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Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

* Xere 03etacgem `hmot Pu 2wp
neme : xere 03etacsi : `nten
piajjeloc : `m`fra2i `mpi kocmoc.
* Shere thie etas zjem ehmot Eptshois shop ne-me,
shere thie etas etshie, en te pie ankhelos, em ef
rashie em pie kozmos.
 شيرى ثي: * شيرى ثي إيطاس جيم إهموت إبشويس شوب نيمي
. إم إفراشى ام بى كوزموس:  إنتين بى أنجيلوس: إيطاس اتشى
* Wees gegroet, u die genade gevonden heeft, de Heer is
met u, wees gegroet, u die van de engel heeft aangenomen,
de vreugde van de wereld.
 فرح:  السالم للتى قبلت من المالك:  الرب معك: * السالم للتى وجدت نعمة
. العالم

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

* Xere B30leem : `tpolic `n
ni`prof3t3c : 03etavmec P=x=c `n
q3tc : pimah =b `nAdam.
* Shere viethlee-eem, et polies en nie eprofieties, thie etavmes Piegristos en giets, pie
mah esnav en Adam.
 ثي إيطاف ميس:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: * شيري فيث ليئيم
. بي ماه إسناف إن آدام: بخرستوس إنخيتس
* Gegroet zij Bethlehem, de stad van de
profeten, waar Christus geboren is, de tweede
Adam.
. التي ولد فيها المسيح الثاني:  مدينة األنبياء: * السالم لبيت لحم

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

* Xere te4anactacic : `eta4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : 2a `nte4cw5 `mmon
: `ebolqen nennobi.
* Shere tef anastasies, etaf tonf ivol gen nie ismoeoet, sha intef sotie immon, ivol gen nen novi.

 إيطاف طونف إيفول خين ني: * شيري تيف أنا سطاسيس
.  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:  لكي يخلصنا:  لما قام من بين األموات: * السالم لقيامته
. خطايانا

Feestelijke 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 `n
ouwt@ 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

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

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

Feestelijke 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 تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.
. إلي األبد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

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

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

Feestelijke 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 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 و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

*Tenovw2t `mmok w
` P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e=0v :
ge ( (aktwnk ) akcw5 `mmon.
*Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( ak tonk )
sootie emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين اووشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( آك طونك ) أك سوتى إممون: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent ) Verrijzen ( en heeft ons verlost.

)  النـك ( قُمت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
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Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Qen P=,=c I=y=c Pen¡ Amyn
Allylouia .
Gen Piegristos Iesoes Pentshois Amien
alleloja .
. خين بخرستوس إيسوس بين تشويس أمين الليلويا
Door Jezus Christus onze Heer Amen
Halleluja.
. بالمسيـحِ يســوع ربنــا أمين هلليلويا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Aniov`i
`nten`procevx3
:
`e`p2wi
ha
pe23ri `mmenrit : `nte4xa nennobi nan `ebol.
A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi
ha pe shierie em menriet, entef ka nen novie
nan evol.
 إإبشوي هابي شيري إم: اووى إنتين إبروس إفشى
ّ آنى
. إنتيف كا نين نوفى نان إيفول: مينريت
draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon,
opdat Hij onze zonden vergeeft.
.  ليغفر لنا خطايانا:  الحبيب:  إلى إبنك: إصعدى صلواتنا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

%par0enoc

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `n`al30in3 :
xere `p2ov2ov `nte penjenoc : `are`gfo
nan `nEmmanov3l.
Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en
aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري:  تي أورو إممي إن آليثيني: شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

 ولدت:  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

Een Doxologie voor
het feest van de
Annunciatie
ذوكصولوجية عيد البشارة
المجيد

Een doxologie voor het feest van de annunciatie ذوكصولوجية عيد البشارة

* Qen pi`abot `mmahcoou @ auouwrp
`nGabriyl @ qen pieuaggelion e;ouab @
afhisennoufi `mMaria.
*Gen pie a-vot emmah sooe, av oe-oorp en
Gabriiel, gen pie evankhelion eth-oewab, af hie
shennoefie em Maria.
 خين بى إف:  أف اواورب إن غبرييل: * خين بى أفوت إم َّماه سواو
. أف هي شين نّوفى إمماريا: أنجيلون إثؤاب
* In de zesde maand nu, werd de engel Gabriël gezonden,
volgens het Heilige Evangelie, en verkondigde aan Maria.

 كما فى اإلنجيل:  وبشّر مريم:  أرسل غبريال:* فى الشهر السادس
. المقدس

Een doxologie voor het feest van de annunciatie ذوكصولوجية عيد البشارة

* Auouwrp `nGabriyl @ aferdiakonin `mpioujai @
auouwrp `mpibwk `n`acwmatoc@ sa }par;enoc
`nat;wleb.
* Av oe-oorp en Gabri-iel, af er ziakonien em pie
oe-khai, av oe-oorp em pie vook en asoomatos, sha
tie parthenos en at-thooleb.
 أف:  أف إيرذياكونين إمبى اوجاى: * أف اواورب إن غبرييل
.  شاتى بارثينوس إن أتثوليب: اواورب إمبى فوك إن أصوماطوس
* De engel Gabriël, de dienaar van de verlossing, de
onlichamelijke dienaar, werd gezonden tot de
onbevlekte Maagd.

 إلى:  أرسل العبد غير الجسدانى:  خادم الخالص: * أرسل غبريال
. العذراء غير الدنسة

Een doxologie voor het feest van de annunciatie ذوكصولوجية عيد البشارة

* Auouwrp `nGabriyl @ aftounocten qen
pi;whem `mberi @ auouwrp `mpi`eleu;eroc @ sa
]`alou `ncemne.
* Av oe-oorp en Gabri-iel, af toe nos-ten gen pie
thoohem em verie, av oe-oorp em pie e-lev-theros,
sha tie a-loe en semne .
:  أفطونوس تين خين بى ثوهيم إمفيرى: * أف اواورب إن غبرييل
. شاتى آلو إن سيمني: أف اواورب إمبى إيلفثيروس
* De engel Gabriël werd gezonden, hij heeft ons
opgewekt door de nieuwe roeping, de vrijmoedige
werd gezonden, tot de reine jonge vrouw.
 إلى الفتاة:  أرسل الح ّر:  وأقامنا بالدعوة الجديدة: * أرسل غبريال
. العفيفة

Een doxologie voor het feest van de annunciatie ذوكصولوجية عيد البشارة

* Auouwrp `nGabriyl@ `ecebte Pinumvioc `mmyi@
auouwrp `nGabriyl@ sa palation `m`p[ici`ikon.

* Av oe-oorp en Gabri-iel, esebte pie niemfios
emmie, av oe-oorp en Gabri-iel, sha palation em
ep tshie-siekon.

 أف:  إ سيبتي بي نيم فيّوس إممى: * أف اواورب إن غبرييل
.  شا باالتيون إم إبتشيسي كون: اواورب إن غبربيل
* De engel Gabriël werd gezonden, ter
voorbereiding voor de ware Bruidegom, de engel
Gabriël werd gezonden, tot het verheven paleis.

 إلى:  أرسل غبريال:  ليهيئ الخدر الحقيقى: * أرسل غبريال
. البالط العلوى

Een doxologie voor het feest van de annunciatie ذوكصولوجية عيد البشارة

* Oumuctyrion `n`svyri @ ouoh `mparadoxon et[oci
@ je Pilogoc `nte `Viwt @ afswpi nem nirwmi.

* Oe miestierion en eshfierie, oewoh em
parazokson etshosie, zje pie loghos ente Efjoot,
af shoopie nem nie roomie.

 اووه إم باراذوكسون إتتشوسى: * اوميستيريون إن إشفيرى
.  أفشوبى نيم نى رومى:  چي بى لوغوس إنتي إفيوت:
* Een wonderbaarlijk mysterie, een een verheven
paradox, want het Woord van God, is onder de
mensen gekomen.

 صار مع:  ألن كلمة اآلب:  ومعجب مرتفع: * سر عجيب
. البشر

Een doxologie voor het feest van de annunciatie ذوكصولوجية عيد البشارة

* Tenouwst `mmof ten]`wou naf @ nem
Pefiwt `nat`stahof @ nem Pi`pneuma `mparaklyton @
je af`i afcw] `mmon.
* Ten oe-oosht emmof ten tie oo-oe naf, nem Pefjoot en at
esh-tahof, nem pie Pnevma em Paraklieton, zje af-ie af
sootie emmon.

 نيم بفيوت إن أت: * تين اواوشت إمموف تين تى اواوناف
 چي أف إى أفسوتى إممون:  نيم بى ابنيقما إم باراكيلتون: إشطاهوف
*Wij aanbidden en verheer-lijken Hem, met Zijn
Onbevattelijke Vader, en de Geest de Parakleet, want Hij
is gekomen en heeft ons verlost.

ّ
 ألنه: المعزى
 والروح:  مع أبيه غير المدرك: * نسجد له ونمجده
. أتى وخلصنا
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

Een Doxologie voor
het Kerstfeest
ذوكصولوجية عيد الميالد
المجيد

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

Tote rwn a4moh `nra2i : ovoh penlac
qen ov0el3l : ge Penu I=3=c P=x=c :
avmac4 qen B30leem.
To-te ron af moh en rashie, oewoh pen las gen oe
theliel, zje Pentshois Iesoes pie Egrestos, av masf
gen viethle-em.
 جووي ب وين:  اووه بووين الس خووين اوثيليوول: توووتي رون أفموووه إن راشووى
. أف ماسف خين فيثليئيم: تشويش إيسوس بخرستوس
Onze mond is gevuld met lachen, en onze tong met gejuich,
want onze Heer Jezus Christus, is geboren in Bethlehem.

 ولد:  ألن ربنا يسوع المسيح:  ولساننا تهليال: حينئذ إمتأل فمنا فرحا
. فى بيت لحم

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

Xere 5baki `mPennov5 : `tpolic `nte n3etonq
: `fma`n2wpi `nnidikeoc : `ete 0ai te I=l=3=m.
Shere tie vakie em Pennoetie, et polies ente nie et
oon-g, ef ma en shoopie en nie ziekeos, e-te thai te
Jerosaliem.

 إفما:  إت بوليس إنتي ني إتؤنخ: شيري تى فاكى إم بين نوتى
.  إيه تي ثاى تي يروساليم: إن شوبى إن ني ذيكيؤس
Wees gegroet o stad van onze God, de stad van de
levenden, het huis van de rechtvaardigen dat is
Jeruzalem.

 التي:  مسكن الصديقين:  مدينة األحياء: السالم لمدينة إلهنا
. هى اورشليم

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

Xere ne `w B30leem : `tpolic `nni`prof3t3c : n3
etaver`prof3tevin : e0be `pginmici `nEmmanov3l.
Shere ne o Viesle-em, et polies en nie eprofieties,
nie etav er eprofietevien, ethve ep zj-ien miesie en
Emmanoe-iel.

 ني إيطا:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: شيري ني او فيثليئيم
.  إثفي إبجين ميسى إن إممانوئيل: إير إبروفي تيفين
Wees gegroet o Bethlehem, de stad van de profeten,
die geprofeteerd hebben, over de geboorte van
Emmanuël.

 عن ميالد:  الذين تنبأوا:  مدينة األنبياء: لك يا بيت لحم
ِ السالم
. عمانوئيل

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

Apiovwini `nta`fm3i : a42ai nan hwn `mfoov : qen
5par0enoc Mariam : 52elet `nka0aroc.

A-pie oe-ooinie enta ef mie, af shai nan hoon
em fo-oe, gen tie parthenos Mareejam, tie
shelet en katharos.
 خين تى:  أفشاى نان هون إمفواو: آبى اوواوينى إنطا إفمى
.  تى شيليت إن كاثاروس: بارثينوس ماريام
Het Ware Licht, scheen vandaag over ons, uit de
Maagd Maria, de reine Bruid.

 من مريم العذراء:  نحن ايضا النور الحقيقي: اليوم أشرق لنا
. العروس النقية:

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

Mari`a acmici `mPen=c=w=r : pimairwmi `n`aja0oc : qen
B30leem `nte %iovdea : kata ni`cm3 `nte ni`prof3t3c.

Mareeja as miesie em Pensootier, pie mai roomie
en aghathos, gen Viesle-em ente tie Joeze-a, kata
nie esmie ente nie eprofieties.
 خين:  بى ماى رومى إن آغاثوس: ماريا أس ميسى إم بين سوتير
.  كاطا ني إسمى إنتي ني إبروفيتييس: فيثليئيم إنتي تى يوذي آ
Maria baarde onze Verlosser, de Goede
Menslievende, te Bethlehem in Judea, volgens de
uitspraken van de profeten.

 في بيت لحم:  محب البشر الصالح: مريم ولدت مخلصنا
. كأقوال األنبياء: اليهودية

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

#ca`3ac pi`prof3t3c : w2 `ebol qen ov`cm3 `n0el3l :
ge ec`emici `nEmmanov3l : Pencwt3r `n`aja0oc.

Iesa-eejas pie epro-fieties, oosh evol gen oe esmie en
theliel, zje es e-miesie en Emmano-iel, Pensootier
en aghathos.

 اوش إيفول خين او إسمى إن ثيليل: إيصائياس بى إبروفيتيس
. بين سوتير إن آغاثوس:  جيه إس إميسى إن إممانوئيل:
Jesaja de profeet, riep met een stem van
vreugde: “Zij zal baren Emmanuël, onze Goede
Verlosser.”

 أنها تلد:  يصرخ بصوت التهليل قائال: أشعياء النبي
. مخلصنا الصالح: عمانوئيل

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

Ic nif3ov`i ev`eovno4 : nem `pkahi 0el3l : ge acmici
nan `nEmmanov3l : `anon qa ni`xricti`anoc .
Jis nie fie oe-wie ev e-oe nof, nem ep kahie theliel,
zje as miesie nan en Emmanoe-iel, anon ga nie
egrestianos.

 جي:  نيم إبكاهى ثيليل: يس ني فيؤوى إف إي اونوف
. آنون خانى إخريستيانوس: أسميسى نان إن إممانوئيل
Zie, de hemelen verheugen zich, en de aarde
verblijdt zich, want zij baarde Emmanuël voor ons,
de Christenen.

 ألنها ولدت لنا عمانوئيل:  واألرض تتهلل: ها السموات تفرح
.  نحن معشر المسيحيين:

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

E0be fai tenoi `nrama`o : qen ni`aja0on etg3k `ebol :
qen ovnah5 teneryalin : engw `mmoc ge =a=l.

Esthe fai ten oi en rama-o, gen nie aghathon et zjiek evol, gen oe nahtie ten er epsalien, en kho
emmos zje allieloeja.

 خين ني آغاثون إتجيك إيفول: إثفي فاى تين اوى إن راما او
. إنجو إمموس جي الليلويا:  خين اوناهتى تين إيربصالين:
Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en
zingen wij met geloof, zeggende Halleluja.

:  وبإيمان نرتل:  بالخيرات الكاملة: من أجل هذا نحن أغنياء
. قائلين هلليلويا

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : avmac4
qen B30leem.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, avmasf gen
Bietle-em

 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
.  أفماسف خين فيثليئيم: إبشيرى إم إفنوتي
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, is geboren in
Bethlehem.
 ولد فى:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. بيت لحم

Een doxologie voor het Kerstfeest

ذوكصولوجية عيد الميالد

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: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  والوروح القودس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

Een doxologie voor
het Verrijzenisfeest

ذوكصولوجية القيامة

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 بين:  اووه بين الس خين او ثيليل: توتي رون أفموه إن راشي
. أفطونف إيفول خين ني إثمؤوت: تشويس إيسوس بخرستوس
Dan zijn onze lippen met vreugde vervuld, en onze tongen
met blijheid, want onze Heer Jezus Christus, is verrezen
uit de dood.

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

Een doxologie voor het Verrijzenisfeest

ذوكصولوجية عيد القيامة

A4kwr4
`m`fmov
qen
te4gom
:
a4`0re`pwnq `erovwini `eron : `n0o4 on f3`eta42en2a4 : `eni ma
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 إيرون: أفكورف إم إفمو خين تيف جوم
. إيني ما إتصابي سيت إم إبكاهي:  إنثوف اون في إيطاف شيناف:
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 الذي مضي:  وجعل الحياة تضئ لنا: بقوته أبطل الموت
.الي األماكن التي أسفل األرض

Een doxologie voor het Verrijzenisfeest

ذوكصولوجية عيد القيامة

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 إن ني:  أفناف إيروف أفئير هوتي: ني إمنوت إنتي آمينتي
. إمبو إشجيم جوم إن آموني إمموف: 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 تستطع أن:  وأهلك طلقات الموت:  رأوه وخافوا: بوابو الجحيم
.تمسكه

Een doxologie voor het Verrijzenisfeest

ذوكصولوجية عيد القيامة

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

Een doxologie voor het Verrijzenisfeest

ذوكصولوجية عيد القيامة

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 إينيف ما إن إمطون: أف أولو 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
. واظهر قوته لهم: إسمه

Een doxologie voor het Verrijzenisfeest

ذوكصولوجية عيد القيامة

E0be fai tenoi `nrama`o : qen ni`aja0on etg3k `ebol :
qen ovnah5 teneryalin : engw `mmoc ge =a=l.

Esthe fai ten oi en rama-o, gen nie aghathon et zjiek evol, gen oe nahtie ten er epsalien, en kho
emmos zje allieloeja.

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

Een doxologie voor het Verrijzenisfeest

ذوكصولوجية عيد القيامة

A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c `povro `nte `pwov:
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt.
Esve fai ten oi in rama-oe, gen ni aghason et zj-iek
ivol, gen oe-nahtie ten er ipsalien, en kho immos zje
Ellieloje.
 إيسوس بخرستوس إبؤرو إنتي إب:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. أفطونف إيفول خين ني إثمؤوت: اواو
ٌ

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Koning van de glorie, is verrezen
uit de dood.
 قام:  يسوع المسيح ملك المجد:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
.من بين األموات

Een doxologie voor het Verrijzenisfeest

ذوكصولوجية عيد القيامة

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: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

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

 خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى: * شوبى إنثو إيرى سومس إيجون
 إتؤى إم بارثينوس:  أوتين شويس إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس: إنخيتو
.إنسيو نيفين
* Wees onze behoedster: in de hoogten waar u bent: o ons
aller vrouwe de Moeder Gods: de Altijd-Maagd.
 يا سيدتنـا: ت كائنة فيها
ِ  في المواضع العالية التي أن: ت ناظـرة علينا
ِ * كوني أن
. العـذراء كل حيـن: كلنا والـدة اإلله

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ma]ho `mvyetaremacf@ Pencwtyr `naga;oc@ `ntef`wli `nnaiqici `ebol-haron@ `ntefcemni nan
`ntefhiryny.
* Matie ho em fie etar e-masf: Pensotier in aghathos: intef
o-lie in nai gisie evol haron: intef semnie nan intef hirinie.

 إنتيف أولى:  بين سوتير إن آغاثوس: * ماتيهو إمفى إيطارى ماسف
. إنتيف سيمنى نان إنتيف هيرينى: إناي خيسى إيفول هارون
* Vraag Hem die u hebt gebaard: onze Goede Verlosser:
dat Hij van ons alle smarten wegneemt: en in ons Zijn
vrede bevestigt.

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  مخ ِلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
. 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.

:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.ولدت لنا عمانوئيل
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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: 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.
:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.ليغفر لنا خطايانا
Index - الفهرس

De Psalm van de Rondgang
voor het Verrijzenisfeest
(de Tawwaf)

طواف باكر
َّ مزمور

Het Responsorium
van de Psalm
مــرد المزمــور

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
A=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4sicar7
qen
5par0enoc
:
Acmac4 `nge 5par0enoc :

Allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos Epshierie em
Efnoetie, af etshie sareks gen tie parthenos.
 أفتشى:  ايسوس بى اخرستوس إبشيرى إم افنوتى: الليلويا الليلويا
:  أسماسف إنجي تي بارثينوس: صاركس خين تى بارثينوس
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van God,
heeft het vlees aangenomen uit de Maagd, en is
geboren uit de Maagd,
.  ولد من العذراء،الليلويا الليلويا يسوع المسيح إبن هللا تجسد من العذراء

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
qen B30leem `nte 5Iovde`a :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt : qen
pi`ehoov `mmah2omt : a=l =a=l.
gen viethlee-eem ente tie Joeze-a, af tonf ivol gen
nie ismoe-oet gen pie eho-oe im mah shomt,
allieloeja allieloeja,
: مواوت
ٌ  أفطونف إيفول خين ني إث: خين فيث ليئيم إنتي تي يوذي آ
.  الليلويا الليلويا: خين بي إيهواو إمماه شومت
te Bethlehem in Judea, en is verrezen uit de dood op
de derde dag, Halleluja Halleluja,

 قام من بين األموات في اليوم،فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية
.  الليلويا الليلويا،الثالث

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri
`mF5 : a4sicar7 qen 5par0enoc.
Allieloeja allieloeja allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af etshie
sareks gen tie parthenos.
 ايسوس بى اخرستوس ابشيرى ام: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
.  افتشى ساركس خين تى بارثينوس: افنوتى
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja, Jezus Christus
de Zoon van God, heeft het vlees aangenomen uit de
Maagd.

 تجسد:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
. من العذراء

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Acmac4 `nge 5par0enoc : qen B30leem `nte 5Iovde`a : a4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt.

acmasf in-zje tie Parthenos, gen viethlee-eem
ente tie Joeze-a, af tonf ivol gen nie ismoe-oet
gen pie eho-oe im mah shomt,
:  خين فيث ليئيم إنتي تي يوذي آ: أسماسف إنجي تي بارثينوس
.إيهواو إمماه شومت
 خين بي: أفطونف إيفول خين ني إثمواوت
ُ
Geboren uit de maagd, te Bethlehem in Judea, is
verrezen uit de dood op de derde dag

 في:  قام من بين األموات:  في بيت لحم اليهودية: ُولد من العذراء
.اليوم الثالث

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.
 موون:  والووروح القوودس:  لووه المجوود مووع أبيووه الصووالح: هووذا الووذي ينبغوي
.اآلن وإلى األبد

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

`Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon.

Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië
eleison.
. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،آميــن
Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w
Pen=oc I=yc P=,=c : `P23ri `mF5 :
a4sicar7 qen 5par0enoc :
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo Pentshois
Iesoes Piegristos,
 جى اوبين شويس إيسوس بى: تين أوش إيفول إنجو إمموس
. أفتشى صاركس خين تى بارثينوس: إخرستوس إبشيرى إم افنوتى
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus, de Zoon van God, heeft het vlees
aangenomen uit de Maagd.
.  تجسد من العذراء:  ربنا يسوع المسيح إبن هللا: نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Acmac4 `nge 5par0enoc :
qen
B30leem `nte 5Iovde`a : a4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : qen pi`ehoov m
`
mah2omt .
acmasf in-zje tie Parthenos, gen viethlee-eem ente
tie Joeze-a, af tonf ivol gen nie ismoe-oet gen pie
eho-oe im mah shomt,
:  خين فيث ليئيم إنتي تي يوذي آ: أسماسف إنجي تي بارثينوس
.إيهواو إمماه شومت
 خين بي: أفطونف إيفول خين ني إثمواوت
ُ
Geboren uit de maagd, te Bethlehem in Judea, is

verrezen uit de dood op de derde dag.
. في اليوم الثالث:  قام من بين األموات:  في بيت لحم اليهودية: ولد من العذراء

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

Een hymne Ep oero

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
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.
. إلي األبد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

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

 خين إب 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.
 والــروح:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.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 و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

لحن إبؤرو

Een hymne Ep oero

*Tenovw2t `mmok w
` P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e=0v :
ge ( (aktwnk ) akcw5 `mmon.
*Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( ak tonk )
sootie emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين اووشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( آك طونك ) أك سوتى إممون: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent ) Verrijzen ( en heeft ons verlost.

)  النـك ( قُمت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا

Index- الفهرس
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De Voorbeden
الهيتنيات

voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Hieten
ni`precbi`a
:
`nte
50e`otokoc =e=0v Mari`a : Pu `ari`hmot
nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oewab Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie
koo evol ente nen novie.

:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤاب ماريا: هيتين نى إبريسفيا
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: إبتشويس أري اهموت نان
Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige
Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.
.  بـمغـفــرة خطـايانا:  يـارب أنعـم لـنا:  اإللـه القـديسـة مـريم: بشـفـاعات والـدة

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.

هيتين ني إبريسفيا إنتي بي صالبستيس إنتي آناسطاسيس ميخائيل
 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

voor aartsengel Gabriel

للمالك غبريال

Hiten
ni`precbi`a
`nte
piarx3ajjeloc =e0
= v Jabri3l pi4ai-2ennov4i
:`P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.
Hieten nie presvia ente pie arshie ankhelos eth-oewab
Ghabreej-iel pie fai shennoefie, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني إبريسفيا إنتي بي آرشى أنجيلوس إثؤواب غبرييل بى فاى
 إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين: شين نوفى
.نوفي
Door de voorspraak van de heilige aartsengel Gabriel, de
Boodschapper, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم لنا بمغفرة: بشفاعات رئيس المالئكة الطاهر غبريال المبشر
.خطايانا

voor alle Hemelingen

للسمائيين

Hiten ni`precbi`a `nte pi2a24 `narx3
ajjeloc nem nitajma `n`epovranion :`
P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.

Hieten nie epresveeja ente pie shashf en arshie
ankhelos nem nie taghma en e-poeranion, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني ابريسفيا إنتي بي شاشف إن آرشي آنجيلوس نيم ني طغما
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إن ايبورانيون
Hieten nie epresveeja ente pie shashf en arshie ankhelos
nem nie taghma en e-poeranion, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم لنا: بشفاعات السبع رؤساء المالئكة و الطغمات السمائية
.بمغفرة خطايانا

Voorde heilige Jozef en Salome

للقديس يوسف وسالومي

Hiten nievx3 `nte niqelloi : `t`cmarwovt
Iwc3f piham2e nem 03=e0
= v Calwmi :`
P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.
Hieten nie ev shie ente nie gelloi, et esmaroo-oet Joosief pie
ham shee nem thie eth-oe-wab Salomie, Eptshois arie
ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني إفشي إنتي ني خيللوى إت إسمارواوت يوسف بي هامشي
 إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي: نيم ثى إثؤواب سالومى
. نين نوفي
Door de voorbede van de gezegende ouderlingen, Jozef de
timmerman en de heilige Salome, o Heer, schenk ons de vergiffenis
van onze zonden.
 يارب أنعم لنا بمغفرة: بصلوات الشيخين المباركين يوسف النجار و القديسة سالومي
.خطايانا

voor onze vaders de apostelen

لآلباء الرسل

Hiten nievx3 `nte nau `nio5 `n`apoctoloc
nem `pcepi `nte nima03t3c :` P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.

Hieten nie evshie ente na tshois en jotie en apstolos
nem epsepie ente nie mathieties, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني إفشى إنتي ناشويس إنيوتى إن آبوسطولوس نيم إبسيبى
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إنتي ني ما ثيتيس
Door de voorbede van mijn meesters en vaders de
apostelen, en de overige discipelen, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم لنا بمغفرة: بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ
.خطايانا

voor de heilige Markus

لمارمرقس

Hiten nievx3 `nte pi0ewrimoc `n`
evajjelict3c Markoc pi`apoctoloc :`
P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.
Hieten nie evshie ente pie the-o rie mos en ev
ankhelesties Markos pie apostolos, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني إفشى إنتي بي ثيؤريموس إن إف آنجيليستيس ماركوس بي
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: آبوسطولوس
Hiten nie ev shie inti nie esmie nie romie in teleejos Josief
nim Nikodiemos nim tie akheeje Mareeja tie Makhdalinie,
o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم لنا بمغفرة: بصلوات ناظر اإلله االنجيلى مرقس الرسول
.خطايانا

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

Voor Stefanus de eerste martelaar

للشهيد إستفانوس

Hiten ni`eu,y @ `nte piar,ydiakwn
et`cmarwout
Ctevanoc
pisorp
`m
marturoc
:`P[oic
ari`hmot
nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente pie arshie ziakon et esmaro-oet
Stefanos pie shorp em martieros, Eptshois arie ehmot nan
em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني افشى إنتي بي أرشى ذياكون إت إسمارواوت إستيفانوس بى
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: شورب إم مارتيروس
Door de voorbede van de gezegende aartsdiaken,
Stefanus de eerste martelaar, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.
 يارب انعم لنا: بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول الشهداء
.بمغفرة خطايانا

Voor St. Georgius, Theodorus Anatolius, Philopater, abba Mina

 مارمينا،  أبوسيفين،  تادرس المشرقي، لمارجرجس

Hiten nievx3 `nte nia0loforoc `mmartvroc @
pa[oic `pouro Georgiwc @ :eodwroc pi`Anatoleoc
@ Vilopatyr Merkourioc @ abba Myna `nte
nivaiat :` P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.
Hieten nie evshie ente nie athloforos em martieros pa tshois ep
oero Georgios, theodoros pi anatole-os, Filopatier Merkoerios,
ava Mina ente nie Fajat, Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol
ente nen novie.

هيتين ني إفشى إنتي نى أثلوفوروس إم مارتيروس باتشويس إبورو
 أفا مينا: فيلوباتير ميرقوريوس: ثيؤدوروس بي أناطوليؤس:جيؤرجيوس
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إنتى نى فايات
Door de voorbede van de overwinnende martelaren, mijn meester
koning Georgius, Theodorus Anatolius, Philopater Mercurius, abba
Mina van Bayad, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
 مارمينا:  تادرس المشرقي:  محب اآلب مرقوريوس: بصلوات المجاهدين الشهداء سيدى الملك مارجرجس
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: البياضى

Voor abba Mozes en abba Arsenius

لألنبا موسي واألنبا أرسانيوس

Hiten nievx3 `nte neniw] e;ouab `ndikeoc@
pijwri e;ouab abba Mwcy@ nem abba
Arcenioc `pcaq `nsyri `nniourwou :`P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente nenjotie eth- oe-wab en zieke-os pie khoorie
eth-oe-wab ava Moosie, nem ava Arsenios ep sag ente nie shierie en
nie oe-roo-oe, Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen
novie.

هيتين ني إفشى إنتي نين يوتى إثؤواب إن ذيكيؤس بي جوري إثؤواب آفا
 إبتشويس: اورواو
ٌ موسي نيم أفا أرسانيوس إبساخ إنتى نى شيرى إن نى
.آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorbede van onze heilige rechtvaardige vaders de sterke
heilige abba Mozes en abba Arsenius, de leraar van de kinderen van
de keizers, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
 واألنبا أرسانيوس معلم أوالد, بصلوات أباؤنا القديسين األبرار القوي القديس أنبا موسي
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: الملوك

Voor de heiligen van deze dag
لقديسي اليوم
Hiten nievx3 `nte ni=e0
= v `nte pai`ehoov
piovai piovai kata pe4ran : `P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente nie eth-oe-wab ente pai ehooe pie oe-wai pie oe-wai kata pef ran, Eptshois arie
ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
هيتين ني إفشى إنتي ني إثؤواب إنتي باى إيهواو بي اوواى بي
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: اوواى كاطا بيفران
Door de voorbede van de heiligen van deze dag, iedereen
bij naam, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze
zonden.

. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات قديسى هذا اليوم كل واحد بإسمه

Voor de patriarch

لألب البطريرك

Hiten novevx3 `areh `e`pwnq `mpeniwt
ettai`3ovt `narx3`erevc papa abba (...)
: `P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.

Hieten noe evshie areh e-ep on-g em penjoot et
tajoet en arshie erevs papa ava (...) , Eptshois arie
ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
هيتين نو إفشى آريه إبؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن أرشى ايرفس بابا
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: )...( آفا
Door hun voorbede, bewaar het leven van onze
eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus abba (…) , o
Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

 يارب انعم: )...( بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.لنا بمغفرة خطايانا

Voor de patriarch

لألب البطريرك

Hiten nou`eu,y @ `areh `e`pwnq `mpenwit
ettaiyout `ndikeoc abba (...) `pickopc
: `P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.

Hieten noe evshie areh e-ep on-g em penjoot et
tajoet en zieke-os ava (...) pie e-piskopos, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
)...( هيتين نو إفشى آريه ابؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن ذيكيؤس آفا
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: بى إبيسكوبوس
Door hun voorbede, bewaar het leven van onze geëerde
rechtvaardige vader, abba (…) de bisschop, o Heer, schenk
ons de vergiffenis van onze zonden.
 يارب انعم لنا: ) االسقف...( بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم البار األنبا
.بمغفرة خطايانا

slotzang na De Voorbeden
ختام الهيتنيات
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie /
ak tonk ) ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en
heeft ons verlost.
/  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.قمت ) وخلصتنا

Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

voor het feest van de annunciatie

لعيد البشارة

Xere 03etacgem `hmot Pu 2wp
neme : xere 03etacsi : `nten
piajjeloc : `m`fra2i `mpi kocmoc.
Shere thie etas zjem ehmot Eptshois shop ne-me, shere
thie etas etshie, en te pie ankhelos, em ef rashie em pie
kozmos.

 شيرى ثي: شيرى ثي إيطاس جيم إهموت إبشويس شوب نيمي
. ام إفراشى ام بى كوزموس:  إنتين بى أنجيلوس: إيطاس اتشى
Wees gegroet, u die genade gevonden heeft, de Heer is met
u, wees gegroet, u die van de engel heeft aangenomen, de
vreugde van de wereld.
 فرح:  السالم للتى قبلت من المالك:  الرب معك: السالم للتى وجدت نعمة
.العالم

voor het Kerstfeest

لعيد الميالد

Xere B30leem : `tpolic `nni`
prof3t3c : 03etavmec P=x=c `nq3tc
: pimah =b `nAdam.
Shere viethlee-eem, et polies en nie eprofieties, thie etavmes Piegristos en giets, pie
mah esnav en Adam.
 ثي إيطاف:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: شيري فيث ليئيم
. بي ماه إسناف إن آدام: ميس بخرستوس إنخيتس
Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten,
waar Christus geboren is, de tweede Adam.
. التي ولد فيها المسيح الثاني:  مدينة األنبياء: السالم لبيت لحم

voor het Verrijzenisfeest
لعيد القيامة
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 أنا سطاسيس
. 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

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 zje (ak
tonk ) ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  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

Het Responsorium
van de Psalm
مــرد المزمــور

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
A=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a4sicar7
qen
5par0enoc
:
Acmac4 `nge 5par0enoc :

Allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos Epshierie em
Efnoetie, af etshie sareks gen tie parthenos.
 أفتشى:  ايسوس بى اخرستوس إبشيرى إم افنوتى: الليلويا الليلويا
:  أسماسف إنجي تي بارثينوس: صاركس خين تى بارثينوس
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van God,
heeft het vlees aangenomen uit de Maagd, en is
geboren uit de Maagd,
.  ولد من العذراء،الليلويا الليلويا يسوع المسيح إبن هللا تجسد من العذراء

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
qen B30leem `nte 5Iovde`a :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt : qen
pi`ehoov `mmah2omt : a=l =a=l.
gen viethlee-eem ente tie Joeze-a, af tonf ivol gen
nie ismoe-oet gen pie eho-oe im mah shomt,
allieloeja allieloeja,
: مواوت
ٌ  أفطونف إيفول خين ني إث: خين فيث ليئيم إنتي تي يوذي آ
.  الليلويا الليلويا: خين بي إيهواو إمماه شومت
te Bethlehem in Judea, en is verrezen uit de dood op
de derde dag, Halleluja Halleluja,

 قام من بين األموات في اليوم،فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية
.  الليلويا الليلويا،الثالث

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri
`mF5 : a4sicar7 qen 5par0enoc.
Allieloeja allieloeja allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af etshie
sareks gen tie parthenos.
 ايسوس بى اخرستوس ابشيرى ام: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
.  افتشى ساركس خين تى بارثينوس: افنوتى
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja, Jezus Christus
de Zoon van God, heeft het vlees aangenomen uit de
Maagd.

 تجسد:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
. من العذراء

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Acmac4 `nge 5par0enoc : qen B30leem `nte 5Iovde`a : a4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt.

acmasf in-zje tie Parthenos, gen viethlee-eem
ente tie Joeze-a, af tonf ivol gen nie ismoe-oet
gen pie eho-oe im mah shomt,
:  خين فيث ليئيم إنتي تي يوذي آ: أسماسف إنجي تي بارثينوس
.إيهواو إمماه شومت
 خين بي: أفطونف إيفول خين ني إثمواوت
ُ
Geboren uit de maagd, te Bethlehem in Judea, is
verrezen uit de dood op de derde dag

 في:  قام من بين األموات:  في بيت لحم اليهودية: ُولد من العذراء
.اليوم الثالث

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.
 موون:  والووروح القوودس:  لووه المجوود مووع أبيووه الصووالح: هووذا الووذي ينبغوي
.اآلن وإلى األبد

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

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

Aspasmos Adam
األسبسمس اآلدام

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Xere 03etacgem `hmot Pu 2wp
neme : xere 03etacsi : `nten
piajjeloc : `m`fra2i `mpi kocmoc.
* Shere thie etas zjem ehmot Eptshois shop ne-me,
shere thie etas etshie, en te pie ankhelos, em ef
rashie em pie kozmos.
 شيرى ثي: * شيرى ثي إيطاس جيم إهموت إبشويس شوب نيمي
. إم إفراشى ام بى كوزموس:  إنتين بى أنجيلوس: إيطاس اتشى
* Wees gegroet, u die genade gevonden heeft, de Heer is
met u, wees gegroet, u die van de engel heeft aangenomen,
de vreugde van de wereld.
 فرح:  السالم للتى قبلت من المالك:  الرب معك: * السالم للتى وجدت نعمة
. العالم

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

Je aumici nan `nou`alou @ au] nan
`nousyri @ vy`et `eretef`ar,y@ ,y
hijen tefnahbi.
Zje av miesie nan en oe-aloe, av tie nan en oe
shierie, fie et er e-tef arshie, kie hiezjen tef nahvie.

 فى إت:  أفتى نان إن اوشيرى: جي أف ميسى نان إن اوآلو
.  كي هيجين تيف ناهفى: إيري تيف أرشى
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust, op zijn schouders.
Innawhoe wolida lana waladan, o3tina ibnan, allazie rie a satiehie
3ala minkabayhie

.  على منكبيه:  الذي رئاسته:  وأعطينا إبنا: إنه ولد لنا ولد

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
`AP=xc Pennov5 : twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : `n0o4 pe `t`aparx3 : `nte
n3`etavenkot .

A pie Igristos Pennotie, tonf ivol gen nie
ismoeoet, insof pe it a parshie, inti nie etav
enkot.

 طونف إيفول خين ني إث مواوت: آبي إخرستوس بين نوتي
.  إنتي ني إيطاف إنكوت:  إنثوف بي إت أبارشي:
Christus onze God, is verrezen uit de dood,
als eerste van hen, die ontslapen zijn.
.  وهو باكورة الراقدين: قام من األموات:المسيح إلهنا

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Hina `ntenhwc `erok : nem
nixerovbim :
* Hiena enten hoos erok, nem nie
Sheroebiem,
:  نيم ني شيروبيم: * هينا إنتين هوس ايروك

* Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim,
:  مع الشاروبيم: * لكي نسبحك
* Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem,

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* nem nicerafim : enw2 `ebol
engw `mmoc .
* nem nie Serafiem, en oosh evol en khoo
emmos.
.  إنؤش إيفول إنجو إمموس: * نيم ني سيرافيم

* en de Serafim, roepende en zeggende:
.  صارخين قائلين: * والسيرافيم
* wa el-Serafiem, sarie-giena ka-ielien :

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Ge `xovab `xovab `xovab : Pu
pipantok ratwr :
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Eptshois pie pantokrator,
:  إبتشويس بي باندوكراطور: * جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
*“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,

:  أيها الرب الضابط الكل: * قدوس قدوس قدوس
* Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo eldabet elkol,

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* `tfe nem `pkahi meh `ebol : qen
pek`wov nem pektai`o.
* etfe nem ep kahie meh evol, gen pek oo-oe
nem pek tajo.
. اواو نيم بيك طايو
ٌ  خين بيك: * إتفي نيم إبكاهي ميه إيفول
* hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en
Uw eer.”
.  مملوءتان من مجدك وكرامتك: * السماء واألرض
* al-sama2 wa elardoe, mamloe-atanie men
makhdie- ka wa karamatoke.

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Ten]ho `erok w
`
=U=c :=c @
e;rek`areh `e`pwnq `mpenpatriar,c @

* Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep
oon-g em pen patriarshies,
 إثريك آريه إبؤنخ إم بين: * تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
: باطريارشيس
* Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven
van onze patriarch,

:  أن تحفظ حياة بطريركنا: * نسألك يا إبن هللا
* Nas-aloka ja jabn Alla, an ta7faz 7ajat batriejarkena,

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* papa abba (...) piar,y`ereuc @
matajrof hijen pef`;ronoc.

* pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma takhrof hiezjen
pef ethronos.
 ما طاجروف هيجين بيف: ) بى أرشى إيريفس...( * بابا آفا
. إثرونوس
* paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.

.  ثبته علي كرسيه: ) رئيس الكهنة...( * البابا أنبا
* albaba anba (…) , ra-ieso el-kahana, thabet-hoe 3ala
Korsieh.

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @
peniwt e;ouab `ndikeoc @
* Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth
oeweb en zieke-os,

 بنيوت إثؤواب إن: * نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
: ذيكيؤس
* En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige
rechtvaardigen vaders,

:  أبينا المكرم البار: * وشريكه في الخدمة الرسوليه
* Wa sharie-kahoe fie el-gedma al-rasoele-jah
abina almokaram el-bar,

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* abba (...) pi`epickopoc
matajrof hijen pef`;ronoc .

@

* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

 ماطاجروف هيجين بيف: ) بى إي بيسكوبوس...( * آفا
. إثرونوس
* abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn
zetels.

. ثبته علي كرسيه: ) اسقفَنَا...( * األنبا

* elanba (...) oskofana (motranna), thabethoe 3ala
korsieh .

Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

A4rek nif3ov`i `nte nif3ov`i :
a4`i `e0
` m3tra `n5par0enoc : a4errwmi `m
penr35 : 2aten `fnobi `mmavat4.
Af rek nie fie oe-wie ente nie fie oe-wie, af ie e-eth
mietra en tie parthenos, af er romie em pen rietie, sha
ten ef novie em ma vatf.

 أف:  آفئى إإ ثميترا إنتى بارثينوس: أفريك نيفيؤى إنتي نيفيؤى
. شاتين إفنوڤى إم ماڤاطف: إيررومى إمبين ريتى
Hij neigde de hemelen der hemelen, en kwam tot de schoot
van de Maagd, Hij werd een mens aan ons gelijk, als enige
zonder zonde.

 ما خال:  وصار إنسانا مثلنا:  وأتى إلى بطن العذراء: طأطأ سماء السموات
.الخطية وحدها

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس
Pimici `ebolqen `Fiwt qagwov `nni`ewn
t3rov : Acmac4 `nge 5ovrw ectob

`nje tepar;enia.

Pie mie sie evol gen Efjoot ga khoo-oe en nie e-oon
tieroe, acmasf in-zje tie oero estob enzje te
parthenia.
 أسماسف:  خاجواو إن نى إي اون تيرو: بى ميسى إيفول خين إفيوت
.  إسطوب إنجي تيس بارثينيا: إنجى تى اوروو
De Geborene uit de Vader vóór alle tijden, De
koningin
heeft
hem
gebaard
en
haar
maagdelijkheid bleef verzegeld.
.  َولَدتَه الملكة وبتوليتها مختومة:  قبل كل الدهور: المولود من اآلب

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس
A=l =a=l a=l =a=l : I=3c P=x=c `povro `nte `pwov a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt
: Cw5 `mmon ovoh nai nan.
Allieloeja allieloeja allieloeja allieloeja, Iesoes pie
Igristos ip oero inti ip o-oe af tonf ivol gen nie
ismoe-oet : Sotie immon oewoh nai nan.
 ايسوس بخرستوس إبؤرو إنتي إب: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
. سوتي إممون أووه ناي نان:  أفطونف إيفول خين نى اسمواوت: اواو
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja, Jesus Christus de
Koning van de glorie, is verrezen uit de dood :Verlos ons
en ontferm U over ons.
 قام من:  يسوع المسيح ملك المجد: هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
.  خلصنا و ارحمنا:األموات

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
van De Zoon, voor de
Feesten

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

13 - de Zoon, voor de Feesten

– لإلبـن تقـال فى األعيـاد السيديـة13

،ب
سبــــ ُح ونـ ُ َمجــــ ُد إلــــهَ اآللهـــــ ِة
َ ُ نـ
ُ
ِ ورب األربـــــا
ُ ولــدَتــــه،الـــذي تجســـ َد مـــن القــديســـ ِة مــريـــــ َم
.لحـــــم
ت
ِ في بيــ
ِ
ُ وإذا مـ
ـــر للــُرعــــا ِة وبـَشَّــر ُهــــم بميـــــالد ِه
َ ب قـــــد ـ َهـ
ِ ـــالك الــــر
.ُ فـأتـوا ونــَـروه،ب
ِ العجيــ
Wij loven en verheerlijken de God der goden en
de Heer der heren, die het vlees heeft
aangenomen uit de heilige Maria; zij heeft Hem
gebaard in Bethlehem. En zie, de engel van de
Heer verscheen aan de herders en verkondigde
hun Zijn wonderbaarlijke geboorte, en zij gingen
naar Hem toe en zagen Hem.
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 فأتــــوا وسجــــدوا لـــــه وقــدمـــــوا،ـــوس نجـ َمــــه
ُ الـــذي رأى المجـ
س َكــــ َن فــى
 الـــذي أتــى إلــى، هـــدايــــا
ْ أرْ ِم
َ  ثــــم عـــا َد و،ـــر
ِ
َ ص
ــر
ِ  بغيـ،ــر
ِ  الـــذي نمــــا قليـــالً قليـــالً بشبـــ ِه البـَشـــ، نـاصـــر ِة الجليـــ ِل
 وإعـتمــد مـــن يــوحـ َّنـــا،األردن
 الـــذي أتــي إلـى، ُخطيـــة وحـــده
ِ
،السابــق
ِ
De Wijzen zagen Zijn ster en zijn gekomen om Hem
te aanbidden en Hem geschenken aan te bieden.
Hij, die gevlucht is naar het land Egypte en weer is
teruggekeerd en is gaan wonen in Nazareth te
Galilea. Die naar het beeld van de mensen
geleidelijk is opgegroeid, maar alleen Hij was
zonder zonde. Die naar de Jordaan is gekomen en
gedoopt is door Johannes de Voorloper.
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ً أربعـيــن يومـــا
َ
َ
 بســر ال يُـ ْنطــق،ًوأربعـيــن ليلــة
الـذي صـا َم عنــا
رس قـانــا
ُ  الـذي صيـ َّ َر المــا َء خمــرا ً بقــو ِة الهـو ِتـه فـي، بــه
ِ ّْ ْعـــ
َ
،يمشـون
ـــر
َ  وجعــل العُــر،للعميـان
َ َ  الــذي أعــَطى النـ، الجليــ ِل
ِ
َ
َ
َ والشـ َّل يص ِ ّْح
خرس
 والـص َم ي،يطهون
رص
َ  والـ ُ ْب،ـون
َ
ُ  والـ،سمعـون
َ
َ
َ
. جـون
يخــر
والشياطيــن
،يتكلمــون
ُ
Die omwille van ons veertig dagen en veertig
nachten heeft gevast in een onuitsprekelijk mysterie.
Die met de kracht van Zijn Goddelijkheid water heeft
veranderd in wijn, op de bruiloft te Kana in Galilea.
Die aan blinden het gezicht heeft geschonken, de
lammen weer deed lopen, de kreupelen heeft
geheeld, melaatsen heeft gereinigd, doven weer
deed horen, stommen deed uitvaren.
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َ
َ
 الـذي تجلـَّى، وإبنـةَ يـايـروس،بنــايـيـن
إبــن األرملــ ِة
الـذي أقـــا َم
َ
القــديسيــن وأضاء وجهــه
طابـور قــدا َم تالميــذ ِه
على جبـ ِل
َ
 الــذي أقـا َم،كالشمـس
 الـذي، القبـر بعــ َد أربعـ ِة أيـام
لعـازر مــن
ِ
َ
ِ
، وجحــش إبن أتــان مثــ َل ملــك
دخـَـ َل أورشليــ َم راكبــأ على أتــان
ِ
Die de zoon van de weduwe uit Naïn heeft
opgewekt en ook de dochter van Jaïrus. Die
op de berg Tabor van gedaante is veranderd
voor Zijn heilige discipelen, zodat Zijn gezicht
straalde als de zon. Die Lazarus uit het graf
heeft opgewekt na vier dagen, Die Jeruzalem
is binnengetrokken, zittend op een ezel, met
een veulen van een ezel, als een Koning.

13 - de Zoon, voor de Feesten
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َ الـــذي عا َهــــ َد تالميــــذَه القـديسيـ
ــدس
َ  وأعطاهـُـــم جســـدَه المقـ،ــن
،ب
،و َد َمــه الكـريــ َم
َ  الــذي ُصـ ِل،لغـفــران خطايـانــــا
ِ ب علـى الصـلي
ِ
َ
 وبعـــ َد ثـالثـــ ِة أيـــام قــــا َم،ــر
ق
َ وسحـــ
ُ ،الشيطــان
ِ وو ِضـــ َع فـى القبـ
َحـر طبـريــه
َ
ِ مـن األمـــوا
ُ الـذي رأه تالميــَذه،ت
ِ َالمختـارون على ب
،بعـ َد قيامتِــة المقــدسـ ِة
Die met Zijn heilige discipelen een verbond sloot
en hun Zijn Heilig Lichaam en Zijn Kostbaar
Bloed heeft gegeven tot vergeving van onze
zonden, Die gekruisigd is en de satan heeft
verpletterd, en in het graf is gelegd en na drie
dagen is verrezen uit de dood, Die door Zijn
uitverkoren discipelen bij het meer van Tiberias
werd gezien.
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َ
ميـن
وبعــد
ِ ص ِعـ َد إلى السمـوا
َ ً أربعيــن يـومــا
َ  و َج،ت
ِ لـس عـن ي
ّْ ْ  وأرسـ َل لنــا الــرو َح ال ُم،الصالح
, عـزى مثـل ألسنــ ِة نـار
أبـيـه
ِ
ً قـائال،سيـن
َ
َ
المختـاريـن والـرســ ِل القـدي
الـــذي عـَلـَّـ َم تــالميـذ ُه
 أبـانــا الـذي فى:  متى صليتـم فاطلبـوا هكـذا وقـولـــوا, لهــم
.  الخ... السمــوات
En na veertig dagen is Hij ten hemel opgevaren
en is Hij gezeten aan de rechterhand van Zijn
Goede Vader en heeft Hij ons de Trooster
gezonden als tongen van vuur. Die Zijn
uitverkoren discipelen en heilige apostelen heeft
geleerd, toen Hij zei : “Wanneer u bidt, bid dan
zo en zeg : Onze Vader die in de hemelen zijt…”

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150

لحن كاطا ني خوروس
Een hymne Kata nie goros

المدائح
De Lofzang
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
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4sicar7
qen 5par0enoc.

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie sareks gen tie parthenos.

 أفتشى: * إيسوس بى إخرستوس إبشيرى إم إفنوتى
. صاركس خين تى بارثينوس
*Jezus Christus de Zoon van God, heeft
het vlees aangenomen uit de Maagd.
.  تجسد من العذراء: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : tekhesed mine al3azra2.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav
mac4 qen B30leem .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie
etav masf gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.خين فيث ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren
in Bethlehem.
.  و ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : woelide fie
beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. مواوت
ُ خين نى إث
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
ُ * يسوع المسيح
.  قام من بين األموات: ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4sicar7
qen 5par0enoc.

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie sareks gen tie parthenos.

 أفتشى: * إيسوس بى إخرستوس إبشيرى إم إفنوتى
. صاركس خين تى بارثينوس
*Jezus Christus de Zoon van God, heeft
het vlees aangenomen uit de Maagd.
.  تجسد من العذراء: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : tekhesed mine al3azra2.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof kata `p`asai `nte
tefmetnis] a=l.
* Esmoe erof kata ep a-shai ente tef met
nishtie. allieloeja.
 إنتي تيف ميت نيشتي: * إسمو إيروف كاطا إب آشاي
.الليلويا
* Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid.
Halleluja.
. عظمته هلليلويا:  ككثــرة: * سبحــوه
* Sabe-7oe ka kath-rat 3azamatiehie ellioeje.

Refrein

المرد
* I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav
mac4 qen B30leem .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie
etav masf gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.خين فيث ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren
in Bethlehem.
.  و ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : woelide fie
beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. مواوت
ُ خين نى إث
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
ُ * يسوع المسيح
.  قام من بين األموات: ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4sicar7
qen 5par0enoc.

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie sareks gen tie parthenos.

 أفتشى: * إيسوس بى إخرستوس إبشيرى إم إفنوتى
. صاركس خين تى بارثينوس
*Jezus Christus de Zoon van God, heeft
het vlees aangenomen uit de Maagd.
.  تجسد من العذراء: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : tekhesed mine al3azra2.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `erof qen hankemkem nem
han,oroc a=l.
* Esmoe erof gen han kem-kem nem han
goros. allieloeja.
. نيم هان خوروس الليلويا: * إسمو إيروف خين هان كيم كيم

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

Refrein

المرد
* I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav
mac4 qen B30leem .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie
etav masf gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.خين فيث ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren
in Bethlehem.
.  و ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : woelide fie
beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

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

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. مواوت
ُ خين نى إث
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
ُ * يسوع المسيح
.  قام من بين األموات: ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen hankumbalon
`enece tou`cmy a=l.
* Esmoe erof gen han kiem valon e-ne-se toe
esmie. allieloeja.
 إني سيطـو إسمي: * إسمو إيروف خين هان كيم فالون
.الليلويا
* Looft Hem met klinkende cimbalen.
Halleluja.
. حسنــة الصوت هلليلويا:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekhin 7asinat el soot ellioeje.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4sicar7
qen 5par0enoc.

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie sareks gen tie parthenos.

 أفتشى: * إيسوس بى إخرستوس إبشيرى إم إفنوتى
. صاركس خين تى بارثينوس
*Jezus Christus de Zoon van God, heeft
het vlees aangenomen uit de Maagd.
.  تجسد من العذراء: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : tekhesed mine al3azra2.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmou `erof qen hankumbalon
`nte ou`e`slylou`ia=l .
* Esmoe erof gen han kiem valon ente oe eeshlie-loe-wie. allieloeja.
* إسمو إيروف خين هان كيم فالون إنتي أو إشليلـووي
.الليلويا
* Looft Hem met schallende cimbalen.
Halleluja.
.  التهليـــل هلليلويا:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel ellioeje.

Refrein

المرد
* I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav
mac4 qen B30leem .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie
etav masf gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.خين فيث ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren
in Bethlehem.
.  و ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : woelide fie
beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* Nifi niben marou`cmou
`e`vran `mP=o=c pennou] a=l .

tyrou

* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran em
Eptshois Pennoetie allieloeja.
 إم إبتشويس بين نوتي: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
.الليلويا
* Alles wat adem heeft, love de Naam van de Heer
onze God. Halleluja.
. إلهنا هلليلويا:  اسم الـرب:  فلتسبح: * كل نسمة
* Kollo nasma, falto sabbi7 esm el Rabie ielahne ellioeje.
Looft God - Sabe-7oelah - سبحوا اللـه

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. مواوت
ُ خين نى إث
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
ُ * يسوع المسيح
.  قام من بين األموات: ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : a4sicar7
qen 5par0enoc.

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, af
etshie sareks gen tie parthenos.

 أفتشى: * إيسوس بى إخرستوس إبشيرى إم إفنوتى
. صاركس خين تى بارثينوس
*Jezus Christus de Zoon van God, heeft
het vlees aangenomen uit de Maagd.
.  تجسد من العذراء: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : tekhesed mine al3azra2.

Psalm 150

150 المزمور

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

 إي أونـون: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
.آمين الليلويا
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
Amen. Halleluja.

. آمين هلليلويا:  وإلى دهـــر الدهـور:  أوان: * اآلن وكل
*Al-aan we kol awaan we iele dahr el-dehoer amien
ellioeje.

Refrein

المرد
* I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav
mac4 qen B30leem .

* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie
etav masf gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.خين فيث ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren
in Bethlehem.
.  و ِل َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 al-mesie7 ibno allah : woelide fie
beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. مواوت
ُ خين نى إث
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
ُ * يسوع المسيح
.  قام من بين األموات: ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

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

/ / /

Een hymne
Kata nie goros
لحن كاطا ني خوروس

Een hymne Kata nie goros

لحن كاطا ني خوروس

Kata nixoroc nem nita7ic : `nte na
nif3ov`i nem na `pkahi : niajjeloc
nem nirwmi evcop :
Kata nie goros nim nie taksies, inti na nie fie owie
nim na ip kahie, nie ankhelos nim nie romie iv sop,

فيؤوي نيم نا
 إنتى نا ني: كاطا ني خوروس نيم ني طاكسيس
ِ ّْ
.  ني أنجيلوس نيم ني رومي أفسوب: إبكاهي
Alle hemelse en aardse koren en rangen, de engelen
en de mensen tezamen zingen met vreugde.

ً  المالئكة والناس معا، كل صفوف وطقوس السمائيين واألرضيين
. يرتلون بإبتها

Een hymne Kata nie goros

لحن كاطا ني خوروس

Everyalin qen ov0el3l : Ge Penu
I=3c P=x=c pihi3b `mm3i =b : ) a4twn4 (=g
e` bol qen n3e0mwovt .
Iv ir ipsalien gen oe seliel . Zje Penshois Iesoes pie
Igristos pie heej-ieb immie, ( af tonf ) 3 ivol gen nie
ismoe-oet .

 جي بين شويس إيسوس: إف إيريبصالين خين أوثيليل
 إيفول خين ني3 ) ( ( أفطونف2) بخرستوس بي هييب إممي
. إثمواوت
Want onze Heer Jezus Christus, het Ware Lam, is verrezen
uit de dood.

.  قام من األموات، ألن ربنا يسوع المسيح الحمل الحقيقي

مدائح أعياد البشارة والميالد
والقيامة

مديح لعيد البشارة المجيد

مديح لعيد البشارة المجيد
أبدأ

باسم

هللا

القدوس

بادئ

األجسام

محيي

النفوس

سيدنا ايسوس بي اخرستوس

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

بسر وحيد اآلب المكنون

الذي عجز عن فهمه البشريون

ولم تحصر أوصافه المنشئون

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

األنبياء
تنبأ
بتجسد الكلمة

األولون
المكنون

اإلله
قدرة
جلت
وقال كل األمم تنتـر لقياه

المتقدمون

والمتأخرون

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

للذي

تجلى

ليعقوب

فرآه

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

حقا أشعيا قال في رؤياه
الرئاسة على كل براياه
خذوا بأيديكم العشرة أوتار
مع ابينا داود البار
بكالم
أخبرنا
دانيال
بعد سبعين أسبوعا بتمام
بالعيان
الرؤيا
رأى
حجرا قطع بغير يد إنسان
زاد الفتية إيمانا باإلله
قال الرابع شبيه ابن هللا

ولد

لنا

واعطيناه

ابن

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

ورتلوا

بالمزمار

إللهنا

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

يـهر في العالم رئيس السالم
في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

رمزا

لما

وكان

تم

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

وبختنصر

اعترف

بما

رآة

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

سبحوا ومجدوا الملك المنان
األوالن
وحواء
آدم
القدوس
اآلب
شاهد
فأوفد لبشراها بي انجليوس
صاغ لها البشرى بعد السالم
سيولد منك العتيق األيام
ضابط
ألجل

كل
خالص

البرية
البشرية

الذي

خلص

به

األبوان

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

فلم يجد أطهر من تي بارثينوس
في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

قائال

افرحي

يا

مريم

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

ـهر

لنا

بالناسوتية

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

احشاها
الخالق
طهر
ومن روحه القدس مالها
ـهر منها أحد األقانيم
وصارت اما هلل الكريم
عنه قال األنبياء القديسون
ويماثل خلقه وبه ينجون
بلغ
غبلاير
من لدن هللا

بشراه
مواله

حيث

مذ

اختارها

صباها

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

إله

وإنسان

باتحاد

مقيم

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

هللا

يـهر

في

صهيون

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

للعذراء

بما

تلقاه

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

فسر كالم اشعيا الجليل
وتلد ابنا يدعى عمانوئيل
قال
كل

دواد اليوم ولدتك
لك
تتعبد
األمم

الطغمات
كل
لذي
يسجدون

العلوية
األبدية

لك الشعوب صاروا مهنئين
الحي األزلي ملجأ المؤمنين

العذراء تحبل من غير مثيل
في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

أنت

ابني

وقد

ورثتك

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

والمراتب

النورانية

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

يا من حملت قدس القديسين
في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

ميخا تنبأ بقول جليل
ممتدا ملكه جيال بعد جيل
نؤمن بالذي تجسد ورأيناه
نسجد له في علوه سماه
هذا
ليس

هو الرب
قط
أحد

اإلله
يراه

وأيضا ً تنبأ جميع النبيين
إن اإلله يـهر بشرا بيقين

من بيت لحم راعي اسرائيل
في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

وكان

غير

محسوس فلمسناه

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

الحي

المعبود

في

عاله

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

من

قديم

العصور

والسنين

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

ميخا تنبأ بقول جليل
ممتدا ملكه جيال بعد جيل
نؤمن بالذي تجسد ورأيناه
نسجد له في علوه سماه
هذا
ليس

هو الرب
قط
أحد

اإلله
يراه

وأيضا ً تنبأ جميع النبيين
إن اإلله يـهر بشرا بيقين

من بيت لحم راعي اسرائيل
في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

وكان

غير

محسوس فلمسناه

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

الحي

المعبود

في

عاله

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

من

قديم

العصور

والسنين

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

ال تنس شعبك يا قدوس
بصالة مريم البكر العروس
يا رب يا متجسد ألجلنا
أساقفتنا
وشركائه

وال

تدخلهم

في

بؤوس

في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

احفـ أنبا (…… ).بطريركنا
في إيتاف اتشى ساركس خين تي بارثينوس

+ + +

مديح لعيد الميالد المجيد

أنا افتح فاي بمجد هللا
ألنه أكمل وعده وأوفاه

وأرتل للمسيح على الدوام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

ترأى المالك بصوت التهليل
اثقية ابجين ميسى ان امانوئيل

وبشر رعاة األغنام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

جميع اللغات تصرخ بصياح
وفي الناس بهجة وأفراح

المجد هلل في العال وعلى األرْ السالم

في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

حينئذ أتوا إليه المجوس
وسجدوا ألسمه القدوس

من المشرق باهتمام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

خروا له بعـم إيمان
مرا وذهبا ولبان

وقدموا قرابين بالتمام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

دانيال أخبرنا ببيان
حجرا قطع بغير يد إنسان

حين رأى وحية باستفاهم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

دعيت يا بيت لحم أفراثا
سيدنا منك أتى

وتشرفني بأسرار عـام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

رتل فيك ميخاؤوس
على مولد باشويس ايسوس

ونطق بخفيات عـام

في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

زهرة نبعت من بيت داود
وقد تم الوعد الموعود

وكوكب أشرق من ابرآم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

سالومي ويوسف النجار
ومجد الرب عليهما نار

قد نالوا كرامات عـام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

اشعياء نطق بسرور وأفراح
تلد راعى شعبه بصالح

عذراء في عقب األيام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

صبيًا ولد أو إبنا أعطيناه
رئاسته على منكباه

مالك المشورة األعـم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

صوفونيو عنك خبر
شمس البر منك ـهر

ونطق بمجدك يا مريم

في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

ضوء الكوكب أشرق للمجوس
إلى حيث كان الرب ايسوس
طغمات العرش العلويين
بصوت الفرح مبتهجين
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وصار يرشدهم بإلهام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم
يسبحون ببهجة ونـام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

ـهر سيدنا وأوفي الوعد
تواضع وأخذ شكل العبد

وجاد علينا باألنعام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

عمانوئيل نور من نور
وصار معنا إله منـور

نورنا من بعد ـالم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

غير المرئي ـهر اآلن
وعتقنا من أسر الشيطان

ألجل خالص عبده آدم

في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

في المذوذ كان ملفوف
وسبحته كل الصفوف

وسجدت له رعاة األغنام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

قال المرتل في المزمور
وتقدم له هدايا ونذور

تسجد له سائر االنام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

كل األنفس مجتمعين
بأصوات الفرح مبتهجين

اليوم في عيدك األعـم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

لوقا الرسول أخبر بما قيل
ومجدا لشعبك اسرائيل

نورا أشرق لألمم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

ميالد ايسوس هكذا كان
والكلمة قد صار إنسان

بعجائب واسرار عـام

في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

نؤمن باسمه القدوس
أنون خين ني اخرستيانوس

ونسبح بمجد أعـم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

هيرودس ذلك الملعون
أبؤور أن ايه بورانيون

أراد أن يقتل رب األنام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

وغاب صوابه المنجوس
من شأن سيدنا بي اخرستوس

وقتل ربوات أطفال تمام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

وـهر مالك هللا في الحين
إلى أرْ المصريين

ليوسف يقول أهرب قوام
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

واتى السيد من أورشليم
فوق السحابة الحقيقية مقيم

حتى بلغ إلى قسقام

في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

ال تنسى يا أم القدوس
أمام سيدنا بي اخرستوس

اشفعي فينا يا مريم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

يا من اتيت من علو سماك
تطلع علينا بعين رضاك

واشرقت من البتول مريم
في إيتاف ماسف خين فيسليئيم

والبيعة تكون في طمأنينتك محفوـة دايما يا مريم
محروسة طول األيام
وتكون منصانة بشفاعتك

+ + +

مديح لعيد القيامة المجيد

مديحة عيد القيامة
أنا افتح
الرب ملك

فمي وأتكلم
وجلس وحكم

عـام
بأسرار
وأنطق
المسيح صلب وقبر ثم قام

بعد أن وضعوه في المقبرة مكث مدفونا ثالثة أيام
………………
ثم قام وفضح كل الكفرة المسيح
تألم ومات ودفن في القبر وصار موضوعا فيه كالنيام
………………
واستيقـ كالثمل من الخمر المسيح

اهتمام
بكل
قبره
جاءته النسوة ومعهن الطيب إلى
………………
وازددن في البكاء والنحيب المسيح
والحراس
حينئذ نـرن الحجر دحر
ومالك الرب لهن ـهر المسيح

قيام
كانوا
………………

تطلبن الحي مع األموات قد قام
من
خاطيهن
لكن أذهبن للرسل وقلن المسيح ……………………
داود النبي رتل في المزمور قائالً قم يا رب لماذا تنام
أهلك العداء مع شهود الزور المسيح ……………………
ربنا
ألجل

اآلالم
كل
عنا
وتألم وقبل
جاء
خالص أبينا أدم المسيح ……………………

زمان الضاللة قد انتهي وأشرق لنا النور من بعد الـالم
والهم والحزن كالهما قد مضي المسيح ……………………
قدام
من
أعدائه
وتتفرق جميع
هللا
سيقوم
ونور الحق لنا أشرق المسيح ……………………

شاركنا في الكأس المحتوم على سائر جنس اآلنام
إذ قال الرب اآلن أقوم المسيح ……………………
صدق ما قاله في ذلك الوقت داود عن المسيح بإلهام
أنا اضطجعت ونمت واستيقـت المسيح ……………………
ضل كثيرون رغم اآليات ولم يؤمنوا برب اآلنام
خالق األرْ والسموات المسيح ……………………
طأطأ الرب سما السموات
ودفن في القبر مثل األموات

ونزل وتجسد وتحمل اآلالم
المسيح ……………………

ـهرت األشياء التي خفيت
والمواهب للبشر منحت

من قديم الدهر واألعوام
المسيح ……………………

عال إلى السما مشتمال بالبها وجلس عن يمين اآلب بأكرام
لبس القدرة وتجلبب بها المسيح ……………………
أثمه
ودمه

ووهب لنا وافر األنعام
المسيح ……………………

أدم
ألبينا
غفر
جسده
وأعطانا

فلتفتضح اليوم أمه اليهود
الذي دبروه لخالقهم المعبود

حيث عاد عيهم وبال االنتقام
المسيح ……………………

قربوا للرب يا أبناء الرب قدموا للرب أبناء األغنام
وخافوه لتحـوا منه بالقرب المسيح ……………………
كسر أبواب الجحيم ونزله وخلص من كان في الـالم
خلص أبانا آدم ونسله المسيح ……………………

ألبيه ارتفع وجلس عن اليمين
وأعطي الكلمة للمؤمنين

وهو جليل القدر عالي المقام
المسيح ……………………

من في اآللهة يشبهك يا رب أنشات الخليقة بحسن نـام
واألرب المسيح ……………………
الخير
وبلغتهم
نؤمن بمن أتي وهو أت
ليدين األحياء واألموات

في مجده على سحاب وغمام
المسيح ……………………

هذا هو اليوم الذي صنعه ربنا اإلله وفيه قد قام
ورد الخاطئ عن الضاللة ومنعه المسيح ……………………
ومن بعد صعوده أرسل رسله
وعدله
مجده
ويـهروا

فطافوا البقاع ليهدوا اآلنام
المسيح ……………………

ألنه أتاهم في العلية
وحلت عليهم األلسنة النارية

وخصهم بالمجد مع األكرام
المسيح ……………………

يا ربنا انت الكريم المعطي الذي منح تالميذه ما يرام
البنديقسطي المسيح ……………………
عيد
يوم
أفْ علينا غيث البركات وجميع من في هذا المقام
ومتعنا جميعا ً بكامل الخيرات وأنلنا الخلود في دار السالم

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

 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
 اآلن وكل أوان وإلى،آميـــن هلـليـلــويا المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.دهـر الدهـور آميـن
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Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w
Pen=oc I=yc P=,=c : `P23ri `mF5 :
a4sicar7 qen 5par0enoc :
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo Pentshois
Iesoes Piegristos,
 جى اوبين شويس إيسوس بى: تين أوش إيفول إنجو إمموس
. أفتشى صاركس خين تى بارثينوس: إخرستوس إبشيرى إم افنوتى
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus, de Zoon van God, heeft het vlees
aangenomen uit de Maagd.
.  تجسد من العذراء:  ربنا يسوع المسيح إبن هللا: نصرخ قائلين
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Acmac4 `nge 5par0enoc :
qen
B30leem `nte 5Iovde`a : a4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : qen pi`ehoov m
`
mah2omt .
acmasf in-zje tie Parthenos, gen viethlee-eem ente
tie Joeze-a, af tonf ivol gen nie ismoe-oet gen pie
eho-oe im mah shomt,
:  خين فيث ليئيم إنتي تي يوذي آ: أسماسف إنجي تي بارثينوس
.إيهواو إمماه شومت
 خين بي: أفطونف إيفول خين ني إثمواوت
ُ
Geboren uit de maagd, te Bethlehem in Judea, is

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

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف
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Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek. ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi
`nte Ma;oucala @
Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek, tie met gelloo ente
Jakoob, pie nokh en a-hie ente Matoesala,
او ّْويب إنتى ِملشي سي
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
. تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نو إن أهى إنتى ماثوصاال: ِديك
U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van
Jakob, het lange leven van Metuselach,

 وشيخوخة يعقوب وطول: نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق
.عمر متوشالح
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pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte Colomwn
@ Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc
pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon, pie Pnevma em paraklieton fie itaf
ie ezjen nie apostolos.

 بى: بى كاتى إت سوتب إنتى دافيد تى صوفيا إنتى سولومون
. إبنفما إم براكليتون في إيطاف إى إيجين نى أبوسطولوس
de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van
Salomo en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde
over de apostelen.

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

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

)...( الرب يحفـ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.)...( وأبينا األسقف أنبا
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V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon
Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen
noe ethronos, en han miesh en rompie nem
han seejo en hierienie kon,

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

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

نو إتشالفج إن
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ إنتيف ثيفيو إن
.كوليم
en vernedere al hun vijanden snel onder
hun voeten.
.ً ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا
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Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon,
entef ka nen novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie en nai.
طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ خين
Bid tot Christus namens ons, dat Hij
onze zonden vergeeft, in vrede, volgens
Zijn grote genade.
.أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعـيم 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. علي ها المطانية
 باركوا. آمين.  يارب بارك،ارحم
ْ  يارب،ارحم
ْ يارب
َّ
.  قل البركة. لي

