi`a;anatoc @ P=,=c...
* En zij hebben Hem in het graf gelegd,
volgens de profetieën, en op de derde dag,
Christus…
* Laat ons het Evangelie, begrijpen O volk, dat
gesproken heeft dat de Onsterfelijke,
Christus…
:  وفى اليوم الثالث:  حسب األخبار النبوية: * ُوضع أيضا فى القبر
. المسيح قام من األموات
 المسيح:  أن غير المائت:  أيها الشعوب الذى قال: * فلنفهم االنجيل
. قام من األموات

* Nitagma tyrou `nte nivyou`i@ nivucic `nno`yron@
auer`svyri qen nek`hbyou`i@ P=,=c...
* Xeretwn ne nek`hbyou`i@ nekhap `mparadoxon@
je n
` ;ok pe `pouro `nte nivyou`i@ P=,=c...
* Alle hemelse rangen, en de rationele
naturen, verwonderden zich over Uw werken,
Christus…
* Verheven zijn Uw werken, en Uw
wonderbaarlijke oordeel, want U bent de
Koning der Hemelen, Christus…
:  تعجبت من أعمالك:  والطبائع العقلية: * كل الطغمات السمائية
. المسيح قام من األموات
 ألنك أنت هو ملك السموات:  وأحكامك المعجزة: * وباالكثر أعمالك
.  المسيح قام من األموات:

* Ouran
`nsousou
pe
pekran
@
U=c
:=c
vilan`;rwpon @ tennah] a[ne
`ckandalon @ P=,=c...
* Piouai `ebolqen }`triac @ Pilogoc `naidion @
`psyri `mV] `aly;wc @ P=,=c...
* Een naam van trots is Uw Naam, O Zoon van
God de Menslievende, wij geloven zonder
twijfel, Christus…
* De Ene van de Drie-eenheid, het Eeuwige
Woord, de Zoon van de Ware God, Christus…
 نؤمن بغير شك:  يا إبن اللـه محب البشر: * إسم االفتخار هو إسمك
.  المسيح قام من األموات:
 المسيح:  إبن اللـه الحقيقى:  الكلمة الذاتي: * الواحد من الثالوث
. قام من األموات

* Rwn gar afmoh `nrasi @ nem ouounof `natmetron
@ je picyini `nnyetswni @ P=,=c...
* Cwtem `eroi w
` namenra] @ ny`etau[i `mpiparabion
@ e;be ]`anactacic `m`Psyri `mV] @ P=,=c...
* Onze lippen zijn vervuld met vreugde, en
onmeetbare blijheid, want de Geneesheer van
de zieken, Christus…
* Hoort naar mij O mijn geliefden, die het
testament hebben ontvangen, omwille van de
Verrijzenis van de Zoon van God, Christus…
 المسيح:  الن طبيب المرضى:  وسرورا اليقاس: * فمنا إمتأل فرحا
. قام من األموات
:  من أجل قيامة إبن اللـه:  الذين أخذوا الوصية: * إسمعوا ياأحبائى
. المسيح قام من األموات

* Tennah] a[ne canic @ qen pai hwb `mmuctyrion
@ je `Psyri `mmonogenyc @ P=,=c...
* Uppe ni`rovytyc tyrou@ auer`provyteuin deon@
je `pouro `nte niourwou tyrou@ P=,=c...
* Wij geloven zonder twijfel, in deze
mysterieuze kwestie, dat de Eniggeborene
Zoon, Christus…
* Zie, alle profeten, hebben ook geprofeteerd,
dat de Koning van alle koningen, Christus…
 المسيح:  أن اإلبن الوحيد:  بهذا األمر السرى: * نؤمن بغير شك
. قام من األموات
 المسيح:  أن ملك جميع الملوك:  تنبأوا أيضا: * هوذا جميع االنبياء
. قام من األموات

*V] `nte ni`provytyc@ nem ni`;myi nem nidikeon@
n
` ;of pe pidecpotyc@ P=,=c...
*`<ouab P¡ ouoh `,ouab @ `,ouab ]nou sa ni`ewn
@ je `n;ok pe `Psyri `mvy`e;ouab @ P=,=c...
* De God van de profeten, en de oprechten en
de rechtvaardigen, Hij is de Meester, Christus…
* Heilig O Heer en Heilig, Heilige nu en tot in
eeuwigheid, want U bent de Zoon van de
Heilige, Christus…
 المسيح قام من:  هو السيد:  واألبرار والصديقين: * إله األنبياء
. األموات
 ألنك أنت إبن:  قدوس قدوس األن والى الدهور: * قدوس أيها الرب
.  المسيح قام من األموات: القدوس

* "wtyr `mpikocmoc tyrf @ Pennou] `n`aly;inon @
tennah] qen penhyt tyrf @ P=,=c...
*`W vyetsop qajen ni`eneh @ pirefcwnt `nni`ewn @
tenhwc `erok sa ni`eneh @ P=,=c...
* Wij geloven met heel ons hart, dat de Redder
van de hele wereld, onze Ware God, Christus…
* O U die was vóór de eeuwigheid, de Schepper
van de eeuwigheid, wij prijzen U tot in
eeuwigheid, Christus is verrezen uit de doden.
 المسيح:  مخلص العلم كله:  بأن إلهنا الحقيقى: * نؤمن بكل قلوبنا
. قام من األموات
:  نُسبحك الى اآلباد:  وخالق الدهور: * آيها الكائن قبل اآلباد
. المسيح قام من األموات
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Psalie watos voor
hemelvaart
إبصالية واطس لعيد الصعود

* Ainahwc `erok P¡ qen ounai@ nem ouhiryny nem
oume;myi@ je n
` ;ok pe pirefcwnt@ ouoh piref]hap `mmyi.

* Bon `nnibal `nte paka] @ eu`ecaji qen nek`svyri @
je ak`iri `noucw] @ akouwnh `ebol `nnek`hbyou`i.
* Ik zal U prijzen O Heer in genade, vrede en
oprechtheid, want U bent de Verlosser, en de
Ware Rechter.
* De ogen van mijn verstand, verkondigen Uw
wonderen, omdat U de verlossing hebt volbracht,
en Uw werken geopenbaard.

 آلنك أنت هو المخلص:  والسلمة وبحق: * أسبحك يارب بالرحمـة
.  والديان الحقيقى:
 وأظهرت:  ألنك صنعت خلصا:  تنطق بعجائبك: * كل أعين فهمى
. أعمالك

* Genoc niben `nnirwmi @ euhwc `etek`anactacic @
nem pejinse `e`pswi `enivyou`i @ eunah] a[ne canic.
* Dauid `pouro `nI=l=y=m@ afjw `mmoc icjen oucyou@
je afwlf `ejen Ni,eroubim@ afhalai `ejen ni;iou.
* Alle

menselijke geslachten, prijzen Uw
Verijzenis, en Uw opvaring naar de hemelen, en
geloven zonder twijfel.
* David de Koning van Jeruzalem, sprak in een
ver verleden, “Hij reed op een Cherub, en vloog
op de wind.”

:  وصعودك إلى السموات:  تسبح قيامتك: * كل أجناس البشر
. وتؤمن بغير شك
:  أنه ركب على الشاروبيم:  قال منذ زمان: * داود ملك أورشليم
.وطار على الرياح

* E`slylou`i `ebol `mP¡ @ ni-ar,y nem ni`exouci`a @
ni`;ronoc nem nimet¡ @ nijom je qen ou=al.
* Zeontoc qen ou`aly;i`a @ af-senaf `e`pswi `enivyou`i @

afer-e,malwteuin
`nhane,malw-ci`a
@
af] `nhantaio `nnirwmi.
* Verheugt u in de Heer, u vorstendommen en
machten, tronen en heerschappijen, en krachten
zeggende Halleluja.
* Ja waarlijk in waarheid, is Hij opgevaren ten hemel,
Hij heeft gevangenen meegevoerd, en gaven
gegeven aan de mensen.

 والسيادات:  والسلطات والكراسى: * هللى للرب أيتها الرئاسات
.  قائلة الليلويا: والقوات
 وأعطى:  وسبى سبيا:  صعد الى السموات: * نعم حقا بالحقيقة
. للناس كرامات

* Ydeon ten`cmou `erok @ nem `ntagma `na;nau `erwou @

ouoh tenouwst `mmok @ nem ny`etounau `erwou.
* :elyl `mV] qen han`cmy@ `nte oume;myi nem ounai@
je afsenaf `e`pswi `e`tve@ `nte `tve ca nimansai.

* En ook wij prijzen U, met de onzichtbare
rangen, en wij aanbidden U, met de zichbaren.
* Verheugt u in God met stemmen, van
waarheid en genade, en roep: “Hij is
opgevaren naar de Hemel, der Hemelen naar
het Oosten.”
 مع:  ونسجد لك:  مع الطغمات غير المرئية: * وأيضا نباركك
. المرئيين
ص ِعد الى سماء
َ :  والرحمة قائلين: * هللوا للـه بأصوات الحق
.  ناحية المشارق: السماء

* Iwannyc pi;eologoc @ afjoc qen pefeuaggelion
@ je ainau `pouro P=,=c @ afsenaf `eouranoc.
* Ke palin peniwt Petroc @ aftamon `ebol qen rwf
@ je afsenaf `eouranoc @ `aniaggeloc ouwst `mmof.

* Johannes de Theoloog, zei in zijn Evangelie,
“Ik zag Christus de Koning, opvaren ten
hemel.”
* En ook onze vader Petrus, leerde ons met
zijn woorden, “Hij is opgevaren ten hemel, en
de engelen hebben Hem aanbeden.”
 إنى رأيت الملك المسيح:  قال فى إنجيله: * يوحنا الناطق بااللهيات
. ص ِعد إلى السموات
َ :
:  أنه ص ِعد الى السماء:  أعلمنا من فمه: * وأيضا أبونا بطرس
. وسجدت له الملئكة

* Loukac picyini `mmyi @ af`cqai qen ni`praxic @ je
vai pe I=y=c qen oume;myi @ afsenaf sa teftaxic.
* Markoc pi;eo`wrimoc@ afouwnh nan `mpai`cmot@
je afsenaf `aly;wc@ afhemci caou`inam `mpefiwt.
* Lucas de ware geneesheer, schreef in de
Handelingen, “Dit is Jezus die waarlijk, is
opgevaren naar Zijn rang.
* Marcus de Godsziener, heeft ons dit beeld
geopenbaard, “Hij is waarlijk opgevaren, en is
gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader.
 أن هذا هو يسوع:  كتب فى األعمال: * لوقا الطبيب الحقيقى
.  ص ِعد الى فوق الى رتبته: بالحقيقة
:  ص ِعد بالحقيقة:  أظهر لنا هذا الشبه قائل: * مرقس الناظر اإلله
. وجلس عن يمين ابيه

* Nijom
tyrou
`nte
nivyou`i@
auhitou
`e`qryi
auouwst `mmof @ na nivyou`i nem na `pkahi @ qen han`cmou
auhwc `erof.
* X`cmarwout `w piouro @ pi`;myi qen tef`ktycic @ va

piersisi nem pi[ro @ piref]hap qen ]`kricic.

* Alle machten van de hemelen, knielden en
aanbaden Hem, de hemelsen en de aardsen, prezen
Hem met zegeningen.
* Gezegend bent U O Koning, die oprecht is met Zijn
schepping, aan wie de volmacht en overwinning
toebehoren, de Rechter op de Dag des Oordeels.

:  السمائيون واالرضيون:  خروا وسجدوا له: * كل قوات السموات
.سبحوه بالبركات
 صاحب السلطان والغلبة:  البار فى خليقته: * ُمبارك أنت أيها الملك
.  القاضى فى الدينونة:

* Ou`wou nak qen ousep-`hmot @ w
` pinou] `n`aly;oc
@ je akouwrp `mpek`hmot @ `ejen nek`apoctoloc.
* Pi=p=na `mparaklyton @ `m`vry] `nhanlac `n`,rwm @

qen ]bahmi `nte Ciwn @ afmahwou `ebol qen tefjom.

* Aan U zij de glorie met dankzegging, O
waarachtige God, want U hebt Uw genade
gezonden, op Uw Apostelen.
* De Geest de Parakliet, vervulde hen met Zijn
kracht, als tongen van vuur, in de bovenzaal
van Sion.
 على:  ألنك أرسلت نعمتك:  أيها اإلله الحقيقى: * لك المجد بالشكر
. رسلك
 مألهم من:  فى عُلية صهيون:  مثل ألسنه نار: * الروح المعزى
. قوته

* Ran niben au`emi `erwou @ nivuly niacpi `nlac @
nyethyt aucaji `mmwou @ hiten `e`tjom `n}`triac.
* Cwtem `e`pcaji `nIouyl@ pi`provytyc ettaiyout@
`nte na `pyi `mPi=c=l@ `ejen pai`ehoou et`cmarwout.
* Zij kregen kennis van alle namen, alle stammen

en talen der tongen, zij spraken over verborgen
dingen, door de kracht van de Drie-eenheid.
* Hoort het woord van Joël, de geëerde profeet,
van het huis van Israël, over deze gezegende
dag.

:  وتكلموا بالخفيات:  والقبائل ولغات األلسن: * عرفوا كل األسماء
. من قِبـّل قوة الثالوث
 عن:  الـذى آلل بيت إسرائيل:  النبى المكرم: * إسمعوا قول يوئيل
. هذا اليوم المبارك

*`Tqa`e `nte ni`ehoou @ ]najws `ebol `mPa=p=na @ `ejen
carx niben `etai;ami`o @ ei`eou-wnh `ebol `nnika;artwma.
* Umnologi`a niben `n`cmou @ tenouwrp `mmwou harok
eucop@ kata `pcaji `mpi;eo-voroc@ Dauid pi`provytyc.
*“In de laatste dagen, zal Ik mijn Geest
uitstorten, op alle vlees die ik geschapen heb, Ik
zal wonderen openbaren.”
* Wij zenden tot u, alle prijzingen en lof, zoals
gesproken is door David de profeet, die door
God was geïnspireerd.

 وأظهر:  على كل جسد خلقته:  أسكب من روحى: * فى أخر األيام
. المعجزات
 داود:  كقول اللبس االله:  نرسله إليك معا: * كل تمجيد وتسبيح
. النبى الطاهر

* Vyethemci hijen Ni,erou-bim @ ouonk `ebol
`mpe`m;o `nEvrem @ nem Manaccy nem Baniamin @
matounoc tekjom `amou `e`vnahmen.
*`<ouab `,ouab `,ouab @ w
` piouro `n`epouranion @
nem pek=p=na =e=;u @ pi;ucauroc `nte ni`aga;on.
*“Gij die troont op de Cherubijnen, openbaar
Uzelf voor Efraim, Benjamin en Manasse, wek
uw sterkte op en kom tot onze verlossing.”
* Heilig, heilig, heilig, O Hemelse Koning, met
Uw Heilige Geest, de Schat van goedheid.
:  اظهر أمام أفرآم ومنسى وبنيامين: * أيها الجالس على الشاروبيم
.  وهلم لخلصنا: أقم قوتك
:  مع روحك القدوس:  أيها الملك السماوى: * قدوس قدوس قدوس
. كنز الخيرات

* "wtyr `nte ouon niben @ ouoh `vref] `m`pwnq @
`amou swpi `nqyten @ `Psyri `mV] etonq.
*`Wou`nhyt `ejen pekbwk @ `w pimonogenyc `nnou]
@ vy`etaf-ernobi `erok @ `ari`hmot naf `mpicw].
* O Redder van iedereen, en de Gever van
leven, kom en vervul ons, O Zoon van de
Levende God.
* O Eniggeborene God, wees geduldig met Uw
dienstknecht, die tegen U heeft gezondigd,
schenk hem verlossing.
 يا إبن اللـه:  هلم وحل فينا:  ومعطى الحياة: * يا مخلص الجميع
. الحى
.  أنعم له بالخالص:  الذى أخطأ اليك:  أيها الوحيد: * تأنى على عبدك

*`W Pen¡ I=y=c P=,=c @ `ari`vmeu`i `nnenio]
`n`epikocpoc @ nem nimona,oc nem nidi`akwnoc @
nem `pcepi `mpeklaoc `mpictoc.

* O onze Heer Jezus Christus, gedenk onze

vaders de bisschoppen, de monniken en
diakenen, en de rest van Uw gelovige volk.

 والرهبان:  أذكر آبائنا اآلساقفه: * ياربنا يسوع المسيح
.  وسائر شعبك المؤمن: والشمامسة
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Psalie Adam

إبصالية آدام

للقيامة
Voor De verrijzenis

لعيد الصعود
het Hemelvaartfeest

Psalie Adam voor
de verrijzenis
إبصالية آدام للقيامة

* Ari'alin `mvoou @ qen ou`cmy `nounof @ je
`pouro `nte `p`wou @ I=y=c P=,=c aftwnf.
* Bon niben cehwc @ qen ou`cmy `nat,arwc @ je
V] Pilogoc@ I=y=c P=,=c aftwnf.

* Zingt vandaag, met een stem van vreugde,
want de Koning van de Glorie, Jezus Christus is
verrezen.
* Iedereen prijst, met een onophoudelijke stem,
want God het Woord, Jezus Christus is verrezen.

 يسوع المسيح قد:  ألن ملك المجد:  بصوت الفرح: * رتلوا اليوم
. قام
 يسوع المسيح:  الن اللـه الكلمة:  بصوت غير ساكت: * كل يسبح
. قد قام

* Ge gar n
` ;of pe pennou] @ `amwini marenouwst
`mmof@ pihiyb `nte V] @ I=y=c P=,=c aftwnf.
* Decpota afmou @ qen `tcarx ouoh afkocf @ qen
pimah =g `n`ehoou @ I=y=c P=,=c aftwnf.
* Want Hij is onze God, komt laat ons Hem
aanbidden, het Lam van God, Jezus Christus
is verrezen.
* De Meester is in het vlees gestorven, en is
begraven, en op de derde dag, Jezus Christus
is verrezen.
. يسوع المسيح قد قام:  هلموا نسجد له:  حمل اللـه: * ألنه هو إلهنا
 يسوع المسيح قد:  وفى اليوم الثالث:  ودفُن: * السيد مات بالجسد
. قام

* Emmanouyl Pilogoc @ marenhwc `erof @
nem niaggeloc @ I=y=c...
* =Z `ntagma niben @ ceouwst `mmof @ euws
`ebol `ncyou niben @ I=y=c...
* Emmanuël het Woord, laten wij Hem
prijzen, met de engelen, Jezus…
* Alle zeven rangen, aanbidden Hem, ten
alle tijden verkondigend, Jezus…
 يسوع المسيح:  عمانوئيل الكلمة:  مع الملئكة: * فلنسبحه
. قد قام
 يسوع:  صارخة كل حين:  تسجد له: * كل الطغمات السبع
. المسيح قد قام

* Yppe peniwt Adam @ afrasi ouoh
afounof @ nem peniwt Abraam @ I=y=c...
* :elyl
ni`provytyc@
`mvoou
je
piat`stahof@ Pennou] pidecpotyc@ I=y=c...
* Zie, onze vader Adam, verheugde zich en
was blij, met onze vader Abraham, Jezus…
* Verheugt u vandaag O profeten, want de
Onbevattelijke, onze God de Meester, Jezus…

 يسوع:  مع أبينا إبراهيم:  فرح وجذل: * هوذا أبونا آدم
. المسيح قد قام
:  ألن السيد غير ال ُمدرك إلهنا:  أيها األنبياء: * تهللوا اليوم
. يسوع المسيح قد قام

* Ic ni``apoctoloc @ aunau ouoh auounof @ auhiwis
qen pikocmoc @ I=y=c...
* Ke palin nifaicojen @ piaggeloc nwou
afouonhf @ je `f,y `mpai ma an@ I=y=c...
* Zie, de apostelen, zagen het en werden
verblijd, en zij predikten in de wereld, Jezus…
* En ook de dragers van de welriekende
kruiden, aan hen verscheen de engel,
zeggend “Hij is niet hier,” Jezus…
 يسوع المسيح:  وكرزوا فى العالم:  رأوا وفرحوا: * ها أن الرسل
. قد قام
:  قائل ليس هو ههنا:  ظهر لهن الملك: * وأيضا حاملت الطيب
. يسوع المسيح قد قام

* Leli w
` ]par;enoc@ Maria `;mau `m`pounof@ je
pesyri `aly;wc@ I=y=c...
* Maren;elyl `mvoou@ ouoh `ntenounof@ je
`pouro `nte niourwou@ I=y=c...
* Jubelt O Maagd, Maria de moeder van de
vreugde, want waarlijk uw Zoon, Jezus…
* Laten wij ons vandaag verheugen, en
verblijden, want de Koning der koningen,
Jezus…
:  آلن إبنك بالحقيقة:  مريم أم الفرح: * تهللى أيتها العذراء
. يسوع المسيح قد قام
 يسوع المسيح قد:  ألن ملك الملوك:  ونفرح: * فلنتهلل اليوم
. قام

* Nem Loukac picovoc @ nem I=w=a pefmenrit @
auhiwis `nkalwc @ I=y=c...
* Xmarwout `w P=,=c @ piouwini `nat`sqetqwtf @
`amwini marenhwc `erof @ I=y=c...
* Lucas de Wijze, en Johannes Zijn geliefde,
hebben waarlijk gepredikt, Jezus…
* Gezegend bent U O Christus, het
Onbevattelijke Licht, komt laat ons Hem
prijzen, Jezus…
 يسوع المسيح قد:  يبشرون جيدا:  ويوحنا حبيبه: * لوقا الحكيم
. قام
 هلموا:  النور غير المفحوص: * ُمبارك أنت أيها المسيح
.  يسوع المسيح قد قام: فلنسبحه

* Ouoh afcw] `mpeflaoc @ `n`hryi qen
pefswbs @ `ebolqen pidi`aboloc @ I=y=c...
* Pihyib `mmyi@ marenhwc `erof@ Pennou]
`nta`vmyi@ I=y=c...
* Want Hij heeft zijn volk, met zijn Arm
verlost, van de duivel, Jezus…
* Laat ons Hem prijzen, het Ware Lam,
onze Ware God, Jezus…
 يسوع المسيح قد:  بذراعه:  من إبليس: * وخلص شعبه
.قام
 يسوع المسيح قد:  الحمل الحقيقى:  إلهنا: * بالحقيقة نُسبح
. قام

* Rwic `eron w
` Pennou] @ `ebolqen pi`,rof @
pennyb `Psyri `mV] @ I=y=c...
* Ciwn nem I=l=y=m @ `mvoou eu`eounof @ nem
`pkahi `nEv;alim @ I=y=c...
* Bewaar ons O onze God, van het bedrog,
O onze Meester de Zoon van God, Jezus…
* Sion en Jeruzalem, verblijden zich
vandaag, met het land Naftali, Jezus…

 يسوع:  يا سيدنا إبن اللـه:  من الغش: * أحرسنا يا إلهنا
. المسيح قد قام
:  مع أرض نفتاليم:  اليوم تفرحان: * صهيون وأورشليم
. يسوع المسيح قد قام

* Tenhwc ten`cmou erof @ tensemsi `mmof @
ouoh tenouwst `mmof @ I=y=c...
* U=c :=c penouro @ afmou ouoh afkocf @
menenca =g `n`ehoou @ I=y=c...
* Wij prijzen en zegenen Hem, en dienen
Hem, en aanbidden Hem, Jezus…
* De Zoon Gods onze Koning, stierf en
werd begraven, en na drie dagen, Jezus…
 يسوع المسيح قد:  ونسجد له:  ونخدمه: * نسبحه ونباركه
. قام
 يسوع:  وبعد ثلثة أيام:  مات ودفن: * ابن اللـه ملكنا
. المسيح قد قام

* Vai pe pi`ehoou @ e` ta P¡ ;amiof @ maren;elyl
`mvoou @ I=y=c...
* <ere ]`anactacic @ nem pi`mhau nem pi`cnof @
`etafvonf `nje pimonogenyc @ I=y=c...
* Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft,
laten wij ons vandaag verblijden, Jezus…
* Gegroet zij de Verrijzenis, en het graf en het
bloed, dat de Eniggeborene heeft vergoten,
Jezus…

 يسوع:  فلنتهلل اليوم:  الذى صنعه الرب: * هذا هو اليوم
. المسيح قد قام
 يسوع:  الذى سفكه الوحيد:  والقبر والدم: * السلم للقيامة
. المسيح قد قام

* "u,y ma`mton nwou @ qen `vma`nswpi `nte `pounof @
e;be tekmau ]ourw @ I=y=c...
*`W vyetaf[i`mkah @ ouoh pimou afkorf @ nai nan `w
piouro `n`eneh @ I=y=c P=,=c aftwnf.
* Schenk de zielen rust, in de plaats van de
vreugde, omwille van Uw Moeder de Koningin,
Jezus…
* O U die geleden heeft, en de dood hebt
vernietigd, wees ons genadig O Koning der
eeuwen, Jezus Christus is verrezen.

 يساوع:  مان أجال أماك الملكاة:  فاى مساكن الفارح: * النفوس نيحهاا
. المسيح قد قام
 يسوع المسيح:  إرحمنا ياملك الدهور:  وأبطل الموت: * يا من تألم
. قد قام

Psalie Adam voor
hemelvaart
إبصالية آدام لعيد الصعود

* Ari'alin kalwc @ qen handoxologi`a @
`nI=y=c P=,=c @ va ]exouci`a.
* Bon niben ce hwc @ `epiat`stahof @ Pen=c=wr
I=y=c @ pia;nau `erof.
* Zingt vreugdevol, met lofzangen, tot
Jezus Christus, die de volmacht heeft.
* Iedereen prijst, onze Verlosser Jezus,
de Onbevattelijke, en Ongeziene.
.  ذى السلطان:  ليسوع المسيح:  بتماجيد: * رتلوا حسنا
 الغير:  مخلصنا يسوع:  الغير ال ُمدرك: * الجميع يسبحون
. المرئ

* Ge gar dikeon @ `m`vry] `mpai-`ehoou @
afsenaf `eouranoc @ `nje `pouro `nte `pwou.
* Dauid gar afjoc @ qen ou`cmy `ncalpiggoc
@ `ari'alin `eP=,=c @ qen hanhumnoc.
* Want waarlijk, is op deze dag, de Koning
van de Glorie, opgevaren ten hemel.

* Want David heeft geroepen, met
bazuingeschal, “Zingt tot Christus, met
lofzangen.”
 ملك:  ص ِعد الى السماء:  فى مثل هذا اليوم: * آلنه حقا
. المجد
.  بتسابيح:  رتلوا للمسيح:  بصوت البوق: * قال داود

* E;be nimuctyrion @ `etaf`iri `mmwou @ `nje
`pouro `nni`ewn @ afcaji nemwou.
* Zews pimonogenyc @ afcaji nem nef`apoctoloc
@ menenca ]`anactacic @ efjw `mmoc.

* Over de mysteries, die de Koning der
eeuwen, heeft verricht, sprak Hij tot hen.
* De Eniggeborene God, sprak na de
Verijzenis, vele dingen tot de apostelen,
zeggende:
 تكلم أيضا: ملك الدهور:  التى صنعها: * من أجل األسرار
. معهم
: بعد القيامة قائل:  مع رسله:  االبن الوحيد: * كثيرا ما تكلم

* Yppe je ouon @ teten en,ai `nouwm @ af]
naf de on @ ouoh af[i afouwm.
* :wou] af] naf @ `noutebt efjemjwf @
nem ounyni @ `etaf[i afouwm.
* “Zie, hebt gij, iets te eten”, zij gaven
het Hem, en Hij nam het en at.
* Zij verzamelden en gaven Hem,
gebakken vis, en honing, en Hij nam het
en at.

.  وأخذ وأكل:  فأعطوه أيضا:  شئ يـ ُؤكل: * هل يوجد عندكم
.  فأخذ وأكل:  وشهدا:  سمكا مشويا: * اجتمعوا وأعطوه

* I=y=c qen pefersisi @ af`cmou `enef`apoctoloc @
acsopf `nje ou[ypi @ afsenaf `eouranoc.
* Kurioc I=y=c `mmyi @ `pouro `nte `tve @ piouwini
`nta`vmyi @ afsenaf `e`tve.
* Jezus zegende Zijn apostelen, in Zijn macht,
en een wolk onttrok Hem, en Hij voer op ten
hemel.
* Jezus de Ware Heer, de Koning des hemels,
het Ware Licht, is opgevaren ten hemel.

 وص ِعد إلى:  وأخذته سحابه:  بارك رسله: * يسوع بسلطانه
. السماء
 ص ِعد:  النور الحقيقى:  ملك السماء: * الرب يسوع الحقيقى
. إلى السماء

* Loukac afjoc @ qen pieuaggelion @ nem
Mat;eoc afjoc @ nem Markoc de on.
*`Mpe `hli senaf @ `e`pswi `e`tve @ `ebyl
`evy`etaf`i `epecyt @ `ebol qen `tve.
* Lucas sprak, in het Evangelie, zoals
Mattheus heeft gezegd, en Marcus
evenzo.
*“Niemand is opgevaren, naar de hemel,
dan Hij die neergedaald is, uit de hemel.”
.  ومرقس أيضا:  مع متى:  فى االنجيل: * قال لوقا
.  من السماء:  إال الذى نزل:  ص ِعد إلى السماء: * ليس أحد

*`Nte `psyri `m`vrwmi @ pe vyetsop qen `tve @ I=y=c
pireferhemi @ I=wa aferme;re.
*`Xmarwout `aly;wc @ `w pennyb P=,=c @ hijen
pi`;ronoc @ `nte pek`wou kalwc.
* Dat is de Zoon des Mensen, die in de
hemel woont, Jezus de Bestierder; en
Johannes heeft getuigd.
* Gezegend bent U in waarheid, O Christus
onze Meester, op de troon, van Uw glorie.

 وشهد:  يسوع ال ُمدبر:  الساكن فى السماء: * إبن البشر
. يوحنا
:  على كرسى:  أيها السيد المسيح: * مبارك أنت بالحقيقة
. مجدك حسنا

* Ouoh af`tcabwou @ sa pi`ehoou @
`etafhonhen `etotou @ `nnef`apoctoloc.
* P=,=c penouro @ menenca tef`anactacic @
afouonhf `erwou @ ouoh afouwm nemwou.
* En
Hij
heeft,
Zijn
apostelen
onderwezen, tot de dag, waarop Hij hen
gebood.
* Christus onze Koning, verscheen aan
hen, na Zijn Verijzenis, en Hij at met hen.
.  أمرهم فيه:  إلى اليوم الذى:  رسله: * وعلم
.  وأكل معهم:  ظهر لهم:  بعد قيامته: * المسيح ملكنا

* Rasi w
` nipictoc @ qen `psai `mpimonogenyc @
af;amion `eouranoc @ nem noudunamic.
*`Cmou `epimairwmi@ `pouro `nni`ewn@ af;ami`o
`mpirwmi@ kata tefhukwn.
* Verblijdt u O gelovigen, op het feest van de
Eniggeborene; de Schepper van de hemel, en al
haar machten.
* Looft de Menslievende, de Koning der eeuwen,
die de mens naar Zijn beeld, heeft geschapen.

:  الذى خلق:  فى عيد الوحيد: * إفرحوا أيها المؤمنون
. السماء وجندها
:  الذى خلق االنسان:  ملك الدهور: * س ِبحوا ل ُم ِحب البشر
. كصورته

* Tentwbh `mmok @ qen ouhyt efcoutwn @
tenouwrp nak @ hwc `m=p=natikon.
* U=c :=c `areh `eron @ `ebolha ni`hbwn @ nem
oumou nem oumonmen @ nem nidiwgmoc.
* Wij bidden U, met een oprecht hart, en
zenden tot U, spirituele lofzangen.
* O Zoon Gods bewaar ons, van de
schaarste, de dood en aardbevingen, en
van vervolgingen.
.  تسابيح روحية:  ونرسل إليك:  بقلب مستقيم: * نطلب منك
:  والموت والزالزل:  من الغلء: * يا إبن اللـه إحفظنا
. واالضطهاد

* Vai

pe pi`ehoou @ `eta P¡ ;amiof @
maren;elyl `mmon `nqytf @ ouoh `ntenounof.
* <ere ]`anactacic @ nem I=l=y=m nem Ciwn @ nem
pitwou `n`analum'ic @ nem pitwou `n`kranion.
* Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft,
laten wij ons verblijden, en ons daarover
verheugen.
* Gegroet zij de Verijzenis, en Jeruzalem en
Sion, en de berg van de Hemelvaart, en de
berg Kranion.

.  ونتهلل فيه:  فلنفرح:  الذى صنعه الرب: * هذا هو اليوم
 وجبل:  وجبل الصعود:  يا أورشليم وصهيون: * السلم للقيامة
. األقرانيون

* "wtyr `mpikocmoc @ qen tekparouci`a @ nohem
`mpek-laoc @ `cmou `etek`klyronomi`a.
* W Pen¡ I=y=c P=,=c @ senhyt qa peklaoc @ `areh
`erwou `aly;wc @ qen piparadicoc.
* O Redder van de wereld, verlos Uw volk, in
Uw Wederkomst, en zegen Uw erfdeel.
* O onze Heer Jezus Christus, wees Uw volk
genadig, en bewaar hen in waarheid, in het
Paradijs.

.  وبارك ميراثك:  خلص شعبك:  فى ظهورك: * يامخلص العالم
 فى:  وأحفظهم بالحقيقة:  تحنن على شعبك: * ياربنا يسوع
. الفردوس
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De Verzen van de
Cimbalen
أرباع الناقوس

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* AP=xc Pennov5 : twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i :
a4hemci caov`inam `mPe4iwt .

* A Pegrestos Pennotie, tonf ivol gen nie
esmooet, owoh af shinaf ie ipshoi e-nifie-owie,
af hemsie sa-owie nam im Pefjot.
 أووه: إثمواوت
 طونف إيفول خين ني: * آبخرستوس بين نوتى
ُ
 أف هيمسى صا أووي نام إم بيف: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
. يوت
* Christus onze God, is verrezen uit de dood, en is
opgevaren ten Hemel, en is gezeten aan de
rechterhand van Zijn Vader.
.* المسيح إلهنا قام من بين األموات وصعد إلي السموات وجلس عن يمين أبيه

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

*
Xere
te4`analvmyic
: `eta42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i : qen ov`wov
nem ovtaio : a4hemci caov`inam `mPe4iwt.

*Shere tef analim ipsies, etaf she naf ie
Ipshois enifie-owie, gen oe-o-oe nem oe-tajo,
af hemsie sa-owie nam im Pefjot.
:  إيطاف شيناف إإبشوي إيني فيؤوي: * شيري تيف آناليم إبسيس
. أفهمسي صا أووي نامإم بيف يوت: او طايو
ُ اواو نيم
ُ او
ُ خين
* Gegroet zij Zijn Hemelvaart, toen hij is
opgevaren ten Hemel, in glorie en eer, is hij
gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader.
* السلم لصعوده لما صعد إلي السموات بمجد وإكرام جلس عن يمين
.أبيه

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

*A42ena4 `e`p2wi `e`tfe : `nte `tfe ca nima`n2ai
: hina `nte4ovwrp nan `mpiparakl3ton:
Pi=p=na `nte 5me0m3i.

*Af shinaf ie ipshoi eetve, inte etve sa nie ma
in shai, hina intef oe-orp nan im pi parakliton,
pi Ipnevma inte tie mesmiel.
 هينا إنتيف:  إنتي إتفي صاني ما إن شاي: * أفشيناف إإبشوي إإتفي
.  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: اواورب نان إمبي باركليطون
ُ

*

Hij is opgevaren naar de hemel, der hemelen naar
het Oosten, dat Hij tot ons mag zenden de Trooster,
de Geest der Waarheid.
 ال ُمعزى روح:  لكى يُرسل لنا:  ناحية المشارق: صعد إلى سما السموات
َ *
. الحق

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 سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.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:  فال 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 =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب اوواو:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
.  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 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 twnk akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak
tonk ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين اواوشت امموك او بي إخرستوس
. جى أك طونك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent Verrijzen en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.قمت و خلصتنا
Index - الفهرس
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Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

:  العذراء كل حين:  أيتها القديسة الممتلئة مجدا: السلم 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: السلم 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
Index - الفهرس
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Een doxologie voor
het Verrijzenisfeest
ذوكصولوجية عيد القيامة

* Tote rwn a4moh `nra2i : ovoh penlac qen
ov0el3l : ge Penu I=3=c P=x=c : a4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt.
* Tote ron af moh in rashie, oewoh pen las gen oeseliel, zje Penshois Iesoes pie Igristos, af tonf ivol
gen nie ismoe-oet.
 جي:  اووه بين الس خين او ثيليل: * توتي رون أفموه إن راشي
 أفطونف إيفول خين ني: بين تشويس إيسوس بخرستوس
.إثمواوت
* Dan zijn onze lippen met vreugde vervuld, en onze
tongen met blijheid, want onze Heer Jezus Christus, is
verrezen uit de dood.

 ألن ربنا يسوع:  ولساننا تهليال: * حينئذ إمتأل فمنا فرحا
. قام من بين األموات: المسيح

* A4kwr4
`m`fmov
qen
te4gom
:
a4`0re`pwnq `erovwini `eron : `n0o4 on f3`eta42en2a4
: `enima etcapec3t `m`pkahi.

*Af korf im ifmo gen tef khom, af isre ip on-g er oeoinie iron, insof on fie etaf shen shaf, e-nie ma et sa
pe-siet im ip kahi.
 أف إثري إبؤنخ إير اواوويني: * أفكورف إم إفمو خين تيف جوم
 إيني ما إتصابي سيت إم:  إنثوف اون في إيطاف شيناف: إيرون
.إبكاهي
Hij overwon de dood door Zijn macht, en Hij liet het leven
over ons schijnen, Hij is het die afdaalde, naar de lagere
delen van de aarde.

 وهو أيضا:  وجعل الحياة تضئ لنا: * بقوته أبطل الموت
. الي األماكن التي أسفل األرض: الذي مضي

* Ni`mnovt `nte `amen5 : avnav `ero4 averho5 :
a4tako
`nninakhi
`m`fmov
:
`mpov`2gem
gom `n`amoni `mmo4.
* Nie im noet inti amentie, af nav irof af er hotie, af
ta-ko in nie nak hi im if mo, im po ish zjem khom
in a-monie immof.

 أفطاكو:  أفناف إيروف أف إيرهوتي: * ني إمنوت إنتي أمينتي
. إمبو إشجيم جوم إن أموني إمموف: إن ني ناكهي إم إفمو
* De wachters van de Hel, zagen Hem en werden
bevreesd, Hij vernietigde de angel van de dood, en
Hij werd er niet door gegrepen.

 فلم:  وأهلك طلقات الموت:  رأوه وخافوا: * بوابو الجحيم
.تستطع أن تمسكه

*A4qomqem `nhanpvl3 `n`homt:a4kw2 `nhanmoxl
ovc `mbenipi : a4`ini `nne4cwtp `ebol : qen ovovno4
nem ov0el3l.
* Af gom gem in han pilie in ihmot, af kosh in han
mok los im ve ni pie, af i-nie in nef sotp ivol, gen oe
oe-nof nim oe-seliel.
 أفكوش إنهان موخلوس إمفي: * أف خوم خيم إنهان بيلي إن إهموت
. خين اواو نوف نيم او ثيليل:  أف إيني إن نيف سوتب إيفول: نيبي
* Hij vernietigde de koperen poorten, en brak de
ijzeren sloten, en Hij nam Zijn uitverkorenen weg,
met verblijding en vreugde.

 وأخرج:  وكسر المتاريس الحديد: * سحق األبواب النحاس
. بفرح وتهليل: مختاريه

* A4`olov `e`psici nema4 : `eqovn `ene4ma`nemton :
a4nahmov e0be pe4ran : a4ovwnh `nte4gom
nwov `ebol.
*Af o-lo ie e-pet shisie nie mav, iegon e-nef ma in
emton, af nahmo esve pef ran, af oe-onh intef khom
no-oe ivol.

:  إيخون إنيف ما إن إمطون: * أف اولو إإبتشيسي نيماف
. أف اواوونه إنتيف جوم نواو إيفول: أفناهمو إثفي بيفران
* Hij hief ze met Hem op, naar Zijn plaats van rust,
en redde ze in Zijn Naam, Hij openbaarde aan hen
Zijn kracht.

 خلصهم ألجل:  إلي العلو إلي مواضع راحته: * وأصعدهم معه
. وأظهر قوته لهم: إسمه

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

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

* A=l =a=l : =a=l =a=l : =I3
= c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt.
* Ellieloje ellieloje, ellieloje ellieloje,
Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe, af
tonf ivol gen nie ismoe-oet.
 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا:* الليلويا الليلويا
. إثمواوت
 أفطونف إيفول خين ني: اواو
ُ
ُ إب ُؤرو إنتي إب
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja,
Jesus Christus de Koning van de glorie,
is verrezen uit de dood.
 يسوع المسيح ملك:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. قام من بين األموات: المجد

* 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: * فاى إيرى بى اوواو إير إبريبى ناف
. 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.

 والروح الق دس:  له المجد مع أبيه الصالح: * هذا الذي ينبغي
. من اآلن وإلى األبد:
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

Een doxologie voor
het Hemelvaartfeest
ذوكصولوجية عيد الصعود

* Ovoh menenca `hme `n`ehoov : a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i
: qen ov`wov nem ovtaio : a4hemci caovinam `mPe4iwt.

* Owoh menensa ehme in eho-oe, af shinaf ie
ipshoi e-nie fie-owie, gen oe-o-oe nem oetajo,
af hemsie sa-owie nam im Pefjot.

 أفشيناف إإبشوي إيني: إيهواو
* أووه مينين صا إهمي إن
ُ
أووى نام
َّ  أف هيمسي صا: اوطايو
ُ اواو نيم
ُ او
ُ  خين: فيؤوي
. إم بيف يوت
* En na veertig dagen, is Hij opgevaren naar
de hemel, met glorie en eer, Hij is gezeten aan
de rechterhand van Zijn Vader.

:  بمجد وكرامة:  صعد إلى السموات: * وبعد أربعين يوما
. وجلس عن يمين أبيه

* Kata `fr35 `eta4goc : `nge David qen Pi=p=na =e=0v
: ge pege Pu `mPau : ge hemci cataovinam.
* Kata ifritie etaf khos, inzje Davied gen pi
Ipnevma es-o-web, zje pe zje Ipshois im
Pashois, zje hemsie sa ta-owie nam.

 إنجي دافيد خين بي إبنفما: * كاطا إفريتي إيطاف جوس
 جي هيمسي صا:  جي بيجي إبتشويس إم باتشويس: إثؤواب
. أووى نام
َّ طا

* Zoals David heeft gezegd, door de Heilige
Geest, “De Heer sprak tot Mijn Heer, zet u aan
Mijn rechterhand.”

 إجلس عن:  قال الرب لربى:  بالروح القدس: * كقول داود
.يميني

* Avsnegwov `mpe4`amahi : `nge na `tfe nem na `pkahi
: niarx3 nem ni`e7ovci`a : nem n3etcapec3t `m`pkahi.

* Af etsh ne kho-oe im pef amahie, inzje na
etve nem na ip kahi, nie arshie nem nie
eksoseeje, nem nie et sa pe siet im ip kahi.

 إنجي نا إتفي نيم نا: جواو إم بيف أماهى
* أف إتشني
ُ
 نيم ني إتصابي سيت إم:  ني أرشي نيم ني إكسوسيا: إبكاهي
.إبكاهي
* De hemelsen en de aardsen, waren aan Zijn
macht onderworpen, de vorstendommen en
de machten, en de onderaardsen.

 والرئآسات:  السمائيون واألرضيون: * خضع لعزته
. و َمن تحت األرض: والسلطات

* Nigom t3rov `nte nif3ov`i : avhitov `e`qr3i
avovw2t `mmo4 : na nif3ov`i nem na `pkahi : qen
han`cmov avhwc `ero4.
* Nie khom tiro inte nie fie-owie, af hi-to ie egrie
af oe-osht immof, na nie fie-owie nem na ip kahi,
gen han esmo av hos irof.

اواوشت
ُ  أفهيطو إإخري أف: * ني جوم تيرو إنتي ني فيؤوي
 خين هان إسمو أفهوس:  ناني فيؤوي نيم نا إبكاهي: إمموف
. إيروف
* Alle krachten van de hemel, vielen neer en

aanbaden Hem, de hemelsen en de aardsen,
prezen Hem met zegeningen.

 السمائيون:  ّخرت وسجدت له: * جميع قّوات السموات
.سبَحوه بالبركات
َ : واألرضيون

* A42ena4 `e`p2wi `e`tfe : `nte `tfe ca nima`n2ai:
hina `nte4ovwrp nan `mpiparak-l3ton: Pi=p=na `nte
5me0m3i.
* Af shinaf ie ipshoi eetve, inte etve sa nie ma
in shai, hina intef oe-orp nan im pi parakliton,
pi Ipnevma inte tie mesmiel.

 هينا:  إنتي إتفي صاني ما إن شاي: * أفشيناف إإبشوي إإتفي
.  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: اواورب نان إمبي باركليطون
ُ إنتيف

* Hij is opgevaren naar de hemel, der hemelen

naar het Oosten, dat Hij tot ons mag zenden
de Trooster, de Geest der Waarheid.

:  لكى يُرسل لنا:  ناحية المشارق: صعد إلى سما السموات
َ *
. ال ُمعزى روح الحق

* E0be fai maren5`wov: `nte4`analvmyic =e=0v:
mare4-2ana`h034 qaron: `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Esve fai maren tie o-oe, intef analim ipsies
es-oweb, maref shan a-ihsief garon, intef ka
nen novi nan ivol.

:  إنتيف أناليم إبسيس إثؤواب: اواو
* إثفي فاي مارين تي
ُ
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: ماريف شانا إهثيف خارون
* Laten wij daarvoor verheerlijken, Zijn Heilige
Hemelvaart, dat Hij ons genadig mag zijn, en
onze zonden vergeeft.

:  لكى يتحنن علينا:  صعوده المقدس: * من أجل هذا فلن ّمجد
. ويغفر لنا خطايانا

* A=l =a=l : =a=l =a=l : P=x=c a4twn4 `ebol qen

n3e0mwovt : ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.
* Ellieloje
ellieloje,
ellieloje
ellieloje,
Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.

 بخرستوس أفطونف إيفول: * الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
. أووه أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي: إثمواوت
خين ني
ُ
* Halleluja

Halleluja, Halleluja Halleluja,
Christus is verrezen uit de dood, en is
opgevaren naar de hemel.

 المسيح قام من بين:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
.  وصعد إلى السموات: األموات

* Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa
`eneh.
* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef
joot en aghathos, nem pie Pnevma eth-oewab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: أغاثوس
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede
Vader, en de Heilige Geest, nu en tot in
eeuwigheid.

 والااروح:  لااه المجااد مااع أبيااه الصااالح: * هااذا الااذي ينبغااي
. من اآلن وإلى األبد: القدس

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:  في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها: * كوني أنت ناظـرة علينا
. 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:  مخلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـه
. ويقـرر 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
Index - الفهرس

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt : ovoh
a42ena4
`e`p2wi
`enif3ov`i
:
a4hemci
caov`inam `mPe4iwt : =a=l =a=l.
Ellieloje Ellieloje, Pegrestos af tonf ivol gen nie
esmooet, owoh af shinaf i-ipshoi i-nie fie o-wie, af
himsie sa o-wie nam im pef, jot, ellieloje ellieloje.

 أووه:  بخرستوس أفطونف إيفول خين ني إثموا ُوت: الليلويا الليلويا
:  أفهمسى صا أووي نام إم بيف يوت: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
.الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja, Christus is verrezen uit de dood,
en is opgevaren ten Hemel, en is gezeten aan de
rechterhand van Zijn Vader, Halleluja, Halleluja.
 وصعد إلي السماوات وجلس عن، المسيح قام من األموات،هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا،يمين أبيه

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
A=l =a=l : =a=l =a=l : P=x=c a4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt
:
ovoh
a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.
Ellieloje ellieloje, ellieloje ellieloje, Pegristos
af tonf ivol gen nie esmo-oet, owoh af shinaf
ie ipshoi e-nie fie-owie.
 بخرستوس أفطونف إيفول خين ني: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
. أووه أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي: إثمواوت
ُ
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Christus is
verrezen uit de dood, en is opgevaren naar de
hemel.
 وصعد إلى:  المسيح قام من بين األموات:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. السموات

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: فاى إيرى بى اوواو إير إبريبى ناف
. 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.
 م ن:  وال روح الق دس:  ل ه المج د م ع أبي ه الص الح: ه ذا ال ذي ينبغ ي
.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.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: جى إف إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
 تين اواووشت إمموس تين تى أو: تى إترياس إيت جيك إيفول
. أوناس
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.

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

De Afsluitende Canon
van vespers en metten

قانون ختام عشية وباكر

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

`Ariten `nem`psa anon `w nipictoc
qanisyri `nor;odoxoc @ qen tenounof
nem niaggeloc `nte nefsai nem
ni`apoctoloc .

A-rie ten in im ipsha anon o-nie pistos ga nie shirie in
orthodoxos, gen ten oe-nof nem nie ankhelos inte nef shai
nem nie apostolos .

: أريتين إن إم إبشا آنون أوني بيسطوس خاني شيري إن أورثوذوكسوس
. خين تين أونوف نيم ني آنجيلوس إنتي نيف شاي نيم ني آبسطولوس
Maak ons waardig, wij de orthodoxe gelovigen, opdat
wij ons mogen verblijden met de engelen en de
apostelen met hun feesten.
إجعلنا مستحقين نحن المؤمنين بني االرثوذكسية لكي نفرح مع الملئكة
. والرسل بأعياده

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Je apen[oic I=y=c P=,=c V] pimonogenyc
afouwnh
`nnef`apoctoloc
menenca
tefanactacic .

Zje a Penshois Iesos Pegristos Ifnotie pie monokhenies af oe-onh in nef apostolos menensa tef
anastasies .
جي آبين تشويس إيسوس بخرستوس إفنوتي بي مونوجينيس أف
. أوأونه إن نيف آبوسطولوس مينينصا تيف آناسطاسيس
Want onze Heer Jezus Christus de Enige God
verscheen aan Zijn Apostelen na Zijn Verrijzenis.
.أن ربنا يسوع المسيح هللا الوحيد ظهر لرسله بعد قيامته

Refrein

المرد
* Ari'alin ari'alin ari'alin qen
ou =a=l@ P=,=c aftwnf `ebolqen nye;mwout
ouoh afsenaf `e`pswi `enivyou`i.

* Aripsalien aripsalien aripsalien gen oe
ellieloje, Pegristos af tonf ivol gen nie esmooet owoh af shinaf i-ipshoi i-nie fie-owie.
 بخرستوس: * آريبصالين آريبصالين آريبصالين خين أو الليلويا
.فيؤوي
أفطونف إيفول خين ني إثمواوت أووه أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Laat ons zingen, laat ons zingen, laat ons zingen
met een Halleluja: Christus is verrezen uit de dood
en is opgevaren ten Hemel.
. المسيح قام من األموات وصعد إلي السماوات:* فلنرتل فلنرتل فلنرتل بهلليويا

Refrein

المرد
* Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati.

* Zoksa Patrie ke Eejo : ke akhio
Pnevmatie.
.  كى أجيو إبنفماتى:  كى إيو: * ذوكسابترى
* Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest.
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: * المجـد لـآلب

De Afsluitende Canon
قانون الختام
`Nhou`o de qen nai `ehoou af`enou `ebol
sa By;ania @ auolf `e`pswi ouranoc
afhemci caou`inam `mPefiwt.

In hoe-o zi gen nai eho-oe af i-noe ivol sha
Biesaneeja, av olf i-ipshoi oe ranos af hemsie sa owie nam im pef jot.
 أف أولف: إن هواو ذي خين ناي إيهواو أف إينو إيفول شا بيثانيا
. أووي نام إم بيف يوت
ّ إإبشوي أورانوس أفهيمسي صا
Op deze dag was Hij aanwezig in Bethanië en is opgevaren
ten Hemel en is gezeten aan de rechterhand van Zijn
Vader.
. أما في هذا اليوم حضر إلي بيت عنيا وصعد إلي السماء وجلس عن يمين أبيه

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Afjwk `ebol `nje `pcaji `nDauid
pihumnodoc je afsenaf `e`pswi `nje
V] qen ouounof nem ou`e`slylou`i.

Af khok ivol inzje ip sazj-ie in Davied pie himnozos
zje af shinaf iipshoi inzje Ifnotie gen oe oe-nof nem
oe ishlie lowie.
إن دافيد بي هيمنودوس جي أفشيناف: أفجوك إيفول إنجي إبصاجي
. أوإإشليلووى
إإبشوي إنجي إفنوتي خين أوأونوف نيم
َّ
De profetie van David de Psalmist is volbracht dat
God is opgevaren met blijheid en vreugde.
.وأكمل نبؤة داود المرتل أن هللا صعد بتهليل وفرح

Refrein

المرد
* Ari'alin ari'alin ari'alin qen
ou =a=l@ P=,=c aftwnf `ebolqen nye;mwout
ouoh afsenaf `e`pswi `enivyou`i.

* Aripsalien aripsalien aripsalien gen oe
ellieloje, Pegristos af tonf ivol gen nie esmooet owoh af shinaf i-ipshoi i-nie fie-owie.
 بخرستوس: * آريبصالين آريبصالين آريبصالين خين أو الليلويا
.فيؤوي
أفطونف إيفول خين ني إثمواوت أووه أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Laat ons zingen, laat ons zingen, laat ons zingen
met een Halleluja: Christus is verrezen uit de dood
en is opgevaren ten Hemel.
. المسيح قام من األموات وصعد إلي السماوات:* فلنرتل فلنرتل فلنرتل بهلليويا

Refrein

المرد
* Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac
twn `e`wnwn `am3n .

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w
Pen=oc I=yc P=,=c :
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس 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

Aftwnf `ebolqen nye;mwout ouoh
afsenaf `e`pswi `enivyou`I afhemci
caou`inam `mPefiwt.
Af tonf ivol gen nie esmo-oet owoh af shinaf iipshoi i-nie fie-owie af himsie sa o-wie nam im
Pefjot.

أفطونف إيفول خين ني إثمواوت أووه أفشيناف إإبشوي إيني
. فيؤوي أفهيمسي صا أووي نام إم بيف يوت
ّ
Is verrezen uit de dood en is opgevaren ten Hemel
en is gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader.
. وجلس عن يمين أبيه، وصعد إلي السماوات،الذي قام من األموات
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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
ْ  يارب،ارحم
ْ  يارب. خلصنا وارحمنا
.  قل البركة.  اغفروا لي. المطانية
Index - الفهرس

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek. ]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 نوج 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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon
Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen
noe ethronos, en han miesh en rompie nem
han seejo en hierienie kon,

نو إثرونوس إن 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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

`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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon,
entef ka nen novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie en nai.
طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون 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 بسلم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon
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.  باركوا علي ها المطانية. آمين.  يارب بارك،ارحم
ْ  يارب،ارحم
ْ يارب
.  قل البركة. لي

De Hymne Ep oero
لحن إبؤرو

Een hymne Ep oero
لحن إبؤرو
*`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 إبؤرو
* 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 إبؤرو
* 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 اوواو:  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 إبؤرو

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

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

De Voorbeden
الهيتنيات

voor Aartsengel Michaël

للمالك ميخائيل

Hiten
ni`precbi`a
`nte
pical
pict3c
`n5anactacic
Mixa3l `parxwn `nnanif3ov`i : `P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hiten nie ipresveeje inti pie sal pisties in tie anastasies
Micha-iel ip ar gon in na nie fie o-wie, Eptshois arie
ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

 ميخائيل: هيتين ني إبريسفيا إنتي بي صالبستيس إنتي آناسطاسيس
 إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول: إب آرخون إن نا نيفيؤوي
. إنتي نين نوفي
Door de voorspraken van de verkondiger van de
verrijzenis, Michaël het hoofd van de hemelsen, o Heer,
schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
. أنعــم لنـا بمغـفـرة خطايانــا:  يــارب:  مبوق القيامة ميخائيل رئيس المالئكة: بشفاعات

Voorde Jozef en Nicodimusen en Maria Magdalena

ليوسف ونيقوديموس ومريم المجدلية

Hiten nievx3 `nte ni`0m3i nirwmi `ntelioc
Iwc3f nem Nikod3moc nem 5aji`a Mari`a
5Majdalin3:`
P[oic
ari`hmot
nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hiten nie ev shie inti nie esmie nie romie in teleejos Josief
nim Nikodiemos nim tie akheeje Mareeja tie Makhdalinie,
Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
هيتين ني إفشي إنتي ني إثمي ني رومي إنتي ليوس يوسف نيم نيقوديموس نيم
 إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي: تي آجيا ماريا تي ماجد ليني
.نين نوفي
Door de voorbeden van de rechtvaardige volmaakte mannen, Jozef
en Nicodimus en de heilige Maria Magdalena, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.
 يارب أنعم لنا بمغفرة: بصلوات الصديقين يوسف و نيقوديموس و القديسة مريم المجدلية
.خطايانا

مرد اإلبركسيس

مرد اإلبركسيس لعيد القيامة
Het Responsorium van
de Handelingen
voor het Verrijzenisfeest

مرد اإلبركسيس لعيد الصعود
Het Responsorium
van de Handelingen
voor het
Hemelvaartfeest

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Xere te4anactacic : `eta4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : 2a `nte4cw5 `mmon
: `ebolqen nennobi.

Shere tef anastasies, etaf tonf ivol gen nie
ismoe-oet, sha intef sotie immon, ivol gen nen
novi.
 إيطاف طونف إيفول خين ني: شيري تيف أناسطاسيس
. إيفول خين نين نوفي:  شا إنتيف سوتي إممون: إثمواوت
ٌ
Gegroet zij Zijn Verrijzenis, toen Hij is verrezen uit
de dood, om ons te verlossen, van onze zonden.
. من خطايانا،  لكي يخلصنا،  لما قام من بين األموات، السالم لقيامته

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Xere
te4`analvmyic
:
`eta4
2ena4 `e`p2wi `enif3ov`I : qen ov`wov nem
ovtaio : a4hemci caov`inam `mPe4iwt.
Shere tef analim ipsies, etaf she naf ie Ipshois
enifie-owie, gen oe-o-oe nem oe-tajo, af hemsie saowie nam im Pefjot.
 خين:  إيطاف شيناف إإبشوي إيني فيؤوي: شيري تيف أناليم إبسيس
. أووي نام إم بيف يوت
ّ  أف هيمسي صا: أوأوأو نيم أوطايو
Gegroet zij Zijn Hemelvaart, toen hij is opgevaren ten
Hemel, in glorie en eer, is hij gezeten aan de rechterhand
van Zijn Vader.
.السالم لصعوده لما صعد إلي السموات بمجد وكرامة وجلس عن يمين أبيه

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

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

Een Ander
Responsorium van
de Handelingen

مرد إبركسيس أخر

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Xere te4`analvmyic : `eta4 twn4 `ebol qen
n3e0mwovt: ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`I
: a4hemci caov`inam `mPe4iwt.

Shere tef analim ipsies, etaf she naf ie Ipshois
enifie-owie, gen oe-o-oe nem oe-tajo, af hemsie saowie nam im Pefjot.
 أووه:  إيطاف طونف إيفول خين ني إثمواوت: شيري تيف أناليم إبسيس
.  أفهمسي صا أووي نام إم بيف يوت: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
Gegroet zij Zijn Hemelvaart toen hij is verrezen uit de
dood, en opgevaren ten Hemel en gezeten aan de
rechterhand van Zijn Vader.
. السالم لصعوده لما قام من األموات وصعد إلي السموات وجلس عن يمن ابيه

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

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

Processie van de
hemelvaart

دورة عيد الصعود

Een hymne Af rik
لحن أفريك

Een hymne Af rik

لحن أفريك

A4rek `tfe a4`i `epec3t ovoh
ovjnofoc a42wpi qa ne4salavg :
Af rik it fi af ie i-pisiet owoh oe ghno fos af
shopie ga nef tsha lafkh,
أفريك إتفي أفئي إيبي سيت أووه أوغنوفوس أفشوبي خانيف
: إتشالفج
Hij deed de hemel buigen en is neergedaald
met de wolken onder Zijn voeten,
، طأطأ السماء ونزل والضباب تحت رجليه

Een hymne Af rik

لحن أفريك

A4ol4 `egen nixerovbim a4halai
a4halai `egen nitenh `nte ni03ov .
af olf iezjen nie Sherobiem af ha lai af ha lai
iezjen nie tenh inte nie seejo.
أف أولف إيجين ني شيروبيم أفهاالي أفهاالي إيجين ني تينه
. إنتي ني ثيُّو
Hij reed op de Cherubijnen en vloog, vloog
op de vleugels der winden .
. ركب علي الشاروبيم وطار وطار علي أجنحة الرياح

Een hymne Af rik

لحن أفريك

Marovovno4 `nge nif3ov`i ovoh
mare40el3l
`nge
`pkahi
:
marovra2i `nge nifvl3 t3rov :
Ma-roe oe-nof inzje nie fie o-wie owowh
marif seliel inzje ip kahie, maroe rashie inzje
nie filie tiro,
 اووه ماريف ثيليل إنجي: مارو اونوف إنجي ني فيؤوى
:  مارو راشي إنجي ني فيلي تيرو: إبكاهي
Laten de hemelen zich verblijden en de aarde
zich verheugen,
. لتفرح السماوات و تتهلل األرض

Een hymne Af rik

لحن أفريك

`nte nipictoc `n`or0odo7oc : Ge
P=x=c
pimonojen3c
`nnov5=b
:)a42ena4 ( =g `e`p2wi `enif3ovì`I .
inte nie pistos in orthodoxos, Zje Piegristospie
monokhenies en noetie (2x) ( af shenaf ) 3 eepshooi enie fie-oewie.

 جى بخرستوس بى: إنتي ني بيس طوس إن اورثوذوكسوس
. فيؤوى
( ( أفشيناف ) إإبشوى إيني3) مونوجينيس إن نوتى
ّ
en alle stammen van orthodoxe Want Christus de
Eniggeborene van God is opgevaren ten Hemel.
ولتفرح ك ُّل قبائل المؤمنين االرثوذكسيين ألن المسيح اإلله الوحيد
. الجنس صعد إلي السماوات

Een hymne o nim
nai simfoneeje
لحن اونيم ناي سيمفونيا

Een hymne o nim nai simfoneeje

لحن اونيم ناي سيمفونيَّا

Kata nixoroc e` 5cwtem `erwov : w
`
nim nai cvmfoni`a e0n3ov `enama2g .
Kata nie goros e-tie soteem iro-oe, o nim nai
simfoneeje esneejo i-na ethneejoi-na mashkh .

:  أونيم ناى سمفونيَّا: كاطانى خورس إيتي سوتيم إيرواو
. إثنيو إينا ماشج
Alle koren die ik hoor, o wat een simfoniën die
tot mijn oor komen.
. كل الصفوف التى أسمعها يا للتفاقات االتية إلى أذنى

Een hymne
Je kol el sifoef
لحن يا كل الصفوف

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 رتلوا: * يا كل الصفوف السمائيين
. إللهنا بنغمات التسبيح
* O, alle hemelse heerscharen, zingt een
melodie van lofprijzing .
* Je kol el sifoef el seme-ei jien, ratilloe li
ilahna bie neghemet el tesbie7.

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 بقيامة: * وإبتهجوا معنا اليو َم فرحين
. السيد المسيح
* Voor onze God, en juicht vandaag
verblijd met ons over de verrijzenis van de
Christus de Heer .
* We iptehiboe me3ane el jauwma feri7ien
: bie ki-jamat el Sei-id el Messie7.

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وقد تمت: * اليو َم قد َك َملَت النبوات
. اآلباء األولين
أقوا ُل
ِ
* De profetieën zijn vandaag volbracht, en
de wijzingen van de eerste Vaders zijn
voltooid.
* El jauwma kad kamelat el nobowa-at, we
kad tam-mat akwa-alo el ab2 el awalien.

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وهو: ب من بين األموات
ِ * بقيامة الر
. بد ُء المضطجعين
* Voor onze God, en juicht vandaag
verblijd met ons over de verrijzenis van de
Christus de Heer .
* bie ki-jamat el Rabi min bein el amwaat,
weh-we bad2o el mod-ta-khie3ien.
Een hymneIgristos anistie - لحن إخرستوس أنيستي

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وكالث ِم ِل ِم َن: الرب مث ُل النائم
* قد قا َم
ُ
. الخمر
َ
* Hij is verrezen zoals degene die ontslapen
zijn, en zoals de onbewuste van de drank.
* Kad kaam al-rabo mithlo el-naëm, we kethameli mina el-gamraa,

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وعتقنا من: * ووهبنا النعي َم الدائم
. العبودية المرة
* Hij gaf ons de eeuwige rust, en verloste
ons van de bittere slavernij.
* we we-habanne elna3iema el-daëm, we3atakna min el-3obodiat el-morra .

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

ُ وحط َم أبوابه: * وسبى الجحيم سبيا
. النحاس
* Hij nam de Hades gevangen, zijn koperen
deuren verbrak .
* Wa sabal-kha7ima sabian, wa 7atama
abwa-bahol-no7as .

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وأبد َل: سر متاريسهُ الحدي َد كسرا
َ * و َّك
. لنا العقوبة بالخلص
* Hij, zijn ijzeren grendels verbrijzelde Hij
volledig, en Hij verving voor ons de
bestraffing door verlossing.
* wa kassara matarisahol- 7adida kasran,
wa abdala lanal-3okobata bel-galas.

Een hymne
Igristos anistie
لحن إخرستوس أنيستي

Een hymne Igristos anistie

لحن إخرستوس أنيستي

Xrictoc `anect3 eknekrwn 0anatw
0anaton pat3cac ke tic en
tic `mn3maci zw3n xaricamenoc .
Igristos anistie ik nik ron thana-to tha-naton pa tie ses,
ke ties in ties im nie ma sie zo ien ge rie sa mi nos,

خرستوس آنيستى إكنيكرون ثاناتو ثاناتون باتيساس كى تيس
. إنتيس إمنى ماسى زوئين خاريسا مينوس
Christus is verrezen uit de dood, Hij vernietigde de
dood door Zijn dood, Hij schonk het eeuwige leven
aan hen die in de graven lagen.
 بالموت داس الموت و الذين في القبور أنعم، المسيح قام من األموات
. لهم بالحياة األبدية

Een hymne Igristos anistie

لحن إخرستوس أنيستي

Doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn .
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 كى إسطوس: ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.إى أو ناس طون إى اونون آمين
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 دهـر،المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. الدهـور آميـن

Een hymne
Egristos a-na lim
لحن إخرستوس أناليم

Een hymne Egristos a-na lim

لحن إخرستوس أناليم

Xrictoc analvmyic icton ovranon
e7apectile parakl3ton to `pnevma
to `ajion zw3n xaricamenoc `epitw n
yvxwn `3mwn.
Egristos a-na lim ip sies is ton oe ranon iksa pistie li
parakliton to ipnevma to akhion zo ien ga rie sa
meenos ipie ton ipsie gon iemon.

 إكصا بيس تيلي: إخرستوس أناليم إبسيس طون أورانون
 زوئين خاريسا مينوس إيبي:  طو إبنفما طو آجيون: باراكليطون
. طون إبسيخون إيمون
Christus is opgevaren ten Hemel, Hij stuurde de Trooster
de Heilige Geest en schonk onze zielen het leven.
.المسيح صعد إلي السماء وأرسل المعزي الروح القدس وأنعم لنفوسنا بالحياة

Een hymne Egristos a-na lim

لحن إخرستوس أناليم

Doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn .
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 كى إسطوس: ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.إى أو ناس طون إى اونون آمين
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 دهـر،المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. الدهـور آميـن

Een hymne
pee Igristos aftonf
لحن بخرستوس أفطونف

Een hymne pee Igristos aftonf

لحن بخرستوس أفطونف

P=x=c a4twn4 `ebolqen n3e0mwovt
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i :
Pegristos aftonf ivol gen nie esmo-oet owoh af
shinaf iipshoi i-nie fie o-wie,

بخرستوس أفطونف إيفول خين ني إثمواوت أووه أفشيناف
: فيؤوى
إإبشوي إيني
َّ
Christus is verrezen uit de dood en is opgevaren
ten Hemel,
: المسيح قام من األموات وصعد إلي السموات

Een hymne pee Igristos aftonf

لحن بخرستوس أفطونف

A4hemci caov`inam `mPe4iwt qen
n3etsoci:
a4er`hmot `nnenyvx3 `mpi`wnq `n`eneh.
Af himsie sa o-wie nam im pef jot gen nie it itshosie,
af er ihmot in nen ipsi-shie im pie on-g in eneh.

 أف إير: أووي نام إم بيفيوت خين ني إتتشوسي
َّ أفهمسي صا
.  إمبي اونخ إن إينيه: إهموت إن نين إبسيشي
en is gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader in
den Hoge, en Hij schonk onze zielen het eeuwige
leven.

. وأنعم لنا بالحياة األبدية: وجلس عن يمين أبيه في االعالي

Een hymne
Pa shois
لحن باشويس

Een hymne Pa shois
لحن باشويس
Pau I=3c P=x=c f3eta4twn4 `ebolqen
n3e0mwovt : a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i
a4hemci caov`inam `mPe4iwt.
Pa shois Iesos Pegristos fie etaf tonf ivol gen nie
esmooet, af shinaf i-ipshoi i-nie fie o-wie af himsie sa owie nam im pef jot.
: باتشويَّس إيسوس بخرستوس في إيطاف طونف إيفول خين ني إثمواوت
. أووي نام إم بيف يوت
إإبشوي إيني
أفشيناف
ّ فيؤوي أفهمسي صا
ّ
َّ
O mijn Heer Jezus Christus, die verrezen is uit de dood, is
opgevaren ten Hemel, en is gezeten aan de rechterhand
van Zijn Vader.

ياربي يسوع المسيح الذي قام من األموات وصعد إلي السموات وجلس
.عن يمين أبيه

Een hymne Pa shois

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 Pa shois
لحن باشويس
Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge `xovab
ovoh `xovab : `xovab Pu `nni`ewn
: `Xrictoc `anect3 eknekrwn.
Iv osh ivol iv kho immos zje ik o-web oewoh ik
oweb, ik oweb Ipshois in nie e-on igristos anestie ik
nikron.
 إكؤاب:  چي إكؤاب أووه إكؤاب: إڤ أوش إيڤول إڤجو إمموس
.  إخريستوس آنيستى إكنيكرون: إبشويس إن نّى إي أون
Roepen uit zeggende: “Heilig Heilig Heilig O Heer der
eeuwigheid, Christus is verrezen uit de dood.”

صارخين قائلين قدوس قدوس قدوس رب الدهور المسيح قام من
. األموات

Trisagion
لحن أجيوس

Trisagion

لحن أجيوس

Agioc
`o
:eoc
@
`agioc
ic,uroc
@ `agioc `a;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn
ke
`anel;wn
ic
toc
1
ouranoc `ele`3con `3mac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, Oanas-tas ek ton nekron ke a -nel-thon jes tosoranos, Eleesoon iemas.
 أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
.إيك طون نيكرون كى أنيلسون إس طوس اورانوس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, uit de
dood opgestaan, en ten Hemel opgevaren.Ontferm U over
ons.

 الذي قام من:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.األموات وصعد الي السموات إر َحمنا

Trisagion

لحن أجيوس

Agioc
`o
:eoc
@
`agioc
ic,uroc
@ `agioc `a;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn
ke
`anel;wn
ic
toc
2
ouranoc `ele`3con `3mac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, Oanas-tas ek ton nekron ke a -nel-thon jes tosoranos, Eleesoon iemas.
 أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
.إيك طون نيكرون كى أنيلسون إس طوس اورانوس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, uit de
dood opgestaan, en ten Hemel opgevaren.Ontferm U over
ons.

 الذي قام من:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.األموات وصعد الي السموات إر َحمنا

Trisagion

لحن أجيوس

Agioc
`o
:eoc
@
`agioc
ic,uroc
@ `agioc `a;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn
ke
`anel;wn
ic
toc
3
ouranoc `ele`3con `3mac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, Oanas-tas ek ton nekron ke a -nel-thon jes tosoranos, Eleesoon iemas.
 أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
.إيك طون نيكرون كى أنيلسون إس طوس اورانوس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, uit de
dood opgestaan, en ten Hemel opgevaren.Ontferm U over
ons.

 الذي قام من:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.األموات وصعد الي السموات إر َحمنا

Trisagion

لحن أجيوس

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

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

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt : ovoh
a42ena4
`e`p2wi
`enif3ov`i
:
a4hemci
caov`inam `mPe4iwt : =a=l =a=l.
Ellieloje Ellieloje, Pegrestos af tonf ivol gen nie
esmooet, owoh af shinaf i-ipshoi i-nie fie o-wie, af
himsie sa o-wie nam im pef, jot, ellieloje ellieloje.

 أووه:  بخرستوس أفطونف إيفول خين ني إثموا ُوت: الليلويا الليلويا
:  أفهمسى صا أووي نام إم بيف يوت: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
.الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja, Christus is verrezen uit de dood,
en is opgevaren ten Hemel, en is gezeten aan de
rechterhand van Zijn Vader, Halleluja, Halleluja.
 وصعد إلي السماوات وجلس عن، المسيح قام من األموات،هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا،يمين أبيه

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Hwc Pu qen ovhwc `mberi : cagi `mpe4`wov
nem ne4`2f3ri : P=x=c a4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.
Hos Ipshois gen oe hos im verie, sazj-ie im pef o-oe
nem nef ish firie, Pegristos af tonf ivol gen nie
esmooet, owoh af shinaf i-ipshoi i-nie fie o-wie.

 صاجي إمبيف اواونيم نيف: هوس إبتشويس خين اوهوس إم فيرى
 اووه:  بخرستوس أفطونف إيفول خين ني إثمواوت: إشفيري
. فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
َّ
Looft de Heer met een nieuwe lofzang, spreekt van
zijn glorie en wonderbaarlijkheid, Christus is
verrezen uit de dood, en is opgevaren ten Hemel.
 المسيح قام من بين:  تحدثوا بمجده وعجائبه: سبحوا الرب تسبيحا جديدا
.  وصعد إلي السموات: األموات

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A4`i `nge Pu 2a B30ani`a : nem nima03tic
e0ovab : a44ai `nne4gig a4`cmov `erwov : ovoh
a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

Af ie inzje Ipshois sh Biesaneeja, nem nie
masities es-o-web, af fai in nef zj-iezj af esmo
iro-oe, owoh af shinaf i-ipshoi i-nie fie o-wie.
 أف فاي:  نيم ني ماثيتيس إثؤواب: أفئي إنجي إبتشويس شا فيثانيَّا
.ؤوى
َّ  اووه أفشيناف إإبشوي إيني في: إن نيف جيج أف إسمو إيرواو
De Heer ging naar Bethanie, met zijn heilige
discipelen, Hij hief Zijn handen op en zegende hen,
en is opgevaren ten Hemel.

:  ورفع يده وباركهم:  مع تلميذه القديسين: أتي الرب إلي بيت عنيا
. وصعد إلي السموات

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
A=l =a=l : =a=l =a=l : P=x=c a4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt
:
ovoh
a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.
Ellieloje ellieloje, ellieloje ellieloje, Pegristos
af tonf ivol gen nie esmo-oet, owoh af shinaf
ie ipshoi e-nie fie-owie.
 بخرستوس أفطونف إيفول خين ني: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
. أووه أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي: إثمواوت
ُ
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Christus is
verrezen uit de dood, en is opgevaren naar de
hemel.
 وصعد إلى:  المسيح قام من بين األموات:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. السموات

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: فاى إيرى بى اوواو إير إبريبى ناف
. 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.
 م ن:  وال روح الق دس:  ل ه المج د م ع أبي ه الص الح: ه ذا ال ذي ينبغ ي
.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.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: جى إف إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
 تين اواووشت إمموس تين تى أو: تى إترياس إيت جيك إيفول
. أوناس
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.

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

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* AP=xc Pennov5 : twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i
: a4hemci caov`inam `mPe4iwt.

* A Pegrestos Pennotie, tonf ivol gen nie
esmooet, owoh af shinaf ie ipshoi e-nifie-owie,
af hemsie sa-owie nam im Pefjot.
 أووه: إثمواوت
 طونف إيفول خين ني: * آبخرستوس بين نوتى
ُ
 أف هيمسى صا أووي نام إم بيف: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
. يوت
* Christus onze God, is verrezen uit de dood, en is
opgevaren ten Hemel, en is gezeten aan de
rechterhand van Zijn Vader.
.* المسيح إلهنا قام من بين األموات وصعد إلي السموات وجلس عن يمين أبيه

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.”
:  السماء واألرض:  أيها الرب الضابط الكل: 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.

) رئيس...(  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.

) اسقفَنَا...(  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 .
Index - الفهرس

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس
A42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i avsnegwov
na4 `nge hanajjeloc nem hangom nem
hane7ovci`a kata `pcagi `mpi`apoctoloc .
Af shinaf ie ipshoi e-nifieowie av tshni kho-oe
naf inzje han ankhelos nem han khom nem
han iksoseeje kata ip sazj-ie im pie apostolos.
فيؤوي أفتشى نيجواو ناف إنجي هان آنجيلوس نيم
أفشيناف إإبشوي إيني
َّ
. هان جوم نيم هان إكسوسيَّا كاطا إبصاجي إمبي آبوسطولوس
Hij is opgevaren ten Hemel, en onderwierp de
engelen en de krachten en de machten aan zich
volgens het woord van de Apostel.
صعد إلي السموات وخضعت له الملئكة والقوات والسلطين حسب قول
. الرسول

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

A=l =a=l =a=l : P=x=c a4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`I
: Cw5 `mmon ovoh nai nan .

Ellieloje, ellieloje ellieloje, Pegristos af tonf ivol
gen nie esmo-oet, owoh af shinaf ie ipshoi e-nie
fie-owie, Sotie immon oewoh nai nan.

إثمواوت
 بخرستوس أفطونف إيفول خين ني: الليلويا الليلويا الليلويا
ُ
.  سوتي إممون أووه ناي نان:  أووه أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي:
Halleluja, Halleluja Halleluja, Christus is verrezen
uit de dood, en is opgevaren naar de hemel.
Verlos ons en ontferm U over ons .

 وصعد إلى:  المسيح قام من بين األموات: الليلويا الليلويا الليلويا
.  خلصنا وإرحمنا: السموات

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس
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 صافا اووت إبلى ريس: أجيوس أجيوس أجيوس
.  كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس: اواورانوس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.
 السماء واألرض، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مملوءتان من مجدك األقدس

Gebed van de Breking

القسمة

(1)
أيها السيد الرب االله
O Meester, Heer,
Almachtige God

(2)
أيهــا المسيح إلهنــا
O Christus onze God

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(1)
Gebed van de
Breking : O Meester,
Heer, Almachtige God

 أيها السيد الرب االله: القسمة

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

أيهااا الساايد الاارب االلااه ضااابط الكاال أبااو ربنااا
 الذى من قبال، والهنا ومخلصنا يسوع المسيح
 ورد أبانااا آدم وبني اه،صااليبه ناازل الااى الجحاايم
. إلى الفردوس
O Meester, Heer, Almachtige God, de Vader
van onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus, die door Zijn kruis is afgedaald naar
de Hades en onze vader Adam en zijn
kinderen terug heeft gebracht naar het
Paradijs.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

 وفى ثالاث، بموته أبطل عز الموت، ودفنا معه
 وظهاار لمااريم المجدليااة. يااوم قااام ماان االمااوات
 إعلمااى إخااوتى أن يااذهبوا الااى: وكلمهااا قااائل
. الجليل هناك يروننى
Hij heeft ons met Zich begraven en door Zijn
dood vernietigde Hij de macht van de dood,
en op de derde dag is Hij verrezen uit de
dood. Hij verscheen aan Maria Magdalena en
sprak tot haar en zei evenzo: "Bericht mijn
broeders dat zij naar Galilea moe-ten gaan, en
daar zullen zij Mij zien."

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

ميخائياااال رئاااايس الملئكااااة ناااازل ماااان السااااماء
ودحاارج الحجاار عاان باااب القباار وبشاار النسااوة
 خرسااتوس أنيسااتى إك: حاااملت الطيااب قااائل
. نيكرون
De aartsengel daalde neer uit de hemel en
rolde de steen weg van de ingang van het graf
en verkondigde het goede nieuws aan de
vrouwen die de balsem droegen en zei :
gristos anistie ek nekron .

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

 باالموت داس الماوت. المسيح قام من األموات
. والذين فى القبور أنعام علايهم بالحيااة األبدياة
ونفااااخ فااااى وجااااه تلميااااذه القديسااااين ورسااااله
: االطهار قائل
"Christus is verrezen uit de dood, Hij
vertrapte de dood door Zijn dood en schonk
het leven aan hen die in de graven lagen."Hij
blies in het aangezicht van zijn heilige
discipelen en reine apostelen en zei :

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

إقبلااوا الااروح القاادس ماان غفاارتم لهاام خطاياااهم
.  ومن أمسكتموها علايهم أمساكت، غفرت لهم
 وجلاس،وبعد أربعين يوما صاعد إلاى الساموات
 وأرساال لنااا المعاازى، علااى يمااين أبيااه الصااالح
. روح الحق مثل ألسنة نار
Ontvang de Heilige Geest, wie gij hun zonden
vergeeft, die zijn ze vergeven; wie gij ze
toerekent, die zijn ze toegerekend.” En na
veertig dagen is Hij opgevaren ten hemel, is
Hij gezeten aan de rechterhand van Zijn
Goede Vader en zond ons de Trooster, de
Geest der Waarheid, als tongen van vuur.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

ماان أجاال هااذا نسااألك يااا ساايدنا طهرنااا ماان كاال
 لكى بقلب طاهر نجسر بدالة بغير خاوف، رياء
أن نطلب إليك يا هللا الذى فاى الساموات ونقاول
...  يا أبانا الذى فى السموات:
Daarom vragen wij U, onze Meester, reinig ons
van alle huichelarij, opdat wij met een rein
hart, het wagen met vrijmoedigheid en zonder
vrees tot U te bidden, o God, de Vader die in
de hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt...

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(2)
Gebed van de
Breking : O Christus
onze God

 أيهــا المسيح إلهنــا: القسمة

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

ت
اااـس كهنـااااـ ِة الخيـااااـرا ِ
أيهـااااـا المسااااي ُح إلهنـااااـا رئيـا ُ
ُ
ألبـاـدي،
ت ،ا
ملـك
العتيــد ِة،
الـدهـاـور ،الغـيـاـر المائـاـ ِ
ِ
ُ
كـ َ ِلمـااـةُ اللـااـه الـااـذي علااى الكـااـ ِل .الـااـذي أنعـَااـ َم لنـااـا
لمقـاـدس
سـاـدُه ا
الســر
بهــذا
العظيــم ،الـاـذي هـاـو َج َ
ِ
ِّ
ُ
لغفــران خطـايـانــا.
و َد َمــهُ الكـريــ ُم
ِ
O Christus onze God, de Hogepriester van het
goede dat komen zal, de Koning der eeuwen,
onsterfelijk en eeuwig, het Woord van de
Vader, die boven alles staat, die ons heeft
begenadigd met dit grote Mysterie; dat is Zijn
Heilig Lichaam en Zijn Kostbaar Bloed voor
de vergeving van onze zonden.

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

هـاااـذا هـاااـو الجسـاااـ ُد الـاااـذي أخـَاااـذَهُ مـاااـن سيــدتِنـاااـا
وملكـ ِتنـااااـا كـ ِلنـااااـا القــديسـااااـ ِة مــريــااااـ َم ،و َجعـَلـَااااـه
واحــدا مــع الهــوتـِـاـه .هـاـذا هـاـو الـاـذي نـ َ َ
اـز َل إلاى
الجحيـاااـم ،وأبطـَاااـ َل ِع َّ
ت ،وسباااـى سبيـاااـا
ـاااـز المـاااـو ِ
ِ
النــاس كــرامــات.
وأعطــى
َ
Dit is het Lichaam dat Hij heeft aangenomen
uit ons aller Vrouwe en Koningin, de heilige
Maria, en dat Hij één heeft gemaakt met Zijn
Goddelijkheid. Hij is het die afdaalde naar de
Hades, de macht van de dood vernietigde, de
gevangenschap gevangen nam en eervolle
gaven aan de mensen gaf.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

 أعطـاهـُاـم قــرباناـا،رفـ َع قـديسياـ ِه إلاى العـُاـلى معـاـه
،خلـاااـص األحياااـا َء
 بــذوقاااـِه الماااـوتَ عنـاااـا.ألبيـاااـه
َ
ُ  ونحـا. وأعطاااـى النياااـا َح لـلـذيـاااـن مـاتاااـوا
ااـن أيضـاااـا
ااـور
َ الجلـا
ِ  أنعـاااـ َم لنـاااـا بنـا،ااـوس فاااي الظلمـاااـ ِة زمانـاااـا
.الطاهــر
قيــامتِــه مــن قـِبـَـ ِل تجســد ِه
ِ
Hij heeft Zijn heiligen met zich verheven en gaf
hen als gaven aan Zijn Vader. Doordat Hij voor
ons de dood heeft geproefd, verloste Hij de
levenden en gaf eeuwige rust aan hen die waren
heengegaan. En ook wij, die gezeten waren in het
duister voor een bepaalde tijd, ons heeft Hij
begenadigd met het licht van Zijn Verrijzenis
door Zijn heilige vlees-wording.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

َ ِنـــور معـرفـت
ــاـك الحـقـيـقيـاـ ِة لنضائ
فـليضئ عـلينـا
ُ
ونجســر بــدالــة بغيــر خـاـوف أن
. بشكلــك المحيي
َ
َ
: ونقـــول،ت
نصــر َخ نحــو
ِ أبيــك الــذي في السمــوا
... أبانــا الـذي فى السمـوات

Moge het licht van Uw ware kennis over ons
schijnen, opdat wij mogen schijnen met Uw
levend Beeld,
en wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees te roepen tot Uw Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen :
Onze Vader die in de hemelen zijt…

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
لحن أفريك
Een hymne Af rik
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie

قانون الختام
De Afsluitende Canon

Psalm 150

150 المزمور

Doxa ci Kurie Doxa ci @ Allylouia
Allylouia
@
Allylouia
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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel .
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

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
* P=x=c a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i.

* Pegristos af tonf ivol gen nie esmo-oet,
owoh af shinaf ie ipshoi e-nie fie-owie.
 أووه: إثمواوت
* بخرستوس أفطونف إيفول خين ني
ُ
.فيؤوي
أفشيناف إإبشوي إيني
ّ
* Christus is verrezen uit de dood en is
opgevaren ten Hemel.
.  وصعد إلى السموات: * المسيح قام من األموات
* Al-masie7o kama mine el-amwat : we sa3ida iele
al-samawet.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie soteem e-ron oewoh nai nan.
* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون
.اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.
. اسمعنــا وار َحمنــا,* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
Index - الفهرس
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Een hymne Af rik
لحن أفريك

Een hymne Af rik

لحن أفريك

A4rek `tfe a4`i `epec3t ovoh
ovjnofoc a42wpi qa ne4salavg :
Af rik it fi af ie i-pisiet owoh oe ghno fos af
shopie ga nef tsha lafkh,
أفريك إتفي أفئي إيبي سيت أووه أوغنوفوس أفشوبي خانيف
: إتشالفج
Hij deed de hemel buigen en is neergedaald
met de wolken onder Zijn voeten,
، طأطأ السماء ونزل والضباب تحت رجليه

Een hymne Af rik

لحن أفريك

A4ol4 `egen nixerovbim a4halai
a4halai `egen nitenh `nte ni03ov .
af olf iezjen nie Sherobiem af ha lai af ha lai
iezjen nie tenh inte nie seejo.
أف أولف إيجين ني شيروبيم أفهاالي أفهاالي إيجين ني تينه
. إنتي ني ثيُّو
Hij reed op de Cherubijnen en vloog, vloog
op de vleugels der winden .
. ركب علي الشاروبيم وطار وطار علي أجنحة الرياح

Een hymne Af rik

لحن أفريك

Marovovno4 `nge nif3ov`i ovoh
mare40el3l
`nge
`pkahi
:
marovra2i `nge nifvl3 t3rov :
Ma-roe oe-nof inzje nie fie o-wie owowh
marif seliel inzje ip kahie, maroe rashie inzje
nie filie tiro,
 اووه ماريف ثيليل إنجي: مارو اونوف إنجي ني فيؤوى
:  مارو راشي إنجي ني فيلي تيرو: إبكاهي
Laten de hemelen zich verblijden en de aarde
zich verheugen,
. لتفرح السماوات و تتهلل األرض

Een hymne Af rik

لحن أفريك

`nte nipictoc `n`or0odo7oc : Ge
P=x=c
pimonojen3c
`nnov5=b
:)a42ena4 ( =g `e`p2wi `enif3ovì`I .
inte nie pistos in orthodoxos, Zje Piegristospie
monokhenies en noetie (2x) ( af shenaf ) 3 eepshooi enie fie-oewie.

 جى بخرستوس بى: إنتي ني بيس طوس إن اورثوذوكسوس
. فيؤوى
( ( أفشيناف ) إإبشوى إيني3) مونوجينيس إن نوتى
ّ
en alle stammen van orthodoxe Want Christus de
Eniggeborene van God is opgevaren ten Hemel.
ولتفرح ك ُّل قبائل المؤمنين االرثوذكسيين ألن المسيح اإلله الوحيد
. الجنس صعد إلي السماوات

مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen van communie

مديح يوم الخميس
عيد الصعود
مديح لألحد السادس

مديحة لعيد الصعود
المجد
وظهر

واالكرام لمن فى اليوم الثالث قام
هلل
لتلميذه بسلم مرارا من داخل األبواب

وكلمهم بفصيح العبارات من أجل ملكوت السموات
وأعطاهم قوات وآيات ومنحهم التعميد باسم األب
أبيض

وأكل معهم سمكا مشويا وعسل
جليا هذا ما قلته قبل اآلالم واألتعاب
قوال
وقال
وكان ذلك تمام االربعين من يوم
وظهر لرسله الحواريين وخاطبهم

نقيا

أن قام بيقين
بأفصح خطاب

وبارك
وبفمه

مألهم
وبالقوة
عليهم وأعطاهم سلما
الطاهر أوصاهم أن ينتظروا ميعاد اآلب

تبجيل هل يرد الملك لبنى اسرائيل
بكل
وسألوه
فقال ليس لكم هذه األقاويل ألن ذلك تحت سلطان اآلب
فلما قال هذه األقوال بيديه باركهم وفى الحال
صعد الى السماء بجلل وجلس عن يمين اآلب
وكان التلميذ له ناظرين فوجدوا اثنين من الملئكة واقفين

فقاال

لهم

يا

جليليين هذا هو يسوع رب األرباب

هذا هو يسوع صعد عنكم الى السموات وهو يبارككم
يأتى كما كان معكم فتخضع له كل األرباب

فرجع التلميذ األطهار لبيت المقدس باستبشار
الى العلية فى انتظار حلول الروح من عند اآلب
اذ وعدهم ان يأتيهم الروح المعزى ويوافيهم
من عند اآلب ويهديهم وبه يصنعون ما يذهل االلباب
أربون
تلميذه
صعد الرب وأنار الكون وأعطى
أن ينتظروا بى باراكليطون الذى هو روح هللا اآلب
بجلله خضعت
صعد
ولما
وداود أوضح فى ترتيله جلوسه

الرؤساء لتبجيله
عن يمين اآلب

قد قال الرب لربى اجلس عن يمين أنت أبنى
قال االبن للب مجدنى بالمجد الذى لى عندك يا أب

ارتقى الرب يسوع فوق ومنح النعم آلدم المخلوق
صعد االله بصوت البوق وجلس عن يمين اآلب
واالكرام المجد لمن بسلطانه قام
له
المجد
من بين االموات بسلم وقد أكمل وعده بحساب
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مديحة لألحد السادس
أنا افتح فاى وأخبركم أن الرب صعد لسماه
ويأتى فى مجده يحكم المسيح جلس عن يمين اآلب
بوقوا بالبوق الروحانى فى أعيادكم رتلوا هلل
الرب صعد لسماه ثانى المسيح جلس عن يمين اآلب
تعالوا نمضى لجبل الزيتون لننظر صعود ابن هللا
ونسجد له مع الحواريون المسيح جلس عن يمين اآلب
جدد صعودنا بصعوده حين صعد لعلو سماه
والرؤساء الكل خضعوا له المسيح جلس عن يمين اآلب

حين قام من بين األموات مكث يتردد على خلفائه
مدة أربعين يوما بثبات المسيح جلس عن يمين اآلب
بهائه
لحسن
خذوا بأيدكم عشرة أوتار ورتلوا
بصوت القرن والمزمار المسيح جلس عن يمين اآلب
داود الحسن فى الترتيل بروح النبوة نطق بفيه
بالتهليل المسيح جلس عن يمين اآلب
هللا
صعد
الشاروبيم وطار على أجنحة الهواء
على
ركب
واستوى على العرش العظيم المسيح جلس عن يمين اآلب
زمروا
وقولوا

باصوات
اليوم

القيثار وصفقوا يا جميع براياه
باجهار المسيح جلس عن يمين اآلب

سماء السموات اليوم فرحت وكل الطقوس هللوا له
وجميع المراتب ابتهجت المسيح جلس عن يمين اآلب
بيده
عليهم
شمل صفوف الرسولية وبارك
وأوعدهم بالروح المعزية المسيح جلس عن يمين اآلب
صعد الى علو سماه وفك حصن الجحيم وسباه
وأعطى الناس مواهب وهناه المسيح جلس عن يمين اآلب
ضابط الكل رب األرباب ماسك الجميع بكلمة فيه
بميعاد
أوعدنا
اآلب المسيح جلس عن يمين اآلب
طور الزيتون جبل الصعود من هناك ارتفع لسماه
والتلميذ صاروا نحوه سجود المسيح جلس عن يمين اآلب

ظهر بالجسد المأخوذ منا ثم قام عن يمين أبيه
معنا المسيح جلس عن يمين اآلب
قدامه
ليكون
عندما أكمل كل التدابير وماهو مكتوب فى معناه
من األنبياء والمزامير المسيح جلس عن يمين اآلب
غافر الخطايا ماحى الذنوب قام وصعد لعلو سماه
ويأتى فى اليوم المرهوب المسيح جلس عن يمين اآلب
فهو سيأتى على السحاب وكل الناس بالعين تراه
يوم الدينونة والحساب المسيح جلس عن يمين اآلب
قائلين مبارك اآلتى باسم هللا
نصرخ
قدامه
نحن الشعوب المسيحيين المسيح جلس عن يمين اآلب

كن يارب مع شعبك ال تنسانا ياحمل هللا
اذا ما جئت فى مجدك المسيح جلس عن يمين اآلب
ذلك
لتسمعنا
هلموا لترثوا

الصوت تعالوا يا مباركى هللا
الملكوت المسيح جلس عن يمين اآلب

ملك الرب واشتمل بالنور لبس القدرة ابن هللا
فليرتلك له بفرح وسرور المسيح جلس عن يمين اآلب
هللا
ابن
يا
القوات ارحمنا
يارب
نسألك
وأحسبنا مع الخمس حكيمات المسيح جلس عن يمين اآلب
النجاة
يوم
هو
هذا هو صعود مخلصنا هذا
عربون
هذا
قيامتنا المسيح جلس عن يمين اآلب

له
ونهلل
وبه نفرح ونسر معه ونرتل
االبن قام عن يميم هللا المسيح جلس عن يمين اآلب
ال تنسى البيعة الرسولية عمود الحق سفينة النجاة
أعطيها سلمة وطمأنينة المسيح جلس عن يمين اآلب
يامن فى مثل هذا اليوم صعد بالمجد الى عرش سماه
احفظ شعبك من كل هموم المسيح جلس عن يمين اآلب
واآلب الطاهر بطريركنا أنبا ( )..راعى الرعاة
احفظه لنا يا سيدنا المسيح جلس عن يمين اآلب
وكل الرؤساء احفظهم المطارنة واالساقفة شركاه
وجميع الكهنة وشمامسة ثبتهم المسيح جلس عن يمين اآلب
/

/

/
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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 eoo-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،آميـــن هلـليـلــويا المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.وإلى دهـر الدهـور آميـن
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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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Aftwnf `ebolqen nye;mwout ouoh
afsenaf `e`pswi `enivyou`I afhemci
caou`inam `mPefiwt.
Af tonf ivol gen nie esmo-oet owoh af shinaf iipshoi i-nie fie-owie af himsie sa o-wie nam im
Pefjot.

أفطونف إيفول خين ني إثمواوت أووه أفشيناف إإبشوي إيني
. فيؤوي أفهيمسي صا أووي نام إم بيف يوت
ّ
Is verrezen uit de dood en is opgevaren ten Hemel
en is gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader.
. وجلس عن يمين أبيه، وصعد إلي السماوات،الذي قام من األموات

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
ْ  يارب،ارحم
ْ  يارب. خلصنا وارحمنا
.  قل البركة.  اغفروا لي. المطانية
Index - الفهرس

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 نوج 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 بسلم كعظيم رحمته
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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
ْ  يارب،ارحم
ْ يارب
.  قل البركة. لي

