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Psalie Watos voor
de verrijzenis
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

ُ إبصالية وا
طس

* Al30wc jar ai5 `mpaovoi : `eovni25 `nkefaleon
: `ete fai pe pi ran `novgai : `nte P=x=c `povro `nniewn .
* Bon ovra2i 2wpi mfoov : qen `tfe nem higen pikahi
: ge `a `povro `nte niovrwov : ovwnh `ebol higen
pikahi .
*Waarlijk ben ik genaderd, het grote Hoofd, de Naam
der Verlossing, van Christus de Koning der Eeuwen.
*Iedereen is heden verblijd, in de hemel en op aarde,
want de Koning der Koningen, is verschenen op aarde.

 الذي:  هو إسم الخالص:  إلى رأس عظيم: * بالحقيقة قد تقدمت
. للمسيح ملك الدهور
:  ألن ملك الملوك:  في السماء وعلى األرض: * كل فرح كائن اليوم
. قد ظهر على األرض

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Je jar qen pai `ehoov fai : A4mo2i `m`fr35 `novrwmi :
ovoh qen pe4ni25 `nnai : a4`I `epec3t 2a `pkahi `nx3mi .
* David pihimnodoc a4cagi : a45 `wov `mpe4amahi : ge
marov ono4 `nge nif3ov`i : mare40el3l `nge `pkahi .
*Want waarlijk op deze dag, heeft Hij zoals de mensen
gewandeld, en in Zijn grote barmhartigheid, is Hij
gekomen tot het land Egypte.
*David de Psalmist heeft gezegd, en verheerlijkt Zijn
Majesteit, zeggende: “Laat de hemelen zich verheugen, en
de aarde juichen.”

 نزل إلى:  وبرحمته العظيمة:  مشى كإنسان: * ألن في هذا اليوم
. أرض مصر
َّ  وم َّجد: * داود المرتل تكلم
 ولتتهلل:  فلتفرح السموات: عزته قائالا
. األرض

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Eera2i `nge nime22o5 : nem hwb niben ete `nq3tov
:
E0be
`pgin`I
`mP=x=c
pennov5
:
Kata `pcagi `nni`prof3t3c .
* Ze ontoc jar a4tamon : `nge Mat0eoc piapoctoloc
: Qen pi`evajjelion : `mpair35 `e4gw `mmoc .
* De valleien verheugen zich, met alles wat zij
bevatten, omwille van de komst van Christus, zoals
door de profeten voorzegd.
*Ja waarlijk is aan ons bericht, door Matteus de
apostel, in het Evangelie, met deze woorden zeggende:

 كقول:  من أجل مجئ المسيح إلهنا:  وكل ما فيها: * ستفرح الوديان
. األنبياء
.  هكذا قائالا:  في اإلنجيل:  متى الرسول: * حقا ا قد أخبرنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* #ppe Ic ovajjeloc : a4goc `nVwc3f : ge twnk
si `nI=3=c |P=x=c : ma2enak 2a x3mi `nxwlem .
* )ai te 5`prof3tia `n2
` f3ri : etacovwnh ovoh acfiri
: ge `ebolqen `pkahi `nX3mi : anok aimov5 `mpa23ri .
*“Zie, een engel, sprak tot Jozef, ‘Sta op, neem Jezus
Christus mee, en ga vlug naar Egypte toe.’”
*Dit is een wonderlijke profetie, dat geopenbaard en
uitgekomen is: “Uit Egypte heb ik, Mijn Zoon
geroepen.”

 وأذهب إلى مصر:  قم خذ المسيح:  قال ليوسف: * ها هوذا ملك
. سريعا
 دعوت:  أن من أرض مصر:  التي ظهرت وتحققت: * هذه النبوة
. إبني

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Iwc3f qen ov`2rwic : nem ovgom nem ovcofia :
a4twn4 a4si `mpe4u : nem Maria nem Calovma .
* Ke jar av`I `epec3t : 2a `txwra `nX3mi : qen
ovmetre4`wov`nh3 : `ebolha `pho `n#rwd3c .
* Jozef stond op met zorg, wijsheid en kracht, en
nam zijn Heer, met Maria en Salome.
*Zij vluchtten waarlijk, naar het land Egypte, in
lankmoedigheid, voor het aangezicht van Herodes.

.  ومريم و سالومى:  قام وأخذ ربه:  وقوة وحكمة: * يوسف بحرص
.  من وجه هيرودس:  بتسامح قلب:  إلى كورة مصر: * ونزلوا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Loipon avfwt `nge nidemwn : nem novdvnamic
Ethwov
:
avkw2
`nge
niedwlon
: `mpe`m0o `m`povro `nte `pwov .
* Menenca nai evhwc `ero4 : `nge niamaiov nem niiarwov :
ovoh evovw2t `mmo4 : `nge nikalamfwov nem nitwov .
*En de demonen zijn gevlucht, met al hun kwade machten,
en de afgoden vielen verbrijzeld neer, voor de Koning van
de heerlijkheid.
*Ook werd Hij geprezen door, de zeeën en rivieren, en Hij
werd aanbeden door, de bergen en heuvels.

:  وتحطمت األصنام:  وقواتها الشريرة: * وأيضا ا هربت الشياطين
. أمام ملك المجد
 التالل:  وأيضا ا سجدت له:  سبحته البحار واألنهار: * بعد هذا
. والجبال

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ni`223n t3rov `nte piah`223n : nimonhwov nem niiw5
: evhwc `eF5 f3e0m3n : eta4`I e0be pencw5 .
* `&marwovt n
` 0ok al30wc : Nem pekiwt `naja0oc :
nem pi=p=n=a `mparakl3toc : 5`triac =e=0=v `nomovcioc .

*Alle bomen van het woud, de regen en dauw,
loven de God die gekomen is, voor onze verlossing.
*Waarlijk gezegend bent U, met Uw Goede Vader,
en de Geest de Parakleet, de Wezensgelijke Drieeenheid.
 الذي جاء:  تسبح هللا الدائم:  واألمطار واألندية: * كل أشجار الغابات
. لخالصنا
 الثالوث:  والروح ال ٌمعَ َّزى:  مع أبيك الصالح: * مبارك أنت بالحقيقة
. المقدس المساوى

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ov`2f3rie4meh `nwov : f3eta40amio `nnif3ovi :
kata `fr35 `mpai`ehoov : a4mo2i `m`fr35 `novrwmi .
* `Povro `nte niewn : a4sicar7 ovoh a4errwmi :
a42e `eqovn etai `cpeleon : 03`etx3 qen `0baki `nX3mi .
* Een mysterie vol van glorie, want Hij die de hemelen
schiep, heeft op die dag gewandeld, aan de mensen gelijk.
*De Koning der Eeuwen, nam het vlees aan en werd een
mens, Hij is verbleven in een zekere grot, in een stad van
Egypte.

 في مثل هذا:  أن الذي خلق السموات: * أعجوبة مملوءة مجدا ا
.  مشى كإنسان:اليوم
 الكائنة بمدينة:  ودخل تلك المغارة:  تجسد وتأنس: * ملك الدهور
. مصر

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ran niben `nacwmatoc : evhwc `ero4 asne canic : qen
han`cm3 `natxarwov : ge pi`wov nak pimonojen3c .
* Cwtem `eroi `w namenra5: qen `txwra `Mpemge:
a4xw
`mpe4`cmov
qen
52w5:
nem
Pitalso nem 5`hlog .
*Alle namen van de onlichamelijken, loven Hem zonder twijfel,
met een aanhoudende stem: “Glorie zij aan U, o
Eniggeborene.”
*Hoor mij aan mijn geliefden; in het land Per-medjed (elBahnasa), liet Hij zijn zegen achter in een waterbron, voor
genezing en welbehagen.”

 بأصوات ال تسكت:  ت ُسبحك بغير شك: * كل أسماء غير المتجسدين
.  المجد لك يا وحيد الجنس: قائلين
:  ترك بركته في البئر:  أنه في كورة البهنسا: * إستمعوا لي يا أحبائي
. مع الشفاء والحلوة

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Tote a4`I 2a `@movn =b : a4gwr ebol `nni`idwlon : ovoh
qen 5baki `ete `mmav : A4`iri `nhangom .
* Vdeon qen overovwt : avmo2i 2a `ptwov Kockam :
av2wpi `nq3t4 `nhanabot : a4cmov `ero4 qen te4ovinam .
* Toen kwam Hij naar Ashmoenin, waar Hij de afgoden
verdreven heeft, en in deze stad, heeft Hij wonderen
verricht.
*En met vreugde, gingen zij naar de berg Qosqam, waar
zij maanden verbleven, en Hij zegende de plek met Zijn
Rechterhand.

:  وفي تلك المدينة:  وبدّد أوثانها: * حينئذ جاءوا إلى األشمونين
. صنع عجائب
 وباركه:  ومكثوا فيه شهورا ا:  ساروا إلى جبل قسقام: * وأيضا ا بفرح
. بيمينه

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Fwk pe pi`wov nem pitai`o : Nem 5evxarictia : w
`
piovro `nrem0amio : qen tekni25 `noikonomia .
* `Xovab n
` 0ok w
` pimairwmi : ge akgempen2ini qen
peknai : aksicar7 ovoh akerrwmi : ak5nan `mpi ovgai .

*Aan U is de glorie en de eer, en de dankzegging, o
Koning en Schepper, in Uw grootse heilseconomie.
*Heilig bent U die de mens liefheeft, want in Uw
genade hebt U ons bezocht, U nam het vlees aan en
werd een mens, en schonk ons verlossing.

 عنايتك اإللهية:  أيها الملك الخالق:  واألكرام والشكر: * لك المجد
. العظيمة
 تجسدت:  ألنك إفتقدتنا برحمتك: * قدوس أنت يا محب البشر
.  وأعطيتنا الخلص: وتأنست

ُ إبصالية وا
طس

Psalie Watos

* Ywt3r nai qapeklaoc : hiten nitwbh nem ni`precbia
: `nte takmav `mpar0enoc : 5ajia `mm3i Maria .
* Wov`nh3t `egen pek bwk : xw n3i ebol `nna anomia :
hina `nta`cmov `erok : ge piwov nak all3lovia .
* O Redder ontferm U over Uw volk, door de gebeden en
voorspraak, van Uw Moeder de Maagd, de ware heilige
Maria.
*Wees lankmoedig met Uw dienaar, vergeef mijn
overtredingen, opdat ik U loven mag; “Glorie zij aan U,
Halleluja.”

 أمك العذراء:  بطلبات وشفاعات: * أيها المخلص إرحم شعبك
.  الحقيقية مريم: القديسة
. المجد لك هلليلويا: لكي أسبحك قائالا: إغفر آثامي:* تأني على عبدك
/

/

/

Psalie Adam

إبصالية آدام

للقيامة
Voor De verrijzenis

أرض مصر
Voor De Intocht van
Onze Heer in Egypte

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 het feest van de
Intocht van Onze Heer
in Egypte
إبصالية آدام
لعيد دخول السيد المسيح أرض
مصر

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Ata yvx3 si22wov : `nca pekovgai : e0ricgai
qen pekwov : nem pekni25 `nnai .
* Bwrp n3i `ntekbo`30ia : ma`tcaboi `enekme0m3i :
moi n3i `novcofia : `w pinov5 `nta `fm3i .
*Mijn ziel heeft verlangd, naar Uw verlossing, dat
ik mag verklaren, Uw glorie en grote ontferming.
*Zend tot mij Uw hulp, leer mij Uw gerechtigheid,
schenk mij wijsheid, o Ware God.
 ورحمتك:  لكي أنطق بمجدك:  إلى خالصك: * إشتاقت نفسي
.العظيمة
. يا هللا الحقيقي:  أعطنى حكمة:  علمني حقوقك: * إرسل لي معونتك

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Je jar 5oi `n2
` f3ri : `w pire40amio : e0be
nek`hb3ov`i : Nem pek0ebio .
* Decpota P=x=c : acmac4 `nge Maria :
a4cw5 `m`pjenoc : `nAdam nem Ev`a< .
*Want waarlijk wonderbaar, zijn Uw grote
werken, o Schepper, en Uw nederigheid.
*Christus de Meester, is geboren uit Maria, Hij
redde het geslacht, van Adam en Eva.

.  وتواضعك:  من أجل أعمالك:  أيها الخالق: * ألني متعجب
.  آدم وحواء:  خلَّص جنس:  ولدته مريم: * السيد المسيح

Psalie Adam
إبصالية آدام
* E4x3 qen be0leem : qen pi`cpeleon : `n0o4 pe
pire4nohem : `povro `nniewn .
* Ze ontoc a3fwt : `ebol ha `pho `n#rwd3c : n
` 0o4
pe pimanfwt : n0o4 pe pi`xr3t3c, .
* Hij die in de stal, in Bethlehem lag, is ook de
Verlosser, de Koning der Eeuwen.
* Hij die de Toevlucht is, en ook de Oordeler, is
gevlucht, voor het aangezicht van Herodes.

.  ملك الدهور:  هو المخلَّص:  في المغارة: * الكائن في بيت لحم
.  وهو الديان:  وهو الملجأ:  من وجه هيرودس: * نعم حقا ا هرب

Psalie Adam
إبصالية آدام
* #ppe a4`tcabon : `e2
` tem5 `novpethwov : qa
ovpovn3ron : 2a `pgwk `nnen`ehoov .
*`)ovinam `mPu : pilojoc `nte `fiwt :
5gom `natavr3gc : `etqen ken4 `mpe4iwt .
* Zie, Hij heeft ons geleerd, om niet te vergelden,
kwaad voor kwaad, tot het eind van onze dagen.
* De rechterhand des Heren, het Woord van de
Vader, de Oneindige Kracht, die in de boezem van
de Vader is.
.  كل أيامنا:  شريرا بشر:  آال نُجازي: * ها هو يعلمنا
.  الذي في حضن أبيه:  القوة ال ٌم ْطلَقة:  كلمة اآلب: * يمين الرب

Psalie Adam
إبصالية آدام
* I=3=c P=x=c pennov5 : `nal30inoc : eta4`I e0be
pencw5 : a4ercwmatikoc .
* Ke jar qen pai `ehoov : a4`I 2a nirem`nX3mi :
e4mo2i nemwov : `m`fr35 `novrwmi .
* Jezus Christus, onze Ware God, kwam en nam
het vlees aan, voor onze verlossing.
* Want waarlijk op die dag, kwam Hij tot de
Egyptenaren, en wandelde onder hen, gelijk een
mens.
.  وتجسد:  الذي جاء ألجل خالصنا:  إلهنا الحقيقي: * يسوع المسيح
. مثل إنسان:  ومشي معهم:  آتي إلى المصريين: * ألنه في هذا اليوم

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Loipon a4gwk `ebol : `nge `pcagi `mpi`prof3t3c :
eta4go4 `ebol : e0be pidecpovt3c .
* Maria 03 =e0
= =v : 5s3pi etaciwov : ac`wli `mf3=e=0=v :
2a X3mi `mfoov .
* Zie het woord, van de profeet kwam uit, dat hij
sprak, over de Meester.
* De heilige Maria, de lichte wolk, droeg vandaag
de Heilige, naar Egypte.
.  من أجل السيد:  الذي قاله:  كالم النبي: * وأيضا ا تم
 إلى مصر:  حملت القدوس:  السحابة الخفيفة: * مريم القديسة
. اليوم

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Ni`idwlon avhei : nem novdemwn avfwt :
qa`th3 `mF5 `mm3i : `p23ri `nte `fiwt .
* `&apina a42e : `eqovn pi`cpleon : qen
te4metcabe : `neovniwn .
* De afgoden vielen, en hun demonen vluchtten,
voor de Ware God, de Zoon van de Vader.
* En Hij is binnengetreden, in een zekere grot, in
Zijn Eeuwige, Wijsheid.
 إبن:  من أمام هللا الحقيقي:  وشياطينهم هربت: * األوثان سقطت
. اآلب
.  األبدية:  بحكمته:  إلى المغارة: * وكذلك دخل

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Ovoh on a4mo2i : a42wpi qen ov`3i : I=3=c
a4gw `m`pfa`qri : Qen 52w5 .
* Palin on a4mo2i : 2a `@mvn =b :
a4gwr `ebol `nnigagi : qen pima `ete mmav .
* Zo ook is Hij gaan wonen, in een huis, en daar
heeft Jezus genezing, in een waterbron gebracht.
* Daarna is Hij, naar Ashmoenin gegaan, en
verdreef de vijanden, in die plaats.

.  في البئر:  وضع الشفاء:  وسكن في بيت يسوع: * وهو أيضا ا صار
.  في ذلك المكان:  وشتت األعداء:  إلى األشمونين: * كما أيضا ا صار

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Ra2i ovoh 0el3l : `pkahi `nX3mi : qen
Emmanov3l : `povro n
` 5`kt3cic .
* Caloma nem Maria : nem Iwc3f pi`0m3i : navhwc
qen ovkaribia `mpe`m0o pianam3i .
* Verblijd u en verheugt u, o land van Egypte, over
Emmanuël, de Koning der Schepping.
* Salome en Maria, en de rechtvaardige Jozef,
loofden met bezieling, de Waardevolle Heer.
.  ملك الخليقة:  بعمانوئيل: يا أرض مصر: * إفرحي وتهللي
 أمام:  كانوا يسبحون باجتهاد:  ويوسف البار: * سالومي مع مريم
. الجوهرة

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Tote al30wc : qen ovhwc `mberi : evhwc `ero4 ri
twc : etavnav `eni`2f3ri .
* V=c )=c pennov5 : eta4ovwnh `nAbraam :
a42wpi qen tenm35 : qen `ptwov `nKockam .
* Waarlijk prezen zij, met een nieuwe lofzang, toen
zij de wonderen zagen, loofden zij Hem.
* De Zoon Gods onze Heer, die verscheen aan
Abraham, kwam temidden van ons, op de berg
Qosqam.
.  العجائب:  لما رأوا:  بتسبحة جديدة جهرا ا: * حينئذ سبحوا
 في جبل:  ح ّل في وسطنا:  الذي أظهر ذاته إلبراهيم: * إبن هللا إلهنا
. قسقام

Psalie Adam
إبصالية آدام
* F5 pire40amio : eta4cagi nem Mw`vc3c : qen
ov0ebiw : a4`I 2a `pkahi `nx3mi .
* `Xovab `xovab : qen tekoikonomia : w
` F3=e=0=v :
pi`wov nak =a=l .
* De Schepper God, die tot Mozes gesproken had,
kwam naar Egypte, in nederigheid.
* Heilig heilig, in Uw heilseconomie, o Heilige,
glorie zij aan U Halleluja.
.  أتي إلى الصعيد:  بتواضع:  الذي تكلم مع موسي: * هللا الخالق
َ  المجد:  أيها القدوس:  في تدبيرك: * قدوس قدوس قدوس
لك
. هلليلويا

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Ywt3r `mpikocmoc : F5 pimai : nai qapeklaoc :
matalswov `nnov2wni .
* `Wov`nh3t `egwi : anok piac0en3c moi n3i : novnai :
qen pi`ehoov `nte 5kric3c .

* O Verlosser van de wereld, God die de mens
liefheeft, ontferm U over Uw volk, en genees hun
ziekten.
* Wees lankmoedig met mij, de zwakke, schenk mij
ontferming, op de Oordeelsdag.
 وأشفي:  إرحم شعبك:  يا هللا محب البشر: * يا مخلص العالم
. أمراضهم
.  في يوم الدينونة:  وأعطني رحمة:  أنا الضعيف: على
ّ * تأنَّى
/

/

/

أرباع الناقوس
De verzen van de cymbalen

للقيامة
Voor De verrijzenis

أرض مصر
Voor De Intocht van
Onze Heer in Egypte

De Verzen voor het
Verrijzenisfeest
أرباع الناقوس لعيد القيامة
المجيد

De Verzen voor het Verrijzenisfeest

أرباع الناقوس لعيد القيامة

*`A P=xc Pennov5 : twn4 `ebolqen
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.

إثمواوت
 طونف إيفول خين ني: * أبخرستوس 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.
.  باكورة الراقدين:  وهو:  قام من بين األموات: * المسيح إلهنا

De Verzen voor het Verrijzenisfeest

أرباع الناقوس لعيد القيامة

* 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

De Verzen voor het Verrijzenisfeest

أرباع الناقوس لعيد القيامة

* Loipon avxa4 qen pi`mhav : kata
ni`cm3 `m`prof3tikon : qen pimah
2omt `n`ehoov : P=xc anect3 ek nekrwn.
*Lipon av kaf gen pi imhav, kata nie esmie im
iprofitiekon, gen pi mah shomt in eho-oe, pie
Igristos anestie ek nekron.

:  كاطاني إسمي إم إبروفيتيكون: * ليبون أفكاف خين بي إمهاف
. بخرستوس أنيستي إك نيكرون: إيهواو
خين بي ماه شومت إن
ُ

* En zij hebben Hem in het graf gelegd, volgens de
spraken van de profeten, en op de derde dag,
verrees Christus uit de dood.
 قام:  وفي اليوم الثالث:  حسب األخبار النبوية: * وأيضا ُوضع في القبر
.المسيح من بين األموات

Feestelijke verzen
van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Ra2i 0el3l `w nirem `nX<3mi : nem
nec0w2 t3rov : ge a4`i 2aro `nge
pimairwmi : f3et2op qagwov `nni`ewn
t3rov .
* Rashie theliel o nie rim in Kimie, nem nes shierie
nem nes sosh tieroe, zje af ie sharo inzje pie mai
romie, fie et shop ga kho-oe in nie e-on tieroe.

 جي أف إى: نيم نيس طوش تيرو: * راشى ثيليل أونى ريم إن كيمى
. فى إتشوب خاجواو إن نى إي أون تيرو:شارو إنجي بى ماى رومي
* Verblijdt u en verheugt u O land van Egypte, en al
uw landstreken, want tot u is de Menslievende
gekomen, die voor alle tijden was.
:  آلنه أتى إليك محب البشر:  وكل أقاليمها: * إفرحوا وتهللوا يا آل مصر
. الكائن قبل الدهور

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

*Tenovw2t
`mmo4
`nte4er`hmot
nan: `novmet`2f3r nem ni`alwov`i :
eta4qo0bov `nge #rwd3c : qen
pi`ehoov `n5`kric3c .
* Ten oe-oosht immof entef ir ehmot nan, in oe met
ish fier nem nie alo-oewie, itaf got boe inzje Ierodies, gen pie iho-oe in tie ik rie sies.
 إن أوميت إشفير نيم ني: * تين أوأوشت إمموف إن تيف إير إهموت نان
. خين بي إيهواو إن تي إكريسيس:  إيطاف خوتبو إنجي إيروديس: آلوأووي
ّ
* Wij knielen voor Hem opdat Hij ons begenadigd,
met een aandeel met de jongelingen, die Herodes
gedood heeft, op de dag des Oordeels.
* نسجد له لكي ينعم لنا بنصيب مع االطفال الذين قتلهم هيرودس في يوم
.الدينونه

Feestelijke verzen van de cymbalen

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

Feestelijke verzen van de cymbalen

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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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
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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
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مقدمة الذوكصولوجيات

Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini `nta`fm3 :
P=xc Pennov5 : 5par0enoc =e=0v.
Shere thie etas miesie nan, em pie oeooinie enta efmie, Piegristos pen noetie,
tie parthenos eth-oe-wab.
:  إم بي أوأويني إنطا إفمى: شيري ثى إيطاس ميسى نان
.بخرستوس بين نوتي تي بارثينوس إثؤواب
Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware
Licht heeft gebaard, Christus onze God.
:  المسيح إلهنا:  النور الحقيقي: السلم للتي ولدت لنا
.العــذراء القـديسة
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Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4erovnai nem
nenyvx3 : `nte4xa nen nobi nan `ebol.
Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef
er oe nai nem nen epsieshie, entef ka nen
novie nan evol.
 إنتيف إير أوناي:  إإهري إي جون: ماتى هو إم إبتشويس
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم نين إبسيشي
Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over
onze zielen ontfermt en onze zonden vergeeft.
 ويغفر لنا:  مع نفوسنا:  ليصنع رحمة: إسألى الرب عنا
. خطايانا
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مقدمة الذوكصولوجيات

%par0enoc

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

Tie parthenos Mariam, tie theotokos eth-oewab, tie epros-taties e-ten hot, ente ep khenos
ente tie met roomie.
 تي إبروس:  تي ثيؤطوكوس إثؤواب: تي بارثينوس ماريام
. إنتي إب جينوس إنتي تي ميت رومى: طاتيس إي تين هوت
Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe
voorspraak van het menselijk geslacht,
 لجنس:  القديسة الشفيعة األمينة:  والدة اإلله: أيتها العذراء مريم
.البشرية
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Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : nahren P=xc
f3etare`gfo4
:
hopwc
`nte4er`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
Arie pres ve-vien e-ehrie e-khon, nahren Piegristos
fie et a-re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot nan, em
pie koo evol ente nen novie.
 ناهرين بخرستوس في إيطاري: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
 إمبي كو إيفول إنتي نين:  هوبوس إنتيف إير إهموت نان: إجفوف
. نوفي
wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.

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

 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل
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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

De doxologieën

الذوكصولوجيات

للقيامة
Voor De verrijzenis

أرض مصر
Voor De Intocht van
Onze Heer in Egypte

De Doxologie
الذوكصولوجية

* 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 ا
. 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 ا:  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:
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* F5 f3`etov5`wov na4: qen `pcosni `nte
n3=e0
= v : f3ethemci higen Nixerovbim :
avnav `ero4 qen `txwra `nX<3mi .
* Efnoetie fie i-toe tie o-oe naf, gen ep so etshnie
ente nie eth-oe-web, fie et himsie hiezjen nie
Sheroebiem, af nav irof gen et kora in Kimie.

:  خين إبسوتشنى إنتى نى إثؤاب: * إفنوتى فى إيتو تى اواو ناف
.  آناف إيروف خين إتكورا إنكيمى: في إتهيمسى هيجين نى شيروبيم
* God die wordt verheerlijkt, in de raad van de
heiligen, die gezeten is op de Cherubim, werd
gezien in het land Egypte.
:  الجالس على الشاروبيم:  في مشورة القديسين: * هللا الممجد
. ُرؤى في إقليم مصر
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* F3`eta40ami`o `n`tfe nem `pkahi : annav `ero4
hwc `aja0oc : qen kenc `mMaria 5fe `mberi : nem
pi`0m3i Iwc3f pidikeoc .
* Fie itaf samio in itfi nem ep kahi, an nav irof hos
aghathos, gen kens em Maria tie ve em verie, nem
pie ismie Josief pie zike-os.

:  آناف إيروف هوس آغاثوس: * في إيطاف ثاميو إن إتفى نيم إبكاهى
. نيم بى إثمى يوسيف بى ذيكيؤس: خين كينس إم ماريا تى في إمفيرى
* De Schepper van hemel en aarde, zagen wij als
een Goede, in de schoot van Maria de nieuwe
hemel, en de oprechte Jozef de rechvaardige.

 في حضن مريم:  رأيناه كصالح: * الذى خلق السماء واألرض
. مع البار يوسف الصديق: السماء الجديدة
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* Pi`apac `nte ni`ehoov : f3`etovhwc `ero4 `nge
niajjeloc : qen `txwra `n<X3mi a4`i `mfoov :
2a`nte4cotten `anon qa pe4laoc .
* Pie a-pas ente nie iho-oe, fie i-toe hos irof inzje nie
ankheelos, gen et kora in Kimie af ie em fo-oe, sha
entef sot-ten anon ga nie la-os.

:  في إيتوهوس إيروف إنجى نى أنجيلوس: * بى آباس إنتى نى إيهواو
.  شا إنتيف سوتين آنون خابيف الؤس: خين إتكورا إنكيمى أفئى إم فواو
* De Oude van dagen, die geprezen wordt door
de engelen, is vandaag gekomen in Egypte, om
ons, Zijn volk te redden .

 جاء اليوم:  تُسبحه الملئكة إلى كوره مصر: * عتيق األيام الذى
.  يخلصنا نحن شعبه: لكى
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* Ra2i 0el3l `w nirem `nX<3mi : nem nec0w2 t3rov
: ge a4`i 2aro `nge pimairwmi : f3et2op
qagwov `nni`ewn t3rov .
* Rashie theliel o nie rim in Kimie, nem nes shierie
nem nes sosh tieroe, zje af ie sharo inzje pie mai
romie, fie et shop ga kho-oe in nie e-on tieroe.

 جي أف إى: نيم نيس طوش تيرو: * راشى ثيليل أونى ريم إن كيمى
.  فى إتشوب خاجواو إن نى إي أون تيرو: شارو إنجي بى ماى روم
* Verblijdt u en verheugt u O land van Egypte, en
al uw landstreken, want tot u is de Menslievende
gekomen, die voor alle tijden was.

 آلنه أتى إليك محب:  وكل أقاليمها: * إفرحوا وتهللوا يا آل مصر
.  الكائن قبل الدهور: البشر
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* #ca`3ac pini25 a4gw `mmoc : ge `4n3ov `nge
Pu `e<X3mi : `egen ovs3pi et`aci`wov : `n0o4
pe `povro `nte `tfe nem `pkahi .
* Iesa-iejes pie nieshtie af kho immos, zje if neejo
inzje Eptshois e-Kimie, iezjen oe et shipie i-ta sie ooe, inthof pe ep oero ente itfi nem ep kahi.

:  جى إفنيو إنجى إبشويس إكيمى: * إيصائياس بى نشتى أفجو إمموس
.  إنثوف بى إبؤرو إنتى إتفى نيم إبكاهى: إيجين أو تشيبى إيطاسي اواو
* Jesaja de Grote heeft gezegd: “De Heer komt
naar Egypte, op een lichte wolk, Hij is de Koning
van de hemel en de aarde.”

:  على سحابة خفيفة:  أن الرب قادم إلى مصر: * أشعياء العظيم قال
. وهو ملك السماء واألرض
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* Tenhwc `ero4 ten5`wov na4: tenerhov`o
sici `mmo4: hwc `aja0oc ovoh `mmairwmi: nai nan
kata pekni25 `nnai.
* Ten hos irof ten tie o-oe naf, ten er hoe-o tshie
sie immof, hos aghathos oewoh em mai roomie,
nai nan kata pek nieshtie in nai.
:  تين إير هواو تشيسى إمموف: * تين هوس إيروف تين تى اواو ناف
.  ناى نان كاطا بيك نيشتى إن ناى: هوس آغاثوس أووه إمماى رومى
* Wij prijzen en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer, als een Goede en Menslievende,
ontferm U over ons volgens Uw grote genade.

 إرحمنا:  كصالح ومحب للبشر:  ونزيده علوا: * نُسبحة ونمجده
. كعظيم رحمتك
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* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c p
` 23ri `mF5 :
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .
* Allieloja allieloja, allieloja allieloja, Iesoes
pie Igristos Ipshierie em Efnoetie, af ie i-goen
i-ep kahi in Kimie.
 إيسوس بخرستوس إبشيرى:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
.  أف إى إيخون إإبكاهى إن كيمى: إمفنوتى
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Zoon van God, is Egypte binnen
getreden .
 يسوع المسيح إبن هللا دخل:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. الى أرض مصر

الذوكصولوجية
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* 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.
 م ن:  وال روح الق دس:  له المجد م ع أبي ه الص الح: * هذا الذي ينبغي
.اآلن وإلى األبد
Index - الفهرس
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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
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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
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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
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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 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
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مقدمة الطرح

Amwini marenovw2t : `n%`triac =e=0v : `ete
Fiwt nem P23ri : nem Pi=p=na =e=0v.
Amooinie maren oe-oosht, en tie Trias ethoewab, e-te Efjoot nem Epshierie nem pie
Pnevma eth-oe- wab.
 إيتى إفيوت:  إن تى اترياس إثؤواب: اواوشت
ُ أموينى مارين
.  نيم بى ابنفما إثؤواب: نيم ابشيرى
Komt laat ons aanbidden, de Heilige Drie-eenheid;
de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.

تعالــوا فـلنسجــد للثالــوث القـــدوس الـذي هـــو اآلب
.واالبـــن والــروح القــدس
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مقدمة الطرح

Anon qa nilaoc : `n`xricti`anoc : fai jar pe
Pennov5 : `n`al30inoc.
Anon ga nie la-os, en egristianos, fai ghar pe
Pennoetie, en aliethienos.
 فاى غار بى بين نوتى:  إن إخريستيانوس: آنون خا نيلؤس
.  إن أليثينوس:
Wij zijn het christelijke volk, want Hij is onze
ware God.
 هـو إلهنـا:  ألن هـذا:  المسيحييـن: نحـــن الشعـــوب
.الحقيـقـي
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مقدمة الطرح

Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc :
03etacmici nan : `mF5 pilojoc.
Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس ميسي: تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس:نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die God
het Woord, voor ons heeft gebaard.
. هللا الكلمة:  التي ولدت لنا:  الحمامة الحسنة: السلم لمريم
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Ainaovwm `nrwi: `anok pitalepwroc:
ovoh `ndiot3c: pigwb `nre4ernobi.
Ai na oe-oom en rooi, anok pie ta-le poo-ros,
oewoh en zioties, pie khoob en ref er novie.
:  أووه ان ذيوتيس:  أنوك بيطاليبروس: أينا اواوم إنروي
. بي جوب إنريف إيرنوفي
Ik, armzalige en onkundige, zwakke zondaar,
open mijn mond
. أفتح فاي أنا الشقي واألمي الضعيف الخاطىء
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Hina `ntahwc : `eP=x=c Pacwt3r :
ovoh `nta5`wov : `nte4mav `mpar0enoc .
Hiena en ta hoos, e-Piegristos Pasootier,
oewoh en ta tie oo-oe, entef mav em
parthenos.
 أووه إنطاتي اوو:  اى بخرستوس باسوتير: هينا إنطاهوس
.  إنتيف ماف إم بارثينوس: او
om te loven Christus mijn Verlosser, en om te
verheerlijken Zijn Moeder, de Maagd.
. لكي أسبح المسيح مخلصي و أمجد أمه العذراء
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الطرح

 لكي أ ُسبح. واألُمي الضعيف الخاطئ،أفتح فاي أنا الشقي
 وأمجد أمه العذراء السحابة الخفيفة التي،المسيح مخلصي
 وهي حاملة. أعني مريم العذراء القديسة،نزلت إلى مصر
، وقد سحق منحوتات مصر،ربنا يسوع
Ik, armzalige en onkundige, zwakke zondaar,
open mijn mond om te loven Christus mijn
Verlosser, en om te verheerlijken Zijn
Moeder, de Maagd, de lichte wolk die tot
Egypte kwam; dat is de heilige Maagd Maria.
Zij droeg onze Heer Jezus en Hij verpletterde
de afgodenbeelden van Egypte
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 كانوا. وخلصهم من الهلك،وأخرجهم من الظلم والكفر
،تائهين بالضللة الوثنية فأضاء عليهم مجد الهوته
. الذي هو إلهنا إلى األبد،فسجدنا للثالوث المساوي
en leidde de Egyptenaren vanuit de duisternis
van het ongeloof en redde ze van de
ondergang. Ze waren dwalend in de
afgoderij, maar de glorie van Zijn Goddelijke
verlichtte hen. Zo aanbaden wij de
wezensgelijke Drie-eenheid, die onze God is
in eeuwigheid.
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 واهرب، "قم خذ الصبي: ملك الرب تكلم مع يوسف قائل
 أهلك برابيهم،" ولما أقبل يسوع إلى مصر وأمه.إلى مصر
 الذي هو، الشعب الذي في الظلمة أبصر نورا. وأوثانهم
. المخلص يسوع
De engel van de Heer sprak met Jozef en zei:
“Sta op, neem het kind en vlucht naar
Egypte.” Toen Jezus en Zijn Moeder in
Egypte kwamen, vernietigde Hij daar hun
tempels en afgoden. Het volk dat gezeten was
in duisternis zag het licht: Jezus, de Verlosser.

الطرح
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، وأعطانا الحياة عوضا عن الموت،أتى وخلصنا
 ألنها، فلنسبحه مع أمه العذراء.والخيرات الدهرية
.حملته وصارت له كرسيا
Hij kwam en verloste ons en schonk ons het
leven in plaats van de dood, en eeuwige
zegeningen. Laten wij Hem prijzen met Zijn
Moeder, de Maagd, want zij heeft Hem
gedragen en is geworden tot een troon voor
Hem.
/

/ /
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ختام الطرح

Ovon ovhelpic `ntan : qen 03=e=0v Mari`a : `ere
F5 nai nan : hiten nec`precbi`a.
Oe-on oe-helpies en tan, gen thie eth-oewab
Maria, e-re Efnoetie nai nan, hieten nes
presvia.
 إيرى إفنوتى:  خين ثى إثؤواب ماريا: اوهلبيس إنطان
ُ اواون
ُ
.  هيتين نيس إبريسفيا: ناى نان
Wij hebben hoop, in de Heilige Maria, dat
God zich over ons zal ontfermen, door haar
voorspraak.
. بشفاعاتها:  هللا يرحمنا:  فى القديسة مريم: لنا رجاء
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ختام الطرح
Ovon ovmetcemnoc : `n`hr3i qen pikocomoc
: `ebolhiten pi`2l3l : `nte 50eotokoc e0ovab
5`aji`a Mari`a 5par0enoc .
Oe-on oe-met semnos, en ehrie gen pie kozmos, evol
hieten pie eshliel, ente tie The-otokos eth-oewab tie
akheeja Mareeja tie parthenos.

 إيفول:  إن إهرى خين بى كوزموس: اواون اوميت سمنوس
 تى أجيا ماريا:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤاب: هيتين بى إشليل
. تى بارثينوس
Er is vredigheid in de wereld, door de gebeden van
de zuiver Moeder Gods, de heilige Maagd Maria.

. كل هدوء في العالم من قبل صلة القديسة مريم العذراء

Introductie van de
Expositie ( Watos )
ُ مقدمة الطرح الوا
طس
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مقدمة الطرح

* Tenovw2t `m`Fiwt `n`aja0oc: nem pe423ri I=3c P=x=c:
nem Pi=p=n=a `mparakl3ton: %`triac =e=0=v `nomoovcioc.
* Wij aanbidden de Goede Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en
de Geest de Parakleet, de Heilige Wezensgelijke Drie-eenheid.

 نيم بيف شيري إيسوس بي: * تين اواوشت إم إفيوت إن أغاثوس
 تي إترياس إثؤواب إن:  نيم بي بنيفما إمباراكليتون: خريستوس
. اوموؤسيوس
* Ten oe-oosht em Efjoot en aghathos, nem pef shierie
Iesoes Piegristos, nem pie Pnevma em Paraklieton, tie
Trias eth-oewab en omo-oesios.

 الثالوث:  والروح المعزي:  مع إبنه يسوع المسيح: * نسجد لآلب الصالح
. األقدس المساوي
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مقدمة الطرح

* Xere ne `w 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`al30in3 :
xere
`p2ov2ov
`nte
penjenoc
:
`are`gfo
nan `nEmmanov3l.
* Shere ne oo tie parthenos: tie oero emmie en aliethienie:
shere epshoe-shoe ente pen khenos: a-re ekhfo nan en
Emmanoe-iel.

 شيري:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
* Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij

de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل
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* AP=x=c I=3=c Penu : i` `e`qr3i `e`txwra `nX3mi : nem Mari`a
te4mav `mpar0enoc : nem piqelloi Iwc3f piham2e .
* A-Piegristos Iesoes Pentshois, ie e-egrie e-et goora en
Kiemie, nem Mareeja tef mav em parthenos, nem pie gelloi
Joosief pie ham she.

 نيم:  اي إإخري إإتخورا إنكيمي: * آبخريستوس ايسوس بين شويس
.  نيم بي خيللوي يوسيف بي آمشى: ماريا تيف ماف إم بارثينوس
* Jezus Christus, onze Heer, kwam tot het land Egypte met
Zijn Moeder, de Maagd Maria, en de ouderling Jozef de
Timmerman.

 مع أمه العذراء مريم و الشيخ،* المسيح يسوع ربنا نزل الى كورة مصر
. يوسف النجار
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الطرح

،المسيح يسوع ربنا نزل إلى كورة مصر مع أمه العذراء مريم
والشيخ يوسف النجار في الوقت الذي طارده هيرودس الملك
 وعبدة الشياطين.وكان يريد أن يقبض عليه ويقتله بالسيف
واألبالسة واألوثان ومصنوعات األيدي النجسة بأرض
، سحقهم كلهم معا مخلصنا الصالح،المصريين
Jezus Christus, onze Heer, kwam tot het land Egypte
met Zijn Moeder, de Maagd Maria, en de ouderling
Jozef de Timmerman, toen koning Herodes hem zocht,
om hem te arresteren en doden met het zwaard. Alle
aanbidders van de demonen, de afgoden-beelden en
onreine handwerken in het land Egypte, zijn te gronde
gericht door onze Goede Verlosser.

De Expositie

الطرح

 "إن: أشعياء النبي تنبأ هكذا قائل.وثبت لنا فيها نصبا مقدسا
 وتضطرب كل،الرب يقبل إلى مصر على سحابة خفيفة
المنحوتات وكل األوثان التي في جميع كورة مصر من أمام
 ويعرفون، ويخاف الرب جميع أهل مصر.وجه قوته وجبروته
". ويسجدون أمامه،خالقهم
Hij richtte daar voor ons een heilige plaats op. De
profeet Jesaja profeerde aldus en zei: “De Heer
komt tot Egypte op een lichte wolk. De afgoden en
beelden van heel Egypte zullen beven voor Zijn
aangezicht door Zijn macht en heerschappij. Heel
het volk van Egypte zal de Heer vrezen, hun
Schepper kennen en zich neerbuigen voor Hem.”

De Expositie

الطرح

 وأبيه الصالح،فقد فهمنا النبي لكي نسجد لمخلصنا
 نزل المسيح إلى مصر على سحابة.والروح القدس
،خفيفة التي هي مريم والدة اإلله العذراء القديسة
De profeet heeft ons dit uitgelegd, zodat wij
ons zouden neerbuigen voor onze Verlosser,
Zijn Goede Vader en de Heilige Geest.
Christus kwam naar Egypte op een lichte
wolk, dat is de Moeder Gods, de heilige
Maagd Maria.

De Expositie

الطرح

ومخلصنا يسوع المسيح راكبا على ذراعيها الطاهرتين
 ويوسف الشيخ الطاهر النجار.وهو طفل صغير كتدبيره
 والقديسة سالومى القابلة كانا معهما،المبارك
.يخدمانهما
Onze Verlosser Jezus Christus werd gedragen
op haar zuivere armen, toen Hij een klein
kind was, volgens Zijn plan. Met hen waren
ook Jozef, de zuivere ouderling en gezegende
timmerman, alsook de heilige Salome, de
vroedvrouw, om hen te dienen.

الطرح

De Expositie

فلنمجد مخلصنا وأبيه الصالح والروح القدس وأمه
 إشفعي فينا يا سيدتنا كلنا والدة.القديسة العذراء مريم
.اإلله مريم أم مخلصنا ليغفر لنا خطايانا
Laten wij verheerlijken onze Verlosser, met
Zijn Goede Vader en de Heilige Geest, en Zijn
heilige Moeder, de Maagd Maria.
Wees onze voorspraak, o ons aller Vrouwe, de
Moeder Gods, Maria de Moeder van onze
Verlosser, dat Hij onze zonden vergeeft.
/

/ /

Afsluiting van de
Expositie
ختام الطرح

Afsluiting van de Expositie

ختام الطرح

Ovon ovhelpic `ntan : qen 03=e=0v Mari`a : `ere
F5 nai nan : hiten nec`precbi`a.
Oe-on oe-helpies en tan, gen thie eth-oewab
Maria, e-re Efnoetie nai nan, hieten nes
presvia.
 إيرى إفنوتى:  خين ثى إثؤواب ماريا: اوهلبيس إنطان
ُ اواون
ُ
.  هيتين نيس إبريسفيا: ناى نان
Wij hebben hoop, in de Heilige Maria, dat
God zich over ons zal ontfermen, door haar
voorspraak.
. بشفاعاتها:  هللا يرحمنا:  فى القديسة مريم: لنا رجاء

Afsluiting van de Expositie
ختام الطرح
Ovon ovmetcemnoc : `n`hr3i qen pikocomoc
: `ebolhiten pi`2l3l : `nte 50eotokoc e0ovab
5`aji`a Mari`a 5par0enoc .
Oe-on oe-met semnos, en ehrie gen pie kozmos, evol
hieten pie eshliel, ente tie The-otokos eth-oewab tie
akheeja Mareeja tie parthenos.

 إيفول:  إن إهرى خين بى كوزموس: اواون اوميت سمنوس
 تى أجيا ماريا:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤاب: هيتين بى إشليل
. تى بارثينوس
Er is vredigheid in de wereld, door de gebeden van
de zuiver Moeder Gods, de heilige Maagd Maria.

. كل هدوء في العالم من قبل صلة القديسة مريم العذراء

De Psalm van de
Rondgang
(de Tawwaf)
Vesper en Metten
الطواف
مزمور
ّ
عشية وباكر

De Tawwaf Van Vespers

طواف العشية
َّ

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

 إڤ: إنثوك إفنوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: إيتي ناك إن هان إڤشي خين ييروساليم
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
:  َولَ َك توفَى النُّذور في أورشَلي َم: سبيح يَا هللا في ص ْهيَ ْو َن
ْ َّ لَ َك يَ ْنبَغي الت

De Tawwaf Van Vespers

طواف العشية
َّ

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

ge

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

 چى سينيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنوتي إيطا إپروس إڤشي
. صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat leeft.
(Psalm 65:1-2)
.  ألنَّه إلَ ْي َك يَأ ْتي ك ُّل بَشَر: صالتي
َ ستَم ْع يَا هللا
ْ إ

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
A=l =a=l : =I=3c P=x=c `povro `nte `pwov : a4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt :
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi : =a=l =a=l .
Allieloja allieloja, Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet gen pie eho-oe im mah
shomt, af ie i-goen i-ep kahi in Kimie, allieloja allieloja .

 أفطونف: أواو
 إيسوس بخرستوس إب ُؤرو إنتي إب: الليلويا الليلويا
ُ
 أفئى: إيهواو إمماه شومت
 خين بي: إثمواوت
إيفول خين ني
ُ
ُ
.  الليلويا الليلويا: إيخون إإبكاهى إن كيمى
Halleluja Halleluja, Jesus Christus de Koning van de
glorie, is verrezen uit de dood op de derde dag, is
Egypte binnen getreden, Halleluja Halleluja.
 في اليوم:  قام من األموات:  يسوع المسيح ملك المجد: هلليلويا هلليلويا
.  هلليلويا هلليلويا:  دخل إلى ارض مصر: الثالث

Het Responsorium
van het Evangelie
Voor Vespers en het
Ochtendwierook gebed

مرد إنجيل عشية وباكر

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

A=l
=a=l
:
=a=l
= =l
a
:
=I=3c
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 إب ُؤرو:  الليلويا الليلويا:الليلويا الليلويا
. إثمواوت
 أفطونف إيفول خين ني: اواو
ُ
ُ إنتي إب
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

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Iwc3f a4si `n5par0enoc : nem pi`alov
nem Calwmi : a42enwov `e`txwra `nX3mi
: e0be ni5ho `n#rwd3c .
Joesif af tshie in tie partheenos, nem pie a-loe
nem Salomie, af shi-no-oe i et kora in Kimie,
esve nie tie ho in Iero-dies.
 آفشينوأو:  نيم بى آلو نيم سالومى: يوسيف آفتشى إنتى بارثينوس
.  إثفي نى تيهو إن إيروديس: إإتكورا إنكيمى
Jozef nam de maagd, en het kind en Salome, en
is het land van Egypte binnengetreden, omwille
van de bevelen van Herodes.

 من:  ودخل كورة مصر:  و الصبى وسالومه: يوسف أخذ العذراء
. أجل أوامر هيرودس

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c p
` 23ri `mF5
: a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .
Allieloja allieloja, allieloja allieloja, Iesoes pie
Igristos Ipshierie em Efnoetie, af ie i-goen i-ep
kahi in Kimie.
 إيسوس بخرستوس إبشيرى:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
.  أف إى إيخون إإبكاهى إن كيمى: إمفنوتى
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Zoon van God, is Egypte binnen
getreden .

 يسوع المسيح إبن هللا دخل الى:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. أرض مصر

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

* Ra2i 0el3l `w nirem `nX<3mi : nem
nec0w2 t3rov : ge a4`i 2aro `nge
pimairwmi : f3et2op qagwov `nni`ewn
t3rov .
* Rashie theliel o nie rim in Kimie, nem nes shierie
nem nes sosh tieroe, zje af ie sharo inzje pie mai
romie, fie et shop ga kho-oe in nie e-on tieroe.

 جي أف إى: نيم نيس طوش تيرو: * راشى ثيليل أونى ريم إن كيمى
.  فى إتشوب خاجواو إن نى إي أون تيرو: شارو إنجي بى ماى روم
* Verblijdt u en verheugt u O land van Egypte, en al
uw landstreken, want tot u is de Menslievende
gekomen, die voor alle tijden was.
:  آلنه أتى إليك محب البشر:  وكل أقاليمها: * إفرحوا وتهللوا يا آل مصر
. الكائن قبل الدهور

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

Acerovwni `ema2w: `nge X3mi nem
nec0w2 t3rov: ge a4`i `eqovn `eroc `nge
Emmanov3l: nem te4mav `mpar0enoc
nem f3=e=0v Iwc3f pi`0m3i.
As er oe-ooinie e-ma sho, enzje Kiemie nes thoosh
tieroe, zje af ie e-goen eros enzje Emmanoe-iel, nem tef
mav em parthenos nem fie eth-oewab Josief pie ethmie.

 إنـﭼـى كيمى نيم نيستوش تيرو إيطاف اي: أس إير أوأوينى إيما شو
.  نيم تى بارثينوس نيم يوسف بى إثمى: إيخون إيروس
Egypte heeft zeer geschenen, en al haar landstreken,
want tot haar is gekomen Emmanuël, met Zijn Moeder
de Maagd en de heilige rechtvaardige Jozef.
. مع العذراء ويوسف البار:  بدخوله إليها: مصر وكل تخومها: منيرة جدّا

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
`povro `nte `pwov a4twn4 `ebolqen
n3e0mwovt qen pi`ehoov `mmah2omt.
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi.
ip oero inti ip o-oe af tonf ivol gen nie ismoeoet gen pie eho-oe im mah shomt, af ie i-goen
i-ep kahi in Kimie.
إيهواو
إثمواوت خين بي
اواو أفطونف إيفول خين ني
إب ُؤرو إنتي إب
ُ
ُ
ُ
.  أفئى إيخون إإبكاهى إن كيمى. إمماه شومت
de Koning van de glorie is verrezen uit de
dood op de derde dag. is Egypte binnen
getreden,
.  دخل إلى ارض مصر. ملك المجد قام من بين األموات فى اليوم الثالث

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
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. علي ها المطانية
 باركوا. 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

Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

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 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

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Ra2i 0el3l `w nirem `nX<3mi : nem
nec0w2 t3rov : ge a4`i 2aro `nge
pimairwmi : f3et2op qagwov `nni`ewn
t3rov .
Rashie theliel o nie rim in Kimie, nem nes shierie
nem nes sosh tieroe, zje af ie sharo inzje pie mai
romie, fie et shop ga kho-oe in nie e-on tieroe.

 جي أف إى: نيم نيس طوش تيرو: راشى ثيليل أونى ريم إن كيمى
. فى إتشوب خاجواو إن نى إي أون تيرو:شارو إنجي بى ماى رومي
Verblijdt u en verheugt u O land van Egypte, en al uw
landstreken, want tot u is de Menslievende
gekomen, die voor alle tijden was.
 الكائن:  آلنه أتى إليك محب البشر:  وكل أقاليمها: إفرحوا وتهللوا يا آل مصر
. قبل الدهور

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

De Verrijzenisprocessie
دورة عيد القيامة المجيد

Een hymne o nim
nai simfoneeje
لحن اونيم ناي سيمفونيَّا

Een hymne o nim nai simfoneeje

لحن اونيم ناي سيمفونيا

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 سمفونيا: 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
. النٌحاس
* 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
َ * وك
. 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
Ton sie na
لحن طون سينا

Een hymne Ton sie na

لحن طون سينا

Ton cvna narxon lojon Patri
ke `Pnevmati : ton ekpar0enov
tex0enta ic cwt3rian `3mwn :
Ton sie na nar gon loghon patrie ke ipnevmatie, ton
ek parsinoe tik sinda is sotiereejen iemon,

 طون إك: طون سينا نارخون لوغون باطري كي إبنفماتي
: بارثينو تيك ثيندا إيس سوتيريان إيمون
Wij de gelovigen, prijzen en verheerlijken het Woord, één
in wezen met de Vader en de Geest, geboren uit de Maagd
voor onze verlossing.

نُسبح نحن المؤمنين ونمجد الكلمة المساوي لآلب والروح في األزلية
،وعدم اإلبتداء المولود من العذراء لخلصنا

Een hymne Ton sie na
لحن طون سينا
Anvmn3cwmen picti ke `prockvn3cwmen
: oti 3vdok3ce carki : `anel0in
entwctavrw : ke 0anaton `vpomine :
A-nim nie someen pis tie ke ipros ki nie someen,
otie iev zo kie sie sarkie, anilsien in to stavro, ke
sanaton ie-po mieni,

 أوتي: آنيم ني صومين بيستي كي بروس كي ني سومين
 آنيلثين إندو سطافرو كي ثاناطون إي: إفذو كي سي صاركي
: بومي ني
Hij verheugde zich en accepteerde het en nam het aan
om het kruis te bestijgen,

. سر وإرتضي بالجسد أن يعلو علي الصليب
ُ ألنه

Een hymne Ton sie na

لحن طون سينا

Ke `ejire tovc te0ne`wo tac : ent3
endo7w `anactaci avtov .
Ke i-khirie toes tes ne o-oe tas, in tie in zokso
anastasie avto .

 إنتي إن ذوكسو: كي إي جيري طوس تيث ني اواو طاس
. آنسطاسي أفطو
en de dood in het vlees te lijden en de doden op
te wekken door Zijn verheerlijkte Verrijzenis.
.  بقيامته المجيدة، يحتمل الموت ويُنهض الموتي

Een hymne
Toe lie sos
لحن طوليثوس

Een hymne Toe lie thos

لحن طوليثوس

Tov li0ovc fraji0en toc `vpo
twniovdewn ke `ctrati`w twn fvlac
contwnto axranton cov cwma :
Toe lie thos fra khie thin tos, ie-po ton eejo zi-on ke
istrateejo ton fie las son ton to akranton soe Soma,

 كي: طوليثوس فراجيس ثين طوس إيبو طون إيوذي أون
:ستراتيو طون فيلس صون طون طو أكران طون سو صوما
Terwijl de steen door de Joden verzegeld was, en
Uw reine lichaam door de soldaten bewaakt werd,
: إن الحجر لما ُختم من اليهود و جسدك الطاهر ُحفظ من الجند

Een hymne Toe lie thos

لحن طوليثوس

Anect3c tri`3meroc
cwt3r
:
dwrovmenoc tw kocmwt3n zw3n :
Anisties trie ie meeros sotier, zo ro meenos to
kosmo tien zo ien .

 ذورو مينوس طو: آنيس تيس تري إي ميروس سوتير
: كوزمو تين ذوئين
bent U op de derde dag verrezen. O Verlosser, U
schonk het leven aan de wereld,
:  مانحا العالم الحياة: قُمت في اليوم الثالث أيها المخلص

Een hymne Toe lie thos

لحن طوليثوس

Di`a
tovto
`edvnamic
ovranon: `ebown ci zw`odota :

twn

zeeja to to ee-zie na mies ton oe ra non, ee wo-on sie
zo o-zo ta,

 إف أوأون سي زو:ذياطو طو إيه ذيناميس طون أورانون
.أوذوطا
waarvoor de hemelse scharen tot U roepen, O gever
van het leven .
: ألجل هذا قوات السموات هتفوا إليك يا واهب الحياة

Een hymne Toe lie thos

لحن طوليثوس

Do7a t3 `anactaci cov`Xricte do7a
t3 bacilià`a cov : do7a t3 `ikonomi`a
cov mone filan`0rwpe .
Zoksa tie anastasie soe Igristi, zoksa tie vasieleeja
so, zoksa tie ie ko nomeeja so, mo ni fie lan eth ropi.

 ذوكصاتي فاسيليا: ذوكصا تي آناس طاسي سو إخريستي
.  ذوكصاتي إيكو نوميا سو موني فيلن إثروبي: سو
“Ere zij Uw verrijzenis O Christus, Ere zij Uw
koninkrijk, Ere zij Uw bestuur, O de Ene
Menslievende.”

 المجد لتدبيرك يا محب:  المجد لملكك: المجد لقيامتك أيها المسيح
. البشر وحدك

Een hymne
Tien anastasien
لحن تين آناسطاسين

Een hymne Tien anastasien

لحن تين آناسطاسين

T3n `anactacin covXricte cwt3r
ajjeli : vmnovcin en ovranic :
Tien anastasien so Egristi sotier ankhelie, im no
sien in oe ra nies,

 أنجيلي إمنوسين إن: تين آناسطاسين سو خريستي سوتير
. أورانيس
O Christus onze Verlosser, de engelen in de hemel
houden niet op Uw verrijzenis te prijzen. Daarom
vragen wij U ons waardig te maken.

أيها المسيح مخلصنا إن الملئكة ال يزالون فى السماء يُسبحون
. قيامتك

Een hymne Tien anastasien

لحن تين آناسطاسين

Ke `3mac tovc `epi j3c kata 7i`wcon
en ka0ara kardi`a ce do7azin .
Ke iemas toes i-pie khies kata ksie o-son in
kathara karzeeja si zoksa zien.

 كاطا كسى او سون إنكاثارا: كي إيماس طوس إي بى جيس
. كارذيا سي ذوكصا زين
Wij die nog op aarde zijn, U voor eeuwig te
verheerlijken met reine harten.
ولذلك نضرع إليك فأهلنا نحن الذين على األرض أن نكون
. ممجدين إياك بقلوب نقية أبدا

Een hymne
pee Igristos aftonf
لحن بخرستوس أفطونف

Een hymne pee Igristos aftonf

لحن بخرستوس أفطونف

P=x=c a4twn4 `ebolqen n3e0mwovt
f3eta4mov a4hwmi .
pee Igristos aftonf ivol gen nie ismoe-oet fie etaf
mo af ho-mie,

بخرستوس أفطونف إيفول خين ني إثمواوت في إيطاف مو
. أفهومي
Christus is verrezen uit de dood, Hij vernietigde
de dood door Zijn dood,
.المسيح قام من بين األموات الذي مات داس الموت

Een hymne pee Igristos aftonf

لحن بخرستوس أفطونف

`egen `fmov ovoh n3e`tx3 qen
ni`mhav
a4er`hmot
nwov `mpi`wnq `n`eneh .
Iezjen if mo oewoh nie et kie gen nie im hav af
er ihmot no-oe im pie on-g in eneeh.

إيجين إفمو أووه ني إتكي خين ني إمهاف أف إير إهموت
. نواو إمبي أونخ إن إينيه
Hij schonk het eeuwige leven aan hen die in de
graven lagen.
. والذين في القبور أنعم لهم بالحياة األبدية

Een hymne
Pa shois
لحن باشويس

Een hymne Pa shois
لحن باشويس
Pau I=3c P=x=c : f3eta4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt :
ek`etovnocten qen tekgom .
Pa shois Iesoes pie Igristos fie etaf tonf ivol gen nie
ismoe-oet, gen pie eho-oe im mah shomt ik i-toe nos
tin gen tek khom.
باتشويس إيسوس بخرستوس في إيطاف طونف إيفول خين ني
 خين بي إيهواو إم ماه شومت إك إى طونوس تين خين: إثمواوت
. تيك جوم
O mijn Heer Jezus Christus, die op de derde dag uit de
dood is verrezen, wek ons op door Uw kracht.
. ياربي يسوع المسيح الذي قام من األموات في اليوم الثالث أقمنا بقوتك

Een hymne Pa shois
لحن باشويس
`APenu I=3c P=x=c : pi`wov fw4 pe nem
pihvmnoc : nem Pe4iwt `n`aja0oc : nem
Pi=p=na =e=0v .
A-Pentshois Iesoes, pie o-oe fof pie nem pie himnos,
nem pif joot in aghathos, nem pie Ipnivma eth-oeweb.
 بى أوأوو فوف بى نيم بى: أبين شويس إيسوس بخرستوس
.  نيم بى إبنـﭭما إثؤاب:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: هيمنوس
O onze Heer Jezus Christus, aan Hem zij de glorie en
de lof met Zijn Goede Vader, en de Heilige Geest.

 والروح:  مع أبيه الصالح:  له المجد والتسبيح: ربنا يسوع المسيح
. القدس

Een hymne Pa shois
لحن باشويس
Acerovwni `ema2w: `nge X3mi nem
nec0w2 t3rov: eta4`i `eqovn `eroc: nem
5par0enoc nem Iwc3f pi`0m3i.
As ir oe-ooinie i-ma sho, inzje Kimie nes sosh tieroe,
itaf ie i-gon iros, nem tie partheenos nem Josief pie
ismie.

 إيطاف:  إنـﭼـى كيمى نيم نيستوش تيرو: أس إير أوأوينى إيما شو
.  نيم تى بارثينوس نيم يوسف بى إثمى: اى إيخون إيروس
Egypte heeft zeer geschenen, en al haar landstreken,
door Zijn komst tot haar, met de Maagd en de
rechtvaardige Jozes.
. مع العذراء ويوسف البار:  بدخوله إليها: مصر وكل تخومها: منيرة جدّا

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

1

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn `ele`3con `3mac .

Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-anas-tas ek ton nekron, Elee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
. أو أناسطاس إيك طون نيكرون إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
uit de dood opgestaan, Ontferm U over ons.
 قام من:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.األموات إر َحمنا

Trisagion

2

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn `ele`3con `3mac .

Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-anas-tas ek ton nekron, Elee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
. أو أناسطاس إيك طون نيكرون إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
uit de dood opgestaan, Ontferm U over ons.
 قام من:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.األموات إر َحمنا

Trisagion

3

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn `ele`3con `3mac .

Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-anas-tas ek ton nekron, Elee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
. أو أناسطاس إيك طون نيكرون إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
uit de dood opgestaan, Ontferm U over ons.
 قام من:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.األموات 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

De Psalm
( Sinkherie )

المزمور السنجاري

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

=A=l A=l A=l : A42ari e` 2amici niben
etqen povkahi : `t`aparx3 `nte povqici
t3r4 :
Ellieloje Ellieloje Ellieloje, Af shari E-shamisi niven
etgen poekahi, it aparshi inte poegisi tierf,

 أفشارى إيشاميسى نيـﭭين إتخين: الليلويا الليلويا الليلويا
:  إت أبارشى إنتى بوخيسي تيرف: بوكاهى
Hij sloeg alle eerstgeborenen in hun land, de
eerstelingen van hun ganse kracht.
 وأوائل كل:  وضرب كل بكر فى أرضهم: الليلويا الليلويا الليلويا
: أتعابهم

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

A4ovno4
`nge
X3mi
povginmo2i
`ebol
:
ac`i `e`hr3i `egwov `nge tovh5A=l .

`egen
ge

Afoenof in-zje kiemi ezjen poezjen moshi evol, zje
as-i E-ehri ekho-oe inzje toehti Ellieloje.

 ﭼـى: أف اونوف إنـﭼـى كيمى إيـﭼين بوﭼين موشي إيفول
.  الليلويا: أس إى إإهرى إيجواو إنـﭼـى توهتى
Egypte verheugde zich, toen zij uittrokken, want
vrees voor hen was op hen gevallen. Halleluja.
.  هلليلويا:  ألن خوفهم أتى عليهم: وفرحت مصر بخروجهم

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Marou[acf qen `tek`klycia `nte peflaoc @ ouoh
marou`cmou
`erof
hi
`tka;edra
`nte
ni`precbuteroc @
Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef laos, oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,

مارو
ِ ماروتشاسف خين إت إكلي
ُ  أ ُ ُّووه: سيا إنتى پيف الؤس
ُ
: إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني إپريسڤيتيروس
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in de raad der oudsten,
،  وليباركوه علي منابر الشيوخ،فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou @
eu`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @
zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى: إيسواو
چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ ناڤ إنچى ني إت
want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.
َ
َ
. فرحون
المستقيمون وي
بصر
ُ ُ ي،ألنه َجعَ َل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
Afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm `n`h;yf @ je `n;ok
pe `vouyb sa `eneh @ kata `ttaxic `mMel,icedek .
Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef oe-oom
en eh-thief, zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.

 چى: أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن إهثيف
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: وويب شا إينيه
ِ ّ ُ إنثوك پى إف أ
: سيديك
De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt
priester in eeuwig-heid naar de ordening van Melchisedek.

 أنك أنتَ هو الكاهن إلى األبد علي طقس،الرب و لن يندم
أقس َم
ُ
. ملشيصادق

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab `mpatriar,yc
papa abba (...) @ nem peniwt `n`epickopoc abba (...)
Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab
em patriarshies papa Ava (...) , Nem penjoot en
episkopos ava (…) :

ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤواب إم پاطريارشيس
ِ ّ ُ إپشويس صا أ
: )...(  نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا: )...( پاپا آڤا
De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) , en onze
vader de bisschop abba (...),
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
ُ
: )...( وآبينا األسقف المكرم األنبا

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

P¡ ef`e`areh `epetenwnq.
Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.

. إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
de Heer beware jullie leven.
،الرب يحفظ حياتكما
ُ

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
A=l =a=l : =I=3c P=x=c `povro `nte `pwov : a4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt :
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi : =a=l =a=l .
Allieloja allieloja, Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet gen pie eho-oe im mah
shomt, af ie i-goen i-ep kahi in Kimie, allieloja allieloja .

 أفطونف: أواو
 إيسوس بخرستوس إب ُؤرو إنتي إب: الليلويا الليلويا
ُ
 أفئى: إيهواو إمماه شومت
 خين بي: إثمواوت
إيفول خين ني
ُ
ُ
.  الليلويا الليلويا: إيخون إإبكاهى إن كيمى
Halleluja Halleluja, Jesus Christus de Koning van de
glorie, is verrezen uit de dood op de derde dag, is
Egypte binnen getreden, Halleluja Halleluja.
 في اليوم:  قام من األموات:  يسوع المسيح ملك المجد: هلليلويا هلليلويا
.  هلليلويا هلليلويا:  دخل إلى ارض مصر: الثالث

Een hymne tie
khaliele-a
لحن تي جاليلي أ

Een hymne tie khaliele-a

لحن تي جاليلي أ

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

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

 أش رق:  وظ الل الم وت:  الجالس ون ف ي الظلم ة: جليلوا األم م
.عليهم النور العظيم

Een hymne tie khaliele-a
لحن تي جاليلي أ
`V] vye;moten `mmof@ qen ny=e=;=u `ntaf@ af[icarx
qen ]par;enoc@ e;be vy`etevwn `noujai.
Efnoetie fie eth-mo-ten emmof, gen nie eth-oewab
entaf, af tshie sareks gen tie parthenos, ethve fie ete foon en oe khai.

 آفتشى:  خين نى اثؤاب إنطاف: إفنوتى في إثموتين إمموف
. إثفى في إيتى فون إنؤجاى: صاركس خين تى بارثينوس
God die rust, in Zijn heiligen, nam het vlees
aan van de Maagd, voor onze verlossing.
 ألجل:  تجسد من العذراء:  في قديسيه: هللا المستريح
.خالصنا

Een hymne tie khaliele-a

لحن تي جاليلي أ

`Amwini anau `ari`svyri@ hwc ;elyl qen ou`slylou`i@
hijen paimuctyrion@ `etafouwnh nan `ebol.

Amooinie a-nav a-rie eshfierie, hos theliel gen oe
eshlie loewie, hiezjen pai miestierion, etaf oe-oonh
nan evol.

:  هوس ثيليل خين أو اشليلويى: آموينى آناف آرى إشفيرى
.اواوونه نان إيفول
ٌ  إيطاف: هيجين باى ميستيريون
Komt aanschouwt en verwondert u, en prijst en
zingt met blijheid, omwille van dit mysterie, dat
aan ons geopenbaard is.

:  بإبتهاج لهذا الس ر:  وسبحوا وهللوا: تعالوا أنظروا وتعجبوا
.الذي ظهر لنا

Een hymne tie khaliele-a
لحن تي جاليلي أ
Je piatcarx af[icarx@ ouoh pilogoc af`q;ai
piatar,y aferhytc@ piatcyou afswpi qa
ou`,ronoc.
Zje pie at sareks af etshie sareks, oewoh pie loghos af eg
thai, pie at arshie af er hiets, pie at sie-joe af shoopie ga oe
egronos.

 أووه بى لوغوس أف إخثاى:جى بى أت صاركس أفتشى صاركس
. بى أتسيو أفشوبى خا أو إخرونوس:  بى آت أرشى أف إرهيتس:
Want Hij zonder lichaam nam een lichaam aan, het Woord
is vlees geworden, Hij zonder begin begon, en de Tijdloze
werd tijdelijk.

:  وغي ر المبت د إبت دأ:  والكلم ة تجس مت: ألن غي ر المتجس د تجس د
.وغير الزمني صار زمنيا ا

Een hymne tie khaliele-a

لحن تي جاليلي أ

Piat`stahof
aujemjwmf@
pia;nau
erof
cenau `erof@ `psyri `m`V] etonq@ afswpi `nsyri `nrwmi
qen oume;myi.
Pie at esh ta hof av zj-em khomf, pie ath-nav erof se
nav erof, Epshierie em Efnoetie et oon-g, af shoopie en
shierie en roomie gen oe methmie.

:  بى أثناف إيروف سيناف إيروف: بى أت إشطاهوف أف جيم جومف
. أف شوبى إنشيرى إنرومى خين أو ميثمى: إبشيرى إمفنوتى إتؤنخ
De Onbevattelijke is aangeraakt, en de Onzienlijke is
gezien, en de Zoon van de Levende God, werd waarlijk de
Zoon des Mensen.

 بش ريا ا:  إبن هللا الحي ص ار:  وغير المرئي رأوه: غير المدرك لمسوه
.بالحقيقة

Een hymne tie khaliele-a
لحن تي جاليلي أ
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.

 خين:  انثوف انثوف بى نيم شا إينيه:فواو
إيسوس بخرستوس إنساف نيم
ٌ
. تين اواووشت إمموف تين تى اوواوناف: أوهي بوسطاسيس إن اواووت
Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in
eeuwigheid, in één hypostase, wij knielen voor hem en
verheerlijken Hem.

:  أقن وم واح د:  أمسا ا واليوم وإلى األبد: يسوع المسيح هو هو
. نسجد له ونمجده

Een hymne tie khaliele-a

لحن تي جاليلي أ

Av
` iwt joust `ebolqen `tve @ m
` pefjem vyet`oni `mmo
@ afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie
sareks evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.

 آت ى:  أرس ل وحي ده:  فل م يج د َم ن يش بهك: تطل ع اآلب م ن الس ماء
.وتجسد منك
Index - الفهرس

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Loipon avxa4 qen pi`mhav : Kata
ni`cm3
`m`prof3tikon : qen Pimah
2omt `n`ehoov : P=xc anect3 ek nekrwn .
Lipon av kaf gen pi imhav, kata nie esmie Im
iprofitiekon, gen pi mah shomt in eho-oe, pie
Igristos anestie ek nekron.
 خين:  كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: ليبون أفكاف خين بي إمهاف
.  بخرستوس آنيستي إيك نيكرون: بي ماه شومت إن إيهواو
En zij hebben Hem in het graf gelegd, volgens de
spraken van de profeten, en op de derde dag,
verrees Christus uit de dood.

ٌ وأيضا و
:  وفي اليوم الثالث:  حسب األخبار النبوية: ضع في القبر
. قام المسيح من األموات

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
A=l
=a=l
:
=a=l
=a=l
:
=I=3c
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 إب ُؤرو:  الليلويا الليلويا:الليلويا الليلويا
. إثمواوت
 أفطونف إيفول خين ني: اواو
ُ
ُ إنتي إب
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

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Etavmac4 qen B30leem : kata
ni`cm3 `nte ni`prof3t3c : a4tovgon
a4cw5 `mmon : ge anon pe pe4laoc .
Etav masf gen Viesli-em, kata nie ismie ente
nie iprofities, at toe khon af sootie emmon, zje
anon pe pif la-os.
:  كاطا نى إسمى إنتى نى إبروفيتيس: إيطاف ماسف خين ﭭيثليئيم
.  ﭼـى أنون بى بيف الؤس: أفتوجون أفسوتى إممون
U die geboren is in Bethlehem, volgens de
spraken van de profeten, red ons en verlos ons,
want wij zijn Uw volk.

 ألننا:  أنقذنا وخلصنا:  حسب نبؤة األنبياء: الذي ولد في بيت لحم
. نحن شعبه

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

#ppe ic ovajjeloc : a4goc `nIwc3f : ge
cwtem si `nI=3c P=x=c : ma2enak 2a X3mi .

Iep-pe is oe ankheelos, af khos in Josief, zje
sootim tshie in Iesoes pie Igristos, ma shi nak
sha Kimie.
 ﭼـى سوتيم تشى إن:  أفجوس إن يوسيف: إيبى يس أو أنجيلوس
.  ماشيناك شا كيمى: إيسوس بخرستوس
Zie een engel, sprak tot Jozef, dat hij moest
luisteren, en dat hij Jezus Christus moest
meenemen, naar Egypte.

 الي:  أن يمضي بيسوع المسيح:  ليوسف أن يسمع: ها ملك يقول
. مصر

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

`Wf3`eta4nohem `mpe4laoc: `n2wrp `ebol
qen `pkahi `nX3mi : nohem `mmon Pau
I=3c: `ebolha tenmetat`emi .
O-fie itaf no him em pif la-os, in shorp evol
gen ep kahi in Kimie, nohim emmon Pashois
Iesoes, evol ha ten met at i-mie.
 إن شورب إيفول خين إبكاهى إن: إمبيف الؤس: أو فى إيطاف نوهيم
. إيفول ها تين ميت أت إيمى: نوهيم إممون باتشويس إيسوس:كيمى
O U die Zijn volk heeft gered, als eerst dat van
het land Egypte, red ons mijn Heer Jezus, van
onze onwetendheid.

: خلصنا يا ربي يسوع
:  مبتدئا من أرض مصر: الذي خلص شعبه
ِ
. من عدم معرفتنا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Ic ovajjeloc `nte Pu: a4ovwnh4 `eIwc3f
e4gw `mmoc: ge twnk si `mpi`alov nem
te4mav : ovoh fwt `e`qr3i `nX3mi.

Is oe ankheelos ente Eptshois, af oe oenhf iJosief if kho immos, zje toonk tshie em pie aloe nem tif mav, oewoh fot i-igrie in Kimie.
 أف أوأونهف إي يوسيف إفجو إمموس: يس أو أنجيلوس إنتى إبتشويس
.  أووه فوت إإخرى إن كيمى:  ﭼـى طونك تشى إمبى آلو نيم تيف ماﭫ:
Zie een engel van de Heer, verscheen aan Jozes
zeggende: “Sta op neem het kind en zijn moeder,
en vlucht naar Egypte.”

 وأهرب الي:  خذ الصبي وأمه:  ظهر ليوسف قائل: ها ملك الرب
. مصر

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c p
` 23ri `mF5
: a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .
Allieloja allieloja, allieloja allieloja, Iesoes pie
Igristos Ipshierie em Efnoetie, af ie i-goen i-ep
kahi in Kimie.
 إيسوس بخرستوس إبشيرى:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
.  أف إى إيخون إإبكاهى إن كيمى: إمفنوتى
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Zoon van God, is Egypte binnen
getreden .

 يسوع المسيح إبن هللا دخل الى:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. أرض مصر

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

`N;o pe pi`aho@ `etafsopf `nje
Iwcyv@
afjem
pimarjarityc@
efhyp qen tefmy].
Entho pe pie aho, etaf shopf enzje Joosief, af
zjem pie mar-gharieties, ef hiep gen tef mietie.

 أفجيم بى:  إيطاف شوبف إنجى يوسيف:إنثو بى بى آهو
. إفهيب خين تيف ميتى:مارغاريتيس
U bent de schat, die Jozef heeft gekocht, hij
vond de parel, verborgen in haar midden.
 مخفي:  فوجد الجوهر:  الذي إشتراه يوسف: أنت هي الكنز
. في وسطه

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

Afjen pencwtyr@ I=y=c qen teneji@
`are`jvof `epikocmoc@ sa`ntefcw]
`mmon.

Af zjem Pensootier, Iesoes gen te nezj-ie, a-re
ekhfof e-pie kosmos, sha entef sootie emmon.
 آرى إجفوف:  إيسوس خين تي نيجى: أف جين بين سوتير
. شا إنتيف سوتى إممون: إيبى كوزموس
Onze Verlosser Jezus, in uw schoot, u baarde Hem
voor de wereld, om ons te verlossen.

.  كي يخلصنا:  ولدتيه في العالم:  في بطنك: يسوع مخلصنا

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

#ca`3ac pini25 a4gw `mmoc : ge `4n3ov `nge
Pu `e<X3mi : `egen ovs3pi et`aci`wov : `n0o4
pe `povro `nte `tfe nem `pkahi .
Iesa-iejes pie nieshtie af kho immos, zje if neejo
inzje Eptshois e-Kimie, iezjen oe et shipie i-ta sie
o-oe, inthof pe ep oero ente itfi nem ep kahi.
:  جى إفنيو إنجى إبشويس إكيمى: إيصائياس بى نشتى أفجو إمموس
.  إنثوف بى إبؤرو إنتى إتفى نيم إبكاهى: إيجين أو تشيبى إيطاسي اواو
Jesaja de Grote heeft gezegd: “De Heer komt
naar Egypte, op een lichte wolk, Hij is de Koning
van de hemel en de aarde.”

:  على سحابة خفيفة:  أن الرب قادم إلى مصر: أشعياء العظيم قال
. وهو ملك السماء واألرض

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l =a=l : I=3c P=x=c p
` 23ri `mF5 :
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi : Cw5 `mmon
ovoh nai nan .
Allieloja allieloja, allieloja, Iesoes pie Igristos
Ipshierie em Efnoetie, af ie i-goen i-ep kahi in
Kimie, Sotie immon oewoh nai nan.
 أف:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا الليلويا
.  سوتي إممون أووه ناي نان: إى إيخون إإبكاهى إن كيمى
Halleluja Halleluja Halleluja, Jesus Christus de
Zoon van God, is Egypte binnen getreden, Verlos
ons en ontferm U over ons .

 يسوع المسيح إبن هللا دخل الى أرض: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
.  خلصنا وإرحمنا: مصر

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس
Je Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0
: `pl3r3c `o ovranoc ke 3
` j3 t3c `ajiac
cov do73c .

Zje akhios akhios akhios Kierios sava-ot,
eplieries o oeranos ke ie khie ties akheejas soe
zoksies.

 كيريوس صافا اووت إبلى: جي أجيوس أجيوس أجيوس
.  كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس: ريس 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

ال ِقسمة

(1)

 أيها السيد الرب االله: القسمة
O Meester, Heer, Almachtige God

(2)
سبـح ونـ َمجـد
َ  نـ: قسمة األعياد السيدية
إلـهَ اآللهــة
Voor de Feesten : Wij loven en
verheerlijken De God

(3)
أيها السيد الرب االله
O Meester, Heer, Almachtige God

(4)
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

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

أيها السيد الرب الهنا الخالق غير المرئى غيار
المحااوى غياار المفحااوص  .الااذى أرساال نااورة
الحقيقاااى ابناااة الوحياااد يساااوع المسااايح الكلماااة
الذاتى .
الكائن فى حضنة األبوى كل حينا أتى وحل فاى الحشااء البتاول
غير الدنس ولدتة وهى عذراء و بتوليتها مختومه .
اذ الملئكاااة تسااابحه و عسااااكر الساااموات ترتااال لاااه صاااارخين
قااااائلين  :قاااادوس قاااادوس قاااادوس رب الصااااباؤوت السااااماء
واألرض مملؤتاااان مااان مجااادك األقااادس  .هاااذا الاااذى تسااابحه
الملئكااة جاااء اليااوم الااى مصاار فااى حضاان أمااه مااريم العااذراء
السماء الجديدة  .والبار يوسف النجار .

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

إفرحاااى و تهللاااى ياااا مصااار ماااع كااال بنياااك و
تخومك ألناه أتاى الياك محاب البشار الكاائن قبال
كااال الااادهور  .أشاااعياء النباااى العظااايم قاااال فاااى
نبؤته:
هاااوذا الااارب راكاااب علاااى ساااحابة خفيفاااه وقاااادم الاااى مصااار ،
والسحابة كانت القديسة مريم العذراء  .فليبارك المسيح الهناا
على قلوبنا وأرواحنا لكى بقلب طااهر ونفاس مساتنيرة وايماان
بل رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجسر بدالة بغير خاوف أن
ندعوك يا هللا اآلب القدوس الذى فى السموات و نقول  :أبانـاـا
الـذي فى السمـوات ...

)(2
Voor de Feesten : Wij
loven en verheerlijken
De God

سبـح
قسمة األعياد السيدية  :نـ َ
ونـ َمجـد إلـهَ اآللهــة

13 - de Zoon, voor de Feesten

– لإلبـن تقـال فى األعيـاد السيديـة13

،ب
سباااـ ُح ونـ ُ َمجاااـ ُد إلاااـهَ اآللهـاااـ ِة
َ ُ نـ
ُ
ِ ورب األربـاااـا
ُ ولــدَتـااـه،الااـذي تجسااـ َد مااـن القــديسااـ ِة مــريــااـ َم
.لحـــــم
ت
ِ في بيــ
ِ
ُ وإذا ما
ااـر للــُرعاااـا ِة وبـَشــر ُهاااـم بميـاااـلد ِه
َ ب قـاااـد ظ َها
ِ ااـلك الاااـر
.ُ فـأتـوا ونظـَـروه،ب
ِ العجيــ
Wij loven en verheerlijken de God der goden en
de Heer der heren, die het vlees heeft
aangenomen uit de heilige Maria; zij heeft Hem
gebaard in Bethlehem. En zie, de engel van de
Heer verscheen aan de herders en verkondigde
hun Zijn wonderbaarlijke geboorte, en zij gingen
naar Hem toe en zagen Hem.

 فأتاـوا وسجـاـدوا لـاـه وقــدمـاـوا،المجـوس نجـ َمــه
الـذي رأى
ُ
َ س َك
ـاـن فاى
 الـذي أتاى إلاى, هـــدايــا
ْ أرض ِم
َ  ثـاـم عاـا َد و،اـر
ِ
َ ص
،شــااـر
ِ
َ  الااـذي نمـااـا قليااـل قليااـل بشبااـ ِه البـ, نـاصااـر ِة الجليااـ ِل
 وإعـتماـد مـاـن،األردن
 الـاـذي أتاي إلاى, ُبغيـر خطيـاـة وحـاـده
ِ
ِ
,السابــق
يــوحـنـا
ِ
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.

َ ااـن يومـاااـا وأربعـيا
َ الاااـذي صاااـا َم عناااـا أربعـيا
 بساااـر ال،ااـن ليلاااـة
 الااـذي صيااـ َر المـااـا َء خمـااـرا بقـااـو ِة الهـوتِااـه فااي, يُـ ْنطااـق بـااـه
 وجعاـل،مياان
ِ ّ ْعُــ
َ َ  الاـذي أعاـَطى النـ, رس قـانـا الجليـاـ ِل
ِ ظاـر للع
َ
َ  والشـل يص ِ ّح،يمشون
َ
رص
 والاـص َم،يطهاون
ج
َ العُـر
َ  والاـ ُ ْب،ـون
َ
َ
َ
َ
. جـون
والشياطيــن يخــ ُر
،يتكلمــون
خرس
َ
ُ  والـ،يسمعـون
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.

َ
َ
 الـذي, وإبنـةَ يـايـروس،بنــايـيـن
إبــن األرملــ ِة
الـذي أقـــا َم
َ طابـور قــدا َم تلميــذ ِه القــديس
يــن وأضاء
تجلـى على جبـ ِل
َ
القبـر بعــ َد أربعـ ِة
لعـازر مــن
 الــذي أقـا َم,كالشمـس
وج ٌهــه
ِ
َ
ِ
ــش إبن
ِ  الـذي دخـَـ َل أورشليــ َم راكبــأ على أتــان وجح, أيـام
, أتــان مثــ َل ملــك
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.

َ
المقاـدس
 وأعطاهـُاـم جساـ َده،القـديسيـن
الـذي عا َهــ َد تلميــذَه
َ
ب علااااى
 لغـفا،و َد َمـاااـه الكـريـاااـ َم
َ  الااااـذي ُصااا ِل,اااـران خطايـانــاااـا
ِ
َ
 وبعـاـ َد ثـلثاـ ِة،القبـر
وو ِضـ َع فى
وسحــق
،ب
َ
ُ ،الشيطـان
ِ الصلي
ِ
َ  الـذي رأه تلميــَذهُ المختـار,ت
ون على
ِ أيــام قــا َم مـن األمـــوا
,حـر طبـريــهَ بعـ َد قيام ِتــة المقــدسـ ِة
ِ َب
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.

َ
لـس عـن
وبعــد
ِ ص ِعـ َد إلى السمـوا
َ أربعيــن يـومــا
َ  و َج،ت
ّ ْ ح ال ُم
عـزى مثـل
َ  وأرسـ َل لنــا الــرو،ِيميـن أبـيـه الصالح
ِ
 الـــذي عـَلــ َم تــلميـذهُ المختـاريـ َن والـرســ ِل, ألسنــ ِة نـار
َ
 متى صليتـم فاطلبـوا هكـذا وقـولـــوا,  قـائل لهــم،القـديسيـن
.  الخ...  أبـانــا الـذي فى 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…”

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(3)
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
ماان أجاال هااذا نسااألك يااا ساايدنا طهرنااا ماان كاال
، رياء
Ontvang de Heilige Geest, wie gij hun zonden
vergeeft, die zijn ze vergeven; wie gij ze
toerekent, die zijn ze toegerekend.” Daarom
vragen wij U, onze Meester, reinig ons van alle
huichelarij,

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

لكااى بقلااب طاااهر نجساار بدالااة بغياار خااوف أن
 ياا: نطلب إليك يا هللا الذى فى السموات ونقول
... أبانا الذى فى السموات

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

(4)
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
ت ،وسباااـى سبيـاااـا
الجحيـاااـم ،وأبطـَاااـ َل ِعـاااـز 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
مديح التوزيع
Lofzang 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
* 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

*`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.

المرد

Refrein
* I=3c

P=x=c
p
` 23ri
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .

`mF5

:

* Iesoes pie Igristos Ipshierie em Efnoetie, af
ie i-goen i-ep kahi in Kimie.
 أف إى إيخون إإبكاهى إن: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. كيمى
* Jesus Christus de Zoon van God, is Egypte

binnen getreden .

ُ * يسوع المسيح
. أرض ِمصر
إبن هللا َد َخ َل الى
ِ

* Jasoe3o el masie7 ibno allh degele iele ardi

misr.

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.

المرد

Refrein
* I=3c

P=x=c
p
` 23ri
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .

`mF5

:

* Iesoes pie Igristos Ipshierie em Efnoetie, af
ie i-goen i-ep kahi in Kimie.
 أف إى إيخون إإبكاهى إن: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. كيمى
* Jesus Christus de Zoon van God, is Egypte

binnen getreden .

ُ * يسوع المسيح
. أرض ِمصر
إبن هللا َد َخ َل الى
ِ

* Jasoe3o el masie7 ibno allh degele iele ardi

misr.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `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 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.

المرد

Refrein
* I=3c

P=x=c
p
` 23ri
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .

`mF5

:

* Iesoes pie Igristos Ipshierie em Efnoetie, af
ie i-goen i-ep kahi in Kimie.
 أف إى إيخون إإبكاهى إن: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. كيمى
* Jesus Christus de Zoon van God, is Egypte

binnen getreden .

ُ * يسوع المسيح
. أرض ِمصر
إبن هللا َد َخ َل الى
ِ

* Jasoe3o el masie7 ibno allh degele iele ardi

misr.

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 `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

*`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.

المرد

Refrein
* I=3c

P=x=c
p
` 23ri
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .

`mF5

:

* Iesoes pie Igristos Ipshierie em Efnoetie, af
ie i-goen i-ep kahi in Kimie.
 أف إى إيخون إإبكاهى إن: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. كيمى
* Jesus Christus de Zoon van God, is Egypte

binnen getreden .

ُ * يسوع المسيح
. أرض ِمصر
إبن هللا َد َخ َل الى
ِ

* Jasoe3o el masie7 ibno allh degele iele ardi

misr.

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.

المرد

Refrein
* I=3c

P=x=c
p
` 23ri
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .

`mF5

:

* Iesoes pie Igristos Ipshierie em Efnoetie, af
ie i-goen i-ep kahi in Kimie.
 أف إى إيخون إإبكاهى إن: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. كيمى
* Jesus Christus de Zoon van God, is Egypte

binnen getreden .

ُ * يسوع المسيح
. أرض ِمصر
إبن هللا َد َخ َل الى
ِ

* Jasoe3o el masie7 ibno allh degele iele ardi

misr.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `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

* 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

المرد

Refrein
* I=3c

P=x=c
p
` 23ri
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .

`mF5

:

* Iesoes pie Igristos Ipshierie em Efnoetie, af
ie i-goen i-ep kahi in Kimie.
 أف إى إيخون إإبكاهى إن: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. كيمى
* Jesus Christus de Zoon van God, is Egypte

binnen getreden .

ُ * يسوع المسيح
. أرض ِمصر
إبن هللا َد َخ َل الى
ِ

* Jasoe3o el masie7 ibno allh degele iele ardi

misr.

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 `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

* 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.

المرد

Refrein
* I=3c

P=x=c
p
` 23ri
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi .

`mF5

:

* Iesoes pie Igristos Ipshierie em Efnoetie, af
ie i-goen i-ep kahi in Kimie.
 أف إى إيخون إإبكاهى إن: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. كيمى
* Jesus Christus de Zoon van God, is Egypte

binnen getreden .

ُ * يسوع المسيح
. أرض ِمصر
إبن هللا َد َخ َل الى
ِ

* Jasoe3o el masie7 ibno allh degele iele ardi

misr.

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
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Lofzang van het uitdelen van communie

مديحة التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

مديح التوزيع

*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: * جى إف إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
 تين اواووشت إمموس تين تى أو:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤاب
.أوناس
* Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de
volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.

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

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* المجد هلل المرهوب  :الحي الفاحص
القلوب  :المجد لك يا إله يعقوب  :نورك
أضاء كل إنسان .
* المجد لمن قد أتانا  :وبالمعمودية أحيانا  :وكتب
وصايا وأعطانا  :وعتقنا من يد الشيطان .
* هذا هو الذي جل قدرا  :تجسد وولد من العذراء :
ونادي باسمه للبشرا  :تلميذه في كل مكان .

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* المجد لإلبن المولود  :في بيت لحم
مدينة داود  :وأتي الرعاة إليه للسجود :
بقوي اإليمان .
فسجدوا له
َ
* والمجوس أتوا على األجهار  :حين نظروا نجمه في
األسحار  :وقدموا هداياهم بوقار  :وهي مر ذهب ولبان .

* وكانوا نحو المشرق سائرين  :تابعين النجم له
ناظرين  :ومكثوا مدة به مسترشدين  :حتى بلغوا وادي
كنعان

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* وإجتازوا أرض نفتاليم  :ودخلوا تخوم
أورشليم  :للبحث عن المولود الكريم :
فارتجت تلك البلدان .
* وقصدوا هيرودس ليسألوه  :عن الملك المولود
ليشاهدوه  :ويسجدوا له ويوقروه  :ويقدموا هداياهم
بإذعان .
* فدعا الكتبة وهو مرعوب  :وسألهم عما هو مكتوب :
عن المسيح ملك آل يعقوب  :وميلده في أي مكان .

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* فقالوا له في أرض اليهودية  :في بيت
لحم القرية المحمية  :كما تنبأ ميخا بأقوال
جلية  :في بيت لحم يأتي الديان .
* فقال للمجوس ذاك الحسود  :إمضوا لبيت لحم قرية
داود  :وإذا وجدتم المولود  :فاخبروني ألسجد له
بإذعان.
* لما خرجوا ظهرالنجم  :يتقدمهم إلى بيت لحم  :دخلوا
وسجدوا للطفل وتم  :قول األنبياء من قديم الزمان .

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* ملوك العرب إليه يأتون  :وهم إليه
خاضعون  :وهداياهم إليه يقدمون  :مر
وذهبا مع لبان .
* ولما أوحى إليهم حين ناموا  :بأن ال يرجعوا لهيرودس
قاموا  :ومضوا لكورتهم وأقاموا  :فيها مؤمنين بالديان .

* ولما انصرفوا أوحى في المنام  :ليوسف بأن يمضي
بالغلم  :وأمه إلى مصر للمقام  :فمضوا ومكثوا فيها
بآمان .

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* وأقاموا بها هادئ البال  :إلى أن مات
هيرودس الضال  :ليتم قول ربنا المتعال :
من مصر دعوت إبني الديان .
* ظن هيرودس أنه مثله  :فسهل عنده قتله  :ولكن خاب
ظنه وأمله  :ولم يدر أنه الديان .

* ولما رأى من المجوس االزدراء  :أمر بقتل األطفال
من األبناء  :واستأصلهم فعم اإلستياء  :وتم ما قاله
أرميا وبان .

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* وعندما دخلوا مصر المحمية  :ووصلوا
إلى بلدة المطرية  :حموه بالمياه النقية :
فنبت البلسم ذو األغصان .
* وكانت مصر في أوهام  :وضلل تعبد األصنام  :حل
الشؤم على األوثان .

* ثم شرعوا في الرحيل  :بكل وقار وتبجيل  :والملئكة
في فرح وتهليل  :إلى أن وصلوا إلى جبل قسقام .

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* ومكثوا جملة أوقات  :حتى هلك
هيرودس ومات  :فأظهر رب المخلوقات :
ملكه ليوسف في المنام .
* وأمره بالعودة والمسير  :إلى أرض اسرائيل بل
تأخير :فمضوا بمشيئة القدير  :وسكنوا الناصرة بسلم .

* واتضح قول النبي جليا  :إنه سيدعى ناصريا  :وكان
ذا في عمله أزليا  :ليحسن للخلق الختام .

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* وأما مصر فل تزال  :في فخار وسؤود
وجمال  :ورفعه شأن وكمال  :بتشريف
مفيض األنعام .
* يسوع ذو الجلل  :المختص بالمجد والكمال  :والمنقذ
الخلق من الضلل  :من افتدى به اآلنام .

* يا ذا الرحمة واإلكرام  :إحفظ البابا بطريركنا الهمام :
وأسقفنا السامي المقام  :والكهنة والشمامسة والخدام.

مديح التوزيع

Lofzang van het uitdelen van communie

* وأدم للجميع السلمة  :وبلغهم كل
كرامة  :وأنلهم في النعيم اإلقامة  :ما
توالت األيام واألعوام .

/ /

/
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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 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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قانون الختام

Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w
Pen=oc I=yc P=,=c :
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
: بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين
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قانون الختام
`povro `nte `pwov a4twn4 `ebolqen
n3e0mwovt qen pi`ehoov `mmah2omt.
a4`i `eqovn `e`pkahi `nX3mi.
ip oero inti ip o-oe af tonf ivol gen nie ismoeoet gen pie eho-oe im mah shomt, af ie i-goen
i-ep kahi in Kimie.
إيهواو
إثمواوت خين بي
اواو أفطونف إيفول خين ني
إب ُؤرو إنتي إب
ُ
ُ
ُ
.  أفئى إيخون إإبكاهى إن كيمى. إمماه شومت
de Koning van de glorie is verrezen uit de
dood op de derde dag. is Egypte binnen
getreden,
.  دخل إلى ارض مصر. ملك المجد قام من بين األموات فى اليوم الثالث

De Afsluitende Canon
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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
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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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
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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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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
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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
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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

