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Psalie Watos Voor De
Intrede Van Christus
In De Tempel

إبصالية واطس لعيد دخول
السيد المسيح الي الهيكل

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Aniou`i `mP=o=c `nnisyr i@ `nte V] `et`cmarwout
@ `aniou`i `mP=o=c `nhanwili @ nem hanmaci eukeniwout.
* Bwrp naf `ep
` swi `mpitai`o @ nem ou`wou `mpefran =e;
= =u
@ `ari bwk `mP=o=c qen ou`cbw @ ouoh ouwst qen
nefaulyou `e;ouab.
* Bied de Heer aan, o gezegende zonen Gods, bied de Heer
lammeren, en gemeste kalveren aan.
* Zend tot Hem omhoog, eer en glorie voor Zijn Heilige
Naam, dient de Heer met waardigheid, aanbid Hem in
Zijn heilige voorhoven

 الكـباش:  قدموا للـرب:  أبناء اللـه المباركين: * قدموا للرب
.والعجول
 إعبدوا الرب:  الكرامة والمجد السمه القدوس: * أرسلوا له إلي فوق
. وإسجدوا في ديار قدسه: بأدب

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ge
gar
eufai
naf
`nhan
souswousi
@
masenwten `eqoun `enefaulyou =e=;=u @ `ini `e`pswi `ejen
pefma`nerswousi @ `nhanbaryit nem hanhiyb.
* Dauid pihumnodoc `mmyi@ efjoc qen ounis] `n`srwic@ je
aiounof `ejen ny`etaujoc nyi@ je tennasenan `e`pyi `mP=o=c.
* Want Hem worden offers aangeboden, laten wij Zijn heilige
voorhoven betreden, biedt op Zijn heilig altaar aan, bokken en
lammeren.
* David de oprechte psalmist, zei met grote zorg: ik was
verheugde toen men mij zeide, laten wij naar het huis des
Heren gaan.

: وإصعدوا علي مذبـحه
ِ :  إدخلوا إلي ديـار قدسه: * ألن له تُرفع الذبائـح
.التيـوس والحمالن
 إلي:  فَ ِرحتُ بالقائـلين لي:  يقول بحرص عظيم: * داود المرتل الحقيقي
.بيت الرب نذهب

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ei`e`i `eqoun sa pima @ `nerswousi `nte V] @ qen
hanhumnoc `enaneu @ nem han ;uci`a `nat`cnof.
* Zeontwc petcemne nomoc@ vy`etaf ;ami`o `n`Adam@
afswpi qa pinomoc@ `etacmacf `nje Mariam.

* Kom en nader tot, het altaar van God, met goede
lofzangen, en onbloedige offers.
* Want waarlijk de Gever van de wet, die Adam
geschapen heeft, kwam onder de wet, toen Hij
geboren is uit Maria.
. وذبائـح غير دموية:  بتسابيح جيدة:  مـذبح اللـه: * أدخل إلي
 صـار تـحت:  الذي خلق آدم: * فبالحـقيقـة واضع الناموس
. لمـا ولدتـه مريم:الناموس

Psalie Watos
*=y
`n`ehoou

ُ إبصالية وا
طس

`etaumoh
`ebol
@
menenca
pefjinmici `n`svyri @ afjwk `mpinomoc `ebol @
afse `eqoun `e`pyi `mpicebi.
* :=c piouai `mmauatf @ af`ini `mmon qen hwb niben @
saten `vnobi `mmauatf @ `n;of pe P=o=c `nte nom] niben.
* Toen acht dagen waren voorbijgegaan, na zijn
wonderbaarlijke Geboorte, heeft Hij de wet vervuld, en
betrad Hij het huis van de besnijdenis.
* De Ene Enige God, werd in alles aan ons gelijk, behalve
in de zonde alleen; Hij is de Heer van alle troost.

 ودخل:  أكـمل الناموس:  بـعد ميالده العـجيب: * ولما َك ُملَت ثـمانيـة أيام
.بيت الخـتان
:  مـا خال الخطيـئة وحدها:  أشبهنا في كل شيء: * اإلله الواحيد وحده
.وهو رب كل عزاء

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* I=y=c P=,=c aumou] `erof @ kata `pcaji `mpiaggeloc
@ `mpatouerboki `mmof @ qen `;neji `n]par;enoc.
*Ke palin on qen ouiyc @ aujwk `ebol `nje nou`ehoou @
kata `vnomoc `mMw`ucyc @ aujwkem ouoh autoubwou.
* Hij werd Jezus Christus genoemd, volgens het woord van
de engel, alvorens Hij werd gedragen, in de schoot van de
Maagd.
* En spoedig nadat zij, haar dagen had volbracht, heeft zij
zich volgens de wet van Mozes, gewassen en gezuiverd.

 في بطن:  قبل أن ُحبل به:  كقول المالك: * ودُعي يسوع المسيح
.العذراء
 إغت َسال:  كناموس مـوسى:  لمـا َك ُملت أيـامهمـا: * وأيضا بسرعة
َ و
.ط ُهرا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Loipon qen ou=p=n=a eftennyout @ ausenwou
on `eI=l=y=m @ `e`iri `mvyet`cqyout @ `ere nouhyt oi `natkim.
* Menenca nai af`wli `mmof @ `ejen nefjij `nje Cimwn
@ `mpairy] afouwn `nrwf @ af`cmou `eV] `nni`ewn.
* En met een nederige geest, ging zij naar Jeruzalem, om
te vervullen wat geschreven staat, met een standvastig
hart.
* En toen nam Simeon Hem, en in zijn handen droeg hij
Hem, en toen opende hij zijn mond, en zegende de Heer
der Eeuwen.

:  ليصنعا المكتوب:  ذهبـا إلي أورشليم: * وأيضا بروح منسحق
.بقلب غير متزعزع
ارك إله
َ َ وب:  وهكذا فتح فاه:  سـمعان علي يديه: * بعد هذا حـمله
.
.الدهور

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Nabal aunau `epeknohem @ ]nou panyb `,na,a pekbwk
@ qen ouhiryny `n,wlem @ kata `pcaji `nte rwk.

* Xapina qen ou;elyl @ ac`i `nje ]`provytyc @
anna `tseri `mVanouyl @ ouoh acer`omologityc.
* Mijn ogen hebben Uw heil, heden aanschouwd,
mijn Meester laat nu Uw dienaar, in vrede gaan
naar Uw woord.
* Toen kwam met vreugde, Hanna de profetes, de
dochter van Fanuël, en gaf haar getuigenis.
:  يا سيدي أطلق عـبدك بسالم:  خـالصك اآلن: * عيناي قـد أبصرتا
.عاجال كقول فيك
. وإعترفت:  بنت فنوئـيل:  حنـة النبيـة: * وبغـتة أتت بتهليل

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ou`wou nak nem outai`o @ `w piaplouc qen tefouci`a @
pinou] `nref;ami`o @ `mpirwmi `n`apac qen pefou`inam.
* Pekran
holj
ouoh
`f`cmarwout@
qen
rwou `nny=e=;=u `ntak@ tenouwst `mmok nem pekiwt@
nem pi=p=n=a =e=;=u.
* Aan U zij de glorie en de eer, gij die Eén zijt in Uw
Wezen, de God en Schepper der mens, de Oude van Dagen.
* Uw Naam is zoet en gezegend, in de mond van Uw heiligen,
wij aanbidden U met Uw Vader, en de Heilige Geest.

:  اإلله الخالق:  أيها البسيط في جوهره: * لك المـجد والكرامة
.اإلنسان العتيق بيمينه
:  نسجد لك مع أبيك:  في أفـواه قديسيك: * إسـ ُم َك حلو ومبارك
.
.والروح القدس

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Rwic `nouon niben@ euhwc `erof euerme;re naf `aly;wc@
niman`ecwou nem nimagoc@ nem `p,wroc `nniaggeloc.
* Cimwn nem Anna ]`provytyc@ nem `tc` my `nte `Viwt@
nem I=w=a pibaptictyc@ nem Za,ariac pefiwt.

* Zie, iedereen looft Hem, en getuigt waarlijk van
Hem; de herders en de wijzen, en de koren van engelen.
* Simeon en de profetes Hanna, en de stem van de
Vader, Johannes de Doper, en zijn vader Zacharias.

:  الرعـاة والـمجوس:  الـجميـع يسبحونه ويشهدون له: * تأملـوا
.وصفوف المالئكة
:  ويوحـنا المعمـدان:  وصوت اآلب: سـمعـان و َحـنَةَ النبية
ِ *
.وزكريـا أبـوه

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Tote D=a=d qen ourasi @ efcaji qen ouersisi @ tote
eu`e`ini `nhanmaci @ `e`pswi `ejen pekma`nerswousi.

* U=c :=c Emmanouyl @ pe pisouswousi `mme;myi @
ou`anavora nem ou`[lyl @ `etau,af qen piervei.
* Daarom zegt David, met blijdschap en gezag; zij
zullen kalveren offeren, op Uw altaar.
* De Zoon Gods Emmanuël, is het ware offer, de
offergave en brandoffer, geplaatst in het heiligdom.
 على مذبحك:  حينئذ يقدمون:  بسلطان فارحا: * حينئـذ داود يقول
.العجول
:  والقربان والمـحرقـة:  هو الذبيحة بالحقيقة: * إبن اللـه عمـانوئيل
.
.موضوعا في الهيكل

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Vy`etauenf `e`pswi `mmof @ hijen pise `nte pi`ctauroc @

qen pefouws `mmin `mmof @ e;be `ptoubo `mpikocmoc.
*`<ouab n
` ;ok qen oume;myi @ w
` vy`etaf jwk ]metrwmi
@ ouoh n
` ;of ounou] `mmyi @ qen `pjwk `ntefme;nou] `n`svyri.
* Hij die opgedragen is, op het hout van het kruis, door
Zijn eigen vrije wil, voor de zuivering der wereld.
* U bent Heilig in waarheid, U die het menszijn hebt
vervuld, terwijl U waarlijk God zijt, met de volmaakte
wonderlijke Goddelijkheid.

 مـن أجل:  بـإرادتـه وحده:  علي خشبة الصليب: * الذي ُرفع
.تطهيـر العالـم
:  وهو اللـه حقا في كـمال:  يا من أكمل اإلنسانية: * أنتَ بالحقيقة
.
.الهـوتـه العجيب

ُ إبصالية وا
طس

Psalie Watos

* "u,y niben `nte peklaoc@ moi nwou `nou`mton nem ou`,bob@
qen kenf `nni`proto patroc@ Abraam Icaak Iakwb.

*`W piran e;meh `n`wou@ w
`
piran e;meh `n`cmou@
nahmen
`ebol
ha
pipethwou@
nem
`ebolha `persisi `nte `vmou.
* Schenk rust en verkoeling aan, alle zielen van Uw volk,
in de boezem van de aartsvaders, Abraham Isaak en
Jakob.
* Uw Naam is vol van glorie, Uw Naam is vol van zegen,
red ons van de Kwade, en de macht van de dood.
:  في أحضان اآلباء األولين:  أعطها راحة وبرودة: * كل أنفس شعبك
.إبـراهيـم واسحق ويعقوب
:  نـجني من الشـرير:  أيـها األسم المملوء بركة: * أيـها األسم المملوء مـجدا
.ومن سلطان الموت
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Psalie Adam Voor De
Intrede Van Christus
In De Tempel

إبصالية آدام لعيد دخول السيد
المسيح الي الهيكل

Psalie Adam
إبصالية آدام
*`Aniou`i `mP=o=c @ `nou`wou nem outai`o @ `aniou`i `mP=o=c
@ `nhanhumnoc `mpi`[ro.
*Bwrp naf `e`pswi `mmyni@ `nhanhiyb `nat,arof@
nem hanjwm beri@ nem han;uci`a `nat`cnof.

* Bied de Heer aan, glorie en eer, bied de Heer
aan, lofzangen van overwinning.
* Zend tot Hem altijd omhoog, lammeren die
niet zwijgen, nieuwe liederen, en onbloedige
offers.

. تسابيح الغلبة:  قدموا للرب:  مجدا وكرامة: * قدموا للرب
 وأناشيد:  حمالنا غير ساكتة: * أرسلوا له إلي فوق دائما
. وذبائح دموية: جديدة

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Ge gar af;amion@ ouoh `anon an pe@ aftoubon
af`tcabon@ `enimwit `nte `tve.
* Dauid `ncyou niben@ efjoc qen oume;myi@
`wouniatou `nouon niben@ etsop qen pekyi.
* Want Hij heeft ons geschapen, toen wij niet
bestonden, Hij zuiverde en leerde ons, het pad naar
de hemel.
* David zegt, in waarheid: welzalig allen die wonen,
in Uw huis.
 طرق:  وطهرنا وعلمنا:  وإذ نحن لم نكن: * ألنه خلقنا
.السماء
 في:  طوبي لجميع الساكنين:  في كل حين بالحقيقة: * يقول داود
.بيتك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* E`i`e`i `eqoun@ sa pima`nerswousi@ `nte V] qen
oumoun@
ei`eswt
`nhanswousi.
* Ze ontwc qen ou`svyri@ `aP=,=c pimairwmi@
swp `erof `mpicebi@ `m`vry] `nnirwmi.
* Nader tot, het altaar van God, te allen tijde, en
bied offeranden aan.
* Want waarlijk wonderbaar, dat Christus die
de mens liefheeft, de besnijdenis heeft aanvaard,
net als de mensen.
. وأذبح الذبائح:  دائما:  مذبح هللا: * أدخل إلي
 مثل:  قَ ِب َل الختان:  أن المسيح محب البشر: * فعجبا بالحقيقة
.البشر

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Yppe gar Loukac @ afcaji qen vai @ e;be
Maciac
@
ouoh
af`cqai.
* :ebdwmac `etackyn @ aumou] `erof @ je I=y=c
pe pefran @ kata `pcaji `mpiaggeloc.
* Want Lukas, sprak daarover, en over de
Messias, schreef hij.
* Toen de eerste week, voorbij was, werd Hij
Jezus genoemd, naar het woord van de engel.
. وكتب:  من أجل ماسيّا:  تكلم بهذا: * ألن لوقا
. كقول المالك:  دُعي إسمه يسوع:  اإلسبوع: * ولما َك ُم َل

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Iwcyf nem Calwmy@ nem Mari`a tefmau@
`etaujwk
`mpi=m@
`n`ehoou
`ete
`mmau.
* Ke palin ausenwou@ `e`pyi `n]`proceu,y@
e;rou`ini `ejwou@ `nhancwtp `neu,y.
* Jozef en Salome, en Maria Zijn Moeder, na de
voleindiging, van de veertig dagen,
* gingen zij naar, het huis van gebed, om zuivere
offers te brengen, namens hunzelf.
 تلك األربعين:  لما أكملوا:  ومريم أمه: * يوسف وسالومي
.يوما
 تقدمات:  ليقدموا عنهما:  إلي بيت الصالة: * وأيضا ذهبوا
.مختارة

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Loipon gar aujimi @ `nCimwn piouyb @
ef`ohi `eratf efsemsi @ qen tefmetouyb.
`*Mpefer`amelyc @ alla af] `mpefouoi @
afolf qen ouiyc @ `ejen nef`jvoi.
* En zij vonden, de priester Simeon, toen hij
stond te dienen, met zijn priesterschap.
* Hij aarzelde niet, maar nam Hem,
onmiddellijk, op zijn armen.
. في كهنوته:  واقفا يخدم:  سمعان الكاهن: * وأيضا وجدوا
. علي ذراعيه:  وحمله بسرعة:  بل بادر: * فلم يتهاون

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Naf joc je pa=o=c@ ]nou `,na,a pekbwk@ je
n
` ;ok pe `etakrwic@ `eroi e;ryinau `erok.
* Xapina ac`i@ `nje Anna ]`provytyc@ ]cemne
`n`chimi@ acer`omologityc.
* En hij zei „Nu laat Gij Heer, Uw dienaar gaan,
want U hebt mij bewaard, totdat ik U zou zien.“
* Toen kwam ook, de profetes Hanna, de
ootmoedige vrouw, en gaf haar getuigenis.

:  ألنك حفظتني:  يا سيدي إطلق عبدك: * وكان يقول اآلن
.لكي أراك
. واعترفت:  المرأة العفيفة:  جاءت َحنَةَ النبية: * وبغتة

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Ouoh nac caji e;bytf@ qaten ouon niben@ ouoh
pilaoc tyrf@ naujoust `erof `ncyou niben.
* Pennyb
pimairwmi@
penouro
P=,=c@
afswp `erof `mpicebi@ e;refjwk `mpinomoc.
* En zij sprak over Hem, ten aanschouwen van allen,
want heel het volk verwachtte, Hem sinds lange tijd.
* Onze Menslievende Meester, Christus onze
Koning, heeft de besnijdenis aanvaard, ter vervulling
van de wet.
 ينتظرة:  واذ كان كل الشعب:  أمام الجميع: * وكانت تتكلم من أجله
.كل حين
. ليكمل الناموس:  قَ ِب َل الختان:  ملكنا المسيح: * سيدنا محب البشر

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Rasi ouoh ;elyl@ w
` `pgenoc `nnirwmi@ je
Emmanouyl@
af`wli
`nnennobi.
* Ce ontwc aftajro@ `mpefjin errwmi@ afjwk
`mpen;ebi`o@ `n`hryi qen pefcebi.
* Verblijd u en verheugt u, o menselijk geslacht,
want Emmanuël, nam onze zonden weg.
* Ja waarlijk is bevestigd, zijn menswording,
Hij vervulde onze nederigheid, door Zijn
besnijdenis.
 حمل:  ألن عمانوئيل:  يا جنس البشر: * إفرحوا وتهللوا
.خطايانا
. بإختتانه:  وأكمل توضعنا:  ثبَّت تأنسه: * نعم الحقيقة

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Tote af`tcabon@ `ehanmwit `nte pioujai@
ouoh afcw] `mmon@ kata pefnis] `nnai.
* U=c :=c `n;of@ qen ou`aly;i`a@ acmici `mmof@
`nje ;y=e=;=u Mari`a.
* Voorts heeft Hij ons geleerd, de wegen der
verlossing, en Hij heeft ons gered, naar Zijn
grote ontferming.
* Hij is de Zoon van God, in waarheid, en de
heilige Maria, heeft Hem gebaard.
. كعظيم رحمته:  وخلصنا:  طرق الخالص: * حينئذ علمنا
. القديسة مريم: ُ قد َولَدَته:  بالحقيقة: * هو ابن هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Vy `etoufai `mmof @ `nje nitaxic ethyp @
af`wli `mmof @ `nje Cimwn piouyb.
`*<ouab `w P=,=c @ qen tefoikonomi`a @
ouat`s]si `eroc @ te tekjwm nem tekcovi`a.
* Hij die wordt gedragen, door de rangen die
onzichtbaar zijn, werd nu gedragen, door de
priester Simeon.
* Heilig bent U o Christus, in Uw voorzienigheid,
en onbegrensd, is Uw sterkte en wijsheid.

. سمعان الكاهن:  قد حمله:  الرتب الخفية: * الذي تحمله
 هي:  وغير محدودة:  في تدبيرك: * قدوس أيها المسيح
.قوتك وحكمتك

Psalie Adam
إبصالية آدام
* "epi `mpeklaoc @ matal[o `nnouswni @ nem
ny`etauenkot
P=o=c
@
`aripoumeu`i.
*W
` cautoc pekbwk @ `anok qa pirefernobi @ ]]ho
`erok @ ,w nyi `ebol `nnanobi.
* Genees de zieken, onder heel Uw volk; en gedenk
o Heer, hen die ontslapen zijn.
* En ook ik, Uw zondige dienaar, ik vraag U, mijn
zonden te vergeven.
. يا رب إذكرهم:  والذين رقدوا:  إشف أمراضهم: * وسائر شعبك
.  أن تغفر لي خطاياي:  أتوسل إليك:  الخاطئ: * كذلك أنا عبدك
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De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Menenca `hme `n`ehoov : `nte
pe4ginmici
:
`mparado7on
:
a42e `eqovn `epierfei .
Menensa ehme en eho-oe, ente pef zj-ien
miesie, em parazokson, af she e-goen e-pie
er fee.

:  إنتي بيف چين ميسى: ِمينينسا إهمى إن إيهوأو
.  آفشي إيخون إيبى إيرفيي: إمباراذوكسون
Veertig dagen na Zijn wonderbaarlijke
geboorte, is Hij de tempel binnengetreden.
.  دخل الهيكل:  لميالده العجيب:  يوما: بعد أربعين

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

*`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:  موي نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان إنتيك هيرينى
* O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
 وإغفـــــر لنا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.خطايانا

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

اوواو
 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
 والــروح:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.القـــــدس

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

*`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 إبسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( (ak`i ) akcw5 `mmon.

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

Introductie tot de
Doxologieën

مقدمة الذكصولوجيات

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

glorie, altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder van
Christus;

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Aniov`i `nten`procevx3 : `e`p2wi ha
pe23ri `mmenrit : `nte4xa nennobi
nan `ebol.

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini n
`

ta`fm3
:
P=xc
5par0enoc =e=0v.

Pennov5

:

* Shere thie etas miesie nan, em pie oe-ooinie
enta efmie, Piegristos pen noetie, tie
parthenos eth-oe-wab.

:  إم بي أوأويني إنطا إفمى: * شيري ثى إيطاس ميسى نان
.بخرستوس بين نوتي تي بارثينوس إثؤواب
* Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het
ware Licht heeft gebaard, Christus onze God.
:  المسيح إلهنا:  النور الحقيقي: * السالم للتي ولدت لنا
.العــذراء القـديسة

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4
erovnai nem nenyvx3 : `nte4xa
nen nobi nan `ebol.
* Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef er oe
nai nem nen epsieshie, entef ka nen novie nan evol.

 إنتيف إير أوناي:  إإهري إي جون: * ماتى هو إم إبتشويس
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم نين إبسيشي
*Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over
onze zielen ontfermt en onze zonden vergeeft.
 ويغفر لنا:  مع نفوسنا:  ليصنع رحمة: * إسألى الرب عنا
. خطايانا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* %par0enoc Mari`am : 50e`otokoc =e=0v :
5`proctat3c `etenhot : `nte `pjenoc `nte
5metrwmi.

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `nte penjenoc
: `are`gfo nan `nEmmanov3l.

* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en
aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Ten5ho
`aripenmevi:
w
`
5`proctat3c `etenhot : nahren Penu I=3c P=xc
: `nte4xa nennobi nan `ebol.
*Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten hot:
nahren Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen novie nan
evol.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

. إنتيف كانين نوفى نان 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

De Doxologie
الذوكصولوجية

Een Doxologie
الذوكصولوجية
* `A Penu I=3c P=x=c : pi`wov fw4 nem pihvmnoc :
nem Pe4iwt `n`aja0oc : nem Pi=p=n=a `mparakl3ton .
* A Pentshois Iesoes Piegristos, pie oo-oe fof
nem pie hiemnos, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma em paraklieton.
 بي اواو روف نيم بي: * آبين تشويس إيسوس بي خريستوس
.  نيم بي إبنيفما إم باراكليتون:  نيم بيف يوت إن اغاثوس: هيمنوس
* Onze Heer Jezus Christus, aan Hem zij de
glorie en de lof, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest.
:  مع أبيه الصالح:  له المجد والتسبيح: * ربنا يسوع المسيح
. والروح المعزى

Een Doxologie

الذوكصولوجية

* I` `eqovn `epierfei =e0
= =v : `egen nengig `nte4mav :
menenca =m `n`ehoov : `mpe4ginmici =e=0=v .
* Ie e-goen e-pie er fee eth-oewab, ezjen nen
zj-iekh en tef mav, menensa ehme en eho-oe,
em pef zj-ien miesie eth-oewab.

 إيجين نين ﭽيج إنتيف ماﭫ: * إي إيخون إيبي إيرفي إثؤواب
. إم بيف ﭽين ميسي إثؤواب:  مينينصا إهمي إن إيهواو:
* Hij trad de heilige tempel binnen, (gedragen)
op de handen van Zijn moeder, veertig dagen,
na Zijn heilige geboorte.
 من مولده:  بعد أربعين يوما:  على يدي أمه: * دخل الهيكل المقدس
. المقدس

Een Doxologie
الذوكصولوجية
* A4`i `nge Iwc3f pidikeoc : nem Mari`a `0mav `mP=x=c :
av0ami`o `m`pgwk `mpinomoc : e0be pi`alov `ncwt3r I=3c .
* Af ie enzje Josief pie zie-ke-os, nem Maria
ethmav em Piegristos, av thamjo em ep khook
em pie nomos, ethve pie a-loe en Sootier Iesoes.

 نيم ماريا إثماﭫ إمبي: * آف إيني إنجيه يوسيف بي ذيكيؤس
 إثفيه بي آلو إن:  آﭬثاميو إم إبجوك إمبي نوموس: خريستوس
. سوتير إيسوس
* Jozef de rechtvaardige kwam, met Maria de
Moeder van Christus, zij volgden de wet, voor
het kind Jezus de Verlosser.
: وصنعا أتمام الناموس: مع مريم أم المسيح: * جاء يوسف الصديق
. آلجل الصبي المخلص يسوع

Een Doxologie
الذوكصولوجية
* `A4ol4 `nge Cvmewn piov3b: `egen ne4gig =e0
= =v:
ovoh a4hwc `e`povro P=x=c: `mpair35 e4gw `mmoc.
* Af olf enzje Sieme-on pie oe-wieb, ezjen nef
zj-iekh eth-oewab, oewoh af hoos e-ep oero
Piegristos, em pai rie tie ef kho emmos.
:  إيجين نيف ﭽيج إثؤواب: أوويب
ّ * آف أولف إنجي سيميؤن بي
.  إم باي ريتي إفجو إمموس: اووه آفهوس إي إبؤرو بخريستوس
* Simeon de Priester tilde Hem op, op zijn
heilige handen, en prees Christus de Koning,
evenzo zeggende.
:سبح الملك المسيح
َّ  و:  على يديه الطاهرتين: * حمله سمعان الكاهن
. هكذا قائال

Een Doxologie

الذوكصولوجية

* %nov pan3b `xnaxa pekbwk : `ebol qen ovhir3n3 kata
pekcagi : ge avnav `nge nabal `epeknohem :
f3`etakcebtwt4 `mpe`m0o `nnilaoc .
* Tie noe pa nieb ek na-ka pek vook, evol gen oe
hierienie kata pek sazj-ie, zje av nav enzje na val e-pek
no-hem, fie etak seb-tootf em pe emtho en nie la-os.
 جي: إيفول خين أوهيريني كاطا بيك صاجي: * تينو بانيب إكناكا بيك ﭬوك
. في إيطاك سيب طوطف إمبي إمثو إيني الؤس: آفناﭫ إنجيه ناﭬال إيبيك نوهيم
* “Nu laat Gij Heer Uw dienstknecht gaan, in vrede
naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw heil
gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van
de volken.”

 ألن عيني قد أبصرتا:  بسالم كقولك: * اآلن يا سيد تطلق عبدك
.  الذي أعددته قدام الشعوب: خالصك

Een Doxologie
الذوكصولوجية
* Tenhwc `erok ten]`wou naf @ tenerhou`o [ici
`mmof @ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan
kata peknis] `nnai.
* Ten hoos erok ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o
etshie-sie emmof, hoos aghathos oewoh em
mai roomie, nai nan kata pek nieshtie en nai.
هواو تشيسى
 تين إير: اوواو ناف
* تين هوس إيروك تين تى
ُ
ُ
 ناى نان كاطا بيك:  هوس آغاثوس أووه إم ماى رومى: إمموف
.نيشتى إن ناى
* Wij prijzen Hem en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer, als een Goede en Mens-lievende, ontferm
U over ons volgens Uw grote genade.

 إرحمنا:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده ِرفعة: * نسبحه ونمجده
Index - الفهرس
.كعظيم رحمتك
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Afsluiting van de Doxologieën
ختـام الــذكصــولــوجيــــات
* Swpi n
` ;o `ere comc `ejwn @ qen nima et[oci
etere,y `nqytou @ w
`
ten¡ `nnyb tyren
];e`otokoc @ etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.
* Shoopie entho e-re soms e-khoon: gen nie ma et tshosie
et-e re-kie en gietoe: o ten tshois en nieb tie-ren tie
theotokos: et-oi em parthenos en sie-joe nieven.

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

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

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  ُمخ ِلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
. ويُقـرر لنـا سالمه: األتعـاب

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `nte penjenoc
: `are`gfo nan `nEmmanov3l.

* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en
aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ten5ho
`aripenmevi:
w
`
5`proctat3c `etenhot : nahren Penu I=3c P=xc
: `nte4xa nennobi nan `ebol.
*Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten hot:
nahren Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen novie nan
evol.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا
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De Psalm van de
Rondgang
(de Tawwaf)
الطواف
مزمور
ّ

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر
َّ

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

 إڤ: إنثوك إفنُوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: ييروساليم
ُ إيتي ناك إن هان إڤشي خين
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
: ش ِلي َم
َ ور
ْ َّ لَ َك يَ ْنبَ ِغي الت
ُ ُ ور فِي أ
ُ ُ َولَ َك تُوفَى النُّذ: س ِبي ُح يَا هللاُ فِي ِص ْهيَ ْو َن

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر
َّ

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

ge

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

 چى سينِيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنُوتي إيطا إپروس إڤشي
. صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat leeft.
(Psalm 65:1-2)
.  ألنَّه ِإلَ ْي َك يَأ ْ ِتي ُك ُّل بَشَر: صال ِتي
َ ُست َ ِم ْع يَا هللا
ْ إ
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Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* Marou[acf qen `tek`klycia
`nte peflaoc @

* Maroe-tshashf gen et ekliesia ente
pef la-os,
: سيَّا إنتى پيف الؤس
ِ ماروتشاسف خين إت إكلي
ُ *
* Dat zij Hem verhogen in de kerk
van Zijn volk,
، * فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* ouoh marou`cmou `erof
`tka;edra `nte ni`precbuteroc @

hi

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
ُ * أ ُّووه
: إپريسڤيتيروس
* en Hem loven in de raad der
oudsten,
، * وليباركوه علي منابر الشيوخ

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: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ إى ناڤ إنچى ني إت

*want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.

َ
َ
. يفرحون
المستقيمون و
بصر
ُ ُ ي،* ألنه َجعَ َل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

* afwrk `nje P¡
`nnefouwm `n`h;yf @

ماروتشاسف
ُ

ouoh

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en
nef oe-oom en eh-thief,
* أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن
: إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،الرب و لن يندم
* أقس َم
ُ

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
* je `n;ok pe `vouyb sa `eneh @ kata
`ttaxic `mMel,icedek.

* zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.
 كاطا إت: وويب شا إينيه
ِ ّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: طاكسيس إم ميلشي سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.
َ *
.أنك أنتَ هو الكاهن إلى األبد علي طقس ملشيصادق

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab
`mpatriar,yc papa abba (...) @

*Eptshois sa oewie nam emmok penjoot
ethoewab em patriarshies papa Ava (...) ,
ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ َّواب إم
ِ ّ ُ * إپشويس صا أ
: )...( پاطريارشيس پاپا آڤا
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...) @

* Nem penjoot en episkopos ava (…) :
: )...( * نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا
* en onze vader de bisschop abba (...),
: )...( * وآبينا األسقف المكرم األنبا

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* 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
*
ُ
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Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a42e `eqovn `epierfei : =a=l =a=l .
Allieloeja,
allieloeja,
Iesoes
Piegristos
Epshierie em Efnoetie, af she e-goen e-pie er
fee, allieloeja allieloeja.
 إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى أفشى إيخون: الليلويا الليلويا
.  الليلويا الليلويا: إيبى إيرفيي
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon
van God, is de tempel binnengetreden,
Halleluja Halleluja.
 هلليلويا:  دخل إلى الهيكل:  يسوع المسيح إبن اللـه: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I3covc Pixrictoc
P23ri `mF5: a42e eqovn epierfei> .
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af she egoen e-pie er fee .
 إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى:الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
.  أفشى إيخون إيبى إيرفيي:
Halleluja Halleluja,
Christus de Zoon
binnengetreden .

Halleluja Halleluja, Jezus
van God, is de tempel

 دخل:  يسوع المسيح إبن اللـه:  هلليلويا هليلويا: هلليلويا هلليلويا
. إلى ألهيكل

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

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

:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke
`agi`w pneumati :

* Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke
akhio pnevmatie,
: * آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
* Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de
Zoon, en de Heilige Geest,
،* آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn.

* ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oonoon amien.
* كي نين كى آ أى كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون
. آمين
* nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
. * اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

قانون الختام

De Afsluitende Canon

`P23ri `mF5 a42e `eqovn `epierfei.
Epshierie em Efnoetie af she e-goen e-pie er
fee.

.إبشيري إم إفنوتي أفشى إيخون إيبى إيرفيي
De
Zoon
van
binnengetreden.

God

is

de

tempel

.  دخل إلى الهيكل:إبن هللا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e
`eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @
* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison
Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

، يارب بارك
،رحم
،رحم
، * خلصنا وإرحمنا
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ
.آمين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic
]metanoi`a @ ,w nyi `ebol jw
`mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo
nie evol khoo em pie esmoe.
 يس تي ميطانيا كونى إيفول جو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا
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 @

@

* Ak etshie et garies em Mooisies, tie
met oe-wieb ente Melshiesedek,
او ّويب إنتى
ُ * أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj
`n`ahi `nte Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en
a-hie ente Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال

* de ouderdom van Jakob, het lange
leven van Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @
]covi`a `nte Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia
ente Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون

* de uitverkoren kennis van David, de
wijsheid van Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i
`ejen ni`apoctoloc :

* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie
ezjen nie apostolos.
* بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني
. أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neerdaalde over de apostelen.
.* 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 (...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho
eratf, em pen joot et tajoet en arshie erevs,
papa ava (…) ,

* إبشويس إيف إ أرية إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت
: )...( إتطايوت إن أرشى إيرفس بابا آفا
* De Heer beware het leven en het leiderschap
van onze eerbied-waardige vader de
aartspriester, paus abba (...),
)...( * الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا

* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * 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
* إفنوتي إنتى إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ هان 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
* `ntef;ebio

قانون الختام

`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
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ * إنتيف ثيفيو إن
.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 إنتيف كانين نوفي نان
. او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
ُ إيفول خين

* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote
genade.

.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon :
kuri`e `eulogyon `amyn @ `
* Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlokhieson amien,
: * كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
zegen ons. Amen.
. آمين. يارب بارك
،رحم
،رحم
*
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic
]metanoi`a @ ,w nyi `ebol jw
`mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo
nie evol khoo em pie esmoe.
 يس تي ميطانيا كونى إيفول جو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا
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Een Hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
*`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:  موي نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان إنتيك هيرينى
* O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
 وإغفـــــر لنا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.خطايانا

De hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

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

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

اوواو
 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
 والــروح:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.القـــــدس

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
*`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 إبسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( (ak`i ) akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje
(akie) ak sootie emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent ) gekomen (en heeft ons
verlost.
) النـك (أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا

Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Menenca `hme `n`ehoov : `nte
pe4ginmici
:
`mparado7on
:
a42e `eqovn `epierfei .
Menensa ehme en eho-oe, ente pef zj-ien
miesie, em parazokson, af she e-goen e-pie
er fee.

:  إنتي بيف چين ميسى: ِمينينسا إهمى إن إيهوأو
.  آفشي إيخون إيبى إيرفيي: إمباراذوكسون
Veertig dagen na Zijn wonderbaarlijke
geboorte, is Hij de tempel binnengetreden.
.  دخل الهيكل:  لميالده العجيب:  يوما: بعد أربعين

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

`K`cmarwovt
`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
ak`i akcw5 `mmon .
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak
sootie emmon.

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

De Mohayyar

ال ُمحير

* A Penu I=3c P=x=c: pi`wov fw4
nem pihvmnoc :
* A Pentshois Iesoes Piegristos, pie oooe fof nem pie hiemnos,
 بي اواو روف نيم: * آبين تشويس إيسوس بي خريستوس
: بي هيمنوس
* Onze Heer Jezus Christus, aan Hem zij
de glorie en de lof,
:  له المجد والتسبيح: * ربنا يسوع المسيح

De Mohayyar
* Nem Pe4iwt `n`aja0oc
Pi=p=n=a `mparakl3ton .

ال ُمحير
: nem

* nem pef joot en aghathos, nem pie
Pnevma em paraklieton.
. نيم بي إبنيفما إم باراكليتون: * نيم بيف يوت إن اغاثوس

* met Zijn Goede Vader, en de Heilige
Geest.
.  والروح المعزى: * مع أبيه الصالح

De Mohayyar

ال ُمحير

* `I `eqovn `epierfei =e0
= =v : `egen
nengig `nte4mav :
* Ie e-goen e-pie er fee eth-oewab, ezjen

nen zj-iekh en tef mav,
 إيجين نين ﭽيج إنتيف: * إي إيخون إيبي إيرفي إثؤواب
:ماﭫ
* Hij trad de heilige tempel binnen,
(gedragen) op de handen van Zijn moeder,

:  على يدي أمه: * دخل الهيكل المقدس

ال ُمحير

De Mohayyar

*
Menenca
=m
: `mpe4ginmici =e=0=v .

`n`ehoov

* menensa ehme en eho-oe, em pef zj-ien
miesie eth-oewab.
. إم بيف ﭽين ميسي إثؤواب: * مينينصا إهمي إن إيهواو
* veertig dagen, na Zijn heilige geboorte.
.  من مولده المقدس: * بعد أربعين يوما

De Mohayyar van de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

* Nixerovbim ceovw2t `mmo4 :
Nicerafim ce5`wov na4 :
* Nie Sheroebiem se oeoosht emmof, nie
Serafiem se tie oo-oe naf,
 ني سيرافيم سي تي: اواووشت إمموف
ُ * ني شيروبيم سي
: اوواو ناف
ُ
* De Cherubim aan-bidden Hem, en de
Serafim verheerlijken Hem,
:  السيرافيم يمجدونه: * الشاروبيم يسجدون له

De Mohayyar van de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

* Evw2 `ebol evgw `mmoc :
ge `xovab ovoh `xovab .
* Ev oosh evol ev khoo emmos, zje ek-oe-wab
oewoh ekoe- wab.
.جي إكؤواب اووه إكؤواب: * إفؤش إيفول إفجو إمموس
* roepende en zeggende; “Heilig, Heilig,
.  قدوس قدوس: * صارخين قائلين

De Mohayyar van de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

*
`xovab
Pu
qen
ni`anan2o
`ktai3ovt
qen
ni`anan`0ba :
* Ek-oe-wab Eptshois gen nie a-nan sho ek
tajoet gen nie anan ethva.
* إكؤواب إبتشويس خين ني آنانشو إك طايوت خين ني آنان
: إثفا
* Heilig is de Heer duizendmaal, en
tienduizendmaal vereerd.”
:  مكرم بالربوات:* قدوس رب األلوف

De Mohayyar van de maand Kiahk

ُمحير شهر كيهك

* `N0ok ov`c0oinov4i pe Pa=c=wr : ge
ak`i akcw5 `mmon.
* Enthok oe estoi noefie pe pasootier, zje ak ie
ak sootie emmon.
 جي أك إى أكسوتي: * إنثوك او إسطوي نوفي بي باسوتير
.إممون
* U, mijn Verlosser, bent de wierook, want U
bent gekomen en hebt ons verlost.
 ألنك أتيت و خلصتنا:* أنتَ بخور يا مخلص
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De psalm
(Sinkherie)
المزمور السنجاري

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

Swt

`nousouswousi `n`cmou `eV] @
ouoh moi `nnek eu,y `mvyet[oci @
shoot en oeshoe-sho-oeshie en esmoe
Efnoetie: oewoh moi en nek evshie em
fie et-etshosie :
 أووه موى إن: شوت إن أوشوشو أوشى إن إسمو إإفنوتى
: نيك إفشي إم فى إتتشوسى
Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste
uw geloften.
:  أوفى العلى نذورك: إذبحوا هلل ذبيحة التسبيح

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

ousouswousi `n`cmou ef`e] `wounyi @
ouoh af`mmau `nje pimwit `e]natamok
`erof pioujai `nte V] : A=l .
oe-shoe-sho-oeshie en esmoe ef e-tie oo-oenie : oewoh af emmav enzje pie mooit e-tie na
ta-mok erof pie oe-khai ente Efnoetie.
Allieloeja.
 أووه أف إمماف إنجي: أوشوشو أوشى إن إسمو إف إيتى أوأونى
.  الليلويا: بى مويت إيتى ناطاموك إيروف بى أوجاى إنتي إفنوتى
Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik
hem Gods heil doe zien. Halleluja.
.  هلليلويا.  وهناك الطريق حيث أريك خالص هللا: ذبيحة التسبيح تمجدنى

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a42e `eqovn `epierfei : =a=l =a=l .
Allieloeja,
allieloeja,
Iesoes
Piegristos
Epshierie em Efnoetie, af she e-goen e-pie er
fee, allieloeja allieloeja.
 إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى أفشى إيخون: الليلويا الليلويا
.  الليلويا الليلويا: إيبى إيرفيي
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon
van God, is de tempel binnengetreden,
Halleluja Halleluja.
 هلليلويا:  دخل إلى الهيكل:  يسوع المسيح إبن اللـه: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* Marou[acf qen `tek`klycia
`nte peflaoc @

* Maroe-tshashf gen et ekliesia ente
pef la-os,
: سيَّا إنتى پيف الؤس
ِ ماروتشاسف خين إت إكلي
ُ *
* Dat zij Hem verhogen in de kerk
van Zijn volk,
، * فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* ouoh marou`cmou `erof
`tka;edra `nte ni`precbuteroc @

hi

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
ُ * أ ُّووه
: إپريسڤيتيروس
* en Hem loven in de raad der
oudsten,
، * وليباركوه علي منابر الشيوخ

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: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ إى ناڤ إنچى ني إت

*want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.

َ
َ
. يفرحون
المستقيمون و
بصر
ُ ُ ي،* ألنه َجعَ َل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

* afwrk `nje P¡
`nnefouwm `n`h;yf @

ماروتشاسف
ُ

ouoh

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en
nef oe-oom en eh-thief,
* أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن
: إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،الرب و لن يندم
* أقس َم
ُ

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
* je `n;ok pe `vouyb sa `eneh @ kata
`ttaxic `mMel,icedek.

* zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.
 كاطا إت: وويب شا إينيه
ِ ّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: طاكسيس إم ميلشي سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.
َ *
.أنك أنتَ هو الكاهن إلى األبد علي طقس ملشيصادق

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab
`mpatriar,yc papa abba (...) @

*Eptshois sa oewie nam emmok penjoot
ethoewab em patriarshies papa Ava (...) ,
ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ َّواب إم
ِ ّ ُ * إپشويس صا أ
: )...( پاطريارشيس پاپا آڤا
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...) @

* Nem penjoot en episkopos ava (…) :
: )...( * نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا
* en onze vader de bisschop abba (...),
: )...( * وآبينا األسقف المكرم األنبا

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* 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
*
ُ
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Evangelie
اإلنجيل

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
.نوواو
اواووينى أفشاى
ٌ  اونيشتى إن: إم إفمو
ُ
Aan Galilea der heidenen, dat gezeten is in duisternis, en
de schaduw van de dood, heeft een Groot Licht geschenen.

 أشررق:  وظرالل المروت:  الجالسرون فري الظلمرة: جليلوا األ ُمرم
.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 السرر:  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
.أتسيو أفشوبى خا أو إخرونوس
 بى:  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.

:  وغيررر المبتررد إبترردأ:  والكلمررة تجسررمت: ألن غيررر المتجسررد تجسررد
.وغير الزمني صار زمنيا

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.

 بشرريا:  إبن هللا الحي صرار:  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
ٌ
.اوواوناف
اواووشت إمموف تين تى
ُ
ُ  تين: اواووت
ُ أوهي بوسطاسيس إن
Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in
eeuwigheid, in één hypostase, wij knielen voor hem en
verheerlijken Hem.

:  أ ُقنروم واحرد:  أمسا واليوم وإلى األبد: يسوع المسيح هو هو
. نسجد له ونمجده

Een hymne tie khaliele-a

لحن تي جاليلي أ

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem 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.
.منك
ِ  آتى وتجسد:  أرسل وحيده: شبهك
ِ
ُ فلم يجد َمن ي: تطلع اآلب من السماء
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.
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Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I3covc Pixrictoc
P23ri `mF5: a42e eqovn epierfei> .
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, af she egoen e-pie er fee .
 إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى:الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
.  أفشى إيخون إيبى إيرفيي:
Halleluja Halleluja,
Christus de Zoon
binnengetreden .

Halleluja Halleluja, Jezus
van God, is de tempel

 دخل:  يسوع المسيح إبن اللـه:  هلليلويا هليلويا: هلليلويا هلليلويا
. إلى ألهيكل

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

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

:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد

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

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

قِسمة عيد دخول السيد المسيح الي
الهيكل
Een Breking voor het feest van de
intrede van Christus in de tempel

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

Een Breking voor het
feest van de
intrede van Christus in
de tempel

ِقسمة عيد دخول السيد
المسيح الي الهيكل

الختان والهيكل

Het Besnijdenis, De intrede van Christus in de tempel

ب الذي
نُ َ
س ِبّ ُح ونُم ِ ّج ُد إلهَ اآلله ِه َو َر َّ
ب األربَا ِ
راء ولدَتهُ في
س َد ِمن القديس ِة مريَ َم العذ ِ
تَج َّ
بَيت لَحم  ،وإذَا َم ُ
للرعَا ِة
الر ِ
الك َّ
ب قد ظ َه َر ُ

ع
ب فأتَوا ونَظروه  .ربُّنا يسو ُ
وبَش ََّر ُهم ْبميال ِد ِه العَجي ِ
َ
المسي ُح ُ
الثامن
اليوم
في
ن
الختا
ه
إلي
ل
ب
هللا الحقيقي ق
إبن ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صيرنَا أحرارا من
لميالد ِه المجيد كعاد ِة النَّاموس لكي يُ َ
تان ال َجس ِد ولكي يعطينَا روحهُ
القدوس بالكما ِل .
َ
ِخ ِ
هذا الذي دَخ َل إلى الهيك ِل على يَدَي أُمه القديسة مريم
َ
قدس
النجار بعد
العذراء ويوسف
ِ
أربعين يوما ِمن مولد ِه ال ُم ِ
ِ
ليصنعَا عنه ك َما َجا َء في النَّاموس .

الختان والهيكل

Het Besnijdenis, De intrede van Christus in de tempel

سمعَ ُ
ار َك هللاَ قائال  :اآلن
وحملهُ ِ
ان الشي ُخ على ذراعي ِه وبَ َ
ب قو ِل َك َّ
ق ع َ
ي قد
س ِيّدي تُطل ُ
سالم َح َ
َبدك ب َ
يا َ
س َ
ألن عَين َّ
َ
ُ
َ
َ
ب*.
م
ا
م
أ
ه
ت
َد
د
أع
الذي
ك
ص
ال
خ
صرتَا
َ
أب َ
َ
جميع الشعو ِ
َ
ِ
* خالصك يا رب لم يره سمعان إالَّ من خلف الزمن من قبل
الرجاء والوعد بمجئ المخلص أما نحن يا رب فخالصنا
على المذبح ننظره كل يوم بعيوننا ونتحد به بعد رحلة في
بستان القداس اإللهي.

الختان والهيكل

Het Besnijdenis, De intrede van Christus in de tempel

َ
َ
كاملين في
عيون قلو ِبنَا وط َّهرنَا
أنر
أنتَ اآلن يا َ
س ِيّدنا ْ
النفس وال َجس ِد والروح .
ِ
بغير خوف أن
س َر
تين
لكي بقلب طاهر و َ
نقيتين نج ُّ
ِ
ِ
شف َ ِ
نصر َخ نحو َ
ت ونقو َل  :أبانا
أبيك
القدوس الذي في السموا ِ
ِ
الذي في السموات ...
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األعياد السيدية

De Feesten

Gebed van de
Breking van De
Zoon, voor de
Feesten
قِسمة لإلبن تقال في األعياد
السيدية
سبـ ُح ونـ ُ َمجـ ُد إلـهَ اآللهــ ِة
نـ ُ َ

De Feesten

األعياد السيدية

،ب
سبــــ ُح ونـ ُ َمجــــ ُد إلــــهَ اآللهـــــ ِة
َ ُ نـ
ُ
ِ ورب األربـــــا
ُ ولــدَتــــه،الـــذي تجســـ َد مـــن القــديســـ ِة مــريـــــ َم
.لحـــــم
ت
ِ في بيــ
ِ
ُ وإذا مـ
ـــر للــُرعــــا ِة وبـَشَّــر ُهــــم بميـــــالد ِه
َ ب قـــــد ظ َهـ
ِ ـــالك الــــر
.ُ 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.

De Feesten

األعياد السيدية

 فأتــــوا وسجــــدوا لـــــه وقــدمـــــوا،ـــوس نجـ َمــــه
ُ الـــذي رأى المجـ
س َكــــ َن فــى
 الـــذي أتــى إلــى، هـــدايــــا
ْ أرْ ِم
َ  ثــــم عـــا َد و،ـــر
ِ
َ ص
ــر
ِ  بغيـ،ــر
ِ  الـــذي نمــــا قليـــال قليـــال بشبـــ ِه البـَشـــ، نـاصـــر ِة الجليـــ ِل
 وإعـتمــد مـــن يــوحـ َّنـــا،األردن
 الـــذي أتــي إلـى، ُخطيـــة وحـــده
ِ
،السابــق
ِ
De Wijzen zagen Zijn ster en zijn gekomen om Hem
te aanbidden en Hem geschenken aan te bieden.
Hij, die gevlucht is naar het land Egypte en weer is
teruggekeerd en is gaan wonen in Nazareth te
Galilea. Die naar het beeld van de mensen
geleidelijk is opgegroeid, maar alleen Hij was
zonder zonde. Die naar de Jordaan is gekomen en
gedoopt is door Johannes de Voorloper.

De Feesten

األعياد السيدية

َ
َ
 بســر ال يُـ ْنطــق،وأربعـيــن ليلــة
أربعـيــن يومـــا
الـذي صـا َم عنــا
رس قـانــا
ُ  الـذي صيـ َّ َر المــا َء خمــرا بقــو ِة الهـو ِتـه فـي، بــه
ِ ّ ْعـــ
َ
،يمشـون
 وجعــل العُــر َج،للعميـان
ظــر
َ َ  الــذي أعــَطى النـ، الجليــ ِل
ِ
َ
َ
َ والشـ َّل يص ِ ّح
خرس
 والـص َم ي،يطهون
رص
َ  والـ ُ ْب،ـون
َ
ُ  والـ،سمعـون
َ
َ
َ
. جـون
يخــر
والشياطيــن
،يتكلمــون
ُ
Die omwille van ons veertig dagen en veertig
nachten heeft gevast in een onuitsprekelijk mysterie.
Die met de kracht van Zijn Goddelijkheid water heeft
veranderd in wijn, op de bruiloft te Kana in Galilea.
Die aan blinden het gezicht heeft geschonken, de
lammen weer deed lopen, de kreupelen heeft
geheeld, melaatsen heeft gereinigd, doven weer
deed horen, stommen deed uitvaren.

De Feesten

األعياد السيدية

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

De Feesten

األعياد السيدية

َ الـــذي عا َهــــ َد تالميــــذَه القـديسيـ
ــدس
َ  وأعطاهـُـــم جســـدَه المقـ،ــن
،ب
،و َد َمــه الكـريــ َم
َ  الــذي ُصـ ِل،لغـفــران خطايـانــــا
ِ ب علـى الصـلي
ِ
َ
 وبعـــ َد ثـالثـــ ِة أيـــام قــــا َم،ــر
ق
َ وسحـــ
ُ ،الشيطــان
ِ وو ِضـــ َع فـى القبـ
َحـر طبـريــه
َ
ِ مـن األمـــوا
ُ الـذي رأه تالميــَذه،ت
ِ َالمختـارون على ب
،بعـ َد قيامتِــة المقــدسـ ِة
Die met Zijn heilige discipelen een verbond sloot
en hun Zijn Heilig Lichaam en Zijn Kostbaar
Bloed heeft gegeven tot vergeving van onze
zonden, Die gekruisigd is en de satan heeft
verpletterd, en in het graf is gelegd en na drie
dagen is verrezen uit de dood, Die door Zijn
uitverkoren discipelen bij het meer van Tiberias
werd gezien.

De Feesten

األعياد السيدية

َ
ميـن
وبعــد
ِ ص ِعـ َد إلى السمـوا
َ أربعيــن يـومــا
َ  و َج،ت
ِ لـس عـن ي
ّ ْ  وأرسـ َل لنــا الــرو َح ال ُم،الصالح
، عـزى مثـل ألسنــ ِة نـار
أبـيـه
ِ
َ
َ
 قـائال،سيـن
المختـاريـن والـرســ ِل القـدي
الـــذي عـَلـَّـ َم تــالميـذ ُه
 يا أبانا الذى فى:  متى صليتـم فاطلبـوا هكـذا وقـولـــوا، لهــم

... السموات
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…”

Het uitdelen van de communie - التوزيع

) 150 ( المزمور
Psalm 150
مديح عيد دخول المسيح الي
الهيكل
Lofzang Van De Intrede
Van Christus In De
Tempel
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Yalmoc =r=n

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
ُ

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov `eV] qen ny=e=;=u tyrou
`ntaf =a=l.
* Esmoe Efnoetie gen nie eth-oe-wab tieroe
intaf allieloeja.
.  الليلويا:  تيـروإنطاف: * إسمو إي إفنوتي خين ني إثـؤواب
* Looft God in al Zijn heiligen Halleluja
Halleluja .

.  هلليلويا هلليلويا:  قديسيه:  في جميع: * سبحوا اللـه
* Sabe-7oelah fie
Hllieloeja Hllieloeja .

khamie3

kiddiesieh

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen pitajro `nte
tefjom =a=l.
* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom
allieloeja.
.  الليلويا:  إنتي تيف جوم: * إسمو إيروف خين بي طاجرو
* Looft Hem in Zijn machtig firmament
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  قوتــه:  في جلــد: * سبحــوه
* Sabe-7oe fie
Hllieloeja .

khalad

kowatiehie

Hllieloeja

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri =a=l.

`e`hryi

hijen

* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie
allieloeja.
.  الليلويا:  تيف ميت جوري: * إسمو إيروف إإهـري هيجين
* Looft Hem om Zijn machtige daden
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  مقدرتـــه:  على: * سبحــوه
* Sabe-7oe
Hllieloeja .

3ala

makderatiehie

Hllieloeja

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

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 Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  عظمته:  ككثــرة: * سبحــوه
* Sabe-7oe ka kath-rat 3azamatiehie Hllieloeja Hllieloeja .

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
`ncalpiggoc =a=l.

qen

ou`cmy

* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos
allieloeja.
.  الليلويا: إنصالبين غـوس: * إسمو إيروف خين أو إسمي
* Looft Hem met bazuingeschal Halleluja
Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  البـــوق:  بصــوت: * سبحـوه
* Sabe-7oehoe
Hllieloeja.

besauwt

el

boek

Hllieloeja

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen ou'altyrion
nem ouku;ara =a=l.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oekiethara allieloeja.
. الليلويا:  نيم أو كيثارا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون
* Looft Hem met harp en citer Halleluja
Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  وقيثــارة:  بمزمار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be mezmarin wa kie-thar Hllieloeja
Hllieloeja .

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

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: * إسمو إيروف خين هان كيم كيم
.الليلويا
* Looft Hem met tamboerijn en koorzang
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  وصفــوف:  بدفــوف: * سبحـوه
* Sabe-7oe be difoefin wa sifoef Hllieloeja Hllieloeja .

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon =a=l.
* Esmoe erof gen han kap nem oe-orghanon
allieloeja.
.  الليلويا:  نيم أوأوغانـون:  خين هان كاب: * إسمو إيروف
* Looft Hem met snarenspel en fluit Halleluja
Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  وأرغــن:  بأوتــار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be auwtarin wa orghon Hllieloeja
Hllieloeja .

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

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 Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  حسنــة الصوت:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekhin 7asinat el soot Hllieloeja Hllieloeja .

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmou `erof qen hankumbalon
`nte ou`e`slylou`i =a=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 Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  التهليـــل:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel Hllieloeja Hllieloeja.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

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
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

Psalm 150

150 المزمور

* Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w
`Pneumati =a=l.
* Zoksa Patrie ke Eejo ke akhio Pnevmatie
allieloeja.
.  الليلويا:  إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو كي آجيـو
* Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest Halleluja .
.  هلليلويا:  والــروح القـدس:  واإلبـن: * المجـد لآلب
* almakhd lel-aab we al-ebn we al-ro7 elkodos Hllieloeja .

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

Psalm 150

150 المزمور

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

 إي أونـون: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
. آمين
* 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
`P23ri
a42e `eqovn `epierfei .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie af she e-goen e-pie er fee.
 أفشى إيخون إيبى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. إيرفيي
* Jezus Christus de Zoon van God is de
tempel binnengetreden.
.  دخل إلى الهيكل: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Dagala iela al-haikal

150 المزمور

Psalm 150

* =a=l =a=l @ doxa ci o ;eoc `ymwn =a=l .
* Allieloeja Allieloeja zoksa sie o The-os iemoon
Allieloeja.

:  إى أوس إيمون:  ذوكصاسي أوث: * الليلويا الليلويا
. الليلويا
* Halleluja Halleluja : Glorie zij aan U, onze God :
Halleluja.

.  المجـد إللهنـا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehone ellioeje.

Psalm 150

* =a=l =a=l
pe =a=l.

150 المزمور

@ pi`wou va pennou]

* Allieloeja Allieloeja pie oo-oe fa Pennoetie
pe allieloeja.
. الليلويا:  بين نوتي بي:  بي اواو فـا: * الليلويا الليلويا
* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze
God. Halleluja.
. هلليلويا:  المجـد إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie soteem e-ron oewoh nai nan.
* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون
.اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.
.  إسمعنــا وأر َحمنــا،* يـا يســوع المسيح إبــن اللـه
Index - الفهرس
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Lofzang Van De Intrede Van Christus In
De Tempel
مديح عيد دخول المسيح الي الهيكل

Lofzang van De intrede tempel مديح لعيد دخول المسيح الهيكل

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

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

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

مديح لعيد دخول المسيح الهيكل Lofzang van De intrede tempel

المجد لمن رفع اإلنسان
المجد لمن وعد سمعان

الترابي واحياه باإليمان
واتم الوعد له وأوفاه

ذاك الكاهن القديس
شيخ تقى وحبر نفيس

كان يخدم في قبة التقديس
كما وصفه انجيل هللا

ذكر في األنبياء األولين
هو عمانوئيل بيقين

أن العذراء تحبل بجنين
هللا معنا تفسير معناه

أن سمعان أحد السبعين
قرأ فيها العذراء تحبل بجنين

مترجمي التوراة للغة اليونانيين
فغرق في الفكر وتاه

مديح لعيد دخول المسيح الهيكل Lofzang van De intrede tempel

شك وعقله تحير
تروى كيف يترجم ويدبر

وقال هنا فكرى تغير
فأبدل اسم العذراء بالفتاة

فأوحى له الروح المعبود
حتى يظهر ذلك المولود

أنك ال ترى الموت المحدود
بجسد بشرى وبالعين تراه

هو المسيح رب األرباب
عند حلول زمانه بحساب

يولد من عذراء عقب األحقاب
وعلى ذراعيك تحمله وتراه

لهذا الوعد عمر سمعان
منتظرا ظهور اإلله الديان

وعاش كثيرا من األزمان
بتمام السر وتفسير معناه

ولما حان الوقت المحتم
إلى عذراء تسمى مريم

قال هللا لغبلاير تقدم
وبشرها بحلول ابن هللا

مديح لعيد دخول المسيح الهيكل Lofzang van De intrede tempel

بهذه المواعيد قد كملت
مريم عذراء وقد ولدت

ونبؤة أشعيا قد صدقت
وأكمل لسمعان ما أوحاه

في ختام األربعين من األيام
يقدم قربان زوج يمام أو حمام

لتطهير األم بعد ميالد الغالم
كناموس موسى الموحى من هللا

فأتي الطفل مع ابويه
ومجد هللا الذي أوحى إليه

فحمله سمعان على ذراعيه
وأتم الوعد واوفاه

فقال سمعان يا سيد األنام
ألن عيني أبصرتا بالتمام

اآلن اطلق عبدك بسالم
خالصك الذي أعددته يا هللا

نورا لجميع األمم والشعوب
ولهذا الكالم المرهوب

ومجدا إلسرائيل آل يعقوب
دهش وتعجب أبواه

مديح لعيد دخول المسيح الهيكل Lofzang van De intrede tempel

فباركهما سمعان باهتمام
هذا جعل لسقوط وقيام

وقال لمريم ببيان
كثيرين في اسرائيل الذي يترجاه

وأنت سيجوز سيف في نفسك
مختارة أنت من بطن أمك

حتى تكشف افكار بني جنسك
لتمام الوعد الذي به فاه

وحنة النبية إبنة فنوئيل
شهدت معترفة بقول جليل

المتعبدة في الهيكل الزمن الطويل
محدثة عن كل منتظر فداه

فرجع يوسف والعذراء والغالم إلى الناصرة في أمن وسالم
والصبى يتقوى وينمو في القوام ممتلئا حكمة وعليه نعمة هللا
وأما سمعان الذي رآه
فقد أدركته الوفاه

وفي الهيكل حملته يداه
وانتقل إلى رحمة مواله

De Afsluitende Canon
قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke
`agi`w pneumati :

* Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke
akhio pnevmatie,
: * آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
* Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de
Zoon, en de Heilige Geest,
،* آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn.

* ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oonoon amien.
* كي نين كى آ أى كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون
. آمين
* nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
. * اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

قانون الختام

De Afsluitende Canon

`P23ri `mF5 a42e `eqovn `epierfei.
Epshierie em Efnoetie af she e-goen e-pie er
fee.

.إبشيري إم إفنوتي أفشى إيخون إيبى إيرفيي
De
Zoon
van
binnengetreden.

God

is

de

tempel

.  دخل إلى الهيكل:إبن هللا
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قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e
`eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @
* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison
Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

، يارب بارك
،رحم
،رحم
، * خلصنا وإرحمنا
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ
.آمين
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قانون الختام

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic
]metanoi`a @ ,w nyi `ebol jw
`mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo
nie evol khoo em pie esmoe.
 يس تي ميطانيا كونى إيفول جو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا
Index – الفهرس

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

* Ak[i `t,aric `mMwucyc
]metouyb `nte Mel,icedek @

@

* Ak etshie et garies em Mooisies, tie
met oe-wieb ente Melshiesedek,
او ّويب إنتى
ُ * أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق
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قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj
`n`ahi `nte Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en
a-hie ente Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال

* de ouderdom van Jakob, het lange
leven van Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح
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قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @
]covi`a `nte Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia
ente Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون

* de uitverkoren kennis van David, de
wijsheid van Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i
`ejen ni`apoctoloc :

* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie
ezjen nie apostolos.
* بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني
. أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neerdaalde over de apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل
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قانون الختام

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

* إبشويس إيف إ أرية إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت
: )...( إتطايوت إن أرشى إيرفس بابا آفا
* De Heer beware het leven en het leiderschap
van onze eerbied-waardige vader de
aartspriester, paus abba (...),
)...( * الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
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قانون الختام

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا

* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا
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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
* إفنوتي إنتى إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ هان ميش إن رومبي نيم هان

* De God des hemels bekrachtige hen op hun
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية
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* `ntef;ebio

قانون الختام

`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
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ * إنتيف ثيفيو إن
.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 إنتيف كانين نوفي نان
. او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
ُ إيفول خين

* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote
genade.

.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته
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قانون الختام

* kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon :
kuri`e `eulogyon `amyn @ `
* Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlokhieson amien,
: * كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
zegen ons. Amen.
. آمين. يارب بارك
،رحم
،رحم
*
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ
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قانون الختام

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic
]metanoi`a @ ,w nyi `ebol jw
`mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo
nie evol khoo em pie esmoe.
 يس تي ميطانيا كونى إيفول جو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، علي ها المطانية
َّ * باركوا
Index – الفهرس

