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Ten thienoe

مقدمة تسبحة نصف الليل
تين ثينو

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

*Ten 03nov `e`p2wi : ni23ri `nte
piovwini :`ntenhwc : `ePu `nte
nigom.
* Ten thienoe e-epshooi nie shierie ente pie
oe-ooinie enten hoos e-Eptshois ente nie
khom.

 إن تين:  نى شيرى إنتى بى اواوينى: * تين ثينو إإبشوى
. إإبشويس إنتى نى جوم: هوس
* Sta op, kinderen van het licht, laat ons
lofprijzen de Heer der machten.
. رب الـقـوات:  لنـسـبح:  يا بنى النور: * قـوموا

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Hopwc `nte4 er`hmot nan `m`pcw5 `nte
nenyvx3.
* Ho-pos entef er-ehmot nan em
epsootie ente nen epsie-shie.
 إنتى نين:  إم إبسوتى:  إنتيف إير إهموت نان: * هوبوس
.إبسيشى
* Zodat Hij ons zal begenadigen met
verlossing van onze zielen.
. نـفــوسنا:  بخـالص:  عــلينا: * لـكى ينعــم

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Qen
`pgin`0ren`ohi
eraten
`mpek`m0o
cwmatikwc.
* Gen ep zj-ien ethren o-hie era-ten em
pek emtho soomatikoos.
 صوما:  إمبيك إمثو:  إثرين اوهى إيراتين: * خين إبجين
. تيكوس
* Wanneer wij lichamelijk voor U staan,
. جـسـديـا:  امامـك:  نـقــف: * عندما

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Aliov`i ebol hitepennovc `mpihvnim n
` te
5eb2i.
* Alie-oe-wie evol hieten pen-noes em
pie hie-niem ente tie ev-shie.
 إنتى تى:  إمبى هينيم:  إيفول هيتين بين نوس: * آليؤيى
.إفشى
* Neem dan de sluimer van de slaap weg
uit ons denken.
. الــغــفـلـه:  نــوم:  مـن عـقــولنــا: * انـزع

Een hymneTen thienoe
لحن تين ثينو
* Moi nan Pu `novmetre4er nvmfin : hopwc `nten
ka5 `nten`ohi `eraten `mpek`m0o `m`fnav `nte 5`proc
evx3.
* Moi nan Eptshois: en-oe met ref er niem fien:
ho-pos en ten katie en ten o-hie era-ten em
pek emtho em efnav ente tie epros ev-shie.
 هوبوس إنتين كاتى: * موى نان إبشويس إن اوميتريف إيرنيمفين
. إم إفناف إنتى تى إبروس إفشى:  إمبيك إمثو: إنتين أوهى إيراتين
* Schenk ons waakzaamheid, o Heer, opdat wij
weten hoe wij voor U moeten staan in de
gebedstijd.
 وقـت:  كيف نقــف أمـامـك:  لكى نفــهم: * أعـطنا يــارب يقظـة
.الصـــــالة

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Ovoh `ntenovwrpnak `e`p2wi n
` 5do7oloji`a `eter`prepi :
ovoh `nten2a2ni `e`pxw `ebol `nte nennobi eto2 : Do7a ci
filan`0rwpe.
* Oewoh enten oe-oorp nak e-epshooi en tie zoksolo-khia
et er-ep-repie: oewoh enten shash-nie e-ep koo evol ente
nen novie et-osh: zoksa sie filan-ethro-pe.

 إإبشوى إنتي ذوكصولوجيا إت إير إبريبى: * أووه إنتين اواورب ناك
 ذوكصاسى:  اووه إنتين شاشنى إإبكو إيفول إنتى نين نوفى إتؤش:
.فيال نثروبى
* En wij tot U een waardige verheerlijking omhoog zenden
en de vergeving van onze vele zonden mogen verkrijgen,
glorie zij aan U, die de mens liefheeft.

 ونفـــوز بغـفــران:  الــتمجـــيــد الـالئــق: * ونـرسل لك الى فـوق
. المجـد لك يا محب البشـر: خطايانا الكـثـيرة

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* H3ppe de `cmov `ePu ni`ebiaik `nte Pu
: =D=o...
* Hiep-pe ze esmoe e-Eptshois nie e-vieaik ente Eptshois: zoksa sie…
:  نى إيفى أيك إنتى إبشويس:  إسمو إبشويس: * هيبى ذي
.ذوكصاسى فيال نثروبى
* Komt, zegent de Heer, u dienaren van
de Heer, Glorie zij…
 المجـد لك يا محب:  يـا عـبيـد الــرب: * ها بـاركـــوا الــرب
.البشـر

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* N3et`ohi `eratov qen `p3i `mPu : qen
niavl3ov `nte `p3i `mPennov5 : =D=o...
* Nie et-ohie era-toe gen ep-ie em
Eptshois: gen nie av-leejoe ente ep-ie em
Pennoetie: zoksa sie…
 خين نى أفليو:  خين إبئي إمبشويس: * نى إتؤهى إيراطو
. ذوكصاسى فيال نثروبى: إنتى إبئي إم بين نوتى
* Die in het huis des Heren staan, in de
voorhoven van het huis van onze God, Glorie
zij…
 المجـد لك:  فى ديـار بيــت إلهـنا:  فى بـيـت الــرب: * القــائميـــن
.يا محب البشـر

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* `N`hr3i qen ni`egwrh 4ai `nnetengig `e`p2wi
n3=e=0v `cmov `ePu : =D=o...
* En ehrie gen nie e-khoorh fai en ne ten
zj-iekh e-epshooi nie eth-oe-wab esmoe
e-Eptshois: zoksa sie…
:  فاى إن ني تين جيج إإبشوى: * إن إهرى خين نى إيجوره
. ذوكصاسى فيال نثروبى: نى إثؤاب إسمو إبشويس
* Heft uw handen ‘s nachts op, u
heiligen, en zegent de Heer, Glorie zij…
:  أيها القـديسـون: * بالليالى ارفعـوا أيـديكـم إلى فـوق
. المجـد لك يا محب البشـر: بـاركـوا الــرب

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Pu e4`e`cmov `erok `ebolqen Ciwn:
f3`eta40ami`o `n`tfe nem `pkahi : =D=o...
* Eptshois ef-e esmoe erok evol gen Sion: fie
etav thamio en etfe nem ep kahie: zoksa sie…
 في:  إيفول خين سيون: * إبشويس إف إى إسمو إيروك
. ذوكصاسى فيال نثروبى: إيطاف ثاميو إن إتفى نيم ابكاهى
* De Heer zegene u uit Sion, Hij, die hemel en
aarde gemaakt heeft, Glorie zij…
 الـذى خلـق السمـاء:  مـن صهــيـون: * يبـاركـك الــرب
. المجـد لك يا محب البشـر: واألرض

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Mare pa5ho qwnt `mpek`m0o Pu : maka5
n3i kata pekcagi : =D=o...
* Ma-re pa tie-ho goont em pek emtho
Eptshois: ma katie nie kata pek sazj-ie:
zoksa sie…
 ما كاتى نى:  إمبيك إمثو إبشويس: * مارى باتيهو خونت
. ذوكصاسى فيال نثروبى: كاطا بيك صاجى
* Mijn smeekgebed nadere voor Uw aanschijn.
o Heer, geef mij inzicht naar Uw woord, Glorie
zij…
 المجـد لك يا:  كـقــولك فـهمنى:  قـدامـك يــارب: * فلتـدن وسـيلتـى
.محب البشـر

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* E4`e`i `eqovn `mpek`m0o `nge pa`a7i`wma : kata
pekcagi matanqoi : =D=o...
* Ef-e-ie e-goen em pek emtho enzje pa
aksi-ooma: kata pek sazj-ie ma-tan goi:
zoksa sie…
 كاطا بيك:  إنجى با أكسيوما: * إف إإي إيخون إمبيك إمثو
. ذوكصاسى فيال نثروبى: صاجى ماطانخوى
* Mijn verzoek kome voor Uw aanschijn. Maak
mij levend, naar Uw woord, Glorie zij …

 المجـد لك:  كـكـلمتــك أحينـى:  أمـامـك: * ليـدخـل أبتـهـالى
.يا محب البشـر

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* `Ere na`cfotov bebi `nov`cmov `e2wp
ak2an `tcaboi `enekme0m3i : =D=o...
* E-re na es-fo-toe ve-vie en oe-esmoe eshop ak shan et sa-voi e-nek methmie:
zoksa sie…
:  إن او إسمو إيشوب أكشان: * إيرى نا إسفوتو فيفى
. ذوكصاسى فيال نثروبى: إتصافوى إنيك ميثمى
* Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want
Gij zult mij uw inzettingen leren, Glorie zij…

:  اذا ما علـمتنى حقـوقــك:  السبـح: * تفيـــض شفـتــاى
.المجـد لك يا محب البشـر

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Palac e4`e`erov`w qen necagi : ge
nekentol3 t3rov hanme0m3i ne : =D=o...
* Palas ef-e e-roe-oo gen nek sazj-ie: zje
nek en dolie tieroe han methmie ne:
zoksa sie…
 جى نيك إندولى:  خين نيك صاجى: * باالس إف إإير اواو
. ذوكصاسى فيال نثروبى: تيرو هان ميثمى نى
* Mijn tong zal uw woord bezingen, want al
uw geboden zijn gerechtigheid, Glorie zij..

 هى حــق:  ألن جميـع وصايــاك: * لســانى يجيـــب باقـوالك
. المجـد لك يا محب البشـر:

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Marec2wpi `nge tekgig `e`fnahmet: ge
nekentol3 aier`epi0vmin `erwov : =D=o...
* Mares shoopie enzje tek zj-iekh e-ef
nahmet: zje nek en dolie ai er pie thie-mien eroo-oe: zoksa sie…
:  جى نيك إندولى: * ماريس شوبى إنجى تيك جيج إإفناهميت
. ذوكصاسى فيال نثروبى: آى إيرى بي ثيمين إيرواو
* Uw hand zij mij ter redding, want uw
bevelen heb ik verkozen, Glorie zij…
 المجـد لك:  ألنى أشتهيـت وصيـاك:  لتخلصنى: * لتـكن يـدك
.يا محب البشـر

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Aisi22wov `mpekovgai Pu : ovoh
peknomoc pe tamelet3 : =D=o...
* Ai et-shiesh shoo-oe em pek oe-khai
Eptshois: oewoh pek nomos pe ta-mele-tie:
zoksa sie…
 أووه بيك نوموس: * أى تشيش شوأو إمبيك أوجاى إبشويس
. ذوكصاسى فيال نثروبى:  بى طامليتى:
* Naar uw heil verlang ik, o Heer, uw wet is
mijn verlustiging, Glorie zij…
:  ونامـوسك هـو تـالوتى:  يـارب: * أشتـقـت إلى خالصـك
.المجـد لك يا محب البشـر

Een hymneTen thienoe
لحن تين ثينو
* Ec`ewnq `nge tayvx3 ovoh ec`e`cmov `erok : ovoh
nekhap ev`eerbo`30in `eroi : =D=o...
* Es e-oon-g enzje ta epsie-shie oewoh es-e esmoe
erok: oewoh nek hap ev-e er voi-thien eroi: zoksa
sie…

:  اووه إس إإسمو إيروك: * إس إي اونخ إنجى طا إبسيشى
 ذوكصاسى فيال: إووه نيك هاب إف إإير فويثين إيروى
.نثروبى
* Mijn ziel leve, en love U, mogen
verordeningen mij helpen, Glorie zij…

uw

 المجـد لك يا:  تعينـنى:  وأحكـامـك: * تحيـا نفسى وتسبحـك
.محب البشـر

Een hymneTen thienoe
لحن تين ثينو
* Aicwrem `m`fr35 `nov`ecwov `ea4tako : kw5 `nca
pekbwk ge nekentol3 `mpierpovwb2 : =D=o...
* Ai soorem em efrietie en oe e-soo-oe e-af tako:
kootie ensa pek vook zje nek en-dolie em pie er poe
obsh: zoksa sie…

 كوتى إنصا: * أيسوريم إم إفريتى إن او إيسواو إى أفطاكو
 ذوكصاسى فيال:  جى نيك إندولى إمبى إيربو اوفش: بيك فوك
.نثروبى
* Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw
knecht, want uw geboden vergeet ik niet, Glorie zij…

 فأنى:  فاطلـب عبـدك: * ضلـلت مثـل الخـروف الضال
. المجـد لك يا محب البشـر: لـوصاياك لم أنس

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w Pnevmati
: =D=o...
* Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie:
zoksa sie…
 ذوكصاسى فيال:  كى أجيو إبنفماتى:  كى إيو: * ذوكسابترى
.نثروبى
* Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest, Glorie zij…
 المجـد لك يا:  والــروح القـدس:  واإلبـن: * المجـد لـآلب
.محب البشـر

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac
twn `e`wnwn `am3n : =D=o...
* Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien: zoksa sie…
 إى اوناس طون إى:  كى إس طوس: * كى نين كى آ إى
. ذوكصاسى فيال نثروبى: اونون آمين
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
amen, Glorie zij…

 المجـد:  كلها آميـن:  وإلى دهــر الدهـور: * اآلن وكـل أوان
.لك يا محب البشـر

Een hymneTen thienoe
لحن تين ثينو
* Pi`wov `m`Fiwt nem `P23ri nem Pi=p=na =e0
= v : icgen
5nov nem 2a `eneh `nte ni`eneh t3rov `am3n : =D=o...
* Pie oo-oe em Efjoot nem Epshierie nem pie
Pnevma eth-oe-wab: ies zjen tienoe nem sha eneh
ente nie eneh tieroe amien: zoksa sie…
 إيسجين تينو: * بى اوواو إم إفيوت نيم إبشيرى نيم بى إبنفما إثؤاب
. ذوكصاسى فيال نثروبى:  إنتى نى إينيه تيرو أمين: نيم شا إينيه
* Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, van nu aan en tot in de eeuwen der eeuwen,
amen, Glorie zij…

 منـذ اآلن وإلى أبـد:  والـروح القـدس: * المجـد لآلب واإلبـن
. المجـد لك يا محب البشـر: األبـدين كلها آميـن

Een hymneTen thienoe
لحن تين ثينو
* Pi`wov nak pimairwmi `n`aja0oc : pi`wov `ntek
mav `mpar0enoc nem n3=e=0v t3rov `ntak : =D=o...
* Pie oo-oe nak pie mai roomie en aghathos: pie oooe en tek mav em parthenos nem nie eth-oe-wab
tieroe en tak: zoksa sie…

 بى اوواو إنتيك: * بى اوواو ناك بي ماي رومى إن آغاثوس
 ذوكصاسى:  نيم نى إثؤاب تيرو إنطاك: ماف إم بارثينوس
.فيال نثروبى
* Glorie zij aan U, o Goede Menslievende, glorie zij aan
Uw Moeder de Maagd met al Uw heiligen, Glorie zij…

:  المجـد المك العذراء: * المجـد لـك يا محـب البشـر الصالح
. المجـد لك يا محب البشـر: وجميـع قديـسيك

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

*Do7aci `omonojen3c: `aji`a `Triac `ele`3con `3
mac : =D=o...
* Zoksa sie o-mono-khenies: akhia Trias eleison iemas: zoksa sie…
:  إ ِليسون إيماس:  آجيا إترياس: * ذوكصاسى أومونوجينيس
.ذوكصاسى فيال نثروبى
* Glorie zij aan U, o Eniggeborene, o Heilige
Drie-eenheid, ontferm U over ons, Glorie
zij…
:  ارحمنـا:  أيـها الثالـوث الـقـدوس: * المجـد لك أيها الـوحيـد
.المجـد لك يا محب البشـر

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

*Mare4twn4 `nge F5 marovgwr `ebol `nge ne4gagi
t3rov : marovfwt `ebol qa `th3 `mpe4ho `nge ovon niben
e0moc5 `mpe4ran =e=0v : =D=o...
* Maref toonf enzje Efnoetie maroe-khoor evol enzje nef
khazj-ie tieroe: maroe-foot evol ga et-hie em pef ho enzje
oe-on nieven eth-mostie em pef ran eth-oe-wab: zoksa sie…

 ماروجور إيفول إنجى نيف جاجى: * ماريف طونف إنجى إفنوتى
 ماروفوت إيفول خا إتهى إمبيفهو إنجى اواون نيفين إثموستى: تيرو
. ذوكصاسى فيال نثروبى: إمبيف ران إثؤاب
* Laat God opstaan en laat al Zijn vijanden verstrooid
worden, en laat al diegenen die Zijn Heilige Naam haten
voor Zijn aangezicht wegvluchten, Glorie zij…

 وليهـرب من قــدام وجـهه:  ولـتـتبـدد جميــع أعـدائـه: * ليـقــم هللا
. المجـد لك يا محب البشـر:كل مبغضى اسمــه القــدوس

Een hymneTen thienoe
لحن تين ثينو
* Peklaoc de mare2wpi qen pi`cmov `ehan
an2o n
` 2o nem han`0ba `n`0ba ev`iri `mpekovw2.
* Pek la-os ze maref shoopie gen pie esmoe e-han
en-sho en-sho nem han ethva en ethva ev ie-rie em
pek oe-oosh.

* بيك الؤس ذى ماريف شوبى خين بى إسمو إيهان أنشو
.إنشو نيم هان إثفا إن إثفا إف إيرى إمبيك اواوش
* Maar Uw volk, laat hen gezegend worden tot
duizend maal duizend en tienduizend maal
tienduizend, Uw wil vervullend.

 وربـوات:  فليكـن بالبركه ألـوف ألـوف: * وأمـا شعبـك
. يصنعـون إرادتـك: ربـوات

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

* Pu ek`e`aovwn `nna`cfotov: ovoh `ere rwi
gw `mpek`cmov.
* Eptshois ek-e a-oe-oon en na es fo-toe:
oewoh e-re rooi kho em pek esmoe.
:  أووة إرى روى:  أ اون إن نا إسفوطو: * إبشويس إك إى
.جو إم بيك إسمو
* Heer, open mijn lippen en mijn mond zal
Uw lof verkondigen.
. بتســبحتـك:  ولينـطـق فـمى:  أفتـح شـفتى: * يـارب
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* Doxa ci o` :eoc `ymwn @ =a=l
* Zoksa sie o The-os iemon,
Allieloeja.
.  الليلويا: * ذوكصاسي اوث إي اوس إيمون
* Glorie zij aan U, onze God, Halleluja.

.  هلليلويا: * المجد اللهنا
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* Hwc `eP=o=c qen ouhwc
`mberi @ hwc `eP=oc= `pkahi
tyrf @

س ِبحي الرب أيتها
بحوا
ِ س
َ ، الرب تسبيحا جديدا
َ *
َ
، األرض كلها
* Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de
Heer, gij ganse aarde.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

* hwc `eP=o=c `cmou `epefran @
hisennoufi `mpefoujai `n`ehoou
qa`thy `n`ehoou @ caji `mpefwou qen
nie;noc @

 وإخبروا، * سبحوا الرب وباركوا إسمه يوما فيوما
، بمجد ِه فى األمم
* Zingt de Heer, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,
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* nem nef`svyri qen nilaoc tyrou
@ je ounis] pe P=o=c ouoh
`f`cmarwout `emasw @ `foi `nho]
`ejen ninou] tyrou @ A=l.

هو
 ألن، * وبعجا ِئ ِب ِه فى جميع الشعوب
َ
َ الرب عظيم
. هلليلويا، ومبارك جدا ومخوف على كل اآللهة
َ
(Psalm 96:1-4)
* Onder alle natiën zijn wonderen. Want de
Heer is groot en zeer te prijzen, geducht is
Hij boven alle goden. Halleluja.
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 وفى كل أوان ت َس ِبحته، الرب فى كل حين
* أبارك
َ
ب تفنخر نفسي وليَسم َع الودعا َء
ِ  بالر، موجودة فى فمي
،  ع َِظموا الرب معي ولنرفعن إس َمه معا، ويفرحون
.هلليلويا
(Psalm 34:2-4)
* Ik wil de Heer te allen tijde prijzen,
bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de
Heer beroeme zich mijn ziel; laten de
ootmoedigen het horen en zich verheugen.
Maakt met mij de Heer groot, en laat ons
tezamen zijn naam verheffen. Halleluja.
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* أيها الجالس على الشاروبيم إظ َهر أمام إفرايم
،  أنهض قوتك وهلمم لخالصنا، وبنيامين ومنسى
. هلليلويا، اللـهم أرددنا ولينر وجهك علينا فَنَخلص
(Psalm 80:2-4)
* Gij, die op de cherubs troont, verschijn in
lichtglans. Wek uw sterkte op vóór Efraïm,
Benjamin en Manasse; en kom tot onze
verlossing. O God, herstel ons, doe uw
aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

 وركب، * َطأ َطأ َ السماء و نزل والضباب تَحتَ ِرجلي ِه
طار على أج ِنحة الرياح وجعَ َل
َ ، على الشاروبيم وطار
. هلليلويا، الظلم ِة له حجابا تحيط ِبه مظلته
(Psalm 18:10-12)
* Hij neigde de hemel en daalde neder,
donkerheid was onder zijn voeten, Hij reed
op een cherub en vloog en zweefde op de
vleugels van de wind. Hij stelde het duister
tot zijn omhulsel, tot zijn beschutting rondom
Zich. Halleluja.
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بحلى الفض ِة ومنكباها بصفرة
ِ * أج ِنحة حمامة مغشاة
 و ِعندَما يرسم السماوي عليها ممالك فيبيضون، الذهب
. هلليلويا، مث َل الثلج فى سلمون
(Psalm 68:14-15)
* De vleugelen der duiven waren overtogen
met zilver, haar slagpennen met glanzend
goud – toen de Almachtige de koningen
uiteendreef, sneeuwde het door haar op de
Salmon. Halleluja.
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 الجبل،  الجبل المتجمد، * جبل اللـه الجبل الدسم
 الجبل الذى سر،  ما بالكم تَظنُّون جاال مجبنة،الدسم
َ
. هلليلويا، يسكن في ِه إلى اإلن ِقضاء
اللـه أن
(Psalm 68:16-17)
* Een gebergte Gods: het gebergte van Basan.
Gebergte van Basan, veeltoppig gebergte,
waarom ziet gij afgunstig, gij veeltoppige
bergen, naar de berg die God Zich ter woning
begeerde? Waarlijk, de Heer zal er voor
eeuwig wonen. Halleluja.
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 مشتَملة بلباس موشى، * قامت الم ِلكـة عن يمين َك
. هلليلويا،  مزينة بأنواع كثيرة، بالذهب

(Psalm 45:10, 15)
* De koningin staat aan uw rechterhand in
goud van Ofir, in kleurig geborduurde
gewaden. Halleluja.
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 وإنسي، * إسمعي يا إبنتي وأنظري وأميلي بسمعك
 ألنه،  فإن ال َم ِلك إشت َه َى حسنك، أبيك
َشع ِبك وكل بيت
ِ
. هلليلويا، هو َرب ِك
(Psalm 45:11-12)
* Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor,
vergeet uw volk en het huis van uw vader,
laat de koning uw schoonheid begeren, want
hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.
Halleluja.
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 يتلقي وجهك بالهدايا أغنياء،* تَسجد لَه بناتَ صور
. هلليلويا، شعوب األرض

(Psalm 45:13)
* De dochters van Tyrus zullen zich voor
Hem neerbuigen. Dan zoeken de rijksten des
volks, met geschenken, uw gunst. Halleluja.
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* كل مجد إبنة ال َم ِلك من داخل مشتَملة بأذيال موشاة
 يدخلن إلى ال َم ِلك عذارى، مزينة بأشكال كثيرة،بالذهب
 يدخلن بالفرح، يدخلن صاحباتها جميعا،خلفها
. هلليلويا، يدخلن إلى هيكل الملك،والتهليل
(Psalm 45:14-16)
* Louter pracht is de koningsdochter
daarbinnen, van goudbrokaat is haar kleed; in
kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot de
koning geleid, jonkvrouwen in haar gevolg, haar
vriendinnen, worden tot u gebracht; onder
vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij
komen in des konings paleis. Halleluja.
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ومبارك جدا فى مدينة إلهنا على جبله
* عظيم هو الرب
َ
 جبال صيهون،األرض بالتهليل
سع كل
ِ المقدس تت
ِ
. هلليلويا، جوانب الشمال مدينة ال َم ِلك العظيم
(Psalm 48:2-3)
* Groot is de Heer en hoog te loven in de stad
van onze God zijn heilige berg. Schoon door
zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse
aarde is de berg Sion, ver in het noorden, de
stad van de grote Koning. Halleluja.
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 الرب أحب أبواب، * أساساته فى الجبال المقدسة
 أعمال كريمة، صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب
. هلليلويا،قيلت من أج ِلك يا مدينة اللـه

(Psalm 87:1-3)
* Zijn stichting ligt op heilige bergen; de
Heer heeft Sions poorten lief boven alle
woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn
van u te zeggen, gij stad Gods! Halleluja.
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 وهو، * األم صهيون تقول أن إنسانا وإنسانا حل فيها
. هلليلويا، العلي الذى أسسها إلى األبد

(Psalm 87:5)
* Ja, van Sion wordt gezegd: Ieder van hen is
in haar geboren, Hij, de Allerhoogste,
bevestigt haar. Halleluja.
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 ذوقوا، * مالك الرب حال حول كل خائفيه وينجيهم
، للرجل المتوكل عليه
َ  طوبى، وأنظروا ما أطيب الرب
.هلليلويا

(Psalm 34:8-9)
* De Engel des Heren legert Zich rondom wie
Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat
de Heer goed is; welzalig de man die bij Hem
schuilt. Halleluja.
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، * الذى خلق مالئكته أرواحا وخدامه نار تتقد
.هلليلويا

(Psalm 104:4)
* Hij maakt zijn engelen tot winden en zijn
dienaars tot een laaiend vuur. Halleluja.
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 الماشي على، * الذي جعل مسالكه على السحاب
. هلليلويا، أجنحة الرياح

(Psalm 104:3)
* Hij maakt de wolken tot zijn wagen, Hij
wandelt op de vleugelen van de wind.
Halleluja.
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 األشداء فى قوتهم، الرب يا جمي َع مالئكتَه
* باركوا
َ
 سبحوه يا جميع جنوده خدا َمه، الصانعين قول ِه
 باركوه،  باركوا الرب من السموات، الصانعين إرادته
. هلليلويا، فى األعالى
(Psalm 103:20-21 & 148:1)
* Looft de Heer, gij zijn engelen, gij krachtige
helden die zijn woord volvoert, luisterend
naar de klank van zijn woord. Looft de Heer,
al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn
wil volbrengt. Looft de Heer in de hemel,
looft Hem in den hoge. Halleluja.
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، * أمام المالئكة أرتل لك وأسجد نحو هيكلك المقدس
.هلليلويا

(Psalm 138:1-2)
* In de tegenwoordigheid der engelen zal ik U
psalmzingen. Ik zal mij nederbuigen naar uw
heilige tempel. Halleluja.
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،  والفَلَك يخبر بعمل يدي ِه، * السموات تنطق بمجد اللـه
 ليس من، يوما يقول كالما ليوم وليال يظهر علما لليل
. هلليلويا، قول وال من كالم
(Psalm 19:2-4)
* De hemelen vertellen Gods eer, en het
uitspansel verkondigt het werk zijner
handen; de dag doet sprake toestromen aan
de dag, en de nacht predikt kennis aan de
nacht. Het is geen sprake en het zijn geen
woorden. Halleluja.
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 َخر َجت أصواتهم إلى، * الذين لم يس َم َع لهم صوت
، األرض ك ِلها وبلغ كالمهم إلى أقطار المسكونة
ِ
.هلليلويا

(Psalm 19:4-5)
* Hun stem wordt niet vernomen: toch gaat
hun prediking uit over de ganse aarde en hun
taal tot aan het einde der wereld. Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

 وملك، * الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة
. هلليلويا، القوات هو الحبيب

(Psalm 68:12-13)
* De Heer deed het machtwoord
weerklinken; de boodschapsters van goede
tijding waren een grote schare. De koning der
heerscharen is de geliefde. Halleluja.
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 وبشروا بأعما ِل ِه فى،* إعترفوا للرب وإدعو بإسم ِه
 إفتخروا بإسمه القدوس،  أخبروا بجميع عجائبه، األمم
. هلليلويا،

(Psalm 1:3)
* Looft de Heer, roept zijn naam aan, maakt
onder de volken zijn daden bekend; gewaagt
van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn
heilige naam. Halleluja.
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،  يا رب أنا عبدك إبن أمتك، * كريم أمام الرب موت أصفيائه
 فلك أذبح ذبيحة التسبيح وأوفي للرب نذوري فى، حللت وثاقي
. هلليلويا، ديار بيت إلهنا قدام جميع الشعب فى وسط أورشليم
(Psalm 116:15-19)
* Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van
zijn gunstgenoten. Ach Heer, waarlijk, ik ben uw
knecht, ik ben uw knecht, de zoon van uw
dienstmaagd: Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik
zal U lofoffer brengen en de naam des Heren
aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heer betalen in
de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de
voorhoven van het huis des Heren in uw midden, o
Jeruzalem. Halleluja.
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 إله إسرائيل هو يعطي،* عجيب هو اللـه فى قديسيه
 الصديقون يفرحون ويتهللون أمام، قوة وعزاء لشعبه
. هلليلويا، اللـه ويتنعمون بسرور مبارك الرب اإلله
(Psalm 89:8 & 68:36,4)
* God is zeer ontzagwekkend in de raad der
heiligen, Hij, Israëls God, verleent sterkte en
volheid van kracht aan zijn volk. Maar de
rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als
God verschijnt, uitgelaten van vreugde.
Geprezen zij God! Halleluja.
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، بحداثتك و بهائك،* تقلد بسيفك على فخذك أيها الجبار
. هلليلويا، سر وأملك
ِ إمتد و

(Psalm 45:4,5)
* Gord uw zwaard aan de heup, gij held, uw
majesteit en uw luister, ja uw luister! Rijd
voorspoedig uit voor de zaak van waarheid,
ootmoed en recht. Halleluja.
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 ألنه، * تطأ األفعى وملك الحيات وتكسر األسد والتنين
، فأخلصه وأستره ألنه قد عرف إسمي
إياي ترجى
ِ
.هلليلويا

(Psalm 91:13-14)
* Op leeuw en adder zult gij treden, jonge
leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij
Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal
hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
Halleluja.
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 فى،  وهو ناصرهم، * خالص األبرار من عند الرب
زمن الشدائد الرب يعينهم وينجيهم وينقذهم من الخطاة
. هلليلويا،  ألنهم توكلوا عليه،
(Psalm 37:39-40)
* Doch het heil der rechtvaardigen is van de
Heer, hun schutse ten tijde der benauwdheid;
de Heer helpt hen en doet hen ontkomen, Hij
doet hen ontkomen aan de goddelozen en
verlost hen, want zij schuilen bij Hem.
Halleluja.
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 والصديقون صرخوا إلى، * فليفرح األبرار بالفرح
 قريب،  ونجاهم من جميع شدائدهم، الرب فسمع لهم
الرب من مستقيمي القلوب والمتواضعي األرواح
. هلليلويا، يخلصهم
(Psalm 68:4 & 34:18-19)
* Laat de rechtvaardigen blijde zijn met
vreugdebetoon. Roepen zij, dan hoort de
Heer, en Hij redt hen uit al hun
benauwdheden. De Heer is nabij de
gebrokenen van hart en Hij verlost de
verslagenen van geest. Halleluja.
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* كثيرة هى أحزان الصديقين والرب يخلصهم من
 وواحدة منها ال، الرب يحفظ جميع عظامهم،جميعها
. هلليلويا،تنكسر

(Psalm 34:20-21)
* Talrijk zijn de rampen van de
rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de
Heer; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één
daarvan wordt gebroken. Halleluja.
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،* نور أشرق للصديقين وفرح لمستقيمي القلوب
، وأعترفوا لذكر قدسه، إفرحوا أيها الصديقون بالرب
.هلليلويا

(Psalm 97:11-12)
* Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid,
en vreugde voor de oprechten van hart. Gij
rechtvaardigen, verheugt u in de Heer en
looft zijn heilige naam. Halleluja.
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، * البار يعلو مثل النخلة ويكثر مثل أرز لبنان
، المغروسون فى بيت الرب يزهرون فى ديار بيت إلهنا
.هلليلويا

(Psalm 92:13-14)
* De rechtvaardige zal groeien als een
palmboom, opschieten als een ceder van de
Libanon; geplant in het huis des Heren
groeien zij in de voorhoven van onze God.
Halleluja.
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 ناموس،* فم البار يتلوا الحكمة ولسانه ينطق بالحكم
. هلليلويا، اللـه كائن فى قلبه وخطواته التزل

(Psalm 37:30-31)
* De mond van de rechtvaardige gewaagt van
wijsheid, zijn tong spreekt het recht; de wet
van zijn God is in zijn hart, zijn schreden
wankelen niet. Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

 يصنع، * قديسوك يباركونك وينطقون بمجد ملكوتك
 الرب يحفظ، إرادة خائفيه ويسمع تضرعهم ويخلصهم
. هلليلويا، كل محبيه
(Psalm 145:10-11, 19-20)
* Uw heiligen zullen u prijzen en zullen van
de heerlijkheid van uw koningschap spreken
en van uw mogendheid gewagen, Hij vervult
de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun
hulpgeroep en verlost hen. De Heer bewaart
allen die Hem liefhebben. Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

 إفتخروا يا جميع،* إفرحوا بالرب وتهللوا أيها األبرار
 فلهذا يصلي لك كل األبرار فى زمان،مستقيمي القلوب
. هلليلويا،مستقيم

(Psalm 32:11,8)
* Verheugt u in de Heer en juicht, gij
rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten
van hart. Daarom bidde iedere vrome tot U
ten tijde dat Gij U laat vinden. Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

* فلتسبق وتدركنا سريعا رأفتك ألننا قد تمسكنا جدا
، من أجل مجد إسمك يارب خلصنا،أعنا يا اللـه مخلصنا
. هلليلويا، وإغفر لنا خطيانا من أجل إسمك القدوس
(Psalm 79:8-9)
* Uw barmhartigheid kome ons haastig
tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt. Help
ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid
van uw naam; red ons en vergeef ons onze
zonden, omwille van Uw Heilige Naam.
Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

 وليباركوه على منابر،* فليرفعوه فى كنيسة شعبه
 يبصر، ألنه جعل األبوة مثل الخراف، الشيوخ
. هلليلويا،المستقيمون ويفرحون

(Psalm 107:32,41-42)
* Dat zij Hem verhogen in de gemeente des
volks, en Hem loven in de raad der oudsten.
Hij maakt geslachten talrijk als een kudde.
De oprechten zien het en verheugen zich.
Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

 أن َك أنتَ هو الكاهن إلى األبد، * أقسم الرب ولن يندم
. هلليلويا،على طقس ملكيصادق

(Psalm 110:4)
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar
de wijze van Melchisedek. Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

* اللـه يتراءف علينا ويباركنا ويشرق بوجهه علينا
. هلليلويا، ويرحمنا

(Psalm 67:2)
* God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe
zijn aanschijn bij ons lichten en ontferme zich
over ons. Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

 إرعهم وإرفعهم، بارك ميراثك، * يارب خلص شعبك
. هلليلويا،إلى األبد

(Psalm 28:9)
* Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel,
weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.
Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

* Nim pe picabe ouoh `ntefareh `enai
ouoh `nceka] `eninai `nte P=o=c.
. هلليلويا،* من هو الحكيم فيحفظ ويتفهم مراحم الرب
(Psalm 107:43)
* Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat
men acht slaan op de gunstbewijzen des
Heren. Halleluja.

De grote canticum van kiahk

الهوس الكيهكي

*`Cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoia ,w
nyi `ebol @ naio] nem na`cnyou `slyl `e`hryi
ejwi@ qen ouagapy ]]ho `erwten aripameui.
 ها مطانية إغفروا لى يا آبائي واخوتي، * بـاركـوا على
. هلليلويا،  بالـمحبة أسالكم إذكروني، صلوا ألجلي
*Zegen mij. Dit is een metanja. Vergeef mij, mijn
vaders en broeders. Bid voor mij. In liefde vraag ik
u mij te gedenken. Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, van nu aan en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen, Halleluja, Heer ontferm U,
Heer ontferm U, Heer ontferm U.

De grote canticum van kiahk
الهوس الكيهكي
* Do7a Patri ke `Viw: ke `aji`w =P=n=ati: ke nvn ke `a`i
ke ic tovc `e`wnac twn `e`wnwn `am3n.
* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie: ke nien
ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton e-onoon amien.

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن
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أجيوس اوثيؤس

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 أجيوس إس: * أجيوس أوثيؤس
 آمين:  أجيوس أثاناطوس: شيروس
. الليلويـــا
* Akhios o Theos, akhios es shiros,
akhios athanatos, amien alleloja.

* Heilige God, Heilige Sterke, Heilige
Onsterfelijke, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 قدوس القوي: * قدوس هللا قدوس
 آمين:  قدوس الحي هللا: قدوس
. الليلويــــا
* Qodous Allah Qodous, Qodous al
Qawy Qodous, Qodous al 7ay Allah,
amien alleloja.

* Heilige God Heilig, Heilige Sterke
Heilig, Heilig is de Levende God, Amen
Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 إلـه عظيـم: * بمعونة رب قديــر
:  أشـــرح معنـــى تفسيــــر:خبيـر
.آمين الليلويـــا
* Be-ma3ounat Rab qadir, ilah 3azim
gabeer, Ashra7 ma3na tafseer, amien
alleloja.
* Met de hulp van een Machtige Heer,
Een Grote Alwetende God, Leg ik uit de
betekenis, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 ليس غيـر هللا إلــه: * معنــاه ياما أحــاله
 آمين:  نسبحـــه فوق أعلى سمــاه:
. الليلويــــا
* Ma3naho ma a7la, laysa ghayr Allah
ilaah, nosabe7o fooq a3la sama, amien
alleloja.
* Een betekenis vol pracht, Er is geen
ander dan God, Wij prijzen Hem boven
de hemel, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

: رافائيل وسولاير: * ميخائيل وغبلاير
 آمين: يتلون تسابيح وأقــوال
.الليلويـــا
* Migail wa Ghabreyal, Rafaiel wa Sorial,
yatloun tasabee7 wa aqwaal, amien
alleloja.

* Michaël en Gabriël, Rafaël en Soriël,
Prijzen met lofzangen, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 وأيضا السيرافيم: * يسبحه الشاروبيم
 آمين:  قائلين بصوت عظيــم:
. الليلويــــا
* Yosabe7eho al Sharobim, wa aydan al
Serafim, qa2ilien be sawten 3azim, amien
alleloja.

* De lof van de Cherubim, En ook van de
Serafim, Roepend met een stem vol
kracht, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 وطغمات روحانيـة: * أجناد نورانيـة
.  آمين الليلويـــا:  يصحيـون عالنيـة:
* Akhnaad noraneya, wa taghamaat
ro7aneya, yase7oone 3alaneya, amien
alleloja.
* Lichtende hemelse machten, En
spirituele rangen, Openlijk uitroepend,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 من حول: * ربـوات ربـوات وألـوف
 يقولـون وهـم: العرش صفوف
.  آمين الليلويــــا:وقـوف
* Rabawat rabawat wa olouf, min 7awl el
3arsh sofouf, yaqoloun wa hom woqouf,
amien alleloja.
* Myriaden en duizenden, Vóór de troon
staande, Roepend zonder ophouden,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 من تحت: * واألربعـة مخلوقات
:  يتلون كل االوقات: العـرش ثبات
.آمين الليلويـــا
* Wa al arba3at maglokaat, min ta7t el
3arsh sabaat, yatloun kol al aqaat,
alleloja.
* De Vier Wezens, onstoffelijk, De Troon
van
God
dragend,
Roepen
onophoudelijk, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 صورة من غيـر: * األول شبه أسد
 آمين:  وأعيـن بال عـدد: جسد
. الليلويــــا
* Al awel shebh asad, soura mingheer
khasad, wa a3yon bella 3adad, amien
alleloja.
* Het eerste, gelijk een leeuw, Een
onbelichaamd beeldm Vol ogen, in z’n
geheel, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 وهو منظر من: * الثانى شبه الثور
 آمين:  يصيح بال فتـور: نور
.الليلويـــا
* Al thany shebh al thoor, wahwa manzar
min el nour, yasou7 bela fetour, amien
alleloja.
* Het tweede, een rundergezicht, Een
beeld vol stralend licht, Roepend zonder
ophouden, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 يسأل عن: * الثالث شبـه عقاب
:  أمام وحيـد اآلب: الطيـر بإيجـاب
.آمين الليلويــــا
* Al thaleth shebh 3eqaab, yas2al 3an el
teer be ekhaab, amaam wa7eed al Aab,
amien alleloja.
* Het derde, gelijk een arend, Vragend
om het gevogelte, Bij de Enige des
Vaders, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 يسأل عنا: * الرابع شبه إنسان
 آمين:  أمام هللا الديان: الغفران
. الليلويـــا
* Al rabe3 shebh insaan, yas2al 3anna al
ghofraan, amaam Allah al dayaan,
alleloja.
* Het vierde, gelijk een mens, Vragend
om vergeving, Vóór God de Oordeler,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 يسبحون فى: * منظر بالنور مكسىي
:  من فـوق أعلى الكرسي: إت هيمسي
. آمين الليلويــــا
* Manzar be el-nour maksy, yosabe7oon
vi it-himsi, min foo2 a3la al korsy, amien
alleloja.
* Een beeld vol stralend licht, Zij prijzen
“Fie it himsie”, Van boven Zijn Hoge
Troon, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 سيرافيم بأجنحة: * منظر بأنواع شتى
 آمين:  يصيحون بال سكتة: ستة
.الليلويـــا
* Manzar be anwaa3 shetta, Serafim be
akhne7a setta, yasi7una billa sakta,
amien alleloja.

* Beelden vol licht, Serafijnen met zes
vleugels, Prijzen zonder ophouden,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 كهنة: * واألربعة والعشرين قسيس
:  يصيحون بالتقـديس: بمقام نفيس
.آمين الليلويــــا
* Wa al arba3a we al 3eshroun qesees,
kahana be maqaam nafies, yase7ouna
bel taqdies, amien alleloja.

*De Vierentwintig Oudsten, Priesters met
hemelse rangen, Met heiliging prijzende,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 الذين سلكوا: * وتسبحه األفالك
:  من فوق أعال السموات: األسالك
. آمين الليلويـــا
* Wa tosebe7eho al aflaak, alazina salako
al aslaak, min fawk a3la el samawaat,
alleloja.
* De hemellichamen, Prijzen Hem tijdens
heel hun weg, Boven de hemelen, Amen
Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 شيطانا: * سطانائيل قـد صار
:  لما بطل هـذا التذكـار: باإلستكبار
. آمين الليلويــــا
* Sataneyeel qad saar, shaitaanan bel
estekbaar, lamma bbatal haza al tezkaar,
amien alleloja.
* Sataniël werd een, Duivel door de
hoogmoed, Toen hij ophield te loven,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 فى حضرة: * مسكين من يسمعها
 آمين:  وال يتلـوا معها: قائلها
. الليلويـــا
* Meskin
qa2iliha,
alleloja.

man
wala

yasma3ha, fi
yatlo ma3ha,

7adret
amien

* Armzalig is degene die, Luistert naar
dit lied, En niet deelneemt in eerbied,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  وترتيل ومديح: * الليلويا تسبيح
. آمين الليلويــــا: بها نصرخ ونصيح
* Alleloya tasbee7, wa tartil wa madi7,
biha nasrog wa nasee7, amien alleloja.
* Halleluja is hulde, Lofzang en ere,
daarmee zullen wij loven, Amen
Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  إلله عظيم مجيـد: * الليلويا تمجيد
 آمين: وهو تذكار عظيم فـريـد
. الليلويـــا
* Alleloya tamkheed, le ilah 3azeem
makhid, wahwa tezkaar 3azim farid,
alleloja.
* Halleluja is eer, En lof aan de Sterke
Heer, Daarmee verhogen wij Hem zeer,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  وقائلها يكفيـه: * الليلويا تنـزيه
.  آمين الليلويــــا: يقــول بفيــه
* Alleloya tanzih, wa qa2ilha yakfih,
yaqoul be fih, amien alleloja.
* Halleluja geeft behagen, Aan hen die de
lof voordragen,Tot het einde der dagen,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  وهى أحلى لهجة: * الليلويا بهجة
.  آمين الليلويـــا: وقائلها ينجى
* Alleloya bahkha, wahya a7la lahkha, wa
qa2iloha yenkha,amien alleloja.
* Halleluja geeft blijdschap, Het is de
beste boodschap, Een middel tot
behoud, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  إلله رؤوف رحيم: * الليلويا تعظيم
.  آمين الليلويــــا: خفى األلطاف كريــم
* Alleloya ta3zeem, le ilah ra2ouf ra7eem,
gafy al altaaf kareem, amien alleloja.
* Halleluja is heerlijkheid, Aan de Heer
van barmhartigheid, En edelmoedigheid,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  إلله عظيم ستار: * الليلويا تذكار
.  آمين الليلويـــا: يجب له التـذكار
* Alleloya tezkaar le ilah 3azeem sattaar,
yakhib laho al tezkaar, alleloja.
* Halleluja is een gedachtenis, Van de
Heer der vergiffenis, Aan wie alle glorie
is, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  وتسبيح وتهليل: * الليلويا ترتيل
.  آمين الليلويــــا: وهى أفضل ما قيــل
* Alleloya tarteel, we tasbee7 wa tahleel,
wahya afdal ma qiel, amien alleloja.
* Halleluja is een lied, Van roem, lof en
glorie, Wij zingen in eerbied, Amen
Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 كائن قبل: * سبحانه مكون ما كان
 آمين:  ما يخلى منه مكان: األكوان
. الليلويـــا
* Sob7ano mokawin ma kaan, ka2in qabl
al akwaan, ma yagle minho makaan,
amien alleloja.

* Geprezen is de Schepper, Van alles wat
is ontstaan, Zonder Hem zou het niet
bestaan, Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  خفي العين تراه: * سبحانه جل ثناه
.  آمين الليلويــــا: وال معبــود ســواه
* Sob7ano khalla sanaah, gaffa le a3in
tarrah, walla ma3boud sewah, amien
alleloja.

* Geprezen
is
de
Machtige,
En
Onzienlijke, Alleen Hij wordt aanbeden,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 نارا وأرضا: * سبحانه خلق من الماء
 آمين:  أوجـدهـا من العـدمـا: صماء
.الليلويـــا
* Sob7ano gala2 min al maa2, naran wa
ardan samma2, awkhadha min al 3adma,
alleloja.

* Geprezen is Hij die, Vuur en water en
aarde schiep, Hij vormde ze uit het niets,
Amen Halleluja.

Een lofzang Adam op de Grote Hoos

مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 رؤوف رحيم: * سبحانه رب غيور
 آمين:  على كل فعل ستور: غفور
. الليلويــــا
* Sob7ano Rabn ghayour, ra2ouf ra7im
ghafour, 3ala kol fe3l satour, amien
alleloja.

* Geprezen is Hij die ons liefheeft, Ons
met erbarmen omgeeft, En onze zonden
vergeeft, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 بتدبيره كل: * سبحانه منشئ األكوان
:  إذ قال للشئ كن فكان: شيء كان
. آمين الليلويــــا
* Sob7ano
monshe2
el-akwan,
betadbiraho kol shee2 kan, iez kaal lelshee2 kon fakan, amien alleloja.

* Geprezen is de Schepper van het Al, Hij
ordende het naar Zijn wil, Hij sprak en het
kwam tot stand, amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 تحقيق بـر: * بالليلويا قـد صار
 آمين:  قولوا أيها الحضار: األبرار
. الليلويـــا
* be Alleloya qad saar, ta7qeeq ber al
abraar, qoulo ayoha al 7odaar, amien
alleloja.

* De lof Halleluja leidt, Tot innerlijke
zuiverheid, Dus zingt allen met eenheid,
Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  وبفضلها أنبأ: * داود بها تنبأ
.  آمين الليلويــــا: بأقوال منتسبة
* Dawoud biha tanaba2, wa befadloha
anba2, be aqwaal tete-la2la2, amien
alleloja.

* David heeft geprofeteerd, Met woorden,
geinspireerd Door de Geest van de Ware
Heer, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 المائه: * فى شرح سفر المزامير
 وفى آخر كل: واحد وخمسين مزمور
.  آمين الليلويـــا:مزمور
* Fi shar7 sefr al mazamir, al mie2a
wa7ed wa gamseen mazmour, wa fi ager
kol mazmour, amien alleloja.

* De honderd eenenvijftig, Psalmen en
hun uitleg, Eindigen allen met, Amen
Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 إلى خالق: * تقرأ سائر األوقات
:  وفى شرح الهوسات: السموات
. آمين الليلويــــا
* Toqra2

sa2er al awqaat, ila Galeq al
samawaat, wa fi shar7 el hosaat, amien
alleloja.

* Daarmee prijzen wij, De Schepper en
Majesteit, in de lofzangen zingen wij,
Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  هيبى إفكى نيمان: * وقسمة للقربان
.  آمين الليلويـــا: وفيها شرح اإليمان
* Wa kesma lel qorbaan, hepi efki
neman, wa fiha shar7 al imaan, amien
alleloja.

* In de Breking van de korban, Hiep-pe
evkie
neman,
wordt
het
geloof
uitgelegd, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

: ست األبكار
ِ  مريم: * مدح داود البار
.  آمين الليلويــــا: على العشرة األوتار
* Mada7 Dawoud al baar, Mariam sit el
abkaar, 3ala al 3ahsaraat awtaaar, amien
alleloja.

* Naar de Maagd Maria verwees, Koning
David de profeet, Op zijn citer en hij
prees, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 والصنوج مع: * باألرغن والقيثار
 آمين:  والدف مع المزمار:األوتار
. الليلويـــا
* Bel orghon wal qesaar, wal sonoukh
ma3 awtaar, wa al dof ma3 al mezmaar,
amien alleloja.

* Met snarenspel en fluit, Met harp en
met de luit, Met cimbalen van
vreugdegeluid, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  إختارك وأحبك: * قال يا إبنة ربك
. آمين الليلويــــا: إصغى وإنسى شعبك
* Qala ya ibnat Rabik, egtarik wa a7abik,
esghy wa insy sha3bek, amien alleloja.
* Hij zei: “o dochter van uw Heer, God
heeft u tot Zijn woning begeerd, Neig uw
oor en geef Hem eer”, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 هى جبل هللا العال: * وعنها أيضا قال
.  آمين الليلويـــا:  أعلى من كل مثال:
* Wa 3anha aydan qaal heya khabal Allah
al 3aal, a3la min kol misaal, amien
alleloja.

* Hij noemde haar evenzeer, de verheven
berg van de Heer, heilig en vol eer,
Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 وقال سوف يكون: * وسماها صهيون
.  آمين الليلويــــا:  إله سره مكنون:
* Wa sammaha Sehyoun, Wa qaal sawfa
yakoun, ilah serro maknoun, amien
alleloja.

* Hij gaf haar de naam Sion, En zei: “uit
haar zal God, Met een mysterie komen
tot ons”, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  الملكة المشتملة: * وسماها بالجملة
.  آمين الليلويـــا: بالنور والحلة
* Wa samaha bel khomla, al Malika al
moshtamila, bel nour wal 7olla, amien
alleloja.

* Over haar beschreef, David de profeet:
“Een koningin met licht bekleed” Amen
Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 تصفق بتراتيل: * وقال جميع األمم
 آمين:  يتلون تسابيح بنغم:و ِهمم
. الليلويــــا
* Wa qalla khamie3 al ommam, tosabeh
be tarteel wa hemam, yatloun tasbee7 be
nagham, amien alleloja.

* Hij zei: “alle volkeren, Zullen klappen
en loven, Zij zullen eren en zingen”
Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 المتعطف: * وقال طوبى لإلنسان
:  على البائس والمهان: باإلحسان
. آمين الليلويـــا
* Wa qaala toba lel insan, al mota3atef

bel e7saan, 3ala ba2es wal mohaan,
amien alleloja.
* Hij zei: “zalig is de mens, Die zich over
de armen ontfermt, En die de geringe
helpt” Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 ومن الخيرات: * فإن الرب ينجيه
 آمين:  ما يكفيه ويعافيه: يعطيه
. الليلويــــا
* fa-in Al Rab yonakhih, wa min al
gayraat yo3tih, ma yagfih wa ya3fih,
amien alleloja.

* “Want de Heer zal hem bewaren, En
Zijn vele gaven, Zal Hij schenken aan
hem” Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

)...(  إحفظ البابا: * يارب اليك نسأل
 آمين:  بطريركا وأعطه اإلقبال: األمثل
. الليلويـــا
* Ya Rab ileek nas2al, e7faz al baba (...)
al amsal, batriarkan wa e3tih al aqbaal,
alleloja.

* O Heer, aan U vragen wij,Bewaar paus
(...) die ons weidt, Geef hem sterkte en
wijsheid, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 أنبا:  على الساهـر عنا: * يارب طمنا
.  آمين الليلويــــا: ) أسقفنا...(
* Ya Rab tamena, 3alla al saher 3enna,
Anba (…) oskofna, amien alleloja.
* En waak ook o Meester, over onze
leider, Anba (...) onze herder
Amen
Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

 سائر كل: * وأحفظ يارب األرباب
 آمين:  الحضار والغياب:األحباب
. الليلويـــا
* Wa e7faz ya Rab al arbaab, sa2er kol al
a7baab, al 7odaar wa al gheyaab amien
alleloja.

* Bewaar o Heer der machten, Alle
beminde aanwezigen, En ook de
afwezigen, Amen Halleluja.
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مديح آدام علي الهوس الكيهكي

:  والشارح لمعانيها: * وأحفظ قاريها
.  آمين الليلويــــا: والعامل بما فيها
* Wa e7faz qariha, wa al share7 le
ma3aniha, wa al 3amel bima fiha, amien
alleloja.
* En waak over iedere dienaar, Die deze
lof aan U voordraagt, en zijn woorden
bewaart, Amen Halleluja.
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Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* APu erovro : a45 `novcai hiwt4 :
nem `pw
` ov nem `ptai`o : ovoh qen
pigom a4mor4 .

 نيم إب أوأو:  أفتى إن أوساى هيوتف: * آإبشويس إير أورو
.  أووه خين بى جوم إفمورف: نيم إبطايو
* De Heer heeft geregeerd: en is met pracht
bekleed: met glorie en eer: Hij is met kracht
omgord.
:  والمجد والكرامة:  وإشتمل بالبهاء: * الرب قد ملك
. وتمنطق بالقوة

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Bacili`e `Fiwt : Pu `nte nigom :
qen
ov2wt
a42wt
:
`nge
pimwov `nte `fiom .

 خين أو شوت:  إبشويس إنتى نى جوم: * فاسيلى إفيوت
.  إنجى بى مواو إنتى إفيوم: أفشوت
* O Koning, de Vader: de Heer der Machten:
de wateren der zee: werden doormidden
gespleten.
. ماء البحر:  بالقطع قد قطع:  رب القوات: * أيها الملك اآلب
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إبصالية آدام علي الهــوس األول

*
J3c
`na0nav
`ero4
:
ovoh `na0ovwnh `ebol : avmo2i
hitwt4 : avsoc `nge nigom .

:  أووه إن أث اواونه إيفول: * جيس إن أثناف إيروف
.  أفتشوس إنجى نى جول: أفموشى هيوتف
* Er werd gelopen: op het ongeziene:
verborgen land, en de vloeden zijn gestold.
 وقد:  يمشون عليها:  وغير ظاهرة: * أرض غير منظورة
. جمدت األمواج

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Dikeoc `m`fr35 : `novcobt
e4tagr3ovt : Fara`w qen ovho5 nem
ne4gom ettal3ovt .

 فارا أو خين:  إن أوسوبت إفتاجريوت: * ذيكيؤس إم إفريتى
.  نيم نيف جوم إتطاليوت: أو هوتي
* Waarlijk gelijk: een stevige burcht: en
Farao vreesde: hij en al zijn ruiters.
 مع قوات:  وفرعون بخوف:  الحصن الثابت: * حقا مثل
. مركباته

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* `E`fiom etsoci : qen pet23k
a4solkov : ov`h0o nem ovsaci : h
` 0o
a4berbwrov .

 أو إهثو نيم أو:  خين بيت شيك أفتشولكو: * إإفيوم إتتشوسى
.  إهثو أفڨير ڨورو: تشاسى
* Zij verdronken in de diepte: van de grote
zee: de paarden en zijn ruiters: zijn ten onder
gegaan.
:  الخيل وركاب الخيل:  غرقوا فى العمق: * فى البحر األعظم
. طرحهم

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

*Zwnte pi`krit3c : petqomqem `nnibwtc
hancwtp
`n`anabat3c
ne4bereswovtc .

:

nem

 هان:  بيت خوم خيم إن ني ڨوتس: * زونتى بى إكريتيس
.  نيم نيف فيرتشى أوأوتس: سوتب إن أنا ڨاتيس
* De Schepper en Oordeler: die de oorlogen
teniet
doet:
heeft
de
uitverkoren
strijdwagens: en zijn berijders...
. وركابها:  مركبات منتخبة:  محطم الحروب: * الخالق الديان

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* #ppe qen ov`sr3ovt : a4takwov
r3toc
:
ovoh
a4simwit
:
qagw4 `mpe4laoc .

 أووه أفتشي:  أفتاكو أو ريتوس: * إيبى خين أو إتشريوت
.  خاجوف إمبيف الؤس: مويت
* …overwonnen: en allen vernietigd: Hij
baande de weg: voor Zijn volk.
.  طريق شعبه:  جميعا وسهل:  قد أهلكهم: * هوذا بالغلبة

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

*
`)ov`inam
`nEmmanov3l
:
ac`iri `novgom : nen23ri `mPi=c=l :
navmo2i qen `fiom .

 نين:  أس إيري إن أوجوم: * إث اووي نام إن إممانوئيل
.  ناڨموشى خين إفيوم: شيرى إم بسرائيل
* De rechterhand van Emmanuël: heeft
krachtige werken gedaan: de kinderen van
Israël: liepen door de zee.
 مشوا فى:  وبنو إسرائيل:  صنعت قوة: * يمين عمانوئيل
. البحر

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* `Ite qen `0m35 `m`fnovn : `m`fr35 n
`
5petra : 2a`nte4sitov `eqovn :
hi`p2a4e `nCina .

 شا إنتيف:  إم فريتى إنتى بترا: * إيتى خين إثميتى إم إفنون
.  هى إبشافى إن سينا: تشيتو إيخون
* Zij waren midden in de diepten: een rots
gelijk: totdat zij werden geleid: tot de
woestijn van Sinaï.
 الى:  حتى أدخلهم:  مثل الصخرة: * وكان فى وسط العمق
. برية سيناء

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Kata `ftomi qen ov`2rwic : nem
Mw`vc3c fa pi`wov : ge marenhwc `ePu :
ge qen ov`wov jar a4si`wov .

:  نيم مويسيس فا بى أوأو: * كاطا إفتومى خين أو إشرويس
. جى خين اواواو غار أفتشى أوأو: چى مارين هوس إبشويس
* Zij zeiden met waardigheid: met de eervolle
Mozes: "Laten wij de Heer prijzen: want Hij
is roemvol verheerlijkt."
 قائلين فلنسبح:  مع موسى الممجد: * كما يليق بإحتراس
.  ألنه بالمجد قد تمجد: الرب

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

*Laoc
niben
evcop
:
ceerhvmnoc `erok : han`0ba `nkwb :
ovoh ev`cmov `erok .

 هان إثڨا:  سى إيرهيمنوس إيروك: * الؤس نيفين إفسوب
.  أووه إسمو إيروك: إنكوب
* Alle volkeren tezamen: zingen tot U:
talrijke tienduizendtallen: loven U.
.  يسبحونك:  ربوات أضعاف:  يرتلون لك: * كل الشعوب معا

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

*Mare4`a2ai `nq3ten : `nge `fovwini `nte tekme0nov5 : pini25 `nc3ov
niben : w
` P=x=c Pennov5 .

 إنچى إف اواويني إنتى تيك ميث: * ماريف إنشاى إنخيتين
.  أو بخريستوس بين نوتى:  بينشتي إنسيو نيفين: نوتى
* Laat altijd in ons schijnen: het grote Licht:
van Uw Goddelijkheid: o Christus, onze God.
 أيها المسيح:  العظيم كل حين:  نور الهوتك: * فليشرق فينا
. إلهنا

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Nai nan ouoh nahmen@ I=y=c P=,=c
pilogoc@ piouwini `nta `vmyi@ e;nyou
`epikocmoc.

 إيسوس بي إخرستوس بي: * ناي نان اووة ناهمين
.  إثنيو إيبي كوزموس:  بي اواويني إنطا إفمي:لوغوس
* Ontferm U over ons en red ons: o Jezus
Christus het Woord: het Ware Licht: dat in
de wereld komt.
:  النور الحقيقى:  يا يسوع المسيح الكلمة: * إرحمنا ونجنا
.اآلتى إلى العالم

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* `Xcmarwout w
` U=c :=c@ vyetsop
qen piouwini@ vyetonq a
` ;anatoc@
vyet`iri `nhanmyini.

 في إتشوب خين بي: * إك إسمارواوت او إيوس ثيؤس
. في إت إيري إن هان ميني:  في إت اونخ أثاناطوس: اواويني
* U bent gezegend o Zoon van God: die het
licht bewoont: de Levende Onsterfelijke: die
wonderen doet.
:  الحي غير المائت:  الكائن فى النور: * تباركت يا إبن هللا
.الصانع اآليات
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إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Opten nem piconi : `nov`inam
Panov5
:
ovoh
ekerovwini
: `nnennovc nem nenka5 .

 أو إك إير:  إن اووي نام بانوتي: * أوبتين نيم بي سوني
.  إن نين نوس نيم نين كاتى: اواويني
* Mijn God, reken ons met de rover: aan Uw
rechterhand: en verlicht: onze gedachten en
verstand.
:  وأضى عقولنا:  اليمين يا إلهى: * إحسبنا مع اللص
.وأفهامنا

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Pe4r35 tennanohem de : `ebolqen
nidemwn : ovoh qen tekgom
ek`eqomqem : `ntovgom `n`aka0arton .

 إيڨول خين نى ذيمون أووه خين: * بيف ريتى تينا نو هيم ذي
.  إنتو جوم إن أكاثارتون: تيك جوم إك إخوم خيم
* Dat wij net als hij worden gered: van de
demonen: en verpletter door Uw macht: hun
ijzersterke kracht.
:  وبقوتك إسحق:  نخلص من الشياطين: * ومثله هكذا
.قواتها النجسة

إبصالية آدام علي الهــوس األول

Psali Adam Op De Eerste Hoos

* Rwic `eron 2a pini4i : `nqa`e `anon
t3ren : 2op `erok `nnen`c0oinov4i :
nem nendwron niben .

* رويس إيرون شابى نيفي  :إنخائي أنون تيرين  :شوب
إيروك إن نين إسطوي نوفى  :نيم نين ذورون نيفين .
* Bewaar ons allen: tot de laatste adem:
aanvaard ons wierook: en al onze offeranden.
* إحرسنا إلى النفس األخير  :نحن كلنا  :وأقبل إليك بخورنا :
وكل قرابيننا.

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Comc cwtem `eron : F5 pina3t :
gov2t
`e`qr3i
`egwn
:
qen
ovbal `nna3t .

 جوشت إإخرى:  إڨنوتى بى نا إيت: * سومس سوتيم إيرون
.  خين أوڨال إن نا إيت: إيجون
* Aanschouw ons en hoor ons aan: o
barmhartige God: kijk naar ons: met ogen
van barmhartigheid.
 بعين:  أنظر إلينا:  يا هللا الرحوم: * أنظر وأستجب لنا
.الرحمة

إبصالية آدام علي الهــوس األول

Psali Adam Op De Eerste Hoos

* Twnk Pu F5 : `aribo`30in `eron :
ge
n
` 0ok
pe
penna25
:
ovoh =c=w=r `3mwn .

* تونك إبشويس إڨنوتي  :أرى ڨويثين إيرون  :چى إنثوك بى
بين ناشتى  :أووه سوتير إيمون .
* Sta op, o Heer God: sta ons bij: want U
bent onze Beschermer: en Verlosser.
* قم أيها الرب اإلله  :وأعنا  :ألنك أنـت هـو ناصرنا :
ومخلصنا.

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* *=V=c =)=c nai nan : ovoh xw nan `ebol
: ovoh simwit nan : qen peknai
2a `ebol .

 أووه تشى:  أووه كونان إيڨول: * إيوس ثيؤس ناى نان
.  خين بيك ناي شا إيڨول: مويت نان
* O Zoon van God ontferm U over ons: en
vergeef ons: leid ons door Uw ontferming: tot
het einde toe.
. إلى الغاية:  وأهدنا برحمتك:  وأغفر لنا: * يا إبن هللا إرحمنا

إبصالية آدام علي الهــوس األول

Psali Adam Op De Eerste Hoos

* F5 f3ethemci : ca`p2wi `egen
nixerovbim : moi `mpeklaoc `ntoi :
qen I=l=3=m .

* إڨنوتى تى إت هيمسي  :صا إبشوى إيچين نى شيروبيم :
موي إمبيك الؤس إنتوي  :خين ياروساليم .
* O God die gezeten is: op de Cherubim:
schenk Uw volk een erfdeel: in Jeruzalem.
أعط شعبك  :نصيبا فى
* يا اللـه الجالس  :فوق الشاروبيم ِ :
اورشليم .

Psali Adam Op De Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Xere ne Maria : qen ovxere `4ovab :
xere ne Maria : `0mav `mf3e0ovab .

: شيرى نى ماريا:  خين أو شيرى إفؤواب: * شيرى نى ماريا
. إثماڤ إمڨى إثؤواب
* Wees gegroet Maria: met een heilige groet:
wees gegroet Maria: de Moeder van de
Heilige.
 يا أم:  السالم لك يامريم:  سالما مقدسا: * السالم لك يا مريم
. القدوس

إبصالية آدام علي الهــوس األول

Psali Adam Op De Eerste Hoos

* Xere ne Mari`a : 5`srompi e0necwc
: xere ne Mari`a : `0mav `nI=3=c P=x=c .

* شيري ني ماريا  :تى إتشرومبي إثنيسوس  :شيري نى
ماريا  :إثماڤ إن إيسوس بخرستوس .
* Wees gegroet Maria: de schone duif: wees
gegroet Maria: Moeder van Jezus Christus.
* السالم لك يامريم  :الحمامة الحسنة  :السالم لك يامريم  :أم
يسوع المسيح .
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إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Xwra `mpira2i : e0meh n
` 0el3l :
qen nitwbh `nte nekre42em2i :
Mixa3l nem Jabr3il .

 خين نى طوبه إنتى نيك:  إثميه إن ثيليل: * خورا إمبي راشي
.  ميخائيل نيم غابرييل: ريف شيمشي
* Het land is vervuld van vreugde: en
blijdschap: door de voorbeden van Uw
dienaars: Michaël en Gabriël.
 ميخائيل:  بطلبات خدامك:  مملوءة تهليل: * كورة الفرح
. وغبريال
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إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Yepi `nniajjeloc : nem Mw`vc3c
pi`prof3t3c : nem Iwb pidikeoc : I=w=a
pibaptict3c .

 نيم:  نيم مويسيس بى إبروفيتيس: * إبسيبي إن نى أنجيلوس
.  يؤنس بى ڨاب تيس تيس: يوب بى ذيكيئوس
* En de overige engelen: Mozes de profeet: de
rechtvaardige Job: en Johannes de Doper.
 ويوحنا:  وأيوب الصديق:  وموسى النبى: * بقية المالئكة
.المعمدان
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إبصالية آدام علي الهــوس األول

* Wc avtoc pih3ki : pekbwk
pi`elaxictoc : `arit4 nemwov `nat`ariki :
2a `tqa`e `nni`xronoc .

 أريتف:  بيك ڨوك بى إال شيستوس: * أوس أفتوس بى هيكي
.  شا إت خائى إن نى إخرونوس: نيموأو إن أت أريكى
* Laat uw armzalige: zwakke dienaar: zoals
hen onberispelijk zijn: tot het einde der
tijden.
 الى:  إجعله معهم بغير لوم:  المسكين الحقير: * فلهذا عبدك
. آخر األزمان
/ / /
Index - الفهرس
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Introductie Voor De Eerste Hoos

مقدمة الهوس األول

Amyn
Allylouia
Kurie
`ele`ycon : Kurie `ele`ycon Kurie
`ele`ycon .
Amien alleloja Kyrië eleison : Kyrië eleison Kyrië
eleison .

.  كيرياليسون كيرياليسون: أمين الليلويا كيرياليسون
Amen Halleluja Heer ontferm U : Heer ontferm
U Heer ontferm U.

.  يارب ارحم يارب ارحم: أمين هلليلويا يارب ارحم
Amen alleloja
Jarabor7am.

Jarabor7am : Jarabor7am

De Eerste Hoos : Exodus 15
15  خروج: الهوس األول
* Tote
a4hwc
`nge
Mw`vc3c
nem
nen23ri `mpicra3l `etai hwd3 `nte Pu :
ovoh a4goc e0rovgoc : ge marenhwc `ePu :
ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* Tote af hoos enzje Mooisies nem nen shierie em Pisra-iel e-tai hoozie ente Eptshois: oewoh af khos ethroe khos: zje ma-ren hoos eEptshois: zje gen oe-oo-oe ghar af-etshie oo-oe.

* توتى أفهوس إنجى مويسيس نيم نين شيرى إمبى إسرائيل إيطاى هوذى
:  جى مارين هوس إبشويس:  أووه أفجوس إثروجوس: إنتى إبشويس
.جى خين أو أو أو غار أفتشى أو أوو
* Toen prezen Mozes en de kinderen van Israël de Heer met dit lied
en zij zeiden, “Laten wij de Heer prijzen, want Hij is met de glorie
verheerlijkt.”

 وقـالـوا:  بهـذه التسبحه للـرب:  وبنـوا إسـرائيل: * حيـنئـذ سـبح مـوسى
. ألنـه بالمجـد قـد تم ّجـد: فلنسبح للـرب
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15  خروج: الهوس األول

* Ov`h0o nem ovsaci`h0o a4berbwrov `e`fiom:
ovbo`30oc nem ovre4hwbc `ebol higwi a42wpi
n3i `novcwt3ri`a.
* Oe eh-tho nem oe et-shasie eh-tho af ver-vooroe e-efjom: oev-vo ie-thos nem oe ref hoobs evol
hie khooi af shoopie nie en oe sootieria.
 أوفو إيثوس: * أو إهثو نيم أو إتشاسى إهثو أف فيرفورو إإفيوم
. أفشوبى نى إن اوسوتيريا: نيم أوريف هوبس إيفول هيجوى
* het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. Hij is
mijn hulp en mijn schild, Hij is mij tot heil geweest.

:  معـينى وساتـرى:  طـرحهما فى البحـر: * الفــرس وراكبـه
.صار لى خالصا
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* Fai pe Panov5
F5 `mpaiwt 5nasac4.

15  خروج: الهوس األول

5na5`wov

na4

:

* Fai pe Panoetie tie na-tie oo-oe naf:
Efnoetie em pa joot tie na et-shasf.
 إفنوتى إم بايوت تينا: * فاى بى بانوتى تي ناتي أو أو ناف
. إتشاسف
* Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de
God mijns vaders, Hem verhoog ik.
. فـأرفعـه:  إلـه أبى:  فأمجـده: * هـذا هـو إلهى
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15  خروج: الهوس األول

* Pu petqomqem `nnibwtc : Pu pe pe4ran :
nibereswovtc `nte Fara`w nem te4gom t3rc
a4berbwrov `e`fiom.
* Eptshois pet gom-gem en nie voots: Eptshois pe
pefran: nie ver-etshoo-oets ente Fara-oo nem tef khom
tiers af ver-vooroe e-efjom.

 نى:  إبشويس بي بيفران: * إبشويس بيت خوم خيم إن نى فوتس
.  أف فيرفورو إإفيوم: فير إتشو أوتس إنتى فاراؤ نيم تيفجوم تيرس
* De Heer is een krijgsheld; Heer is Zijn Naam. De
wagens van Farao en zijn hele legermacht wierp Hij in
de zee.

 مـركبات فـرعـون:  الرب إسمه: سر الحـروب
ّ * الـرب مك
. طرحهما فى البحر: وكل قـوتِه
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15  خروج: الهوس األول

*Hancwtp
`n`anabat3c
`n`trictat3c
a4golkov qen `fiom `n2ari.
* Han sootp en ana-vaties en etries-taties af
khol-koe gen efjom en sha-rie.
 أف جولكو:  إن إتريس تاتيس: * هان سوتب إن آنافاتيس
.  إنشارى: خين إفيوم
* De keur van zijn wagenhelden werd in de
Schelfzee gedompeld.
 فى البحـر:  غـرقهـم:  ذى ثـالث جنبات: * ركبـانا منتخـبيـن
.األحمـر
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15  خروج: الهوس األول

* A4hwbc `e`hr3i `egwov `nge pimwov:
avwmc `e`qr3i `epet23k `m`fr35 `nov`wni.
* Af-hoobs e-ehrie e-khoo-oe enzje pie moooe: av-ooms e-egrie e-pet shiek em efrietie en
oe-oonie.
 أف أومس إإخرى:  إيجوؤ إنجى بى موؤ: * أفهوبس إإهرى
. إم إفريتى إن أو أو نى: إيبى تشيك

* Watervloeden overdekten hen; in de diepte
zonken zij als een steen.
. مثـل الحجـر:  إنغـمسـوا إلى العمـق:  المـاء: * غطاهـم
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15  خروج: الهوس األول

* Tekov`inam Pu acsi`wov qen ovgom:
tekgig `nov`inam Panov5 actake nekgagi.
* Tek oe-wie nam Eptshois as etshie oo-oe gen
oe-khom: tek zj-iekh en oe-wie nam Panoetie
asta-ke nek khazj-ie.
 تيك:  أستشي أوأو خين أو جوم: * تيك أويى نام إبشويس
.  أستاكى نيك جاجى: جيج إن أوي نام بانوتى
* Uw rechterhand, Heer, heerlijk door kracht. Uw
rechterhand, mijn God, verpletterde de vijand.

:  يـدك اليمنى ياإلهى:  تمجـدت بالقـوة: * يمـيـنـك يـارب
.أهـلكت أعـدائـك
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15  خروج: الهوس األول

* Qen
`p`a2ai
`nte
pek`wov
akqomqem `nn3et5ovb3n : akovwrp `mpekgwnt
a4ov`omov `m`fr35 `nganrwov`i.
* Gen ep-a-shai ente pek oo-oe ak-gom-gem en nie
et-tie oe-vien: ak oe-oorp em pek khoont af oe-omoe em efrietie en han ro-oewie.
 أك:  أك خوم خيم إن نى إتتى أوفين: * خين إب آشاى إنتى بيك أوأو
. أف أو أومو إمفريتى إنهان رو أوي: أوأورب إمبيك جونت
* In Uw grote majesteit, vernietigde Gij wie tegen u
opstonden. Gij liet Uw toorngloed los, hij verteerde
hen als stoppels.

:  أرسلـت غضبـك:  سحقـت الـذيـن يقـاوموننا: * بكثـرة مجـدك
.فأكلهـم مثـل الهشيـم
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15  خروج: الهوس األول

* `Ebolhiten pi=p=na `nte pek`mbon a4`ohi `erat4 `nge
pimwov : avsici `nge nimwov `m`fr35 `novcobt :
avswc `nge nigol qen `0m35 `m`fiom.
* Evol hieten pie pnevma ente pek imvon af o-hie eratf enzje
pie moo-oe: af et-shiesie enzje nie moo-oe em efrietie en oesobt: af et-shoos enzje nie khol gen ethmietie em efjom.

* إيفول هيتين بي إبنفما إنتى بيك إمفون أفؤهى ايراطف إنجى بى
 آفتشوس إنجى:  آفتشيسى إنجى نيموؤ إم إفريتى إن أوسوفت: موؤ
. خين إثميتى إم إفيوم: نى جول
* Door de adem van Uw toorn werden de wateren
opgestuwd; als een dam stonden de stromen, de
watervloeden stolden in het hart der zee.

 وجمـدت:  وأرتفعـت المياه مثـل السـور: * وبـروح غضبك وقـف الماء
. فى وسـط البحـر: األمـواج
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15  خروج: الهوس األول

* A4goc jar `nge pigagi ge 5nasogi `ntataho
: `ntafw2 `nhan2wl `nta`tci`o `ntayvx3 : `ntaqwteb
qen tac34i: `nte tagig eru.
* Af khos ghar enzje pie khazj-ie zje tie na etshozj-ie enta
ta-ho: enta foosh en han shool enta etsio enta epsie-shie:
enta gooteb gen tasiefie: ente ta zj-iekh er et-shois.

 إنطافوش: * أفجوس غار إنجى بى جاجى جى تينا إتشوجى إنطاطاهو
:  إنطا خوتيب خين طاسيفى: إنهان شول إنطا إتسيو إنطا إبسيشى
. إنتى تاجيج إيرشويس
* De vijand zeide: Ik achtervolg, haal in, deel de buit, ik
verzadig mijn ziel, ik dood met mijn zwaard, mijn hand
zal zich meester maken.

:  وأقســم الغنـائـم وأشبـــع نـفسى: * قـال العــدو أنى أســرع فـأدرك
. ويــدى تتسـلط: وأقـتـل بسـيفى
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15  خروج: الهوس األول

* Akov`wrp `mpek=p=na a4hobcov `nge `fiom:
avwmc `epec3t `m`fr35 `novtath qen hanmwov
evo2.
*Ak oe-oorp em pek pnevma af hobsoe enzje
efjom: av-ooms e-pesiet em efrietie en oe-tat gen
han moo-oe ev-osh.

 آف أومس: * أك اواورب إمبيك إبنفما أفهوبسو إنجى إفيوم
. خين هان موؤ إفؤش:  إم إفريتى إن أوطاطه: ايبىسيت
* Gij bliest met Uw adem, de zee overdekte hen; als
lood zonken zij in geweldige wateren.

:  وغطسـوا إلى أسفـل: * أرسلت روحـك فغطاهم البحـر
. فى مياه كثيرة: كالـرصاص
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* Nim et`oni `mmok qen ninov5 Pu : nim et`oni `mmok
: `eav5`wov nak qen ni=e=0v `ntak : ever`2f3ri `mmok qen
ov`wov: ek`iri `nhan`2f3ri.
* Niem et-onie emmok gen nie noetie Eptshois: niem et-onie
emmok: e-av-tie oo-oe nak gen nie eth-oe-wab entak: ev-er
eshfierie emmok gen oe-oo-oe: ek ie-rie en han eshfierie.

 إى:  نيم إتؤنى إمموك: * نيم إتؤنى إمموك خين نى نوتى إبشويس
آفتى أوأوناك خين نى إثؤاب إنطاك إفئير إشفيرى إمموك خين أو أوو
. إك إيرى إنهان إشفيرى: أو
* Wie is als Gij, onder de goden, Heer, wie is als Gij,
verheerlijkt in Uw heiligen, wiens glorie wonderbaarlijk is
en die wonderen verricht.

 ممجـدا فى قـديـسيـك:  مـن يشبهك: * مـن يشبهـك فى األلهـة يـارب
. صانعـا عجائـب: متعجبـا منـك بالمجـد
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* Akcovten tekov`inam `ebol a4omkov `nge `pkahi:
aksimwit
qagw4
`mpeklaoc
qen
ovme0m3i:
fai `etakcotp4: ak5gom na4 qen teknom5: evma `nemton
e4ovab nak.
* Ak soe-ten tek oe-wie nam evol af om-koe enzje ep kahie: ak
etshie mooit ga-khof em pek la-os gen oe-methmie: fai etak sotpf:
ak tie khom naf gen tek nomtie: evma en emton ef-oewab nak.

 أكتشى مويت خاجوف: * أكسوتين تيك أويى نام إيفول أف أمكو إنجى إبكاهى
 أكتيجوم ناف خين تيك نومتى:  فاى إطاك سوتبف: إمبيك الؤس خين أو ميثمى
. إفما إن إمتون إفؤاب ناك:
* Gij strekte Uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen. Gij
leidde in waarheid het volk dat Gij gekozen hebt. Gij sterkte
het, door Uw vertroosting, naar Uw heilige rustplaats.

 هـذا الـذى:  هـديت شعبـك بالحقـيقـة: * مـدّدت يمينـك فابتـلعـتـهم األرض
.  إلى مـوضع راحـة قـدسـك: إختـرته وقـويته بتعـزيتـك
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* Avcwtem `nge hane0noc ovoh avgwnt:
hannakhi avsi `nn3et2op qen Nifvlictim.
* Av sootem enzje han ethnos oewoh av
khoont: han nak hie af etshie en nie etshop
gen nie Fielistiem.
:  هان ناكهى: * أفسوتيم إنجى هان إثنوس أووه أفجونت
. خين نى فيليستيم: آفتشى إنى إتشوب
* Volkeren hoorden het en werden toornig,
beving greep de bewoners van Filistea aan.
 أخـذ سكان:  والمخاض:  وغضبت: * سمعـت األمم
.فـلسطيـن
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* Tote avi3c `mmwov `nge nih3jemwn `nte Edwm :
niarxwn
`nte
Nimw`abit3c
ov`c0erter
:
pe `eta4sitov.
* Tote av-ies em moo-oe enzje nie hieghemoon ente
Edoom: nie argoon ente nie Moo-abie-ties oe es-terter: pe etaf et shie toe.

 نى: * توتى آفيس إم موؤ إنجى نى هيجيمون إنتى إدوم
.  بى إيطاف إتشيتو:  أو إستيرتير: أرخون إنتى نى موآفيتيس
* Toen verschrikten de stamhoofden van
Edom, huivering greep Moabs machtigen aan.
:  أخـذتهـم:  ورؤسـاء المـؤابـين: * حيـنئـذ أسـرع والة أدوم
.الـرعـدة

De Eerste Hoos : Exodus 15

15  خروج: الهوس األول

* Avbwl `ebol `nge ovon niben et2op qen
Xanaan: a4`i `e`hr3i `egwov `nge ov`c0erter nem
ovho5.
* Af vool evol enzje oe-on nieven et-shop gen Kanaan: af-ie e-ehrie e-khoo-oe enzje oe es-ter-ter nem
oe ho-tie.

 أفئى: * آفول إيفول إنجى أواؤن نيفين إتشوب خين كانا أن
.  نيم أوهوتى:  إنجى أو إستيرتير: إإهرى إيجوؤ
* Alle bewoners van Kanaän versmolten, ontzetting
en schrik overviel hen.

:  الـرعـدة:  وأتـت علـيهم: * ذاب كـل سكـان كنـعـان
.والخــوف

De Eerste Hoos : Exodus 15

15  خروج: الهوس األول

* Qen
`p`a2ai
`nte
pek`gfoi
marover`wni:
2ante4cini `nge peklaoc Pu 2ate4cini `nge
peklaoc: fai `etak`gfo4.
* Gen ep a-shai ente pek ekh foi maroe er oo-nie:
sha tef sienie enzje pek la-os Eptshois: sha tef sienie
enzje pek la-os: fai etak ekh fof.
 شاتيف سينى إنجى بيك: * خين إب آشاى إنتى بيك إجفوى مارو إيرونى
. فاى إيطاك إجفوف:  شاتيف سينى إنجى بيك الؤس: الؤس إبشويس
* Door Uw geweldige arm verstarden zij als steen,
terwijl Uw volk, Heer, doortrok, Uw volk, dat Gij U
hebt verworven, doortrok.

:  حتى يجتـاز شعبـك يارب: * بكثـره ساعـدك فليصيـروا كالحجـر
. هـذا الـذى أقـتـنـيتـه: حتى يجتـاز شعبـك
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15  خروج: الهوس األول

* `Anitov `eqovn togov higen ovtwov `nte
tekkl3ronomi`a : nem `eqovn `epekma`n2wpi
etcebtwt : fai `etakerhwb `ero4 Pu.
* A-nie toe e-goen to-khoe hiezjen oe-too-oe ente
tek kliero-nomia: nem e-goen e-pek ma en shoopie
et seb-toot: fai etak er-hoob erof Eptshois.
 نيم إيخون: * آنيتو إيخون توجو هيجين أو توؤ إنتى تيك إكليرونوميا
. إيروف إبشويس:  فاى إيطاك إرهوب: إيبيك ما إنشوبي إت سيفتوت
* Gij brengt hen en plant hen op de berg die Uw
erfdeel is; de plaats die Gij, Heer, tot Uw woning
gemaakt hebt.

 هذا:  وفى مسكنك المعد: * أدخلهم وأغـرسهم على جبل ميراثك
.الـذى صنعته يارب
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15  خروج: الهوس األول

* Pekma=e=0v Pu f3`etav-cebtwt4 `nge
nekgig : Pu ekoi `novro 2a `eneh nem
icgen `p`eneh ovoh `eti.
* Pek ma eth-oe-wab Eptshois fie etav seb tootf
enzje nek zj-iekh: Eptshois ek-oi en oero sha eneh
nem ies zjen ep eneh oewoh e-tie.
: * بيك ما إثؤاب إبشويس في إيطاف سيف توتف إنجى نيك جيج
.  أووه إيتى:  نيم يسجين إب إينيه: إبشويس إكؤى إنؤرو شا إينيه
* Uw heiligdom, Heer, door Uw hand gesticht. De
Heer, regeert voor altoos, nu en eeuwig.

 يارب تملك:  الـذى أعـددته يـداك: * مـوضعـك المقـدس يارب
. واآلن وإلى األبــد: منـذ األزل
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15  خروج: الهوس األول

* Ge av`i `eqovn `e`fiom `nge ni`h0wr `nte Fara`w nem
ne4bereswovtc nem ne4saci`h0o.

* Zje af-ie e-goen e-efjom enzje nie ehthor
ente Fara-oo nem nef ver-etshoo-oets nem nef
et-sha-sie ehtho.
 نيم: * جى أف اى إيخون إى إفيوم إنجى نى إهثور إنتى فاراؤ
.  إهثو:  نيم نيف إتشاسى: نيف فيرتشو أوتس
* Toen Farao’s paarden met zijn wagens en
ruiters in de zee gekomen waren,
:  ومـركباته:  خيـل فـرعـون: * النه قد دخـل إلى البحـر
.وفـرسانه
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15  خروج: الهوس األول

* `APu en pimwov `nte `fiom `e`hr3i `egwov :
nen23ri de `mPi=cl navmo2i qen pet2ov`wov
qen `0m35 `m`fiom.
* A-Eptshois en pie moo-oe ente efjom e-ehrie e-khoooe: nen shierie ze em Pisra-iel nav moshie gen pet shoeoo-oe gen eth-mietie em ifjom.

 نين شيرى ذى: * آإبشويس إن بي موؤ إنتى إفيوم إإهرى إيجوؤ
.  خين إثميتى إم إفيوم:  ناف موشى خين بيتشو أوو أو: إمبسرائيل
* deed de Heer de wateren der zee over hen
terugvloeien, maar de kinderen van Israël gingen op
het droge midden door de zee.

 فكانـوا يمشـون:  أما بنـوا إسـرائيـل: * والـرب غـمرهم بماء البحـر
. فى وســط البحــر: على اليابسـة

De Eerste Hoos : Exodus 15
15  خروج: الهوس األول
* Acsi
de
nac
`nge
Mariam
5`prof3t3c `tcwni `nA`arwn `mpikemkem qen necgig : ovoh
av`i `ebol camenh3c `nge nihiomi t3rov qen hankemkem
nem hanhwc.
* As etshie ze nas enzje Mariam tie profieties et soo-nie en Aaron em pie kem kem gen nes zj-iekh: oewoh af-ie evol sa men
hies enzje nie hiomie tieroe gen han kem kem nem han hoos.

* أستشى ذى ناس إنجى ماريام تى إبروفيتيس إتسونى إن آآرون إمبى كيم كيم
 خين:  صامينهيس إنجى نى هيومى تيرو:  أووه أف اى إيفول: خين نيس جيج
.هان كيم كيم نيم هان هوس
* Toen nam Mirjam de profetes, de zuster van Aäron, de
tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter
haar aan met tamboerijnen en lofzangen.
 وخـرج فى إثـرها جميـع النســوة: * فأخـذت مــريم أخت هـارون الـدف بيـديـها
. والتسـابيــح:  بالـدفــوف:
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15  خروج: الهوس األول

* Acerh3tc de qagwov `nge Mariam ecgw `mmoc:
ge marenhwc `ePu: ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* As er hiets ze ga khoo-oe enzje Mariam es-khoo
emmos: zje ma-ren hos Eptshois: zje ma-ren hoos
e-Eptshois: zje gen oe-oo-oe ghar af-etshie oo-oe.
 جى مارين: * أسر هيتس ذى خاجوؤ إنجى ماريام إس جو إمموس
. غار أفتشى أو أوو:  جى خين او اوو او: هوس إبشويس
* En Mirjam begon hen te leiden zeggende: “Laten
wij de Heer prijzen, want Hij is met de glorie
verheerlijkt,
 بالمجـد:  ألنه:  فـلـنسبـح الـرب: * وبـدأت مـريم فى مقـدمتهـن تقـول
.قــد تمجــد
/ / /
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15  خروج: الهوس األول

* Ov`h0o nem ovsaci`h0o a4ber-bwrov `e`fiom: ge
marenhwc `ePu: ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* Oe eh-tho nem oe et-shasie eh-tho af ver-voo-roe
e-efjom zje ma-ren hoos e-Eptshois: zje gen oe-oooe ghar af-etshie oo-oe.
 جى مارين: * أو إهثو نيم أو إتشاسى إهثو أف فير فورو إإفيوم
. غار أفتشى اوواو:  جى خين او اوو او: هوس إبشويس
* het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.”
Laten wij de Heer prijzen, want Hij is met de glorie
verheerlijkt.
:  فـلنسبــح الـرب:  طـرحهما فى البحـر: ب الفــرس
ِ * الفــرس وراك
.ألنه بالمجــد قـــد تمجــــــد
/ / /

Lobsh de eerste
hoos
لبش الهوس األول

Lobsh de eerste hoos

لبش الهوس األول

* Qen ov2wt a42wt : `nge
pimwov `nte `fiom : ovoh `fnovn
et23k : a42wpi `novma`mmo2i.
* Gen oe-shoot af-shoot: enzje pie moo-oe ente
efjom: oewoh ef noen et-shiek: af shoopie en oe-ma
em moshie.

 اووه:  إنجى بى مواو إنتى إفيوم: * خين اوشوت آفشوت
. أفشوبى إن اوما إمموشى: إفنون إتشيك
* De wateren der zee: werden doormidden
gespleten: en de grote diepte: werd een wandelpad.
. صار مسـلكا:  والعمـق العميـق:  ماء البحــر: * قطعـا انقطــع

Lobsh de eerste hoos

لبش الهوس األول

* Ovkahi `na0ovwnh : `a`fr3 2ai
higw4 : ovmwit `natcini : avmo2i
hiwt4.
*Oe kahie en ath oe-oonh: a-efrie shai hie
khoof: oe-mooit en at sienie: af moshie hiootf.
 أومويت إن:  آإفرى شاى هيجوف: * اوكاهى إن أث اواونه
. آفموشى هيوتف: أت سينى
* De zon scheen: over het ongeziene land: en
er werd gelopen: op het onbetreden pad.
 وطريق غـير:  أشـرقـت الشمس عليها: * أرض غـير ظاهـرة
. مشـوا عليها: مسلوكة

Lobsh de eerste hoos

لبش الهوس األول

* Ovmwov e4b3l `ebol: a4`ohi `erat4: qen
ovhwb `n`2f3ri: `mparado7on.
* Oe-moo-oe ef viel evol: af o-hie eratf: gen
oe-hoob en eshfierie: em para-zokson.
 خين اوهوب:  أف اوهى إيراطف: * أو مواو إف فيل إيفول
.  إمباراذوكسون: إن إشفيرى
* Het stromend water: stond stil: door een
wonderbaarlijke: wonderdaad.
. عجـيب معجــــز:  بفعــل:  وقـف: * مـاء منحــل

Lobsh de eerste hoos

لبش الهوس األول

* Fara`w nem ne4harma: avwmc `epec3t :
nen23ri `mPi=cl : averginior `m`fiom.
* Fara-oo nem nef harma: af ooms e-pesiet:
nen shierie em Pisra-iel: af er zj-inior em
efjom.
 نين شيرى:  أف أومس إبيسيت: * فاراؤ نيم نيف هارما
. أفئير جينيور إم إفيوم: إمبسرائيل
* Farao verdronk: met zijn legermacht: en de
kinderen van Israël: staken de zee over.
 بنـو إسـرائيـل:  وعـبـر:  ومـركبـاتـه: * غـرق فـرعـون
.البحـر

Lobsh de eerste hoos
لبش الهوس األول
* `Ena4hwc qagwov pe : `nge Mw`vc3c pi`prof3t3c
: 2a`nte4sitov `eqovn : hi p
` 2a4e `ncina.

* Enaf hoos ga khoo-oe pe: enzje Mooisies pie
profieties: sha entef etshie toe e-goen: hie ep
sha-fe en Siena.
:  إنجى مويسيس بى إبروفيتيس: * إيناف هوس خاجوؤ بى
. هى إبشافي إن سينا: شا إنتيف تشى تو إيخون
* Mozes de profeet: leidde hen in de lofzang: totdat
hij hen bracht: naar de wildernis van Sinai.

:  حتى أدخـلهـم:  يـسبـح قــدامهـم: * وكان مـوسى النبى
.بــريـة سينـاء

Lobsh de eerste hoos
لبش الهوس األول
* `Enavhwc e` F5 : qen tai hwd3 `mberi : ge
marenhwc `ePu : ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* Enaf hos e-Efnoetie: gen tai ho-zie em verie: zje
ma-ren hoos e-Eptshois: zje gen oe-oo-oe ghar afetshie oo-oe.

 جى:  خين طاى هوذى إم فيرى: * إيناف هوس إفنوتى
. جى خين اواوواو غار أفتشى أو أوو: مارين هوس إبشويس
* Zij prezen de Heer: met deze nieuwe lofzang:
“Laten wij de Heer prijzen: want Hij is met de
glorie verheerlijkt.”

 قـائـليـن:  بهـذه التسبحـة الجـديـدة: * وكانـوا يسبحـون هللا
. ألنه بالمجــد قــد تمجــــد: فـلنسبـح الـــرب

Lobsh de eerste hoos
لبش الهوس األول
* `Enavhwc e` F5 : qen tai hwd3 `mberi : ge
marenhwc `ePu : ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* Enaf hos e-Efnoetie: gen tai ho-zie em verie: zje
ma-ren hoos e-Eptshois: zje gen oe-oo-oe ghar afetshie oo-oe.

 جى:  خين طاى هوذى إم فيرى: * إيناف هوس إفنوتى
. جى خين اواوواو غار أفتشى أو أوو: مارين هوس إبشويس
* Zij prezen de Heer: met deze nieuwe lofzang:
“Laten wij de Heer prijzen: want Hij is met de
glorie verheerlijkt.”

 قـائـليـن:  بهـذه التسبحـة الجـديـدة: * وكانـوا يسبحـون هللا
. ألنه بالمجــد قــد تمجــــد: فـلنسبـح الـــرب

Lobsh de eerste hoos

لبش الهوس األول

* Hieten nievx3 : `nte Mw`vc3c
piarx3`prof3t3c : Pu arihmot
nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
*Hieten nie evshie: ente Mooisies pie arshie
profieties: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo
evol ente nen novie.

:  إنتى مويسيس بي أرشي إبروفيتيس: * هيتين ني إفشي
. امبي كو ايفول إنتى نين نوفي: إبتشويس آرى إهموت نان
* Door de voorbeden: van Mozes de aartsprofeet: o
Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.
 بمغـفـرة:  يـارب أنعـم لنا:  رئيـس األنـبياء: * بصلـوات موسى
.خطـايـانا

Lobsh de eerste hoos

لبش الهوس األول

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

:  إنتى تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: إبتشويس آرى إهموت نان
* Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige
Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

:  يـارب أنعـم لـنا:  األلـه القـديسـة مـريم: * بشـفـاعات والـدة
. بـمغـفــرة خطـايانا

Lobsh de eerste hoos

لبش الهوس األول

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

 نيم بيك يوت إن: * تين اووشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى أك إي أك سوتي إممون:  نيم بي إبنفما إثؤواب: أغاثوس
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 النـك أتيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
/ / /
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Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 قل لشعبك هو: * قال الرب لموسى
 ينفتح:  إضرب البحر بالعصا: يرحل
.لك فيه مدخل
* Kaal elRab le Moesa, kol le sha3bak
howa jer7al, edrab elba7r bel 3asa,
jinfite7 lak fih madgal.

* De Heer sprak tot Mozes: “Laat uw volk
de zee overgaan, sla het water met uw
staf, en voor u zal een pad ontstaan.”

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وضرب البحر: * فقام موسى بالليل
:  فانفتح فيه درب طويل: بسرعة
. وطريق متسعة
* Fa kaam Moesa bel leel, wa darab el
ba7r besor3a, fa enfata7 fihi derbe tawiel,
wa tariekon mottase3a.
* Mozes stond op in de nacht, en sloeg
de zee met zijn staf, zo kwam er een
wandelpad, waar het volk zich toen op
begaf.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وعبروا جملة: * فانشق البحر نصفين
 على:  وصاروا فيه ماشيين: سوية
. األرض السفلية
* Fa enshakka el ba7r nesfeen, wa
3abaroe khomla saweja, wa saro fihi
mashjeen, 3ala el ard el sofleja.
* Nadat de zee was verdeeld, liep het
volk op de droge grond, tezamen op het
pad, waar zich net het water bevond.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum
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 للطريق يدل: * وعامود النور دليل
 وبنوره:  من قدام آل إسرائيل: بهم
.شاملهم
* We 3amoed elnoer daliel, lel tarie2
jadell bihim, men kodaam aal Israiel, wa
benoero shamelhom.
* Het volk van Israël, werd onderweg
geleid, door een stralende vuurkolom,
een licht door God bereid.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 فى: * داسوا على األرض والصخور
 والمياه كمثل السور: البحر
وسط قاع
ِ
.  العالى يمين ويسار:
* Daso 3al ard wel segoer, fi wast kaa3 el

ba7ri, wal mejaah ka masl elsoer, el3aly
jamien we jasaar.

* Zij liepen temidden van de zee, over
rotsen en zand, en het water stond als
een muur, aan de linker en rechterkant.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 بخيوله فى: * دخل فرعون وتجاسر
 بعبيده:  ومعه كل عساكر: إثرهم
. يطاردهم
* Dagal fer3oon wa takhasar, be gejoelo
fi esarhim, wa ma3oho kol 3asaker,
be3abiedo jotaredohom.
* De Farao volgde het volk, in zijn
overmoed te paard, en zijn ruiters en
legermacht, volgden hen met snelle
vaart.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 و َحجز بين: * فأتاهم عمود الغمام
:  فبقى فرعون فى ظالم: الصفين
. وعبيده مطموسين
* Fa atahom 3amoed el ghamam, wa
7akhz been elsaffeen, fa baka fer3oon fi
zalam, wa 3abiedo matmosien.
* Maar de Heer bracht de vuurkolom,
tussen beiden als hindernis, zodat het
leger werd gehuld, in een grote
duisternis.
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:  نحن نهرب منهم: * قال المصريون
 الرب يحارب: من قدام آل إسرائيل
. عنهم
* Kaal el masrejoen, na7no nahrab
menhom, men kodaam Israiel, elRab
jo7areb 3anhom.
* De Egyptenaren zeiden: hun God is het
die strijd, laat ons vluchten voor Israël,
voor de Heer die ze heeft bevrijd.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 إضرب البحر: * قال الرب لموسى
 رجع الماء:  فضرب البحر بالعصا:رده
. إلى أصله
* Kaal elRab le Moesa, edrab el ba7r
raddo, fa darab el ba7r bel3asa, raga3 el
maa2 le aslo.

* De Heer sprak tot Mozes: “strek uw
hand uit over de zee”, hij nam toen weer
de staf, en sloeg het water ermee.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وغطسوا: * فانقلبت بكرات فرعون
:  وعبيده إنطمسوا: فى وسط المياه
. وعمتهم الظلمة
* Fa enkalabat bakarat fer3oon, wa
ghataso fi wast el mejaah, wa3abiedo
entamaso, wa 3ammethom elzolma.

* Het water vloeide terug, zodat Farao
diep zonk, en zijn hele legermacht, ging
ten onder en verdronk.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 فى وسط: * فثار عاصف بعجاجة
:  وإنطبقت أمواجه: البحر أهاجه
. ورجع الماء الى أصله
* Fasar 3asef be 3egago, fi wast el ba7ri
ahago, wa entabaket amwakho, wa rege3
el maa2 le aslo.
* Er waaide over de zee, een stormwind
van de Heer, de golven kwamen op, en
het water vloeide weer.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وعساكره: * غطس فرعون وغاص
 وصاروا الجميع كالرصاص: الكل معاه
.  ورسخوا فى قاع المياه:
* Ghatas far3oon we ghaas, wa 3asakro
el kol ma3a, we saro el khamie3 ka
rosaas, we rasago fe ka3 el mejah.
* De farao en zijn ruiters, hielden toen
geen stand, zij zonken als lood in de zee,
door de golven overmand.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 حين: * أشرقت الشمس تلك الساعة
 وإسرائيل صار فى: غرق ذاك الجبار
.  عبر البحر وسار: شجاعة
* Ashraket el shams telka el sa3a, 7ina
gharaka zaake el khabaar, wa Israiel sar
fi shaga3a, 3abar el ba7r we saar.

* Toen kwam de zon weer op, en Israel
ging vol moed, nadat Farao verdronken
was, naar de overkant te voet.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 ماشيين على: * جازوا البحر بسرور
 وطاروا مثل: األرض والصخور
.  ونزلوا على أعلى الطور: النسور
* Khazoe elba7ri be seroer, mashjien 3al
ard wel segoer, wa taroe misl el nesoer,
wa nazaloe 3ala a3la el toor.

* Zij liepen temidden van de zee, over
rotsen en zand, over dalen en heuvels,
tot aan de overkant.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وجماعة: * حينئذ سبح موسى
:  ومعه كل الرؤساء: إسرائيل
. بالتسابيح والتهليل
* 7ina2iz saba7 Moesa, wa khama3et
Israiel, wa ma3aho kol el ro2asaa, bel
tasabie7 wel tahliel.
* Toen loofde Mozes de Heer, want Hij
had Zijn volk bevrijd, en de kinderen van
Israel, prezen God met blijheid.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 يقولون بفم: * وكان موسى والشعب
 ألنه:  تعالوا نسبح الـرب: واحـد
. بالمجـد تمجـد
* Wa kaan Moesa wel sha3b, jakoloen be
fammen wa7ed, ta3alo nosabe7 elRab,
le2anaho bel makhdi tamakhad.
* En Mozes en heel het volk, zongen luid
met één stem, wij lofzingen onze Heer,
en wij verheerlijken Hem.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 طرحهم فى: * الخيل وركاب الخيل
 من:  وخلص إسرائيل: البحر األحمر
. الذلة والعار
* Elgeel we rokaab el geel, tara7hom fil
ba7r el a7mar, wa gallas Israiel, min el
zolla wel 3aar.

* De paarden en hun ruiters, wierp Hij in
de zee en Hij, verloste Israël, van de
schande en slavernij.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

:  أمجد إسمه العظيم: * هذا هو إلهي
.  صانع كل عظائم: هذا هو إله آبائى
* Haza howa ilahy, omakhed esmaho el
3aziem, haza howa ilah aba2y, sane3 kol
3aza2em.

* Hij is mijn ware God, Zijn Naam zal ik
loven, de God van mijn vaders, Hij alleen
doet wonderen.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 الرب إسمه: * حطم الجيش بجبروته
 أف فيرفورو:  فرعون وقواته: مكرم
. )إإفيوم (غرقوا في البحر
* 7attam el kheesh be khabaroto, elRab
esmoe mokarram, fer3oon wa kowato, af
ver-voroe e-efjom.
* De verheven sterke God, onze Here
overwon, het leger en farao, af ver-voroe
e-efjom. (verdronken in de zee).

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 فى وسط: * خيار فرسانه الثالثية
:  وعساكره الحربية: البحر غطست
. فى قاع المياه رسخت
* Gejaar forsano el solaseja, fi wast el
ba7r ghatasat, wa 3asakero el 7arbeja, fi
kaa3 el mejaah rasagat.
* Zijn wagenhelden werden, door de zee
overrompeld, zijn soldaten werden in, de
diepte gedompeld.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وغطسوا فى: * وغطتهم المياه
 والبحر:  مثل حجر ورماه: األعماق
. عليهم أغلق
* Wa ghattathom el mejaah, wa ghataso
fel a3maak, misl 7akhar we ramaah, wel
bar7 3alehom oghlak.

* Zij werden overdekt, door de golven
van de zee, in het water zonken zij, tot de
diepte als lood en steen.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

:  تمجدت بقواها: * يمينك ياربي
.  أهلكت كل أعداها: يمينك يا إلهي
* Jamienak ja Rabby, tamakhadat be
kowaha, jamienak ja ilahy, ahlakaat kol
a3da2ha.

* Mijn Heer Uw rechterhand, heerlijk
door kracht, mijn God Uw rechterhand,
verpletterde de vijand.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 سحقت العدو: * ياربي بكثرة مجدك
 فأكلهم:  وأرسلت روح غضبك: األثيم
. مثل الهشيم
* Ja Rabby be kasret makhdak, sa7akt el
3adew el asiem, wa arsalte roo7
ghadabaak, fa akalhom misl el hashiem.
* In Uw grote majesteit, zond Gij Uw
toorngloed, die verteerde de vijand als
stro, zij bezweken in de vloed.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وقف الماء: * من قِبل روح قدسك
:  وسكت الموج و َحبَك: كسور ملموم
)  ( في وسط البحر. خين إثميتي إم إفيوم
* Min kebal roo7 kodsak, wakaf el maa2
ka soer malmoem, wa seket el mokh wa
7abak, geen eth-mietie em efjom.
* Door Uw Heilige Geest, stond het water
als een dam, de watervloeden stolden,
gen eth-mietie em efjom. (midden door de zee).

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وأقسم كل: * قال العدو أسرع وأدرك
 ويـدي:  وأشبع نفسي وسيفي: غنائم
. تملك دائـم
* Kaal el 3adew asre3 wa odrek, wa
okassem kol ghana2em, wa eshba3
nafsy we sefy, wa jaddy tamlok da2em.

* De vijand zei: ik deel de buit, en
verzadig mijn ziel daaraan, ik zal heersen
voor altijd, niemand zal mij ooit verslaan.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 فى بحر ليس له: * مديت يدك فغطسوا
:  فى أسفل قاعه رسخوا: قرار
. كالرصاص فى مياه غزار
* Maddeet jaddak fa ghatasoe, fi ba7r
lajsa laho karaar, fi asfal ka3oe rasagoe,
kal rosaas fe mejaah ghezaar.

* Maar U strekte Uw hand uit, en toen
bezweken zij, in de diepte van de zee, als
lood zonken zij.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 ياربي من: * من يشبهك من اآللهة
 يتعجبون:  ممجد فى قديسك: مثلك
َ ِم
. نك
* Man joshbehak fi el aleha, ja Rab men
mislak,
momakhad
fi
keddisiek,
jata3akhaboena menka.
* Wie onder de goden, o Here is als Gij,
in Uw heiligen verheerlijkt, in Uw werken
wonderlijk.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

:  واألرض إبتعلتهم: * بسطت يدك
 إلى موضع: وبالعدل هديت شعبك
. راحتهم
* Basatt jaddak, wel ard eb-tale3ethom,
wa bel 3adl hadeet sha3bak, ila mawde3
ra7ethom.
* U hief Uw hand op en de aarde,
verzwolg hen in waarheid, en naar de
plaats van rust, hebt Gij uw volk geleid.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وتملكهم قلق: * األمم سمعوا وغضبوا
 وشملهم:  وأهل فلسطين هربوا: عظيم
. حزن جسيم
* El omam sama3oe we ghadaboe, wa
tamallakhom kalak 3aziem, wa ahl
felestien haraboe, wa shamalhom 7ozn
khasiem.
* De volkeren hoorden het, zij sidderden
van vrees, Filistea’s bewoners vluchtten,
want zij werden bevreesd.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وقلق موآب: * إضطربت رؤساء أدوم
 لما:  وفزعت كل التخوم: وإحتار
. سمعوا األخبار
* Ettarabet ro2asa2 adoem, wa kalak
Moab wa e7taar, wa faza3et kol el
tegoem, lama sem3o el agbaar.

* De oversten van Edom, en Moab
werden bang, hun bewoners sidderden,
toen het nieuws tot hen kwam.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 والرعدة: * إنحلت سكان كنعان
:  ولحقهم خوف وأحزان: أخذتهم
. وبطلت حركتهم
* En7allet sokaan Kan3aan, wa ra3da
agazethom, wa le7e2hom goof we
a7zaan, wa betolet 7arakethom.
* De bewoners van Kanaän, werden door
vrees verlamd, zij smolten weg van
schrik, en huiverden van angst.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

:  يصيرون كاألحجار: * بقوة ذراعيك
 يجوز شعبك: حتى يجوز شعبك
.المختار
* Be kowet zera3eek, jasierona ka el
a7khaar, 7atta jagoez sha3baak, jagoez
sha3bak el mogtaar.
* Door Uw geweldige arm, verstarden zij
als steen, terwijl Uw volk doortrok, het
volk dat U gekozen heeft.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وإغرسهم فى: * أدخلهم جبل ميراثك
 الذى:  فى مسكنك ومحلك:تلك الدار
. أعددته لألطهار
* Edgelhom
khabal
mirasak,
we
eghreshom fi tilk el daar, fi maskanak we
ma7allaak, allazy a3dattaho lel athaar.

* Gij bracht hen naar de berg, Uw erfdeel
en eigendom, de woning die door U, is
bereid tot heiligdom.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 والعظمة والسلطان: * الملك لك وحدك
 بالعسكر:  دخل فرعون ضدك:
. والفرسان
* El molk lak wa7dak, wel 3azama wel
soltaan, dagal far3oon deddaak, bel
3askar wel forsaan.

* Aan U o God alleen, zij de macht en
heerschappij, de farao streed tegen u,
met zijn leger en ruiterij.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 ومشوا الكل: * ألنهم دخلوا فى البحر
 نيم:  بمراكب وعساكر: فى وسطه
)  ( وفرسانه. نيف تشاسي إهثو
* Le2annahom dagaloe fel ba7r, wa
masho el kol fe wasato, be marakeb wa
3asaker, nem nef etshasie ehtho.
* De farao trok de zee in, over de droge
grond, met zijn manschappen en
wagens, nem nef etshasie ehtho. (en zijn
ruiters)

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 على الخيول: * الرب جاء بالماء وكبس
 وإسرائيل مشى على اليابس: وكل القوم
)  ( في وسط البحر.  خين إثميتى إم إفيوم:
* alrab ga2 bel ma2 wa kabas, 3al gejoel

wa kol el koom, wa Israiel meshy 3al
jabess, gen esmitie em efiom.
* Maar de Heer liet de zee over hen,
terug-vloeien wederom, en op het droge
liep Israël, gen ethmietie em efjom. (midden
door de zee).

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 الدف: * فأخذت مريم أخت هارون
:  والنسوة معها يغنون: بيديها
. بطبولهم حواليها
* Fa agazaat Mariam ogt Haroon, el doff

be
jadajha,
wel
neswa
ma3aha
joghannoen, be tobolhom 7awaleha.
* Mirjam de zus van Aäron, nam een
tamboerijn ter hand, en de vrouwen
zongen met haar, tot de Here en Heiland.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 تغني قدام وتقول: * فبدأت مريم النبية
 يدقون صنوجا:  والنسوة معها سوية:
.مع طبول
* Fa bada2at Mariam el nabeja, toghanny
koddaam wa takoel, wel neswa ma3aha
saweja, jadokkoen senoekhan ma3a
toboel.
* Mirjam de profetes, leidde hen en zong,
en de vrouwen volgden haar, met
tamboerijn en trom.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 ويقولون بفم: * يغنون بغناء يطرب
 ألنه بالمجد:  تعالوا نسبح الرب: واحد
. تمجد
* Joghannon be ghena2 jotreb, we
jakolon be fammen wa7ed, ta3alo
nosabbe7 elrab, le2annaho bel makhd
tamakhad.
* Met vreugde en blijheid, zongen zij met
één stem, wij lofzingen onze Heer, en wij
verheerlijken Hem.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 طرحهم فى: * الخيل وركاب الخيل
:  يا فرحة إسرائيل: البحر األحمر
.بخالصه من الكفار
* El geel wa rokkaab el geel, tara7hom fel
ba7r el a7mar, ja far7et Israiel, be galaso
men el koffaar.

* De paarden en hun ruiters, werden
door de zee overmand, en toen juichte
Israël, om de redding uit Farao’s hand.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 واألعماق: * بالقطع إنقطع ماء البحر
:  وموسى فيها عبر: صارت مسلك
. والعدو سقط فى مهلك
* Bel-kat3 in-kata3 ma2 el ba7r, wel
a3maak saret maslak, wa Moesa fiha
3abar, wel 3adew sakat fi mahlak.
* Een pad verscheen toen het water,
werd verdeeld in twee, het volk stak over
maar de vijand, verdronk in de zee.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 أشرقت الشمس: * أرض غير منظورة
 أفموشى:  وطريق مستورة: عليها
)  ( مشوا عليها. هيوتف
* Ard gheer manzoera, ashrakat el
shams 3aleha, we tarieken mastoera, af
moshie hi-jotf.
* Het ongeziene pad, werd beschenen
door de zon, en op de nieuwe weg, af
moshie hi-jotf. (liepen zij).

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 قدام موسى: * الماء السائل وقف
 أووه إم:  بعجب ال يوصف: وهارون
)عجز
ِ  (م. باراذوكسون
* El ma2 el sa2el wakaff, kodaam Moesa
wa Haroen, be 3akhab la jowsaaf, oewoh
em para zokson.

* Het stromend water bleef staan, voor
Mozes en Aäron, door een wonderlijke
daad, oewoh em parazokson.

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 أسفل فى: * فرعون ومراكبه غطسوا
:  وبنو إسرائيل عبروا: القاع فى اليم
) (عبروا البحر. ناف جين يور إم إفيوم
* Far3oon wa marakbo ghataso, asfal fel
kaa3 fel jamm, wa bano Israiel 3abaroe,
av er zjenior em efiom.

* De hele legermacht, van farao
verdronk, en de kinderen van Israël, av
er zjenior em efjom. (staken de zee over).

Een lofzang na de Lobsh van het Eerste Canticum

مديح علي لبش الهوس األول

 وطلعوا من: * وكان موسى يسبح قدام
 هى:  إلى حين وصلوا بسالم: المينا
) (برية سينا. إبشافي إن سينا
* Wa kan Moesa josabe7 koddaam, wa tel3o
men el mina, ila 7ien wasaloe be salam, hi
epshafi en Sina.
* Mozes loofde de Heer, en het volk volgde
hem na, totdat hij hen veilig bracht, hie epshafe en Sina. (naar de woestijn van Sinaï).
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Expositie na het eerste canticum

طرح آدام على الهوس األول

قال الرب لموسى مد عصاك على البحر األحمر فينشق
نصفين ليدخل بنو إسرائيل فى وسط البحر مثل اليابس وليعلم
. جميع أهل مصر إنى أنا الرب وليس أحد غيرى
De Heer zei tegen Mozes: hef uw staf op
boven de zee en het zal in twee gespleten
worden. Dan zullen de kinderen van Israël
midden door de zee trekken, alsof het
droge land is. Zo zullen alle Egyptenaren
weten dat ik de Heer ben en dat er geen
ander naast Mij is.

Expositie na het eerste canticum

طرح آدام على الهوس األول

فمد موسى يده على البحر وضربه بعصاه كما قال الرب
، فافترق البحر والمياه أنشقت وعبر بنو إسرائيل البحر
. فتبعهم المصريون وفرعون الملك وكل مركباته وخيوله
Toen strekte Mozes zijn hand uit over de
zee en sloeg het met zijn staf, volgens het
woord van de Heer. De zee werd gespleten
en de wateren werden gescheiden; en de
kinderen van Israël staken de zee over. De
Egyptenaren volgden hen met Farao de
koning, al zijn strijdwagens en ruiters.

Expositie na het eerste canticum

طرح آدام على الهوس األول

فرجع الماء وغطى المصريون وخيول فرعون والراكبين
 وغرق الجميع فى وسط البحر ولم يبق منهم وال واحد، عليها
. وكان بنو إسرائيل يمشون على اليابس فى وسط البحر
De wateren stroomden terug en overdekten
de Egyptenaren, de strijdwagens van Farao
en zij die erop zaten Zo verdronken zij allen
in het hart van de zee en er bleef niet één
van hen over De kinderen van Israël liepen
over het droge, midden door de zee.

Expositie na het eerste canticum

طرح آدام على الهوس األول

 فلما رأى، وكان الماء لهم مثل السور عن يمينهم ويسارهم
إسرائيل هذه األعجوبة العظيمة وإن المصريين ماتوا فى
.  فخاف الرب جميع الشعب وآمن باهلل وبعبده موسى، البحر
En het water was als een muur, links en
rechts van hen. Toen Israël dit grote
wonder zag en dat de Egyptenaren waren
omgekomen in de zee, vreesde heel het
volk de Heer en zij geloofden in God en in
Mozes, zijn dienstknecht.

طرح آدام على الهوس األول

Expositie na het eerste canticum

حينئذ بالتسبيح قد سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب
،  وقال ليقولوا من فم واحد فلنسبح الرب ألنه بالمجد قد تمجد،
. بطلبات موسى رئيس األنبياء يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا

Toen prezen Mozes en de kinderen van
Israël de Heer met deze lofzang. En Mozes
riep: laat ons eenstemmig zeggen "Laten
wij de Heer prijzen, want Hij is roemvol
verheerlijkt.“ Door de voorbeden van
Mozes de aartsprofeet, o Heer schenk ons
de vergiffenis van onze zonden.
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Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .
* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

 القدوس:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
. إرحمنا
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Bon niben cehwc nak : ovoh
ce`erbwk
nak
:
`aji`a
`triac
: `ele`3con `3mac.

 أجيا:  أووه سي إيرفوك ناك: * فون نيفين سي هـوس ناك
. إليسون إيماس: إترياس
* Iedereen looft U, en dient U, o Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  ويتعبد لك: * كل أحد يسبحك
. إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Je jar n
` 0ok Pennov5 : Pencwt3r
ovoh
pini25
:
`ajia
`triac
: `ele`3con `3mac.

:  بيـن سوتيـــر أووه بي نيشتي: * جي غار إنثوك بين نوتي
.  إليسون إيماس: أجيا إترياس
* Want U bent onze God, onze Grote
Verlosser, o Heilige Drie-eenheid, ontferm U
over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  ومخلصنا العظيم: * ألنك أنت إلهنا
. إرحمنا

Refrein

المرد
* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .

* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

 القدوس:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
. إرحمنا
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Decpovde
kvrion
:
a4cw5
`mmon
:
`aji`a
: `ele`3con `3mac.

a4i
`triac

 أجيا:  أف إي أف سوتي إممون: * ذيس بوذي كيريـون
.  إليسون إيماس: إترياس
* De Meester en Heer, kwam en verloste ons,
o Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  أتى وخلصنا: * السيد الرب
.إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* E0be nekhap `mm3i : matcaboi
enekme0m3i
:
`aji`a
`triac
: `ele`3con `3mac.

 أجيا:  ما إتصافوي إي نيك ميثمي: * إثفي نيك هاب إممي
. إليسون إيماس: إترياس
* Omwille van Uw ware oordeel, leer mij Uw
gerechtigheid, o Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons.
:  أيها الثالوث:  علمني عدلك: * من أجل أحكامك الحقيقية
. القدوس إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Zeo2 pe peknai : gem pen2ini qen
pekovgai
:
` ji`a
a
`triac
: `ele`3con `3mac.

:  جيم بين شيني خيـن بيك أوجاي: * ذي أوش بي بيك ناي
.  إليسون إيماس: أجيا إترياس
* Talrijk is Uw genade, bezoek ons met Uw
verlossing, o Heilige Drie-eenheid, ontferm U
over ons.
:  أيها الثالوث:  تعهدنا بخصالك: * كثيرة هى رحمتك
. القدوس إرحمنا

Refrein

المرد
* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .

* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

 القدوس:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
. إرحمنا
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* #c h3ppe anok : ei`efwt harok
: `aji`a `triac : `ele`3con `3mac.

:  أجيا إترياس:  إى إيفوت هاروك: * يس هيبّي أنـوك
. إليسون إيماس
* Zie bij U zoek ik, mijn toevlucht, o Heilige
Drie-eenheid, ontferm U over ons.
. القدوس إرحمنا:  أيها الثالوث:  إلتجأت إليك: * هوذا أنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* )wk te 5gom nem piwov : w
`
piovro `nte `pwov : `aji`a `triac
: `ele`3con `3mac.

:  اوبي اورو إنتي إب اواو:* ثوك تي تي جوم نيم بي اواو
.  إليسون إيماس: أجيا إترياس
* Aan U zij de kracht en glorie, o Koning van
de glorie, o Heilige Drie-eenheid, ontferm U
over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  يا ملك المجد: * لك القوة والمجد
.إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* I=3=c pe tenhelpic : qen nen0lvyic
: `aji`a `triac : `ele`3con `3mac.

 أجيا:  خين نين إثليبسيس: * إيسوس بي تين هيلبيس
.  إليسون إيماس: إترياس
* Jezus is onze hoop, in onze verdruk-kingen,
o Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  فى شدائدنا: * يسوع هو رجاؤنا
. إرحمنا

Refrein

المرد
* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .

* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

 القدوس:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
. إرحمنا
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

*`Kcmarwovt =V=c =)=c : nahmen qen
nipiracmoc
:
`aji`a
`triac
: `ele`3con `3mac.

 ناهمين خين ني بيراسموس: * إك إسمارواوت إيّوس ثيؤس
.  إليسون إيماس:  أجيا إترياس:
* Gezegend bent U o Zoon Gods, red ons van
de verzoekingen, o Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons.
:  أيها الثالوث:  نجنا من التجارب: * تباركت يا إبن اللـه
. القدوس إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Laoc niben cehwc nak : w
` Povro
P=x=c : `aji`a `triac : `ele`3con `3mac.

:  او إبؤرو بي إخرستوس: * الؤس نيفين سي هـوس ناك
.  إليسون إيماس: أجيا إترياس
* Alle volken loven U, o Christus de Koning,
o Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
:  أيها الثالوث:  أيها الملك المسيح: * كل الشعوب تسبحك
. القدوس إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Moi
nan
`ntekhir3n3
:
matalso `nnen2wni : `aji`a `triac
: `ele`3con `3mac.

 أجيا:  ماطالتشو إن نين شوني: * موي نان إن تيك هيريني
.  إليسون إيماس: إترياس
* Schenk ons Uw vrede, genees onze ziekten,
o Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  إشف أمراضنا: * أعطنا سالمك
. إرحمنا

Refrein

المرد
* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .

* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

 القدوس:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
. إرحمنا
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

*`N0ok ovre42enh3t : ovoh `nna3t
: `aji`a `triac : `ele`3con `3mac.

:  أجيا إترياس:  أووه إن نا إيت: * إنثوك أوريف شينهيت
. إليسون إيماس
* U bent barmhartig, en genadig, o Heilige
Drie-eenheid, ontferm U over ons.
.  القدوس إرحمنا:  أيها الثالوث:  والرحوم: * أنت المتحنن

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* `&marwovt
n
` 0ok
:
nak
`cmov
:
`aji`a
: `ele`3con `3mac.

tenhwc
`triac

 أجيا:  تين هوس ناك إسمو إيروك: * إك إسمارواوت إنثوك
.  إليسون إيماس: إترياس
* Gezegend bent U, wij loven en zegenen U, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  نسبحك ونباركك: * تباركت أنت
. إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Ovni25
`nta`fm3ii
:
pire45hap `mm3i :
`aji`a `triac
: `ele`3con `3mac.

:  أجيا إترياس:  بي ريفتي هاب إممي: * اونيشتي إنطا إفمي
. إليسون إيماس
* Waarlijk groot, is de Rechtvaardige
Oordeler, o Heilige Drie-eenheid, ontferm U
over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  الديان العادل: * عظيم بالحقيقة
. إرحمنا

Refrein

المرد
* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .

* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

 القدوس:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
. إرحمنا
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Pekran
et`cmarwovt
:
w
`
pilojoc `ntafm3i :
`aji`a `triac
: `ele`3con `3mac.

 أجيا:  أوبي لوغوس إنطا إفمي: * بيكران إت إسمارواوت
.  إليسون إيماس: إترياس
* Uw Naam is gezegend, o Ware Woord, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  أيها الكلمة الحقيقي: * إسمك مبارك
. إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Rwic eron w
`
tekmetaja0oc
:
: `ele`3con `3mac.

P=x=c
`aji`a

:

qen
`triac

:  خين تيك ميت أغاثوس: * رويس إيرون اوبي إخرستوس
.  إليسون إيماس: أجيا إترياس
* Waak over ons o Christus, in Uw goedheid,
o Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  بصالحك: * أحرسنا أيها المسيح
. إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Cwtem
enire4ernobi
nnovanajk3
:
`aji`a
: `ele`3con `3mac.

:

qen
`triac

:  أجيا إترياس:  خين نو أنانكي: * سوتيم إيني ريف إيرنوفي
. إليسون إيماس
* Hoor naar de zondaars, in hun
verdrukkingen, o Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  فى شدائدهم: * إسمع للخطاة
.إرحمنا

Refrein

المرد
* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .

* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

 القدوس:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
. إرحمنا
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* Tayvx3
nem
: `wlov `eovranoc :
: `ele`3con `3mac.

panovc
`aji`a `triac

:  أجيا إترياس:  اولو اى اورانوس: * طا إبسيشي نيم بانوس
. إليسون إيماس
* Verhef mijn ziel en verstand, tot de hemel, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
:  أيها الثالوث:  إرفعهما الى السماء: * نفسي وعقلي
. القدوس إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* V=c )=c Pennov5 : moi nan `novcw5
: `aji`a `triac : `ele`3con `3mac.

 أجيا:  موي نان إن اوسوتي: * إيوس ثيؤس بين نوتي
.  إليسون إيماس: إترياس
* O Zoon Gods, onze God, schenk ons
verlossing, o Heilige Drie-eenheid, ontferm U
over ons.
 القدوس:  أيها الثالوث:  أعطنا خالصنا: * يا إبن اللـه إلهنا
. إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* F5 pina3t : pire4wov`nh3t
: `aji`a `triac : `ele`3con `3mac.

:  أجيا إترياس:  بي ريف اواو إنهيت: * إفنوتي بي نائيت
. إليسون إيماس
* God is Genadig, en Lankmoedig, o Heilige
Drie-eenheid, ontferm U over ons.
. القدوس إرحمنا:  أيها الثالوث:  طويل األناة: * اللـه الرحوم

Refrein

المرد
* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .

* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

 القدوس:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
. إرحمنا
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* `Xovab
`
xova``b
: p
` 23ri `mF3=e=0=v :
: `ele`3con `3mac.

xovab
`aji`a `triac

 أجيا:  إبشيري إمفي إثؤواب: * إكؤواب إكؤواب إكؤواب
.  إليسون إيماس: إترياس
* Heilig, heilig, heilig, o Zoon van de Heilige,
o Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
:  أيها الثالوث:  يا إبن القدوس: * قدوس قدوس قدوس
. القدوس إرحمنا

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

* `Yvx3 `nnenio5 : mamton `nwovw
pire4cw5
:
` ji`a
a
`triac
: `ele`3con `3mac.

:  ما إمطون نواو اوبي ريف سوتي: * إبسيشي إنين يوتي
.  إليسون إيماس: أجيا إترياس
* Schenk rust o Redder, aan de zielen van
onze vaders, o Heilige Drie-eenheid, ontferm
U over ons.
. القدوس إرحمنا:  نيحهم أيها المخلص: * آباؤنا الراقدون

Psalie Adam bij het Tweede Canticum إبصالية آدام على الهوس الثانى

*W
`
penn3b aripenmev`i : qen
tekmetovro `nnanif3ov`i : `aji`a `triac
: `ele`3con `3mac.

 خين تيك ميت اورو إن نا: * اوبين نيب أري بين ميفئي
.  إليسون إيماس:  أجيا إترياس: نيفيؤي
* Onze Meester, gedenk ons, in Uw Hemels
Koninkrijk, o Heilige Drie-eenheid, ontferm
U over ons.
:  أيها الثالوث:  فى ملكوتك السمائية: * يا ملكنا أذكرنا
.القدوس إرحمنا

Refrein

المرد
* Apahyt nem palace @ hwc
`e]`triac @ `agi`a `triac @ `ele`ycon
`ymac .

* A-pa-hiet nem pa-las, hoos e-tie Trias, akhia Trias,
eleison iemas.

:  أجيا إترياس:  هوس إيتي إترياس: * أباهيـت نيـــم بـاالس
. إليسون إيماس
* Mijn hart en mijn tong, loven de Drie-eenheid, o
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
.  القدوس إرحمنا:  أيها الثالوث:  يسبحان الثالوث: * قلبي ولساني
* Kalbie wa liesanie, josabe7an el thaloos, ajoha el
thalos, el koddoes er7amna.
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De Tweede Hoos
( Psalm 135 )

الهوس الثاني
) 135 ( مزمور

Introductie Voor De Tweede Hoos

مقدمة الهوس الثاني

Amyn
Allylouia
Kurie
`ele`ycon : Kurie `ele`ycon Kurie
`ele`ycon .
Amien alleloja Kyrië eleison : Kyrië eleison Kyrië
eleison .

.  كيرياليسون كيرياليسون: أمين الليلويا كيرياليسون
Amen Halleluja Heer ontferm U : Heer ontferm
U Heer ontferm U.

.  يارب ارحم يارب ارحم: أمين هلليلويا يارب ارحم
Amen alleloja
Jarabor7am.

Jarabor7am : Jarabor7am

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

* Ovwnh `ebol `mPu ge ov`xr3ctoc
ov`aja0oc pe =a=l : ge pe4nai 2op
2a `eneh.
*Oe-oonh evol em Eptshois zje oe-egriestos oe
aghathos pe Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.

* أوأونه إيفول إم إبشويس جى او إخريستوس أو آغاثوس بي
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: الليلويا
* Dank de Heer, want Hij is goed en weldadig
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * أشـكـروا الـرب النه صالح و خيـّر الـليلـويا
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* Ovwnh `ebol `mF5 `nte ninov5 =al: ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Efnoetie ente nie noetie
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * أوأونه إيفول إم إفنوتى إنتى ني نوتى الليلويا
.ناى شوب شا إينيه
* Dank de God der goden Halleluja, want zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * اشـكـروا إلـه األلهـه الـليلـويا
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* Ovwnh `ebol `mPu `nte niu =a=l : ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Eptshois ente nie tshois
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * أوأونه إيفول إم إبشويس إنتى نيشويس الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Dank de Heer der Heren Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * أشـكـروا رب األرباب الـليلـويا
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* F3et`iri `nhanni25 `n`2f3ri `mmavat4 =al :
ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie et-ierie en han nieshtie en esh-fierie em
mavatf Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * في إتئيرى إنهان نيشتى إن إشفيرى إممافاتف الليلويا
. بيف ناى شوب شا إينيه
* Hem, die grote wonderen doet, Hij alleen
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الصانع العجـائب العظـام وحـده الـليلـويا
.رحمته
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* F3eta40ami`o `nnif3ov`i qen ovka5 =al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf thamio en nie-fie-oewie gen oe katie
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * في إيطاف ثاميو إن نيفيؤيى خين أو كاتى الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Die met wijsheid de hemel schiep Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * الـذى خلـق السمـوات بفهـم الـليلـويا
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* F3eta4tagro `mpikahi higen nimwov =al :
ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf takhro em pie kahie hiezjen nie
moo-oe Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * في إيطاف طاجرو إمبى كاهى هجين نيمواو الليلويا
. بيف ناى شوب شا إينيه
*Die de aarde op het water bevestigd heeft
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى ثبـت األرض على المياه الـليلـويا
.رحمته
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*F3eta40ami`o `nhanni25 `nre4`erovwini `mma
vat4 =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf thamio en han nieshtie en ref er oeooinie em mavatf Allieloeja: zje pef nai shop
sha eneh.
* في إيطاف ثاميو إن هان نيشتى إن ريف إر أواوينى
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: إممافاتف الليلويا
* Die de grote lichten maakte, Hij alleen Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

 ألن إلى: * الـذى خلق نيـريـن عظـيمـين وحــده الـليلـويا
.األبـد رحمته
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* `Fr3 `eover2i2i `nte pi`ehoov =al : =ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Efrie e-oe er-shie-shie ente pie ehoo-oe
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى: * إفرى إى أو إرشيشى إنتى بى إيهواو الليلويا
. شوب شا إينيه
* De zon, om te heersen over de dag
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * الشمس لحكم النهار الـليلـويا
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* Piioh
nem
niciov
eve7ovci`a
`nte
pi`egwrh =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Pie-joh nem nie sie-joe ev eksoesia ente pie
e-khoorh Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * بيو نيم ني سيو إف إكسوسيا إنتى بى إيجوره الليلويا
. بيف ناى شوب شا إينيه
* De maan en de sterren, om te heersen over
de
nacht
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * القمـر والنجـوم لحكم الـليـل الـليلـويا
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* F3`eta42ari `enaX3mi nem nov2amici =al
: =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf sharie e-na Kiemie nem noe shamiesie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * في إيطاف شارى إنا كيمى نيم نوشاميسى الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Die de Egyptenaren sloeg in hun
eerstgeborenen
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 ألن إلى: * الـذى ضرب المصريـين مع أبكـارهـم الـليلـويا
.األبـد رحمته
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* Ovoh a4`ini `mPi=cl `ebolqen tovm35 =al
: =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af-ienie em Pisra-iel evol gen toe
mietie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
: * أووه آف إينى إمبى إسرائيل إيفول خين توميتى الليلويا
. جى بيف ناى شوب شا إينيه
* En Israël uit hun midden uitleidde
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * وأخـرج إسرائيـل من وسـطهم الـليلـويا
.رحمته
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* Qen ovgig ec`amahi nem ov2wb2
e4soci =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Gen oe zj-iekh es a-mahie nem oe-shoobsh
ef et-shosie Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.
: * خين أوجيج إس آماهى نيم أوشوفش إفتشوسى الليلويا
. جى بيف ناى شوب شا إينيه
* Met sterke hand en met uitgestrekte arm
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * بيـد عـزيـزة وذراع عاليـة الـليلـويا
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* F3`eta4fwrg
`m`fiom
`n2ari
qen
hanfwrg =al : ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf foorkh em efjom en sharie gen han
foorkh Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
:* في إيطاف فورج إم إفيوم إنشارى خين هان فورج الليلويا
. جى بيف ناى شوب شا إينيه
* Die de Schelfzee in tweeën deelde Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى: * الـذى شـق البحر األحمـر إلى أقسـام الـليلـويا
.األبـد رحمته
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* Ovoh a4`ini `mPi=cl `em3r qen te4m35 =al
: =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af ienie em Pisra-iel e-mier gen tef
mietie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * أووه إف إينى إمبسرائيل إمير خين تيف ميتى الليلويا
. بيف ناى شوب شا إينيه
* En Israël er middendoor deed gaan
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * وآجـاز إسـرائيـل فى وسط ِه الـليلـويا
.رحمته
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* Ovoh a4borber `mFara`w nem te4gom
t3rc `e`fiom n
` 2ari =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af vor-ver em Fara-oo nem tef khom tiers
e-efjom en sharie Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.

* أووه أف فور فير إم فارا او نيم تيف جوم تيرس إإفيوم
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: إنشارى الليلويا
* En Farao met heel zijn leger in de Schelfzee
stortte Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot
in eeuwigheid.

: * وطـرح فـرعـون وكل قـوت ِه فى البحـر األحمـر الـليلـويا
.ألن إلى األبـد رحمته
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* F3`eta4`ini
`mpe4laoc
`ebol
`n`hr3i
hi `p2a4e =al : ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf ienie em pef la-os evol en ehrie hie
epsha-fe Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
* في إيطاف إينى إمبيف الؤس إيفول إن إهرى هى إبشافى
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: الليلويا
* Die zijn volk door de woestijn leidde
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى أخـرج شـعبه إلى البريــة الـليلـويا
.رحمته
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* F3`eta4`ini
`novmwov
`ebol
qen
ovpetra `nkoh `n2wt =al : ge pe4nai 2op 2a `eneh.

* Fie etaf ienie en oe-moo-oe evol gen oe
petra enkoh en-shot Allieloeja: zje pef nai
shop sha eneh.
* في إيطاف إينى إن أوموؤ ايفول خين أو بيترا إنكوه إنشوت
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: الليلويا
* Die water uit de rots voortbracht Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

 ألن إلى األبـد: * الـذى أخـرج ماء من صخرة صماء الـليلـويا
.رحمته
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* F3`eta42ari `nhanni25 `novrwov =al : =ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf sharie en han nieshtie en oeroo-oe
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * في إيطاف شارى إنهان نيشتى إن أوروأو الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Die grote koningen versloeg Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى ضـرب ملوكـا عظـماء الـليلـويا
.رحمته
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* Ovoh
a4qwteb
`nhanovrwov
evoi `n`2f3ri =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af gooteb en han oeroo-oe ef oi en
eshfierie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
* أووه آفخوتيب إن هان أوروأو إف أوى إن إشفيرى الليلويا
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه:
* En geweldige koningen doodde Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وقتـل ملوكا عجـيـبيـن الـليلـويا
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* C3wn `povro `nte Ni`amorreoc =al : =ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Sie-on epoero ente nie Amorre-os
Allieloeja : zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى: * سيون إبؤرو إنتى نى آموريؤس الليلويا
. شوب شا إينيه
* Sichon, de koning der Amorieten Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * سيحون ملـك األمـورين الـليلـويا
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* Nem Wj `povro `nte `)bacan =al : =ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Nem Okh epoero ente Ethvasan, Allieloeja :
zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى شوب: * نيم أوج إبؤرو إنتى إثفاسان الليلويا
. شا إينيه
* En Og, de koning van Basan Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وعـوج ملك باشان الـليلـويا
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* A45 `mpovkahi ev`kl3rono-mi`a =al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Af tie em poe kahie ev eklieronomia
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى: * أفتى إمبو كاهى إف إكليرونوميا الليلويا
. شوب شا إينيه
* Die hun land ten erfdeel gaf Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * أعطى أرضهم ميـراثا الـليلـويا
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* Ev`kl3ronomi`a `mpe4bwk Pi=c=l al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Ev eklieronomia em pef vook Pisra-iel
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * إف إكليرونوميا إم بيف فوك بى إسرائيل الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Ten erfdeel aan Israël, zijn knecht
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * ميـراثا لعـبـده إسرائيـل الـليلـويا
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* `N`hr3i qen pen0ebi`o a4erpenmev`i `nge
Pu =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* En ehrie gen pen thevio af er pen mevie
enzje Eptshois Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.
* إن إهرى خين بين ثيفيو أف إربين ميفىء إنجى إبشويس
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: الليلويا
* De Heer heeft ons gedacht in onze
vernedering
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * فى تـواضعنا ذكــرنا الـرب الـليلـويا
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* Ovoh a4cotten `ebolqen nengig `nte
nengagi =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
Oewoh af sot-ten evol gen nen zj-iekh ente
nen khazj-ie Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.
: * أووه أفسوتين إيفول خين نين جيج إنتى نين جاجى الليلويا
. جى بيف ناى شوب شا إينيه
* En ons gered uit de handen van onze
vijanden
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وخلصنا من أيـدى أعــدائـنا الـليلـويا
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* F3et5 `qre `ncar7 niben etonq =al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie et tie egre en sariks nieven et oon-g
Allieloeja : zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * في إت تى إخرى إنصاركس نيفين إتؤنخ الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Die spijze geeft aan al wat leeft Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى يـعـطى طعـاما لكل جســد حى الـليلـويا
.رحمته
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* Ovwnh `ebol `mF5 `nte `tfe =al : ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Efnoetie ente etfe
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى:* أوؤنه إيفول إم إفنوتى إنتى إتفى الليلويا
. شوب شا إينيه
* Dank de God des hemels Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * إحمـدوا اله السماء الـليلـويا
/ / /
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* Ovwnh `ebol `mPu `nte niu ge ov`xr3ctoc
ov`aja0oc pe =a=l: ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Eptshois ente nie tshois zje oe
igriestos oe aghathos pe Allieloeja: zje pef nai shop
sha eneh.

* أوؤنه إيفول إم إبشويس إنتى نيشويس جى أو إخريستوس أو
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: آغاثوس بى الليلويا
* Dank de Heer der Heren want Hij is goed en
weldadig Halleluja, want zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبــد رحمته: * إحمـدوا رب االربـاب ألنه طيب وصالـح الـليلـويا

/ / /

Lobsh De Tweede
Hoos
لبش الهوس الثاني

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* Marenovwnh `ebol : `mP=x=c
Pennov5 : nem pieroyalt3c :
David pi`prof3t3c.

*Maren oe-oonh evol: em Piegristos
Pennoetie: nem pie jero psalties: Davied pie
profieties.
 نيم بى:  إمبى إخريستوس بين نوتى: * مارين أوأنه إيفول
. دافيد بى إبروفيتيس: يروبصالتيس
* Laat ons dank zeggen: aan Christus onze
God: met de Psalmist: David de profeet.
. داود النبى:  مع المـرتـل:  إلهنا: * فـلنشـكر المسيح

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* Ge a40amio `nnif3ov`i : nem
novdvnamic : a4hicen5 `mpikahi
: `e`hr3i higen nimwov.
* Zje af thamio en nie fie-oe-wie: nem noe zienamies af
hie sentie em pie kahie: e-ehrie hiezjen nie moo-oe.

 أفهيسنتى إمبى: * جى أف ثاميو إن نيفيؤيى نيم نوذينا ميس
. إإهرى هيجين نيموؤ: كاهى
* Want Hij schiep de hemelen: en hun machten:
Hij vestigde de aarde: op de wateren.

 على:  وأسـس األرض:  السمـوات وجنـودهـا: * ألنه خـلق
.الميـاه

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* Nai ni25 `mfwct3r: pir3 nem piioh: a4xav
ev`erovwini: qen pi`ctere`wma.
* Nai nieshtie em fostier: pie rie nem pie joh:
af kav ef er oe-ooinie: gen pie este-re oo-ma.
 أف كاف إف إير:  بيرى نيم بيوه: * ناى نيشتى إمفوستير
.  خين بى إستير أوما: أوؤينى
* De twee grote lichten: de zon en de maan:
schiep Hij om te verlichten: het firmament.
:  جعلهما:  الشمـس والقمـر: * هـذان الكـوكبان العظيمان
.ينـيـران فى الفلك

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* A4`ini `nhan03ov: `ebolqen ne4`ahwr:
a4ni4i `nca ni`223n: 2a`ntovfiri `ebol.
* Af ienie en han thie-joe: evol gen nef ahoor: af niefie en sa nie esh-shien: sha en toe
fierie evol.
 أفنيفى إنصانى:  إيفول خين نيف آهور: * أف إينى إنهان ثيو
. شا إنتو فيرى إيفول: إش شين
* Hij bracht de winden voort: uit Zijn schatten:
Hij blies over de bomen: en zij kwamen tot bloei.

 حتى:  نفــخ فى األشجـار:  من خباياها: * أخـرج الـرياح
.أزهـرت

Lobsh de tweede hoos
لبش الهوس الثاني
* A4hwov `novmovnhwov : hi-gen `pho `m`pkahi :
2a`nte4rwt `e`p2wi : `nte45 `mpe4ovtah.

* Af hoo-oe en oe-moen hoo-oe hiezjen ep ho
em ep kahie: sha entef root e-epshooi: entef
tie em pef oe-tah.
 شا إنتيف: * أفهوأو إن أومونهوؤ هيجين إبهو إم إبكاهى
. إنتفتى إمبيف أو طأه: روت إإبشوى
* Hij gaf regen: op het aangezicht van de aarde: zij
bloeide: en gaf haar vruchten voort.

 وأعـطت:  حتى أنـبتـت:  على وجـه األرض: * أمطر مطرا
.ثمـرها

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* A4`ini `novmwov: `ebolqen ovpetra:
a4`tco `mpe4laoc: `n`hr3i hi `p2a4e.
* Af-ienie en oe-moo-oe: evol gen oe petra: af
etso em pef la-os: en ehrie hie ep sha-fe.
 أف إتسو إمبيف:  إيفول خين أو بيترا: * أف إينى إن أوموؤ
. إن إهرى هى إبشافى: الؤس

* Hij bracht water voort: uit een rots: en gaf
Zijn volk te drinken: in de wildernis.
. فى البـريـة:  وسقى شـعبـة:  من صخرة: * أخرج ماء

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* A40amio `mpirwmi: kata pe4`ini: nem
te4hikwn: e0re4`cmov `ero4.
* Af thamio em pie romie: kata pef ienie:
nem tef hiekon: ethref esmoe erof.
:  نيم تيف هيكون:  كاطا بيف إينى: * أفثاميو إمبى رومى
. إثريف إسمو إيروف
* Hij maakte de mens: naar Zijn beeld: en
Zijn gelijkenis: dat Hij hem mag zegenen.
. لكى يبـاركـه:  وصـورت ِه:  كشبـ ِه: * صنع االنسان

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* Marenhwc `ero4 : tensici `mpe4ran :
tenovwnh na4 `ebol : ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Maren hoos erof: ten et-shiesie em pefran: ten oeoonh naf evol: zje pef nai shop sha eneh.

 تين أوأنه:  تين إتشيسى إمبيف ران: * مارين هوس إيروف
. جى بيف ناى شوب شا إينيه: ناف إيفول
* Laten wij Hem prijzen: en Zijn Naam verhogen:
en Hem danken: want Zijn genade is tot in
eeuwigheid.

 كــائنة:  ونشـكـره ألن رحمته:  ونـرفـع إسمه: * فـلنسـبحه
.الى األبـد

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* Hieten nievx3 : `nte piieroyalt3c
David : Pu `ari`hmot nan: `mpixw
ebol `nte nennobi .

*Hieten nie evshie: ente pie jero psalties
Davied: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo
evol ente nen novie.
 إبتشويس:  إنتى بي ييروبصالتيس دافيد: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: أرى إهموت نان
* Door de voorbede: van de Psalmist David: o Heer
schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.
.  بـمغـفــرة خطـايانا:  يـارب أنعـم لـنا:  المـرتل داود: * بصلـوات

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* Hieten

ni`precbi`a:
`nte
50e`otokoc =e=0v Mari`a: Pu `ari`hmot
nan: `mpixw ebol `nte nennobi.

* Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oe-wab
Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol
ente nen novie.

:  إنتى تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: إبتشويس آرى إهموت نان
* Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige
Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

:  يـارب أنعـم لـنا:  األلـه القـديسـة مـريم: * بشـفـاعات والـدة
. بـمغـفــرة خطـايانا

Lobsh de tweede hoos
لبش الهوس الثاني
* Hieten ni`precbi`a: `nte `pxoroc
t3r4 `nte niajjeloc: Pu `ari`hmot
nan: `mpixw ebol `nte nennobi.
* Hieten nie epresvia: ente ep goros tierf ente nie
ankhelos: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol
ente nen novie.

:  إنتى إبخوروس تيرف إنتى ني أنجيلوس: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: إبتشويس آرى إهموت نان
* Door de voorspraak: van alle koren van engelen:
o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.
 بـمغـفــرة:  يـارب أنعـم لـنا:  صفـوف المالئكة: * بشفـاعات كل
.خطـايانا

Lobsh de tweede hoos

لبش الهوس الثاني

* `K`cmarwovt
`al30wc:
nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na =e=0v: ge
ak 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 بي ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: * إك إسماراوت آليثوس
. جى أك إي أك سوتي إممون: إثؤواب
* Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.
َ ألنك أتيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: * مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
/ / /
Index - الفهرس
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مديح فلنرتـــل مع داود
( Fal norattel ma3 Daoed )
طرح آدام علي الهــوس الثاني
De Expositie Adam Op De
Tweede Hoos
إبصالية آدام على الهوس الثالث
) ( تي شيب إهموت إنتوتك
Psalie Adam bij het derde
Canticum
(Tie-sheb iehmoet intotk)
مديح أشكرك يا إله يعقوب
Een lofzang Ashkorak ja eleh
ha3kob

الهوس الثالث
De Derde Hoos

Een lofzang na de Lobsh
van het Tweede Canticum
Fal norattel ma3 Daoed

مديح علي لبش الهوس الثاني
فلنرتـــل مع داود

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 ونشـــكر فضل: * فلنرتـــل مع داود
 جى بيف ناي:  ألنه رحوم وودود: هللا
.شوب شا إينية
* Fal norattel ma3e Daoed, wa nashkor
fadl Alla, le annoe ra7iem wa wadoed, zje
pef nai shop sha eneh*.
* Laat ons zingen met Daoed, en
dankzeggen aan God, want Hij is
barmhartig en goed, zje pef nai shop sha eneh.
*(want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid)

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 مرسل: * أشكروا الرب فإنه صالح
 على الصالح: غيثه من أعلى سمـاه
. جى بيف ناي شوب شا إينية: والطالح
* Oshkoroe el Rab fa-ennoe sale7,
morsel ghesoe men a3la sama, 3alal
sale7 wal tale7, zje pef nai shop sha eneh.
* Dank de Heer want Hij geeft
zonneschijn, en regen aan allen, of zij nu
goed of boosaardig zijn, zje pef nai shop
sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 ألنه صالح طويل: * أشكروا إلـه اإللـه
 جى بيف:  له المجـد والعظمـة: األنـاه
.ناي شوب شا إينية
* Oshkoroe ielah el aliha, fa ennoe sale7
tawiel el anaah, laho el makhd wel
3azama, zje pef nai shop sha eneh.
* Dank de God der goden want Hij, is
lankmoedig en waarlijk goed, aan Hem is
de heerlijkheid, zje pef nai shop sha
eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 واحـد ال رب: * قدوس قدوس اكؤواب
 جى:  إشكروا رب األربــاب: سـواه
.بيف ناي شوب شا إينية
* Koddoes Koddoes ek-oeweb, wa7ed la
Rab sowah, oshkoroe rab el arbab, zje
pef nai shop sha eneh.
* Heilig Heilig ek-oeweb, dank de Here
der Heren, geen andere Heer dan Hem,
zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 له المجـــد: * مــأل األرض بمجـــده
:  صنع العجائب وحده: في علـو سماه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* Mala2 el ard be makhdoe, lahoe el
makhd fie 3olwi samaah, sana3 el 3akhaeb wa7do, zje pef nai shop sha eneh.
* Met Zijn glorie en overvloed, heeft God
de aarde vervuld, Hij alleen die
wonderen doet, zje pef nai shop sha
eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وأسسهـا: صــور علــو السموات
ّ *
:  والنجـوم فيها سائرات: بكلمــة فيـه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* Sawar 3olw el samawat, wa assas-ha
be kelmet fih, wal nokhoem fieha sairaat, zje pef nai shop sha eneh.
* De hemel heeft Hij voltooid, en
gevormd door slechts een woord, Hij
heeft hem met sterren getooid, zje pef
nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وبَسطها فوق: * َجبَ َل األرض بالحكمـة
 جى: بالخلقـــة
ِ  ومــألها: وجـه المياه
.بيف ناي شوب شا إينية
* Khabbal el ard bel 7ekma, wa basat-ha
fok wakh-h el mah, wa mala2ha be el
gelka, zje pef nai shop sha eneh.
* Hij schiep de aarde met wijsheid, en
heeft haar met schepsels vervuld, en
over water uitgebreid, zje pef nai shop
sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 ينيران في: * رتب كوكبين عظيمين
:  الشمس والقمر سائرين: جـو سمــاه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* Rattab kawkabain 3azimain, jonierani
fie khauw samaah, el shams wel kamar
sa-irain, zje pef nai shop sha eneh.
* Twee lichten deed Hij ontstaan, om te
schijnen aan Zijn hemel: dat zijn de zon
en maan, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 سائرة في: * جعـل الشمس لسلطان النهار
 جى:  والقمـر والنجوم لليل: الَفلك دائرة
.بيف ناي شوب شا إينية
* Kha3al el shams le soltaan el nahaar,
sa-ira fie el felek da-2ira, wel kamar wel
nokhoem lel leil, zje pef nai shop sha
eneh.
* De zon om te heersen bij dag, aan Zijn
grote firmament, en de maan en sterren
bij nacht, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وأهلك: * سكب غضبه على فرعون
 وأختـار موسـى وهــارون: كامل أعداه
. جى بيف ناي شوب شا إينية:
* Sakab ghadaboe 3ala far3oen, wa ahlak
kamel a3dah, wa egtar Moesa wa haroen,
zje pef nai shop sha eneh.
* Over farao kwam Zijn toorn, Hij
versloeg Zijn vijanden, en verkoos
Mozes en Aaron, zje pef nai shop sha
eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 في مصر بذراع ما: * لشعبه صنع اآليــات
 جى:  وضربهم بأشنع الضربات: أعـــاله
.بيف ناي شوب شا إينية
* Le sha3boe sana3 el ajaat, fie masr
bezera3 ma a3lah, wa darabha be ashna3
el darabat, zje pef nai shop sha eneh.
* Hij heeft Zijn volk geleid, uit Egypte
met sterke hand, met plagen en onheil,
zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 ضربهم: * المصريون و أبكارهم
 وخلص شعبه من: بذراع ما أعــاله
. جى بيف ناي شوب شا إينية: وسطهم
* El
masre-joen
wa
ab-karhom,
darabhom be zera3 ma a3la, wa gallas
sha3boe men wasat-hom, zje pef nai
shop sha eneh.
* Met grote heerschappij, sloeg Hij hun*
eersteling, Hij redde Zijn volk uit
slavernij, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وطرح فرعون: * شق البحـر وفلقه
 جى:  وجــاز إسرائيل وسطه: جـــواه
.بيف ناي شوب شا إينية
* Shakka el ba7r wa falkoe, wa tara7
far3oen khowa, wa khaaz Isra-iel
wasatahoe, zje pef nai shop sha eneh.
* Hij deelde het water in twee, en stortte
Farao erin, Israël liep midden door de
zee, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وروى: * أنبع المـاء من الصخـرة
 جى:  في البرية القفرة: شعبه وسقاه
.بيف ناي شوب شا إينية
*Anaba3 el maa2 men en sagra, we rawa
sha3boe wa sakaa, fie el bareja el kafra,
zje pef nai shop sha eneh.
*In de kale dorre woestijn, heeft Hij Zijn
volk gelaafd, de rots werd een
waterfontein, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وقتل شيحون: * أوصلهم بـالد كنعان
 جى بيف:  وعـوج ملك باشـان: وفناه
.ناي شوب شا إينية
* awsalhom belaad ken3an, wa kattal
shie-7oen wa fanaah, wa 3oekh malek
bashaan, zje pef nai shop sha eneh.
* Hij versloeg iedere vijand, en aan Israël
Zijn knecht, gaf Hij ten erfdeel hun land,
zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 إلسرائيل عبده: * أعطـى أرضهم ميراثا
:  وذكرنا في تواضعنـــــــــــــــا: وفتاه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
*A3ta ardahom mierasan, le Isra-iel
3abdoe wa fataah, wa zakarna fie
tawada3na, zje pef nai shop sha eneh.
*Hij versloeg iedere vijand, en aan Israël
Zijn knecht, gaf Hij ten erfdeel hun land,
zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 لكــل: * خلصنا من األعداء المحيطين
 إعترفـوا إللــه السمـاء: حي عــــزاه
. جى بيف ناي شوب شا إينية:
* Gallasna men a3da el mo7etien, le kol
7ay 3aza2, e3tarefoe le ielah el samaa2,
zje pef nai shop sha eneh.
* De Heer heeft ons bevrijd, uit de greep
van de vijand, loof Hem in Zijn hemels
rijk, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 والسجـود ألثر: * يجب له كل اإلكــرام
:  أشكروا فضــله علي الدوام: قدميـه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* Ja-kheb laho kol el ekram, wel sekhoed le asar kadamaah, oshkoroe
fadloe 3ala al-dawam, zje pef nai shop sha eneh.
* Aan Hem is de heerlijkheid, en
aanbidding in nederigheid, dank Hem
immer om Zijn goedheid, zje pef nai
shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وأشكروا: * إعترفوا إلســم المسيح
:  وزيــدوه بالتسابيح: فضله ورضــاه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* E3terefoe le esm el Masie7, wa
oshkoroe fadloe wa redaah, wa
zedoehoe bel tasabie7, zje pef nai shop
sha eneh.
* Belijd de Naam van de Heer, en dank
Hem om Zijn gunst, geef Hem de lof en
eer, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 فرعـون العقـــلي: * خلصنـا من إبليس
 جى:  وأجازنـا بحـر التقـديس: خــزاه
.بيف ناي شوب شا إينية
* Gallasna min eblies, far3oen el 3akli
gazah, wa akhazna ba7r el takdies, zje
pef nai shop sha eneh.
* Net als farao eertijds, heeft Hij satan
beschaamd. Hij heeft ons met water
gewijd, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وعتقنـا من رق: * أدخلنا بحـر العمـاد
:  وأوصلنـا أرض الميعــاد: الطغيـان
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* Adgalna ba7r el 3emad, wa 3atakna
men rak el taghayen, wa awsalna ard el
mie3ed, zje pef nai shop sha eneh.
* Hij redde ons van de tiran, door het
water van de doop, en gaf ons het
beloofde land, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 ورمى: * شق المسيح بحر الجحيم
:  وأخرجنـا بسر عظيم: الشيطان جواه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* Shak el Massie7 ba7r el kha7iem, wa
rama el shaytan khowa, wa agra-khna
menoe be-sir 3aziem, zje pef nai shop
sha eneh.
* Hij spleet de zee van het dodenrijk, en
bond de duivel erin, Hij heeft Zijn volk
eruit bevrijd, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 إلى محلـه: * وأصعدنـا مع شعبه
 جى بيف:  ودعانــا أحبابـــه: وهنـاه
.ناي شوب شا إينية
* Wa as3adna ma3 sha3bahoe, iela
ma7aloe wa hanah, wa da3ana a7ba-boe,
zje pef nai shop sha eneh.
* Hij hief ons op tot het pad, naar Zijn
vreugdevolle Rijk, want Hij heeft ons
liefgehad, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 أعطانا: * ِعـ ّوض المن والسلوى
:  وأعطانا البيعة الحلوة: جسده حياه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* 3ewwad el men wal salwa, a3tana
khasadoe 7ajah, wa a3tana el bei3a el
7elwa, zje pef nai shop sha eneh.
* In plaats van het manna, gaf Hij ons de
mooie Kerk, en tot spijs gaf Hij Zijn
Lichaam, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 وأعطنا: * أنبع المـاء من الصخرة
:  وروى نفوسنا القفرة: دمـه شربناه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* Anba3 el maa2 min al sagra, wa a3tana
dammoe sharabna, wa arwa nefoesna el
kafera, zje pef nai shop sha eneh.
* Uit de rots bracht Hij water voort, en
om ons te helen door Zijn bloed, werd Hij
doorboort, zje pef nai shop sha eneh.

Een lofzang na de Lobsh van het Tweede Canticum مديح علي لبش الهوس الثاني

 والوعد: * وأوصلنا أرض الميعـاد
:  وهو ملكوت السموات:الجديـد نلناه
.جى بيف ناي شوب شا إينية
* Wa awsalna ard el mie3ed, el wa3d el
khedied agazna, wa howa malakot el
samawat, zje pef nai shop sha eneh.
* De Heer heeft ons geleid, tot het
nieuwe beloofde land, Zijn Hemels
Koninkrijk, zje pef nai shop sha eneh.
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De Expositie Adam Op De Tweede Hoos

طرح آدام علي الهــوس الثاني

فلنرتل مع المرتل داود النبى الحسن فى الترتيل ونصرخ
 إشكروا هللا،  إشكروا الرب فإنه صالح: بصوت واحد قائلين
.  ألن رحمته دائمة إلى األبد وإلى كل الدهور، رب األرباب
Laat ons zingen met David de profeet,
lofzanger
en
psalmist.
Laat
ons
éénstemmig uitroepen zeggende: Dank de
Heer, want Hij is goed. Dank God, de Heer
der heren, want Zijn genade is tot in
eeuwigheid en tot in alle eeuwen.

De Expositie Adam Op De Tweede Hoos

طرح آدام علي الهــوس الثاني

،  وخلق السموات بفهمه الرفيع، ألنه صنع عجائب عجيبه
 الشمس والقمر جعلهما ينيران فوق، النيرين العظيمين
 الشمس لسلطان النهار والقمر والنجوم لسلطان، السموات
. الليل
Want Hij heeft wonderwerken gedaan, Hij
schiep de hemelen met Zijn verheven
verstand. Hij maakte de twee grote lichten,
de zon en de maan, om licht te geven
boven de hemelen; de zon om te heersen
overdag, de maan en sterren om te heersen
in de nacht.

De Expositie Adam Op De Tweede Hoos

طرح آدام علي الهــوس الثاني

 وغرقهم فى البحر األحمر، وضرب المصريين وكل أبكارهم
،  أخرج إسرائيل من وسطهم، بيد عزيزة وذراع رفيع
. فرعون الملك ومراكبه العظيمة غرقهم فى البحر األحمر
Hij sloeg de Egyptenaren en al hun
eerstgeborenen, Hij deed ze verdrinken in
de Rode Zee. Met een sterke hand en een
uitgestrekte arm voerde Hij Israël uit hun
midden weg. Hij deed Farao de koning en
zijn grote strijdwagens ten ondergaan in de
Rode Zee.

De Expositie Adam Op De Tweede Hoos

طرح آدام علي الهــوس الثاني

 وهم،  صاروا معجزة المحاربين، وقتل أيضا ملوكا عظماء
 وأحب،  وعوج ملك مدينة باشان، شيحون ملك األموريين
.  وأعطاهم أرضهم ميراثا، شعب إسرائيل
Hij doodde ook grote koningen, die
wonderlijke strijdkrachten waren: Sichon,
koning van de Amorieten en Og, koning
van de stad Basan. Hij gaf hun land als
erfdeel aan het volk van Israël, dat Hij
liefhad.

De Expositie Adam Op De Tweede Hoos

طرح آدام علي الهــوس الثاني

 وذكرنا فى،  ودعانا خواصه، الذين نحن معشر المسيحيين
 فلذلـك نصـرخ ونقول مع،  وخلصنا من أيدى أعدائنا، مذلتنا
: المرتل داود النبى
Zij zijn een toonbeeld van ons, christenen,
want Hij heeft ons de Zijnen genoemd. Hij
gedacht ons in onze vernedering en redde
ons uit de handen van onze vijanden.
Daarom roepen wij uit en zeggen met
David, de profeet en lofzanger :

De Expositie Adam Op De Tweede Hoos

طرح آدام علي الهــوس الثاني

،  فإنه صالح وإلى األبد رحمته، أشكروا رب األرباب
.  يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا، بصلوات داود النبى المرتل

Dank de Heer der heren, want Hij is goed
en Zijn genade is tot in eeuwigheid. Door
de voorbeden van David de Psalmist, o
Heer schenk ons de vergiffenis van onze
zonden.
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إبصالية آدام على الهوس الثالث
) ( تي شيب إهموت إنتوتك
Psalie Adam bij het derde
Canticum
(Tie-sheb iehmoet intotk)

مديح أشكرك يا إله يعقوب
Een lofzang Ashkorak ja
eleh ha3kob

الهوس الثالث
De Derde Hoos

Psalie Adam bij het derde
Canticum
Tie-sheb iehmoet intotk

إبصالية آدام على الهوس الثالث

تي شيب إهموت إنتوتك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je ak`iri neman @ kata peknis]
`nnai.
 جي أك إيري:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  كاطا بيك نيشتي إن ناي: نيمان
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
heeft met ons gehandeld, volgens Uw grote
genade.
. كعظيم رحمتك:  ألنك صنعت معنا:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je akouwrp `mpeksyri @ sa
`ntekcw] `mmon .
 جي أك:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  شا إنتيك سوتي إممون: اواورب إم بيك شيري
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
heeft gezonden Uw Zoon, om ons te verlossen.
.  حتى خلصتنا:  ألنك أرسلت إبنك:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je ak[icarx `ebol @ qen ;y=e;
= =u
Maria.
 جي أك إتشي:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  خين ثي إثؤواب ماريا: صاركس إيفول
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
heeft het vlees aangenomen, uit de Heilige
Maria.
.  من القديسة مريم:  ألنك تجسدت:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je aumack qen By;leem @ kata
]`provyti`a.
 جي أف:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  كاطاتي إبروفيتيا: ماسك خين فيث ليئيم
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
bent geboren in Bethlehem, volgens de
profetieën.
. بيت لحم كالنبوة:  ألنك و ِلدت فى:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @ @
je aunau `epek`wou @ `nje
niman`ecwou .
 جي أفناف:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  إنجي ني مان إيسواو: إبيك اواو
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want de
herders hebben, Uw glorie aanschouwd.
. نظروا مجدك:  ألن الرعاة:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je aksai nan @ qen tekmetcai`e .
 جي أك شاي:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  خين تيك ميت صاي إي: نان
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
heeft over ons geschenen, met Uw
heerlijkheid.
.  لنا ببهائك:  ألنك أشرقت:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je ak`iri `nhanmyini @ nem
han`svyri euos .
 جي أك إيري:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  نيم هان إشفيري إف اوش: إنهان ميني
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
heeft talrijke, wonderen verricht.
 ومعجزات:  ألنك صنعت آيات:  يا إله إسرائيل: * أشكرك
. كثيرة

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je auer-oucosyni erok @ `nje
niioudai .
 جي أف إير:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  إنجي ني يوداي: اوسوتشني إيروك
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want het
joodse volk, heeft tegen U samengezweerd.
.  تشاوروا عليك:  ألن اليهود:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

إبصالية آدام على الهوس الثالث

Psalie Adam bij het derde Canticum

@ * }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l
je auask `epi½ @ qen ]golgo;a .
* تي شيب إهموت إنتوتك  :إفنوتي إم بسرائيل  :جي أف أشك
إيبي إسطافروس  :خين تي غولغوثا .
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
bent gekruisigd, op Golgota.
* أشكرك  :يا إله إسرائيل  :ألنك صلبت  :على الصليب
بالجلجثة .

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je au,ak qen pi`mahu @ `m`vry]
`nnirefmwout .
 جي أفكاك:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  إم إفريتي إن ني ريف مواوت: خين بي إمهاف
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
bent gelegd in het graf, net als de doden.
 مثل:  ألنك وضعت فى القبر:  يا إله إسرائيل: * أشكرك
. األموات

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je menenca =g `nehoou @ aktwnk
`ebolqen nye;mwout .
 جي ميننصا:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  أك طونك إيفول خين ني إثمواوت: شومت إن إيهواو
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want na
drie dagen, bent U verrezen uit de dood.
 بعد ثالثة:  ألنك قمت من الموت:  يا إله إسرائيل: * أشكرك
. أيام

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je aksenak `epecyt `eamen] @
`eqoun `e]``pronia.
 جي أك:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  إيخون إيتي إبرونيا: شيناك إيبي سيت إى أمينتي
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want u
bent afgedaald, tot de Hades, het dodenrijk.
 حيث:  ألنك نزلت الى الجحيم:  يا إله إسرائيل: * أشكرك
. الهاوية

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je aknohem `nAdam @ nem pefgenoc tyrf.
 جي أك:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  نيم بيف جينوس تيرف: نوهيم إن آدام
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
heeft Adam gered, en heel zijn geslacht.
.  وكل جنسه:  ألنك خلصت أدم:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je
akhonhen
`etotou
@
`nnek`apoctoloc.
 جي أك هون:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  إن نيك أبوسطولوس: هين إطوطو
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
heeft uitgezonden, Uw apostelen.
.  أوصيت رسلك:  ألنك:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je aksenak `e`hryi @ `e`pswi
`enivyou`i.
 جي أك:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
. فيؤوي
 إإبشوي إيني: شيناك إإهري
ّ
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
bent opgevaren, tot de hoogste hemel.
. الى أعلى السموات:  ألنك صعدت:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je
akhemci
caou`inam
@
`mPipantokratwr.
 جي أك:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  إم بي باندوكراطور: اووي نام
ّ هيمسي صا
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
bent gezeten aan de rechterhand, van de
Pantokrator.
 عن يمين ضابط:  ألنك جلست:  يا إله إسرائيل: * أشكرك
. الكل

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
je eke`i `e]hap @ `e]oikoumeny.
 جي إك إي:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  إيتي إيكوميني: تي هاب
* Ik zeg U dank, o God van Israël, want U
zult komen, om de hele wereld te oordelen.
.  وتدين المسكونة:  ألنك ستأتي:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
moi nyi `nounai @ nem ou,w `ebol.
 موي ني إن:  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  نيم اوكو إيفول: اوناي
* Ik zeg U dank, o God van Israël, schenk mij
genade, en vergiffenis.
.  وغفرانا:  أعطني رحمة:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

Psalie Adam bij het derde Canticum

إبصالية آدام على الهوس الثالث

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @
`aricun,wrin @ `nnen-paraptwma.
 أري سين: :  إفنوتي إم بسرائيل: * تي شيب إهموت إنتوتك
.  إن نين بارابطوما: خورين
* Ik zeg U dank, o God van Israël, vergeef
onze, ongerechtigheden.
.  زالتنا:  إصفح عن:  يا إله إسرائيل: * أشكرك

إبصالية آدام على الهوس الثالث

Psalie Adam bij het derde Canticum

* }sep`hmot `ntotk @ V] `mP=i=c=l @ je
]]`wou `mpekran @ ouoh tenouwst
`mmok @ kata peknis] `nnai .
* تي شيب إهموت إنتوتك  :إفنوتي إم بسرائيل  :تي تي اواو إم
بيكران  :اووه تين اواوشت إمموك  :كاطا بيك نيشتي إن ناي .
* Ik zeg U dank, o God van Israël, , ik verheerlijk
Uw Naam, en wij aanbidden U.

* أشكرك  :يا إله إسرائيل  :ونمجد إسمك  :ونسجد لك :
كعظيم رحمتك .
/ / /
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Link

لينك

مديح أشكرك يا إله يعقوب
Een lofzang Ashkorak
ja eleh ha3kob
الهوس الثالث
De Derde Hoos

Een lofzang Adam na de
Lobsh van het Derde
Canticum
Ashkorak ja eleh ha3kob

مديح آدام علي لبش الهوس
الثالث
أشكرك يا إله يعقوب

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* أشكرك يا إله يعقوب  :إله قادر مرهوب
 :كمل كل المكتوب  :فى أبواب إبنة صهيون.
* بدأ متى الرسول  :باألمثال يقول  :عن
حبل البتول  :فى أبواب إبنة صهيون .
* تاجر مدينة التوراة  :طلب كنز الحياة :
وجد عذراء فتاة  :فى أبواب إبنة صهيون.
* جاز بنور بهاه  :داخل حقل خباه  :ومنه
إقتناه  :فى أبواب إبنة صهيون .

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* حمل اللـه قد صار :كاهنا خادم األسرار:
ألنه رئيس أحبار  :فى أبواب إبنة صهيون.
* خردل أيضا وخمير :األثنان قال البشير:
عن اإليمان يشير :فى أبواب إبنة صهيون.
* خمير فى سميذ :تجسد اإلبن الوحيد:
خمرنا يوم التعميد :فى أبواب إبنة صهيون
* درا وجده إنسان  :مضى وباع كل ما كان :
وإشترى لؤلؤ اإليمان :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* رسم الحمل السالم :من قبل إنشاء العالم :ليذبح
من أجل خالص آدم  :فى أبواب إبنة صهيون .

* شرك حبكه الشيطان  :ليصيد آدم اإلنسان :
صاده وحوا اإلثنان  :فى أبواب إبنة صهيون.

* سبق لص سالب  :وحش ونبى كذاب :
خدع أوالد اآلب  :فى أبواب إبنة صهيون.
* سباهم بالخطيه  :من ثمرة ردية :
داسوا الوصية  :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* سبقت العتيقة  :كتبت بالحقيقة  :حجه وثيقة
 :فى أبواب إبنة صهيون .
* شوكا وحسكا تنبت لك  :زلة آدم هيأت لك :
إكليل شوك صنعت لك  :فى أبواب إبنة صهيون.

* صدقت مواعيد اللـه  :كما قالت التوراة
 :يأتى نسل المرأة  :فى أبواب إبنة صهيون.
* نبى وإله قدير  :صنع كل التدبير  :وقتل
التنين الكبير  :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* صدقت جميع أقوالك  :تتقدس فى أفعالك
 :لتخبر بأعمالك  :فى أبواب إبنة صهيون.
* ضل آدم أيضا وإحتار  :حين أكل من األثمار
 :وتاه بين األشجار  :فى أبواب إبنة صهيون.

* َطلَبه ربه برضاه  :وحلف بيمين وأتاه :
وبدمه قد فداه  :فى أبواب إبنة صهيون.
* طاهر وأمين صادق  :كمل يمينه السابق  :على
طقس ملكى صادق  :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* صدقت جميع أقوالك  :تتقدس فى أفعالك
 :لتخبر بأعمالك  :فى أبواب إبنة صهيون.
* ضل آدم أيضا وإحتار  :حين أكل من األثمار
 :وتاه بين األشجار  :فى أبواب إبنة صهيون.

* َطلَبه ربه برضاه  :وحلف بيمين وأتاه :
وبدمه قد فداه  :فى أبواب إبنة صهيون.
* طاهر وأمين صادق  :كمل يمينه السابق  :على
طقس ملكى صادق  :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* ظهر الطيب وفاح َ :
غرست أنا وأبى الفالح :
بستان يثمر الصالح  :فى أبواب إبنة صهيون.
* عروس بكر وبتول  :خطبها بولس الرسول :
عن البيعة يقول  :فى أبواب إبنة صهيون.

* غنم داخل الضيعه  :ترتع وسط البيعة :
األم الوديعة  :فى أبواب إبنة صهيون.
* فرق وأعطى المساكين  :بره دائم كل حين :
لشعبه المجتمعين  :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* فى سر القربان  :ثالثة الزمه للبنيان  :الحب
والرجاء وااليمان  :فى أبواب إبنة صهيون.
* فى هيكل سليمان  :عمودان رفيعا البنيان :
التوبة والغفران  :فى أبواب إبنة صهيون.

* قال يوحنا البشير  :إن اآلب القدير :
أرسل إبنه الخبير  :فى أبواب إبنة صهيون.
* َكم َل كالم المزمور  :ربنا إشتمل بالنور :
يكمل بالسرور  :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* لوقا قال بتأويل  :مكتوب فى اإلنجيل  :إنسان
كان له وكيل  :فى أبواب إبنة صهيون.
* لما سمع بأعماله َ :طلبه أيضا وسأله :
يعطى حساب توكيله  :فى أبواب إبنة صهيون.
* لوال ناموس إسرائيل  :ما كان رفع اإلنجيل :
حكمة هذا الجيل  :فى أبواب إبنة صهيون.
* مضى الناموس المطلوب  :وثبت ميراث يعقوب
 :ولم يتغير المكتوب  :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* نَصب حية النحاس  :فى برية القصاص  :وهى
رمز صليب ماسياس  :فى أبواب إبنة صهيون.
* نطق يسوع فوق الصليب  :ودعا أمه والحبيب
 :يوحنا عالى النصيب  :فى أبواب إبنة صهيون.

* شَرفه بالعطيه  :ونزع عنه الخطيه  :فخر
الرسولية  :فى أبواب إبنة صهيون.
* هوذا إمرأة فى الجليان  :حبلى بإستعالن :
واإلبن الوحيد منها كان  :فى أبواب إبنة صهيون.

مديح علي لبش الهوس الثالث

Een lofzang na de Lobsh van het Dered Canticum

* هربت هذه المرأة  :بجناحى أقوال اللـه :
الحديثه والتوراة  :فى أبواب إبنة صهيون.
* هربت الى البرية  :صهيون النقية  :لتعول
الذرية  :فى أبواب إبنة صهيون.
* يارب إحفظ بطركنا  :وشركاءه أساقفتنا :
وبصلواتهم ثبتنا  :فى أبواب إبنة صهيون.
* يارب إحفظ كهنتنا  :وأيضا شمامستنا  :مع
كافة أمتنا  :فى أبواب إبنة صهيون.
/ / /
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De Derde Hoos
( Daniël 3:50-90 )

الهوس الثالث
) 90-50:3 ( دانيال

Introductie Voor De Derde Hoos

مقدمة الهوس الثالث

Amyn
Allylouia
Kurie
`ele`ycon : Kurie `ele`ycon Kurie
`ele`ycon .
Amien alleloja Kyrië eleison : Kyrië eleison Kyrië
eleison .

.  كيرياليسون كيرياليسون: أمين الليلويا كيرياليسون
Amen Halleluja Heer ontferm U : Heer ontferm
U Heer ontferm U.

.  يارب ارحم يارب ارحم: أمين هلليلويا يارب ارحم
Amen alleloja
Jarabor7am.

Jarabor7am : Jarabor7am

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`K`cmarwovt Pu F5 `nte nenio5
: `kerhov`o `cmarwovt `kerhov`o sici
2a ni`eneh.
*Ek-esmaroo-oet Eptshois Efnoetie ente nen jotie:
ek er hoe-o esmaroo-oet ek er hoe-o t-shiesie sha nie
eneh.

 إك إيرهوؤ: * إك إسماروؤت إبشويس إفنوتى إنتى نين يوتى
. إسماروؤت إك إيرهوؤتشيسى شانى إينيه
* Gezegend bent U, Heer, God van onze vaderen,
zeer gezegend en verhoogd in eeuwigheid.
 ومتـزايـد عـلـوا:  ومتـزايد بـركة:  أيها الـرب إلهنا: * مبارك أنت
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

* `$`cmarwovt `nge piran =e=0v `nte pek`wov
: `4erhov`o `cmarwovt `4erhov`o sici 2a ni`eneh.
* Ef esmaroo-oet enzje pie ran eth-oe-wab
ente pek o-oe: ef er hoe-o esmaroo-oet: ef er
hoe-o t-shiesie sha nie eneh.
 إف: * إف إسماروؤت إنجى بيران إثؤاب إنتى بيك أو أوو
. إيرهوؤ إسماروؤت إف إيرهوؤ تشيسى شانى إينيه
* Gezegend is uw glorievolle Heilige Naam,
zeer gezegend en verhoogd in eeuwigheid.
 ومتـزايد:  ومتـزايـد بـركة:  المقـدس: * مبارك أسم مجـدك
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`K`cmarwovt qen pierfei `nte pek`wov =e0
= v
: `kerhov`o `cmarwovt `kerhov`o sici 2a ni`eneh.
* Ek-esmaroo-oet gen pie er-feej ente pek oooe eth-oe-wab: ek er hoe-o esmaroo-oet ek er
hoe-o t-shiesie sha nie eneh.
 إك: * إك إسماروؤت خين بي إرفى إنتى بيك أو أو إثؤاب
. إرهوؤ إسماروؤت إك إيرهوؤ تشيسى شانى إينيه
* Gezegend bent U in Uw heilige en glorievolle
tempel, zeer gezegend en verhoogd in eeuwigheid.

:  ومتـزايد بـركة:  فى هيكل مجـدك المقـدس: * مبارك أنت
.ومتـزايد عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

* `K`cmarwovt f3e0nav `eninovn e4hemci higen
Nixerovbim: `kerhov`o `cmarwovt `kerhov`o sici 2a
ni`eneh.

Ek-esmaroo-oet fie ethnav e-nie noen ef hemsie
hiezjen nie Sheroebiem: ek er hoe-o esmaroo-oet ek
er hoe-o t-shiesie sha nie eneh.
 إك: * إك إسماروؤت في إثناف إنى نون إفهمس هيجين نى شيروبيم
.إرهوؤ إسماروؤت إك إرهوؤ تشيسى شانى إينيه
* Gezegend bent U, die afgronden doorschouwt en
troont op de cherubim, zeer gezegend en verhoogd in
eeuwigheid.

:  الجالـس على الشاروبيم: * مبارك أنت أيها الناظـر إلى األعماق
. ومتـزايـد عـلـوا إلى اآلباد: ومتـزايـد بـركة

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`K`cmarwovt
higen
pi`0ronoc
`nte
tekmetovro: `kerhov`o `cmarwovt `kerhov`o sici 2a
ni`eneh.

* Ek-esmaroo-oet hiezjen pie ethronos ente
tek met oero: ek er hoe-o esmaroo-oet ek er
hoe-o t-shiesie sha nie eneh.
: * إك إسماروؤت هيجين بى إثرونوس إنتى تيك ميت أورو
. إك إرهوؤ إسماروؤت إك إرهوؤ تشيسى شاني إينيه
* Gezegend bent U op de troon van Uw koninkrijk,
zeer gezegend en verhoogd in eeuwigheid.

 ومتـزايـد:  ومتـزايـد بـركة:  على عـرش ملكك: * مبارك أنت
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`K`cmarwovt qen pi`ctere`wma `nte `tfe
: `kerhov`o `cmarwovt `kerhov`o sici 2a ni`eneh.
* Ek-esmaroo-oet gen pie estere-oma ente
etfe: ek er hoe-o esmaroo-oet ek er hoe-o tshiesie sha nie eneh.
 إك إيرهوؤ: * إك إسماروؤت خين بى إستير أوما إنتى إتفى
. إسماروؤت إك إرهوؤ تشيسى شانى إينيه
* Gezegend bent U in het hemelgewelf, zeer
gezegend en verhoogd in eeuwigheid.
 ومتـزايـد:  و متـزايـد بـركة:  فى فـلـك السماء: * مبارك أنت
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

* `Cmov `ePu ni`hb3ov`i t3rov `nte Pu:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie ehvie oe-wie tieroe
ente Eptshois: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha
nie eneh.
 هوس: * إسمو إبشويس نى إهفى أوى تيرو إنتى إبشويس
. إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
*Zegen de Heer, alle werken van de Heer, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.

 سبحيـه وزيـديـه:  يا جميـع أعمال الـرب: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

* `Cmov `ePu nif3ov`i : hwc `ero4 `arihov`o
sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie fie oe-wie: hoos erof
arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري هواو تشاسف: * إسمو إبشويس نيفيؤيى
. شاني إنية
* Zegen de Heer, hemelen, prijs Hem en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه عـلـوا:  سبحيـه:  أيتـها السمـوات: * باركى الـرب
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu niajjeloc t3rov `nte Pu:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie ankhelos tieroe ente
Eptshois: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس: * إسمو إبشويس نى أنجيلوس تيرو إنتى إبشويس
. إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
*Zegen de Heer, alle engelen van de Heer, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.

 سبحـوه وزيدوه:  يا جميـع مالئكـة الـرب: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu nimwov t3rov etca `p2wi `n`tfe:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie moo-oe tieroe et sa
epshooi en etfe: hoos erof arie hoe-o t-shasf
sha nie eneh.
: * إسمو إبشويس نى موؤو تيرو إتصا إبشوى إن إتفى
. هوس إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, al het water boven de hemel, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.

:  سبحيه:  يا جميع المياه التى فـوق السماء: * باركى الـرب
.وزيـديـه عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu nigom t3rov `nte Pu:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie khom tieroe ente
Eptshois: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف: * إسمو إبشويس نى جوم تيرو إنتى إبشويس
. آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, alle machten van de Heer, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.

 سبحـيه وزيـديـه:  يا جميع قـوات الرب: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov
`ePu
pir3
nem
piioh
:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois pie rie nem pie joh: hoos
erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري هواو: * إسمو إبشويس بيرى نيم بيوه
. تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, zon en maan, prijs Hem en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـداه:  سبحاه:  أيتـها الشمس والقمـر: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu niciov t3rov `nte `tfe :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie sie-joe tieroe ente
etfe: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو إبشويس نيسيو تيرو إنتى إتفى
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, O al u sterren aan de hemel,
prijs Hem en vermeerder Hem Zijn roem in
eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  يا سائر نجوم السماء: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu nimovnhwov nem niiw5 :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie moen hoo-oe nem nie
jootie: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو إبشويس نيمون هوؤ نيم نيوتى
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, regen en dauw, prijs Hem
en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  أيتها االمطار مع االنـداء: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov
`ePu
nis3pi
nem
ni03ov:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie et-shiepie nem nie
thie-joe: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو إبشويس نى تشيى نيم نى ثيو
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, winden en wolken, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  أيتها السحب والـرياح: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni=p=na t3rov: hwc `ero4 `arihov`o
sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie pnevma tieroe: hoos
erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري هواو: * إسمو إبشويس نى إبنفما تيرو
. تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, alle geesten, prijs Hem en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيديه علـوا إلى:  سبحيه:  ياجـميع األرواح: * باركى الـرب
.اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu pi`xrwm nem pikavma:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois pie ekrom nem pie
kavma: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو إبشويس بى إكروم نيم بى كافما
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, vuur en hitte, prijs Hem en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  أيتها النار والحراره: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu pi`wgeb nem pikavcwn :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois pie oo-zjeb nem pie
kavsoon: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف: * إسمو إبشويس بى أوجيب نيم بى كافسون
. آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, koude en warmte, prijs Hem
en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـداه عـلـوا:  سبحاه:  أيها البـرد والحـر: * باركى الـرب
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu niiw5 nem nini4i :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie jootie nem nie niefie:
hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو إبشويس نيوتى نيم نى نيفى
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, dauw en winden, prijs Hem
en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  أيتها األهـوية واألنـداء: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni`egwrh nem ni`ehoov :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie e-khoorh nem nie
eho-oe: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف: * إسمو إبشويس نى إيجوره نيم بى إيهوؤ
. آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, nachten en dagen, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  أيتها الليـالى واأليـام: * باركى الـرب
.علـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu piovw`ini nem pixaki:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois pie oe-ooinie nem pie
kakie: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف: * إسمو إبشويس بى أوأوينى نيم بى كاكى
. آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, licht en duisternis, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـداه عـلـوا:  سبحاه:  أيها النـور والظـلمة: * باركى الـرب
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu piga4 nem pi`wgeb :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois pie khaf nem pie oo-zjeb:
hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو إبشويس بى جاف نيم بى أوجيب
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, koude en vorst, prijs Hem
en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـداه:  سبحاه:  أيها البـرد والصقيـع: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu 5paxn3 nem pixiwn :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois tie pagnie nem pie
shioon: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو إبشويس تى باخنى نيم بى شيون
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, ijs en sneeuw, prijs Hem en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـداه عـلوا:  سبحاه:  أيها الجليـد والثلج: * باركى الـرب
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu nicetebr3g nem nis3pi:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie set-ebriekh nem nie tshiepie: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس: * إسمو إبشويس نى سى تيفريج نيم نى تشيبى
. إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, bliksem en wolken, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  أيـتها البـروق والسحب: * باركى الـرب
.عـلوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu pikahi t3r4: hwc `ero4 `arihov`o
sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois pie kahie tierf: hoos erof
arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري هواو: * إسمو إبشويس بيكاهى تيرف
. تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, heel de aarde, prijs Hem en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه عـلـوا:  سبحيه:  أيتها األرض كلها: * باركى الـرب
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu nitwov nem pikalamfwov
t3rov: hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie too-oe nem nie kalam
foo-oe tieroe: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha
nie eneh.
 هوس: * إسمو إبشويس نى طواو نيم نى كاال مفواو تيرو
. إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, bergen en alle heuvels, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
:  سبحيه:  أيتها الجبال وجميع اآلكام: * باركى الـرب
.وزيـديـه عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni t3rov etr3t higen `pho `m`pkahi :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.

* Esmoe e-Eptshois nie tieroe et-riet hiezjen
ep ho em ep kahie: hoos erof arie hoe-o tshasf sha nie eneh.
: * إسمو ابشويس نى تيرو إتريت هيجين إبهو إم إبكاهى
. هوس إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
*Zegen de Heer, al wat op aarde groeit, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 سبحيه:  يا جميع ما يـنبـت على وجه األرض: * باركى الـرب
. وزيـديـه علـوا إلى اآلباد:

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu nimovmi: hwc `ero4 `arihov`o
sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie moe mie: hoos erof
arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري هواو تشاسف: * إسمو إبشويس نيمومى
. شاني إنية
* Zegen de Heer, bronnen, prijs Hem en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه عـلـوا:  سبحيه:  أيـتها الينـابيـع: * باركى الـرب
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni`amaiov nem niiarwov:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie amajoe nem nie
jaroo-oe: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو ابشويس نى آمايو نيم نى ياروؤ
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, zeeën en rivieren, prijs Hem
en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  أيتها البحـار واألنهـار: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu nik3toc nem enxai niben etkim qen
nimwov: hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie kie-tos nem en kai nieven et
kiem gen nie moo-oe: hoos erof arie hoe-o t-shasf
sha nie eneh.

* إسمو ابشويس نى كيتوس نيم إنكاى نيفين إتكيم خين نيموؤ
.  هوس إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية:
* Zegen de Heer, zeemonsters en al wat in het water
beweegt, prijs Hem en verhoog Hem zeer in
eeuwigheid.

:  وجميع ما يتحـرك فى المياه:  أيتها الحيتان: * باركى الـرب
. وزيـديـه عـلـوا إلى اآلباد: سبحيه

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu nihala5 t3rov `nte `tfe :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie halatie tieroe ente
etfe: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف: * إسمو ابشويس نى هاالتى تيرو إنتى إتفى
. آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, alle vogels in de hemel, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـديـه:  سبحيه:  يا جميع طيـور السماء: * باركى الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni03rion nem nitebnwov`i t3rov:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.

* Esmoe e-Eptshois nie thierion nem nie tebnoo-oewie tieroe: hoos erof arie hoe-o t-shasf
sha nie eneh.
 هوس: * إسمو إبشويس نى ثيريون نيم نى تيف نواويى تيرو
. إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, wilde dieren en al het vee, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.

:  سبحيه:  أيتها الوحـوش وكل البهائم: * باركى الـرب
.وزيـديـه عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni23ri `nte nirwmi ovw2t `mPu:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.

* Esmoe e-Eptshois nie shierie ente nie
roomie oe-oosht em Eptshois: hoos erof arie
hoe-o t-shasf sha nie eneh.
* إسمو إبشويس نى شيرى إنتى نى رومى أوأوشت إم
.  هوس إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية: إبشويس
* Zegen de Heer, mensenkinderen, aanbidt de Heer,
prijs Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.

:  سبحـوه:  يا بنى البشـر واسجـدوا لـلـرب: * باركوا الـرب
.وزيـدوه عـلـوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu Pi=cl : hwc `ero4 `arihov`o sac4
2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois Pisra-iel: hoos erof arie
hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف آري هواو تشاسف: * إسمو إبشويس بسرائيل
. شاني إنية
* Zegen de Heer, Israël, prijs Hem en verhoog
Hem zeer in eeuwigheid.
. وزده عـلـوا إلى اآلباد:  سبحـه:  يا إسـرائيـل: * بارك الـرب

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov
`ePu
niov3b
`nte
Pu
:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie oe-wieb ente
Eptshois: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف آري: * إسمو إبشويس نى اويب إنتى إبشويس
. هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, priesters van de Heer, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـدوه علـوا:  سبحـوه:  يا كهنة الـرب: * باركـوا الـرب
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni`ebiaik `nte Pu :
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie e-vie aik ente
Eptshois: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.
 هوس إيروف: * إسمو إبشويس نى إيفى أيك إنتى إبشويس
. آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, dienaren van de Heer, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
 وزيـدوه عـلـوا:  سبحـوه:  يا عبـيـد الـرب: * باركـوا الـرب
.إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni=p=na nem niyvx3 `nte ni`0m3i:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie pnevma nem nie psie-shie
ente nie ethmie: Hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie
eneh.

: * إسمو إبشويس نى إبنفما نيم نى إبسيشى إنتى نى إثمى
. هوس إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, geesten en zielen der
rechtvaardigen, prijs Hem en verhoog Hem zeer in
eeuwigheid.

 سبحـوه:  يا أرواح وأنفـس الصديقـيـن: * باركـوا الـرب
.وزيـدوه عـلوا إلى اآلباد

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

*`Cmov `ePu ni=e=0v nem n3et0ebi`3ovt qen
povh3t: hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie eth-oe-wab nem nie et
the-viejoet gen poe-hiet: hoos erof ari hoe-oo
et-shasf sha nie ineh.
: * إسمو إبشويس نى إثؤاب نيم نى إت ثيفيوت خين بوهيت
. هوس إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, heiligen en nederigen van hart,
prijs Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.

:  أيها القـديسـون والمتـواضعـوا القـلـوب: * باركـوا الـرب
. وزيــدوه عـلـوا إلى اآلباد: سبحــوه

Een hymne Esmoe e-Eptshois

لحن إسمو إبتشويس

*`Cmov `ePu `Ananiac `Azariac
Mica3l: hwc `ero4 `arihov`o sac4
2a ni`eneh.

*Esmoe e-Eptshois Ananias: Azarias: Misa-iel
: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف: * إسمو إبتشويس آنانياس أزارياس ميصائيل
. آري هواو تشاسف شاني إنية
* Zegen de Heer, Hananja, Azarja, Misaël, prijs
Hem en verhoog Hem zeer in eeuwigheid.

:  سبحـوه:  يا حنانـيا وعزاريا وميصائيل: * باركـوا الـرب
.وزيـدوه عـلـوا إلى اآلباد

Een hymne Esmoe e-Eptshois

لحن إسمو إبتشويس

*`Cmov `ePu n3`et`ercebec0e `mPu
F5 `nte nenio5: hwc `ero4 `arihov`o
sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie et er seveste em Eptshois Efnoetie
ente nen jotie: hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.

* إسمو إبتشويس ني إت إرسيفيستى إمبتشويس إفنوتي إنتى
.  هوس إيروف آري هواو تشاسف شاني إنية: نين يوتي
* Zegen de Heer, allen die de Heer vereren, de God van
onze vaderen, prijs Hem en verhoog Hem zeer in
eeuwigheid.
 وزيـدوه عـلـوا إلى:  سبحـوه:  يا عابـدى الـرب إله أبائـنا: * باركـوا الـرب
.اآلباد
/ / /

Psalie voor de drie
heilige knapen
( Aripsalien )

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين
) ( أربصالين

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

*Ariyalin `ef3`etava24 : `e`hr3i `egwn
ovoh avkoc4 : a4twn4 a4kwr4 `m`fmov
a452o24 : hwc `ero4 `arihov`o sac4.
*Aripsalien e-fie etav ashf: e-ehrie e-khoon oewoh av kosf:
af toonf af korf em efmoe af tie shoshf: hoos erof arie hoe-o
et-shasf.

 أفطونف:  إإهرى إيجون أووه أفكوسف: * أربصالين إفى إيطاف أشف
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: أفكورف إم إفمو أفتى شوشف
* O zingt tot Hem die voor ons gekruisigd: begraven en
verrezen is: die de dood vertrapt en vernietigd heeft: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.

 سبحـوه:  وأبطـل الموت وأهانه:  وقـبر وقام: * رتلـوا للذى صلب عنا
.وزيدوه علـوا
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Bw2 `mpirwmi `mpaleoc : ovoh gwlh `mpiberi
ev`kleoc
:
ovoh
`eqwnt
`emeja`eleoc
:
hwc `ero4 `arihov`o sac4.

* Voosh em pie roomie em pale-os: oewoh khoolh
em pie verie ev ekle-os: oewoh e-gont e-megha eleos: hoos erof arie hoe-o t-shasf.
:  أووه جوله إم بى فيرى إف إكليؤس: * فوش إمبى رومى إمباليؤس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: أووه إيخونت إميغائيليؤس
* Leg de oude mens af: en doe de nieuwe en
verhevene aan: nader Zijn grote genade: prijs Hem
en verhoog Hem zeer.
 وأقـتربـوا إلى:  وألبسـوا الجـديـد الفاخـر: * إخلعـوا االنسان العتيـق
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: ِعظـم الرحمة
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Jenoc `nni`xricti`anoc : ni`precbvteroc ke di`akonoc :
ma`wov `mPu ge ovhikanoc : hwc `ero4 `arihov`o sac4.

* Khenos en nie gristianos: nie presvieteros ke
ziakonos: ma oo-oe em Eptshois zje oe-hiekanos:
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
:  نى إبريسفيتيروس كى ذياكونوس: * جينوس إن نى إخريستيانوس
 هوس إيروف آرى هوؤ: ما أو أو إمبشويس جى أوهيكانوس
.تشاسف
* O Christelijk geslacht: de priesters en de diakenen:
verheerlijk de Heer want Hij is het waardig: prijs Hem en
verhoog Hem zeer

 للـرب:  القسـوس والشمامسـة أعطـوا مجـدا: * يا جنس المسيحـيـين
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: ألنه مستـوجب

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

* Devte haron `w pi=j
Pennov5 `olov: a4nahmov
hwc `ero4 `arihov`o sac4.

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

`n`alov:
`ebolha

`eta P=xc
pidi`abolov:

* Zevte haron oo pie shomt en a-loe: e-ta Piegristos
Pennoetie o-loe: af nahmoe evol ha pie ziavoloe:
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
 إيطا بخرستوس بين نوتى أولو: * ذفتى هارون أو بى شومت إن آلو
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف:  أفناهمو إيفول ها بى ذيافلو:
* Kom tot ons o drie knapen: die Christus onze
God verheven heeft: en van de duivel heeft gered:
prijs Hem en verhoog Hem zeer.
:  الـذيـن رفعهـم المسيـح إلهنا: * هلم إلينـا أيها الثالثـة فـتيـة
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: وأنقـذهم من إبـليـس
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* E0be Peknov5 Maciac : `fre45 `neverjeciac
: `amov 2aron `Ananiac : hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Ethve pek noetie Masias: ef reftie en ev er
khesias: a-moe sharon Ananias: hoos erof arie hoeo t-shasf.

:  إفريفتى إن إف إرجي سياس: * إثفى بيك نوتى ماسياس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: آمو شارون آنانياس
* Omwille van uw God de Messias: de gever van al
wat goed is: kom tot ons Hananja: prijs Hem en
verhoog Hem zeer.

 هلـم إلينا ياحنانيا:  المانح اإلحسان: * من أجـل إلهـك مـاسيا
. سبحـه وزده عـلـوا:
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Z3lwte `Azariac: ecperac ke `prw`i ke
mec3m
`briac:
ma`wov
`n`tgom
n
` %`triac:
hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Zieloo-te Azarias: espe-ras ke epro-ie ke mesiem
ebrias: ma oo-oe en et khom en tie Trias: hoos erof
arie hoe-o t-shasf.
 ما:  إسبيراس كى إبرو إى كي ميسي مفرياس: * زيلوتى آزارياس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: أو أو إن إتجوم إن تى إترياس
* O Azarja de Zeloot: in de avond, morgen en
middag: verheerlijk de kracht van de Drie-eenheid:
prijs Hem en verhoog Hem zeer.
 أعـط مجـدا لقـوة:  عشـية وبكـرة والظهيـرة: * يا عـزاريا الغـيـور
. سبحه وزده عـلـوا: الثالوث
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* #ppe jar ic Emmanov3l: hiten m35 `w Mica3l:
lali qen ov`cm3 n
` 0el3l: hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Iep-pe ghar ies Emmanoe-iel: hieten mie-tie oo
Miesa-iel: lalie gen oe-esmie en theliel: hoos erof
arie hoe-o t-shasf.

 اللى:  هيتين ميتى أو ميصائيل: * إيبى غار إيس إممانوئيل
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: خين أو إسمى إن ِثليل
* Zie, nu is Emmanuël: temidden van ons o Misaël:
roep uit met een blije stem: prijs Hem en verhoog
Hem zeer.

 تكلم بصوت:  فى وسطنا يا ميصائيل: * فهاهوذا عمانوئيل
. سبحه وزده عـلـوا: التهليل
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* )wov5 5nov kata xin
ni`precbvterov: `cmov `ePu
hwc `ero4 `arihov`o sac4.

t3rov: cagi nem
ne4`hb3ov`i t3rov:

* Tho-oetie tienoe kata shien tieroe: sazj-ie nem nie
pres-vieteroe: esmoe e-Eptshois nef ehvie oe-wie
tieroe: hoos erof arie hoe-o t-shasf.
 إسمو: ساجى نيم نى إبريسفى تيرو:* ثوؤتى تينو كاطا شين تيرو
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف:إبشويس نيف إهفيؤيى تيرو
* Verzamelt u nu allen en volhardt: en roep met de
priesters: looft de Heer al Zijn werken: prijs Hem
en verhoog Hem zeer.
 وسبحى الـرب يا:  تكلمـوا مع القسـوس: * إجتمعـوا وثابـروا جميعا
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: جميع أعماله
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Ic nif3ov`i cecagi `m`p`wov : `mF5 2a `eqovn `mfoov : `w
niajjeloc `eta4`gfwov: hwc `ero4 `arihov`o sac4.

* Is nie fie-oe-wie se sazj-ie em ep oo-oe: em
Efnoetie sha e-goen em fo-oe: oo-nie ankhelos etaf
ekh foo-oe: hoos erof arie hoe-o t-shasf.
:  إمفنوتى شا إيخون إمفوؤ: * إيس نيفيؤيى سي صاجى إم إب اواو
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: أونى أنجيلوس إيطاف إجفوؤ
* De hemelen spreken van de glorie: van God tot
deze dag: o engelen die Hij heeft gemaakt: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.

 يا أيهـا:  بمجـد هللا إلى هـذا اليوم: * هـا السموات تنطـق
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: المـالئكة الـذيـن أنشـأهم
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Ke nvn dvnamic tov Kvriov: `cmov `epe4ran tov
timiov: pir3 nem piioh nem niciov: hwc `ero4 `arihov`o
sac4.
* Ke nien zienamies toe Kirioe: esmoe e-pefran toe
timioe: pie rie nem pie joh nem nie sie-joe: hoos erof
arie hoe-o t-shasf.

 بيرى نيم:  إسمو إبيفران تو تيميو: * كى نين ذيناميس تو كيريو
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: بيوه نيم نيسيو
* Nu, al gij machten van de Heer: looft Zijn Naam vol
eer: o zon, maan en sterren: prijs Hem en verhoog
Hem zeer.

 أيتها الشمـس والقمـر:  الـرب باركـوا إسمه الكريم: * واآلن يا قـوات
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: والنجـوم
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Loipon nimov`nhwov nem ni-iw5: evf3mica te
Penre4cw5: ge n
` 0o4 pe F5 `nte nenio5:
hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Liepon nie moen hoo-oe nem nie jotie: ev fie miesa te pen ref sotie: zje enthof pe Efnoetie ente nen
jotie: hoos erof arie hoe-o t-shasf.
:  إف في ميصاتى بين ريف سوتى: * ليبون نيمو إنهوؤ نيم ني يوتى
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: جى إنثوف بى إفنوتى إنتى نين يوتى
* En ook regen en dauw: bezing onze Verlosser met
lof: want Hij is de God van onze vaders: prijs Hem
en verhoog Hem zeer.
 ألنـه هــو إلـه:  واألنــداء امـدحى مخلصنا: * وأيضا أيـتها األمطـار
. سبحيه وزيـديـه عـلـوا: آبائـنـــا
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Ma`w`ov `mPu w
` nis3pi evma: ni03ov nem nini4i nem
ni=p=na: piga4 nem pi`xrwm pikavma: hwc `ero4 `arihov`o
sac4.
* Ma oo-oe em Eptshois oo nie t-shiepie evma: nie thie-joe
nem nie niefie nem nie pnevma: pie khaf nem pie ekroom
nem pie kavma: hoos erof arie hoe-o t-shasf.

 بى: نيثيو نيم نى نيفى نيم نى إبنفما:* ما أو أوو إمبشويس أونيتشيى إفما
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف:جاف نيم بى أكروم نيم بى كافما

* Verheerlijk de Heer o wolken: met de winden,
zielen en geesten: en ook koude, vuur en hitte: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.
:  واألهــويـة والنفــوس واألرواح: * أعطى مجـدا أيتها السحـب معـا
. سبحيـه وزيـديـه عـلـوا: والبـرد والنـار والحـرارة
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Nvktec ke `3mere rw pe: fwc ke `ckotoc ke ac`trape:
ge do7a ci filan`0rwpe: hwc `ero4 `arihov`o sac4.

* Niek-tes ke ie me-re roo pe: foos ke eskotos ke asetra-pe: zje zoksa sie filan ethro-pe: hoos erof arie
hoe-o t-shasf.
:  فوس كى إسكوطوس كى أسيترابى: * نيكتيس كى إيمي ري روبى
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: جى ذوكساسى فيالنثروبى
* En ook nachten en dagen: licht, duister en
bliksem zeggende: “Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft:” prijs Hem en verhoog Hem zeer.
:  والنـور والظلمـة والبـروق قـائلـة: * أيتها الليـالى واأليـام أيضا
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: المجـد لك يا محب البشـر
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* &vla ke panta ta fv`omena: en t3 j3 ke panta ta
kinovmena: hi nimwov nem nitwov nem `drvmona:
hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Ksie-la ke panda ta fie o-mena: en tie khie ke panda
ta kienoe mena: hie nie moo-oe nem nie too-oe nem
ezrie-mona: hoos erof arie hoe-o t-shasf.

 هي:  إن تى جى كى باندا طاكينومينا: * إكسيالكى باندا طا فيؤمينا
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: نيموؤ نيم ني توؤ نيم إذرى مونا
* O bomen en al wat op aarde bloeit: en al wat
beweegt in de wateren: de bergen en de wouden:
prijs Hem en verhoog Hem zeer.
 فى األرض وكل ما يتحـرك فى: * أيتها االشجـار وجميـع ما ينـبـت
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا:  والجبـال والغياض: الميـاه
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Ovoh on `cmov `natxarwov : `ePu `povro `nte
niovrwov : ni`amaiov nem niiarwov : hwc `ero4 `arihov`o
sac4.
* Oewoh on esmoe en at karoo-oe: e-Eptshois ep oero
ente nie oeroo-oe: nie amajoe nem nie jaroo-oe: hoos
erof arie hoe-o t-shasf.

:  إبشويس إبؤرو إنتى نى أورواو: * أووه أون إسمو إن أت كاروؤ
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: نى آمايو نيم نى ياروؤ
* Looft de Heer zonder ophouden: de Heer de Koning der
Koningen: o zeeën en rivieren: prijs Hem en verhoog Hem
zeer.

 أيتها البحـار:  الـرب ملــك الملــوك: * وأيضا سبحى بغـيـر فـتـور
. سبحيـه وزيـديـه عـلـوا: واالنهــار
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Pair35 `anon tennav `erwov : marengoc nem nai on
t3rov
:
`Cmov
`ePu
nihala5
t3rov
:
hwc `ero4 `arihov`o sac4.

* Pai rietie anon ten nav eroo-oe: maren khos nem
nai on tieroe: esmoe e-Eptshois nie halatie tieroe:
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
:  مارين جوس نيم ناى أون تيرو: * باى ريتى آنون تين ناف إيروؤ
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: إسمو إبشويس نى هاالتى تيرو
* En wanneer ook wij ze zien: laat ons dan roepen
met al dezen: zegen de Heer al gij vogels: prijs Hem
en verhoog Hem zeer.
:  فلنـقـل مـع هــذه المـوجـودات جميعها: * هكـذا نحـن إذ ننظـر أليهم
. سبحيـه وزيـديـه عـلـوا: بـاركى الـــرب يا جميع الطيـور
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Rw `nnipaxn3 nem nixiwn : ke `kt3nwn nem
ni03rion : `cmov `ePu twn kvriwn : hwc `ero4 `arihov`o
sac4.

* Roo en nie pagnie nem nie shion: ke ektie-non
nem nie thierion: esmoe e-Eptshois toon Kierion:
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
 إسمو:  كى إكتينون نيم نى ثيريون: * رو إن نى باخنى نيم نى شيون
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: إبشويس تون كيريون
* O ijs en sneeuw: de wilde dieren en het vee: zegen de
Heer der Heren: prijs Hem en verhoog Hem zeer

:  باركى رب األرباب:  والبهائم والـوحوش: * أيها الجليد والثلج
.سبحيه وزيـديه عـلـوا
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* `Cmov `ePu kata `ftwmi : `ero4 ke ov m3 paranomi
: `w ni23ri `nte nirwmi : hwc `ero4 `arihov`o sac4.

* Esmoe Eptshois kata ef too-mie: erof ke oe-mie
parano-mie: oo nie shierie ente nie roomie: hoos
erof arie hoe-o t-shasf.
 أونى:  إيروف كى أو مى بارانومى: * إسمو إبشويس كاطا إفتومى
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: شيرى إنتى نى رومى
* Prijst de Heer zoals het Hem toekomt: en niet als
de ketters: o alle zonen der mensen: prijs Hem en
verhoog Hem zeer.
:  يا أبناء البشر:  به وليس كالمخالفين: * سبحـوا الـرب كما يليق
.سبحوه وزيدوه عـلـوا
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Tim3 ke do7a `w Pi=cl : `ini nahra4 qen
ov`cm3 `n0el3l : niov3b `nte Emmanov3l :
hwc `ero4 `arihov`o sac4.

* Tiemie ke zoksa o Pisra-iel: ie-nie nahraf gen oe
esmie en theliel: nie oe-wieb ente Emmanoe-iel:
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
 إينى ناهراف خين أو إسمى إن: * تيمى كى ذوكصا أو بى إسرائيل
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف:  نى اويب إنتى إممانوئيل: ثيليل
* Bied Hem aan o Israël: eer en glorie met een blije
stem: o priesters van Emmanuël: prijs Hem en
verhoog Hem zeer.
 يا كهنـة:  يا إسـرائيل بصوت التهليــل: * مجــدا وإكــراما قــدم أمامه
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: عمانوئيـل

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* `Vp3retwn `mF5 `mm3i: nem niyvx3 `nte ni`0m3i:
n3et0ebi`3ovt `nre4mei: hwc `ero4 `arihov`o sac4.
*Iep-pie reton em Efnoetie emmie: nem nie psieshie ente nie ethmie: nie et thevie-joet en ref mey:
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
 نى إت:  نيم نى بسيشى إنتى نى إثمى: * إيبيريتون إمفنوتى إممى
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: ثيفيوت إنرفمى
* O dienaars van de Ware God: en de zielen der
rechtvaardigen: die nederig en liefdadig zijn: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.
:  المتـواضعيـن المحبيـن:  وأنـفـس األبــرار: * يا خــدام هللا الحقيـقى
.سبحـوه وزيـدوه عـلـوا
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مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* F5 Panov5 `ejw : petenre4cw5 ek ton `ajw :
Cedrax Micax Abdenajw : hwc `ero4 `arihov`o sac4.

* Efnoetie Panoetie e-gho: pe ten ref-sootie ek ton
a-gho: Sedrak Miesak Abdenagho: hoos erof arie
hoe-o t-shasf.
 سيدراك:  بي تين ريف سوتى إك تون آجو: * إفنوتى بانوتى إيجو
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: ميصاك أبديناغو
* God, mijn God, is degene: die u heeft gered van
het gevaar: Sadrak, Mesak, Abednego: prijs Hem
en verhoog Hem zeer.
 يا سـدراك وميسـاك:  هـو مخلصـكم من الخطـر: * للا إلهى أنا
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: وأبـدناغـوا
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* Xwlem
qen
ovni25
`n`2rwic
:
`w
n3`eterc`ebec0e `mPu : nem nifvcic t3rov `eta4aic :
hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Koo-lem gen oe-nishtie en esh-roois: o nie et er-seveste em Eptshois: nem nie fiesies tieroe etaf ais: hoos
erof arie hoe-o t-shasf.
:  أو نى أت إرسي فيستى إمبشويس:* كوليم خين أونيشتى إن إشرويس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف:نيم نى فيسيس تيرو ايطاف آيس
* Haast u met grote ijver: o rechtvaardigen van de
Heer: en alle schepsels die Hij heeft gemaakt: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.

 وكل الطبائع التى:  يا أتقيـاء الــرب: * أسـرعـوا بحـرص عظيم
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: صنعها
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* Yvxoc ke `anapavcic: moi nan t3ren xwric `0ravcic:
e0rengw qen ov`apolavcic: hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Psie-gos ke ana-pav-sies: moi nan tieren goories
ethrav-sies: ethren khoo gen oe a-polav-sies: hoos erof
arie hoe-o t-shasf.

:  موي نان تيرين خوريس إثرافسيس: * إبسيخوس كى آنابافسيس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: إثرين جو خين أو آبولفسيس
* Geef onze zielen zonder ophouden: verkoeling en
rust: opdat wij mogen zeggen met blijheid: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.
 سبحـوه:  لنـقـول بتمتـع:  كلنا بغـيـرأنقـطاع: * بـرودة ونيـاحا أعطنا
.وزيـدوه عـلـوا
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* Wcavtwc
pekbwk
pi`ptwxoc:
Carkic
`arit4
e4oi `n`enoxoc: `ecagi nem nai hwc metoxoc:
hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Oo savtos pek vook pie ep too-gos: Sarkies a-rietf ef-oi
en e-no gos: e-sazj-ie nem nai hoos meto gos: hoos erof arie
hoe-o t-shasf.
:  ساركيس آريتف إفؤى إن اينوخوس: * اوس افتوس بيك فوك بى إبتوخوس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: إساجى نيم ناى هوس ميتوخوس
* Ook Uw armzalige dienaar Sarkis: laat hem niet vallen
onder het oordeel: dat hij met al dezen zeggen mag: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.

 ليقـول مـع:  سـركيس اجعله بغيـر دينـونه: * كـذلك عبـدك المسكيـن
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: هـؤالء كشريـك
/

/

/

Link

لينك

مديح اللـه األزلى قبـل األدهــار
Lofzang Allah el azaly
kabl el adhar
لحن تينين
Een hymne Te-nen
لحن تين أويه إنسوك
Een hymne Ten oeweh
ensok

Lofzang na Aripsalien
Allah el azaly kabl el adhar

مديح يقال بعد أربصالين
اللـه األزلى قبـل األدهــار
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 أرسل مالكه: * اللـه األزلي قبل األدهار
:  نجى الفتية من آتون النار: المختار
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Allaho el azaly kabl el adhar, arsal
malakaho el mogtar, nakha el fetia men
atoen el nar, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* De Eeuwige God der heerlijkheid, zond
zijn engel in waarheid, om de drie mannen
te redden uit hun benauwdheid, hoos erof
arie hoe-o tshashf.
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 حنانيا: * باركو الرب إله إسرائيل
 سبحوه بصوت: وعزاريا وميصائيل
 هوس إيروف أري هواو تشاسف: التهليل
* Bareko elrab ilah Isra-iel, 7anania wa
3azarja wa Misa-iel, sabe7oe besoot el
tahliel, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Zegen de Heer God van Israël, Hananja,
Azarja en Misaël, loof Hem met het lied van
vreugde en heil, hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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 وقال: * بختنصر الملك أقام صورة من ذهب
 إذا ما سمعتم آالت: للوزراء وكل الشعب
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف: الطرب
* Bogtnossor el malek akama sora men
zahab, wa kaal lel wozara we kol el sha3b,
iza ma same3tom alaat el tarab, hoos erof
arie hoe-o t-shasf.
* Koning Nebukadnessar maakte een beeld
van goud, en beval de ministers en heel het
volk: “Wanneer u het geluid van de muziek
hoort”, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 ولتلك الصورة: * تعالوا لوقتكم مسرعين
 وإذا لم تسجدوا تلقون فى: ساجدين
 هوس إيروف أري هواو تشاسف: اآلتون
* Ta3alo lewa2tokom mosre3ien, wa le telka
el sora sakhedien, wa iza lam teskhodo
telkona fel atoen, hoos erof arie hoe-o tshasf.
* “Kom dan allen direct met spoed, en
buigt u neer voor het gouden beeld, of
wordt geworpen in de vurige gloed”, hoos
erof arie hoe-o tshashf.
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 لتلك الصورة خروا: * تقدم الكلدانيون
:  ما خال الثالثة الفتية القديسين: ساجدين
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Takadama el keldanejoen, le telka el sora
garro sakhedien, magala el salasat fetja el
kedisien, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Toen kwamen de Chaldeeen, om allen
voor het beeld te buigen, behalve de drie
heilige jongelingen, hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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 ورتل معنا بصوت: * تعال إلينا يا أنانياس
 هوس:  وسبح إلهك ماسياس: الخالص
. إيروف أري هواو تشاسف
* Ta3ala ilajna ja Ananias, wa rattel ma3na
besot el galas, wa sabbe7 ilahak Masias,
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Kom tot ons o Ananias, zing over uw
redding die glorieus was, en loof Uw God
de Messias, hoos erof arie hoe-o tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 ها هنا: * جاء قوم وأعلموا الملك قائلين
 لم يسجدوا للصورة بل: ثالثة رجال ساكنين
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف: مهملين
* Kha2a kawm we a3lamo elmalek ka2elien,
ha hona salasat regaal sakenien, lam
jaskhodo lel sora bal mohmelien, hoos erof
arie hoe-o t-shasf.
* De koning werd geïnformeerd: “Drie
mannen die wonen in dit land, willen niet
buigen voor het beeld” hoos erof arie hoeo tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 وأرباب الدولة: * جمع الملك رؤساء الشعب
 وقال لهم أوقدوا اآلتون: وكل الرتب
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف: بالحطب
* Khama3e el malek ro2asa2 el sha3b, we
arbab el dawla we kol el rotab, wa kal
lahom ewkodo el atoen bel 7atab, hoos erof
arie hoe-o t-shasf.
* De koning verzamelde de oversten, de
leiders en alle rangen, hij liet ze de oven
aansteken, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 وطرحوهم فى: * أتوا بالفتية موثقين
:  فصارت كندى الياسمين: وسط اآلتون
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Atto bel fetia mowsekien, wa tara7hom fi
wast el atoen, fa sarat ka nada el yasmien,
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Zij bonden de handen van de drie, en
wierpen hen in de oven maar zie, het vuur
voelde aan gelijk een bries, hoos erof arie
hoe-o tshashf.
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 أطفأ: * حينئذ مالك اللـه جاءهم
:  وفرحوا به لما أتاهم:األتون وقواهم
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* 7ina2ez malak allah kha2ahom, atfa2 el
atoen we kawahom, wa fara7o bihi lama
atahom, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* De engel des Heren kwam tot hen, hij
doofde het vuur en sterkte hen, zij jubelden
toen zij hem zagen, hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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 صالة قوية بغير: * حينئذ صلى عزارياس
 تي اواو إن إتجوم إن تي إترياس: أدناس
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* 7ina2ez salla 3azarias, salah kaweja begheir
adnas, ti o-oe en etkhom en titrejas, hoos erof
arie hoe-o t-shasf.
* Toen knielde en bad Azarias, een gebed dat
sterk en zuiver was, tie o-oe en et khom in tie
Trias, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 علـى صوته: * خاصة باألكثر ميصائيل
:  إسمو إإفران إن إممانوئيل: بالتهليل
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Gassa bel aksar Misa-iel, 3ala sawtaho
bel tahliel, esmoe e-efran en Emmano-iel,
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* En evenzo riep Misaël, met een stem vol
blijheid even fel, zegen de naam van
Emmanuël, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 أليس ثالثة: * دهش الملك أيضا واحتار
 هوذا أربعة يمشون أجهار: ألقوا فى النار
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* Dohash el malek ajdan we7taar, alajsa
salasa olko fel naar, howaza arba3a
jamshoen ekh-har, hoos erof arie hoe-o tshasf.
* De koning was verbaasd en zei: “Hebben
wij niet drie mannen geworpen in het vuur,
maar nu zie ik er een vierde bij”, hoos erof
arie hoe-o tshashf.
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 أربعة رجال: * رأى الملك حقا أجهار
 ويسبحون ببهجة ووقار: يمشون فى النار
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* Ra2a el malek 7akkan ekh-har, arba3at
rekhal jamshoen fel naar, wa josabe7on be
bahkha wa wakar, hoos erof arie hoe-o tshasf.
* De koning zag vier mannen vrij, lopend
temidden van het fornuis, en loven met
eerbied en blijheid, hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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 هوذا الرابع: * زا َد عجبا ونطق فاه
:  فى منظر ِه وفى رؤياه: يشبه إبن هللا
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Zada 3akhaban wa natak fah, howaza el
rabe3 jesbeh ebn allah, fi manzarihi we fi
ro2jaah, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Hij zei over dit vreemde vertoon: “De
vierde lijkt op een godenzoon, in zijn glorie
en eervol persoon” hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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 المالئكة: * سبحوه أيها السادات
 سبحوا رب السموات: والكراسى والقوات
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* Sabbe7oh ajoha el sadaat, elmalajka wel
karasie wel kowaat, sabe7oe Rab el
samawaat, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Looft Hem alle volkeren, de engelen,
tronen en machten, looft de Heer der
hemelen, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 فى كنائس شعبه: * سبحوه ومجدوه
:  على منابر الشيوخ باركوه: إرفعوه
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Sabe7oe wa makhedoe, fi kana2es
sha3bo erfa3oe, 3ala manaber el shejoeg
barekoe, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Prijs Hem en verheerlijk Hem, verhef hem
in de kerk des volks, zegen hem in de raad
der oudsten, hoos erof arie hoe-o tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 وأبديناغو: سدراك
ِ * سبح إلهك يا
 ألنه نجاكم من الهالك: والممدوح ميساك
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* Sabe7 ilahak ja Sedrak, wa Abdenagho
wel mamdoe7 Mesak, la2enaho nakhakom
min al halaak, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Looft Uw God o Sedrak, Abednego en
Mesak, want Hij heeft u gered van de
ondergang, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 األحرار: * سبحوه يا جميع األمم
 ألنه أنشاكم من العدم: والعبيد والخدم
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* Sabe7oe ja gamie3 el omam, el a7rar wel
3abied wel gaddam, la2enaho ansha2akom
min el3adam, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Prijst Hem ieder volk, de vrijen, slaven en
dienaars, want Hij heeft u van de dood
verlost, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 أطفأه إلهك: سعير اللهيب يا أنانياس
َ *
:  إسموا إبيفران تو ديمياس: ماسياس
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Sa3ier el lahieb ja Ananias, atfah ilahak
Masias, esmoe epefran toe Diemias, hoos
erof arie hoe-o t-shasf.
* De vurige oven o Ananias, is gedoofd
door uw God de Messias, Esmoe e-efran
toe dimias, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 باركوا الرب إله: * صاح الفتية بالتهليل
 وأذكروا إسمه من جيل الى جيل: إسرائيل
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* Saa7 el fetia bel tahliel, bareko elrab ilah
Isra-iel, wa ezkoroe esmoe min khiel ila
khiel, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* De jongelingen riepen blij en wel, zegen
de Heer van Israël, gedenk Zijn Naam tot in
de eeuwen, hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 أيها الممدوح: * تقدمة قربت بغير أدناس
:  إسمو إبيفران تو ديمياس: عزارياس
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Takdome korbat begheir adnaas, ajoha
el mamdoe7 3azarias, esmoe epefran toe
Diemias, hoos erof arie hoe-o t-shasf
* Een rein offer werd gebracht, o eervolle
Azarias, Esmoe e-pefran toe dimias,
hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 فسر وسبح: * أخمد اللهيب عمانوئيل
:  ورتل إللهك بالتهليل: يا ميصائيل
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Agmad el lahieb 3emano-iel, fasor wa
sabba7 ja Misa-iel, wa rattel le ilahak bel
tahliel, hoos erof arie hoe-o t-shasf
* Het vuur werd gedoofd door Emmanuël,
dus jubelt en zingt O Misaël, looft Uw God
met luide stem, hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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 ورتلوا بصوت: * ظهر الفتية بالتمجيد
 إفؤواب إبشيرى إم مينريت: عالي وشديد
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* Zahar el fetia bel tamkhied, wa rattelo be
soot 3aly we shedied, ef oewab epshirie
emminriet, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* De drie zongen vol eerbied, en
verkondigden dit eervol lied, ef-oewab
epshierie em menriet, hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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 تسعة وأربعين: * على اللهيب فوق اآلتون
:  ولم يرهبه المجاهدون: ذراعا كاملين
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* 3ala el lahieb fawk el atoen, tes3a wa
arbe3ien zera3an kamelien, we lam
jarhabbo el mokhahedoen, hoos erof arie
hoe-o t-shasf.
* Het vuur werd nog heter gestookt, met
vlammen negenenveertig el hoog, maar de
jongelingen hadden geen angst of zorg,
hoos erof arie hoe-o tshashf.
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 وقهروا األعداء: * غلب الفتية لهيب النار
 هوس:  فاستحقوا المديح والتذكار: الكفار
. إيروف أري هواو تشاسف
* Ghalaba el fetia lahieb el naar, wa kaharo
el a3da2 el koffar, fa esta7ako elmadie7 wel
tezkar, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* De drie overwonnen de vlammenzee, en
beschaamden hun vijand daarmee, de
gedachtenis waren zij waardig, hoos erof
arie hoe-o tshashf.
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 حنانيا: * فصاح الملك بصوت عا ِل
 عبيد هللا القوى: وعزاريا وميصائيل
 هوس إيروف أري هواو تشاسف: المتعال
* Fa sa7a el malek be soot 3aly, 7anania wa
3azaria wa Misa-iel, 3abied Allah el kawie el
mota3al, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* De koning riep met luide stem, “Hananja,
Azarja en Misaël, dienaars van de
Allerhoogste Heer” hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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 ألن إلهكم: * تعالوا اخرجوا من النار
:  صانع العجائب الكبار:ذو إقتدار
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Ta3aloe egrokhoe mel naar, la2en ilahkom
zo ektedaar, sane3 el 3akha2eb el kebar,
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* “Kom verlaat de vuuroven, want uw Here
heeft
Zijn
macht
getoond,
een
wonderdoener die de hemel bewoont”,
hoos erof arie hoe-o tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 قدم إللهك: * كرامة ومجدا يا إسرائيل
:  تسابيح البركة والتهليل: عمانوئيل
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Karama wa makhdan ja Isra-iel,
kaddam le ilahak 3emmano-iel, tasabie7
el baraka wel tahaliel, hoos erof arie hoeo t-shasf
* Eer en glorie o Israël, biedt het aan tot
Uw Heer Emmanuël, de lof van zegen en
gejubel, hoos erof arie hoe-o tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 وكل األلسن: * له تسجد كل األسباط
 هوس:  تسبح رب القوات: واللغات
. إيروف أري هواو تشاسف
* Laho taskhod kol el absaat, wa kol el
alson wal loghaat, tosabbe7 Rab el kowaat,
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Elke stam buigt voor Hem neer, alle
tongen geven Hem de eer, zij loven de
Almachtige Heer, hoos erof arie hoe-o
tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 إله قوى: * من يشبهك يارب األرباب
 سلطانك فى كل األحقاب: عزيز مهاب
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف:
* Man jashbehak ja Rab el arbab, ilah kawie
3aziez mohaab, soltanak fi kol ela7kaab,
hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Wie, o Heer, is U gelijk? de Sterke God
der heerlijkheid, voor altoos is Uw
heerschappij, hoos erof arie hoe-o tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 فصاح الفتية: * ندى بارد صار اآلتون
 إسمو إإبتشويس طون: بصوت حنون
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف: كيريون
* Nada bared saar el atoen, fa saa7 el fetia
be soot 7anoen, esmoe e-epthois ton
kirion, hoos erof arie hoe-o t-shasf
* In de oven waaide een koele wind, en de
drie riepen steeds eensgezind, “Loof de
Heer die de mensen bemint”, hoos erof arie
hoe-o tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 وإبتهجوا باهلل القوي: * هللوا إلله يعقوب
:  ورتلوا إلسمه المحبوب: المرهوب
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Hallelo le ilah Ja3koeb, wa ebtahekhoe be
allah el kawie el marhoeb, wa ratelo le
esmoe el ma7boeb, hoos erof arie hoe-o tshasf.
* Verheugt u in de Heer van Jakob, een
Sterke en Geduchte God, bezingt Zijn
geliefde Naam vol lof, hoos erof arie hoe-o
tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 باركوا الرب: * وسبحوه أيضا باأللحان
 إفهوس إإفنوتى إن سيو: أيها الفتيان
.  هوس إيروف أري هواو تشاسف: نيفين
* Wa sabe7oe ajdan bel al7an, bareko elRab

ajoha el fetian, efhoos e-efnoetie en seejoe
nieven, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Looft hem ook met lofzangen, zegen de
Heer, o drie jongelingen, Efhoos e-efnoetie
in seejoe nieven, hoos erof arie hoe-o
tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 ومخوف: * ألنه عظيم ومبارك جدا
:  بقدرته نجى الفتية: على كل اآلله
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* La2enaho 3aziem wa mobarak khedan, wa
magoef 3ala kol el aleha, be kodratihi
nakha el fetia, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Want Hij is gezegend, zeer verheven,
geducht boven alle goden, door zijn macht
redde Hij de drie jongelingen, hoos erof
arie hoe-o tshashf.

Een lofzang voor de drie heilige knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

 باإلله الخالق: * يليق اإلكرام والسجود
:  رب اإلحسان مصدر الجود: المعبود
. هوس إيروف أري هواو تشاسف
* Jaleek el ekram wel sekhoed, be ilah el
galek el ma3boed, Rab el e7san masdar el
khood, hoos erof arie hoe-o t-shasf.
* Aan de Schepper is de heerlijkheid, want
Hij is de vereerde Majesteit, de bron van de
zegen en goedheid,hoos erof arie hoe-o
tshashf.
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لحن تينين
Een hymne Te-nen
لحن تين أويه إنسوك
Een hymne Ten oeweh
ensok

Een hymne Te-nen
لحن تينين

Een hymne Te-nen

لحن تينين

Tenen o0en 0vcian ke t3n
lojik3n latrian : `anapempwmen
ceavtw c3meron `w dac :
Te-nen o-then thie-sian ke tien lokhie-kien latrian:
ana-pem-poo-men se avtoo sie me-ron o zas:

 التريان أنابيم: تينين اوثين ثي سيان كي تين لوجي كين
:  سي أفطو سي ميرون او داس: بومين
Daarom bieden wij aan een offer en rationele aanbidding.
Wij zenden tot U, op deze dag, lofzangen omwille
:  ونرسـل لك فى هـذا اليـوم التسابيح: فمن ثم نقـدم الـذبيحـة والعبـادة العقليـة

Een hymne Te-nen

لحن تينين

`proc

do7a cov cwt3r `3mon
: `Ananiac `Azariac ke Mica3l.
epros zoksa soe Sootier iemon: Ananias Azarias ke
Miesa-iel.

 آنانياس آزارياس كي: إبروس ذوكصا سوسوتير إيمون
.ميصائيل
van Uw glorie, o onze Verlosser. Hananja, Azarja en Misaël.

. حنانيا وعـزاريا وميصائيـل: لـدى مجـدك يا مخلصنا
Link naar slotzang van de hymne - لينك ختام اللحن

Een hymne Te-nen

لحن تينين

`Trion pai0on `nge melin natov
peroc do7a `m`pcatetov : cwmatoc
ajjeloc jar cenacel 0ede :
ieTri-on pai-thon enzje melien na-toe pe-ros zoksa em
epsa te-toe: somatos ankhelos ghar se-na sel the-ze:

إتريون باي ثون إنجي مي لين نا طو بيروس ذوكصا إم
:  صوماطوس أنجيلوس غار سينا سيل ثي ذي: إبصاتي طو
Toen zij werden verheven om verheerlijkt te worden in het

lichaam, daalde de engel neer

 إنحدر مالك: لما رفعوا ليأخذوا المجد في أجسادهم

Een hymne Te-nen

لحن تينين

avtoki0on
`flijart3c
:
ev`elevce`wn 3mon : Ananiac
Azariac ke Mica3l.
avto kie-thon ef lie ghar ties: ev elevse-on iemon:
Ananias Azarias ke Miesa-iel.

 آنانياس:  إيليفسي اون إيمون: أفطوكي ثون إفلي غارتيس
.آزارياس كي ميصائيل
en doofde het vuur, en het werd koel voor Hananja,
Azarja en Misaël.
. حنانيا وعزاريا وميصائيل: واطفأ اللهيب وصيره باردا عن

لحن تينين

Een hymne Te-nen

Evhwc ev`cmov `eF5 `nc3ov niben .
Ev hoos ev esmoe e-Efnoetie en siejoe nieven .
. إفهوس إف إسمو إفنوتي إن سيو نيفين
Zij prijzen en zegenen God te allen tijde .
. يسبحون ويباركون هللا كل حين
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Psalie voor de drie
heilige knapen
( Ten oeweh ensok )

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين
) ( تين أويه إنسوك

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

*Tenoveh `ncwk qen penh3t t3r4 :
tenerho5 qatekh3 : ovoh tenkw5 `nca
pekho : F5 `mper52ipi nan.

* Ten oeweh ensok gen pen hiet tierf: ten er hotie
ga tek hie: oewoh ten kotie ensa pek ho: Efnoetie
em per tie shiepie nan.

:  تين إيرهوتى خاتيكهى: * تين أويه إنسوك خين بين هيت تيرف
.  إفنوتى إمبير تى شيبى نان: أووه تين كوتى إنصا بيك هو
* Wij volgen U met heel ons hart: en wij vrezen U: wij
zoeken Uw aangezicht: o God beschaam ons niet.

. يا هللا ال تخـزنا:  ونطلـب وجهـك:  ونخافـك: * نتبعـك بكل قلـوبنا

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

* Alla ariov`i neman : kata
tekmet`epik3c : nem kata `pa
` 2ai `nte
peknai : P(_<>u aribo30in eron.
*Alla arie oe-wie neman: kata tek met e-piekies:
nem kata ep a-shai ente pek nai: Eptshois arie voithien eron.

 نيم كاطا إب:  كاطاتيك ميت إيبى كيس: * الال آرى أوي نيمان
. إبشويس آرى فويثين إيرون: آشاى إنتى بيك ناى
* Maar handel met ons: naar Uw zachtmoedigheid:
en naar Uw grote genade: o Heer kom ons te hulp.
. يا رب أعنـا: وكثـرة رحمتـك:  بحسب دعتـك: * بـل إصنع معنا

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

* Mare tenprocevx3 penn3b : `i `e`p2wi `mpek`m0o
: `m`fr35 `nhanslil `nte hanwili : nem hanmaci
evkeni`wovt.
* Mare-ten epros evshie Pennieb: e-epshooi em pek
emtho: em efrietie en han et-shliel ente han ooi-lie:
nem han ma-sie ev-kenie oo-oet.
 إم إفريتى: * مارى تين إبروس إفشى بين نيب إإبشوى إمبيك إمثو
.  نيم هان ماسى إفكينى أوأوت: إنهان إتشليل إنتى هان أويلى
* Laat onze gebeden tot U stijgen: o onze Meester:
zoals de brandoffers van lammeren: en mestkalveren.

 وعجـول:  مثـل محـرقات كباش:  أمـامك يا سيـدنا: * فلتصعـد صالتنا
.سمان

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

* Mpererpwb2 n
` 5di`a03k3: 03etakcemn3tc nem
nenio5: Abraam `Icaak Iakwb: Pi=cl pe=e=0v `ntak.
* Emper er-ep-obsh en tie zia-thiekie: thie etak-sem
niets nem nen jotie: Abra-am Isa-ak Jakob: Pisraiel pe eth-oe-wab intak.

 ثي إيطاك سيم نيتس نيم نين: * إمبير إربؤفش إنتى ذيآثيكى
. بى إسرائيل بي إثؤواب إنطاك:  آبرآم إيسآك ياكوب: يوتى
* Vergeet niet het verbond: dat U gesloten hebt met
onze vaderen: Abraham, Isaac en Jakob: Israël Uw
heilige.
 إبراهيم واسحـق و يعقـوب:  قطـعته مع أبائنا: * التنس العهـد الـذى
. إسرائيل قـديسك:

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

* `Cmov `ePu nilaoc t3rov : nifvl3 niacpi `nlac :
hwc `ero4 ma`wov na4 : arihovo sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie la-os tieroe: nie fielie nie
aspie en las: hoos erof ma oo-oe naf: arie hoe-o tshasf sha nie eneh.

:  نى فيلى نى أس بنالس: * إسمو إبشويس ني الؤس تيرو
.  آرى هواو تشاسف شانى إينيه: هوس إيروف ما اوواو ناف
* Zegen de Heer al gij volken: de stammen en de
vele talen: prijs Hem en verheerlijk Hem: en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
:  والقبـائـل ولغـات األلسـن: * باركـوا الـرب يا جميـع الشعـوب
. وزيـدوه عـلـوا إلى اآلباد: سبحـوه ومجـدوه

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

* Twbh `mPu `eh
` r3i `egwn : `w pi2omt `n`alov `najioc :
Cedrak Micak Abdenajw : `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: o pie shomt en
aloe en akhios: Sedrak Misak Abdenagho: intef ka nen
novie nan evol.

:  اوبى شومت إن آلو إن آجيوس: * طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: سيدراك ميصاك أبديناغو
* Bid tot de Heer namens ons: o Drie Heilige
Knapen: Sadrak, Mesak, Abednego: dat Hij onze
zonden vergeeft.
 ســـدراك:  أيـها الثالثـة فـتيــة القــديسـيـن: * أطلبـوا من الــرب عنا
. ليغـفــر لنا خطـايانا: وميســاك وأبـدناغـــوا
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طرح واطس علي الهــوس الثالث
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Derde Hoos

إبصالية آدام على المجمع
Een Psalie Adam op de
Gedachtenis der Heiligen

مديح األنبا أنطونيوس
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Antonius

مديح مكسيموس ودوماديوس
Lofzang ter ere van St.
Maximus en St. Dometius

مجمع القديسين
De Gedachtenis der Heiligen

De Expositie Watos
Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس
الثالث

De Expositie Watos Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس الثالث

: وأمر لوقته هكذا قائال، أقام الملك نبوخذنصر صنما من ذهب
،أنى قلت لكم جميعا يا معشر الشعوب واألمم والقبائل واأللسن
 إذا ما سمع لصوت البوق فخروا، أنصتوا وتأملوا لكالمى
. لوقتكم وأسجدوا لصورة الذهب
Koning
Nebukadnessar
maakte
een
gouden beeld en gaf onmiddellijk het bevel,
zeggende: "Ik zeg tegen u allen; volken,
naties, stammen en talen, luister en sla
acht op mijn woorden. Wanneer u het
geluid van de trompet hoort, buig u dan
onmiddellijk neer om het gouden beeld te
aanbidden.

De Expositie Watos Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس الثالث

 للوقت تلقون فى،  ولم تسمعوا لقولي، وإذا لم تصنعوا هكذا
 فلما سمع هذا الكالم جميع القبائل التى، أتون النار المتوقد
.  خروا وسجدوا أمام الصورة الذهبية، فى مملكته
Als u dat niet doet en mijn bevel niet
opvolgt, zult u geworpen worden in de
brandende vuuroven."
Toen deze woorden gehoord waren, gingen
alle stammen van het koninkrijk om neer te
buigen voor het gouden beeld en het te
aanbidden,

De Expositie Watos Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس الثالث

،  سيدراك ميساك أبدناغو، ما عدا الثالثة فتية القديسين
 بل تقووا فى،  ولم يسجدوا للصورة، فإنهم لم يطيعوا الملك
 وأقاموا على إيمانهم بالرب، قلوبهم وفى نفوسهم وأجسادهم
.إله السماء
behalve de drie heilige jongelingen Sadrak,
Mesak en Abednego. Zij gehoorzaamden
de koning niet en bogen niet neer voor het
beeld. Maar zij werden gesterkt in hun hart,
geest en lichaam en stonden standvastig in
hun geloof in de Heer, de God des hemels.

De Expositie Watos Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس الثالث

 وأمر أن يربَطوا ويلقوا، فلما سمع الملك غضب غضبا عظيما
 قد نزل من السماء،  وإذا بمالك الرب، فى أتون النار المتقد
. ونفض لهيب النار وصيره كالندى البارد
Toen de koning dit hoorde, ontbrandde zijn
heftige toorn en hij beval dat de
jongelingen vastgebonden in de brandende
vuuroven geworpen zouden worden. De
Engel van de Heer kwam toen neergedaald
uit de hemel, doofde de vlammen van het
vuur en maakte het tot een koele dauw.

De Expositie Watos Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس الثالث

 وكانوا، والثالثة فتية القديسين مشوا فى وسط األتون
 ثم وقف عزاريا فى وسط، يسبحون هللا بفرح مع مالك الرب
.أتون النار وفتح فاه وبارك هللا هو ورفقته معه
De drie heilige jongelingen liepen midden
in de vuuroven, terwijl zij God vreugdevol
loofden, samen met de Engel van de Heer.
Azarja stond op, midden in de brandende
vuuroven, opende zijn mond en zegende
God, samen met zijn metgezellen.

De Expositie Watos Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس الثالث

 مبارك،  سبحوه وزيدوه علوا، قائلين مبارك أيها الرب هللا
،  بارك الرب يا حنانيا، هو إسم مجده القدوس إلى أبد األبد
 عبيد هللا،  بارك الرب يا ميصائيل، بارك الرب يا عزاريا
. العلى
Zij zeiden: "Gezegend zij de Heer God, prijs
Hem en verhoog Hem zeer, gezegend zij
Zijn Heilige glorievolle Naam, tot in de
eeuwen der eeuwen."
Zegen de Heer, o Hananja, zegen de Heer, o
Azarja, zegen de Heer, o Misaël, de
dienaars van de Allerhoogste God.

De Expositie Watos Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس الثالث

 سبحوه ومجدوه، باركوا الرب يا خائفي الرب إله السماء
 وكل الكلدانيين،  قد آمن الملك باهلل، وزيدوه علوا إلى األباد
. وأقام الثالثة فتية القديسين على كل ما له، الذين فى مملكته
Zegen de Heer, allen die de Heer, God des
hemels, vrezen, prijs Hem en verheerlijk
Hem, verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
Toen geloofden de koning en alle
Chaldeeën in zijn koninkrijk in God en hij
stelde de drie heilige jongelingen aan over
alles wat hij had.

De Expositie Watos Op De Derde Hoos

طرح واطس علي الهــوس الثالث

 سيدراك، أطلبوا من الرب عنا أيها الثالثة فتية القديسين
.  ليغفر لنا خطايانا، وميساك وأبدناغو

Bid tot de Heer namens ons, o drie heilige
jongelingen, Sadrak, Mesak en Abednego,
dat Hij onze zonden vergeeft.
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إبصالية آدام على المجمع

Een Psalie Adam op de
Gedachtenis der Heiligen

مديح األنبا أنطونيوس
Lofzang ter ere van St.
Antonius

مديح مكسيموس ودوماديوس
Lofzang ter ere van St.
Maximus en St. Dometius

مجمع القديسين
De Gedachtenis der Heiligen

Een Psalie Adam op
de Gedachtenis der
Heiligen

إبصالية آدام على المجمع

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Amwini marenouwst @ `n}`triac
e;ouab @ ete Viwt nem Psyri @ nem
Pi`pneuma e;ouab.

* Kom laat ons aanbidden: de Heilige
Drie-eenheid: de Vader en de Zoon: en
de Heilige Geest.
 والروح:  اآلب واإلبن:  للثالوث القدوس: * تعالوا نسجد
. القدس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Anon qa nilaoc @ `nni`,rictianoc @
vai gar pe Pennou] @ `naly;inoc .

* Wij zijn: het christelijk volk: want Hij is:
onze ware God.
.  إلهنا الحقيقى:  ألن هذا هو:  المسيحيين: * نحن الشعوب

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

Bon ouhelpic `ntan @ qen
;ye;ouab Maria @ ere Vnou] nai
nan @ hiten nec`precbia .

*

* Onze hoop: is de heilige Maria: dat God
zich over ons ontfermt: door haar
voorspraak.
.  بشفاعتها:  أن هللا يرحمنا:  بالقديسة مريم: * رجاؤنا نحن

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Bon oumetcemnoc @ `n`hryi qen
pikocmoc @ `ebolhiten pi`slyl @ `nte
Mi,ayl .

* Er is vredigheid: in de wereld: door de
voorbeden: van Michaël.
.  ميخائيل:  من ِقبَل صالة:  فى العالم: * كل هدوء

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Genoc `nAdam @ afswpi qen
ou;elyl @ hiten pihiwis @ `nte
Gabriyl.

* Het nageslacht van Adam: verblijdt
zich: door de boodschap: van Gabriël.
.  بشارة غبلاير:  من ِقبَل:  صار متهلال: * جنس آدم

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Ge gar Ravayl @ pe `pounof `nhyt@
je aVnou] pinayt
`mmetsenhyt .

@

mahf

* En ook Rafaël: geeft vreugde aan ieder
hart: want de Barmhartige God: heeft
hem vervuld van tederheid.
 مأله:  ألن هللا الرحوم:  هو مفرح القلوب: * أيضا رفائيل
. تحننا

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Dikeoc `fem`psa @ `mpiagiacmoc @
Couriyl pinis] @ `nar,yaggeloc .

* Waarlijk waardig: om gewijd te zijn: is
de grote aartsengel: Soriël.
 فى رؤساء:  سولاير العظيم:  التقديس: * بالحقيقة مستحق
. المالئكة
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إبصالية آدام تقال على المجمع

* Eu]ho ejwn @ `nje pi`ftou `nzwon@
`nacwmatoc @ etfai qa pi`;ronoc .

* De Vier: onlichamelijke Wezens: die de
Troon dragen: bidden voor ons.
 الحاملين:  غير المتجسدين:  األربعة مخلوقات: * تطلب عنا
. الكرسي

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Coou `ntenh eucop @ `mpiouai
`mmwou @ euhwc eu]wou @ `mP[oic
`nte `pwou.

* Zes vleugels: heeft een ieder van hen:
zij loven en verheerlijken: de Koning der
ere.
:  وهم يسبحون ويمجدون:  لكل واحد منها: * ستة أجنحة
. لملك المجد

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Zeontoc pijout`ftou @ `m`precbuteroc @ euhemci hijen @ jout`ftou
`n`;ronoc .

* De vierentwintig: Priesters:
gezeten op: vierentwintig tronen.

zijn

 أربعة:  جالسين على:  والعشرين قسيس: * أيضا األربعة
. وعشرين كرسيا

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Yppe aferme;re @ `nje Iwannyc @
je
ai]wmc
piIordanyc .

`mP[oic

@

qen

* Zie, Johannes: heeft getuigd en zei: “Ik
heb de Heer gedoopt: in de Jordaan.”
.  فى األردن:  أني عمدت الرب:  يوحنا قائال: ش َه َد
َ * هوذا

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* :metmatoi `nnivyou`i @ au[i`svyri
emasw @ e;be `ptaio `nnialwou`i @
se`hme`ftou `nso .

* De hemelse machten: verwonderden
zich zeer: over de eer van de 144.000:
kinderen.
:  من أجل كرامة األطفال:  تعجبوا جدا: * األجناد السمائية
. المائة أربعة وأربعين ألفا
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إبصالية آدام تقال على المجمع

* Ic niapoctoloc @ auhiwis qen
pikocmoc @ qen ]anactacic @ `nte
Iycouc Pi`,rictoc .

* Zie, de apostelen hebben: verkondigd
in de wereld: de verrijzenis: van Jezus
Christus.
.  يسوع المسيح:  بقيامة:  كرزوا فى العالم: * ها الرسل

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Kalwc au[ro @ `m`psah `nte ]`hrw@
`nje pisomt `nalou @ Cedrak Micak
Abdenagw .

* De drie jongelingen: Sadrak, Mesach
en Abednego: hebben overwonnen: de
brandende vuuroven.
 سدراك ميساك:  الثالثة فتية:  لهيب األتون: * حسنا غلبوا
. أبدناغو

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Lac `nCtevanoc @ afhwc afer
humnoc @ etauhiwni ejwf @ e;be
`vran `mP[oic .

* De tong van Stefanus: prees terwijl hij:
gestenigd werd: omwille van de Naam
van de Heer.
 ألجل إسم:  يرجمونه:  سبح حين كانوا: * لسان إستفانوس
. الرب

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Mallon piagioc @ pa[oic `pouro
Gewrgioc @ af,w `nni`;ronoc @ auviri
au]karpoc .
* Bovenal, mijn meester en koning: de heilig
St Joris: hij bad en de tronen bloeiden: en
brachten vruchten voort.*

 قد جعل الكراسي:  سيدي الملك مارجرجس: * وبالحري القديس
. *تزهر وتثمر
* Uit zijn hagiografie in het Synaxarium. Diocletianus en de vorsten die
met hem waren, daagden St Joris uit om de stoelen waarop zij zaten te
laten bloeien. Toen de heilige bad, verhoorde de Heer hem en gebeurde
het daadwerkelijk.

* وكان بحضرة دقلديانوس بعض من الملوك فقالوا للقديس " نريد أن تجعل هذه الكراسي
. تورق وتثمر " فصلي القديس إلى السيد المسيح فاستجاب طلبه

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* N;ok de :eodwroc pianatoleoc@
pinis] `ndunatoc @ afqwteb
`mpidrakwn @ etqen Eu,ytoc.

* De grote en sterke: Theodorus van
Anatolië:
versloeg
de
draak:
in
Euchytos.
:  قتلت التنين:  العظيم القوى: * وأنتَ يا تادرس المشرقى
. الذى بأوخيطس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Xa`pswi emasw @ w
` Merkorioc @
je afcaji epekbioc @ `nje Bacilioc .

* U bent zeer verheven: o Mercurius:
over uw levensverhaal: sprak Basilius.
:  ألنه تكلم بسيرتك:  يا مرقوريوس: * تعاليتَ جدا
. باسيليوس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

Ouagioc Myna @ picwtp
pipar;enoc @ nem apa Buktwr @
`psyri `nRwmanoc .

*

* De kuise St. Mina: de uitverkoren
heilige: en abba Victor: de zoon van
Romanus.
. إبن رومانوس:  وأبا بقطر:  البتول المختار: * القديس مينا

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Piactacioc @ kuri Klaudioc @ nem
Vulo;eoc @ pialou `ndikeoc .

* De grote held: mijn meester Claudius:
en Filotheus: de rechtvaardige jongeling.
.  الفتى الصديق:  وفيلوثاؤس:  سيدى إقلوديوس: * الحسن

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Rasi Coucennioc @ etafsari
`mpidrakwn @ rasi kuri Ioctoc @ nem
Apali nem :eoklia .

* Verblijd u, o Sosenius: die de draak
versloeg: verblijd u, o heer Justus: en
ook Apali en Theoklia.
 إفرح ياسيدى:  الذى قتل التنين: * إفرح يا سوسانيوس
.  وأبالى وثاوكليا: يسطس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* C[oci pe `ptaio @ `nnaiagioc @ apa
Yci nem :ekla @ nem Apollonioc .

* Groot is de eer: van de heiligen: Iesie
en Thekla: en Apollonius.
:  أبا إيسي وتكال:  هؤالء القديسين: * عالية هى كرامة
. وأبولونيـوس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Twnk w
` Patyr @ peje Pencwtyr
@ [i `nYray tekcwni @ masenak
e<ymi .

* Onze Verlosser zei: "Sta op, o Apater:
neem uw zus Irae mee: en ga naar
Egypte toe."
وأمض إلى
:  خذ إيرائى أختك:  قال مخلصنا: * قم يا أبادير
ِ
. مصر

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Udony `nte paikocmoc @ nem
neflogicmoc
@
af,au
`nje
Bacilityc @ pinis] `na;lityc .

* De grote strijder: Basiledes verliet: de
begeerte van de wereld: en haar lust.
 العظيم:  واسيليدس:  وحواسه قد تركها: * لذة هذا العالم
. المجاهد

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Vye;ouab `ngenneoc @ pijwri
`nanatoleoc @ afervorin `mpi`,lom @
qen ]`hrw `n`,rwm .

* De moedige heilige: de sterke
Anatoliër: droeg de (hemelse) kroon: in de
vuuroven.
 فى:  قد لبس اإلكليل:  القوي المشرقى: * القديس الشريف
. أتون النار
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إبصالية آدام تقال على المجمع

* <ere Carapamwn @ piepickopoc @
,ere abba "a] @ nem Galynikoc .

* Wees gegroet Sarapamon: de
bisschop: wees gegroet abba Psate: en
Galenicus.
:  السالم ألنبا أبصادي:  األسقف: * السالم لصرابامون
. وغالينيكوس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* <ere niagioc @ kuri Apanoub nem
apa Pcoura @ nem Ptolomeoc @
pi`precbuteroc .

* Wees gegroet heiligen: mijn meester
Abanoeb: abba Pisora: en Ptolemaeus
de priester.
:  وأبا ِبصورا:  سيدي أبانوب: * السالم للقديسين
. وأبطولوميوس القس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* <ere niagioc @ apa Pirwou nem
A;wm @ nem apa Pavnou] @ nem
Iarabek,e nem necsyri .

* Wees gegroet heiligen: abba Piru en
Athom: abba Pafnotius: Jarabeke en
haar kinderen.
 ويارابيكا:  وأبا أبنودا:  أبا بيروه وأتوم: * السالم للقديسين
. وأوالدها

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* <ere ni`precbuteroc @ Iwannyc
nem Cimewn @ nem apa Psai @
pi`precbuteroc .

* Wees gegroet priesters: Johannes en
Simeon: en abba Epshai de priester.
.  القس:  وأبا بشاى:  يوحنا وسمعان: * السالم للقسوس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* <ere Ioulioc @ pimakarioc @
vyetaf`cqai `nnibioc @ `nniagioc .

* Wees gegroet Julius: de gelukzalige:
die de levensverhalen schreef: van de
heiligen.
. القديسين:  كتب قصص:  يوليوس الذي: * السالم للمغبوط

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* <ere nimarturia @ Marine nem
Iryny @ nem :rocic nem Iwanna @ ke
Barbara nem Iouliane .

* Wees gegroet martelaressen: Marina
en Irini: Throsis en Johanna: Barbara en
Juliana.
:  وإتروسيس و َحنَه:  مارينا وإيرينى: * السالم للشهيدات
. وبرباره ويوليانه

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* "epi `nnimarturoc @ ari`precbeuin
ejwn @ e;re Pi`,rictoc toujon @
ouoh `ntefnai nan .

* En de overige martelaars: wees onze
voorspraak: bij Christus, dat Hij ons red:
en zich over ons ontfermt.
 كى ينقذنا:  عند المسيح:  إشفعوا فينا: * يا باقي الشهداء
. ويرحمنا

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Wouniatk n
` ;ok @ peniwt abba
Makari @ je a P[oic `iri nak @
`nhanmys `n`svyri .

* Zalig bent u: onze vader abba
Macarius: want de Heer heeft door u:
vele wonderen gedaan.
:  ألن الرب صنع لك:  يا أبينا أنبا مكاري: َ* طوباك أنت
. عجائب كثيرة

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Sorp abba Paule @ afswpi hi
`psafe @ nem abba Antwni @ hi
`vmaryc `n<ymi .

* Abba Paulus: en abba Antonius: waren
de eerste woestijnbewoners: in het
zuiden van Egypte.
 بناحية:  وأنبا أنطونيوس:  هو أنبا بوال: * أول سكان البرية
. صعيد مصر

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Fouab abba Makari @ piepickopoc @
nem abba Makari @ pi`precbuteroc .

* Heilig zijn abba Macarius: de bisschop:
en abba Macarius: de priester.
.  القس:  وأنبا مقار:  أنبا مقار األسقف: * قديس هو

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Qen pek;ebio @ pise af]karpoc @
peniwt
abba
pihugoumenoc.

Iwannyc

@

* Door uw nederigheid: onze vader abba
Johannes: de hegumen: bloeide de
houten stok.
.  قد أثمر الخشب:  أنبا يوحنا القمص:  يا أبينا: * بتواضعك

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* E;be pektoubo @ peniwt abba
Piswi @ akerpem`psa
`nnen[alauj `mP[oic .

`niwi

@

* Door uw reinheid: onze vader Abba
Pishoi: was u waardig om te wassen: de
voeten van de Heer.
 إستحقيت أن:  يا أبينا أنبا بيشوي: * من أجل طهارتَك
.  أرجل الرب:تغسل
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إبصالية آدام تقال على المجمع

* Hanqelsiri `mpar;enoc @ nenio]
e;ouab `nrwmeoc @ nem Ycidwroc @
nem Arcenioc .

* De kuise jongelingen: onze heilige
Romeinse vaders: en ook Isidorus: en
Arsenius.
:  وايسيذورس:  آبائنا القديسين الروم: * شبان بتوليون
. وأرسانيوس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Jwri e;ouab abba Mwcy @ nem
abba Paule @ pi`hme'it `nqelloi @
nem abba Apollw .

* De sterke heilige abba Mozes: en abba
Paulus: de negenenveertig ouderlingen:
en abba Apollo.
 والتسعة واألربعين:  وأنبا بوال: * القديس القوي أنبا موسى
.  وأنبا أبوللو: شيخا

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Ke abba Latcwn @ nem Abraam
nem George @ nem Epip
Palamwn @ ke abba Pijimi .

nem

* Abba Latson: Abraham en Georgi:
Apiep en Palamon: en abba Pigimi.
 وأنبا:  وأبيب وبالمون:  وأبرآم وجاورجا: * وأنبا التصون
. بيچيمى

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Malicte ni`ctulloc @ apa Hwr
nem apa Vic @ ke abba Hwrmyne @
nem abba makrovioc .

* De twee grote pilaren: abba Hoor en
abba Fees: abba Hormene: en abba
Makrofios.
:  وأنبا هرمينا:  أبا هور وأبا فيس: * وال سيما العمودان
. وأنبا َمكروفيوس
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إبصالية آدام تقال على المجمع

* {isswi nem [isswi @ nem abba
Amoni @ nem peniwt abba Senou] @
ke abba Pavnou] .

* Sisoës en Sisoës**: abba Amonius:
onze vader abba Shenoete: en abba
Pafnotius.
:  وأبينا أنبا شنوده:  وأنبا أموني: *** شيشاي وشيشاي
. وأنبا بفنوتى
** Er zijn drie woestijnvaders bekend met deze naam:

-abba Sisoës de Grote , een woestijnvader die leefde in Scetis.
-Sisoës van Thebe, een woestijnvader die leefde in Calamon, nabij
Arsinoe.
-Sisoës van Petra, een woestijnvader die ook leeftde in Scetis.
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إبصالية آدام تقال على المجمع

* Nem abba Noufer @ nem abba
Camouyl @ nem abba Hadyd @ nem
Iwannyc pef`svyr .

* En abba Noefer: abba Samuël: abba
Hadied: en Johannes, zijn vriend.
. ويوحنا صديقه:  وأنبا حديد:  وأنبا صموئيل: * وأنبا نوفير

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Malicte pinis] @ Parcwma
pitelioc
@
nem
Abraam
pireferhemi @ nem :eovanioc .

* De grote heilige: de volmaakte
Parsoma: en Abraham de bestuurder: en
Theofanius.
:  وأبرآم المد ِبر:  برسوما الكامل: * وال سيما العظيم
. وثاؤفانيوس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Nhouo de nenio] @ Abraam nem
Mat;eoc @ nem Markoc pinis] @
nem Antwnioc.

* En vooral ook onze vaders: Abraham
en Matteus: de grote St. Markus: en
Antonius.
:  ومرقص العظيم:  أبرآم ومتى: * وباألكثر آبائنا
. وأنطونيوس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* }makaria @ ]nis] Allaria@ ke
ari'ima @ nem Anactacia .

* De gelukzalige: en
Aripsima: en Anastasia.

grote

Ilaria:

.  وأنسطاسيا:  وأريبسيما:  العظيمة إيالرية: * المغبوطة
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إبصالية آدام تقال على المجمع

Wouniatou ni,wroc @ nte
ni`ctaurovoroc @ nenio] `mmona,oc@
ni`pneumatouvoroc .

*

* Zalig zijn de koren: van kruisdragers:
onze
vaders
de
monniken:
de
geestdragers.
 البسي:  آبائنا الرهبان:  لبَاس الصليب: * طوباهم مصاف
. الروح
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إبصالية آدام تقال على المجمع

* Slyl nem hannyctia @ te
tekcuny;ia @ Yliac pi;ecbityc @
pinis] `m`provytyc .

* Het vasten en gebed: zijn uw leefwijze:
o Elia de Tisbiet: de grote profeet.
 النبي:  يا إيليا التشبيتى:  هى عادتَك: * صلوات وأصوام
. العظيم

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Foi `nreferhemi @ ejen `t,wra
`n<ymi @ Markoc piapoctoloc @
pieuaggelictyc .

* De bestierder: van het land Egypte: is
Markus de apostel: de Evangelist.
.  اإلنجيلي:  مرقس الرسول:  على كورة مصر: * المدبر

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Qen oume;myi n
` ;o @ arefai qa
]me;nou] @ te`cmarwout n
` ;o @
Maria ]macnou] .

* U hebt waarlijk gedragen: de
goddelijkheid: u bent gezegend: o Maria,
de Moeder Gods.
 يا مريم: ت
ِ  مباركة أن: ت الالهوت
ِ  حمل: ت
ِ * بالحقيقة أن
. والدة اإلله

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

Hanor;odoxoc @ `m`pneuma
touboroc @ pencaq Ceuyroc @ nem
Diockoroc .

*

* De geestdragers: en orthodoxe vaders:
Severus, onze leraar: en Dioscorus.
:  معلمنا ساويرس:  البسي الروح: * األرثوذكسيون
. وديسقوروس

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Jwk `mpen;elyl@ w
` Emmanouyl@
jwk `mpen`slyl @ qen ouounof nem
ou;elyl .

* Onze blijdschap is compleet: o
Emmanuël: ons gebed is volbracht: met
blijdschap en gejuich.
.  بفرح وتهليل:  َكمل صالتنا:  يا عمانوئيل: كمل تهليلنا
ِ *

إبصالية آدام تقال على المجمع

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

* {i `nnen]ho @ `mpek`;renhi`pho @
hiten ni]ho
enouran .

@

`nnyetantaouo

* Neem onze gebeden aan: wijs ons niet
af: door de voorbeden: van hen die wij
hebben herdacht.
 الذين ذكرنا:  من ِقبَل سؤاالت:  وال ترفضنا: * إقبل طلباتنا
. أسمائهم

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* }]ho `erok@ w
` Pennyb Pi`,rictoc@
`ntekareh
nipiracmoc.

eron

@

`ebolqen

* Ik vraag u: o Christus, onze Meester:
bewaar ons: van de verzoekingen.
َ * أطلب
.  من التجارب:  لكي تحفظنا:  يا ملكنا المسيح: إليك

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

* Moi nan `nouboy;ia @ ,w nan
`nnenanomia @ hiten ni`precbia @ `nte
]panagia .

* Schenk ons bijstand: vergeef onze
zonden: door de voorspraak: van de
heilige Maagd.
:  من ِقبَل شفاعات:  وأغفر لنا آثامنا: * وأعطنا معونة
. القديسة

Een Psalie Adam op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية آدام تقال على المجمع

Hiten noueu,y @ Pi`,rictoc
Penouro @ ariounai neman @ qen
tekmetouro .

*

* Door hun voorbeden: o Christus onze
Koning: ontferm U over ons: in Uw
Koninkrijk.
 رحمة فى:  إصنع معنا:  أيها المسيح ملكنا: * بصلواتهم
. ملكوتك
Index - الفهرس

/

/

/

لينك

Link
مديح األنبا أنطونيوس

Lofzang ter ere van St.
Antonius

مديح مكسيموس ودوماديوس
Lofzang ter ere van St.
Maximus en St. Dometius

مجمع القديسين
De Gedachtenis der Heiligen

Lofzang ter ere van
St Antonius
مديح األنبا أنطونيوس

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

 قائم:  فى مجمع األطهار: * فى كنيسة األبكار
.  بين يوت افا أنطونيوس: بكل وقار
 فى:  مع لباس اإلسكيم: * قائم بمجد عظيم
.  بين يوت أفا أنطونيوس: طقس السيرافيم
* Fi kenisat el abkaar, fi makhma3 el athaar,
ka2em be kol wakaar, penjoot ava
Antonios.
* Ka2em be makhdin 3aziem, ma3 lobaas el
eskiem, fi taks el Serafiem, penjoot ava
Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

 دشنت:  بحياة إلهية: * بصالة روحانية
.  بين يوت افا أنطونيوس:البرية
:  عشرات السنوات: * بجهاد فى الصلوات
.  بين يوت أفا أنطونيوس: بدموع فى المطانيات
* Be salatin ro7aneja, be 7ajatin ilaheja,
dashant el barreja, penjoot ava Antonios.
* Be khehadin fel salawaat, 3ashrat el
sanawaat, bedemoe3 fil mitanejaat, penjoot
ava Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

 بنفس:  على مدى األيام: * بنسك فى األصوام
.  بين يوت افا أنطونيوس: ال تنام
 وتأمل:  بهذيذ فى اإللهيات: * بزهد فى اللذات
.  بين يوت أفا أنطونيوس: فى الروحانيات
* Bel noskin fel aswaam, 3ala mede el
ajaam, benafsin la tanaam, penjoot ava
Antonios.
* Bel zohdin fel lazaat, behaziez fel
ilahejaat, we ta2amol fel ro7anejaat,
penjoot ava Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

 ويوحنا بن:  و َحنَة النبية: * أعطيت روح إيليا
.  بين يوت افا أنطونيوس: زكريا
 وصالتك:  من قلبك األمين: * إرتاع الشياطين
.  بين يوت أفا أنطونيوس: كل حين
* O3teet ro7 Elia, we7anna el nabeja, we
Jo7anna ben Zakaria, penjoot ava
Antonios.
* Irtaa3 el shajatien, min kalbak el amien,
we salatak kol 7ien, penjoot ava Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

 بكم:  بذلوا كل وسيلة: * حاربوك مدة طويلة
.  بين يوت افا أنطونيوس: حيلة وحيلة
 بهذا:  لكيما يقلقوك: * بأختك ذكّروك
.  بين يوت أفا أنطونيوس: ويرجعوك
* 7arboek modda tawiela, bazaloe koli
wasiela, be kam 7iela we 7iela, penjoot ava
Antonios.
* Be ogtak zakkaroek, lekej ma joklekoek,
be haza wa jorkhe3oek, penjoot ava
Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

:  أمامك على الجبال: * نثروا الذهب والمال
.  بين يوت افا أنطونيوس: يضوى بين الرمال
 لتسقط:  وصورة النساء: * أتوك بطرب وغناء
.  بين يوت أفا أنطونيوس: فى اإلغراء
* Natharoe elzahab wal maal, amamak 3ala
elkhebaal, jadwie bejn el ramaal, penjoot
ava Antonios.
* Atoek be tarab wa ghena2, we soerat el
nesa2, le taskot fil ighraak, penjoot ava
Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

 بصياح:  ونمور وفهود: * وأتوك بشكل أسود
.  بين يوت افا أنطونيوس: كالرعود
 تواضعك:  لتخاف من رؤياهم: * جاءوك بأذاهم
.  بين يوت أفا أنطونيوس: أخزاهم
* We atoek beshakl esoed, wa nemoerin wa
fehoed, besejaa7in ka elro3oed, penjoot
ava Antonios.
* Kha2oeke be azahom, letagaaf men
ro2jahom, tawado3ak agzahom, penjoot
ava Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

 تراب:  لماذا هذا العناء: * صرخت يا أقوياء
.  بين يوت افا أنطونيوس: أنا وهباء
 أنا:  على ضعفى وتظاهركم: * عجبى لتجمهركم
.  بين يوت أفا أنطونيوس: أضعف من أصغركم
* Saragt ja akwejaa2, lemaza haza el
3anaa2, toraabon ana wa hebaa2, penjoot
ava Antonios.
* 3akhabie le takham-horhoom, 3ala da3fie
we tazahorkom, ana ad3af men asgharkom,
penjoot ava Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

:  يا مثال للمنسحقين: * يا برج عالي وحصين
.  بين يوت افا أنطونيوس: تتواضع للشياطين
 يا ساكن:  على مدى األجيال: * ياقوة ومثال
.  بين يوت أفا أنطونيوس: الجبال
* Ja borkh 3alie we 7asien, ja methaal lel
monsa7ekien, tatawada3 lel shajatien,
penjoot ava Antonios.
* Ja kowa wa misaal, 3ala mada el akhjaal,
ja saken el khebaal, penjoot ava Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

:  يا حكيم فى إرشادك: * يا عظيم فى جهادك
.  بين يوت افا أنطونيوس: إشفع فى أوالدك
:  لم نسلك فى صفاتك: * لم نحيا كحياتك
.  بين يوت أفا أنطونيوس: فاذكرنا فى صالتك
* Ja 3aziem fi khehadak, ja 7akiem fi
ershadak,eshfa3 fi awladak, penjoot ava
Antonios.
* Lam na7ja ka 7ajetak, lam naslok fe
sefatak, fa eskorna fi salaatak, penjoot ava
Antonios.

Lofzang ter ere van St Antonius

مديح األنبا أنطونيوس

 فى مدة:  وضعف طبيعتنا: * إشفع فى مذلتنا
.  بين يوت أفا أنطونيوس: غربتنا

* Eshfa3 fi mazalatna, wa da3f tabi3etna, fi
moddet ghorbetna, penjoot ava Antonios.
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مديح مكسيموس ودوماديوس
Lofzang ter ere van St.
Maximus en St. Dometius

مجمع القديسين
De Gedachtenis der Heiligen

Lofzang ter ere van
St. Maximus en St.
Dometius
مديح مكسيموس ودوماديوس

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  سيدنا إيسوس بي إخرستوس: * أبدى باسم اإلله
.  مكسيموس و دوماديوس: وأشرح فى شرف معنى

:  فى مريم تي بارثينوس: * بدء مديحي وكالمي
.  إتشيرى إن ني ذيكيؤس: تساعدني فى نظامي
* Abda2 be esm el ilah, sajedna Isos pi
gristos, wa ashra7 fi sharaf ma3na,
Maximos We Domadios.
* Bed2 madie7y we kalamy, fi Mariam ti
Parthenos, tesa3edny fe nezamy, etshiry in
ni zike-os.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 تساعديني:  وأسألك باسم إيسوس: بك يا ستي أتقوى
ِ *
.  مكسيموس و دوماديوس: فى مديح اإلباء األخوة

 واتكأ:  وأباهما الونديوس: * بدّلوا الرومانية
.  مكسيموس و دوماديوس: فى حضن الخليل
* Beky ja sety at2awa, wa as2alik be esm
Isoos, tesa3diny fi madie7 el aba2 elegwa,
Maximos We Domadios.
* Baddalo el Romaneja, wa abahoma
Lawandejos, wa ataka2a fi 7odn elgaliel,
Maximos We Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 محبة:  وطرحها عن الرؤوس: * بدأ بخلع التاجات
.  مكسيموس و دوماديوس: فى ملك السموات

 واتكأ:  وعمال بالناموس: * تبعا قول اإلنجيل
.  مكسيموس و دوماديوس: فى حضن الخليل
* Bada2a be gal3 eltakhaat, wa tar7aha 3an
el ro2oes, ma7aba fi malik el samawaat,
Maximos We Domadios.
* Tabe3a kawl el enkhiel, wa 3amala bel
namoes, wataka2a fi 7odn elgaliel,
Maximos We Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 وعلى:  حين دخال الفردوس: * ج َل شرفهما قد زاد
.  مكسيموس و دوماديوس: رؤوسهم تاجات
 وزهدا:  وتآنسا بالوحوش: * أحبا سكنى الجبال
.  مكسيموس و دوماديوس: الممالك والمال

* Khala sharafhoma kad zaad, 7iena dagala
el ferdoos, wa 3ala ro2oshom takhaat,
Maximos We Domadios.
* A7eba sokn el khebaal, wa ta2anesa bel
we7oesh, wa zahada elmamalek wal maal,
Maximos We Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  وأخزيا إبليس المنجوس: * خلصا من ملك العالم
.  مكسيموس و دوماديوس: وناال الفرح الدايم

 أن:  أبوهما أنبا أغابيوس: * دلهما قبل الممات
.  إسقيط مكاريوس: يحضروا لجبل شيهات
* Galosa men molk el3alam, wa agzeja
eblies elmangoes, wa nala elfara7 el dajem,
Maximos We Domadios.
* Dallahoma kabla el mamaat, aboehoma
anba aghapios, an ja7daro le khabal
shehaat, eskiet Makarios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  يشبه ني أنجيلوس: * منظرهما فى البرية
. مكسيموس و دوماديوس: وصارا أهال للبطريركية
:  رتب ني أصوماتوس: * زانا طقس الرهبان
 مكسيموس و دوماديوس: وساحا فى أقصى الوديان

* Manzarhoma fel bareja, joshbeh ni
ankhelos, wa sara ahlan lel batriarkeja,
Maximos We Domadios.
* Zana taks el rohbaan, rotab ni asomatos,
wa sa7a fi aksa el wedjaan, Maximos We
Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 إلى:  ودلهما بي أنجيلوس: * سارا بغير دليل
.  مكسيموس و دوماديوس: سواء السبيل
 في:  باسم الرب القدوس: العالت
ِ * شفيا كل
 مكسيموس و دوماديوس: الشام وجبل شيهيت
* Sara be gheir daliel, wa dallahoma pi
angelos, ila sawa2 el sabiel, Maximos We
Domadios.
* Shafaja kol el3ellaat, be ism rab elkodoes,
fel sham wa khabal shehiet, Maximos We
Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  حبا فى الرب القدوس: * صاحا بتراتيل وألحان
.  مكسيموس و دوماديوس: وصارا أجنادا شجعان
 حين وضعت فوق الرؤوس: * أضواء األكاليل تألألت
. مكسيموس و دوماديوس:  والبرارى بهما إستنارت:

* Sa7a betaratiel wa al7an, 7obban fel rab
elkodoes, wa sara akhnadan shokh3aan,
Maximos We Domadios.
* Adwa2 el akaliel tala2la2aat, 7ina wode3at
fo2 elro2oes, wal barary behoma estanarat,
Maximos We Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 يا:  يا أوالد مقاريوس: * طوباكم يا أبهات
. ومصابيح دير البراموس: كواكب جبل شيهيت
 أنت:  طوباك يا مقاريوس: * طوباك أيها البار
.  مع اآلباء الرؤوس: لشيهيت فخار
* Toebakom ja abbahaat, ja awlaad
Makarejos, ja kawakeb khabal shehiet, wa
masabie7 der el Baramoos.
* Toebak ajoha el baar, toebak ja
Makarejos, anta le shehiet fagaar, ma3a el
aba2 el ro2oes.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  وأنا ماشي بكل عكوس: * ضاع صباي وشبابي
.  مفتاح باب الفردوس: ورجاي إسمها غالي
 ال تنسي:  يارجاء كل النفوس: قدرك
ِ * عا ِل هو
.  مثل سائر بي كوزموس: المرتل عبدك الخاطىء
* Da3 sebay wa shababy, wana mashy be
kol 3ekoes, wa rakhay esmaha ghaly,
mofta7 bab el ferdoos.
* 3aly howa kadrik, ja raga2 kol el nefoes,
la tansy el-moratel 3abdek el gate2, mithl
sa2er pi kosmos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 واتكأ:  باسم الرب القدوس: * غلبا كل الشياطين
.  مكسيموس و دوماديوس: فى النعيم فرحين

 إبنا:  إبؤرو الونديوس: * فخر كل الرهبان
.  مكسيموس و دوماديوس: الملك السلطان
* Ghalaba kol el shajatien, be esm elRab el
kodoes, wattaka2a fil na3iem fare7ien,
Maximos We Domadios.
* Fagr kol elrohbaan, ep-oero Lawandejos,
ebna el malek el soltaan, Maximos We
Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 ثوب:  أنبا مقاريوس: * قال عنهم أبوهما
. مكسيموس و دوماديوس: الرهبنة إفتخر بهما
:  فى مجمع اآلباء الرؤوس: * كتبوا أسماءهما
.  مكسيموس و دوماديوس: مع سائر آبائهما
* Kaal 3anhom aboehoma, anba Makarejos,
thoeb el rahbana eftagar behoma, Maximos
We Domadios.
* Kataboe asma2homa, fi makhma3 el aba2
el re2oes, ma3e sa2er aba2homa, Maximos
We Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

َ
: حين دخال الفردوس
: * لَبسا حلال بهية
.  مكسيموس و دوماديوس: وأكاليل نورانية
 ودخال إلى الفردوس: * ومضيا عريسين للمسيح
.  مكسيموس و دوماديوس:  وصاحا بالتسبيح:
* Labesa 7olalan baheja, 7ina dagala el
ferdoos, wa akaliel noeraneja, Maximos We
Domadios.
* Wa madaja 3aresajn lel Masie7, wa
dakhala ila el ferdoos, wa sa7a bel
tasabie7, Maximos We Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 وصاحا:  بإسم الرب القدوس: * ناال كل األنعام
.  مكسيموس و دوماديوس: بتراتيل وألحان
 وجوهرة:  عند الرب القدوس: * هدية مذخورة
.  للملك الونديوس: مصرورة
* Nala kol el an3aam, besm elRab el
kodoes, wa sa7a be taratiel wa al7an,
Maximos We Domadios.
* Hedeja mazgoera, 3end elRab el kodoes,
wa
khawhara
masroera,
lel
malek
Lawandejos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  عند الرب القدوس: * وال تنسوا بطركنا
.) بي إيبسكوبوس...(  أنبا: وشريكة أسقفنا
 وكل:  طغمات ني موناخوس: * ال تنسى يا سيدنا
.  بي أواى إن ني اخريستيانوس: مراتب ملتنا
* Wa la tansoe batrakna, 3end elRab el
kodoes, we sharikaho oskofna, anba (...) piepiskopos .
* La tansa ja sayedna, taghamaat ni
monagos, wa kol marateb melletna, pi
oewai enni Christejanos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  وكل اآلباء الرؤوس: * وسالمي للثالثه مقارات
.  إسقيط مقاريوس: السكان بجبل شيهيت

:  بي هيغومينوس: * وسالمي ألنبا يوأنس
.  بي رومي إنتى ليوس: واآلب أنبا بيشوى
* Wa salamy lel salasat makaraat, wa kol el
aba2 el re2oes, el sokaan bi khabal shehiet,
eskiet Makarios.
* Wa salamy lel anba Joannes, pi
highomenos, wal aab anba bishoy, pi romi
inte lejos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  واآلب أنبا إيسيذوروس: * وسالمي ألنبا دانيال
.  األنبا أرسانيوس: والمكرم بكل االكرام

:  واآلب أنبا أنطونيوس: * وسالمي ألنبا بوال
.  األنبا باخوميوس: وأبينا أب الشركة
* Wa salamy le anba Danial, wal aab anba
Isizoros, wal mokarram be kol el ekraam, el
anba Arsenios.
* Wa salamy le anba Bola, wal aab anba
Antonios, wa abiena ab el sharika, el anba
Bagomios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  وأنبا جاورجيوس: * وسالمي ألنبا ابرآم
.  من فم الرب القدوس: الذين ناال االنعام
:  بعالمة بي إستافروس: * رشمهم بالصلبان
.  فى إسقيط مقاريوس: وصارا للمسيح فرسان
* Wa salamy le anba Abra2am, wel anba
Khawargejos, allazina nala el en3aam, men
fam elRab el kodoes.
* Rashamhom bel solbaan, be 3alamet pi
stavros, wa sara lel Masie7 forsaan, fi
eskiet Makarejos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  وأنبا زاخارياس: * وسالمي ألنبا مويسيس
.  كاما بي إبريسفيتيروس: وأنبا يوأنس
 وأوالد:  اآلباء بالفردوس: * يا وادى هبيب شبهوك
.  مكسيموس و دوماديوس: الملوك سكنوك

* Wa salamy le anba Moisies, wa anba
Zagarias, wa anba Joannes, Kama pi
presvitiros.
* Ja wady hebieb shabahoek, el aba2 bel
ferdoos, wa awlaad el meloek sakanoek,
Maximos We Domadios.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  متشبه بالفردوس: * يا جبل عظيم الشأن
.  إسقيط مقاريوس: مسكن اآلباء الرهبان
: يا غاسل صدأ النفوس: * طوباك يا جبل زاخر
.  إسقيط مقاريوس: ياصاحب العطر الفاخر
* Ja khabal 3aziem el sha2n, motashabbeh
bel ferdoos, maskan el aba2 el rohbaan,
eskiet Makarios.
* Toebak ja khabal zager, ja ghasel sada2 el
nefoes, ja sa7eb el 3etr el fager, eskiet
Makarejos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 لكل اآلباء الرؤوس: * موضع صلوات مع طلبات
.  إسقيط مقاريوس:  السكان بجبل شيهيت:

:  ومأوى للصوص: * كنت مسكن لألشرار
.  متشبها بالفردوس: صيرك أبو مقار
* Mawde3 salawaat ma3 telbaat, le kol el
aba2 el re2oes, el sokaan be khabal
shehiet, eskiet Makarios .
* konte maskan lel ashrar, wa ma2wa lel
lesoes, sajarak abo Makaar, motashabehan
bel ferdoos .

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  جمعت من كل جنوس: * شبكة روحانية
.  صيرتهم آباء ورؤوس: أشرار وحرامية
 بطاركة وأساقفة وقسوس: * صاروا روحانيين
.  أوالد مقاريوس:  وأصبحوا للتيجان البسين:
* Shabaka ro7aneja, khama3at men kol
khenoes, ashraar we 7arameja, sajarathom
aba2 re2oes.
* Saro ro7anejien, batarka wa asakfa wa
kosoes, wa asba7o lel tekhaan labesien,
awlad Makarejos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 شبه:  تتألأل فوق الرؤوس: * تيجان نوارنية
.  طغمات ني أنجيلوس: السمائيين
 يا:  طوباك يا مقاريوس: * طوباك يا أبانا مقار
.  تستر خطايا النفوس: من صرت كالديان
* Tikhan noeraneja, tatala2la2 fo2 el re2oes,
shebh el sama2ejien, taghamat ni angelos.
* Toebak ja anba Makar, toebak ja
Makarejos, ja man serta ka el dajaan, tastor
gataja el nefoes.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 لكل:  وغاسل صدأ النفوس: * يا قابل األشرار
.  إسقيط مقاريوس: من سكن أو زار
 وكل أمم وجنوس يا: * شاع ذكرك فى األقطار
.  إسقيط مقاريوس: مسكن للرهبان
* Ja kabel el ashraar, wa ghasel sada2 el
nefoes, le kol man sakan aw zaar, eskiet
Makarejos.
* Sha3 zekrak fel aktaar, wa kol omam wa
khenoes, ja maskan lel rohbaan, eskiet
Makarejos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

 فوق:  نظره مقاريوس: * عامود نور يتألأل
.  ِبناء دير البراموس: الجبل العالى
:  صارخين قائلين قدوس: * سكنه آباء أبرار
.  أوالد مقاريوس: سهارى ليل ونهار
* 3amoed
noer
jatala2la2,
nazaroe
Makarejos, fo2 el khabal el 3aly, benaa2 der
el Baramoos.
* Sakanoe aba2 abraar, saregien ka2elien
koddoes, sahara lel wa nehaar, awlaad
Makarejos.

Lofzang ter ere van Maximus en Dometius

مديح مكسيموس ودوماديوس

:  الشفيعه فى كل جنوس: * وسالمي الى مريم
.  ومفتاح باب الفردوس: صاحبة اإلسم األعظم

* Wa salamy ila Mariam, el shafi3a fi kol
khenos, sa7ebat el esm el a3zam, wa
mofta3 bab el ferdoos.
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De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
*Ari`precbevin
`e`hr3i
`egwn:
`w
tenu `nn3b t3ren 50e`otokoc :
Maria `0mav `mpen=c=wr : `nte4xa
nennobi nan `ebol.
*Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en nieb
tieren tie theotokos: Maria ethmav em Pensootier: entef ka
nen novie nan evol.

 او تين شويس إن نيب تيرين تى: * آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إم بين سوتير:ثيؤطوكوس
* Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij onze
zonden vergeeft.

 مـريم أم مخلصنا:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: * إشفعى فينا
.ليغـفـر لنا خطايانا

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* Ari`precbevin
`e`hr3i `egwn: `w niarx3
ajjeloc =e=0v: Mixa3l nem Jabri3l: `nte4xa
nennobi nan `ebol.
* Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: o nie arshie
ankhelos eth-oe-wab: Micha-iel nem Ghabri-iel:
entef ka nen novie nan evol.
:  أونى أرشى أنجيلوس إثؤاب: * آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
.  إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ميخائيل نيم غابرييل
* Wees onze voorspraak: o heilige aartsengelen:
Michaël en Gabriël: dat Hij onze zonden vergeeft.
:  ميخائيل وغبـريال:  يا رئيـسى المالئكـة الطـاهـرين: * إشفعا فينا
.ليغـفـر لنا خطايانا

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w niarx3 ajjeloc =e=0=v : Rafa3l
nem Covri3l: `n=t=e=4...
* Arie…: o nie arshie ankhelos eth-oe-wab:
Rafa-iel nem Sori-iel: entef...
 رافائيل نيم:  أونى أرشى إنجيلوس إثؤاب:… * آريب
…  إنتيف: سورييل
* Wees…: o heilige aartsengelen: Rafaël en
Soriël : dat...
 رافـائيـل:  يا رئيـسى المالئكـة الطاهـرين: * إشفعا فيـنا
... ليغـفـر: وسـولاير

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w niarx3 ajjeloc =e=0v: Cedaki3l
Cara0i3l nem Anani3l: `n=t=e=4...
* Arie…: o nie arshie ankhelos eth-oe-wab:
Sedaki-iel Sarathi-iel nem Anani-iel: entef...
 سيداكييل ساراثييل:  أونى أرشى أنجيلوس إثؤاب:… * آريب
… إنتيف: نيم أنانييل
* Wees…: o heilige aartsengelen: Sedakiël
Sarathiël en Ananiël: dat...

 سـداكيال:  يارؤساء المالئكـة األطهـار: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر: وسـراثيال وأنانيال
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مجمع القديسين

* A=r=ip:
ni`0ronoc
nimetu
nigom:
Nixerovbim nem Nicerafim: `n=t=e=4...
* Arie…: nie ethronos nie met tshois nie
khom: nie Sheroebiem nem nie Serafiem:
entef...
 نى:  نى إثرونوس نى ميت شويس ني جوم: … * آريب
…  إنتيف: شيروبيم نيم نى سيرافيم
* Wees…: o Tronen: Heerschappijen en
Machten: de Cherubim en Serafim: dat...
 والشاوبيم:  أيتها الكـراسى واألرباب والقـوات: * أشفعى فيـنا
... ليغـفـر: والسيـرافيم

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip : pi`4tov `nzwon `n`acwmatoc
: `nlitovrjoc `n2ah `n`,xrwm : `n=t=e=4...
* Arie…: pie eftoe enzoo-on en asoomatos: en
lietoerghos en-shah en ekroom: entef...
 إن:  بى إفتو إن زواون إن آسوماتوس: … * آريب
…  إنتيف: ليتورغوس إنشاه إن إكروم
* Wees…: o vier onlichamelijke Wezens: de
vurige dienaren: dat...
:  أيها األربعه الحيونات غير المتجسدين: * أشفعـوا فينا
... ليغـفـر: الخدام الملتهبين نارا
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مجمع القديسين

* A=r=ip
:
niov3b
`nte
5me0m3i
:
pigovt `4tov `m`precbvteroc : `n=t=e=4..
* Arie…: nie oe-wieb ente tie methmie: pie
kheot eftoe em epres-vieteros: entef...
 بى جوت إفتو إم:  نى اويب إنتى تى ميثمى: … * آريب
…  إنتيف: إبريسفيتيروس
* Wees…: o Priesters van de Waarheid: de
Vierentwintig Oudsten: dat...
 األربعـة والعشـرين قسيسا:  يا كهنـة الحـق: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر:

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip : ni`ctratia `najjelikon : nem
nitajma `nepovranion : `n=t=e=4...
* Arie…: nie stratia en ankheliekon: nem nie
taghma en epoe-ranion: entef...
 نيم نى طاغما إن:  نى ستراتيا إن أنجيليكون: … * آريب
…  إنتيف: إيبورانيون
* Wees…: o engelenscharen: en de hemelse
rangen: dat...
 والطغمات:  أيها العساكـر المالئكيـة: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر: السمائيـة

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* Twbh `mPu `eh
` r3i `egwn : nau `nio5 `mpatriarx3c :
Abraam `Icaak Iakwb : `n=t=e=4...

* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: na-tshois en
jotie em patriarshies: Abra-am Isaak Jakob:
entef...

 ناشويس إنيوتى إم: * طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
…  إنتيف:  آبرآم إيساآك ياكوب: باتريارشيس
* Bid tot de Heer namens ons: mijn meesters en
vaders de patriarchen: Abraham, Isaac en Jakob:
dat...
 إبـراهيم:  يا سـادتى اآلبـاء البطاركـة: * أطلبـوا من الـرب عنا
...  ليغـفـر: واسحـق ويعقـوب

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : w
` pirwmi `ntelioc :
pi`0m3i enwx pidikeoc: `n=t=e=4...

* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: o-pie
roomie en telios: pie ethmie Enoog pie ziekeos: entef....
:  اوبى رومى إنتى ليوس: * طوبه إم إبشويش إإهرى إيجون
… إنتيف:بى إثمى إنوخ بى ذيكيؤس
* Bid tot de Heer namens ons: o volmaakte man: de
rechtvaardige en vrome Henoch: dat...
:  البـار أخنـوخ الصديـق:  أيها الـرجـل الكامل: * أطلب من الـرب عنا
...ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : #liac pi0ecbit3c : nem eliceoc
pe4ma03t3c : `n=t=e=4...

* Toobh…: Ielias pie thes-vieties: nem Elieseos pef mathieties: entef....
 نيم إليسيؤس بيف:  إيلياس بى ثيس فيتيس: … * طوبه
. .. إنتيف: ماثيتيس
* Bid…: Elia de Tisbiet: en Elisa zijn
discipel: dat..
... ليغـفـر:  واليشــع تلميــذه:  يا إيـليـا التسـبيتى: ...* أطلبا

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : `w Mw`vc3c piarx3-`prof3t3c :
nem `#ca`3ac nem Ieremiac : `n=t=e4
= ...
* Toobh…: o Mooisies pie arshie profieties:
nem Iesa-iejas nem Jeremie-jas: entef....
 نيم:  أو مويسيس بى أرشى إبروفيتيس: … * طوبه
... إنتيف:إيصائياس نيم ييريمياس
* Bid…: Mozes de aartsprofeet: Jesaja en
Jeremia: dat...
:  وأشعـياء وأرمـيا:  يا موسى رئيـس األنبيـاء: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : David piieroyalt3c : nem Iezeki3l
nem Dani3l : `n=t=e=4...

* Toobh…: Davied pie jero-psalties: nem
Jezekie-iel nem Danie-iel: entef...
:  نيم يزيكييل نيم دانييل:  دافيد بى يروبصالتيس: … * طوبه
…إنتيف
* Bid…: David de Psalmist: Ezechiël en
Daniël: dat...
...  ليغـفـر:  وحـزقيال ودنيـال:  ياداود المـرتـل: ... * أطلبـوا

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
*T=w:
Iwakim
nem
Anna
nem
Iwc3f
pi`precbvteroc: nem pi`0m3i Iwb nem Iwc3f nem
Nikod3moc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Joakiem nem Anna nem Josief pie presvieteros: nem pie ethmie Job nem Josief nem
Niekodiemos: entef...

 نيم:  يواكيم نيم آنا نيم يوسيف بى ابريسفيتيروس:..* طوبه
... إنتيف:بى إثمى يوب نيم يوسيف نيم نيقوديموس
* Bid…: Joachim, Hanna en Jozef de ouderling: de
rechtvaardige Job, Jozef en Nikodemus: dat...
 والصـديـق أيــوب:  يا يـواقيـم وحنـّه ويـوسـف الشيـخ: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: ويـوسف ونيـقـوديمـوس

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: Melxicedek nem A`arwn: nem
Zaxariac nem Cvmewn: `n=t=e=4...
* Toobh…: Melchiesedek: nem A-aron: nem
Zacharias nem Siemeon: entef...
:  نيم زاخارياس نيم سيميؤن: سدك نيم آآرون
ِ * طوبه ِملشي
… إنتيف
* Bid…: Melchisedek en Aaron: Zacharias en
Simeon: dat...
:  وزكـريا وسمعان:  يا ملشيصادق وهـارون: ... * أطلبـوا
... ليغفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: nixoroc `nte ni`prof3t3c: nem ni`0m3i
nem nidikeoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie goros ente nie profieties: nem
nie ethmie nem nie zieke-os: entef...
 نيم نى إثمى:  نى خوروس إنتى نى إبروفيتيس: … * طوبه
…  إنتيف: نيم نى ذيكيؤس
* Bid…:
o
koren
van
profeten:
rechtvaardigen en vromen: dat...
:  واألبــرار والصديـقيـن:  يا صفـوف األنبياء: ...* أطلبـوا
...ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w pi`prodromoc `mbaptict3c:
Iwann3c pire4-5wmc: `n=t=e=4...
* Arie…: o-pie prodromos em vapties-ties:
Jo-annies pie ref tie ooms: entef...
 يؤانس بى:  أو بى إبرودروموس إم فابتيس تيس:..* آريب
… إنتيف: ريفتى أومس
* Wees…, o voorloper en doper: Johannes de
Doper: dat...
:  يـوحنا المعمـدان:  أيها السـابق الصـابغ: * أشفـع فينا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w pi2e `hme `4tov `n2o: nem
pipar0enoc `nevajjelict3c: `n=t=e=4...
* Arie…: o-pie she ehme eftoe en-sho: nem
pie parthenos en ev-ankhelisties: entef...
 نيم بى بارثينوس:  أوبى شى إهمى إفتو إنشو: … * آريب
… إنتيف: إن إف آنجيليستيس
* Wees…, o honderdvierenveertigduizend: en
de maagdelijke Evangelist: dat...
:  أيها المئـة واألربعـة واألربعـيـن ألفـا: ...* إشفعــوا
...  ليغـفـر: والبـتـول األنجيلى

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `n`apoctoloc: nem `pcepi `nte
nima03t3c: `n=t=e4
= ...
* Toobh…: na-tshois en jotie en apostolos:
nem ep-sepie ente nie mathieties: entef...
 نيم إبسيبى:  ناشويس إنيوتى إن ابوسطولوس: … * طوبه
… إنتيف: إنتى نى ماثيتيس
* Bid…: mijn meesters en vaders de
apostelen: en de overige discipelen: dat...
:  وبقيـة التـالميـذ:  يا سادتى اآلبـاء الـرسـل: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : piarx3 diakwn et-`cmarwovt
: `ctefanoc pi2orp `mmartvroc : `n=t=e=4...
* Toobh…: pie arshie ziakon et esmaroo-oet:
Stefanos pie shoorp em martieros: entef...
 إستيفانوس:  بى أرشي ذياكون إت إسماروؤت: ...* طوبه
… إنتيف: بى شورب إممارتيروس
* Bid…: o gezegende aartsdiaken: Stefanus
de eerste martelaar: dat...
 إستفانـوس:  يا رئيـس الشمامسـة المـبارك: ...* أطلـب
...  ليغـفـر: الشهيـد األول

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: pi0e`wrimoc `nevajjelict3c: Markoc
pi`apoctoloc: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie the-o riemos en evankhelisties: Markos pie apostolos: entef...
 أفا:  بى ثيؤريموس إن اف أنجيليستيس: … * طوبه
… إنتيف: ماركوس بى آبوسطولوس
*Bid…: o Godziener en Evangelist: Markus
de apostel: dat...
:  اإلنجيلـى مـرقــس الـرسـول:  أيـها الـناظراإللـه: ... * أطلب
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: pia0loforoc `mmartvroc: pau `povro
Jewrjioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie athlo-foros em martieros: patshois ep oero Georgios: entef...
 باشويس:  بى أثلوفوروس إممارتيروس:..* طوبه
…  إنتيف: إبؤروجيؤرجيوس
* Bid…: o overwinnende martelaar: mijn
meester koning Georgius: dat...
 سيـدى الملك:  أيها الشهيـد المجاهـد: ... * أطلـب
...  ليغـفـر: جيؤرجيـوس
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مجمع القديسين

* T=w : )e`odwroc nem )e`odwroc : nem
Leontioc nem Panikaroc : `n=t=e=4...
* Toobh…: Theodoros nem Theodoros: nem
Leontios nem Panikaros: entef...
 نيم ليؤنديوس نيم:  ثيؤدوروس نيم ثيؤدوروس:..* طوبه
…  انتيف:بانيكاروس
* Bid…: Theodorus en Theodorus: Leontius
en Panikarus: dat...
 والونـديـوس و:  يا ثيـؤدوروس وثيـؤدوروس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: بانـيكاروس
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مجمع القديسين

* T=w : Filopat3r Merkovrioc : nem `apa
M3na nem `apa Biktwr : `n=t=e=4...
* Toobh…: Filopatier Merkoerios: nem abba
Mina nem abba Viktor: entef...
: نيم آفا مينا نيم آفا فيكتور: فيلوباتير ِمركوريوس: ...* طوبه
…إنتيف

* Bid…: Philopater Mercurius: abba Mina en
abba Victor: dat...
 وأبا مينا وأبا:  يافـيلـوباتيـر مارقـوريـوس: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: بقطـر
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مجمع القديسين

* T=w: Kvri `Klavdioc nem )e`odwroc:
nem `apa `Cxvron nem `apa `Icaak: `n=t=e=4...
* Toobh…: kirie Kladios nem Theodoros:
nem ava Isgieron nem ava Isa-ak: entef...
 نيم آبا:  كيرى إكالفديوس نيم ثيؤدوروس: ..* طوبه
…  إنتيف: إسخيرون نيم آبا إيساآك
* Bid…: mijn meester Claudius en Theodorus:
abba Schieron en abba Isaac: dat…
 وأباسخيرون وأبا:  يا سـيدى إقـلوديـوس وثيـؤدوروس: ...* إطلبـوا
...  ليغـفـر: اسحق
nie eth-oe-wab ente pai ehooe - ني إثؤواب إنتي باي إيهواو
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مجمع القديسين

* T=w: Bacilit3c nem Evcebioc: nem
Makarioc nem Filo0eoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Vasilities nem Evsevios: nem
Makarios nem Filo-theos: entef...
 نيم ماكاريوس نيم:  فاسيليتيس نيم إفسيفيوس:..* طوبه
… إنتيف: فيلوثيؤس
* Bid…: Basilidus en Eusebius: Macarius en
Filotheus: dat...
 ومقاريـوس:  يا واسيـليـدس وأوسـابيـوس: ...* إطلبـوا
...  ليغـفـر: وفيـلـوثاؤس
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مجمع القديسين

* T=w: abba Picovra nem `apa `P2wi:
nem `apa `#ci nem )ekla te4cwni: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Piesora nem ava Epshoi: nem
ava Iesie nem Thekla tef sonie: entef...
 نيم أفا إيسى نيم:  آفا بيسورا نيم آفا إبشوى: … * طوبه
… إنتيف: تكال تيف سونى

* Bid…: abba Pisora en abba Ipshoi: abba
Isie en Thekla zijn zuster: dat...
 وأبا إيسى وتكال:  يا أنبا بســوره وأبا بشـاى: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: اخته
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc: Iovctovc
nem Apali nem )e`okli`a: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
Jostos nem Apalie nem Theoklia: entef...
 يوسطوس نيم:  نى آثلوفوروس إممارتيروس: … * طوبه
...  إنتيف: آبالى نيم ثيؤكليا

* Bid…: o overwinnende martelaren: Justus,
Apalie en Theoklia: dat...
 يسطس وآبالى:  أيها الشهــداء المجاهـدون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وتاوكليـا
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مجمع القديسين

* T=w: abba Iakwboc pi4ercic: nem pi`ajioc
Cerjioc nem Baxoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Jakobos pie fersies: nem
pie akhios Serkhios nem Vagos: entef...
 نيم بى آجيوس:  أفا يا كوبوس بى فيرسيس: ...* طوبه
… إنتيف: سرجيوس نيم فاخوس
* Bid…: abba Jakobus de Pers: de heilige
Sergius en Bacchus: dat...
 والقـديـس:  يا أنبا يعقــوب الفارسى: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر:  وواخس: سـرجيـوس
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc : Kocma nem
ne4`cn3ov nem tovmav: `n=t=e4
= ...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
Kosma nem nef esneejoe nem toe mav:
entef...
 كوزما نيم نيف:  نى اثلوفوروس إممارتيروس: … * طوبه
… إنتيف: اسنيو نيم توماف
* Bid…: o overwinnende martelaren:
Cosmas, zijn broeders en hun moeder: dat...
 قــزمان وأخـوته:  أيهـا الشهـداء المجاهــدون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وأمهـم

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* T=w : apa Kir nem I=w=a pe4con : nem Barbara
nem Iovlian3 nem Tvmian3 : `n=t=e=4...

* Toobh…, Abakier nem Joannes pef son,
nem Barbara nem Jolianie nem Dimianie,
intef…
 نيم بربارا نيم:  أبا كير نيم يؤنس بيف سون: ...* طوبه
… إنتيف: يوليانا نيم ديمياني
* Bidt…, Abakir en Johannes zijn broer, en
Barbara en Juliana en Demiana, dat...
 وبرباره ويوليانه:  يا أباقير ويوحنا أخوه: ...* أطلبوا
...  ليغفر: ودميانه
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc: kvri
Apat3r nem `#ra`3 te4cwni: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
kirie Apatier nem Iera-ie tef sonie: entef...
 كيرى أباتير نيم:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
… إنتيف: إيرائى تيف سونى
* Bid…: o overwinnende martelaren: meester
Apatier en Irae zijn zuster: dat...
 السـيد أباديـر:  أيها الشهـيـدان المجاهـدان: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وإيـرائى أختـه
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc: Iovlioc nem
n3e0nema4: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
Jolios nem nie ethne maf: entef...
 يوليوس نيم نى:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
… إنتيف: إث نيماف

* Bid…: o overwinnende martelaren: Julius
en de zijnen: dat...
 يـوليـوس ومن:  أيها الشهـداء المجاهــدون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: معـه
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc: mari
Pahnam nem Carra te4cwni: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
marie Pahnam nem Sara tef sonie: entef...
 مارى بهنام نيم:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
... إنتيف: سارا تيف سونى
* Bid…: o overwinnende martelaren: Mari
Pahnam en Sara zijn zuster: dat...
 ماربهنـام وســاره:  أيها الشهـيـدان المجاهـدان: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: أختـه
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مجمع القديسين

* T=w: abba Carapamwn pi`epickopoc: nem
Yate nem Jallinikoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Sarapamon pie episkopos:
nem Psa-te nem Ghaliniekos: entef...
 نيم إبصاتى:  أفا صارابامون بى إبيسكوبوس: … * طوبه
… إنتيف: نيم غالينيكوس
* Bid…: abba Sarapamon de bisschop: Psate
en Galenikos: dat...
 وأبصادى:  يا أنبا صربامـون األسقـف: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وغليـنيـكوس
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مجمع القديسين

* T=w
:
nia0loforoc
`mmartvroc
:
pi`hme =e=0v `nte Cebacte : `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros: pie
ehme eth-oe-wab ente Sevaste: entef...
 بى إهمى إثؤاب:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
… إنتيف: إنتى سيفاستي
* Bid…: o overwinnende martelaren: de
veertig heiligen van Sebastië: dat...
 األربعـون قديسـا:  أيها الشهـداء المجاهـدون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: بسـبسطيـه
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مجمع القديسين

* T=w: abba Pirwov nem A0wm: nem I=w=a
nem Cvmewn: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Piro-oe nem Athom: nem Joannies nem Simeon: entef...
:  نيم يؤانس نيم سيميؤن:  أفا بيرواو نيم آثوم: … * طوبه
…إنتيف
* Bid…: abba Piru en Athom: Johannes en
Simeon: dat...
:  ويـوحنا وسمعان:  يا أنبا بيـروه وأتـوم: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc : apa `P2wi
nem pe4`2f3r Petroc : `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros: ava
Epshoi nem pef eshfier Petros: entef...
 آفا إبشوى نيم:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
…  إنتيف: بيف إشفير بيتروس
* Bid…: o overwinnende martelaren: abba
Pishoi en Petrus zijn vriend: dat...
 أبا بشـوى وصـديقـه:  أيها الشهيـدان المجاهـدان: ... * أطلبا
...  ليغـفـر: بطـرس
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مجمع القديسين

* T=w:
`apa
`Klog
pi`precbvteroc
:
nem `apa `Pgol nem `apa Kav : `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Eklo-kh pie pres-vieteros:
nem ava Ep-khol nem ava Kav: entef...
 نيم آبا إبجول نيم:  آبا إكلوج بى إبريسفيتيروس: ...* طوبه
… إنتيف: آبا كاف
* Bid…: abba Eklog de priester: abba Epgol
en abba Kav: dat...
:  وأبـا بـجـول وأبا كاف:  يا أبا كلـوج القـس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: `apa I=w=a piremharakli`a: nem kvri
Pifamwn nem Pi_`ctavroc: `n=t=e=4...
* Toobh…: abba Jo-annies pie rem haraklieja: nem kirie Pifamon nem Pistavros: entef...
 نيم كيرى بيفامون:  آبا يؤانس بى ريم هاراكليا: ...* طوبه
… إنتيف: نيم بيستافروس
* Bid…: abba Johannes van Heraclia:
meester Pifamon en Pistavros: dat...
 والسيـد بفـام:  يا أبا يـوحنا الهـرقلى: ... * أطلبـوا
...  ليغـفـر: وبسطـوروس
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مجمع القديسين

* T=w: #c3dworoc nem Panteleon: Cofi`a
nem Evfomi`a: `n=t=e=4...
* Toobh…: Iesozoros nem Panteleon: Sofia
nem Ev-fomia: entef...
:  صوفيا نيم إفوميا:  ايسيذوروس نيم بانديليؤن: …* طوبه
…إنتيف
* Bid…: Isidorus en Pantaleon: Sofia en
Eufomia: dat...
 وصـوفيـا:  يا ايسـيـذوروس و بنـدالون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وإفـوميـه

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: kvri Apanovb nem `P0olomeoc:
nem `apa Krajon nem Covcennioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: kirie Abanoeb nem Eptolomeos:
nem abba kra-khon nem Soesenios: entef...
 نيم آبكراجون نيم:  كيرى آبانوب نيم إبثولوميؤس: ...* طوبه
... إنتيف: سوسنيوس

* Bid…: mijn meester Abanoeb en
Ptolemaeus: abba Ekragon en Sosinius: dat...
 وابكـراجـون:  يا سيـدى أبانـوب وأبطـلماوس: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وســوسنيـوس
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مجمع القديسين

* T=w: `w pini25 `narx3`erevc: abba Petroc
ieromartvroc: `n=t=e=4...
* Toobh…: o-pie nieshtie en arshie erevs: ava
Petros jero martieros: entef...
 أفا بتروس:  أوبي نيشتى إن أرشى إيريفس: … * طوبه
… إنتيف: ييرو مارتيروس
* Bid…: o grote aartspriester: abba Petrus de
hiëromartelaar: dat...
 أنبا بطـرس خـاتم:  يا رئيـس الكهنـة العـظيـم: ...* أطلب
...  ليغـفـر: الشهـداء

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: `w niberi `mmartvroc: Pi_`ctavroc nem
Arcenioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: o nie verie em martieros:
Pistavros nem Arsenios: entef...
 بيستافروس نيم:  أو نيفيرى إممارتيروس: … * طوبه
... إنتيف: أرسينيوس
* Bid…: o nieuwe martelaren: Pistavros en
Arsenius: dat...
 بسطـورس:  أيها الشـهيـدان الجـديـدان: ... * أطلبا
...  ليغـفـر: وأرسانيـوس
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مجمع القديسين

* T=w : `w Mixa3l pih3jovmenoc : nem
Mixa3l pimonaoc : `n=t=e=4...
* Toobh…: O Micha-iel pie hie-ghomenos:
nem Micha-iel pie monagos: entef...
 نيم ميخائيل بى:  او ميخائيل بى هيغومينوس: ...* طوبه
… إنتيف: موناخوس
* Bid…: Michaël de hegoemen: en Michaël
de monnik: dat...
:  و ميخائيـل الـراهب:  يا ميخائيـل القمص: ... * أطلبا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* T=w: nixoroc `nte nimartvroc : `etav2ep`mkah
e0be P=x=c : `n=t=e=4...

* Toobh…: nie goros ente nie martieros: etav
shep em kah ethve Piegristos: entef...
 إيطاف شيب:  نى خوروس إنتى نى مارتيروس: … * طوبه
... إنتيف: إمكاه إثفى بخرستوس

* Bid…: o koren van martelaren: die geleden
hebben omwille van Christus: dat...
 الــذيـن تألمـوا من أجـل:  يا صفـوف الشهـداء: ...* أطلبوا
...  ليغـفـر: المسيح
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مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `mmainov23ri: Antwnioc
nem abba Pavle: `n=t=e=4...
* Toobh…: na-tshois en jotie em mai noe
shierie: avva Antonios nem ava Pavle: entef...
 أفا أنطونيوس:  ناشويس إنيوتى إمماى نوشيرى: ...* طوبه
… إنتيف: نيم أفا بافلى
* Bid…: mijn meesters en vaders die hun
kinderen liefhadden: abba Antonius en abba
Paulus: dat...
 أنبا:  يا سيـدى األبـويـن محبى أوالدهما: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: أنطـونيـوس وأنبا بـوال
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مجمع القديسين

* T=w: pi=j e=0=v abba Makari: nem
nov23ri `n`ctavroforoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie shomt eth-oe-wab ava
Makarie: nem noe shierie en estavro-foros:
entef...
 نيم نوشيرى ان:  بى شومت اثؤواب افا ماكارى: …* طوبة
... إنتيف: استافروفوروس
* Bid…: o drie heilige Macarii: en hun zonen
de kruisdragers: dat...
 وأوالدهـم:  أيها الثالثـة مقـارات القـديسـون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: لبـاس الصليب
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مجمع القديسين
* T=w: nau `nio5 `nh3jovmenoc : abba I=w=a nem
abba Dani3l : `n=t=e=4...

* Toobh…: na-tshois en jotie en hieghoemenos: ava Jo-annies nem ava Danie-iel:
entef....
 افا يؤنس نيم:  ناشويس انيوتى إن هيغومينوس: ...* طوبه
... إنتيف: افا دانييل
* Bid…: mijn meesters en vaders de hegoemenen:
abba Johannes en abba Daniël: dat...

 أنبا يـوحنا وأنبا:  يا سيـدى األبـويـن القمصيـن: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: دانيـال
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مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `mmainov23ri: abba Pi2wi
nem abba Pavle: `n=t=e=4...
* Toobh…: na-tshois en jotie em mai noe
shierie: ava Pishoi nem ava Pavle: entef...
 افا بيشوى:  ناشويس انيوتى امماى نوشيرى: ... * طوبه
… انتيف: نيم افا بافلى
* Bid…: mijn meesters en vaders die hun
kinderen liefhadden: abba Pishoi en abba
Paulus: dat...
 أنبا بـيـشـوى:  يا سـيـدى األبـويـن محبى أوالدهما: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: وأنبا بـوال
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مجمع القديسين

* T=w: nenio5 =e=0=v `nrwmeoc: Ma7imoc nem
Dometioc: `n=t=e4
= ...
* Toobh…: nen jotie eth-oe-wab en rome-os:
Maximos nem Dometios: entef...
 ماكسيموس نيم:  نين يوتى إثؤاب إنروميؤس: ...* طوبه
… إنتيف: دوميتيوس
* Bid…: onze heilige Romeinse vaders:
Maximus en Dometius: dat...
 مكسيمـوس:  يا أبـوينا القـديسيـن الـروميـيـن: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: ودوماديـوس
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مجمع القديسين

* T=w: pi`hme yit `mmartvroc: niqelloi `nte
@ih3t: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie ehme epsiet em martieros: nie
gelloi ente Shiehiet: entef...
 نى خيللوى:  بى إهمى إبسيت إممارتيروس: … * طوبه
… إنتيف: إنتى شيهيت
* Bid…: o negenenveertig martelaren: de
ouderlingen van Shiehiet: dat...
 شيـوخ:  أيـها التسـعة واألربعـون شهـيـدا: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: شـيهات
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مجمع القديسين

* T=w: pigwri =e=0v abba Mwc3: nem I=w=a
pixam3: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie khorie eth-oe-wab ava Mosie:
nem Jo-annies pie kamie: Entef...
 نيم يؤانس بى كامى:  بى جورى إثؤاب أفا موسى: ...* طوبه
… إنتيف:
* Bid…: o sterke, heilige abba Mozes: en
Johannes Kamé: dat...
 أنبا مـوسى ويحنــس كاما:  أيها القــوى القـديـس: ...* أطلبا
...  ليغفـر:
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مجمع القديسين

* T=w: abba Paqwm fa 5koinwni`a: nem
)e`odwroc pe4ma03t3c: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Pagoom fa tie kienonie-a:
nem Theodoros pef mathieties: entef...
 نيم ثيؤدوروس بيف:  أفا باخوم فاتى كينونيا: … * طوبه
... إنتيف: ماثيتيس
* Bid…: abba Pachomius van de koinonia: en
Theodorus zijn discipel: dat…
 وثيــؤدوروس تلميــذه:  يا أنبا باخـوم أبا الشـركـة: ...* أطلبا
...  ليغـفـر:
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مجمع القديسين

* T=w: abba @enov5 piarx3man`drit3c: nem
abba B3ca pe4ma03t3c: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Shenoetie pie arshie manedrieties: nem ava Viesa pef mathieties:
entef...
 نيم أفا فيصا:  أفا شينوتى بى أرشى مينذريتيس: … * طوبه
… إنتيف: بيف ماثيتيس
* Bid…: abba Shenoete de Archimandriet: en
abba Besa zijn discipel: dat...
 وأنبا ويصا:  يا أنبا شنـوده رئـيس المتـوحـديـن: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: تلميـذه
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مجمع القديسين

* T=w: abba Nov4er nem abba Karoc: nem
peniwt Pafnovtioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Noefer nem ava Karos: nem
penjot Pafnotios: entef...
 نيم بين يوت:  أفا نوفير نيم أفا كاروس: … * طوبه
…  إنتيف: بافنوتيوس
* Bid…: abba Nofer en abba Karos: en onze
vader Pafnotius: dat...
 وأبانا بفنـوتـيـوس:  يا أنبـا نفــر وأنبـا كـاروس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر:
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مجمع القديسين

* T=w: abba Camov3l pi`omolojit3c: nem
Iovctoc nem Apollo ne4ma03t3c: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Samoe-iel pie omolo-khities:
nem Jostos nem Apollo nef mathieties: entef...
 نيم يوسطوس:  أفا صاموئيل بى أومولوجيتيس: ...* طوبه
... إنتيف: نيم آبوللو نيف ماثيتيس
* Bid…: abba Samuël de Belijder: en Justus
en Apollo zijn discipelen: dat...
 ويسطـس:  يا أنبـا صمـوئيـل المعتـرف: ...* أطلبـوا
.... ليغـفـر: وأبـولـلـو تلميـذيـه
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مجمع القديسين

* T=w: abba Apollo nem abba Apip: nem
peniwt abba Pigimi: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Apollo nem ava Apiep: nem
penjot ava Piezj-iemie: entef...
 نيم بين يوت أفا بي جيمى:  أفا أبوللو نيم أفا أبيب: ...* طوبه
...  إنتيف:
* Bid…: abba Apollo en abba Abieb: en onze
vader abba Pigimi: dat...
 وابـانا أنبـا:  يا أنبـا أبـولـلـو وأنبـا أبيـب: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: بيـجيـمى
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مجمع القديسين

* T=w: abba Evkin nem abba `Hron: nem apa
Hwr nem apa Fic: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Evkien nem ava Ehron: nem
ava Hor nem ava Fies: entef...
 نيم آباهور نيم آبا فيس:  أفا إفكين نيم أفا إهرون: ...* طوبه
…  إنتيف:
* Bid…: abba Evkin en abba Ehron: abba
Hor en abba Phies: dat...
 وأبـا هــور وأبا:  يا أنبـا إفـكـيـن وأنبـا إهــرون: ...* أطلبا
... ليغـفـر: فـيـس

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: abba Parcwma nem Efrem: nem I=w=a
nem Cvmewn: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Parsooma nem Efrem: nem
Jo-annies nem Simeon: entef...
 نيم يؤنس نيم سيميؤن:  أفا بارسوما نيم إفريم: … * طوبه
… إنتيف:
* Bid…: abba Parsoma en Efriem: Johannes
en Simeon: dat...
:  ويـوحنا وسمـعان:  يا أنبـا بـرسـوما وافـريـم: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: Epifanioc nem Amwnioc: nem
Arx3llit3c nem Arcenioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Epifanios nem Amonios: nem
Arshielities nem Arsenios: entef...
 نيم أرشيليتيس نيم:  إيبى فانيوس نيم أمونيوس: … * طوبه
 إنتيف: أرسينيوس

* Bid…: Epifanius en Amonius: Archiledes en
Arsenius: dat...
 وأرشـليـدس:  يـا إبيفـانيـوس وأمـونيــوس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: وأرسـانيـوس
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مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `nack3t3c: abba Abraam
nem Jewrj3: `n=t=e=4...
* Toobh…: na-tshois en jotie en askieties: ava
Abra-am nem Khe-or-khie: entef...
 أفا أبرآم نيم:  ناشويس إنيوتى إن أسكيتيس: ...* طوبه
… إنتيف: جيؤرجى
* Bid…: mijn meesters de ascetische vaders:
abba Abraam en abba Georgi: dat...
 أنبا أبـرآم:  ياسيـدى األبـويـن الناسكيـن: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: وجيـؤرجى
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مجمع القديسين

* T=w: A0ancioc pi`apoctolikoc: Cev3roc
nem Diockoroc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Athanasios pie apostoliekos:
Sevieros nem Dioskoros: entef...
 سيفيروس نيم:  آثناسيوس بى أبوسطوليكوس: … * طوبه
... إنتيف: ديسقوروس
* Bid…: Athanasius de apostolische: Severus
en Dioscorus: dat...
 وسـاويـرس:  يا أثاناسيــوس الرسـولى: ...* أطلبوا
...  ليغفـر: وديسقـورس
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مجمع القديسين

* T=w: Bacilioc nem `Jrijorioc: nem peniwt
abba Kvrilloc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Vasilios nem ghrieghorios: nem
penjot ava Kierillos: entef...
 نيم بينيوت أفا:  فاسيليوس نيم إغريغوريوس: … * طوبه
… إنتيف: كيرلس
* Bid…: Basilius en Gregorius: en onze vader
abba Cyrillus: dat...
 وأبـانا أنبـا:  يابـاسيـليـوس وأغـريغـوريـوس: ...* أطلبـوا
...  ليغفـر: كيـرلس
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مجمع القديسين

* T=w: pi2omt 2e m3t `2m3n etav0wov5:
qen Nike`a e0be pinah5: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie shomt she miet eshmien etav
tho-oe-tie: gen Nieke-a ethve pie nahtie:
entef...
 خين:  بى شومت شى ميت إشمين إيطاف ثواوتى: ...* طوبه
... إنتيف: نى كي أ إثفى بي ناهتى
* Bid…: o driehonderdachttien die vergaderd
waren: in Nicea voor het geloof: dat...
 فى نـيقـيـه من:  الـذيـن اجتمعـوا318  أيها ال: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: أجـل اإليمان
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مجمع القديسين

* T=w: `w pi2e tebi `nte Kwctantinovpolic:
nem pi`cnav 2e `nte Efecoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: o-pie she te-vie ente Kostan-tienopolies: nem pie esnav she ente Efesos: entef...
 نيم:  أوبى شى تيفى إنتى كوسطانتينو بوليس: … * طوبه
... إنتيف: بى إسناف شى إنتى إفيسوس
* Bid…:
o
honderdvijftig
van
Constantinopel: en tweehonderd van Efeze:
dat...
:  بمـدينه القسطنـطيـنيـة150  أيها ال: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: والمـائـتيـن بأفـسس
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مجمع القديسين
* T=w: abba Hadid nem abba I=w=a: nem peniwt
pini25 abba Parcwma nem abba Tegi: `n=t=e=4...

* Toobh…: ava Hadied nem ava Jo-annies:
nem penjot pie nishtie ava Parsooma nem ava
Tezj-ie: entef...
 نيم بين يوت بي:  أفا هاديد نيم أفا يؤانس: … * طوبه
… إنتيف: نيشتى أفا بارسوما نيم أفا تيجى
* Bid…: abba Hadid en abba Johannes: onze grote
vader abba Parsoma en abba Tejie: dat...

 وأبانا العظيم أنبا:  يا أنبا حديد وأنبا يوحنا: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: برسوما وأنبا رويس
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مجمع القديسين

* T=w: abba Abraam pih3jovmenoc: nem
peniwt abba Markoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Abra-am pie hie-ghomenos:
nem penjot ava Markos: entef...
 نيم بين يوت أفا:  أفا آفرآم بى هيغومينوس: … * طوبه
…  إنتيف: ماركوس

* Bid…: abba Abraam de hegoemen: en onze
vader abba Markus: dat...
:  وأبانـا أنبا مـرقـص:  يا أنبا أبـرآم القمص: ...* أطلبا
.... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w : nixoroc `nte nictavroforc :
etavgwk `ebol hi ni2a4ev : `n=t=e=4...
* Toobh…: nie goros ente nie estavro-foros:
etav khok evol hie nie shafev: entef...
 إيطاف:  نى خوروس إنتى نى إسطافروفوروس: ...* طوبه
... إنتيف: جوك إيفول هينى شافيف
* Bid…: o koren van kruisdragers: die
volmaakt zijn geworden in de wildernis: dat...
 الـذين كملـوا فى:  يا مصاف لبـاس الصليـب: ...* أطلبوا
...  ليغـفـر: البـرارى
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مجمع القديسين

* T=w: pau `povro Kwctantinoc: nem, `#lan3
5ovrw: `n=t=e=4...
* Toobh…: pa-tshois ep oero Kostantienos:
nem Ielanie tie oero: entef...
 نيم إيالنى تى:  باشويس إبؤرو كوسطانتينوس: … * طوبه
… إنتيف: أورو
* Bid…: mijn meester Koning Constantijn:
en Helena de koningin: dat...
 و هيـالنه الملكــة:  يا سيـدى الملـك قـسطنـطيـن: ...* أطلبـا
...  ليغـفـر:
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مجمع القديسين

* T=w:
ni`alov
`ncabe
`mpar0enoc:
ni2elet `nte P=x=c: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie a-loe en sa-ve em parthenos:
nie shelet ente Piegristos: entef...
 نى شيلييت إنتى:  نى آلو إنصافى إم بارثينوس: ...* طوبه
…  إنتيف: بخرستوس

* Bid…: o wijze maagdelijke jonge vrouwen:
de bruiden van Christus: dat...
 الحكيمـات عـرائـس:  أيتها الفتيـات العــذارى: ...* أطلبن
....  ليغـفـر: المسـيح
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مجمع القديسين

* T=w: n3=e=0=v `nte pai`ehoov: piovai piovai
kata pe4ran: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie eth-oe-wab ente pai eho-oe:
pie oewai pie oewai kata pefran: entef...
 بى اوواى بى:  نى إثؤاب إنتى باى إيهواو: … * طوبه
...  إنتيف:  كاطا بيفران:اوواى
* Bid…: o heiligen van deze dag: iedereen bij
naam: dat...
:  كل واحـد باسمه:  يا قـديـسى هـذا الـيـوم: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين
* `Wcavtoc tensici `mmok : nem pihvmndoc David
:
ge
`n0ok
pe
piov3b
2a
`eneh
:
kata `tta7ic `mMelxicedek.
* O-savtos ten et-shisie emmok: nem pie hiemnozos
Davied: zje enthok pe pie oe-wieb sha eneh: kata et
tak-sies em Melshie-sedek.

:  نيم بى هيمنوذوس دافيد: * أوسافتوس تين إتشيسى إمموك
.سدك
ِ  كاطا إيطاكسيس ام ِملشي: جى إنثوك بي بى أوويب شا إينيه
* Evenzo verhogen wij u: met David de psalmist: u bent
priester voor altijd: naar de orde van Melchisedek.

 قـائـليـن أنت هـو الكـاهـن إلى:  مـع المـرتـل داود: * كـذلـك نعظمـك
. على طـقـس ملـشيصادق: األبــد
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مجمع القديسين

* T=w : peniwt =e=0=v `mpatriarx3c : abba (...)
piarx,3`erevc : `n=t=e=4...
* Toobh…:
penjot
eth-oe-wab
em
patriarshies : ava (...) pie arshie erevs :
entef...
( بى...)  أفا:  بين يوت إثؤاب إم باطريارشيس: ...* طوبه
.… إنتيف: أرشى إيريفس
* Bid…: onze heilige vader de patriarch:
abba (...) de hogepriester: dat...
( رئـيس...)  أنبا:  يا أبانا القـديـس البطـريـرك: ...* أطلب
...  ليغـفـر: الكهنـة
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مجمع القديسين

* T=w: peniwt =e=0=v `ndikeoc„ : abba (...)
pi`epickopoc : `n=t=e=4...
* Toobh…: penjot eth-oe-wab in zieke-os: ava
(...) pie episkopos: entef...
( بى...)  أفا:  بين يوت إثؤاب إنذيكيؤس: ...* طوفه
.… إنتيف: إبسكوبوس
* Bid…: onze heilige rechtvaardige vader:
abba (...) de bisschop: dat...
: ) األسـقـف...(  أنبا:  يا أبانا القـديـس البار: ...* أطلب
... ليغـفـر
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Maagd Maria
ذوكصولوجية للسيدة العذراء

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ke jar ai2ancagi e0b35 : `w
piharma `nxerovbimikon : palace naqici
an `eneh : tenermakarizin `mmo.
* Ke ghar ai shan sazj-ie ethvietie, oo pie harma en
Sheroebiem-ie-kon, pa las na giesie an eneh, ten er
makariezien emmo.

 اوبي هارما إن شيروبيميكون: * كي غار آى شان صاجى إثفيتى
. تين إير ماكاريزين إممو:  باالس ناخيسي آن إينيه:
* Want als ik over u spreek, O Cherubijnse troon,
zal mijn tong nooit vermoeid raken, u te zegenen.

:  أيتها المركبة الشاروبيمية: * ألنى إذا ما تكلمت من أجلك
. أبدا فى تطويبك: فإن لساني ال يتعب
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ge
ontwc
jar
5na2en3i
:
2a
niavl3ov
`nte
`p3i
`nDavid
: `ntasi `nov`cm3 `ebolhitot4 : e0ricagi `mpetai`o.

* Zje ontos ghar tie na she-nie, sha nie avleejoe
ente ep-ie en Davied, enta etshie en oe esmie evol
hie totf, ethrie sazjie em pe tajo.

 شانى أفليو إنتي إب إي إن دافيد: * جي اوندوس غار تينا شينى
 إثري صاجي إمبي:  إن طاتشي إن او إسمي إيفول هيطوطف:
.طايو
* Want waarlijk zal ik gaan, naar het huis van David,

om een stem te verkrijgen, om te spreken van uw eer.

 به انطق:  ألحظي بصوت:  إلى ديار بيت داود: * ألنني أمضي حقا
.بكرامتك
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ge `aF5 `ohi `erat4 : qen ni0w2 `nte %iovde`a :
a45 `nte4`cm3 qen ov0el3l : `a`tfvl3 `niovda
2op4 `eroc.
* Zje a-Efnoetie o-hie eratf, gen nie thoosh ente tie
Joeze-a, af tie entef esmie gen oe theliel, a et-fielie
en Joeza shopf eros.

:  خين ني ثوش إنتي تي يوذي آ: * جي آ إفنوتي اوهي إيراتف
. آ إتفلي إن يوذا شوبف إيروس: أفتى إنتف إسمي خين اوثيليل
* Want God stond, voor de grens van Judea, en met
vreugde gaf Hij Zijn stem, en het werd door de stam van
Juda aanvaard.

 فقبله:  وأعطي صوته بتهليل:  فى حدود اليهودية: * ألن هللا وقف
.سبط يهوذا

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

*`Tfvl3
`niovda
te
5par0enoc
:
03`etacmici `mPen=c=w=r : ovoh on menenca `0recmac4
: a`cohi `ecoi `mpar0enoc.
* Et fielie en Joeza te tie parthenos, thie etas mie sie
em pensootier, oewoh on menensa ethre-masf, as ohie es oi em parthenos.

 ثي إيطاس ميسي إم بين: * إتفيلى إن يوذا تي تي بارثينوس
 آس اوهى إس اوي إم:  اووه اون ميننصا إثريس ماسف:سوتير
. بارثينوس
* De stam van Juda is de maagd, die onze Verlosser heeft
gebaard, en na Zijn geboorte, bleef zij maagd.

 و أيضا من بعد ما:  التي ولدت مخلصنا: * سبط يهوذا هو العذراء
. بقيت عذراء: ولدته
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

*`Ebol jar hiten 5fwn3 : `nte Jabri3l
piajjeloc : ten5 ne `mpixereticmoc : `w
50e`otokoc Maria.
* Evol ghar hieten tie foonie, ente Ghabreejiel pie
ankhelos, ten tie ne em pie shere tismos, o tie theotokos Mareeja.

:  إنتي غابرييل بي آنجيلوس: * إيفول غار هيتين تي فوني
. اوتي ثي اوطوكوس ماريا: تين تي ني إمبي شيري تيسموس
* Samen met de stem, van de Engel Gabriël,
groeten wij u, O Moeder Gods Maria.

 يا والدة:  نعطيك السالم:  غبريال المالك: * فمن قِبل صوت
. اإلله مريم
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Xere ne `ebolhiten F5 : xere ne `ebolhiten
Jabri3l : xere ne `ebolhitoten : ge xere ne
tensici `mmo.
* Shere ne evol hieten Efnoetie, shere ne evol hieten
Ghabreej-iel, shere ne evol hieto-ten, zje shere ne ten
etshie sie emmo.

 شيري ني إيفول هيتين غابرييل: * شيري ني إيفول هيتين إفنوتي
. جي شيري ني تين إتشيسي إممو:  شيري ني إيفول هيتوتين:
* Wees gegroet door God, wees gegroet door Gabriël, wees
gegroet door ons, wij verheerlijken u zeggend “Gegroet zij
u.”

لك من
ِ  السالم: لك من قبل غبريال
ِ  السالم: لك من قبل هللا
ِ * السالم
.لك
ِ  نعظمك قائلين السالم: قبلنا
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Piajjeloc
=e0
= =v
Jabri3l
:
a4hi2ennov4i n
` 5par0enoc : menenca piacpacmoc
: a4tagro `mmoc qen pe4cagi.
* Pie ankhelos eth-oe-wab Ghabreej-iel, af hie
shennoefie en tie parthenos, menensa pie aspasmos,
af takhro emmos gen pef sazj-ie.
: أفهى شين نوفي إنتي بارثينوس: * بي آنجيلوس إثؤواب غابرييل
. أفطاجرو إمموس خين بيف صاجي: ميننصا بي أسباسموس
* Gabriël de heilige engel, verkondigde aan de
Maagd, en nadat hij haar had begroet, versterkte
hij haar zeggende:
.  قواها بقوله:  وبعد السالم:  بشر العذراء: * المالك المقدس غبريال
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ge `mpererho5 Mariam : `aregimi jar `nov`hmot :
qaten
F5
h3ppe
jar
teraerboki
:
ovoh `ntemici `nov23ri.
* Zje em per erhotie Mariam, a-re zj-iemie ghar en
oe ehmot, ga ten Efnoetie hiep-pe ghar te-ra er
vokie, oewoh en te miesie en oe shierie.
 خاتين:  آري جيمي غار إن او إهموت: * جي إمبير إيرهوتي ماريام
. اووه إنتي ميسي إن اوشيري: إفنوتي هيبي غار تيرا إيرفوكي
* “Wees niet bevreesd Maria, gij hebt genade
gevonden bij God, gij zult zwanger worden, en een
zoon baren.”

:  ها ستحبلين: النك قد وجدت نعمة عند هللا
: * ال تخافي يا مريم
ِ
. وتلدين ابنا

Doxologie voor de Maagd Maria
ذوكصولوجية للسيدة العذراء
* E4`e5 na4 `nge Pu F5 : `mpi`0ronoc `nte David pe4iwt
: `4na`erovro `egen p
` 3i `niakwb : 2a `eneh `nte pi`eneh.

* Ef e-tie naf enzje Eptshois Efnoetie, em pie
ethronos ente Davied pef joot, ef na er oero ezjen
ep-ie en Jakob, sha eneh ente pie eneh.
 إم بي إثرونوس إنتي دافيد: * إف إيتي ناف إنجي إبتشويس إفنوتي
 شا إينيه إنتي بي:  إفنا إير اورو إيجين إب إي إن ياكوب: بيفيوت
.إينيه
* “En de Heer God zal Hem, de troon van zijn vader David
geven, en Hij zal over het huis van Jakob heersen, tot in de
eeuwen der eeuwen.”

:  ويملك على بيت يعقوب:  كرسى داود أبيه: * ويعطيه الرب اإلله
. إلى أبد األبد
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* E0be fai ten5wov ne : hwc 0e`otokoc `nc3ov
niben : ma5ho `ePu `e`hr3i `egwn : `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Ethve fai ten tie oo-oe ne, hos theotokos en seejoe
nieven, ma tie ho e-Eptshois e-ehrie ekhoon, entef
ka nen novie nan evol.

:  هوس ثيؤطوكوس إنسيو نيفين: * إثفي فاي تين تي اوواو ني
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: ماتيهو إبتشويس إإهري إيجون
* Daarom verheerlijken wij u, als de altijd- Theotokos,
vraag de Heer namens ons, dat Hij onze zonden vergeeft.

 إسألي الرب:  يا والدة اإلله كل حين: * من أجل هذا نمجدك
. ليغفر لنا خطايانا: عنا
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* 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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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* 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.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
Afsluiting van de Doxologieën - ختـام الــذكصــولــوجيــــات

Doxologieën

الذوكصولوجيات
1 ذوكصولوجية للسيدة العذراء
Een Doxologie voor de Maagd Maria 1
2 ذوكصولوجية للسيدة العذراء
Een Doxologie voor de Maagd Maria 2

ذوكصولوجية للمالك غبلاير
Een Doxologie voor de Heilige Aartsengel Gabriël
ذوكصولوجية للمالك غبلاير وعيد البشارة
De Heilige Aartsengel Gabriël en de Annunciatie
ذوكصولوجية بشارة المالك لزكريا
De verkondiging aan Zacharias
ذوكصولوجية للمالك غبلاير
Een Doxologie voor de Heilige Aartsengel Gabriël

De Doxologieën الذوكصولوجيات

(2)
De Doxologie voor de
Maagd Maria
ذوكصولوجية للسيدة العذراء

Doxologie voor de Maagd Maria

ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Ere `pcolcel `n5par0enoc : Mari`a `t
2eri `m`povro David : caovinam `nI=3c P=x=c
: `P23ri `mF5 pimenrit.
* E-re ep sol-sel en tie parthenos, Mareeja et-sherie em ep
oero Davied, saoewie nam en Iesoes pie Egrestos, Epshierie
em Efnoete pie menriet.

:  ماريا إتشيرى إم إبؤرو دافيد: * إيرى إبسول سيل إنتي بارثينوس
. إبشيري إم إفنوتي بي مينريت: صا اووى نام إن إيسوس بخرستوس
* Het sieraad van de Maagd, Maria de dochter van Koning
David, is aan de rechterhand van Jezus Christus, de
Geliefde Zoon van God.

 هي عن يمين يسوع:  يا إبنة الملك داود: * زينتك يا مريم العذراء
. إبن هللا الحبيب: المسيح
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Kata `pcagi `nDavid `povro : pihvmnodoc qen
piyalmoc : ge ac`ohi `eratc `nge 5ovrw :
caovinam `mpi`0ronoc.
* Kata ep sazj-ie en Davied ep oero, pie himnozos
gen pie epsalmos, zje as o-hie erats enzje tie oeroo,
saoewie nam em pie ethronos.
:  بي هيمنودوس خين بي إبصالموس: * كاطا إبصاجى إن دافيد إبؤرو
. صا اووى نام إمبي إثرونوس: جي أس اوهى إيراتس إنجي تى أورو
* Zoals het woord van koning David, de Psalmist in de
Psalmen: “Aan de rechterkant van de troon, stond de
koningin.”

 عن يمين:  قامت الملكة:  المرتل فى المزمور: * كقول داود الملك
.العرش
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Tesoci `enixerovbim : `w `0mav `mF5 fa pi`amahi :
tetai3ovt `enicerafim : qen `tfe nem higen pikahi.
* Te-etshosie e-nie Sheroebiem, oo ethmav em
Efnoetie fa pie amahie, te tajoet e-nie Serafiem, gen
etfe nem hiezjen pie kahie.

:  او إثماف إم إفنوتي فابي آماهي: * تتشوسى إيني ني شيروبيم
. خين إتفي نيم هيجين بي كاهى: تي طايوت إيني ني سيرافيم
* U bent meer verheven dan de Cherubim, O
Moeder van de Machtige God, en meer vereerd dan
de Serafim, in de hemel en op de aarde.
:  وأكرم من السيرافيم: يا أم هللا ذي العزة: ت أرفع من الشاروبيم
ِ * أن
. فى السماء وعلى األرض
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Wovnia5 `n0o Mari`a : ge `are`gfo `mpi`al30inoc :
ectob `nge tepar0eni`a : `ere`ohi `ereoi `mpar0enoc.
Oo-oe neejatie entho Mareeja, zje a-re ekhfo em pie
alie-thienos, estob enzje te partheneeja, e-re o-hie
e-re oi em parthenos.

 إستوب:  جي آري إجفو إمبي آليثينوس: * اوواونياتى إنثو ماريا
.  إيري اوهي إيري اوي إم بارثينوس: إنجي تي بارثينيا

* Gezegend bent u O Maria, want U hebt de Ware
gebaard, en u bleef een maagd,
maagdelijkheid bleef verzegeld.

en

uw

وليتك
 وبت: الحقيقى
ت
: ت يا مريم
*
ِ إلنك ولد
ِ طوباك أن
ِ
ِ
ِ
ِ
. ت باقية عذراء
ِ  وأن: مختومة
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Kata `fr35 `eta4goc : `nge #ca`3ac qen
ov`cm3 n
` 0el3l : ge ic `alov `mpar0enoc : ec`emici
nan `nEmmanov3l.
* Kata efrietie etaf khos, enzje Iesa-eejas gen
oeesmie en theliel, zje es a-loe em parthenos, es emiesie nan en Emmanoe-iel.
 إنجي إيصائياس خين او إسمي إن ثيليل: * كاطا إفريتي إيطاف جوس
. إس إ ميسي نان إممانوئيل:  جي إيس آلو إم بارثينوس:
* Zoals Jesaja heeft gezegd, met een stem van vreugde:
“Zie de maagd zal zwanger worden, en ons Emmanuël
baren.”

 ستلد لنا:  ها فتاة عذراء:  بصوت التهليل: * كما قال أشعياء
. عمانوئيل
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Tensici `mmo `mm3ni `mm3ni : engw `mmoc nem
Jabri3l : ge xere kexaritwmen3 : `o Kvrioc meta
cov.
* Ten et-shiesie emmo em mienie em mienie, en
khoo emmos nem Ghabreej-iel, zje shere ke garie
too mienie, o Kiereejos meta soe.
:  إنجو إمموس نيم غابرييل: * تين إتشيسي إممو إم ميني إم ميني
. اوكيريوس ميطاسو: جي شيري كي خاريتو مي ني
* Wij verheerlijken u dag aan dag, zeggende met
Gabriël: “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer
is met u.”
:  إفرحي يا ممتلئة نعمة:  قائلين مع غبريال: نرفعك يوما فيوما
*
ِ
.الرب معك
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* Xere ne w
` 5par0enoc : tenermakarizin `mmo
: nem Jabri3l piajjeloc : ovoh Pu 2op neme.

* Shere ne oo tie parthenos, ten er
makariezien emmo, nem Ghabreej-iel pie
ankhelos, oewoh Eptshois shop ne-me.
 نيم:  تين إير ماكاريزين إممو: * شيري ني اوتي بارثينوس
. اووه إبتشويس شوب ني مي: غابرييل بي آنجيلوس
* Gegroet zij u O Maagd, wij prijzen u zalig,
met Gabriël de Engel, de Heer is met u.
:  مع غبلاير المالك: نطوبك
: لك أيتها العذراء
ِ
ِ * السالم
.الرب معك
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ذوكصولوجية للسيدة العذراء

* 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.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
Afsluiting van de Doxologieën - ختـام الــذكصــولــوجيــــات
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Een Doxologie voor
de Heilige Aartsengel
Gabriël

ذوكصولوجية للمالك غبلاير

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Gabiryl piaggeloc @ afhisenoufi
`n}par;enoc@ aferhytc `mpiacpacmoc @
je ,ere ;ye;meh `n`hmot.
* Ghabri-iel pie ankhelos, af hie shennoefie en tie
parthenos, af er hiets em pie aspasmos, zje shere
thie ethmeh en ehmot.
 أف: شينّوفى إنتى بارثينوس
ِ  آفهى: * غابرييل بى أنجيلوس
.  چي شيري ثى إثميه إن إهموت: إيرهيتس إمبى أسباسموس
* Gabriël de engel, heeft verkondigd aan de
Maagd, en begon haar te groeten zeggende,
“Gegroet zij u O vol van genade.”
لك يا
ِ  السالم:  مبتدئا بالسالم قائال:  بشّر العذراء: * المالك غبريال
. ممتلئة نعمة

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Etaccwtem `etef`cmy @ `nje ]`alou `ncemne @
acerou`w qen oumetcabe @ ouoh acmokmek je ou
pe vai.
* Etas sootem e-tef esmie, enzje tie a-loe en semne,
as er oe-oo gen oe met sa-ve, oewoh as mok mek zje
oe pe fai.

 أس إير:  إنچي تى آلو إن سيمني: * إيطاس سوتيم إنتيف إسمى
.  اووه أسموك ميك چي او بي فاى: اواوو خين او ميت صافي
* Toen de jonge vrouw, zijn stem hoorde, antwoordde
zij met wijsheid, en overdacht de betekenis hiervan.

 بحكمة:  فكرت وأجابت:  الفتاة العفيفة: * فلما سمعت صوته
. ما هو هذا

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Pejaf nac `nje piaggeloc @ pisah `n`,rwm
`n`acwmatoc @ je ta[oic `mPar;enoc @ rek pemasj
cwtem `eroi.
* Pe-khaf nas enzje pie ankhelos, pie shah en
ekroom en asoomatos, zje ta-tshois em parthenos,
rek pek mash-kh sootem eroi.
 بى شاه إن إكروم إن: * بي جاف ناس إنچي بى أنجيلوس
 ريك بي ماشج سوتيم:  چي طاشويس إم بارثينوس: أصوماطوس
. إيروى
* De vurige onlichamelijke engel, antwoordde haar, “Mijn
vrouwe de maagd, neig u oren en luister naar mij.”

 أميلى سمعك:  الملتهب نارا غير الجسدانى: * فقال لها المالك
.  يا سيدتى العذراء: واصغى

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

*`Mpererho] oude `mperkim @ Maria `tseri
`nIwakim @ `P[oic `Vnou] `nNiceravim @ afcwtp
`mmo euma `nswpi naf.
* Em per er hotie oe-ze em per kiem, Maria et
sherie en Joakiem, Eptshois Efnoetie en nie
Serafiem, af sootp emmo ev ma enshoopie naf.
:  ماريا إتشيرى إن يواكيم: * إمبير إير هوتى اوذي إمبير كيم
.  أفصوطب إممو إفما إن شوبى ناف: إبشويس إفنوتى إن نى سيرافيم
* “Wees niet bevreesd en wankel niet, O Maria de dochter
van Joachim, de Heer God van de Serafm, heeft u gekozen
tot Zijn woonplaats.”

 الرب إله:  يا مريم إبنة يواقيم: * ال تخافى وال تتزعزعى
. إختارك مسكنا له
: السيرافيم
ِ

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Aly;wc teraerboki @ `mPilogoc `etaferhyki @
e;byten `anon qa nihyki @ sa `ntefaiten `nrama`o.
* Aliethos te-ra er vokie, em pie loghos etaf er
hiekie, ethvieten anon ga nie hiekie, sha entef ai-ten
en rama-o.

:  إمبى لوغوس إيطاف إيرهيكى: * أليثوس تيرا إيرفوكى
.  شا إنتيف أيتين إنراما أو: إثفيتين أنون خانى هيكى
* “Waarlijk zult u zwanger worden, van het Woord
, Hij die voor ons, armzaligen, arm geworden is,
om ons te verrijken.”

:  نحن الفقراء:  الذى افتقر ألجلنا: * بالحقيقة تحبلين بالكلمة
. حتى يجعلنا أغنياء

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Pwc vai naswpi `mmoi @ `mpe `hli se `eqoun `eroi @
]]ho `erok matamoi @ `mperhwp `n`hli `ejwi.
* Pos fai na shoopie emmoi, em pe ehlie she e-goen
eroi, tie tie ho erok matamoi, em per hoop en ehlie
e-khooi.

:  إمبي إهلى شي إيخون إيروى: * بوس فاى ناشوبى إمموى
.  إمبير هوب إن إهلى إيجوى: تى تى هو إيروك ماطاموى
* “Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang
met een man heb? Ik vraag u, bericht mij en
verberg niets van mij.”

:  أسألك أن تخبرنى:  ولم يدخل إلى أحد: * كيف يكون لى هذا
. تخف عنى شيئا
وال
ِ

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Pi`pneuma E;ouab e;nyou `ejw @ oujom `nte
Vyet[oci e;naerqyibi `ero @ niaggeloc cehwc `ero @
e;be `tho] `mPourefcwnt.
* Pie Pnevma eth-oewab ethniejoe e-khoo, oe-khom
ente fie et-shosie ethna er gievie ero, nie ankhelos se
hoos e-ro, ethve et hotie em poe ref soont.
 اوجوم إنتي فى إتتشوسى إثنا إيرخيفى: * بى إبنِفما إثؤاب إثنيو إيجو
 إثفي إت هوتى إمبوريف سونت:  نى أنجيلوس سي هوس إيرو: إيرو
* “De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht
des Allerhoogsten zal u overschaduwen, de engelen
prijzen u, omwille van de vrees voor hun schepper.”

: سبحك
 المالئكة ت: تظللك
 وقوة العلى: عليك
* الروح القدس يحل
ِ
ِ
ِ
. من أجل مخافة خالقهم

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Teramici `m`Psyri `m`Vnou] @ ouoh }covia `nte
`Vnou] @ je `n;of pe `Vnou] `nte nenio] @ `mmon ke
ouai `ebyl `erof.
* Te-ra miesie em Epshierie em Efnoetie, oewoh tie
sofia ente Efnoetie, zje enthof pe Efnoetie ente
nenjotie, emmon zje oewai e-viel erof.
 چي إنثوف بي:  اووه تى صوفيا إنتي إفنوتى: * تيرا ميسى إمفنوتى
.  إممون كي اوواى إيفيل إيروف: إفنوتى إنتي نين يوتى
* “U zult de Zoon Gods baren, de Wijsheid van
God, want Hij is de God van uw vaderen, en er is
geen ander naast Hem.”
. وليس آخر سواه:  ألنه هو إله آبائنا:  وحكمة هللا: * ستلدين ابن هللا

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Ainase nyi `ebol hito]@ `Psyri `m`Vnou]
naswpi qen to]@ `anau oun `mpererho]@ je `ptyrf
nanohem `ebol hito].
* Ai na shenie evol hie to-tie, Epshierie em Efnoetie
na shoopie gen totie, a-nav oen em per erhotie, zje
eptierf na nohem evol hie to-tie.
 إبشيرى إمفنوتى ناشوبى خين توتى: * أى ناشي نى إيفول هيتوتى
. چي إب تيرف نانوهيم إيفول هي توتى:  آناف اون إمبير إيرهوتى:
* “Ik ga van u heen met de boodschap, dat de Zoon
Gods in uw schoot zal neerdalen, ziet toe en vreest niet,
want een ieder zal door u gered worden.”

 فانظرى ال:  إذ ابن هللا يصير في المستودع: * أين أذهب من ِقبلك
.  ألن الكل يخلص من قِبلك: تخافى

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* }par;enoc Mariam @ qen pi`cperma `nAbraam @
;y`etacnohem `n`Adam @ `ebol ha `pcahou`i `nte
`vnobi.
* Tie parthenos Mariam, gen pie esperma en Abraam, thie etas no-hem en Adam, evol ha ep sahoewie ente ef novie.
 ثى إيطاس نوهيم:  خين بى إسبيرما إن أبرآم: * تى بارثينوس ماريام
 إيفول ها إبصا هووى إنتي إفنوفى: إن آدام
* De Maagd Maria, van het nageslacht van
Abraham, heeft Adam gered, van de vloek van de
zonden.
 من لعنة:  التى خلصت آدم:  من صلب إبراهيم: * مريم العذراء
. الخطية

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* 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

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* 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.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
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Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Qen pi`abot `mmahcoou @ auouwrp
`nGabriyl @ qen pieuaggelion e;ouab @
afhisennoufi `mMaria.

*Gen pie a-vot emmah sooe, av oe-oorp en
Gabriiel, gen pie evankhelion eth-oewab, af hie
shennoefie em Maria.

 خين:  أف اواورب إن غبرييل: * خين بى أفوت إمماه سواو
. أف هي شين نّوفى إمماريا: بى إف أنجيلون إثؤاب
* In de zesde maand nu, werd de engel Gabriël gezonden,
volgens het Heilige Evangelie, en verkondigde aan Maria.

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

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

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

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

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

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

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

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

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

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

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

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

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

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

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

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

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

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

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

ّ
 ألنه: المعزى
 والروح:  مع أبيه غير المدرك: * نسجد له ونمجده
. أتى وخلصنا
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Een Doxologie voor
de verkondiging aan
Zacharias
ذوكصولوجية بشارة المالك
لزكريا

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Eta piwp `i `eZa,ariac@ `etale
ou`c;oinoufi
`e`pswi@
afse
`eqoun
`epiervei@ afjwk `mpefsemsi `ebol.
*E-ta pie oop ie e-Zacharias, e-ta-le oe estoi-noefie
eepshooi, af she e-goen e-pie erfeej, af khook em pef
shemshie evol.

 إيطالي او إسطوى نوفى إ إبشوى: * إيطا بى اوب إى إي زاخارياس
. أفجوك إمبيف شيمشى إيفول:  أفشي إيخون إيبى إيرفي:
* Toen Zacharias door het lot werd aangewezen, om het
reukoffer te brengen, ging hij de tempel binnen, en
verrichte zijn dienst.

:  دخل إلى الهيكل:  أن يرفع بخورا: * لما وقعت القرعة على زكريا
. وأكمل خدمته

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Ouaggeloc afouonhf `erof @ caou`inam `mpima
`nerswousi @ eftale ou`c;oinoufi `e`pswi @ je
`mpererho] Za,ariac.
* Oe ankhelos af oe onhf erof, sa-oewie nam em pie
ma en er shoo-oeshie, ef tale oe estoi noefie eepshooi, zje em per er hotie Zacharias.
 صا اووى نام إمبى ما إن إيرشو: * او أنجيلوس أف اواونهف إيروف
. چي إمبير إيرهوتى زاخارياس:  إفطالي او إسطوى نوفى إإبشوى: اوشى
* Terwijl hij de wierook offerde, verscheen aan hem een
engel, ter rechterzijde van het altaar, zeggende “Wees niet
bevreest Zacharias.”

 قائال ال:  وهو يرفع البخور:  عن يمين المذبح: * فظهر له مالك
. تخف يا زكريا

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Afnau gar `epektaio @ ouoh tek`chimi `Elicabet @
ec`emici nak `nousyri @ ek`emou] `epefran je
Iwannyc.
* Af nav ghar e-pek tajo, oewoh tek es-hiemie
Eliesabet, es-e miesie nak en oe-shierie, ek e-moetie
epefran zje Jo-annies.
 إس إي:  اووه تيك إسهيمى إليصابيت: * أفناف غار إي بيك طايو
.  إك إي موتى إي بيفران چي يؤ ِنّس: ميسى ناك إن اوشيرى
* “Want Hij heeft omgezien naar uw rechtvaardigheid,
en uw vrouw Elisabet, zal u een zoon baren, en gij zult
hem de naam Johannes geven.”

:  ستلد لك ابنا:  وإمرأتك أليصابات: * ألنه قد نظر إلى كرامتك
. وتدعو اسمه يوحنا

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Ouoh Za,ariac piouyb @ caou`inam `mpima
`nerswousi @ ef,w `mpi`c;oinoufi @ Gabriyl afcaji
nemaf.
* Oewoh Zacharias pie oewieb, sa-oewie nam em
pie ma en er shoo-oeshie, ef koo em pie estoi noefie,
Ghabri-iel af sazj-ie nemas.
 صا اووى نام إمبى ما إن إيرشو اوشى: * اووه زخارياس بى او ّ ِويب
.  غابرييل أفساچى نيماف:  إفكو إمبى إسطوى نوفى:
* Toen Zacharias de priester, aan de rechterzijde
van het reukofferaltaar stond, om het wierook te
offeren, sprak Gabriël tot hem.
 كلمه:  يضع البخور:  وهو عن يمين المذبح: * وزكريا الكاهن
. غبريال

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Je tek`chimi `Elicabet @ ec`emici nak `nousyri @
`ere ourasi swpi nak @ nem ou;elyl qen
pefjinmici.
* Zje tek es hiemie Eliesabet, es-e miesie nak en
oeshierie, e-re oe rashie shoopie nak, nem oe theliel
gen pef zj-ien miesie.
 إيري:  إس إي ميسى ناك إن اوشيرى: * چي تيك إسهيمى إليصابيت
.  نيم او ثيليل خين بيف چين ميسى: اوراشى شوبى ناك
* “Uw vrouw Elisabet, zal u een zoon baren, en
blijdschap en vreugde zal uw deel zijn, over zijn
geboorte.”

 وتهليل:  ويكون لك فرح:  ستلد لك ابنا: * أن إمراتك اليصابات
. بميالده

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Je pwc vai naswpi `mmoi @` epidy aierqello@
ouoh ta`chimi `Elicabet@ oua[ryn te ec`emici an.
* Zje poos fai na shoopie emmoi, e-pie zie ai er
gelloi, oewoh ta es-hiemie Eliesabet, oe at-shrien te
ese- miesie an.

:  إيبي ذى أى إير خيللو: * چي بوس فاى ناشوبى إمموى
. او أتشرين تي إس إي ميسى أن: اووه طا إسهيمى إليصابيت
* Hij zeide “Hoe zal dit geschieden, want ik ben een
oud man, en mijn vrouw Elisabet, is
onvruchtbaar.”

 وإمراتى:  وقد صرت شيخا: * قال كيف يكون لى هذا
.  عاقر ال تلد: أليصابات

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Ek`eswpi ek,w `nrwk @ sa toumici `mpi`alou @
ausannau `nje nekbal @ `,na]`wou `m`Vnou]
`mPicrayl.
* Ek e-shoopie ek ko en rook, sha toe miesie em pie
a-loe, av shan nav enzje nek val, ek na tie oo-oe em
Efnoetie em Piesra-iel.
 أفشان ناف:  شا طوميسى إمبى آلو: * إك إي شوبى إك كو إن روك
.  إك ناتى اواو إمفنوتى إمبسرائيل: إنچي نيك فال
* “Zie gij zult zwijgen, tot de geboorte van het
kind, en wanneer uw ogen hem zullen zien, zult u
de God van Israël verheerlijken.
 تمجد:  وعندما تنظره عيناك:  حتى يولد الصبى: * أنت تكون صامتا
. إله إسرائيل

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Auouwrp `nGabriyl @ `ebol hiten `Pouro `nte
`p`wou @ `eoubaki `nte }galile`a @ `epecran pe
Nazare;.

* Av oe-oorp en Gabri-iel, evol hieten ep-oero
ente ep oo-oe, e-oe vakie ente tie Khalielea, epesran pe Nazareth.
 إيفول هيتين إبؤرو إنتي إب اواو: * أف اواورب إن غابرييل
.  إي بيسران بي نازاريث:  إي او فاكى إنتي تى جاليلي آ:
* Gabriël is gezonden, door de koning van de
glorie, naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret.
 إسمها:  إلى مدينة من الجليل:  من قبل ملك المجد: * أرسل غبريال
. ناصرة

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Ha ou`alou `mpar;enoc @ `ebol qen `pyi `nDauid @
`epecran pe Mariam @ `tseri `m`pouro Dauid.

* Ha oe a-loe em parthenos, evol gen ep-ie en
Davied, epesran pe Mariam, et sherie em ep
oero Davied.
 إي:  إيفول خين إبئى إن دافيد: * ها او آلو إم بارثينوس
.  إتشيرى إم إبؤرو دافيد: بيسران بي ماريام
* Tot een jonge vrouw, uit het huis van David,
genaamd Maria, de dochter van Koning
David.
.  ابنة الملك داود:  إسمها مريم:  من بيت داود: * إلى فتاة عذراء

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* Akswpi ek]nom] nac @ je rasi ounof `mmo@ je
,ere ;ye;meh `n`hmot@ ouoh `P[oic sop neme.
* Ak shoopie ek tie nomtie nas, zje rashie oenof
emmo, zje shere thie ethmeh en ehmot, oewoh
Eptshois shop ne-me.

 چي:  چي راشى اونوف إممو: * أكشوبى إك تى نومتى ناس
.  اووه إبشويس شوب نيمي: شيري ثى إثميه إن إهموت
* U hebt haar vertroost, zeggende “Verblijdt u en
verheugt u, wees gegroet O vol van genade, de Heer
is met u.”

لك يا ممتلئة
ِ  السالم:  إفرحى وإبتهجى: * صرت تقويها قائال
. معك
ِ  الرب: نعمة

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* 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

Voor de verkondiging aan Zacharias

لزكريا الكاهن

* 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.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح
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Een Doxologie voor
de Heilige Aartsengel
Gabriël

ذوكصولوجية للمالك غبلاير

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

*`N0ok ovni25 `al30wc : `w pi4ai
2ennov4i `nkaloc : qen nita7ic `n
ajjelikon : nem nitajma `n`epovranion.
*Enthok oe nieshtie aliethoos, oo pie fai shennoefie
en kalos, gen nie taksies en ankheliekon, nem nie
taghma en e-poeraneejon.
 خين ني:  اوبي فاي شين نوفي إنكالوس: * إنثوك اونيشتي آليثوس
. نيم ني طغما إن إيبورانيون: طاكسيس إن أنجيليكون
U bent waarlijk groot, O verkondiger van het
goede, onder de koren van de engelen, en de
hemelse rangen.
:  فى الطقوس المالئكية:  أيها المبشر الحسن: * أنت عظيم حقا
.والطغمات السمائية

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Jabri3l pi4ai2ennov4i : pini25 qen niajjeloc :
nem
nitajma
=e0
= =v
etsoci
:
et4ai
qa `tc34i n
` 2ah `n`xrwm.
* Ghabreej-iel pie fai shennoefie, pie nieshtie gen
nie ankhelos, nem nie taghma eth-oe-wab et
etshosie, et fai ga etsiefie en shah en ekroom.
 نيم ني:  بي نيشتي خين ني أنجيلوس: * غابرييل بي فاي شين نوفي
. إتفاي خا إتسيفي إنشاه إن إكروم: طغما إثؤواب إتشوسي
* O Gabriël de Boodschapper, groot onder de
engelen, en de heilige rangen in den hoge, die het
vurige zwaard draagt.
 والطغمات المقدسة:  العظيم فى المالئكة: * يا غبريال المبشر
.  حامل السيف الملتهب نارا:العلوية

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* A4nav jar `epektaio : `nge Dani3l pi`prof3t3c
:
ovoh
aktamo4
`epimvct3rion
: `n5}{`triac `nre4tanqo.
* Af nav ghar e-pek tajo, enzje Daneej-iel pie
eprofieties, oewoh ak tamof e-pie miestiereejon, en
tie Etreejas en ref tan go.
 اووه أك:  إنجي دانييل بي إبروفيتيس: * أفناف غار إي بيك طايو
. إنتي إترياس إنريف طانخو: طاموف بي ميستيريون
* Daniël de profeet, heeft uw eer gezien. U hebt
hem de mysteries geopenbaard, van de
levengevende Drie-eenheid.
. سر الثالوث المحيي:  وأعلمته:  دانيال النبى: * قد نظر كرامتك

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Ovoh Zaxariac piov3b : `n0ok akhi2ennov4i na4
: qen `pginmici `mpi`prodromoc : I=w=a pire45wmc.
* Oewoh Zagareejas pie oe-wieb, enthok ak hie
shennoefie naf, gen ep zj-ien miesie em pie
eprodromos, Jo-annies pie ref tie ooms.
 خين:  إنثوك أك هي شين نوفي ناف: * اووه زاخارياس بي اوويب
. يؤنس بي رفتي اومس:إبجين ميسي إمبي إبرودروموس
* En aan Zacharias de priester, hebt u verkondigd,
over de geboorte van de voorloper, Johannes de
Doper.

 يوحنا:  بميالد السابق:  أنت بشرته: * وزكريا الكاهن
.المعمدان

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Akhi2ennov4i on `n5par0enoc : ge xere
03e0meh
`n`hmot:
Pu
neme
teramici
: `m`Pcwt3r `mpikocmoc t3r4.
* Ak hie shennoefie on en tie parthenos, zje shere
thie ethmeh en ehmot, Eptshois ne-me te ra miesie,
em ep Sootier em pie kosmos tierf.
 جي شيري ثي إثميه إن:* أك هي شين نوفي اون إنتي بارثينوس
. إم إبسوتير إمبي كوزموس تيرف:  إبتشويس نيمي تيراميسي: إهموت
* En ook aan de Maagd hebt u verkondigd, zeggende
“Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is met u, u
zal de Verlosser van de hele wereld baren.”

 الرب معك:  قائال السالم لك يا ممتلئة نعمة: * وبشرت أيضا العذراء
. ستلدين مخلص العالم كله:

Voor de Heilige Aartsengel Gabriël

للمالك غبريال

* Ari`precbevin
`e`hr3i
`egwn
:
`w
piarx3ajjeloc =e0
= v : Jabri3l pi4ai2ennov4i
: `nte4xa nennobi nan.
* Arie epres ve-vien e-ehrie e-khoon, o pie arshie ankhelos
eth-oe-wab, Ghabreej-iel pie fai shennoefie, entef ka nen
novie nan evol.

:  اوبي أرشي أنجيلوس إثؤواب: * آري إبريسفيفين إإهري إيجون
. إنتيف كانين نوفي نان إيفول: غابرييل بي فاي شين نوفي
* Wees onze voorspraak, O heilige aartsengel, Gabriël de
Bood-schapper, dat Hij onze zonden vergeeft.

 ليغفر لنا: غبريال المبشر:  يا رئيس المالئكة الطاهر: * إشفع فينا
. خطايانا
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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
. ويقـرر 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 Afsluiting van de watos theotokie ختام الثيؤطوكيات الواطس
* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c
ma`mton nwou@ nen`cnyou et,y qen hojhej
niben@ pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
*Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.
 نين: نى إيطاف إنكوت إبشويس ما إمطون نو او: * نى إتشونى ماطالتشو او
. باشويس أرى فويثين إيرون نيمواو: إسنيو إتكى خين هوج هيج نيفين
* De zieken genees hen, en die ontslapen zijn O Heer
schenk hen rust, en onze broeders in nood, help ons mijn
Heer en hen allen.

 وإخواتنا الذين فيي كيل:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
.  يا ربي أعنا وإياهم: شدة

De Afsluiting van de watos theotokie ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Ef`e`cmou
`eron
`nje
`V]@
tenna`cmou
`epefran =e=;=u@ `ncyou niben `ere pef`cmou@ naswpi
efmyn `ebol qen rwn.
* Ef-e esmoe eron enzje Efnoetie, ten na esmoe epefran eth-oewab, en sie-joe nieven e-re pef esmoe,
na shopie efmien evol gen ron.

: تين نا إسمو إبيفران إثؤاب: * إف إإسمو إيرون إنجى إفنوتى
. ناشوبى إفمين إيفول خين رون: إنسيو نيفين أرى بيف إسمو
* Dat God ons zegent, en wij Zijn Heilige Naam
zegenen, en zijn lof altijd, in onze mond moge zijn.

:  في كل حين تسيبحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا

De Afsluiting van de watos theotokie ختام الثيؤطوكيات الواطس
* 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
PiePnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: * جى إف إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى

. تين اواووشت إمموس تين تى اواوناس: تى 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.
 نسيييييجد ليييييه: الثيييييالوث الكاميييييل:  واليييييروح القيييييدس: * مبيييييارك اآلب واإلبييييين
.ونمجده
/ / /
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Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

 التى ولدت اإلله وصارت كرسيا، لك أيتها العذراء
ِ السالم
 السالم للحمامة الحسنة، للمسيح الذاتى وغير المحوى معا
،  يسوع المسيح الكلمة الخالق، التى ولدت إبن هللا حقا
. السالم لفردوس المسيح
Wees gegroet, o Maagd, die God heeft
gebaard en een troon is geworden voor de
Eeuwige Onbevattelijke Christus. Wees
gegroet, schone duif, die waarlijk gebaard
heeft de Zoon van God, Jezus Christus, het
Woord en Schepper. Gegroet zij het
Paradijs van Christus.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

 لكى نمدح السيدة، تعالوا أيها الشعب المحب للمسيح سيدنا
لك أيتها العذراء التى صارت عرشا
ِ  السالم: العذراء قائلين
. للسيد المسيح األزلى وغير المحوى معا
Kom, alle volken, geliefden van Christus de
Meester, om te zaligprijzen de Vrouwe
Maria zeggende:
Wees gegroet, o Maagd, die een troon is
geworden voor de Heer, de Eeuwige
Onbevattelijke Christus.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

لك أيتها العذراء التى
ِ  السالم، السالم للحمامة الحسنة
لك أيتها
ِ  السالم، استحقت أن ترضع إبن هللا من ثديها الطاهر
. العذراء التى تجسد منها خالق الكل
Wees gegroet, schone duif. Wees gegroet,
o Maagd, die waardig is bevonden om de
Zoon Gods te voeden uit haar zuivere
boezem.
Wees gegroet, o Maagd, uit wie de
Scheppers van alles het vlees heeft
aangenomen.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

، لك أيتها العذراء الستر الرفيع والحجاب المنيع
ِ السالم
لك أيتها
ِ  السالم، لك أيتها العذراء سيدة نساء العالم
ِ السالم
لك أيها العذراء التى أنارت
ِ  السالم، العذراء الدرة الثمينة
. األفاق بعد الظالم
Wees gegroet, o Maagd, het verheven
voorhangsel en de beschuttende sluier.
Wees gegroet, o Maagd, de Meesteres van
alle vrouwen in de wereld.
Wees gegroet, o Maagd, de kostbare parel.
Wees gegroet, o Maagd, die de horizon
verlicht heeft na de duisternis.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

 التى إبنها عتق جنسنا، لك أيتها العذراء إبنة يواقيم
ِ السالم
لك أيتها العذراء التى فتحت لنا باب
ِ  السالم، من نار الجحيم
 بعد إغالقه فى وجه أبينا آدم وأمنا، الفردوس مرة أخرى
. حواء
Wees gegroet, o Maagd, dochter van
Joachim, door wie wij gered zijn van het
vuur van de Hades.
Wees gegroet, o Maagd, door wie de poort
van het paradijs weer geopend is voor
ons, nadat deze gesloten is in het gezicht
van onze vader Adam en onze moeder Eva.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

لك
ِ  السالم، لك أيتها العذراء الحنونة على جنس البشر
ِ السالم
لك أيتها العذراء
ِ  السالم، أيتها العذراء فخـر العفة والبتولية
لك أيتها العذراء التى أكملت كل
ِ  السالم، الطاهرة أوال وآخرا
. الفضائل
Wees gegroet, o Maagd, die medelevend is
met de mensheid.
Wees gegroet, o Maagd, trots van de
zuiverheid en maagdelijkheid.
Wees gegroet, o Maagd, die zuiver is van
begin tot eind.
Wees gegroet, o Maagd, die alle deugden
bereikt heeft.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

 السالم: لك أيتها العذراء الم َك َملة بكل محاسن الشريعة
ِ السالم
لك أيتها العذراء التى ال يقدر لسان بشرى أن يبلغ وصف
ِ
 ألن جميع الفضائل المتفرقة فى القديسين َكملت: فضائلك
.  وصار الخالص موجودا،فيك
ِ
Wees gegroet, o Maagd, getooid met alle
pracht van de wet.
Wees gegroet, o Maagd, van wie de
deugden met geen menselijke tong
beschreven kunnen worden, want alle
deugden die door de afzonderlijke heiligen
bereikt zijn, zijn in u volmaakt geworden.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

لك أيتها العذراء والدة اإلله التى قَ ِبلَت إليها الكلمة
ِ السالم
لك أيتها العذراء التى
ِ  السالم، األزلي من قِبَل البشارة المحيية
. صارت حجابا قد إحتجب فيها الساكن فى السموات
Wees gegroet, o Maagd, de Moeder Gods
die het Eeuwige Woord aanvaard heeft,
door de levengevende Annunciatie.
Wees gegroet, o Maagd, die een sluier is
geworden voor Hem die de Hemel bewoont.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

وباك
ِ طوباك أن
ِ  ط، ت يا مريم الطاهرة القديسة التى بال عيب
ِ
، ت يا مريم العذراء
، ت يا مريم يا فـرح إسرائيل
ِ طوباك أن
ِ أن
ِ
.  وهو ملك الملوك ورب األرباب، منك مولود
ِ ألنه قد ظهر
Zalig bent u, Maria, de zuivere onbevlekte
heilige.
Zalig bent u, Maria, de vreugde van Israël.
Zalig bent u, o Maagd Maria, want uit u is
verschenen de Geborene, die de Koning
der koningen en Heer der heren is.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

 يا من قد َجعَلَت، لك ربوات سالم
ِ طوباك يا مريم ثم السالم
ِ
 وصارت لنا وسيلة وشفيعة عند إبنها، لنا دالة عند الخالق
. لك يا مريم ذات القدس والطهارة والعفة
ِ  السالم، الحبيب
Zalig bent u, Maria, wees gegroet duizend
maal duizendmaal, u die ons gunst heeft
gegeven bij de Schepper en voor ons een
voorspraak bent geworden bij uw Geliefde
Zoon.
Wees gegroet, o Maagd, reine zuivere
heilige.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

 السالم، صت بالشفاعة دون سائر األمة
َ لك يا من خ ِص
ِ السالم
لك
ِ  السالم، لك أيتها الملكة الحقانية المختارة من جنس البشر
ِ
لك يا من شم بخورها
ِ  السالم، يا من ظهر نورها وأشتهر
.وفاح
Wees gegroet, u die uiterst medelijdend bent
voor alle naties.
Wees gegroet, o Koningin van de koningen,
de uitverkorene onder alle mensen.
Wees gegroet, u van wie het licht heeft
geschenen en welbekend is geworden.
Wees gegroet, u van wie de wierookgeur is
verspreid en geroken is.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

لك أيتها
ِ  السالم، لك يا من أشرق كوكبها والح
ِ السالم
القديسة مرتمريم التى خضعت لها كل الرتب العلوية والعساكر
.لك أيتها العذراء تهليل المالئكة
ِ  السالم، المالئكية
Wees gegroet, u van wie de ster geschenen
en getwinkeld heeft.
Wees gegroet, heilige Maria, aan wie alle
verheven rangen en engelenscharen zich
onderwerpen.
Wees gegroet, o Maagd, de blijdschap van
de engelen.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

، لك أيتها العذراء فرح وبهجة السمائيين واألرضيين
ِ السالم
لك أيتها العذراء التى لم يوجد كمثل طهارتها الكاملة
ِ السالم
لك أيتها العذراء التى صارت رحمة لنا
ِ  السالم، منذ أول العالم
. نحن المساكين
Wees gegroet, o Maagd, de vreugde van de
hemelingen en aardbewoners.
Wees gegroet, o Maagd, van wie de
volkomen zuiverheid geen gelijke kent sinds
het begin van de wereld.
Wees gegroet, o Maagd, die barmhartig is
jegens ons, armzaligen.

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

لك أيتها العذراء التى صارت لنا شفيعة يوم الدين أمام
ِ السالم
 ونزيد فى،  فلنسجد له ونسبحه. ابنها الحبيب الذى ولدته
،  ونطلب من تحننك أن تذكرينا عنده، رفعته
Wees gegroet, o Maagd, die onze
voorspraak is op de Dag van het Oordeel,
voor uw Geliefde Zoon, die u gebaard hebt.
Laten wij Hem aanbidden en prijzen en
Hem hoog verheffen.
Wij vragen u, die liefdevol is, dat u ons
gedenkt voor Hem,

Een Expositie voor de Gedachtenis

طرح واطس على المجمع

 ويتجاوز عن آثامنا ويخلصنا، لكى يرحمنا ويغفر لنا خطايانا
 لكى،  ومن يد العدو المضاد لنا، من أتعاب هذا العالم الزائل
. نباركه مدة أيام حياتنا وإلى اآلبد أمين
dat Hij ons genadig zij, onze zonden vergeeft
en onze ongerechtigheden wegneemt, ons
red van de verdrukking van deze tijdelijke
wereld en uit de handen van de tegenstander
en vijand, zodat wij Hem mogen prijzen alle
dagen van ons leven en tot in eeuwigheid.
Amen.
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Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Aksep qici nemyi@ kata iwt
`mmyi@ nem oureferhemi@ ak] nyi
`nouemi.

* U hebt als een ware Vader: en als
Bestierder: voor mij leed aanvaard: U gaf
mij ook kennis…
.  أعطيتنى معرفة:  كأب حقيقي ومدبر: * قَ ِبلت عنى األتعاب

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Batoc `mpinohem@ qen neknai
ak;ahem@ `mpekran ejwi@ `ntajimi
`nounai.

* …van de boom der redding: en in Uw
barmhartigheid: is Uw Naam uitgeroepen
over mij: dat ik ontferming krijge.
 ألجد:  دعوت إسمك علي،  بمراحمك: * شجرة الخالص
. رحمة

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

Gravon de y,yr@ `nnanobi
oucwtyr@ toukocmo `epictauroc@
erexac keovoroc.

*

* U hebt verscheurd: het vonnis van mijn
zonden: o Verlosser van de wereld: toen
U gekruisigd bent.
 لما،  يا مخلص العالم،  خطاياي مزقتها، * وثيقة ديون
. علقت على الصليب

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Darkwn dimioc@ te`tsese dimioc@
nem ]`hrw
`ntefcori.

`nkauri@

akqomqem

* U hebt de angel gebroken: van de boze
draak: en de giftige slang.
. كسرت شوكته:  الصماء:  المـارد الحية: * التنين الرديء

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Exapine o :eoc@ ak,w nyi
teliteoc@ upogramonkalwc@ kata
titackalwc.

* En nu, mijn God: vergeef mij: volgens
Uw: goedheid.
.  صالحك:  حسب:  إغفر لي: * اآلن يا إلهى

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Zobloictyc qen rwf@ `nnye;nah]
`erof@ nem nim anecwou@ ervaqri
enefecwou.

* Hij wordt geprezen uit de mond: van
hen die geloven in Hem: Hij is de Herder
die geneest: de schapen van Zijn weide.
:  وراعي يداوي:  الذين يؤمنون به: * هو ممدوح فى فم
. لرعيته

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

Ymerac
`m`psenak@
kata
petranak@ `nou`cmounem ouwou@ ke
'altike enececwou.

*

* Iedere dag komt U toe: de zegen, glorie
en eer: en passende lofzangen: naar Uw
welgevalligheid.
 والتراتيل، والمجد كما يرضيك:  ينبغى لك البرك: * كل يوم
. الحسنة

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

:ucia
`nka;arcia@
ersau
etekexoucia@
nem
ou`c;oinoufi
efsyp@ `mpe`m;o `ntekmetnyb.

*

* Een rein offer: komt toe aan Uw
heerschappij: met aanvaarde wierook:
voor Uw grootheid.
 أمام:  مع بخور مقبول:  تليق لسلطانك: * ذبيحة نقية
. ربوبيتك

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

Iktermwnke@ ke metamaria@
aggelike dinami@ eihwc nak kata
`vtomi.

*

* O Barmhartige Heer: tienduizend maal
tienduizend: engelenmachten: loven U
zoals het U toekomt.
 لتسبحك:  أجناد المالئكة:  المتحنن مع ربوات: * أيها الرب
. كما يليق بك

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Kata touglw;ia@ nem ka;ardia@
je
agioc
n
` ;okvye;ouab.

`,ouab

`,ouab@

* Met een zuivere tong: en een zuiver
hart: zeggen wij “Driemaal heilig: bent U,
o Allerheiligste.”
َ أنت:  قدوس قدوس قدوس:  نقية نقول: * بألسن وقلوب
. أيها القدوس

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Logou a;anatou@ kekurio;a;ou@
cabaw; ouranoc@ ke ygy `p`ar,y
`,ronoc.

* O Onsterfelijk Woord: de Heer Sabaot:
hemel en aarde: zijn sinds het begin van
de tijd…
:  السماء واألرض:  الكلمة رب الصباؤوت: * غير المائت
. من قِدم األزمان

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Muctomony ektyc@ agioc cou
doxic@ kemagalou `prepia@ sa `tqae
`nkocmopia.

* …vervuld van: Uw heilige glorie: en Uw
grote majesteit: is tot het einde der
wereld.
 إلى آخر:  وعظم جاللك،  من مجدك القدس: * مملؤتان
. العالمين

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Neou;eoc `cmou@ aritt `m`psa
`nta`cmou@
`nouka;ar;ocic.

etakupoctacic@

* Ja, maak ons waardig: om te loven, o
God: Uw zuivere: heilige hypostase.
.  الطاهر،  لبركة إقنومك:  إجعلنا أهال: * نعم أيها اإلله

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Xura`n;ite gar@ `mpalac nem
pasar@
ke
ecoumatoulioc.

oukimi

axioc@

* Want mijn tong: en lichaam zijn zwak:
en ik ben onwaardig: en trouweloos.
 ألنى:  وليس أنا مستحق:  قد يَبس مع جسمى: * ألن لساني
. غاش

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Oti ymarton@ `mmontyi `nou`mton@
kenin `klinygon@
nekmoni.

`mpahyt

qen

* Ik heb gezondigd: en vindt geen rust:
en nu buig ik voor U neer: met mijn
knieën en hart.
:  واآلن أنا أحني لك:  وليس لى راحة: * وقد أخطيت
. ركبتاي وقلبى

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Para `,ryctou tytoc cou@ ke
;eoumenoccou@ je ,wnyi
ouoh `mperhit cabol.

`ebol@

* En ik vraag Uw goedheid: en bid U: dat
U mij vergeeft: en niet verwerpt.
. وال تطرحني:  أن تغفر لي:  وأبتهل إليك: * وأسأل صالحك

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Ra;imoc egwymy@ qen nima `nte
`vrimi@ nem ouhojhej
ou`c;erter `nnajhi.

`nnakhi@

* Ik, onwetende: die in een staat is van
verdriet: hevig leed: en tandengeknars.
 مع صرير:  وشدة المخاض:  فى أماكن البكاء: * أنا الجاهل
. األسنان

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Cimion `naga;on@ o peripa;on@
`epi`ptergwn
metamou.

enemou@

piucon

* U alleen: bent goed: U die voortgaat:
op de vleugels van de wind.
.  على أجنحة الرياح:  أيها الماشي:  وحدك: * أنتَ الصالح

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

Teplimali metamou@ kete
yrimetamou@ e;meh `nkakia@ kata
adikia.

*

* Handel met mij: niet naar mijn duistere:
boze daden: en woorden.
 غشا:  وأقوالي المملوءة:  كهفواتى: * ال تصنع معي
.وظلمة

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Uperoc iotyty@ cwmylacoiti@
keomny
oktectic.

`mnyctyc@

`nnanobi

* U alleen gaat: alle schatten te boven: o
Schepper: gedenk mijn zonden niet.
 أيها:  ال تذكر خطاياي:  فائق الجوهر: * يا من أنتَ وحدك
. الخالق

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* Vuciw `necwmatoc@ e;rou wli
`nacwmatoc@ pacaak dikeoc@ nem
noude yceoc.

* De natuur die zonder lichaam is: nam
het vlees aan: met alle zuiverheid: en nu,
o God….
 فيا أيها:  بكل نقاوة:  أخذ جسدا: * الطبع غير المتجسد
.اإلله

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

<aricon ymi eurin@ eleoc
ke,arin@ `nta[i `mpekcwma@ ,w
`nnapara `ptwma.

*

* …schenk mij: ontferming en genade:
dat ik deelneme aan Uw Lichaam: tot
vergeving van mijn zonden.
:  لكى أتناول من جسدك: . رحمة ونعمة: * إمنحنى أن أجد
. غفرانا لزالتى

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

* "wmalogikon@ ke tou`pneumatikon@ emec oudimioc@ wcabecmioc.

* Het rationeel: en geestelijk Brood: en
de kostbare: eervolle Drank.
.  موقرا:  وشرابا كريما:  ورحانيا: * خبزا ناطقا

إبصالية آدام تقال على الهوس الرابع

Een Psalie Adam op het Vierde Canticum

* Wcautoc eirwteb@ mete ni`wteb@
cumpictic atelvic@ nenparadicou
`trivic.

* Laat mij aanliggen: met hen die
aanliggen: en vreugde beleven: in het
Paradijs van de vreugde.
 فى فردوس:  وكل المتنعمين:  مع المتكئين: * وكذلك أتكئ
. الفرح
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De vierde Hoos
( Psalm 148, 149 en 150 )

الهوس الرابع
) 150 و149 و148 ( مزمور

Introductie Voor De Vierde Hoos

مقدمة الهوس الرابع

Amyn
Allylouia
Kurie
`ele`ycon : Kurie `ele`ycon Kurie
`ele`ycon .
Amien alleloja Kyrië eleison : Kyrië eleison Kyrië
eleison .

.  كيرياليسون كيرياليسون: أمين الليلويا كيرياليسون
Amen Halleluja Heer ontferm U : Heer ontferm
U Heer ontferm U.

.  يارب ارحم يارب ارحم: أمين هلليلويا يارب ارحم
Amen alleloja
Jarabor7am.

Jarabor7am : Jarabor7am

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ePu `ebol qen nif3ov`i =al
: `cmov `ero4 qen n3etsoci.

* Esmoe e-Eptshois evol gen nie fie-oe-wie
allieloeja: esmoe erof gen nie et-etshosie.
 إسمو إيروف: * إسمو إبشويس إيفول خين نى فيؤيى الليلويا
.خين نى إتتشوسى
* Looft de Heer in de hemel, Halleluja. Looft
Hem in den hoge.
 فى:  سبحـوه:  السمـوات الـليلويـا: * سبحـوا الـرب من
. األعالى

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ero4 ne4ajjeloc t3rov =al
: `cmov `ero4 ne4dvnamic t3rov.
* Esmoe erof nef ankhelos tieroe allieloeja:
esmoe erof nef zienamis tieroe.
 إسمو إيروف: * إسمو إيروف نيف آنجيلوس تيرو الليلويا
.نيف ذيناميس تيرو
* Looft Hem al Zijn engelen, Halleluja. Looft
Hem al Zijn heerscharen.
 ياجميـع:  سبحـوه:  مـالئـكـتـه الـليلـويـا: * سبحـوه يا جميـع
.جنـوده

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ero4 pir3 nem piioh =al : `cmov `ero4
niciov t3rov `nte piovwini.
* Esmoe erof pie rie nim pie joh allieloeja:
esmoe erof nie sie-joe tieroe ente pie oeooinie.
 إسمو إيروف نيسيو: * إسمو إيروف بيرى نيم بيوه الليلويا
تيرو إنتى بى اواوينى
* Looft Hem zon en maan, Halleluja. Looft
Hem al gij lichtende sterren.
:  سبحيـه:  والقمـر الـليلـويـا: * سبحيـه أيتها الشمـس
.ياجميـع كـواكب النـور

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* `Cmov `ero4 nif3ov`i `nte nif3ov`i =al: nem
nikemwov etca `p2wi `nnif3ov`i.
Esmoe erof nie fie-oe-wie ente nie fie-oe-wie
allieloeja: nem nie ke moo-oe et-sa epshooi en
nie fie-oe-wie.
 نيم نى:  إنتى نيفيؤيى الليلويا: * إسمو إيروف نيفيؤيى
. إبشوى إن نى فيؤيى: كيمواو إتسا
* Looft Hem hemel der hemelen, Halleluja.
En gij wateren boven de hemel.
:  ويا أيتـها الميـاه:  السمـوات الـليلـويـا: * سبحيـه يا سماء
.التى فـوق السمـوات

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov t3rov `e`fran `mPu =al:
ge `n0o4 a4goc ovoh av2wpi.
* Maroe esmoe tieroe e-efran em Eptshois
allieloeja: zje enthof af khos oewoh af
shoopie.
 جى إنثوف:  إم إبشويس الليلويا: * مارو إسمو تيرو إإفران
.  أووه أفشوبى: أفجوس
* Dat zij allen de Naam des Heren loven,
Halleluja. Want Hij sprak en het was er.
:  ألنـه قـال:  إلسـم الـرب الـليلـويـا: * لتسبـح جميـعا
.فـكانـت

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* `N0o4
a4honhen
ovoh
avcwnt
=al
:
a4tahwov `eratov 2a `eneh nem 2a `eneh `nte pi`eneh.

* Enthof af hon-hen oewoh af sont allieloeja: af
tahoo-oe erato sha eneh nem sha eneh ente pie
eneh.

 أفطاهوؤ إيراطو:  أفسونت الليلويا: * إنثوف أفهونهين أووه
. إنتى بى إينيه: شا إينيه نيم شا إينيه
* Hij gebood en zij waren geschapen, Halleluja. Hij
zette ze vast voor altoos en tot in de eeuwen der
eeuwen.

 وإلى أبــد:  أقـامهـا إلى األبــد:  فخلقـت الـليلـويـا: * وأمـر
.األبــد
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148  مزمور: الهوس الرابع

* A4xw `novhwn ovoh `nne4cini =al
: `cmov `ePu `ebol qen `pkahi .
* Af koo en oe hoon oewoh en nef sienie
allieloeja: esmoe e-Eptshois evol gen ep kahie.
 إسمو:  إن نيف سينى الليلويا: * أفكو إن أوهون أووه
. خين إبكاهى: إبشويس إيفول
* Hij heeft hun een orde gegeven, die geen
van hen zal overtreden, Halleluja. Looft de
Heer vanaf de aarde.
:  سبحى الـرب:  فـلـن تتجـاوزه الـليلـويـا: * وضع لها أمـرا
.من األرض
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148  مزمور: الهوس الرابع

* Ni`drakwn nem ninovn t3rov =al : ov`xrwm oval
ovxiwn ov`xr
vctalloc ov=p=na `ncara03ov
n3et`iri `mpe4cagi.
* Nie ezrakoon nem nie noen tieroe allieloeja: oeekrom oe-al oe-shioon oe-egries-tallos oe-pnevma en
sara-thiejoe nie et ie-rie em pef sazj-ie.

 أوإكروم أو آل أوشيون:  نى نون تيرو الليلويا: * نى إذراكون نيم
.  إمبيف ساجى: أو إخريسطالوس أو إبنفما إنصاراثيو نيت إيرى
* Gij zeemonsters en alle waterdiepten, Halleluja. Vuur en
hagel, sneeuw en ijs, gij stormwind die Zijn woord
volbrengt.

 النـار والبـرد والثـلج:  وجميـع األعمـاق الـليلـويـا: * أيتـها التنـانيـن
. الصانعـة كلمتـه: والجـليـد والـريح العاصفـة

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Nitwov etsoci nem nikalamfwov t3rov =al:
ni`223n `m4aiovtah nem ni2enci4i t3rov.

* Nie too-oe et-etshosie nem nie kalam foo-oe
tieroe allieloeja: nie esh shien em fai oe-tah
nem nie shen siefie tieroe.
 نى:  نى كاالمفوؤ تيرو الليلويا: * ني طواو إتتشوسى نيم
. نيم نى شين سيفى تيرو: إش شين إمفاى أوطاه
* Gij bergen en alle heuvelen, Halleluja.
Vruchtbomen en alle ceders.
 األشجـار:  وجميـع اآلكـام الـليلـويـا: * الجبال العاليـة
. وكل األرز: المثمـره

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Ni03rion nem nitebnwov`i t3rov =al :
nisat4i nem nihala5 etoi `ntenh.
* Nie thierion nem nie tebno-oe-wie tieroe
allieloeja: nie et-shat-fie nem nie halatie et-oi
en tenh.
 نى:  نى تيف نواووى تيرو الليلويا: * نى ثيريون نيم
.إتشاطفى نيم نى هاالتى إتؤى إنتينه
* Gij wilde dieren en alle vee, Halleluja.
Kruipende dieren en gevleugelde vogels.
:  الهـوام وكل الطيـور:  البهائم الـليلـويـا: * الـوحـوش وكل
.ذات األجنحـة

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Niovrwov `nte `pkahi nem nilaoc t3rov =al:
niarxwn nem nire45hap t3rov `nte `pkahi.
* Nie oeroo-oe ente ep kahie nem nie la-os
tieroe allieloeja: nie argoon nem nie ref-tie
hap tieroe ente ep kahie.
 نى:  نى الؤس تيرو الليلويا: * نى اورواو إنتى إبكاهى نيم
. إنتى إبكاهى: أرخون نيم نى ريفتي هاب تيرو
* Gij koningen der aarde en alle natiën, Halleluja.
Gij vorsten en alle richters der aarde.

 وكل:  الـرؤساء:  وكل الشعـوب الـليلـويـا: * ملـوك األرض
.حكـام األرض

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Hanqel2iri nem han-par0enoc =al:
hanqelloi nem han`alwov`i.
* Han gel shierie nem han parthenos
allieloeja: han gel-loi nem han aloo-oe-wie.
:  هان خيللوى:  هان بارثينوس الليلويا: * هان خيلشيرى نيم
.نيم هان آلواووى
* Gij jongelingen en ook maagden, Halleluja.
Gij ouden en jongen tezamen.
. والصبـيـان:  الشيــوخ:  والعــذارى الـليلـويـا: * الشبـان
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148  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov t3rov `e`fran `mPu =al : ge
a4sici `nge pe4ran `mmavat4.
* Maroe esmoe tieroe e-efran em Eptshois
allieloeja: zje af et-shiesie enzje pefran em
ma-vatf.
 جى:  إم إبشويس الليلويا: * ماور إسمو تيرو إى إفران
. إم مافاطف: إفتشيسى إنجى بيفران
* Dat zij allen de Naam des Heren loven, Halleluja.
Want Zijn Naam alleen is verheven.

:  ألنه قـد تعالى:  إسم الـرب الـليلـويـا: * فلـيسبحوا جميعا
.إسـمه وحـده
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148  مزمور: الهوس الرابع

* Pe4ovwnh `ebol 2op higen `pkahi nem `n`hr3i
qen `tfe =al: `4nasici `m`ptap `nte pe4laoc.

* Pef oe-oonh evol shop hiezjen ep kahie nem
en ehrie gen etfe allieloeja: ef na et-shiesie em
ep tap ente pef la-os.
 نيم إن إهرى خين: * بيف اواونه إيفول شوب هيجين إبكاهى
. إنتى بيف الؤس:  إفنا إتشيسى إم إبتاب: إتفى الليلويا
* Zijn majesteit is over aarde en hemel, Halleluja.
Hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd.

:  األرض وفى السـماء الـليلـويا: * شـكـره كـائـن عـلى
. قـرن شعبـه: ويـرفـع

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Ov`cmov `nte n3=e=0v t3rov `nta4 =al:
nen23ri `mPi=cl pilaoc etqent `ero4.
* Oe-esmoe ente nie eth-oe-wab tieroe entaf
allieloeja: nen shierie em Pisra-iel pie la-os et
gent erof. Allieloeja: allieloeja: allieloeja
 نين شيرى:  تيرو إنطاف الليلويا: * أو إسمو إنتى نى إثؤاب
. إتخينت إيروف: إم بسرائيل بيالؤس
* Een lofzang voor al Zijn heiligen, Halleluja. Voor
de kinderen van Israël het volk dat Hem nabij is.

:  بنى إسـرائيـل الشعب:  قـديسيـه الـليلـويـا: * سبحا لجميـع
.القـريب إليـه

149  مزمور: الهوس الرابع

De vierde Hoos : Psalm 149

* Allylouia
Allylouia .

:

Allylouia

:

* Alleloja, Alleloja, Alleloja.

.  الليلويا:  الليلويا: * الليلويا
* Halleluja, Halleluja, Halleluja.

.  هلليلويا:  هلليلويا: * هلليلويا
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149  مزمور: الهوس الرابع

* Gw `mPu qen ovgw `mberi =al :
ge
`are
pe4`cmov
qen `tekkl3ci`a `nte n3=e=0v.
*Khoo em Eptshois gen oe-khoo em verie allieloeja:
zje a-re pef esmoe gen et ekliesia ente nie eth-oewab.

 جى آرى بيف:  اوجو إم فيرى الليلويا: * جو إمبشويس خين
. إنتى نى إثؤاب: إسمو خين إت إككليسيا
* Zingt de Heer een nieuw lied, Halleluja. Zijn lof
in de gemeente der heiligen.
 فى ِبيعـة:  ألن تسبحـته:  جـديـدا الـليلـويـا: * إنشـدوا لـلـرب نشيـدا
.القــديـسيـن
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149  مزمور: الهوس الرابع

* Mare4ovno4 `nge Pi=cl `egen f3`eta40amio4 =al :
nen23ri `nCiwn marov0el3l `egen povovro.

* Maref oe-nof enzje Pisra-iel ezjen fie etaf
thamiof allieloeja: nen shierie en Sion maroe
theliel ezjen poe oero.
 في إيطاف ثاميوف: * ماريف او نوف إنجى بيسرائيل إيجين
. إيجين بواورو:  نين شيرى إن سيون مارو ثيليل: الليلويا
* Israël verheuge zich in zijn Maker, Halleluja.
Laten de kinderen Sions juichen over hun Koning.

:  وبنـو صهيـون:  بخالقـه الـليلـويـا: * فليفـرح إسـرائيـل
. فليتهـلـلـوا بملكهـم

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov `epe4ran =e0
= v qen ovxoroc =al : qen
ovkemkem nem ovyalt3rion marov-eryalin
ero4.
* Maroe esmoe e-pefran eth-oe-wab gen oe-goros
allieloeja: gen oe-kem-kem nem oe psaltierion
maroe er epsalien erof.

:  خين أو خوروس الليلويا: * مارو إسمو إب إفران إثؤواب
.مارو إربسالين إيروف: خين اوكيم كيم نيم أو إبصالتيريون
* Laten zij Zijn Heilige Naam loven in een koor,
Halleluja. Hem psalmzingen met tamboerijn en citer.

 بـدف:  القـدوس بصف الـليلـويـا: * فليسبحـوا إسمـه
. فليـرتـلـوا لـه: ومـزمـار
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149  مزمور: الهوس الرابع

* Ge Pu na5ma5 `egen pe4laoc =al
: `4nasici `nniremrav2 qen ovovgai.
* Zje Eptshois natie matie ezjen pef la-os allieloeja:
ef na et-shiesie en nie rem ravsh gen oe oe-khai.

 إفنا:  بيف الؤس الليلويا: * جى إبشويس ناتى ماتى إيجين
. خين أو أو جاى: إتشيسى إن نى ريم رافش
* Want de Heer heeft een welbehagen in Zijn
volk, Halleluja. Hij kroont de ootmoedigen
met heil.
:  يعـلى الـودعـاء:  بشعبـه الـليلـويـا: * ألن الــرب يسـر
.بالخـالص
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149  مزمور: الهوس الرابع

* Ev`e2ov2ov `mmwov `nge n3=e0
= v qen ov`wov =al :
ev`e0el3l `mmwov higen novma`nenkot.

* Ev e-shoe-shoe em moo-oe enzje nie eth-oewab gen oe-oo-oe allieloeja: ev e-theliel em
moo-oe hiezjen noe ma e-nen kot.
:  خين اواوواو الليلويا: * إف إشوشو إمموؤ إنجى نى إثؤاب
. هيجين نوما إن إنكوت: إف إثليل إمموؤ
* Laten de heiligen juichen met eerbetoon,
Halleluja. Jubelen op hun legersteden.
 على:  ويتهـلـلـون:  بمجـد الـليلـويـا: * يفـتخـر القـديسـون
.مضاجعهـم
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149  مزمور: الهوس الرابع

* Nisici `nte F5 etx3 qen tov`2bwbi =al:
hanc34i `nro=b etx3 qen novgig.
* Nie et-shiesie ente Efnoetie et kie gen toe
esh-vovie allieloeja: han siefie en ro esnav et
kie gen noe zj-iekh.
:  خين طو إشفوفى الليلويا: * نى إتشيسى إنتى إفنوتى إتكى
. إتكى خين نوجيج: هان سيفى إنرو إسناف
* De lofverheffingen Gods zijn in hun keel,
Halleluja. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand.

 وسيـوف ذات حـديـن:  فى حناجـرهم الـليلـويـا: * تعليـات هللا
. فى أيـديهـم:
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149  مزمور: الهوس الرابع

* E`pgin`iri `novsi`m`p2i2 qen nie0noc =al: nem
hancohi qen nilaoc.
* E-ep zj-ien ie-rie en oe etshie em ep shiesh
gen nie ethnos allieloeja: nem han sohie gen
nie la-os.
 خين نى إثنوس الليلويا: * إإيجين إيرى إن أوإتشى إم إبشيش
. خين نى الؤس:  نيم هان سوهى:
* Om wraak te oefenen aan de volken,
Halleluja. Bestraffingen aan de natien.
 فى:  وتوبـيخـات:  فى األمـم الـليلـويـا: * ليصنعـوا نقمـة
.الشعــوب
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149  مزمور: الهوس الرابع

* `E`pgincwnh `nhanovrwov qen hanped3c =al :
nem
n3ettai3ovt
`ntwov
qen
hanped3c `ngig `mbenipi.
* E-ep zj-ien soonh en han oeroo-oe gen han pezies
allieloeja: nem nie et tajoet entoo-oe gen han pezies
en zj-iekh em ve-niepie.

:  خين هان بيذيس الليلويا: * إإيجين سونه إن هان اورواو
. إنجيج إمفينبى: نيم نى إتطايوت إنتواو خين هان بيذيس
* Om hun koningen met ketenen te binden,
Halleluja. En hun edelen met ijzeren boeien.

:  وأشـرافـهـم بأغـالل:  بقيـود الـليلـويـا: * ليـوثقـوا ملـوكهـم
.لأليــدى من حـديــد

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* `E`pgin`iri `nq3tov `novhap e4`cq3ovt =al:
pai `wov fai a42op qen n3=e=0v t3rov `nta4.
* E-ep zj-ien ie-rie en gietoe en oe hap ef esgie-oet
allieloeja: pai oo-oe fai af shop gen nie eth-oe-wab
tieroe intaf. Allieloeja: allieloeja: allieloeja.

 باى:  إف إسخيوت الليلويا: * إإيجين إيرى إنخيتو إن اوهاب
. تيرو إنطاف: اواو فاى أفشوب خين نى إثؤاب
* Om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken,
Halleluja. Dat is de glorie van al Zijn heiligen.

:  هـذا المجـد كائـن:  حكما مكتوبا الـليلـويـا: * ليـصنعـوا بهـم
.فى جميـع قـديسيـه

150  مزمور: الهوس الرابع

De vierde Hoos : Psalm 150

* Allylouia
Allylouia .

:

Allylouia

:

* Alleloja, Alleloja, Alleloja.

.  الليلويا:  الليلويا: * الليلويا
* Halleluja, Halleluja, Halleluja.

.  هلليلويا:  هلليلويا: * هلليلويا

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

*`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-7oe allh fie khamie3 kiddiesieh ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielahone el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahoana be 7osn el mezmar.

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* `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-7oeh fie khalad kowatiehie ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielehona el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahona be 7osn el mezmar.

De vierde Hoos : Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

150  مزمور: الهوس الرابع

`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-7oeh 3ala makderatiehie ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielahone el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahoana be 7osn el mezmar.
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* `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-7oeh ka kath-rat 3azamatiehie ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielehona el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahona be 7osn el mezmar.
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*`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-7oehoeh besauwt el boek ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielahone el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahoana be 7osn el mezmar.
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* `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-7oeh be mezmarin wa kie-thar ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielehona el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahona be 7osn el mezmar.
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*`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-7oeh be difoefin wa sifoef ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielahone el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahoana be 7osn el mezmar.
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* `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-7oeh be auwtarin wa orghon ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielehona el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahona be 7osn el mezmar.
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* `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-7oeh besnoekh 7esenet el soot ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielahone el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahoana be 7osn el mezmar.
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150  مزمور: الهوس الرابع

*`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-7oeh besnoekh el tahliel ellioeje.

Refrein

المرد
* Eferanaf `mPennou] `nje pi`wou nem
pi`cmou @ `cmou `eP=oc Pennou] je nane
ou'almoc.

* Ef-e ranaf em Pennoetie enzje pie oo-oe nem pie esmoe,
esmoe e-Eptshois Pennoetie zje na-ne oe epsalmos.

 إسمو: * إف إيراناف إم بين نوتى إنجى بى اواو نيم بى إسمو
. إبشويس بين نوتى جى نانى او إبصالموس
* Aan onze God komt toe de glorie en de lof, Looft de
Heer, onze God, want het is goed om te psalmzingen.

 سبحوا الرب إلهنا بحسن: * يليق إللهنا المجد والتسبيح
. المزمار

* Jaliek le ielehona el mekhdie we el tesbie7, Sebbe7oe
el Rabbe ielahona be 7osn el mezmar.
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* 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.

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* 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.
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* 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.
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* 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.
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* 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.
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Een Expositie (4de Hoos)

مديح أمدح عـذراء وبتـول
Lofzang Amda7 3azra2
we batoel

إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع
Zondag Psali voor mijn
Heer Jezus

مديح أفتح فاي بالتسبيح
Een lofzang Afta7 faj bel
tasabie7
إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد
Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

Een Expositie
Adam op het Vierde
Canticum
طرح آدام يقال على الهوس
الرابع

Een Expositie Adam op het Vierde Canticum طرح آدام على الهوس الرابع

،  القيثار الذي لداود المرتل،  العشرة أوتار، خذوا بأيديكم
 وإصرخوا بتهليل،  والبوق الروحانى، وأرغـن الموسيقى
. قائلين
Neem ter hand het tiensnarig instrument
van David, de Psalmist,
en ook het muzikale orgel en de geestelijke
bazuin.
Roep vreugdevol uit zeggende:

Een Expositie Adam op het Vierde Canticum طرح آدام على الهوس الرابع

، ويحسن له النشيد فى صهيون، فبإلهنا يليق أصوات المزمار
 إنشدوا للرب إلهنا نشيدا جديدا، والنذور فى أورشليم
. وليفـرح إسـرائيل بالرب إلهه
Aan onze God komt toe het geluid van de
fluit, het is goed tot Hem te zingen in Sion
en Hem geloften aan te bieden in
Jeruzalem. Zing tot de Heer onze God, zing
een nieuw lied. Dat Israël zich verheuge
over de Heer, onze God.

Een Expositie Adam op het Vierde Canticum طرح آدام على الهوس الرابع

 إفتخروا به يا، رتلوا له بإتفاق الصفوف وتماجيد روحانية
 إدخلوا إلى ديار،  وسروا معه بمجد عظيم، كل قديسيه
 ألنه جعلنا له،  رتلوا إلسمه العالي،  وأشكروه بالتهليل،قدسه
.  فلنسبحه بغير فتور،  وأمة م َطهرة، شعبـا مبررا
Zing tot Hem in een harmonieus koor en
geestelijke verheerlijking. Roem in Hem, al
Zijn heiligen, verheug u over Hem met grote
glorie. Betreed Zijn heilige voorhoven en
dank Hem vreugdevol. Bezing Zijn verheven
Naam, want Hij heeft ons gemaakt tot een
gerechtvaardigd volk en een zuivere natie.
Laten wij Hem loven zonder ophouden.

Een Expositie Adam op het Vierde Canticum طرح آدام على الهوس الرابع

 مع أبيك الصالح والروح،

نسجد لك أيها المسيح إلهنا
.  ألنك أتيت وخلصتنا، القدس

Wij aanbidden U, o Christus onze God, met
Uw Goede Vader en de Heilige Geest, want
U bent gekomen en heeft ons verlost.
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مديح أمدح عـذراء وبتـول
Lofzang Amda7 3azra2
we batoel

إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع
Zondag Psali voor mijn
Heer Jezus

مديح أفتح فاي بالتسبيح
Een lofzang Afta7 faj bel
tasabie7
إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد
Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

Lofzang Adam vóór de
Zondag Psalie Ai kotie
Amda7 3azra2 we batoel

مديح آدام علي أيكوتي
أمدح عـذراء وبتـول

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

:  وبمعونتها أتكلم: * أمدح عذراء وبتول
. السالم لك يامريم: وأصيح بأعال صوتى وأقول
 بالبشرى:  بالميالد األعظم: * بشرك غبريال
.  السالم لك يا مريم: سر وقال
* Amda7 3azra2 we batoel, wa be
ma3oenatha atakalam, wa asie7 be a3la
sotie wa akoel, elsalam laky ja Mariam.
*Basharek Ghabrejal, bel milad el a3zam,
bel boshra sor wa kaal, elsalam laky ja
Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

 وأصيح أنا:  اليوم لنتقدس: * تعالوا بأجمعكم
.  السالم لك يامريم: معكم
:  الجالس فى الظلمة: * جليل األمم الشعب
.  السالم لك يا مريم: عليه أشرق نور الرب
* Ta3aloe be akhma3ekom, el jawma
lenatakaddas, wa asie7 ana ma3ekom,
elsalam laky ja Mariam.
* Khaliel el omam el sha3b, el khales fi el
zolma, 3aleh ashrek noer elrab, elsalam
laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

 وبإبنك:  بالحق ولم يندم: * حلف الرب لداود
.  السالم لك يامريم: تم الموعود
 ورده إلى:  من نار جهنم: * خلص آدم وبنيه
.  السالم لك يا مريم: نعيم كان فيه
* 7alaf elRab le Dawoed, bel7ak wa lam
jandam, wa be ibnak tam elmaw3oed,
elsalam laky ja Mariam.
* Gallas Adam wa banieh, men naar
khohannam, wa raddo ile na3iem kaan fieh,
elsalam laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

:  فرح معنا حين تم: * داود اليوم مسرور
.  السالم لك يامريم: كالمه فى المزمور
:  أعجوبة لمن يفهم: * ذلك الحبل المختار
.  السالم لك يا مريم: بغير بذار
ِ كزرع
* Dawoed el joom masroer, fara7 ma3na
7iena tam, kalamo fel mazmoer, elsalam
laky ja Mariam.
* Zalek el 7abl el mogtar, e3khoeba le man
jafham, kazar3 begheiri bazaar, elsalam
laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

 من:  فرح لتمام القسم: * رأس اآلباء إبراهيم
.  السالم لك يامريم: الرب اإلله العظيم
:  وعتقنا من بع ِد عدم: * زالت اللعنة والعار
.  السالم لك يا مريم: بحلوله فى ست األبكار
* Ra2s el2abaa2 Ebrahiem, fara7 letamam
el kasam, min elRab el ilah el3aziem,
elsalam laky ja Mariam.
* Zalat el la3na wal 3aar, wa 3atakna min
ba3di 3adam, be7eloloe fi set el abkaar,
elsalam laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

 وإلى كل:  لجميع من تقدم: * سماء أنت ومثال
.  السالم لك يامريم: األجيال
نك
ِ  م:  أن اإلبن يتجسم: * شهد أشعياء نبويا
.  السالم لك يا مريم: ويولد زمنيا
* Sama2 anty we mithaal, lekhamie3 man
takadam, wa ila kol el akhjaal, elsalam laky
ja Mariam.
* Shahad ash3eja2 nabawejan, en el ibn
jatakhasam, menki we jewlad zamanejan,
elsalam laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

 ووقف:  للمجوس وتقدم: * صار النجم كالدليل
.  السالم لك يامريم: حيث كان عمانوئيل
:  وأرشدهم فى الظلمة: * ضوء النجم نظروه
.  السالم لك يا مريم: ولهيرودس حققوه
* Sar el nekhm kal daliel, lel makhoes we
takadam, wa wakaf 7ajtho kaan 3emano-iel,
elsalam laky ja Mariam.
* Doe2 el negm nazaroe, wa arshadahom fi
elzolma, wa le Herodes 7akakoe, elsalam
laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

:  قتل المولود وزعم: * طلب المكار ورضي
.  السالم لك يامريم: أنه ملك أرضي
 مرا وذهبا:  وكل منهم قدم: * ظفر به الفرسان
.  السالم لك يا مريم: مع لبان
* Talab elmakaar wa rada, katl el mawloed
wa za3m, enaho malek ardy, elsalam laky ja
Mariam.
* Zafar bihi el forsaan, wa kol menhom
kaddam, morran wa zahaban ma3e lobaan,
elsalam laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

:  وأنا حقا أعلم: * عقلي فى وصفك حيران
.  السالم لك يامريم: إني عاجز اللسان
:  فى من أحيانا بعد عدم: * غاب عقلي وهام
.  السالم لك يا مريم: كيف هرب لجبل قِسقام
* 3akly fi wasfek 7ajraan, wa ana 7akkan
a3lam, enny 3akhez el lesaan, elsalam laky
ja Mariam.
* Ghaab 3akly wa haam, fi man a7jana ba3d
3adam, kajfa harab le khabal keskaam,
elsalam laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

:  فطلع شجر البلسم: * فى المطرية إستضافوه
.  السالم لك يامريم: منه الميرون صنعوه
:  كما أوصى وألهم: * قال اآلباء بالروح
.  السالم لك يا مريم: ووضعوا ما هو مشروح
* Fi elmatareja estadafoeh, fa tala3 shakhar
el balsam, menno el majroen sana3oe,
elsalam laky ja Mariam.
* Kaal el abaa2 bel roo7, kama awsa wa
alham, wa wada3oe ma howa mashroe7,
elsalam laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

: لك آيات عظام
ِ  كم: لك من أعاجيب
ِ * كم
.  السالم لك يامريم: إحتار فيها كل لبيب
 لبقينا فى:  لخالص آدم تقدم: * لوال الرب اإلله
.  السالم لك يا مريم: رق أعداء
* Kam laki min a3akhieb, kam laki ajaat
3ezaam, e7taar fiha kol labieb,elsalam laky
ja Mariam.
* Lawla elRab el ilah, le galas Adam
takadam, le bakena fi rak a3daa2, elsalam
laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

:  وجبل بحر القلزم: * موسى فى رافدين
.  السالم لك يامريم: أعطاه ربه لَو َحين
:  كتبت من غير قلم: * نظر العشرة كلمات
.  السالم لك يا مريم: ورآك عوسج بثبات
ِ
* Moesa fi rafdien, wa khabal ba7r el
kalzem, a3tah Rabo le7een, elsalam laky ja
Mariam.
* Nazar el 3ashrat kalemaat, kotebat men
gheir kalam, wa ra2aki 3awsakh bethiaab,
elsalam laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

وللحق
:  كم من شعوب وأمم: * هوذا قد رديت
ِ
.  السالم لك يامريم: ت
ِ هدي
 وإلى:  حين جاء وتألم: * والرب قد أحيانا
.  السالم لك يا مريم: الحق هدانا
ِ
* Howaza kad radajti, kam min she3oeb wa
omam, wa lel 7aki hadajti, elsalam laky ja
Mariam.
* Wa elRabo kad a7jana, 7iena kha2e wa
ta2alam, wa ila el 7aki hadana, elsalam
laky ja Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

:  وإمنحيه وافر النعم: * ال تنسي بطركنا
.  السالم لك يامريم: وشريكه أسقفنا
 رعيتك:  ألننا شعبك وغنم: * يارب نجنا
.  السالم لك يا مريم: إرحمنا
* La tansy batrakna, we emna7ih wafer el
ne3am, wa sharikaho oskfona, elsalam laky
ja Mariam.
* Ja Rab nakhiena, la2enana sha3bak wa
ghanam, ra3ejatak er7amna, elsalam laky ja
Mariam.

Lofzang Adam voor de Zondag Psalie

مديح آدام علي إبصالية يوم األحد

:  نصرخ يارب إرحم: * وإلي رب القوات
.  السالم لك يامريم: ونصيح بأعلى صوت

* wa ila rab elkowat, Nasrog ja Rab er7am,
wa nasie7 be a3la soot, elsalam laky ja
Mariam.
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Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Aikw5 `ncwk : qen p
` 2wk `mpah3t :
Pau I=3c“ : `aribo`30in `eroi .
* Ai kotie ensook: gen ep shook em pa hiet: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.

:  باشويس إيسوس:  خين إبشوك إم باهيت: * أيكوتى إنسوك
.آرى فو إيثين إيروى
* Ik heb U gezocht: uit het diepste van mijn
hart: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.

. أعنى:  يـاربى يسـوع:  مـن عمق قـلبى: * طـلبتــك

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Bwl ebol haroi : `nni`cnavh `nte `fnobi :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Vol evol haroi: en nie esnavh ente ef novie:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إن نى إسنافه إنتى إفنوفى: * فول إيفول هاروى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Ontbind voor mij: de boeien van de zonden:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  رباطـات الخطيـه: * حـ ّل عنى
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Jent3i `mbo`30oc : e0rekcw5 `mmoi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Khen tie em vo-iesos: ethrek sootie emmoi:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إثريك سوتى إمموى: * جين تى إمفو إيثوس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس
* Wees mij een hulp: dat U mij verlossen
mag: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  لكى تخلصنى: * كن لى معينـا

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Dekmet`aja0oc : marectahoi `nxwlem :
Pau I=3c : P=xc `aribo`30in `eroi .
* Zek met aghathos: mares tahoi en koolem.
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  ماريس طاهوى إن كوليم: * ذيك ميت آغاثوس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Moge Uw goedheid: spoedig tot mij komen:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  فليـدركنى سـريعا: * صالحـك
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Ekerq3ibi `egwi : qa `tq3ibi `nte nektenh :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Ek er gievie e-khooi: ga et gievie ente nek
tenh: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  خا إتخيفى إنتى نيك تينه: * إك إرخيفى إيجوى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Overschaduw mij: met de schaduw van Uw
vleugels: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  بظـل جناحيـك: * ظلـل على

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* ^ jar `n`ehoov : ak0amio `n5`kt3cic t3rc : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* So-oe ghar en eho-oe: ak thamio en tie ek tiesies
tiers: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien
eroi.

:  آك ثاميو إن تى إكتيسيس تيرس: * سو غار إن إيهوؤ
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* In zes dagen: heeft U de hele schepping gemaakt :
o mijn Heer Jezus Christus : kom mij te hulp.

 يـاربى يسـوع:  صـنعـت كـل الخـليقـة: * فى سـتة أيـام
. أعنى: المسيـح

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* =Z `ncop `mm3ni: 5na`cmov `epekran: Pau
I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Shashf en sop em mienie: tie na esmoe epekran: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  تينا إسمو إبيكران: * شاشف إنسوب إممينى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Zevenmaal daags: zal ik zegenen Uw Naam:
o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع:  أبارك أسمـك: * سبـع مـرات فى اليـوم
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* #c 5`kt3cic t3rc : ce5wov `mpekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Ies tie ek-tiesies tiers: se tie oo-oe em
pekran: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voithien eroi.
: سى تى أو أوو إم بيكران: * يس تى إكتيسيس تيرس
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* De hele schepping: verheerlijkt Uw Naam:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  تمجـد أسمـك: * هـا كل البـريـة
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* )wk te 5metu : nem 5`e7ovci`a : Pau I=3c
: `aribo`30in `eroi.
* Thook te tie met tshois: nem tie eksoesia:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  نيم تى إكسوسيا: * ثوك تى تى ميت شويس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Aan U zij de heerschappij: en de macht: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  والسلطـان: * لـك الـربـوبيـة

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Iwc `mmok Panov5 : e0rekcw5 `mmoi : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Joos emmok panoetie: ethrek sootie emmoi:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إثريك سوتى إمموى: * يوس إمموك بانوتى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Haast U, o mijn God: dat U mij verlossen
mag: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيح:  لتخلصنى: * أسـرع يا إلهـى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Keli niben cekwlg : `mpek`m0o `ebol : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Kelie nieven se kol-kh: em pek emtho evol:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إمبيك إمثو إيفول: * كيلى نيفين سى كولج
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Elke knie: buigt zich voor U neer: o mijn
Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  تجـثـو أمامـك: * كل ركبـة

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Lac niben evcop : ce`cmov `epekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Las nieven ev-sop: se esmoe e-pekran: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  سى إسمو إبيكران: * الس نيفين إفسوب
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Alle tongen tezamen: zegenen Uw Naam: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيح:  تـبارك اسـمك: * كـل األلسـنه معـا
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Matac0o `mpekho : cabol `nnanobi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Ma-tas to em pek ho: savol en na novie: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  سافول إن نانوفى: * ماطا سطو إمبيك هو
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Wend Uw aangezicht: van mijn zonden af:
o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  عـن خطايـاى: * إصـرف وجهـك

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Na`anomi`a t3rov : F5 ek`ecwlgov : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Na anomia tieroe: Efnoetie ek e-sol-khoe:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إفنوتى إك إي سولجو: * نا آنوميا تيرو
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* O God, wis al mijn overtredingen uit: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  ياهلل أمحهـا: * جميـع آثامى
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* &ovwn `nnamev`i : `kqotqet `nnaslwt :
Pau I=3c : aribo30in eroi .
* Ksoe-oon en na mevie: ek got-get en na
etsh-loot: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  إكخوت خيت إن نا إتشيلوت: * إكسوأون إن نا ميفئى
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* U kent mijn gedachten: en doorzoekt mijn
nieren: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع:  وتفحـص كليـتى: * أنت تعـرف أفكارى
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Ovh3t e4ovab : ek`econt4 `nq3t : Pau I=3c
P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Oe-hiet ef-oe-wab: ek e-sontf en giet: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إك إى سونتف إنخيت: * أوهيت إفؤاب
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Schep in mij : een rein hart : o mijn Heer
Jezus Christus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيـح: فى
ّ  أخلقـه: * قلبـا طاهـرا

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Pek=p=na =e=0v : `mperol4 `ebolharoi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Pek Pnevma eth-oe-wab: em per olf evol
haroi: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إمبير أولف إيفول هاروى: * بيك إبنفما إثؤاب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Neem Uw Heilige Geest: niet weg van mij: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  التنـزعه منى: * روحـك القـدوس

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Rekpekma2g eroi : cwtem eroi `nxwlem :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Rek pek mash-kh eroi: sootem eroi en
koolem: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voithien eroi.
 باشويس:  سوتيم إيروى إن كوليم: * ريك بيك ماشج إيروى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Neig Uw oor: haast U en hoor mij aan: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع:  واستجـب لى عاجال: إلى
ّ * أمـل سمعـك
.المسيـح أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Cemne nomoc n3i : hi `fmwit `nte
tekme0m3i : Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Semne nomos nie: hie ef mooit ente tek
methmie: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  هى إفمويت إنتى تيك ميثمى: * سيمنى نوموس نى
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Stel voor mij de wet vast: naar Uw
rechtvaardigheid: o mijn Heer Jezus: kom
mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع:  فى طـريـق عـدلـك: * قـرر لى نامـوسـا
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Tekmetovro panov5 : ovmetovro `n`eneh :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Tek met oero Panoetie: oe met oero en eneh:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  أوميت أورو إن إينيه: * تيك ميت أورو بانوتى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Uw koninkrijk, o mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: o mijn Heer Jezus Christus: kom
mij te hulp.
:  يـاربي يسـوع المسيح:  ملـكوت أبـدي: * ملـكوتـك يا إلهـي
.أعنى
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* `Vioc )eoc `n0ok: ainah5 erok: Pau
I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Eejos The-os enthok: ai nahtie erok: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  آى ناهتى إيروك: * إيوس ثيؤس إنثوك
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* U bent de Zoon van God: ik geloof in U: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  آمنـت بـك: * أنـت إبـن هللا
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* F3etwli `m`fnobi : `nte pikocmoc nai n3i :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Fie et-oolie em ef novie: ente pie kosmos nai nie:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.

 باشويس:  إنتى بى كوزموس ناى نى:* فى إتؤلى إم إفنوفى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* U, die de zonden der wereld wegneemt:
ontferm U over mij: o mijn Heer Jezus
Christus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع المسيـح:  إرحمنى: * يا حامـل خطيـة العالـم
.أعنى
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* Xw n3i `ebol `m`pa2ai : `nte na`anomi`a :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Koo nie evol em ep-a-shai: ente na anomia:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس: * كونى إيفول إم إب آشاى إنتى نا آنوميا
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Vergeef mij: mijn talloze overtredingen: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  كثـرة آثـامى: * إغفـر لى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Yvx3 niben evcop : ce`cmov `epekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Psie-shie nieven ev-sop: se esmoe e-pekran:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  سى إسمو إبيكران: * إبسيشى نيفين إفسوب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Alle zielen tezamen: zegenen Uw Naam: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  تبـارك أسمـك: * كل األنفـس معا
.أعنى
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* Wov`nh3t nem3i : `mpertakoi `nxwlem :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Oo-oe en hiet ne-mie: em per ta-koi en
koolem: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إمبير طاكوى إنكوليم: * اواو إنهيت نيمى
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Wees geduldig met mij: verderf mij niet
haastig: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
ّ *
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  وال تهلكـنى سـريعـا: عـلى
تـأن
ّ
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* @aitwnt `m`fnav `n2wrp : `nta`cmov `epekran :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Shai toont em ef nav en shoorp: en ta esmoe epekran: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien
eroi.

:  إنطا إسمو إبيكران: * شاى تونت إم إفناف إنشورب
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* In de morgen zal ik opstaan: om Uw Naam te
prijzen: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.

 يـاربى يسـوع المسيـح:  إلبـارك أسمـك: * أقـوم وقت السحـر
.  أعنى:
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* `$holg `nge peknahbe4 : teketfw `aci`wov :
Pau I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Ef hol-kh enzje pek nah vef: tek etfoo a-sie
oo-oe: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  تيك اتفو اسي أوأو: * إف هولج انجى بيك ناهفيف
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Uw juk is zoet: en Uw last is licht: o mijn
Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  وحملـك خفيـف: * حلـو هـو نيـرك

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Qen ovc3ov e423p : ek`ecwtem `eroi : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Gen oe-sie-joe ef shiep: ek e-sootem eroi:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إك إى سوتيم إيروى: * خين أوسيو إف شيب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Verhoor mij: in de gunstige tijd: o mijn
Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  ياربى يسـوع المسيـح:  إستجب لى: * فى زمن مقبول
.أعنى
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* Hwc ov2ovmenrit4 : pe pekran =e0
= v : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Hoos oe-shoe men-rietf: pe pekran eth-oewab: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  بي بيكران اثؤواب: * هوس اوشو مينريتف
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Geliefd is: Uw Heilige Naam: o mijn Heer
Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  اسـمك القـدوس: * محـبوب هـو

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Gwr `ebol haroi,: `ndi`abol3 niben : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Khoor evol haroi: en-ziavolie nieven: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إنذيا فولى نيفين: * جور إيفول هاروى
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Verstrooi: alle duivels van mij: o mijn Heer
Jezus Christus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيـح:  كل األبالسـة: * فـرق عنى
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* So `n`qr3i `nq3t: `m`povtah `nte tekme0m3i:
Pau I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Tsho en egrie en giet: em ep oe-tah ente tek
methmie: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  إم إب إوطاه إنتى تيك ميثمى: * تشو إن إخرى إنخيت
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Plant in mij het zaad: van Uw
rechtvaardigheid: o mijn Heer Jezus: kom
mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  ثمـرة بـرك: فـى
ّ * إغـرس
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* %nan `ntekhir3n3 `mm3i : xa nennobi nan `ebol :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Tie nan entek hierinie em mie: ka nen novie nan
ivol: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  كانين نوفى نان إيفول: * تى نان إنتيك هيرينى إممى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Schenk ons Uw ware vrede: en vergeef onze
zonden: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.
 يـاربى يسـوع:  وأغفـر لنا خطـايـانا: * أعطنـا سالمـك الحقيـقى
. أعنى: المسيـح
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Afta7 faj beltasabie7
إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد
أفتح فاي بالتسبيح

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 وأقول بقلب: * أفتح فاي بالتسابيح
 إعطني:  ياربي يسوع المسيح: جريح
. لسان فصيح
* Afta7 faj beltasabie7, we akoel bekalbi

garie7, ja Raby Jasoe3 elMasie7, e3tiny
lisan fasie7.

* Ik open mijn mond en loof, ik roep met
een nederig hart, o mijn Heer Jezus
Christus, schenk mij een lovende tong.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 وأشكر فضل: * لكى أسبح إسمك
:  ياربي يسوع المسيح: إنعامك
. علمني أحكامك
* Lekei osabbe7 ismak, we ashkor fadl
an3amak, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
3allemny a7kamak.

* Dat ik mag loven Uw Naam, Uw danken
om Uw genade, o mijn Heer Jezus
Christus, leer mij Uw gerechtigheid.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 وممجد فى: * قدوس إسمك وعجيب
 إرحم:  ياربي يسوع المسيح: قديسيك
. صنعة يديك
* Koddoes ismak we 3agieb, wa
momaggad fi keddiseek, ja Raby Jasoe3
elMasie7, er7am san3et jadeek.
* Wonderbaar en heilig is Uw Naam, in
Uw heiligen verheerlijkt, o mijn Heer
Jezus Christus, heb genade met Uw
schepping.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 التسابيح: * مستحق ومستوجب
:  ياربي يسوع المسيح: والتماجيد
. تسبيحك حلو لذيذ
* Mosta7ek wa mostawgeb, eltasabie7
wel tamageed, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
tasbee7ak 7olw wa laziez.

* Waardig bent U in waarheid, de lof en
heerlijkheid, o mijn Heer Jezus Christus,
U loven is liefelijk.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 مديت نحوك: * صرخت طول النهار
 إسمك:  ياربي يسوع المسيح: يدي
. حلو عندي
* Saragt toel elnahar, maddeet na7wak
jaddy, ja Raby Jasoe3 elMasie7, esmak
7olwon 3endy .

* De hele dag roep ik, en hef mijn handen
tot U, o mijn Heer Jezus Christus, Uw
naam is liefelijk voor mij.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 يارب ال تهملني: * جعلت إتكالي عليك
. ال تتخل عني:  ياربي يسوع المسيح:
* Ga3alt ettekaly 3aleek, ja Rabi la
tohmelny, ja Raby Jasoe3 elMasie7, la
tatagalla 3anny.

* Op U plaats ik mijn hoop, o Heer,
verlaat mij niet, o mijn Heer Jezus
Christus, verlaat mij niet.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

:  ال تنزعه مني: * روحك القدوس
 بمعونتك: ياربي يسوع المسيح
. إشملني
* Ro7ak elkoddoes, la tanza3ho menny,
ja Raby Jasoe3 elMasie7, bema3ontak
eshmelny.

* Neem Uw Heilige Geest, niet weg van
mij, o mijn Heer Jezus Christus, omring
mij met Uw hulp.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 وجرحه فى: * جرحني العدو بسهام
 ودمك:  إعطني جسدك مرهم: حاق
. لي ترياق
* Garra7ni el3adew besehaam, wa gar7o
feja 7ak, e3tiny khasadak marham, wa
dammak lie terjaak.

* De vijand heeft mij geraakt, en heeft mij
diep verwond, schenk mij Uw lichaam en
bloed, als balsem en verband.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 كل يوم أبارك: * سبع مرات كل يوم
 إجعلني:  ياربي يسوع المسيح: إسمك
. من ِقسمك
* Saba3 marrat kol jom, kol jom obarek
ismak, ja Raby Jasoe3 elMasie7, eg3alni
min kesmak.

* Zeven maal elke dag, elke dag loof ik
Uw naam, o mijn Heer Jezus Christus, tel
mij bij uw volk.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 كاألرض: * إشتاقت نفسي إليك
:  ياربي يسوع المسيح: العطشانة
. برحمتك ال تنسانا
* Eshtaket
nafsi
ileek,
ka
elard
el3atshana, ja Raby Jasoe3 elMasie7, be
ra7metak la tansana.

* Mijn ziel verlangt naar U, gelijk een
dorstig land, o mijn Heer Jezus Christus,
gedenk ons in Uw genade.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

:  إمألها من خيراتك: * ال تنسى بيعتنا
 ثبتها: ياربي يسوع المسيح
.بشهاداتك
* La tansa baj3etna, imla2ha min
gajratak, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
thabetha be shahadatak.

* Gedenk onze kerk, vervul haar van uw
goedheid, o mijn Heer Jezus Christus,
bevestig haar door Uw wet.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 كالشهد: * شهاداتك حلوة فى حلقي
:  ياربي يسوع المسيح: داخل فمي
. إغسلني من إثمي
* Shahadatak 7elwa fi 7alki, ka lash-had
dagil fammy, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
eghselny min ithmi.

* Uw wet is zoet in mijn mond, als
honing op mijn lippen, o mijn Heer Jezus
Christus, was mij van mijn zonden.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 نسجد للرب: * نشكر صانع الخيرات
 فلنركع:  المسيح رب القوات: يسوع
. له بخشوع
* Nashkor sane3 elgajrat, naskhod
lelRab Jasoe3, elMasie7 Raby elkowaat,
fa linarka3 laho begeshoe3.
* Wij danken de Goede God, en
aanbidden de Heer Jezus, Christus Heer
der Machten, in eerbied aanbidden wij
Hem.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

:  وبقولك ثبتنا: * رتب فينا أحكامك
 إرفع شأن: ياربي يسوع المسيح
.ِملتنا
* Ratteb fina a7kamak, wa bekawlak
thabetna, ja Raby Jasoe3 elMasie7, erfa3
sha2ni melletna.

* Bevestig in ons Uw wet, sterk in ons
Uw woord, o mijn Heer Jezus Christus,
verhef de hoorn van Uw kerk.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 فى جميع: * إرفع شأن المسيحيين
:  ياربي يسوع المسيح: المسكونة
. إشملهم بمعونة
* Erfa3 sha2n elmase7ejeen, fi khamie3
elmaskoena, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
eshmelhom bema3oena.

* Verhef de hoorn van Uw volk, in de
gehele wereld, o mijn Heer Jezus
Christus, omring ze met Uw hulp.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 إسمك هو: * وإن كنا فقراء من المال
:  ياربي يسوع المسيح: يكفينا
. وصالحك يغنينا
* Wa in konna fokara min elmal, esmak
howa jakfina, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
wa sala7ak jeghnina.
* Al hebben wij gebrek aan geld, Uw
Naam voldoet voor ons, o mijn Heer
Jezus Christus, Uw goedheid maakt ons
rijk.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 ينبغي لك: * يجب لك التسبيح
 ينبوع:  ياربي يسوع المسيح:البركات
. كل الخيرات
* Jakhib lake eltasbee7, janbaghy lake
elbarakaat, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
janboe3 kol elgajraat.

* Aan U komt toe de lof, de zegen is aan
U, o mijn Heer Jezus Christus, de bron
van alle goedheid.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

:  وبارك ميراثك: * يارب خلص شعبك
. وورثهم ملكوتك: إرفع شأنهم بإسمك
* Ja Rab gallis sha3bak, we barek
mirathak, erfa3 sha2nahom be ismak, we
warreshom malakotak.

* O God verlos Uw volk, en zegen Uw
erfdeel, verhef ze in Uw Naam, schenk
hen Uw Koninkrijk.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

:  ملكوت أبدية: * ملكوتك يا الهي
.  سيادة أزلية: وسيادتك يا ملكي
* Malakotak ilahy, malakot abadya, wa
sejadtak ja ilahy, sejada azaleja.

* Uw Koninkrijk mijn God, is een eeuwig
Koninkrijk, en Uw heerschappij mijn
Heer, is voor immer en eeuwig.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 وعجيبة هى أفعالك: * أزلية ومرتفعة
 سيد كل:  ياربي يسوع المسيح:
. ممالك
* Azaleja wa mortafe3a, we 3akhieba heja
af3alak, ja Raby Jasoe3 elMasie7, sajed
kolle mamalek.

* Eeuwig en verheven, wonderlijk zijn Uw
werken, o mijn Heer Jezus Christus, de
Heer van ieder koninkrijk.

Een lofzang op De Zondag Theotokie

إبصالية علي ثيؤطوكية يوم األحد

 والمال كله فاني: * ممالك الدنيا تزول
 ملكك غير:  ياربي يسوع المسيح:
. متناهي
* Mamalek eldonja tezoel, we elmaal
kollo fany, ja Rab Jasoe3 elMasie7,
molkak gher motanahy.

* Ieder koninkrijk vergaat, de rijkdom is
ijdelheid, o mijn Heer Jezus Christus, Uw
rijk kent geen einde.
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 تفنى كنوز: * تتناهى كل ممالك
 أنت:  ياربي يسوع المسيح: األمراء
. كنز الفقراء
* Tatanaha kolle mamalek, tafna kenoez
elomara, ja Raby Jasoe3 elMasie7, anta
kenz elfokaraa.

* Alle rijken hebben een eind, de rijkdom
zal vergaan, o mijn Heer Jezus Christus,
u bent de schat van de armen.
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 والمرضى: * فقراء شعبك إغنيهم
 من فضلك:  واأليتام ربيهم: إشفيهم
. إغنيهم
* Fokaraa sha3bak eghnihom, wel marda
eshfihom, wel ejtaam rabbihom, min
fadlak eghnihom.

* De armen verrijk hen, de zieken genees
hen, de wezen sta hen bij, o Heer verrijk
ze toch.
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 أوف عن: * إغنيهم من فضلك
:  ياربي يسوع المسيح: المديونين
. أنت غنى المحتاجين
* Eghnihom min fadlak, ewfe 3an
elmadjonien, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
enta ghani elmo7takheen.

* Verrijk ze toch O Heer, help ieder die
schulden heeft, o mijn Heer Jezus
Christus, de rijkdom der behoeftigen.
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:  فلنا درة ثمينة: * إن كنا محتاجين
. يسوع غالي القيمة: لنا الحجر الكريم
* In konna mo7takhien, fa lana dorra
thamina, lana el7akhar elkariem, Jasoe3
ghali elkima.

* Indien wij behoeftig zijn, wij hebben het
dure juweel, de waardevolle edelsteen,
Jezus de kostbare schat.
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 أغلي من الدنيا: * غالي القيمة وكريم
 الغافر كل:  إسمه يسوع المسيح: تمام
. آثام
* Ghali elkima wa kareem, aghla min
eldonja tamam, esmoe Jasoe3 elMasie7,
el ghafer kolle atham.

* Kostbaar en eervol, meer dan alles in
de wereld, Zijn Naam is Jezus Christus,
Vergever der zonden.
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 سامع لمن يدعوه: * غافر كل الذنوب
 والملوك:  تعترف له كل الشعوب:
. يسبحوه
* ghafer kolle zenoob, same3 le man
jad3oe, ta3taref lo kol el she3oeb, wa
melook josabe7oeh .

* Vergever der schulden, Hij hoort wie tot
Hem roept, alle volken belijden Hem, de
koningen loven Hem.
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 مجدوه يا كل: * سبحوه يا كل األمم
:  ياربي يسوع المسيح: الشعوب
. تبلغنا المطلوب
* Sabbe7o ja kol elomam, makhedoe ja
kol elshe3oeb, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
tobalaghna elmatloeb.

* VeLooft Hem alle natieën, verheerlijk
Hem alle volkeren, o mijn Heer Jezus
Christus, help ons te doen wat U vraagt.
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 ومراحمك: * مطلوبنا ملكوتك
 يا:  ياربي يسوع المسيح: موجودة
. من طبعه الجودة
* Matlobna malakotak, we mara7mak
mawgoeda, ja Raby Jasoe3 elMasie7, ja
man tab3o elkhooda.

* Wij vragen U Koninkrijk, uw genade is
talrijk, o mijn Heer Jezus Christus, o Gij
Almachtige.
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 وليس له قط: * صاحب جودة وكريم
 أنت:  ياربي يسوع المسيح: نظير
. على الكل بصير
* Sa7eb khooda wa karim, wa lajsa la kati
nazir, ja Raby Jasoe3 elMasie7, enta 3ala
elkol basier.

* Almachtig en vereerd, en niemand is U
gelijk, o mijn Heer Jezus Christus, U ziet
naar allen om.
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:  علينا بتدابيرك: * بصير ومتطلع
 ال تحوجنا: ياربي يسوع المسيح
. لغيرك
* Basier
wa
motatalle3,
3allina
betadbirak, ja Raby Jasoe3 elMasie7, la
te7wegna le gherak.

* U ziet om naar ons, en ons leven
bestiert U, o mijn Heer Jezus Christus,
verwerp ons niet van U.
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 بإنجيلك صدقنا: * ال نعرف غيرك إله
.  في إيمانك ثبتنا:  أنتَ هو إبن اللـه:
* La na3ref gherak ilah, be2inkhilak
sadda2na, enta howa ibn Allah, fe
imanak thabbetna.

* Wij kennen niemand dan U, uw
Evangelie geloven wij, U bent de Zoon
van God, sterk ons in Uw geloof.
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 وأنهضنا من كل: * ثبتنا على اإليمان
 بإسمك:  ياربي يسوع المسيح: ملل
. نتهلل
* thabbetna 3ala el iman, we inhedna min
kol malal, ja Raby Jasoe3 elMasie7, be
ismak natahallal.

* Sterk ons in het geloof, richt ons op uit
ijdelheid, o mijn Heer Jezus Christus, in
uw naam jubelen wij.
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:  ونرتل بالمزمور: * نتهلل باأللحان
 تسبيحك بهجة: ياربي يسوع المسيح
. وسرور
* Natahallal bel al7an, we norattel bel
mazmoer, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
tasbi7ak behga we seroer.

* Wij jubelen met lofzang, en zingen met
een psalm, o mijn Heer Jezus Christus,
Uw lof is vreugdevol.
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 بهجتنا هى: سرورنا تسابيحك
ِ *
 العظمة:  ياربي يسوع المسيح: مجدك
. لك وحدك
* Seroerna tasabi7ak, bahkhetna heja
makhdak, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
el3azama lak wa7dak.

* Onze vreugde is in Uw lof, onze blijheid
in Uw glorie, o mijn Heer Jezus Christus,
alleen aan U is de grootheid.
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 وصنعت الشر: * لك وحدك أنا أخطيت
 وتغلب فى: لتصدق في أقوالك
ِ : أمامك
. أحكامك
* Lak wa7dak ana agteet, we sana3t
elshar amamak, le tasdek fi akwalak, we
taghlib fi a7kamak.
* Alleen tegen U heb ik, gezondigd en
kwaad gedaan, dat uw woorden
rechtvaardig zijn, en dat U wint in Uw
oordeel.
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 ومراحمك: * أحكامك حق وعدل
 إرحم:  ياربي يسوع المسيح: متسعة
. نفسي المتضعة
* A7kamak 7ak we 3adl, we mara7mak
mottase3a, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
er7am nafsi el mottade3a.
* Uw oordeel is waar en recht, Uw
genade ontelbaar, o mijn Heer Jezus
Christus,
ontferm
U
over
mijn
ootmoedigheid.
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 وإتكلت على: * إتضعت أمام مجدك
 ال:  ياربي يسوع المسيح: أقوالك
.شمالك
ِ تطرحني على
* Etada3t amam magdak, we ettakalt 3ala
akwalak, ja Raby Jasoe3 elMasie7, la
tatra7ni 3ala shemalak.
* Ik ben ootmoedig voor Uw glorie, en ik
vertrouw op Uw woord, o mijn Heer
Jezus Christus, plaats mij niet aan Uw
linkerkant.
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 مع القوم: شمالك ال توقفني
ِ * على
 كما قبلت:  أسألك أن تقبلني: األشرار
. العشار
* 3ala shemalak la towkefni, ma3a
elkawm elashrar, as2alak an takbalni,
kama kabelt el3ashar .

* Werp mij niet aan Uw linkerkant, met de
verloren zondaars, ik vraag U neem mij
aan, net als de tollenaar.
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 وأنا برأسي: * أصرخ بصوت العشار
 فإنى:  اللهم أغفر لى األوزار: مطاطي
. عبدك خاطىء
* Asrog besot el3ashar, we ana berasi
motaty, allahoma eghfer lie elawzar,
fa2inny 3abdak gaty.

* Als de tollenaar roep ik uit, met een
nederig hart, o Heer vergeef mijn
zonden, want ik ben een zondaar.
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 وأنتَ طبعك: * الخطية من طبعي
 وال:  ليس عبد بال خطية: اإلحسان
. سيد بال غفران
* Elgateja min tab3i, we enta tab3ak el
e7san, lajsa 3abd bela gateja, wala sajed
bela ghofran.
* De zonde hoort bij mijn aard, en Uw
aard is vol goedheid: Geen knecht
zonder zonde, en geen heer zonder
vergeving.
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 والرحمة هى: * الغفران من عندك
:  ياربي يسوع المسيح: من قبلك
. إهديني إلى سبلك
* Elghofran min 3endak, wel ra7ma heja
min keblak, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
ehdiny ila sobolak .

* De vergeving komt door U, de genade
komt van U, o mijn Heer Jezus Christus,
leid mij toch op Uw weg.
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 والعمر فرغ مني: * سبلك تاهت عني
.  والتوبة إعطيني:  أسألك تقبلني:
* Sobolak tahit 3anny, wel 3omr faragh
menny, as2alak takbalny, we eltoba
e3tiny.

* Van Uw weg ben ik afgedwaald, mijn
leven is voorbij gegaan, ik vraag U neem
mij aan, en schenk mij berouw.
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 ونقيني من: * إعطيني توبة وغفران
:  ياربي يسوع المسيح: كل عيوبي
. إغفر لى كل ذنوبي
* E3tiny toba we ghofran, we nakkiny
min kol 3ejoebi, ja Raby Jasoe3
elMasie7, eghferli kolle zenoeby .

* Schenk mij berouw en vergeving, reinig
mij van smet, o mijn Heer Jezus
Christus, vergeef al mijn zonden.
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كحمل
ِ : * ذنوبي ثقَلت فوق رأسي
:  ياربي يسوع المسيح: ثقيل قاسي
. إشف كل حواسي
* Zenoeby sakalot fo2 ra2si, ka 7eml
thakiel kasi, ja Raby Jasoe3 elMasie7,
eshfi kolle 7ewasy.

* Mijn zonden zijn voor mij, geworden als
een zware last, o mijn Heer Jezus
Christus, genees mijn zintuigen.
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:  هى كثيرة جدا: * مراحمك يا إلهي
.  ال تحصى لها عددا: مراحمك يا إلهي
* Mara7mak ja ilahi, heja kathiera
geddan, mara7mak ja ilahi, la to7sa laha
3adadan.

* Uw genadegaven o Heer, Zijn zeer
talrijk, Uw genadegaven o Heer, Zijn
waarlijk ontelbaar.
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 أكثر من نبات: * مراحمك يا إلهي
 قد فاقت:  مراحمك يا إلهي: األرض
. كل عدد
* Mara7mak ja ilahi, athasar min nabat
elard, mara7mak ja ilahi, kad fakat kolle
3adad.

* Uw genadegaven o Heer, meer dan de
bloemen des velds, Uw genadegaven o
Heer, kennen geen getal.
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 كقطرات األمطار: * مراحمك يا إلهي
 أكثر من رمل:  مراحمك يا إلهي:
. البحار
* Mara7mak ja ilahi, kakataraat elamtaar,
mara7mak ja ilahi, athsar min raml
elbe7aar.

* Uw genadegaven o Heer, talrijk als de
regen, Uw genadegaven o Heer, meer
dan het zand der zee.
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:  كينابيع المياه: * مراحمك يا إلهي
.  كاألنهار الجارية: مراحمك يا إلهي
* Mara7mak ja ilahi, kanab3 elmejah,
mara7mak ja ilahi, ka elanhar elkharia.

* Uw
genadegaven
o
Heer,
de
waterbronnen gelijk, Uw genadegaven o
Heer, de waterstromen gelijk.
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:  يارب خلصني: * يارب إرحم نفسي
.  بصالحك أذكرني: يارب امح إثمي
* Ja Rab er7am nafsi, ja Rab gallesni, ja
Rab em7o ethmi, besala7ak ezkorni.

* Ontferm U over mij, o Here verlos mij,
Heer wis mijn zonden uit, gedenk mij in
Uw goedheid.
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 اللـه رب: * قدوس قدوس قدوس
:  الخالق كل النفوس: الصباؤوت
. ورازقهم بالقوت
* Koddoes Koddoes Koddoes, Allah Rab
el saba2oot, elgalek kol nefoes, we
razikohom bel kowoot.

* Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer God
Sebaot, de schepper van al wat leeft, die
iedereen voorziet.
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:  أدم رئاسة بطركنا: * نسألك يا ملكنا
.  آمين الليلويا: وشريكه أسقفنا
* Nas2alak ja malekna, adem re2asat
batrakna, we sharikaho osokfna, Amien
Alleloja.
* Wij vragen o Koning, bewaar het leven
van onze Paus, en al zijn deelgenoten,
Amen Halleluja.
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* Acwtem `nje Ciwn@ ouoh
acouounof@ ete ;ai te Ciwn@
`;mau `m`pounof.

* Sion heeft geluisterd: en zich
verheugd: dat is Sion: de Moeder
van de blijdschap.
:  التى هى صهيون:  وفرحت: * سمعت صهيون
. أم الفرح
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* Bon ourasi nan@ qen ;ye;ouab
Maria@ ere Vnou] nai nan@ hiten
nec`precbia.

* Alle blijdschap ontvangen wij:
door de heilige Maria: want God
ontfermt zich over ons: door haar
voorspraak.
:  ألن هللا يرحمنا:  بالقديسة مريم: * كل فرح لنا
. بشفاعتها
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* Gabriyl pinis]@ `nar,y
aggeloc@ auouwrp hiten Vnou]@
sa ]par;enoc.

* Gabriël: de grote aartsengel: is
door God gezonden: tot de
Maagd.
 أرسل من:  فى رؤساء المالئكة: * غبلاير العظيم
.  إلى العذراء: ِقبَل هللا
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* Decpouta afjoc@ `mpefbwk
Gabriyl@ ]nac `mpi,ereticmoc@
qen ounis] `n;elyl.

* De Meester zei: tot Zijn dienaar
Gabriël: “Breng haar de blijmare:
met grote blijdschap.”
َ  أع:  لعبده غبلاير: * السيد قال
 بعظم: طها السالم
. تهليل
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* E;be vai afhwl@ sa] panagia@
ouoh afws `ebol@ je ,ere ne
Maria.

* Daarop ging hij heen: naar de
heilige: en zei tot haar: “Wees
gegroet, o Maria.”
 وخاطبها:  إلى القديسة: * من أجل هذا مضى
.لك يا مريم
ِ  السالم: قائال

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Zwoun `ftou e;ouab@ erhumnoc
nemwou@ wli `mvye;ouab@ Vnou]
`nte `pwou.

* Wij lofzingen samen: met de
Vier heilige Wezens: en verhogen
de Heilige: God der heerlijkheid.
 ونرفع:  نسبح معهم: * أربعة مخلوقات مقدسين
.  هللا له المجد: للقدوس
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* Ycayac pi`provytyc@ ws `ebol
e;bytc@ je pidecpoutyc@ af`i
afswpi `nqytc.

* Jesaja de profeet: riep uit over
haar: dat de Meester komen zou:
en wonen in haar.
 قائال السيد:  يفرح من أجلها: * إشعياء النبي
.  ويحل فيها: يأتى
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* :elyl `mmwten@ `w nisyri `nte
nirwmi@ je Vnou] nemwten@ af`i
afswpi `nrwmi.

* Vreugde zij aan u: o kinderen
der mensen: want God is met u:
Hij kwam en werd een mens.
:  ألن هللا معكم:  يا أبناء البشر: * التهليل لكم
. آتى وصار إنسان

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Iycouc Pi`,rictoc af`i@ sa
`ntefcw]
`mmon@
`ebolqen
ni`hbyou`i@ `ncanidemwn.

* Jezus Christus kwam: om ons
te verlossen: van de werken van:
de demonen.
:  من أعمال:  حتى خلصنا: * يـسوع المسيح أتى
. الشياطين
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* Kurioc Pi`,rictoc@ Psyri
`mVnou]@
acmacf
qen
]par;enoc@ af`i e;be pencw].

* Christus de Heer: de Zoon van
God: is geboren uit de Maagd: Hij
kwam voor ons heil.
 أتى:  ولدته البتول:  إبن هللا: * الرب يسـوع
. ألجل خالصنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Laoc niben `mpictoc@ nisyri
`nte
]ekklycia@
ec]wou
`n]par;enoc@ qen handoxologia.

* Alle gelovige volken: de
kinderen van de kerk: roemen de
Maagd: met lofzangen.
 يمجدون:  أوالد الكنيسة: * كل الشعوب المؤمنين
.  بتماجيد: العذراء

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Maria ]par;enoc@ ;yetjyk
`ebol@ eckw] `mpengenoc@ qen
oumoun `ebol.

* De volmaakte Maagd Maria: bidt
aanhoudend: omwille van: ons
geslacht.
:  عن جنسنا:  الكاملة طالبة: * مريم العذراء
. بمداومة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Nitagma `nte `p[ici@ nem
noudunamic@ auwli`mpecer`vmeu`i@
kata touvucic.

* De rangen in den hoge: en de
machten: met al hun naturen:
gedenken haar.
:  رافعين ِذكرها:  وقواتهـم: * الطغمات العلوية
. كطبيعتهم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* X`cmarwout Iy=c Pi`,rictoc@
Psyri `mVnou]@ acmacf qen
]par;enoc@ `;mau `mpicw].

* Gezegend bent u, o Jezus
Christus: de Zoon van God:
geboren uit de Maagd: Moeder
van de redding.
 الذى ولدته:  إبن هللا: * تباركت يا يسوع المسيح
.  أم الخالص: البتول

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ounis] pe `pwou@ qenrwou
`nnipictoc@ `;mau `m`pouro@ Iycouc
Pi,årictoc.

* Groot is de glorie: van de
Moeder van de Koning: Jezus
Christus: in de mond van de
gelovigen.
:  مجد أم الملك:  فى أفواه المؤمنين: * عظيم هو
. يسوع المسيح

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Pen[oic Iycouc Pi`,rictoc@
piouai `ebolqen }`triac@ af[icarx
`ebol@ qen Pi`pneuma e;ouab.

* Onze Heer Jezus Christus: de
Ene van de Drie-eenheid: nam
het vlees aan: door de Heilige
Geest.
 تجسد: الواحد من الثالوث: * ربنا يسوع المسيح
. من الروح القدس:

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ran niben et[oci@ `nte
niacwmatoc@ `mpou`svoh `m`p[ici@
`nte nemakaricmoc.

* Alle verheven namen: van de
onlichamelijken: hebben niet
bereikt: uw grote zaligheid.
 لم:  غير المتجسدين: * كل األسماء العالية
.  علو طوباويتك:يبلغوا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Cejoust e`qryi ejwn@ qen
`vbal `nnayt@ hiten ]macnou]@
Maria ]selet.

* Aanschouw ons: met een oog
van barmhartigheid: omwille van
de Moeder Gods: de Bruid Maria.
 من ِقــبَل والـدة:  بعـين الرحمـة: * تطلع علينا
.  مريم العروس: اإلله

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ten[ici `n]par;enoc@ Maria
]macnou]@ `psousou `mpengenoc@
etaf`ie;be pencw].

* Wij verheffen de Maagd: de
trots van ons geslacht: Maria de
Moeder van God: die voor onze
verlossing kwam.
:  فخر جنسنا:  مريم والدة اإلله: * نعظم العذراء
. الذى أتى ألجل خالصنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Uioc :eoc Pennou]@ af[icarx
`nqytc@ af`i e;be pencw]@ nem
]`ktycic tyrc.

* De Zoon Gods, onze God: nam
het vlees aan uit haar: omwille
van het heil: van de hele
schepping.
 وأتى ألجل:  تجسد منها: * إبـن هللا إلهـنا
.  الخليقة كلها:خالص

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Vnou] piboy;oc@ icje afcwtp
`mmoc@ afouwrp `nni`provytyc@
aucaji qen pikocmoc.

* God de Helper: koos haar uit:
en Hij zond de profeten uit: om te
spreken in de wereld.
: وأرسل األنبياء:  إنه كمن إختارها: * هللا المعين
. تكلموا فى العالم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* <ere ]macnou]@ ,ere ]cemne@
,ere
pi`;ronoc@
m`pouro
`naly;ine.

* Wees gegroet Moeder Gods:
gegroet o deemoedige: gegroet o
ware Troon: van de Koning.
 السالم:  السالم للهادئة: * السالم لوالدة اإلله
.  الملك الحقيقي: للكرسي

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* "wtyr `mpikocmoc@
tefoikonomia@
acmacf
]par;enoc@ `naly;ine.

qen
qen

* De Verlosser van de wereld: is
geboren uit de Maagd: naar Zijn
verlossingsplan: in waarheid.
:  ولدته البتول:  بتدبيره: * مخلص العالم
. الحقيقية

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Wounia] `n;o@ Maria `;mau
`mVnou]@ je `mmon vyetoni `mmo@
qaten P[oic Pennou].

* U bent gezegend: o Maria,
Moeder Gods: want niemand is u
gelijk: bij de Heer God.
 فإنه ليس:  يا مريـم والدة اإلله: ت
*
ِ طوباك أن
ِ
.  عند الرب إلهنا: شبهك
من ي
ِ

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Swpi nyi `noucw]@ nem
oucwtyria@
qaten
P[oic
Pennou]@ qen tefparoucia.

* Wees mij tot redding: bij de
Heer: onze God: bij Zijn
verschijning.
:  المخلص:  عند الرب إلهنا: * كوني لي خالصا
. فى إستعالنه

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* F`cmarwout `n;ok@ `w Pi`,rictoc
`Psyri
`mV]@
je
akcw]
`mpeklaoc@ qen tekmainou].

* Gezegend bent U: o Christus,
Zoon van God: want U heeft Uw
volk gered: in Uw Goddelijke
liefde.
 ألنك خلصت:  أيها المسيـح إبن هللا: * مبارك أنت
.  بمحبتك اإللهية: .شعبك

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Qen pekran tennah]@ `w Iy=c
P,=c@ Emmanouyl Pennou]@
anon qa ni,rictianoc.

* Wij, Christenen: geloven in Uw
Naam:
o
Jezus
Christus:
Emmanuël onze God.
 عمانوئيل:  يا يسوع المسيح: .* بإسمك نؤمن
.  نحن المسيحيين: إلهنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Hiten nieu,y@ `nte tekmau
Maria@ nahmen qen pivas et,y@
sa ]cuntelia.

* Door de voorbeden: van Uw
Moeder Maria: red ons van iedere
strik: tot het einde toe.
:  نجنا من الفخ:  أمك مريم: * بصلوات
. الموضوع إلى اإلنقضاء

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Je `n;ok ouboy;oc@ qen
nen`;lu'ic@ `w Iycouc Pi`,rictoc@
pimonogenyc.

* Want in onze nood: bent U onze
toeverlaat: o Jezus Christus: de
Eniggeborene.
 يا يسوع:  فى شدائدنا: * ألنك أنت معيننا
.  الوحيد: المسيح

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* {o `n`qryi `nqyten@ hina
`ntenouwst `mmok@ ]nou nem
`ncyou niben@ ouohtenhwc `erok.

* Bevestig ons in U: dat wij U
aanbidden: en U loven: nu en
altijd.
:  اآلن وكل حين:  لكـى نسجد لك:* إغرس فينا
. ونسبحك

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصالية آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Tentwbh `erok w
` Pi`,rictoc@ ,w
nan `nnenanomia@ hiten tekmau
`mpar;enoc@ ten[oic `nnyb Maria.

* Wij smeken U, o Christus: vergeef
onze zonden: omwille van Uw Moeder
de Maagd: onze Vrouwe Maria.

 من:  إغفر لنا زالتنا: * نطلب إليك أيها المسيح
. سيدتنا وملكتنا مريم: قِبل أمك البتول
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De introductie tot de
Adam Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Loipon an2an0wov5 : `e5`proc evx3 : maren`cmov `epiran : `nte
Pau I=3c.
*Liepon an shan thoo-oetie: e-tie epros evshie:
maren esmoe e-pie ran: ente Pa-tshois Iesoes.

 مارين إسمو:  إى تى إبروس إفشى: * ليبون آن شان ثوأوتى
.  إنتى باشويس إيسوس: إي بيران
* En wanneer wij bijeenkomen: voor gebed: laat
ons dan zegenen de Naam: van mijn Heer Jezus.

 ربى:  فلنـبارك اسـم:  ما أجتمعـنا لـلصالة: * وأيضا إذا
.يسـوع

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Ge tenna`cmov `erok : `w Pau
I=3c : nahmen qen Pekran : ge
anerhelpic `erok.
*Zje ten na esmoe irok: o Pa-tshois Iesoes:
nahmen gen pekran: zje an er helpies erok.
 ناهمين خين:  أوباشويس إيسوس: * جى تين نا إسمو إيروك
. جى أن إرهيلبيس إيروك: بيكران
* Wij zegenen U: o mijn Heer Jezus: red ons
door Uw Naam: want wij hopen op U.
 ألننـا تـوكلنـا:  نجـنا بإسمـك:  يـاربى يسـوع: * ألننـا نبـاركك
.عليــك

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* E0renhwc `erok : nem Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e=0v : ge ak`i
akcw5 `mmon.
*Ethren hoos erok: nem pek jot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak sootie emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * إثرين هوس إيروك
. جى أك إي أكسوتى إممون:إبنفما إثؤواب
* Dat wij U mogen prijzen: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 ألنـك:  والـروح القـدس:  مـع أبيـك الصالح: * لكى نسبحـك
.أتيت وخلصتنا

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Do7a Patri ke `Viw : ke `aji`w =P=n=ati
: ke nvn ke `a`i ke ic tovc `e`wnac
twn `e`wnwn `am3n.
*Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie: ke nien
ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton e-onoon amien.

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige Geest:
nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen. Amen.

:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.وإلي دهـــر الـدهــور آميـن

Index - الفهرس

De Zondag Theotokie
ثيؤطوكية يوم األحد

Deel : 1

القطعة االولى

* Cemov5
`erodikeoc
:
`w
03et`cmarwovt : qen nihiomi : ge
5mah`cnov5 `n`ck3n3.
* Semoetie e-ro zieke-os: o thie et esmaroo-oet: gen
nie hie-omie: zje tie mah esnoetie en es-kienie.

 خين نى:  أوثى إت إسمارواوت: * سيموتى إيرو ذيكيؤس
. جى تى ماه إسنوتى إن إسكينى: هيومى
* U wordt rechtvaardig genoemd : o gezegende:
onder de vrouwen : de tweede tabernakel.

 القبــة:  فى النسـاء:  أيتهـا المبـاركة: * مـدعـوة ِصديقـة
.الثانيــة

Deel : 1

القطعة االولى

* )3`etovmov5 `eroc: ge 03=e0
= v: `nte
n3=e=0v: `ere ni`pla7 `nq3tc.
* Thie e-toe moetie eros: zje thie eth-oe-wab:
ente nie eth-oe-wab: ere nie ep-laks en giets.
:  إنتى نى إثؤواب:  جى ثى إثؤاب: * ثى إتوموتى إيروس
.إيرى نى إبالكس إنخيتس
* Die genoemd wordt: het heilige: der
heiligen: met daarin de tafelen
. لـوحـا العهـد:  وفـيها:  قـدس األقـداس: * التى تـدعى

Deel : 1

القطعة االولى

*`Nte 5dia03k3: nem pim3t `ncagi: nai
eta4`cq3tov: `nge pit3b `nte F5.

* Ente tie zia-thiekie: nem pie miet en sazj-ie:
nai etaf es-gietoe: enzje pie tieb ente Efnoetie.
 ناى إيطاف:  نيم بى ميت إن صاجى: * إنتى تى ذياثيكى
. إنجى بى تيب إنتى إفنوتى: إسخيتو
* van het verbond: met de tien geboden;
geschreven door: de vinger van God.
. بأصبــع هللا:  المكـتـوبـة:  هـذه: * والعشـر كلمات

Deel : 1

القطعة االولى

* Ceer2orp `nercvmmenin: nan `mpiiwta:
piran `novgai: `nte I=3c P=xc.
* Se er shorp en er-siem me-nien: nan em pie
jota: pie ran en oe-khai: ente Iesoes
Pegrestos.
 بيران إن:  نان إمبى يوطا: * سى إيرشورب إن إرسيم مينين
. إنتى إيسوس بى أخرستوس:أوجاى
* Zij hebben ons voorheen: geleid tot de Jota:
de Naam der verlossing: van Jezus Christus.
 الــذى:  إسم الخـالص: ) على (اليـوطه: * سبقـت أن دلتـنا
.ليســوع المسيـح

Deel : 1

القطعة االولى

* Fai `eta4sicar7 `nq35: qen ovmetat2ib5:
a42wpi `mme-cit3c: evdia03k3 `mberi.
* Fai etaf et-shie sariks en gietie: gen oe met
at shieb-tie: af shoopie em me-sieties: ev ziathiekie em verie.
 خين أوميت آت شيفتى: * فاى إيطاف إتشى صاركس إنخيتى
. إف ذياثيكى امفيرى:  أفشوبى إممى سيتيس:
* Die uit u het vlees aannam: zonder verandering:
en de Middelaar werd: van een nieuw verbond.

:  وصار وسيطـا:  بغيـر تغيـيـر: * هـذا الـذى تجسـد منـك
.لعهـد جـديـد

Deel : 1

القطعة االولى

*`Ebolhiten `fnovgq : `nte pe4`cno4 =e0
= v :
a4tovbo `nn3-e0nah5 : evlaoc ev`0maio4.
* Evol hieten ef noekh-g: ente pef esnof eth-oe-wab:
af toevo en nie eth-nahtie: ev la-os ev eth-majof.

 أفطوفو:  إنتى بيف إسنوف إثؤواب: * ايفول هيتين إفنوجخ
. إفالؤس إف إثمايوف: إن نى إثناهتى
* Door de besprenging: met Zijn Heilig
bloed: reinigde Hij de gelovigen: tot een
gerechtvaardigd volk.
 شعبـا:  طهـر المؤمنـين:  دمه المقـدس: * مـن قِبل ِرشـاش
.مـبـررا
ّ

Deel : 1

القطعة االولى

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 1

القطعة االولى

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 1

القطعة االولى

* Nim pe0na`2cagi : `m`ptaio `n5`ck3n3 : `eta
Mw`vc3c 0amioc : higen `ptw`ov `nCina.
* Niem peth-na esh sazj-ie: em ep tajo en tie
es-kienie: e-ta Mooisies thamios: hiezjen ep
too-oe en Siena.
 إيطا:  إم إبطايو إن تى إسكينى: * نيم بيثنا إش ساجى
. هيجين إبطواو إن سينا: مويسيس ثاميوس
* Wie kan spreken: van de eer van de tabernakel:
die Mozes maakte: op de berg Sinaï.

:  التى صنعها مـوسى:  بكـرامه القبـة: * من يقـدر أن ينطـق
.على جبـل سينـاء

Deel : 1
القطعة االولى
* A40amioc qen ov`wov : kata `pcagi `m`Pu : nem
kata nitvpoc t3rov : etavtamo4 `erwov.
* Af thamios gen oe-oo-oe: kata ep sazj-ie em
Eptshois: nem kata nie tiepos tieroe: etav tamof
eroo-oe.

 نيم:  كاطا إبصاجى إم إبشويس: * أفثاميوس خين أو أوو أو
. إطاف طاموف إيرواو: كاطا نى تيبوس تيرو
* Hij maakte het met glorie: volgens het woord van
de Heer: en volgens de voorbeelden: die hem waren
getoond.

 التى:  وكجميـع المثاالت:  كقــول الــرب: * صنعهـا بمجــد
.أعلنـت له

Deel : 1

القطعة االولى

* )3 `ere `Aarwn : nem ne423ri 2em2i `nq3tc :
qen `ptvpoc `nte `psici : nem `tq3ibi `nte na `tfe.
* Thie e-re A-aron: nem nef shierie shem-shie en
giets: gen ep tiepos ente ep-etshiesie: nem et gievie
ente na etfe.

 خين:  نيم نيف شيرى شيمشى إنخيتس: * ثى إيرى آآرون
. نيم اتخيفي إنتى نا إتفى: إبتيبوس إنتى إبتشيسى
* Daarin dienden Aäron: en zijn zonen: in een
afbeelding van het hoogste: en de schaduw van het
hemelse.

 بمثال العالء:  وبنـوه يخـدمـون فيها: * تلـك التى كان هارون
. وظـل السمائيات:

Deel : 1

القطعة االولى

* Avten0wni `eroc: Mari`a 5par0enoc :
5`ck3n3 `mm3i : `ere F5 caqovn `mmoc.
* Av ten thoonie eros: Maria tie parthenos: tie eskienie emmie: e-re Efnoetie sagoen emmos.

 تى إسكينى إممى:  ماريا تى بارثينوس: * أفتين ثونى إيروس
.  إفنوتى صاخون إمموس: إيرى:
* Zij vergeleken u daarmee: o Maagd Maria:
de ware tabernakel: waarin God heeft
gewoond.
 التى:  القبـة الحقيـقيـة:  يا مـريم العــذراء: * شبهـوك بها
.فى داخلهـا هللا

Deel : 1

القطعة االولى

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 1

القطعة االولى

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة االولى

Deel : 1

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
/

/

/

1ste uitleg van de
zondag Theotokie

التفسير األول

1ste uitleg

التفسير األول

:  الساكن فى النور: * أبدأ باسم هللا
 من فوق جبل: الذى كلم موسى
. الطور
* Ik begin in de Naam van God: die
het licht bewoont: en op de berg
Sinaï: tot Mozes gesproken heeft.
*Abda2 besm Alla: el saken fel noer:
allazie kallam Moesa: men fo2
khabal el toer.

1ste uitleg

التفسير األول

 إنهض فرحا: * قائال يا موسى
 كما:  ألعلمك بما كان: مسرور
. عنه تنبأوا
* Zeggend, o Mozes: sta op en wees
verheugd: want Ik zal u doen
kennen: een plaats van profetie.
* Ka-ielan ya Moesa: enhad fare7an
masroer: le o3lemak be makaan:
kama 3anhoe tanaba2oen.

1ste uitleg

التفسير األول

 وإصعد أعلى: * إنهض يا موسى
 تكون لك:  ألريك مثال قبة: الجبال
. شبه مظال
* Sta op, o Mozes: beklim de hoogste
berg: dan toon Ik u het ontwerp: van
de tent der samenkomst.
* Enhad ya Moesa: wa es3ad a3lal
khebaal: le oriek miesaal kobbah:
takoen lak shebh mazaal.

1ste uitleg

التفسير األول

 إكتبه فى: * وجميع ما قلته لك
:  هذه هى شهادة: الحال
. لألسرائيليين
* Schrijf alle woorden op: die Ik tot u
spreek: als een getuigenis: voor het
volk van Israël.
* Wa khamie3 ma koltoho laak:
ekteb-hoe fel 7aal: haziehie heya
shehaada: lel esra-ieleyien.

1ste uitleg

التفسير األول

 وأنظر هذا: * إسرع يا موسى
 لتابوت:  وأقم فيه قبة: المكان
. الديان
* Haast u, o Mozes: aanschouw nu
deze plaats: en bouw de tabernakel:
voor de ark van de Heer.
* Esre3 ya Moesa: wa onzor hazal
makaan: wa akem fiehie kobbah: le
taboet el dayaan.

1ste uitleg

التفسير األول

 ولها أربعة: وعلى قوائمها
*
ِ
 إليه:  وأجمع ما يحتاج:أركان
. الصانعون
* Richt de tabernakel: met vier
hoeken op: breng al wat nodig is:
voor de bouwlieden bijeen.
* Wa 3allie kawa-emha: wa laha
arba3at arkaan: wa ekhma3 ma
ya7taakh: ieleeh el sane3oen.

1ste uitleg

التفسير األول

س َحه
َ َ ف: * وإعمل خارج القبة
:  وغشيها يا موسى: كالدهليز
. بالذهب األبريز

* Om de tabernakel heen: moet een voorhof
worden gebouwd: en de binnenkant, o
Mozes: moet u sieren met goud.

* Wa e3mel garekh el kobbah: fese7e
kal dahliez: wa ghashieha ya Moesa:
bel dahab el ebriez.

1ste uitleg

التفسير األول

:  كرامة للتكريز: * كلها من داخل
 بالذهب: من أعلى إلى أسفل
.الموزون
* Van binnen overal: tot heilig
eerbetoon: van boven tot beneden:
met gelouterd goud.
* Kollaha men dagil: karamah lel
takriez: men a3la iela asfal: bel
dahab el mauwzoen.

1ste uitleg

التفسير األول

 تابوت: * وأعمل داخل القبة
:  وأعمل حول التابوت: إستعالن
. حلقات للعصوان
* En plaats in de tabernakel: de ark
van het verbond: met vier ringen van
goud: en draagstokken er doorheen.
*Wa e3mel dagil el kobbah: taboet
este3laan: wa e3mel 7auwl el taboet:
7alakaat lel 3eswaan.

1ste uitleg

التفسير األول

 من الذهب: * وأجعل من فوق
:  بأجنحة مفروشة: كاروبان
. )هيجين بي الستيريون (على الغطاء
* Maak bovenop de ark: twee cherubim
van goud: met uitgespreide vleugels:
hiezjen pie ielastierion. (op het verzoendeksel)

* Wa ekh3al men fauwk: men el
dahab karobaan: be akhne7a mafroesha: hiezjen pielastierion.

1ste uitleg

التفسير األول

 لوحي: * وأجعل داخل التابوت
 رمزا:  وقسط المن ذهب: الكلمات
. وإشارات
* Leg in de gouden ark: de tafelen van
het verbond: en een kruik gevuld met
manna: als een zinnebeeld.

* Wa ekh3al dagil el taboet: lauw7ay
el kalimaat: wa kist el man dahab:
ramzan wa iesharaat.

1ste uitleg

التفسير األول

 ترفع فيها: * أيضا شورية هرون
:  وأحفظ داخل التابوت: صلوات
.أيضا عصا هرون
* En Aarons wierookvat: gemaakt
van zuiver goud: bewaar ook in de
ark: de staf van Aaron.
* Aidan shoryet Haroen: torfa3 fieha
salawaat: wa e7faaz dagil el taboet:
aidan 3asaa Haroen.

1ste uitleg

التفسير األول

 من الذهب: * وفى القدس منارة
:  وفيه المائدة ذهب: المختار
.أمامي ليل ونهار
* Plaats in het Heilige deel: een
gouden kandelaar: en een tafel, met
goud bedekt: voor Mijn aangezicht.
*Wa fie el kods manaarah: men el dahab
el mogtaar: wa fiehie el ma2edah dahab:
amaamie leel wa nehaar.

التفسير األول

1ste uitleg

 بسائر كل: * وزينها يا موسى
 سبع:  وأجعل فيها أيضا: أنوار
. سرج ينيرون
* Versier het, o Mozes: met helder
schijnend licht: door zeven lampen te
plaatsen: bij de kandelaar.
* Wa zayenha ya Moesa: be sa2er kolli
anwaar: wa ekh3al fieha aidan: saba3
sierakh yanieroen.
/

/

/

Refrein

المرد

 يا مملؤة: لك يا مريم
ِ * السالم
 يا أم:  يا مشتملة باألنوار: نعمة
. الرحمة
* Wees gegroet Maria: u bent vol van
genade: u bent bekleed met licht: o
Moeder van de Heer.

* El salamo lakie ya Mariam: ya
mamloe-a ne3ma: ya mosh-tamella
bel anwaar: ya om el ra7mah.

Refrein

المرد

:  فى يوم الزحمة: * إشفعى فينا
 يا إبنة: بإبنك نلنا الخالص
.صهيون
* Wees onze voorspraak: op de
Oordeelsdag: uw Zoon heeft ons verlost:
o Dochter van Sion.

* Esh-fa3ie fiena: fie yom el za7mah:
be-ebnek nolna el-galaas: ya ebnat
Sihjoen.

1ste Evangelie

اإلنجيل األول

Luk 1:46-50
50 – 46 :1 لوقا
 وتتهلرل روحري، فقالت مرريم تعظرم نفسري الررب
 هروذا، باللـه مخلصي ألنه نظر إلى تواضع أمته
 صرنع، منررذ اآلن تعطينرري الطرروبى جميررع األجيررال
، بي القوي عظائم
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here,
en mijn geest heeft zich verblijd over God,
mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar
de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie,
van nu aan zullen mij zalig prijzen alle
geslachten, omdat grote dingen aan mij
gedaan heeft de Machtige.

Luk 1:46-50

50 – 46 :1 لوقا

، قدوس إسمه ورحمتة إلى جيل األجيال لخائفيره
. والمجد هلل دائما أبديا آمين

En heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid
van geslacht tot geslacht voor wie Hem
vrezen.
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Deel : 2

القطعة الثانية

* %kibwtoc eto2g : `nnovb `ncaca
niben : 03etav0amioc : qen
han2e `naterholi.
*Tie kievoo-tos et osh-kh: en noeb en sasa nieven:
thie etav thamios: gen han she en at er-holie.

 ثى:  إن نوب إن صاصا نيفين: * تى كيفوتوس إت أوشج
. خين هان شى إن آت إرهولى: إيطاف ثاميوس
* De ark overtrokken: met goud aan alle
kanten: die werd gemaakt: uit acaciahout
 المصنـوع من:  بالـذهب من كل ناحيـة: * التابـوت المصفـح
. اليسـوس: خشـب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Acer2orp `n5m3ini: `mF5 pilojoc:
f3`eta42wpi `nrwmi: qen ovmetatfwrg.
* As er-shorp en tie mienie: em Efnoetie pie loghos:
fie etaf shoopie en roomie: gen oe-met at-foorkh.

 في:  إم إفنوتى بى لوغوس: * آس إير شورب إنتى مينى
. خين أوميت آت فورج: إيتاف شوبى إن رومى
* heeft het teken voorzegd: van God het
Woord: die mens geworden is: zonder
scheiding.
 بغيـر:  الـذى صار انسانا:  على هللا الكلمـة: * سبـق أن دلنـا
.افتـراق

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ovai pe `ebolqen =b: ovme0nov5 ectovb3ovt:
ecoi `nattako: `n`omoovcioc nem `Fiwt.
* Oewai pie evol gen esnav: oe meth-noetie es toe
vie-oet: es oi en at-tako: en omo-oesios nem Efjoot.

:  أوميث نوتى إس توفيوت: * أواى بى إيفول خين إسناف
. إن أوموسيوس نيم إفيوت: إسؤى إن آتطاكو
* Eén natuur uit twee: een heilige
Goddelijkheid: één in Wezen met de Vader:
en onvergankelijk.
 مساو:  بغيـر فسـاد:  الهـوت قـدوس: * واحـد من إثـنيـن
.لآلب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Nem ovmetrwmi e0ovab : xwric cvnovci`a
: `n`omoovcioc neman : kata 5oikonomi`a.
* Nem oe met roomie eth-oe-wab: gories sie-noesia:
en omo-oesios neman: kata tie iekonomia.

 إن:  خوريس سينوسيا: * نيم اوميت رومى إثؤواب
. كاتاتى كونوميا: أوموؤسيوس نيمان
* En een heilige menselijkheid: verwekt
zonder gemeenschap: één in wezen met ons:
volgens het verlossingsplan.
:  مسـاوى لنـا:  بغيـر مباضعـة: * وناسـوت طاهـر
.كالتـدبيـر

Deel : 2

القطعة الثانية

* )ai `eta4sitc `nq35 : `w 5at0wleb
: `ea4hwtp `eroc: kata ovhvpoctacic.
* Thai etaf et-shiets en gietie: oo-tie attholeeb: e af-hootp eros: kata oe-hiepostasies.
 إى أف هوتب:  أوتى أتثوليب: * ثاى إيتاف إتشيتس إنخيتى
. كاطا اوهي بوس طاسيس: إيروس
* Hetgeen Hij uit u aannam: o onbevlekte:
maakte Hij één met Zichzelf: als een
hypostase.
:  وأتحـد به:  أيتـها الغيـر الـدنسـة: * هـذا الـذى أخـذه منـك
.كاقنــوم

Deel : 2

القطعة الثانية

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 2

القطعة الثانية

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 2

القطعة الثانية

* Yvx3 niben evcop: `nte nen23ri `mpi=cl:
av`ini `nhandwron: `e5`ck3n3 `nte Pu.
* Psie-shie nieven ev sop: ente nen shierie em
Piesra-iel: av ie-nie en han zooron: e-tie eskienie ente Eptshois.
 أف:  إنتى نين شيرى إم بسرائيل: * إبسيشى نيفين إفسوب
. إى تى إسكينى إنتى إبشويس: إينى إنهان ذورون
* Alle zielen van de kinderen: van Israël: brachten
samen gaven: naar de tabernakel van de Heer.

:  قـدمـوا قــرابيـن:  مـن بنى اسـرائيـل: * كـل األنـفـس معـا
.إلى قبـة الــرب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Pinovb nem pihat : nem pi`wni `mm3i : nem
pi2enc etca5 : nem pihv`akvn0inon.
* Pie noeb nem pie hat: nem pie oo-nie
emmie: nem pie shens et-satie: nem pie hie akien thienon.
 نيم بى شينس:  نيم بى اونى إممى: * بينوب نيم بى هات
. نيم بي هى آكين ثينون: إتصاتى
* Goud en zilver: edelstenen: en fijn linnen:
en purper.
:  والحـريـر المغـزول:  والحجـر الكـريم: * الـذهب والفضـة
.واألرجـوان

Deel : 2
القطعة الثانية
* Av0ami`o `novkibwtoc : qen han2e `naterholi :
avlalwc `nnovb : caqovn nem cabol.
* Av thamio en oe-kievootos: gen han she en at er
ho-lie: av la-los en noeb: sagoen nem savol.

:  خين هان شى إن آت إيرهولى: * أفثاميو إن أو كيفوطوس
. ساخون نيم سافول: آف اللوس إن نوب
* En zij maakten een ark: van acaciahout:
overtrokken met goud: van binnen en van
buiten.
 وصفحـوه بالـذهـب:  من خشـب اليسـوس: * صنعـوا تابـوتا
. داخال وخارجا:

Deel : 2

القطعة الثانية

* Tegolh jar hwi : Mari`a 5par0enoc
: `m`p`wov `nte 5me0nov5 : caqovn nem cabol.
* Te khol-h ghar hooi: Maria tie parthenos:
em ep oo-oe ente tie meth-noetie: sagoen nem
savol.
 إم إب اوواو:  ماريا تى بارثينوس: * تى جوله غار هوى
. صاخون نيم صافول: إنتى تى ميث نوتى
* Ook u, o Maagd Maria: bent bekleed: met glorie
van de goddelijkheid: van binnen en van buiten.

:  بمجـد الالهـوت:  العـذراء متسربلـة: * وأنـت أيضا يا مـريم
.داخال وخارجا

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ge are`ini `eqovn: `novlaoc e4o2: `mF5
pe23ri: hieten petovbo.
* Zje a-re ie-nie e-goen: en oe la-os ef-osh: em
Efnoetie pe shierie: hieten pe toevo.
 إم إفنوتى:  إن او الؤس إفؤش: * جى آرى إينى إيخون
. هيتين بي طوفو: بيشيرى
* Want u hebt: veel mensen gebracht: tot
God uw Zoon: door uw reinheid.
. مـن قبـل طهـارتـك:  هلل إبنـك:  شعـبا كثيـرا: ت
*
ِ آلنـك قـدم
ِ

Deel : 2

القطعة الثانية

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة الثانية

Deel : 2

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
/

/

/

2de uitleg van de
zondag Theotokie

التفسير الثاني

2de uitleg

التفسير الثاني

 بصوت عا ِل: * قال الرب لموسى
:  قم إصنع لى تابوت: يناديه
. وبالذهب إطليه
* De Here sprak tot Mozes: met een
luide stem: bouw voor Mij een ark:
geheel bedekt met goud.
*Kal el Rab le Moesa: be soot 3alie
yonadieh: kom esna3 lie taboet: wa
bel dahab et-lieh.

2de uitleg

التفسير الثاني

 وأجعل: * لكي أضع فيه سري
: ومن خشب ال يسوس: عهدى فيه
. بالذهب تطلون
* Daarin zal mijn verbond: en Mysterie
aanwezig zijn: maak het dan met
acaciahout: overtrokken met goud.

* Lekay ada3 fie sirrie: wa akh3al
3ahdie fieh: wa min ga-shab la
yosawaas: bel dahab tatloen.

2de uitleg

التفسير الثاني

 بتابوت العهد: ت يا مريم
ِ * تشبه
 بالمن:  وفيه القسط ذهب: المطلي
. العقلي
* Maria, u werd vergeleken: met de
ark des verbonds: waarin het
rationele: manna verborgen was.
* Ta-shabbahtie ya Mariam: be
taboet el 3ahd el matlie: wa fiehie el
kist dahab: bel man el 3aklie.

2de uitleg

التفسير الثاني

: * مديحك فى فمي أحلى من العس ِل
. يا إبنة صهيون: نقريك كل سالم
ِ
* Uw lof is in mijn mond: zoeter dan
honing: wij allen groeten u: o
Dochter van Sion.
* Madie7iek fie fa-mie: a7la men el
3asalie: no-kriekie kol salaam: ya
ebnat Sihjoen.

2de uitleg

التفسير الثاني

 كمصباح: * يا نجمـة تضوى
 الحي الغير: ت إبن هللا
ِ  حمل:النور
. منظور
* O ster die helder schijnt: als de
kandelaar: u droeg het Onzichtbaar
Woord: de Levende Zoon van God.
* Ya nekhma todwie: ka mesbaa7 el
noer: 7amaltie ebn Alla: el 7ay el
gheir manzoer.

2de uitleg

التفسير الثاني

 بعد أن كان: * إبنك خلص آدم
 إلى:  وعاد هو وبنوه: مأسور
. الفردوس فرحون
* Adam is door Uw Zoon gered: uit
gevangenschap bevrijd: Hij leidde hem
en zijn kinderen: terug naar het Paradijs.

* Ebnek gallas Edem: ba3d en kan
ma2soer: wa 3aad howa wa banoeh:
ielal ferdos fari7oen.

2de uitleg

التفسير الثاني

: بعد أن كان ظلمة: ت العالم
ِ * نور
. إبن هللا الكلمة: أحشاك
ت فى
ِ وحمل
ِ
* U gaf het Licht aan de wereld: toen zij
duister was: want u droeg in uw
schoot: het Levende Woord van God.
* Nawartie el 3alaam: ba3d en kan
zolmaa: wa 7amaltie fie a7shakie:

ebn Alla el kaliema.

2de uitleg

التفسير الثاني

:ت أم الحكمة
ِ  أن: ت هى التابوت
ِ * أن
. وفرح الصديقين: ت هي قوتنا
ِ أن
* U bent de ware ark: Moeder van de
Wijsheid: u bent onze steun, o
vreugde: van de rechtvaardigen.
* Antie heyal taboet: antie om el
7ekma: antie heya kowetna: wa fara7
el sedekien.

2de uitleg

التفسير الثاني

:  وشاء وأختارك: * لما أراد هللا
 وبروح قدسه: إليك الكلمة
وأرسل
ِ
. زانك
* Op de gepaste tijd: koos God u uit:
Hij zond Zijn Woord tot u: en Zijn
Geest kwam over u.
*Lamma araad Alla: wa shaa2a wa
egtarik: wa arsal ielaykie el kalima:
wa be ro7 kodsoe zaanik.

2de uitleg

التفسير الثاني

:  الرب إلهك: أحشاك
ت فى
ِ * وحمل
ِ
 مثل: وولدتيه ورضع لبنك
. البشريين
* U droeg in uw reine schoot: en baarde
de Heer, uw God: met uw melk werd Hij
gevoed: als de rest van de mensheid.

* Wa 7amaltie fie a7shakie: el Rab
ielaahik: wa walad-tie wa rada3
labanik: misl el bashareyien.

2de uitleg

التفسير الثاني

:  فى رؤيـاه وقال: * حزقيـال تنبأ
 مقفوال: رأيت بابا فى المشرق
. باألقفال
* Ezechiel
getuigde:
over
zijn
visioen: "Ik zag een poort in het
oosten: die gesloten was.
* 7azkeyaal tanaba2: fie ro2ya wa
kaal: ra2ayt baaban fie el mashrik:
makfoelan bel ekfaal.

2de uitleg

التفسير الثاني

:  الملك المتعال: * دخل فيه وخرج
.  وبحاله مختوم: ولم يمسه ضرر
* De Koning betrad de poort: en ging
weer naar buiten toe: en dat terwijl
de poort: volledig gesloten bleef.”
* Daagal fie wa garaakh: el malek el
mot3aal: wa lam ya-mesaho daraar:
wa be7aloe magtoem.

2de uitleg

التفسير الثاني

 فى نبوات: عنك
* وكم شهدوا
ِ
 الرب: منك
 سوف يظهر: وأمثال
ِ
. المتعال
* Velen hebben getuigd: met profetieën
en symbolen: dat de verheven Heer:
uit u verschijnen zou.
* Wa kam shahadoe 3ankie: fie
nobowaat wa amsaal: sauwfa yazhar

menkie: el Rab el mot3aal.

التفسير الثاني

2de uitleg

:  فى آخر األجيال: * ويخلص شعبه
 يا شورية: بإبنك نلنا الغفران
. هرون
* In de volheid van de tijd: heeft Hij Zijn
volk verlost: en hun zonden vergeven: o
Aarons wierookvat.
* Wa yogallis sha3boe: fie aager el
akhyaal: be ebnek nolna el-ghofraan: ya
shoryet Haroen.
/

/

/

Refrein

المرد

 يا مملؤة: لك يا مريم
ِ * السالم
 يا أم:  يا مشتملة باألنوار: نعمة
. الرحمة
* Wees gegroet Maria: u bent vol van
genade: u bent bekleed met licht: o
Moeder van de Heer.

* El salamo lakie ya Mariam: ya
mamloe-a ne3ma: ya mosh-tamella
bel anwaar: ya om el ra7mah.

Refrein

المرد

:  فى يوم الزحمة: * إشفعى فينا
 يا إبنة: بإبنك نلنا الخالص
.صهيون
* Wees onze voorspraak: op de
Oordeelsdag: uw Zoon heeft ons verlost:
o Dochter van Sion.

* Esh-fa3ie fiena: fie yom el za7mah:
be-ebnek nolna el-galaas: ya ebnat
Sihjoen.

Tweede Evangelie

اإلنجيل الثاني

Luk 1:51-55
55 – 51 :1 لوقا
 وفررررق المسرررتكبرين بفكرررر،صرررنع قررروة بذراعررره
 ورفررع،  أنررزل األقويرراء عررن الكراسرري، قلرروبهم
 وأرسرل، أشبع الجياع من الخيررات،المتواضعين
، األغنياء فارغين
Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn
arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de
overlegging huns harten verstrooid; Hij heeft
machtigen van de troon gestort en
eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij
met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig
weggezonden.

Luk 1:51-55

55 – 51 :1 لوقا

 وذكر رحمتة كما قرال آلبائنرا،عضد إسرائيل فتاه
 والمجد هلل دائما أبرديا، إبراهيم وزرعة إلى األبد
.آمين
Hij
heeft
Zich
Israël,
zijn
knecht,
aangetrokken,
om
te
gedenken
aan
barmhartigheid, gelijk Hij gesproken heeft tot
onze vaderen voor Abraham en zijn
nageslacht in eeuwigheid.
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Pi`ilact3rion : `etovhwbc `mmo4 :
hieten Nixerovbim : evoi `nhikwn.
*Pie ielas-tierion: e-toe-hoobs emmof: hieten
nie Sheroebiem: ev-oi en hiekon.
 هيتين نى شيروبيم:  إيتو هوفس إمموف: * بى إيالستيريون
. إفؤى إن هيكون:
* Het verzoendeksel: werd overschaduwd:
door de Cherubim: van gedreven werk;
. المصوريـن:  بالكــروبيـن:  عليـه: * الغطاء المظـلـل

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`Ete F5 pilojoc: `eta4sicar7 `nq35: `w
5atasni: qen ovmetat2ib5.
* E-te Efnoetie pie loghos: etaf et-shie sariks en
gietie: oo-tie at atshnie: gen oe-met at shieb-tie.

:  إيطاف إتشى صاركس إنخيتى: * إيتى إفنوتى بى لوغوس
. خين أوميت أت شيفتى: أوتى آطاشينى
* een symbool van God het Woord: die uit u,
o onbevlekte: het vlees aannam: zonder
verandering.
:  أيتها التى بال عيـب:  الـذى تجسـد منـك: * أى هللا الكلمـة
.بغيـر تغـيـيـر

Deel : 3

القطعة الثالثة

* A42wpi `ntovbo : `nte nennobi : nem
ovre4xw `ebol: `nte nen`anomi`a.
* Af shoopie en toevo: ente nen novie: nem oe
ref-koo evol: ente nen anomia.
:  نيم اوريف كو إيفول:  إنتى نين نوفى: * آفشوبى إن طوفو
.إنتى نين آنوميا
* Hij werd de reiniging: van onze zonden: en
de vergeving: van onze overtredingen.
. آلثامنا:  وغافـرا:  لخطايانا: * وصار تطهيـرا

Deel : 3

القطعة الثالثة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Xerovbim =b
`nnovb : evoi `nhikwn :
evhwbc `mpi`ilact3rion : qen novtenh `nc3ov niben.
* Sheroebiem esnav en noeb: ev-oi en hiekon: ev
hoobs em pie ielas-tierion: gen noe tenh en sie-joe
nieven.

 إف هوبس:  إفؤى إن هيكون: * شيروبيم إسناف إن نوب
. خين نوتنه إنسيو نيفين: إمبى إيالستيريون
* De twee Cherubim van goud: van gedreven werk:
bedekten het verzoendeksel: voortdurend met hun
vleugels.

:  على الغطـاء:  مصـوران مظلـالن: * كـروبا ذهـب
.باجنحتهما كل حيـن

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Ev`erq3ibi `e`hr3i: higen pima =e=0v: `nte
n3 =e=0v: qen 5`ck3n3 `mmah`cnov5.
* Ev er gie-vie e-ehrie: hiezjen pie ma eth-oe-wab:
ente nie eth-oe-wab: gen tie es-kienie em mah
esnoetie.

:  إنتى نى إثؤاب:  هيجين بى ما إثؤاب: * إف إرخيفى إإهرى
.خين تى إسكينى إمماه إسنوتى
* En overschaduwden: de plaats van het
heilige: der heiligen: in de tweede tabernakel.
. فى القبـة الثانيـة:  قـدس األقـداس:  على مـوضع: * يظلـالن

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`N0o hwi Mari`a : niana`n2o `n2o : nem
niana`n`0ba `n`0ba : ceerq3ibi `egw.
* Entho hooi Maria: nie a-na en-sho en-sho:
nem nie a-na en-ethva en-ethva: se er-gievie
e-khoo.
 نيم نى أنا إثفا إن إثفا:  نى أنا إنشو إنشو: * إنثو هوى ماريا
. سى إرخيفى إيجو:
* Ook u, o Maria: duizend maal duizend: en
myriaden van myriaden: overschaduwen u.
:  وربـوات ربـوات:  الـوف الـوف: ت أيضا يا مـريم
ِ * وأن
.يظلـلـون عليـك

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Evhwc `epovre4cwnt : e4x3 qen tenegi :
fai `eta4si `mpen`ini : xwric nobi hi 2ib5.
* Ev hoos e-poe ref-soont: ev kie gen te ne zj-ie: fai
etaf et-shie em pen ie-nie: goories novie hie shiebtie.

 فاى:  إفشى خين تي نيجى: * إفهوس إي بوريف سونت
. خوريس نوفي هي شيفتى: إيطافتشى إمبين إينى
* Hun Schepper lovend: die in uw schoot was: en
onze gestalte aannam: zonder zonde of
verandering.

 هـذا الـذى أخـذ شبهنا:  وهـو فى بطنـك: * مسبحيـن خالقهم
. ما خال الخطيـة والتغيـير:

Deel : 3

القطعة الثالثة

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة الثالثة

Deel : 3

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
/

/

/

3de uitleg van de
zondag Theotokie

التفسير الثالث

3ste uitleg

التفسير الثالث

:  مسكن للديان: ت
ِ * يا مريم صر
 وعليها التقدمة: ت المايدة ذهب
ِ وأن
. قربان
* Maria u bent geworden: de tempel
van de Heer: o gouden tafel waarop:
het toonbrood werd gelegd.
* Ya Mariam sirtie: maskan lel
dayaan: wantie el maydah zahab: wa
3aleha el takdoma korbaan.

3ste uitleg

التفسير الثالث

:  المعطي الغفران: * مثال إبن هللا
 يسكن نعيم: لكل نقي طاهر
. الفردوس
* Want u droeg het Woord van God: die
ons Zijn Lichaam en Bloed: op het altaar
als brood en wijn: ten eeuwig leven voedt.

* Mithaal ebn Alla: al mo3tie el
ghofraan: le kol nakkie taher: yaskon
na3iem el ferdos.

3ste uitleg

التفسير الثالث

 المشتملة: ت هى المنارة
ِ * أن
 يمأل كل:  ونورها يتألأل: باألنوار
. األقطار
* U bent de kandelaar: want u droeg
het Ware Licht: dat in de wereld
kwam: en een ieder heeft verlicht.
* Antie heya el manara: el moshtamella bel anwaar: wa norha yatala2la2: yemla2 kol el aktaar.

3ste uitleg

التفسير الثالث

 فاق كل: * وضوئك يا مريم
: ت كل مراتب
ِ  فق: شموس وأقمار
. وسائر كل طقوس
* Uw glans, o Maria: overtrof de zon en
maan: u ging alle rangen te boven: die
voor de Troon van God staan.
* Wa do2ek ya Mariam: faa2 kolle
shemoes wa akmaar: fo2tie kolle

maraateb: wa sa2er kol tokoes.

3ste uitleg

التفسير الثالث

 واألربعة: ت الرؤساء
*
ِ فق
:  وأيضا الكراسي: مخلوقات
. واألرباب والقوات
* U overtrof de Vier Wezens: elke
troon en kracht: de vorstendommen
en: elke heerschappij en macht.
* Fo2tie el ro-asaa2: wal arba3at
magloekaat: wa aidan el karasie: wal
arbaab wal kowaat.

3ste uitleg

التفسير الثالث

 خالق كل: ت إبن هللا
ِ * حمل
 لكل:  معطى كل حياة: المخلوقات
. جسد ونفوس
* U droeg de Zoon van God: de Schepper
van het al: die allen leven geeft: aan
zowel lichaam als geest.

* 7amaltie ebn Alla: gallek kol el
magloekaat: mo3tie kol 7ayaah: le
kol khasad wa nofoes.

3ste uitleg

التفسير الثالث

 بخورك عنبر: * يا زهرة األطياب
 كشمس:  يا نجمة تضوي: فاح
. الصباح
* O bloeiende bloesem: met een
heerlijke geur: o helder hemellicht:
dat schijnt als de morgenster.
* Ya zahrat el atyaab: bogoerik
3anbar faa7: ya nekhmah todwie: ka
shams el sabaa7.

3ste uitleg

التفسير الثالث

:  يا بدء األفراح: * يا مملؤة نعمة
 ونعيم: بإبنك نلنا الخالص
.الفردوس
* U bent vol van genade: 't begin van
onze vreugd: uw Zoon schonk ons
verlossing: en het Paradijs.
* Ya mamloe-a ne3ma: ya bad2 el
afraa7: be-ebnek el galaas: wa
na3iem el ferdos.

3ste uitleg

التفسير الثالث

:  فى رؤياه بثبات: * دانيال تنبأ
 وعليه: قال رأيت كرسي من نور
. رب القوات
* Daniël heeft geprofeteerd: en zag in
een visioen: een Troon met daarop
de Heer: en een hemels legioen.
* Danieyaal tanaba2: fie ro2yah be
sabaat: kal ra2ayt korsie men noer:
wa 3aleh rab el kowaat.

3ste uitleg

التفسير الثالث

 ربوات مع: * وحوله ألوف ألوف
 الملك:  يسبحون هللا: طغمات
. القدوس
* Een menigte, ontelbaar: staat rondom
de Troon: en zij loven de Heer:
voortdurend met eerbetoon.

* Wa 7awloe oloef oloef: rabawaat
ma3 taghamaat: yosabe7oen Alla: el
malek el koddoes.

3ste uitleg

التفسير الثالث

 بكرسي هللا: ت يا مريم
ِ * تشبه
 الحى: ت إبن هللا
ِ  وحمل: الخالق
. الناطق
* O reine Maagd Maria: u werd
vergeleken met: de Troon van de
Schepper en Heer: want u droeg de Zoon
van God.
* Ta-shabahtie ya Mariam: be korsie Alla
el galek: wa 7amaltie ebn Alla: el 7ay el
natek.

3ste uitleg

التفسير الثالث

:  باب المشارق: سموك اآلباء
*
ِ
. يا بكر وعروس: عنك
ِ وكم وصفوا
* De vaders noemden u: de oostelijke
poort: met symbolen beschreven zij u: o
Bruid van God het Woord.

* Sammakie el abaa2: baab el
masharik: wa kam wasafoe 3ankie:
ya bikr wa 3aroes.

3ste uitleg

التفسير الثالث

:  من أصل يسى: إختارك
* الرب
ِ
 بيت النبوة: من نسل نقي طاهر
. والرؤساء
* Door God bent u gekozen: uit de stam
van Jesse: het huis van zuiverheid: van
profetie en koningschap.

* El Rab egtarik: men asl yassa: men
nasl na-kie tahir: beit el nobowa wal
ro2asaa.

التفسير الثالث

3ste uitleg

 يا بكر: أحشاك
* وحملتـيه فى
ِ
:  وولدتيه ورضع لبنك: وعروس
.) (مثل إنسان كامل. هوس رومي إنتي ليوس
* U droeg Hem in uw schoot: en baarde Hem,
o Maagd: u voedde Hem met uw melk: hoos
roomie en telios. (als een volmaakt mens)

* Wa 7amaltie fie a7shakie: ya bikr wa
3aroes: wa walad-tieh wa rada3 labanik:
hoos roomie en telios.
/

/

/

Refrein

المرد

 يا مملؤة: لك يا مريم
ِ * السالم
 يا أم:  يا مشتملة باألنوار: نعمة
. الرحمة
* Wees gegroet Maria: u bent vol van
genade: u bent bekleed met licht: o
Moeder van de Heer.

* El salamo lakie ya Mariam: ya
mamloe-a ne3ma: ya mosh-tamella
bel anwaar: ya om el ra7mah.

Refrein

المرد

:  فى يوم الزحمة: * إشفعى فينا
 يا إبنة: بإبنك نلنا الخالص
.صهيون
* Wees onze voorspraak: op de
Oordeelsdag: uw Zoon heeft ons verlost:
o Dochter van Sion.

* Esh-fa3ie fiena: fie yom el za7mah:
be-ebnek nolna el-galaas: ya ebnat
Sihjoen.

Derde Evangelie

اإلنجيل الثالث

Luk 1:68-72
72 – 68 :1 لوقا
مبارك الرب إله إسرائيل ألنره إفتقرد وصرنع نجراة
 وأقرررام لنرررا قررررن خرررالص مرررن بيرررت داود،لشرررعبه
 ليررذكر رحمتررة كمررا تكلررم مررن أفررواه أنبيائرره،عبررده
، األطهار منذ البدء خالص من أعدائنا
Geloofd zij de Here, de God van Israël, want
Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het
verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn
des heils opgericht, in het huis van David,
zijn knecht, gelijk Hij gesproken heeft door de
mond zijner heilige profeten van oudsher om
ons te redden van onze vijanden

Luk 1:68-72

72 – 68 :1 لوقا

 ليصرنع رحمرة مرع آبائنرا،ومن أيدي كل مبغضينا
 والمجررد هلل دائمررا أبررديا، ويررذكر عهررده المقرردس
.آمين
en uit de hand van allen, die ons haten, om
barmhartigheid te betonen aan onze vaderen
en zijn heilig verbond te gedenken.
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`N0o pe pi`ctamnoc : `nnovb
ettovb3ovt : `ere pimanna h3p
: `n`hr3i qen te4m35.
* Entho pe pie estamnos: en noeb et toevie-oet:
e-re pie manna hiep: en ehrie gen tef mietie.

 إيرى بى ما:  إن نوب إتطوفيوت: * إنثو بى بى إستامنوس
. إن إهرى خين تيف ميتى: ناهيب
* U bent de kruik: van zuiver goud: waarin
het manna: in het midden verborgen was.
 فى:  المخـفـى المـن:  الـذهب النـقـى: ت هى قسـط
ِ * أنـ
.وسطــه

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Piwik
`nte
`pwnq:
`eta4`i
`epec3t:
nan `ebolqen `tfe: a45 `m`pwnq `mpikocmoc.
* Pie ooik ente ep on-g: etaf ie e-pesiet: nan
evol gen etfe: af tie em ep oon-g em pie
kosmos.
 نان إيفول:  إيطاف إي إبيسيت: * بى اويك إنتى إب أونخ
. آفتى إم إبؤنخ إمبى كوزموس: خين إتفى
* Het brood des levens: dat uit de hemel: voor
ons neerdaalde: gaf leven aan de wereld.
 وأعطى الحيـاة:  من السماء:  الـذى نــزل لنا: * خبـز الحيـاة
.للعالم

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren 2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`$twmi jar `ero: e0rovmov5 `eperan: ge
pi`ctamnoc `nnovb: `ere pimanna h3p `nq3t4.
* Ef too-mie ghar e-ro: eth-roe-moetie e-pie
ran: zje pie estamnos en noeb: e-re pe manna
hiep en gietf.
 جى بى:  إثروموتى إى بيران: * إف تو مى غار إيرو
.  إيرى بى ماناهيب إنخيتف: إستامنوس إنوب
* Het is passend: dat u wordt genoemd: de gouden
kruik: waarin het manna verborgen was.

 المخفـى فيـه:  قسـط الـذهـب: إسمـك
ِ  أن يـدعى: بـك
ِ * يليـق
.المـن

Deel : 4

القطعة الرابعة

* F3 men `ete `mmav : 2avxa4 qen
5`ck3n3: `novmetme0re : `nte nen23ri `mPi=cl.
* Fie men e-te em mav: shav kaf gen tie eskienie: en oe-met methre: ente nen shierie em
Piesra-iel.
 إن:  شاف كاف خين تى إسكينى: * في مين إيتى إمماف
. إنتى نين شيرى إمبى إسرائيل: اوميت ميثرى
* Want dat werd bewaard: in de tabernakel: als
een getuigenis: voor de kinderen van Israël.

. لبنى اسـرائيـل:  شهـادة:  فى القبــة: * فــذاك وضـع

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be nipe0nanev: `eta4aitov nemwov: `nge
Pu F5: hi `p2a4e `ncina.
* Ethve nie peth-nanev: etaf ai-toe nemoo-oe:
enzje Eptshois Efnoetie: hie ep-shafe en
Siena.
 إنجى إبشويس:  إيطاف أيتو نيموأو: * إثفى نى بيث نانيف
. هى إبشافى إن سينا: إفنوتى
* Van de weldaden: die de Heer God: voor
hen verrichtte: in de wildernis van Sinaï.
 فى:  الـرب االلـه:  التى صنعها معهـم: * من أجـل الخيـرات
.بـريـة سينـاء

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`N0o hwi Maria : `are4ai qen tenegi
: `mpimanna `nno`3ton : `eta4`i ebolqen `Fiwt.
* Entho hooi Maria: a-re fai gen te nezj-ie: em pie
manna en no ie-ton: etaf ie evol gen Efjoot.

 إم بى مانا إن:  آرى فاى خين تى نيجى: * إنثو هوى ماريا
. إيتاف إى إيفول خين إفيوت: نو إيطون
* Ook u, o Maria: hebt in uw schoot
gedragen: het rationele Manna: dat van de
Vader kwam.
:  المـن العـقلى:  حملـت فى بطنـك: * وأنـت أيضا يا مـريـم
.الـذى أتى مـن اآلب

Deel : 4
القطعة الرابعة
*`Aremac4 asne 0wleb: a45 nan `mpe4cwma: nem
pe4`cno4 ettai3ovt: anwnq 2a eneh.
* A-re masf at-shne thooleb: af tie nan em pef
soma: nem pef esnof et tajoet: an on-g sha eneh.

 نيم:  آفتى نان إمبيف سوما: * آرى ماسف أتشينى ثوليب
. آن أونخ شا إينيه: بيف إسنوف إتطايوت
* U heeft Hem gebaard zonder smet: Hij
heeft ons Zijn Lichaam: en Kostbaar Bloed
gegeven: en wij leefden voor eeuwig.
:  ودمـه الكـريميـن:  وأعطانا جسـده: * وولـدتِـه بغيـر دنـس
.فحيـينا إلى األبـد

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة الرابعة

Deel : 4

* Ten5ho tentwbh: e0ren 2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
/

/

/

4de uitleg van de
zondag Theotokie

التفسير الرابع

4de uitleg

التفسير الرابع

 والمن: * يا قسط ذهب غا ِل
:  رمزا وأشارة: المخفى جواه
. عليك يا والدة اإلله
* U bent de gouden kruik: met het Manna
erin
verborgen:
'n
symbool
en
zinnebeeld: van u, o Moeder Gods.

* Ya kist zahab ghalie: wel man el
magfie
khowaah:
ramzan
wa
esharah: 3alekie ya walidat el ielaah.

4de uitleg

التفسير الرابع

 يا سفينة النجاة: * يا حجر الجوهر
. يا إبنة صهيون: طوباك يا مريم
:
ِ
* O kostbare edelsteen: een schip dat
redding brengt: zalig bent u, Maria: o
dochter van Sion.

* Ya 7agar el khauwhar: ya safienat
el nakhaah: toebakie ya Mariam: ya
ebnat Sihjoen.

4de uitleg

التفسير الرابع

: ت الديان
ِ  حمل: * يا سلم يعقوب
: أحشاك محجوب
وصار فى
ِ
. وولدتيه كإنسان
* O ladder van Jakob: u droeg de
Oordeler God: verborgen in uw
schoot: en u baarde Hem als mens.
* Ya sollom ya3koeb: 7amaltie el dayaan:
wa saar fie a7shakie ma7khoeb: wa
walad-tiehie ka insaan.

4de uitleg

التفسير الرابع

 وفتح: * وشفى كل المرضى
 بعد أن كان:  وأقام الميت: العميان
.مدفون
* Hij heeft de zieken genezen: de
blinden deed Hij zien: Hij wekte de
dode op: nadat deze begraven lag.
* Wa shafaa kol el marda: wa fatta7
el 3omyaan: wa akaam el mayet:

ba3da en kaan madfoen.

4de uitleg

التفسير الرابع

:ت األزهار
ِ  نور: * يا عصاة هرون
. المملؤة أنوار: يا قبة موسى
* O Staf van Aaron: die ons de
Bloesem bracht: o ware Tabernakel:
stralend met het Licht.
* Ya 3asaah Haroen: nauwartie el
azhar: ya kobbit Moesa: el mamloe2a
anwaar.

4de uitleg

التفسير الرابع

 حاملـة: * وكرمـة مغروسة
 يا:  وبإبنك نلنا الغفران:األثمار
. جوهر مكنون
* O Wijnstok die de Tros: van het Leven
droeg: uw Zoon gaf ons vergeving: o
verborgen schat.

* Wa karma maghroesah: 7aamielat
el asmaar: wa be-ebnek nolna el
ghofraan: ya khauwhar maknoen.

4de uitleg

التفسير الرابع

 وقال فى: * داود قال فى المزمور
:  الرب إختار صهيون: القيثارات
. وسكن فيها بثبات
* In de Psalm zei koning David: zingend
op zijn harp: de Heer heeft Sion
verkozen: tot Zijn woning gemaakt.

* Da-oed kaal fie el mazmoer: wa
kaal fie el kiesaraat: el Rab egtaar
Sihjoen: wa saa-kan fieha be sabaat.

4de uitleg

التفسير الرابع

:  ورمزا وإشارات: * هذا كله مثال
.  يا إبنة صهيون: عليك يا مريم
* Dit alles is symbool: een verwijzing
en zinnebeeld: aangaande u, Maria: o
Dochter van Sion.
* Haziehie kollaha miesaal: wa
ramzan wa isharaat:
3alikie ya

Mariam: ya ebnat Sihjoen.

4de uitleg

التفسير الرابع

 وسكن في ِك: * الرب إختار حسنك
 ثدييك:  وولدتيه ورضع لبن: اإلله
. بفيه
* God koos uw pracht en reinheid: en
heeft in u gewoond: u heeft de Heer
gebaard: en Hem met uw melk gevoed.

* El Rab egtar 7osnik: wa sakan
fiekie el Ielaah: wa walad-tieh wa
rada3 laban: sada-yaykie bie faah.

4de uitleg

التفسير الرابع

ت كأعلى
ِ  وصر: ت جدا
ِ * إرتفع
 واألبرار: ت كل الرؤساء
ِ  فق: سماه
.والصديقيين
* U bent zeer hoog verheven: u werd de
hemel gelijk: u overtrof de engelen: en
alle heiligen.

* Erta-fa3tie kheddaan: wa sertie ka
a3la samaah: fo2tie kol el ro2asaa2:
wa el abraar wa el sedekien.

4de uitleg

التفسير الرابع

:  يا ست األبكار: ت الشاروبيم
ِ * فق
. المملؤة أنوار: وأيضا السيرافيم
* U overtrof de Cherubim:
dienstmaagd van de Heer: en ook
Serafim: bekleed met licht en eer.
* Fo2tie el sharobiem: ya set
abkaar: wa aidan el serafiem:
mamloe2a anwaar.

o
de
el
el

4de uitleg

التفسير الرابع

:  من نسل األبرار: * يا إبنة يواقيم
 بعد أن كان: وإبنك خلص آدم
. مسجون
* O dochter van Joachim: uit een reine
stam: uw Zoon heeft Adam gered: uit
zijn gevangenschap.
* Ya ebnat Joakiem: men nasl el
abraar: wa ebnek gallas Edem: ba3d

en kaan mas-khoen.

4de uitleg

التفسير الرابع

: يا طهر األطهار: * يا مملؤة نعمة
. يا نور األنوار: يا أم الرحمة
* U bent vol van genade: volmaakte
zuiverheid: de Moeder van Genade:
draagster van het Licht.
* Ya mamloe-a ne3ma: ya tohr el athaar: ya om el ra7ma: ya noer el
anwaar.

التفسير الرابع

4de uitleg

 وبإبنك صرنا: ت عنا الظلمة
ِ * أزل
 بعمادنا:  وورثنا الملكوت: أحرار
. بالميرون
* Uw Zoon bevrijdde ons: en verdreef de
duisternis: door het doopsel gaf Hij ons:
Zijn Rijk tot erfenis.
* Azaltie 3anna el zolma: wa be ebnek
sirna a7raar: wa warrasna el mala-koot:
be 3emadna bel mayroen.
/

/

/

Refrein

المرد

 يا مملؤة: لك يا مريم
ِ * السالم
 يا أم:  يا مشتملة باألنوار: نعمة
. الرحمة
* Wees gegroet Maria: u bent vol van
genade: u bent bekleed met licht: o
Moeder van de Heer.

* El salamo lakie ya Mariam: ya
mamloe-a ne3ma: ya mosh-tamella
bel anwaar: ya om el ra7mah.

Refrein

المرد

:  فى يوم الزحمة: * إشفعى فينا
 يا إبنة: بإبنك نلنا الخالص
.صهيون
* Wees onze voorspraak: op de
Oordeelsdag: uw Zoon heeft ons verlost:
o Dochter van Sion.

* Esh-fa3ie fiena: fie yom el za7mah:
be-ebnek nolna el-galaas: ya ebnat
Sihjoen.

Vierde Evangelie

اإلنجيل الرابع

Luk 1:73-77
77 – 73 :1 لوقا
القسم الذي حلف إلبراهيم أبينرا ليعطينرا الخرالص
 لنخدمررة بطهررارة، بغيررر خرروف مررن أيرردي أعرردائنا
 وأنررت أيهررا الصرربي، وبررر أمامررة كررل أيررام حياتنررا
، تدعى نبي العلي
de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze
vader, dat Hij ons zou geven, zonder vreze,
uit de hand der vijanden verlost, Hem te
dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn
aangezicht, al onze dagen. En gij, kind, zult
een profeet des Allerhoogsten heten;

Luk 1:73-77

77 – 73 :1 لوقا

، ألنررك تسرربق بالمسررير أمررام الرررب لتعررد طريقررة
، وتعطرري علررم الخررالص لشررعبه لمغفرررة خطايرراهم
.والمجد هلل دائما أبديا آمين
want gij zult uitgaan voor het aangezicht des
Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan
zijn volk te geven kennis van heil in de
vergeving hunner zonden.
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`N0o te 5lvxni`a : `nnovb
ettovb3ovt : et4ai qa pilampac :
e0moh `nc3ov niben.

*Entho te tie liegnia: en noeb et toe-vie-oet: et
fai ga pie lampas: ethmoh en sie-joe nieven.
 إت فاى خابى:  إن نوب إت توفيوت: * إنثوتى تى لخنيا
. إثموه إنسيو نيفين: المباس
* U bent de kandelaar: van zuiver goud:
dragende de lamp: die voortdurend brandt.
 المتقـد:  الحاملـة المصبـاح:  الـذهب النـقى: * أنت المنارة
.كل حيـن

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Ete `fovwini `mpikocmoc: piat`2qwnt `ero4:
pi `ebolqen piovwin:i `nat`2qwnt `ero4.
* E-te ef oe-ooinie em pie kosmos: pie at esh goont
erof: pie evol gen pie oe-ooinie: en at esh goont erof.

:  بى أت إشخونت إيروف: * إت إف أوأوينى إمبى كوزموس
. إن أت إشخونت إيروف: بى إيفول خين بى أوأوينى
* Dat is het Licht der wereld: dat
ontoegankelijk is: en voortkomt uit Licht: dat
ontoegankelijk is.
 الـذى من:  غيـر المقتـرب إليه: * الـذى هـو نـور العـالم
. غيـر الـمـدنى منه: النـور

Deel : 5
القطعة الخامسة
* Pinov5 `nta`fm3i : `ebolqen ovnov5 `nta`fm3i
: `eta4sicar7 `nq35 : qen ovmeta2ib5.

* Pie noetie enta efmie: evol gen oe-noeti enta
efmie: etaf etshie sariks en gietie: gen oe met
at shieb-tie.
 إيطاف:  إيفول خين أونوتى إنطا إفمى: * بينوتى إنطا إفمى
. خين أوميت أت شيفتى: اتشى ساركس إنخيتى
* De Ware God: uit de Ware God: die uit u
het vlees aannam: zonder verandering.
 منـك بغيـر:  الـذى تجسـد:  من اإللـه الحـق: * اإللـه الحـق
.تغـيـيـر

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Hieten te4parovci`a: a4`erovwini `eron: qa
n3ethemci qen `pxaki: nem `tq3ibi `m`fmov.
* Hieten tef paroesia: af er oe-ooinie eron: ga nie et
hemsie gen ep kakie: nem et gievie em ef moe.

 خا نى إت:  أف إر أوأوينى إيرون:* هيتين تيف باروسيا
. نيم إتخيفى إم إفمو: همسى خين إبكاكى
* Door Zijn verschijning: verlichtte Hij ons:
die gezeten waren in het duister: en de
schaduw des doods.
 وظالل:  نحن الجلـوس في الظلمة:  أضاء علينا: * بظهـوره
.الموت

Deel : 5
القطعة الخامسة
* A4covten nensalavg: `e`fmwit `nte 5hir3n3:
hieten 5koinwni`a: `nte ne4mvct3rion =e=0v.
* Af soe-ten nen et shalaf-kh: e-efmooit ente tie
hierienie: hieten tie kie-nonie-a: ente nef
miestierion eth-oe-wab.

 هيتن:  إإفمويت إنتى تى هيرينى: * أفسوتين نين إتشاالفج
. إنتى نيف ميستيريون إثؤواب:تى كينونيا
* En Hij richtte onze voeten: op het pad van de
vrede: door de deelname: aan Zijn Heilige
Mysteries.

:  بشـركـة أسـراره:  إلى طـريـق السـالم: * وقـوم أرجلـنا
.المقـدسـة

Deel : 5

القطعة الخامسة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren 2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 5
القطعة الخامسة
*`Vcoc niben etqen `psici : `mpov`2ten0wnov `ero
: `w 5lvxni`a `nnovb : et4ai qa piovwini `mm3i.
* Iesos nieven et gen ep et-shiesie: em poe esh-ten
thoo-noe e-ro: oo-tie liegnia en noeb: et fai ga pie
oe-ooinie emmie.

 إمبوإش تين ثونو: * إيسوس نيفين إت خين إب إتشيسى
. إتفاى خابى أوؤينى إممى:  أوتى لخنيا إن نوب:إيرو
* Alle rangen in den hoge: kunnen u niet gelijken: o
gouden kandelaar: die het Ware Licht draagt.

 أيتها المنـارة:  لم تقــدر أن تشبهـك: * كل الـرتب العلـويـة
. حاملـة النـــــور الحـقيـقى: الـذهبيــة

Deel : 5

القطعة الخامسة

* )3men `ete `mmav : 2av0amioc qen ovnovb :
e4cwtp `nka0aroc : 2avxac qen 5`ck3n3.
* Thie-men e-te emmav: shav thamios gen oenoeb: ef sootp en katharos: shaf kas gen tie
eskie-nie.
 إفسوتب:  شاف ثاميوس خين أونوب: * فى مين إيتى إمماف
. شاف كاس خين تى إسكينى: إن كاثاروس
* Deze werd gemaakt: van verkoren zuiver
goud: en werd in de tabernakel: geplaatst.
 فى:  نـقى ووضعـت:  من ذهـب مختـار: * فـتلـك صنعـت
.القبـة

Deel : 5
القطعة الخامسة
* Ceerkebernit3c `eroc: hieten hangig `nrwmi:
ev5neh `nca neclampac: `mpi`ehoov nem ni`egwrh.

* Se-er ke-ver nie-ties eros: hieten han zj-iekh
en roomie: ev tie neh en sa nes lampas: em
pie ehoo-oe nem pie e-khoorh.
:  هيتين هان جيج إنرومى: * سى إركي فيرنيتيس إيروس
. إمبى إيهوؤ نيم بى إيجوره: إف تينه إنسانيس المباس
* Het werd verzorgd: door mensenhanden: die
olie in zijn lampen brachten: bij dag en nacht.

 نهـارا:  إذ يعطى زيـت لمصابيـها: بأيـدى البشـر: * تـدبـر
.وليـال

Deel : 5

القطعة الخامسة

* F3etx3 qen tenegi: Mari`a 5par0enoc:
a4erovwini `erwmi niben: e0n3ov `epikocmoc.
* Fie etkie gen te ne zj-ie: Maria tie
parthenos: af er oe-ooinie e-roomie nieven:
ethnie-joe e-pie kosmos.
 آف إر:  ماريا تى بارثينوس: * في إتكى خين تى نيجى
. إثنيو إيبى كوزموس: اواوينى إيرومى نيفين
* Hij die in uw schoot verbleef: o Maagd Maria:
verlicht ieder mens: die in de wereld komt.

:  أضاء لكل انسان:  يا مـريم العـذراء: * والـذى فى بطنـك
. آت إلى العـالـم

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`N0o4 jar pe `fr3 : `nte 5dike`ocvn3
: `aremac4 a4talson : `ebolqen nennobi.
* Enthof ghar pe efrie: ente tie zieke-os-ienie:
a-re masf af-tal-et-shon: evol gen nen novie.
 آرى ماسف:  إنتى تى ذيكيؤسينى: * إنثوف غار بى إفرى
. إيفول خين نين نوفى: آف طالتشون
* Want Hij is de Zon: der Gerechtigheid: u
baarde Hem en Hij genas: ons van onze
zonden.
. مـن خطـايانـا:  ولـدتـِه وشفـانا:  شمس البـر: * ألنـه هـو

Deel : 5

القطعة الخامسة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Ge avcagi e0b35 : `nhan `hb3ov`i evtai3ovt
: 5baki =e=0v : `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة الخامسة

Deel : 5

* Ten5ho tentwbh: e0ren 2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
/

/

/

5de uitleg van de
zondag Theotokie

التفسير الخامس

5de uitleg

التفسير الخامس

 فوق جبل الطور: * هللا كلم موسى
 من الذهب:  قم إصنع منارة: إجهار
. المختار
* De Here sprak tot Mozes: boven op de
berg: "Maak een kandelaar: geheel van
zuiver goud.“

* Alla kallam Moesa: fo2 khabal el
toer ekh-haar: kom esna3 manara:
men el dahab el mogtaar.

5de uitleg

التفسير الخامس

 تنور ليل: * وفيها سبعة سرج
 نيم تي:  من داخل القبة: ونهار
. )  ( والتابوت. كيفوتوس
* En daarbij zeven lampen: ontsteek
ze voor altoos: in de tabernakel: nem
tie kievotos. (en ook de ark)
* Wa fiehie sab3at soroekh: tenauwar leel wa nehaar: men dagil el
kobbah: nem tie kievootos.

5de uitleg

التفسير الخامس

 وعمل: * فصنع موسى كما قال
طوباك
:  من الذهب العال: المنارة
ِ
. يا مختارة
* Mozes maakte alles: zoals God had
gezegd: de kandelaar en lampen:
met gelouterd goud.
* Fa sana3 Moesa kama kaal: wa
3amal el manara: men el dahab el
3aal: toebakie ya mogtara.

5de uitleg

التفسير الخامس

: ت كل أمثال
*
ِ  فق: طوباك يا مريم
ِ
 أنون خاني: ونورك أشرق فينا
. )  ( نحن المؤمنين. بيستوس
* Zalig bent u, Maria: u overtrof ieder
symbool: en uw Licht scheen over
ons: anon ga nie piestos. (wij, gelovigen)
* Toebakie ya Mariam: fo2tie kolle
amsaal: wa noerik ashrak fiena:

anon ga nie nie piestos.

5de uitleg

التفسير الخامس

: المملؤة أنوار: ت هى المنارة
ِ * أن
 على كل: وشعاع نورها أشرق
. األقطار
* U bent de kandelaar: vol met helder
Licht: waarvan de stralen schenen: in de
hele wereld.

* Antie heya el manara: al mamloe-a
anwaar: wa sho3a3 noerha ashrak:
3ala kol el aktaar.

5de uitleg

التفسير الخامس

 عن اآلباء: ت يا مريم
ِ * وعلي
فيك
ِ :  حل بروح قدسه: واألبرار
. الرب القدوس
* Maria, u overtrof: alle rechtvaardigen: u
werd vervuld, o Maagd: door de Heilige
Geest van God.

* Wa 3alaytie ya Mariam: 3aan el
aba2 el abraar: 7al be ro7 kodsoe:
fiekie el Rab el koddoes.

5de uitleg

التفسير الخامس

:  فوق جبل الطور: رآك موسى
*
ِ
. محتاطة بالنور: شجرة مغروسة
* Mozes heeft u gezien: als een
struik vol licht: in Sinaï op de berg:
een wonderlijk gezicht.
* Ra-akie Moesa: fo2 khabal el toer:
shakhara maghroesa: mo7atah bel
anwaar.

5de uitleg

التفسير الخامس

 بفرح وبهجة: بإبنك يا مريم فزنا
*
ِ
 فى سائر: ت
ِ  من نال ما نل: وسرور
. )  ( العالم. بي كوزموس
* Uw Zoon heeft ons geschonken:
blijdschap en triomf: en wie is u gelijk:
in de gehele kozmos. (wereld)
* Be ebnek ya Mariam fozna: be fara7
wa bah-kha wa soroer: man naala

ma noltie: fie sa-er pie kozmos.

5de uitleg

التفسير الخامس

 فى األرض وال: يشبهك
* ليس من
ِ
 عن: فضلك
 والرب: فى السموات
ِ
. كل المخلوقات
* Niemand is u gelijk: in de hemel en op
aard: daarom koos God u uit: en heeft u
het Woord gebaard.

* Laysa man yosh-behokie: fie el ard
wa-la fie el samawaat: el Rab
fadalokie: 3an kol el magloekaat.

5de uitleg

التفسير الخامس

 فى أسفار: عنك
* وقد شهدوا
ِ
 تي: سموك اآلباء
: ونبوات
ِ
.) (الحمامة الحسنة. إتشرومبي إثنيسوس
* Men heeft van u getuigd: in de Schrift
en profetie: de vaders noemden u: tie
etshrompie ethnesoos. (de schone duif)

* Wa kad shahadoe 3ankie: fie asfaar
wa nobowaat: sammakie el abaa2:
tie etshrompie ethnesoos.

5de uitleg

التفسير الخامس

:  فى المزمور قد قال: أباك
ِ * داود
 وزادك نور: الرب إختار حسنك
. وجمال
* Uw vader David zei: in het
Psalmenboek: de Here koos u uit: en
gaf u eer en roem.
* Da-oed aboekie: fie el mazmoer kad
kaal: el Rab egtaar 7osnik: wa zaadik
noer wa khamaal.

5de uitleg

التفسير الخامس

 تسعة أشهر: بطنك
* وحل فى
ِ
: لبنك
 وولدتيه ورضع: بكمال
ِ
.) (المالك. ببشارة بي أنجيلوس
* Gedurende negen maanden: was Hij in
uw schoot: en u voedde Hem met uw
melk: naar het woord van pie ankhelos.
(de engel)

* Wa 7ala fie batnik: tes3at ash-hor be
kamaal: wa walad-tie wa rada3 labanik:
be besharit pie ankhelos.

5de uitleg

التفسير الخامس

:  يا أم اإلنسان: * وقال أيضا
 وهو الملك: وإنسان حل فيها
.الديان
* En in de psalm staat ook: "Van Sion
wordt gezegd: een Mens is geboren uit
haar": dat is de Oordeler God ...

* Wa kaala aidan: ya om el ensaan:
wa ensaan 7ala fieha: wa howa el
malek el dayaan.

التفسير الخامس

5de uitleg

 وأرسل روح: * الذى هو ناشئها
: ت هللا الحق
ِ  ووضع: قدسه ببيان
. الخالق كل نفوس
* Allazie howa na-sha2ha: wa arsal ro7
kodsoe be bayaan: wa wada3tie Alla el
7ak: el galik kol nefoes.
* ...terwijl Hij haar Maker is. Hij zond Zijn
Heilige Geest: en zij droeg het Woord
van God: de Schepper van al wat leeft.
/ / /

Refrein

المرد

 يا مملؤة: لك يا مريم
ِ * السالم
 يا أم:  يا مشتملة باألنوار: نعمة
. الرحمة
* Wees gegroet Maria: u bent vol van
genade: u bent bekleed met licht: o
Moeder van de Heer.

* El salamo lakie ya Mariam: ya
mamloe-a ne3ma: ya mosh-tamella
bel anwaar: ya om el ra7mah.

Refrein

المرد

:  فى يوم الزحمة: * إشفعى فينا
 يا إبنة: بإبنك نلنا الخالص
.صهيون
* Wees onze voorspraak: op de
Oordeelsdag: uw Zoon heeft ons verlost:
o Dochter van Sion.

* Esh-fa3ie fiena: fie yom el za7mah:
be-ebnek nolna el-galaas: ya ebnat
Sihjoen.

Vijfde Evangelie

اإلنجيل الخامس

Luk 1:78-79
79 – 78 :1 لوقا
مررن أجررل تحررنن رحمررة اللررـه إلهنررا بهررذه الررذى
إفتقرردنا برره مشرررقا مررن العررالء ليضررىء للجالسررين
 لتسررتقيم أرجلنررا إل رى،فررى الظلمررة وظررالل المرروت
. والمجد هلل دائما أبديا آمين،سبل السالم
Door de innerlijke barmhartigheid van onze
God, waarmede de Opgang uit de hoogte
naar ons zal omzien, om hen te beschijnen,
die gezeten zijn in duisternis en schaduw des
doods, om onze voeten te richten op de weg
des vredes.
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Deel : 6

القطعة السادسة

*`N0o
te
52ovr3
: `nnovb `nka0aroc : et4ai qa pigebc
: `n`xrwm et`cmarwovt.
*Entho te tie shoerie: en noeb en katharos: et
fai ga pie zjebs: en ekroom et esmaroo-oet.
 إت فاى خابى:  إن نوب إن كاثاروس: * إنثوتى تى شورى
. إن إكروم إت إسماروؤت: جيبس
* U bent het wierookvat: van zuiver goud: dat
de gezegende: gloeiende kool draagt.
:  حاملـة جمـر النـار:  الـذهب النـقى: ت هى المجمـرة
ِ * أن
.المباركـة

Deel : 6

القطعة السادسة

* F3etovsi `mmo4: `ebolqen pima`ner2wov2i:
2a4tovbo `nninobi: `nte4`wli `nnianomi`a.
* Fie e-toe et-shie emmof: evol gen pie ma en
er shoo-oe-shie: shaf toevo en nie novie: entef
oo-lie en nie anomia.
: إيفول خين بى ما إن إرشوأوشى: * فى إت او تشى إمموف
. إنتيف أولي إن نى آنوميا: شاف طوفو إن ني نوفى
* Dat van het altaar: genomen wordt: om zonden te
reinigen: en overtredingen weg te nemen.

 ويمحو:  يطهــر الخطـايا:  مـن المـذبـح: * الـذى يـؤخـذ
.اآلثــام

Deel : 6
القطعة السادسة
*`Ete F5 pilojoc : `eta4sicar7 `nq35 :
a4ol4 `e`p2wi `nov`c0oinov4i : 2a F5 pe4iwt.
* E-te Efnoetie pie loghos: etaf etshie sariks en
gietie: af olf e-epshooi en oe estoi noefie: sha
Efnoetie pef joot.

 آف:  إيطاف إتشى ساركس إنخيتى: * إيتى إفنوتى بى لوغوس
. شا إفنوتى بيفيوت: أولف إإبشوى إن أو إستوي نوفي
* Dat is God het Woord: die uit u het vlees
aannam: en Zichzelf aanbood als reukoffer: aan
God Zijn Vader.

:  ورفـع ذاتــه بخــورا:  الــذى تجسـد منـك: * أى هللا الكلمـة
. إلى هللا أبيــه

Deel : 6

القطعة السادسة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 6

القطعة السادسة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren 2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 6

القطعة السادسة

* Tote `al30wc : `n52w4t an `nh
` li :
ai2anmov5 `ero : ge 52ovr3 `nnovb.
* Tote alisos, in tie shoft an in ihlie, ai shan
moetie ero, zje tie shorie in noeb.
 آى شان موتى:  إن تى شوفت آن إن إهلى: * توتى آليثوس
. جى تى شورى إن نوب: إيرو
* Daarom in waarheid, bega ik geen fout,
wanneer ik u noem, het gouden
wierookvat.
:  إذا ما دعوتك:  ال أخطىء فى شيء: * حينئذ بالحقيقة
.المجمرة الذهب

Deel : 6

القطعة السادسة

* )3 men `ete `mmav : 2avtalo `e`p2wi `nq3tc
: `mpi`c0oinov4i etcwtp : `mpe`m0o `nn3=e=0v.
* Thie men e-te emmav: shav ta-lo e-epshooi
en giets: em pie estoi noefie et sootp: em pe
emtho en nie eth-oe-wab.
 إمبى:  شاف طالو إإبشوى إنخيتس: * ثى مين إيتى إمماف
. إمبى إمثو إنى إثؤاب: إستوى نوفى إت سوتب
* Want daarin: wordt geofferd: het verkoren
wierook: vóór het Heiligste.
. أمــام األقــداس:  المختـار:  فـيهـا البخــور: * فـتلـك يــرفـع

Deel : 6
القطعة السادسة
* @are F5 `wli `mmav : `nninobi `nte pilaoc
: `ebolhiten pislil : nem pi`c0oi `nte pi`c0oinov4i.

* Sha-re Efnoetie oo-lie emmav: en nie novie
ente pie la-os: evol hieten pie et-shliel: nem
pie estoi ente pie estoi noefie.
 إيفول: إن نى نوفي إنتى بيالؤس: * شارى إفنوتى أولى إمماف
. نيم بى إستوى إنتى بى إستوى نوفي: هيتين بى إتشليل
* Daar neemt God weg: de zonden der mensen:
door de brandoffers: en de geur van het wierook.

:  من قبـل المحـرقات:  هنـاك خطايـا الشعب: * ويـرفـع هللا
.ورائحـة البخــور

Deel : 6

القطعة السادسة

*`N0o hwi Maria: `are4ai qen tenegi
: `mpiat`2nav `ero4 : `nlojoc `nte `Fiwt.
* Entho hooi Maria: a-re fai gen te nezj-ie:
em pie at esh nav erof: en loghos ente Efjoot.
 إم بى آت:  آرى فاى خين تى نيجى: * إنثو هوى ماريا
. إن لوغوس إنتى إفيوت: إشناف إيروف
* Ook u, o Maria: hebt in uw schoot
gedragen: de Onzienlijke: het Woord van de
Vader.
:  غيـر المنظـور: ت فى بطنـك
ِ  حمل: * وأنـت أيضا يا مـريم
.كلمـة اآلب

Deel : 6

القطعة السادسة

* Fai `eta4en4 `e`p2wi : `nov0vci`a ec23p :
higen pi+ : qa `povgai `mpenjenoc .
* Fai etaf enf e-epshooi: en oe thiesia esshiep: hiezjen pie-stavros: ga ep oe-khai em
pen khe-nos.
 هيجين بى:  إن او ثيسيا إسشيب: * فاى إيطاف إنف إإبشوى
. خا إب اوجاى إمبين جينوس: إستافروس
* Hij die Zichzelf aanbood: als aanvaard offer: op
het kruis: voor de redding van ons geslacht.

:  على الصليب:  ذبيحـة مقبـولـة: * هـذا الـذى أصعـد ذاتـه
.عـن خالص جنسـنا

Deel : 6

القطعة السادسة

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 6

القطعة السادسة

* Ge avcagi e0b35: `nhan `hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة السادسة

Deel : 6

* Ten5ho tentwbh : e0ren 2a2ni evnai :
hieten ne`precbi`a : `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die de
mens liefheeft.

 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
/ / /

6de uitleg van de
zondag Theotokie

التفسير السادس

6de uitleg

التفسير السادس

 الحاملة جمر: * يا شورية هرون
 مأل كل:  وبخورها وعنبرها: النار
. األقطار
* O Aarons wierookvat: met het
gloeiend kool: waarvan de geur
verspreid is: op aarde overal.
* Ya shoryet Haroen: el 7amelah
khamr el naar: wa bogoerha wa
3anbarha: mala2 kol el aktaar.

6de uitleg

التفسير السادس

 فزنا من حر: * بإبنـك يا مريم
عنك
 كما: وبك تم الموعود
:النار
ِ
ِ
. تنبأون
* Maria, uw Zoon heeft ons: van het
eeuwig vuur gered: in uw werd de
belofte vervuld: zoals het was voorzegt.

* Be ebnek ya Mariam: fozna men 7ar
el naar: wa biekie tam el mauw3oed:
kama 3ankie tanaba-oen.

6de uitleg

التفسير السادس

 فيها طيب: ت هى الشورية
ِ * أن
 إله نور: ت إبن هللا
ِ  حمل: وبخور
. من نور
* U bent het wierookvat: met de fijne
geur: want u droeg de Zoon van
God: het Ware Licht uit Licht.
* Antie heya el shorya: fieha tieb wa
bogoer: 7amaltie ebn Alla: ielaah
noer men noer.

6de uitleg

التفسير السادس

 عدد تسعة: بطنك
* وحل فى
ِ
 مثل:  وولدتيه ورضع لبنك:شهور
. المخلوقين
* Hij was in uw reine schoot: negen
maanden lang: u baarde Hem als mens:
en Hij dronk van uw moedermelk .

* Wa 7alla fie batnik: 3adad tes3at
shohoer: wa walad-tie wa rada3
labanik: mesl el magloekien.

6de uitleg

التفسير السادس

 فيها بخور: * يا شـورية هارون
 يا حجر:  يا إبنة داود: من عنبر
. الجوهر
* U bent het wierookvat: met de zoete
amber: o dochter van David: o kostbare
edelsteen.

* Ya shoryet Haroen: fieha bogoer
men 3anbar: ya ebnat Da-oed: ya
7akhar el khauwhar.

6de uitleg

التفسير السادس

منك
 وظهر: ت المعبود
ِ * حمل
ِ
 وكسر فخ:  وفك كل وثاقات:مجهر
.األركون
* U droeg de aanbeden Heer: Hij kwam
zichtbaar uit u voort: Hij brak de macht
van Satan: en zijn heerschappij.
* 7amaltie el ma3boed: wa zahar menkie
mokh-har: wa fakka kolle wasakaat: wa
ka-sar fag el arkoen.

6de uitleg

التفسير السادس

 بخور طيبك: ت هى الشورية
ِ * أن
 وبابنك:  ومأل المسكونة: قد فاح
. نلنا األفراح
* U bent het wierookvat: waarvan de
geur is verspreid: in de gehele
wereld: en met u zijn wij verblijd.
* Antie heya el shorya: bogoer tiebik
kad fa7: wa mala2 el maskoena: wa
be ebnek nolna el afra7.

6de uitleg

التفسير السادس

 فى كل مساء: نقرئك كل سالم
*
ِ
:  يا عمود دين: وصباح
. األرثوذكسيين
* Wij allen groeten u: elke dag en
nacht: o zuil van het geloof: van de
Orthodoxe kerk.
* Nok-riekie kol salaam: fie kolle
masa2 wa sabaa7: ya 3amoed dien:

el orsozokseyien.

6de uitleg

التفسير السادس

 فى نشيد: عنك
* سليمان قال
ِ
 وإليك:  أختى وصديقتى: األنشاد
. الرب أراد
* Salomo heeft u: in het Hooglied
genoemd: "Mijn zuster en bruid": door
de Heer bent u geroemd.

* Solayman kaal 3ankie: fie nashied
el anshaad: ogtie wa sadiktie: wa
ielaykie el Rab araad.

6de uitleg

التفسير السادس

 من عنبر: * روايح طيبك فاح
 فى النبوات: عنك أمثال
 وقال:وزاد
ِ
. قد شهدوا
* "De geur van uw gewaad: is
heerlijk als de amber": en met
gelijkenissen: getuigde hij van u.
* Rawaye7 tiebik fa7: men 3anbar wa
zaad: wa kaal 3ankie amsaal: fie el
nobowaat kad shahadoe.

6de uitleg

التفسير السادس

 أم إيسوس بى: طوباك يا مريم
*
ِ
 يا هيكل: )إخرستوس (يسوع المسيح
.  وحجاب للقدوس: طاهر
* Zalig bent u, Maria: Moeder van
Iesoes Piegristos: de heilige tempel
Gods: een sluier voor de Heer.
* Toebakie ya Mariam: om Iesoes
Piegristos: ya haikal taher: wa
7ekhaab lel koddoes.

6de uitleg

التفسير السادس

 شمامسة: * إحفظى شعب إبنك
:  وجميع من فى البيعة: وقسوس
. والشعب المجتمعين
* Bescherm al uw kinderen: de priesters
en de diakens: en heel het gelovig volk:
de kerk van uw Geliefde Zoon.
* E7fazie sha3b ebnek: shamamsa wa
kosoes: wa khamie3 man fie el bay3ah:
wa el sha3b el mokhtame3oen.

6de uitleg

التفسير السادس

 يا هيكل: لك يا مريم
ِ * السالم
 ومأل:  نورك أشرق فينا: منصان
. كل األكوان
* Wees gegroet Maria: o tempel voor
het Woord: het Licht heeft uit u
geschenen: en ons allen verlicht.
* El salamo lakie ya Mariam: ya
haikal monsaan: noerik ashrak fiena:
wa mala2 kol el akwaan.

التفسير السادس

6de uitleg

:  إبن هللا الديان: ت الخالق
ِ * وحمل
.  بالالهوت متحدا: وولدتيه كإنسان
* U baarde de Schepper, God: de
Oordeler, de Zoon: een eenheid uit twee
naturen: mensheid en goddelijkheid.
* Wa 7amaltie el galik: ebn Alla el
dayaan: wa walad-tiehie ka ensaan: bel
lahoot mot-ta7edan.
/ / /

Refrein

المرد

 يا مملؤة: لك يا مريم
ِ * السالم
 يا أم:  يا مشتملة باألنوار: نعمة
. الرحمة
* Wees gegroet Maria: u bent vol van
genade: u bent bekleed met licht: o
Moeder van de Heer.

* El salamo lakie ya Mariam: ya
mamloe-a ne3ma: ya mosh-tamella
bel anwaar: ya om el ra7mah.

Refrein

المرد

:  فى يوم الزحمة: * إشفعى فينا
 يا إبنة: بإبنك نلنا الخالص
.صهيون
* Wees onze voorspraak: op de
Oordeelsdag: uw Zoon heeft ons verlost:
o Dochter van Sion.

* Esh-fa3ie fiena: fie yom el za7mah:
be-ebnek nolna el-galaas: ya ebnat
Sihjoen.

St. Lucas 2:29-32

32-29:2 لوقا

%nov

pan3b `xnaxa pekbwk `ebol qen ovhir3n3
kata pekcagi ge avnav `nge nabal `epeknohem
f3`etakcebtwt4 `mpe`m0o `nnilaoc t3rov. Ovovwini
evswrp `ebol `nte hane0noc nem ov`wov `nte peklaoc
Pi=cl. Do7a ci Kvrie.

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 alle volken:
Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid
voor uw volk Israël. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

 ألن عيـنى قـد أبصـرتـا،اآلن يا سيـد تطلـق عبـدك بسـالم كقـولـك
 نـــورا تجلى لألمــم،خـالصـك الـذى أعـددتـه قـــدام جميـع الشعـوب
. والمجد هلل دائما،ومجـــدا لشعبـــك إسـرائيـــل

Deel : 7

القطعة السابعة

* Xere ne Maria : 5s`rompi
e0necwc : 03etacmici nan : `mF5
pilojoc.

*Shere ne Maria: tie et-shrompie ethne-soos:
thie etas miesie nan: em Efnoetie pie Loghos.
 ثى إيطاس:  تى إتشرومبى إثنيسوس: * شيرى نى ماريا
. إم إفنوتى بى لوغوس: ميسى نان
* Wees gegroet Maria: de schone duif: die
God het Woord: voor ons heeft gebaard.
 لنـا:  التى ولـدت:  الحمامـة الحسنـة: * السـالم لـك يا مـريم
.هللا الكلمـة

Deel : 7

القطعة السابعة

*`N0o te 5`hr3ri : `nte pi`c0oinov4i
:
03etacfiri
`ebol
:
qen `0novni `nIecce.

* Entho te tie ehrie-rie: ente pie estoi noefie:
thie etas fierie evol: gen eth-noenie en Jes-se.
 ثى إيطاس:  إنتى بى إسطوى نوفي: * إنثوتى تى إهريرى
. خين إثنونى إن يسى: فيرى إيفول
* U bent de welriekende: bloesem: die
ontbloeide: aan de wortel van Jesse.
.يسـى
 مـن أصل:  التى أيـنعـت:  البخــور: * أنـت زهــرة
ّ

Deel : 7

القطعة السابعة

* Pi`2bwt `nte Aaron: `eta4firi `ebol: xwric
so nem `tco: `4oi `ntvpoc ne.
* Pie eshvoot ente A-aron: etaf fierie evol:
goories et-sho nem etso: ef-oi en tiepos ne.
 خوريس إتشو:  إيتاف فيرى إيفول: * بى إشفوت إنتى آآرون
. إف أوى إن تيبوس نى: نيم إتسو
* De staf van Aäron: die bloeide: zonder
beplanting of bewatering: is een toonbeeld
van u.
 هى:  بغـيـرغــرس وال سـقى:  التى أزهـرت: * عصا هـرون
.مثـال لـك

Deel : 7
القطعة السابعة
*`W 03`etacmec P=xc : Pennov5 qen ovme0m3i :
asne `cperma `nrwmi : ecoi `mpar0enoc.
* Oo thie etas mes Piegristos: Pennoetie gen oemethmie: at-shne es-perma en roomie: es oi em
parthenos.

 بين نوتى خين أو: * اوثى إيطاس ميس بى إخرستوس
. إسؤى إم بارثينوس:  آتشني إسبيرما إنرومى: ميثمى
* U heeft Christus gebaard: waarlijk onze God:
zonder menselijk zaad: terwijl u maagd gebleven
bent.

 بغـيـر زرع:  إلهنـا بالحـقيـقــة: ت المسيـح
ِ * يا من ولـد
.  وأنت عــذراء: بشــر

Deel : 7

القطعة السابعة

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc : =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 7

القطعة السابعة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren 2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 7

القطعة السابعة

* Cemov5 `ero dikewc : `w
03e0ovab
Maria
:
ge
5mah`cnov5 `n`ck3n3 : `nte n3=e=0v.
* Semoetie e-ro zieke-os: o thie eth-oe-wab Maria: zje
tie mah esnoetie en es-kienie: ente nie eth-oe-wab.

 جى تى ماة:  أوثى إثؤاب ماريا: * سيموتى إيرو ذيكيؤس
. إنتى نى إثؤواب: إسنوتى إن إسكينى
* U wordt rechtvaardig genoemd: o heilige Maria:
de tweede tabernakel: behorend tot het Heiligste.

 الـقبـة:  أيتها القـديسـة مـريـم: * مـدعـوة أنـت بالحـقيـقـة
. التى لالقــداس: الثانيـة

Deel : 7

القطعة السابعة

* )3`etovx3
`nq3tc
:
`nge
pi`2bwt `nte Aaron : nem
5`hr3ri =e=0v : `nte pi`c0oinov4i.
* Thie e-toe kie en giets: enzje pie eshvoot ente A-aron:
nem tie ehrie-rie eth-oe-wab: ente pie estoi noefie.

 نيم:  إنجى بى إشفوت إنتى آآرون: * ثى إي طوكى إنخيتس
. إنتى بى إستوى نوفي: تى إهريرى إثؤواب
* Daarin werd geplaatst: de staf van Aäron:
met de heilige: welriekende bloesem.
 والــزهرة:  عصا هـارون: * تـلـك المـوضوع فيـهـا
. التى لـلبخــور: المقـدســة

Deel : 7
القطعة السابعة
* Tegolh `mpitovbo : caqovn nem cabol : `w
5`ck3n3 `nka0aroc : `fma`n2wpi `nnidikeoc.
* Te kholh em pie toevo: sagoen nem savol: oe tie
es-kienie en katharos: ef ma en shoopie en nie
zieke-os.

 أوتى إسكينى:  صاخون نيم صافول: * تى جولة إمبى طوفو
. إفما إن شوبى إن نى ذيكيؤس: إن كاثاروس
* U bent bekleed met reinheid: van binnen en van
buiten: o reine tabernakel: de plaats der
rechtvaardigen.

 أيتها:  مـن داخـل ومـن خـارج: ت مشتملة بالطهـارة
ِ * أن
. مسكـن الصـديـقيـن: الـقبـة النـقيــة

Deel : 7

القطعة السابعة

* Nitajma `nte `psici: nem `pxoroc `nte
ni`0m3i: ceerevdo7azin: `nnemakaricmoc.
* Nie taghma ente ep-etshiesie: nem ep goros
ente nie ethmie: se er ev-zoksa-zien: en ne
makariesmos.
:  نيم إبخورس إنتي ني إثمي: * نى طاغما إنتى إبتشيسى
. إن نى مكاريسموس: سي إيرف ذوكصازين
* De rangen in den hoge: en de koren der
rechtvaardigen: verheerlijken: uw zaligheid.
:  يمجـدون:  وصفـوف األبــرار: * طغمـات العـالء
.طـوبـاويتــك

Deel : 7

القطعة السابعة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 7

القطعة السابعة

* Ge avcagi e0b35: `nhan hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 7

القطعة السابعة

* Ten5ho tentwbh: e0ren 2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
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طرح على سيموتي الثانية

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

ختارك له
 إ،  ألن هللا الكلمة، ت يا مريم العذراء
ِ طوباك أن
ِ
ِ
 التى،  القبة الثانية،  يا مريم العـذراء، ت
، مسكنا
ِ طوبــاك أن
ِ
. هلل اآلب

Gezegend bent u: o Maagd Maria: want
God het Woord: heeft u uitgekozen tot
Zijn woonplaats.
Gezegend bent u: o Maagd Maria: de
tweede Tabernakel: van God de Vader.

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

أى مديح وأى تمجيد وأي تعظيم أقدمه إلى محل شرفك يا
 لكننى أسأل تحنن إلهنا أن يلهمنى، والدة اإلله مارت مريم
. حكمة سمائية

Welke lofzang of verheerlijking en welk
eerbetoon kan ik u aanbieden, o
eerbiedwaardige en heilige Moeder Gods
Maria?!
Ik
vraag
om
God's
barmhartigheid dat Hij mij inspireert met
hemelse wijsheid,

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

 ونرتل بصوت الفرح، لكي نقول يسيرا مما يلـيق بكرامتها
 إفرحي يا فخر المؤمنين األرثوذكسيين: والتهليل هكذا قائلين
. التى بإبنها ورثوا الملكوت

om ook maar voor een deel te kunnen
uiten wat de eer is die haar toekomt, dat
wij met een vreugdevolle stem met
blijdschap mogen zeggen:
"Verblijd u, o trots van de orthodoxe
gelovigen, door wie zij het Koninkrijk
hebben beërfd. Verblijd u,

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

إفرحي يا بهجة الصديقين التى من قبلها خلصوا من أسر العدو
 إفرحي يا إبنة يواقيم والسيدة حنة التى تكلم.ووصلوا إلى النعيم
 أن منها يتجسد المخلص ويولد، من أجلها األنبياء والحكماء
. ميالدا بتوليا
o vreugde van de rechtvaardigen, door wie
zij bevrijd zijn van de slavernij van de
vijand en zaligheid hebben ontvangen.
Verblijd u, o dochter van Joachim en Anna,
over wie de profeten en wijzen hebben
voorzegd dat de Verlosser uit haar het
vlees zou aannemen en geboren zou
worden uit een Maagd.

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

إفرحي يا تاج الشهداء الذى بها تقووا حتى فازوا بأرث
 إفرحى يا رائحة بخور الفردوس التي بإبنها.ملكوت السموات
.صرنا نحن المسيحيين بني الملكوت

Verblijd u, o kroon van de martelaren,
door wie zij gesterkt zijn totdat zij de
erfenis van het Koninkrijk der Hemelen
ontvingen. Verblijd u, o heerlijke
wierookgeur van het Paradijs, want door
uw Zoon zijn wij geworden tot kinderen
van het Koninkrijk.

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

إفرحي يا والدة اإلله التي أزهرت الطيب الزكى الذى من أصل
 إفرحي يا عصاة هارون التي أزهرت وأورقت من غير.يسى
.سقي

Verblijd u, o Theotokos, want uit u
bloeide de welriekende geur uit het
nageslacht van Jesse.
Verblijd u, o staf van Aäron, die
ontsprong en bloeide zonder bewatering.

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

إفرحي يا من َح َملَت الذى ال يحويه مكان فى السماء وعلى
 إفرحي أيتها. إفرحي أيتها القبة الثانية التى للقديسين.األرض
.المشتملة بالطهارة داخلها وخارجها

Verblijd u, o draagster van Hem die niet
omvat kan worden door hemel of aarde.
Verblijd u, o tweede Tabernakel van de
heiligen. Wees verblijd, u die bekleed
bent met reinheid van binnen en van
buiten.

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

 إفرحي يا.إفرحي أيتها الممجدة من جميع الطغمات السمائية
 إفرحي أيتها.من ضياؤها يلمع أكثر من ضوء الشمس
.الطريق التى توصلنا إلى أرض الحياة

Wees verblijd, u die wordt geroemd door
alle hemelse rangen. Wees verblijd, u die
helderder schittert dan het licht van de
zon. Wees verblijd, o gids naar het land
der levenden.

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

 إفرحي يا إبنة.إفرحي أيتها المتمنطقة بالفرح والتهليل
 إفرحي أيتها القبة الحقيقية الداخلة.صهيون نسل الملك داود
.قدس األقداس

Wees verblijd, u die omgord bent met
blijdschap en vreugde. Wees verblijd, o
dochter van Sion, de nakomeling van
koning David.
Wees verblijd, o ware Tabernakel
binnenin het Heilige der Heiligen.

Een Expositie op de tweede Semoetie طرح على سيموتي الثانية

 إفرحي يا ممتلئة.إفرحي أيتها المذبح السمائي قدس القديسين
 إشفعي فينا عند ابنك الحبيب ليغفر لنا.معك
نعمة الرب
ِ
. خطايانا أمين

Wees verblijd, o hemels altaar, tot
heiliging van de heiligen. Wees verblijd,
o vol van genade, de Heer is met u. Wees
onze voorspraak, bij uw Geliefde Zoon,
dat Hij onze zonden vergeeft. Amen.
Index - الفهرس
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التفسير السابع

:  يا إبنة يواقيم: ت أم هللا
ِ * دعي
ت
ِ  وفق: ت كأعلى سماه
ِ وصر
. الكاروبيم
* U bent genoemd de Moeder Gods: o
dochter van Joachim: u werd een hemel
gelijk: meer geëerd dan de Cherubim.

* Do3itie om Alla: ya ebnat Joakiem:
wa sertie ka a3la samaah: wa fo2tie
el karobiem.

7de uitleg

التفسير السابع

 وأبرأ كل: منك ينبوع الحياة
ِ * ظهر
 وهدم:  ورد الخروف الضال: سقيم
. فخ األركون
* U baarde de Bron des Levens: Die een
ieder genas: het verloren schaap
herstelde: en de macht van Satan brak.
* Zahar menkie yanboe3 el 7ayaah: wa
abra2 kol sakiem: wa rad el garoef el
daal: wa hadam fag el arkoen.

7de uitleg

التفسير السابع

:  يا مملؤة أنوار: * يا قبة موسى
.  وفيه كل األسرار: يا تابوت العهد
* O ware tabernakel: stralend met het
Licht: o ark van het verbond: met het
Mysterie daarin.
* Ya kobbit Moesa: ya mamloe-a
anwaar: ya taboet el 3ahd: wa fiehie
kol el asraar.

7de uitleg

التفسير السابع

 بخورك مأل: * يا زهـرة الطـيب
 يا عصاة:  يا كنز الجوهر: األقطار
. هارون
* O welriekende bloesem: waarvan de
geur is verspreid: o schat met de
Edelsteen: en staf van Aaron.

* Ya zahrat el tieb: bogoerik malaa2
el aktaar: ya kenz el khauwhar: ya
3asaa Haroen.

7de uitleg

التفسير السابع

 والمن: * يا قسط ذهب غا ِل
 أحبه:  يا هيكل طاهر: المخفى فيه
.هللا وسكن فيه
* O gouden kruik waarin: het Manna
verborgen is: o onbevlekte tempel:
waarin God heeft gewoond.
* Ya kist dahab ghalie: wa el man el
mogfa fieh: ya haikal taher: a7aboe
Alla wa sakan fiehie.

7de uitleg

التفسير السابع

 بعد الموت: * ومن يؤمن بإسمه
 حامل السر:  يا مذبح طاهر: يحييه
. المكنون
* En wie in Zijn Naam geloofd: ontvangt
leven na de dood: o zuiver heilig altaar:
dat het Mysterie draagt.

* Wa man yo2men be esmeh: ba3d el
moot ye7yieh: ya mazba7 taher:
7amel el ser el maknoen.

7de uitleg

التفسير السابع

 يا ست: لك يا مريم
ِ * السالم
 كنزا: سماك اآلباء
: العذارى
ِ
.ومنارة
* Wees gegroet Maria: ons aller
Koningin: de vaders noemden u: de
schat en kandelaar.
* El salamo lakie ya Mariam: ya set el
3azaara: sammakie el abaa2: kanzan
wa manara.

7de uitleg

التفسير السابع

 رموزا: * وكم ضربوا عنك
 فى شورة:  يا بخور العنبر:وأشارة
.هارون
* En zij beschreven u: met tekens en
symbolen: o gouden wierookvat: met de
amber in haar schoot.

* Wa kam daraboe 3ankie: romoezan
wa esharah: ya bogoer el 3anbar: fie
shoryet Haroen.

7de uitleg

التفسير السابع

 مسكن: * يا هيكل وحجاب
 رب:  يا كرسي هللا اآلب:للثالوث
. الصباؤوت
* O tempel en heiligdom: voor de
Drie-eenheid: de Troon van de
Hoogste God: de Here Sabaot.
* Ya haykal wa 7ekhaab: maskan lel
saloos: ya korsie Alla el Aab: Rab el
Saba-oot.

7de uitleg

التفسير السابع

 بنعيم: بإبنك يا مريم فزنا
*
ِ
 إتسوني: طوباك يا مريم
: الملكوت
ِ
. ) (أخت سليمان.إنتى سولومون
* Wij ontvingen het Hemels Rijk: als
erfdeel van Uw Zoon: zalig bent u, Maria:
et sherie en Solomon (zuster van Salomo).

* Be ebnek ya Mariam fozna: be
na3iem el malakoot: toebakie ya
Mariam: et soonie ente Solomoon.

7de uitleg

التفسير السابع

 ألنى خاطئ: تنس عبدك
* ال
ِ
 فى:  وأرجو شفاعتك: ومسكين
. الموقف يوم الدين
* Vergeet niet uw dienaar: want ik
ben een zondaar: ik vraag om uw
voorspraak: op de Oordeelsdag.
* La tansie 3abdik: le-annie ga-tie wa
meskien: wa ar-khoe shafa3tik: fie el
mauwkef yom el dien.

التفسير السابع

7de uitleg

 كوني لي عونا: * عند يسوع إبنك
 ومن:  لكى يغفر لى ذنبي: ومعينا
. قد سلفون
* Bid voor ons allen: bij uw Geliefde
Zoon: dat Hij onze zonden vergeeft: en
hen die ons zijn voorgegaan.
* 3ende Yasoe3 ebnek: koenie lie
3auwnan wa mo3ien: lekay yaghfer lie
zanbie: wa man kad salafoen.
/ / /

Refrein

المرد

 يا مملؤة: لك يا مريم
ِ * السالم
 يا أم:  يا مشتملة باألنوار: نعمة
. الرحمة
* Wees gegroet Maria: u bent vol van
genade: u bent bekleed met licht: o
Moeder van de Heer.

* El salamo lakie ya Mariam: ya
mamloe-a ne3ma: ya mosh-tamella
bel anwaar: ya om el ra7mah.

المرد

Refrein

:  فى يوم الزحمة: * إشفعى فينا
 يا إبنة: بإبنك نلنا الخالص
.صهيون
* Wees onze voorspraak: op de
Oordeelsdag: uw Zoon heeft ons verlost:
o Dochter van Sion.

* Esh-fa3ie fiena: fie yom el za7mah:
be-ebnek nolna el-galaas: ya ebnat
Sihjoen.
Index - الفهرس
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Een lofzang op Shere ne
Maria

مديح علي شيري ني ماريا

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  أبدأ فيكي بمديح: * شيرى ني ماريا
:  نظ َم بقلب صحيح: * شيرى ني ماريا
:  وأشرح فيك وأصيح: * شيرى ني ماريا
.  قول غالي موزون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : abda2 fiki bemadie7 :
* Shere ne maria : naziem bekalb sa7ie7 :
* Shere ne maria : we ashra7 fiki we asie7 :
* Shere ne maria : kawl ghalie mawzoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  بمديحك يرتاح: * شيرى ني ماريا
:  كل ذليل محتاج: * شيرى ني ماريا
:  يا بدء األفراح: * شيرى ني ماريا
. لك عندي عربون
ِ : * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : bemadie7ik yirta7 :
* Shere ne maria : kol zaliel me7takh :
* Shere ne maria : ya bad2 el afra7 :
* Shere ne maria : lakki 3andi 3arboen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  ثمرة عربوني: * شيرى ني ماريا
:  يا طب عيوني: * شيرى ني ماريا
:  عزالي الموني: * شيرى ني ماريا
.  كم عني يقولون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : thamarit 3arboeni :
* Shere ne maria : ya tieb 3ioeni :
* Shere ne maria : 3ozzali lamoeni :
* Shere ne maria : kam 3anni jakoeloen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  تاهوا عزالي: * شيرى ني ماريا
:  ما علموا حالي: * شيرى ني ماريا
:  ومديحك غال: * شيرى ني ماريا
.  كالذهب الموزون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : tahoe 3ozzali :
* Shere ne maria : ma 3alimo 7alie :
* Shere ne maria : we madie7ik ghalie :
* Shere ne maria : kal zahab el mawzoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  جاءك غبلاير: * شيرى ني ماريا
:  ببشاير وأقوال: * شيرى ني ماريا
: فيك المتعال
ِ  وسكن: * شيرى ني ماريا
.  سر خفي مكنون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : kha-2ik Ghabriaal :
* Shere ne maria : ya tieb 3ioeni :
* Shere ne maria : we sakan fiki el mot3al :
* Shere ne maria : sir gafie maknoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  َح َل بكلمت ِه: * شيرى ني ماريا
:  وأشرق بقدرت ِه: * شيرى ني ماريا
: ت كسمائ ِه
ِ  ِصر: * شيرى ني ماريا
.  يا عوسج بغصون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : 7ele bekalimetihi :
* Shere ne maria : we ashrak bekodrit-hi :
* Shere ne maria : sirti kasama2ihi:
* Shere ne maria : ya 3oesakh beghasoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  مخلص العالم: * شيرى ني ماريا
: فيك قائم
ِ  صار: * شيرى ني ماريا
:  وإستيقَظ كالنائم: * شيرى ني ماريا
.  ومخمور بفنون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : mogalais el 3alam :
* Shere ne maria : sar fiki ka2im:
* Shere ne maria : was tai-kaz kal na-2im :
* Shere ne maria : we magmoer be fenoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  داود في المزمور: * شيرى ني ماريا
:  قال بنات صور: * شيرى ني ماريا
:  بهدايا ونذور: * شيرى ني ماريا
.  قالوا فيك بفنون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : Da-oed fil mazmoer :
* Shere ne maria : kal banat soer :
* Shere ne maria : behadaja we nezoer :
* Shere ne maria : kaloe fiki befenoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

: كرتك األمثال
ِ َ ذ: * شيرى ني ماريا
:  على شَب ِه ومثال: * شيرى ني ماريا
:  والفاخوري قال: * شيرى ني ماريا
.  شبه عصا هرون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : zakartiki el amthal :
* Shere ne maria : 3ala shib-hi we mesal :
* Shere ne maria : wel fagoerie kaal :
* Shere ne maria : shib-hi 3assa Haroen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  ربوات ثم ألوف: * شيرى ني ماريا
:  حول العرش وقوف: * شيرى ني ماريا
:  وطغمات وصفوف: * شيرى ني ماريا
.  وشهداء متصلون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : rabawet thome oloef :
* Shere ne maria : 7awl el 3arsh we-oef :
* Shere ne maria : we taghamat we sefoef :
* Shere ne maria : we shohade2 mitsaloen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

: ت في األوصاف
ِ  ِزد: * شيرى ني ماريا
:  عن كل األوصاف: * شيرى ني ماريا
:  ومشيتي بعفاف: * شيرى ني ماريا
.  وسميتي صهيون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : zaditi fi el awsaf :
* Shere ne maria : 3an kol el awsaf :
* Shere ne maria : we meshitie be3afef :
* Shere ne maria : we somieti sih-yoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  سالومي شهدت: * شيرى ني ماريا
:  بأن العذراء وضعت: * شيرى ني ماريا
:  آمنت وإعتقدت: * شيرى ني ماريا
.  والخاتم مصون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : saloemi shahadet :
* Shere ne maria : ba-in el 3azra2 wada3it :
* Shere ne maria : amint we e3takat :
* Shere ne maria : we elgatim masoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  إشعياء قال عَنك: * شيرى ني ماريا
:  بأن يسوع إبنك: * شيرى ني ماريا
:  وخرج من بطنك: * شيرى ني ماريا
.  ونظرته العيون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : ash3ia2 kal 3annik :
* Shere ne maria : be-ane Yasoe3 ibnik :
* Shere ne maria : we garakh min batnik :
* Shere ne maria : we nazareto el 3ejoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  صوفونيوس خبـر: * شيرى ني ماريا
:  بأن يسوع يظهـر: * شيرى ني ماريا
:  شبه ندى ومطـر: * شيرى ني ماريا
. حوله صفوف ال يحصون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : Sofonios gabbar :
* Shere ne maria : bi-ane Yasoe3 zahhar :
* Shere ne maria : shib-he nade we matter :
* Shere ne maria : 7awlo sefoef la ya7soen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  خبروا منذ زمان: * شيرى ني ماريا
:  وتنبأوا بإيقان: * شيرى ني ماريا
:  واآلن فيك بان: * شيرى ني ماريا
.  ورأته العيون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : gabbaroe monz zaman :
* Shere ne maria : we tannaba-oe be-iekan :
* Shere ne maria : we el-en fiki ban :
* Shere ne maria : we ra-at-ho el 3ejoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

: طوباك
طوباك ثم
: * شيرى ني ماريا
ِ
ِ
: ت العلماء
ِ  حيَر: * شيرى ني ماريا
:  بوجود الروح والماء: * شيرى ني ماريا
.  قهرنا األركون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : toebaki thom toebaki :
* Shere ne maria : 7ayartil 3olame2 :
* Shere ne maria : bewkhoed elroo7 wel ma2 :

* Shere ne maria : kaharna el arkoon .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  ظنوا فيك أقوام: * شيرى ني ماريا
:  بأن هذا ال َحبَل حرام: * شيرى ني ماريا
:  حتى حل وأقام: * شيرى ني ماريا
.  األموات والمجنون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : zanno fiki akwam :
* Shere ne maria : be-an haza el 7ebel 7aram :

* Shere ne maria : 7ata 7el we akkam :
* Shere ne maria : el amwat wel makhnoen.

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

: هوك اآلباء
ِ  شب: * شيرى ني ماريا
:  قبة وسحابة: * شيرى ني ماريا
:  ووضعوا بإجابة: * شيرى ني ماريا
. فيك محتارون
ِ  وجميعهم: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : shabahخki el abba2 :
* Shere ne maria : kobba we se7eba :
* Shere ne maria : we wada3oe be-ikhaba :
* Shere ne maria : we khamie3ahoom
mo7taroen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  غلب أقوام سبقوه: * شيرى ني ماريا
:  مدحوا ما لحقوه: * شيرى ني ماريا
:  جاؤا بعده وجدوه: * شيرى ني ماريا
.  بسر خفي مكنون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : ghalab akwam sabakoe :
* Shere ne maria : mada7oe ma la7a-oe :
* Shere ne maria : kha-oe ba3do wakhadoe
* Shere ne maria : besir gafi maknoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

: فيك رضا قلبي
ِ : * شيرى ني ماريا
:  من شأن طلبي: * شيرى ني ماريا
:  يا مريم يا حسبي: * شيرى ني ماريا
.  تاجي وأنا دون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : fiki ridda kalbi :
* Shere ne maria : min sha-an talabi :
* Shere ne maria : ya Mariam ya 7asbi :
* Shere ne maria : takhi we ana don .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  قبة موسى كان: * شيرى ني ماريا
:  زخرفها باأللوان: * شيرى ني ماريا
:  وجعل فيها األركان: * شيرى ني ماريا
.  بكل آلة وفنون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : kobbit Moesa kan :
* Shere ne maria : zagarfaha bil-alwan :
* Shere ne maria : we kha3al fiha el arkan :
* Shere ne maria : bekol ele we fenoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  اللـه في القبة: * شيرى ني ماريا
:  صلوات وطلبات: * شيرى ني ماريا
:  والقسط عالمة المحبة: * شيرى ني ماريا
.  المن فيه مكنون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : allah fi el kobba :
* Shere ne maria : salawat we tilbat :
* Shere ne maria : wel kist 3alamat elma7aba :

* Shere ne maria : el mman fihi maknoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  مجمرة التصعيد: * شيرى ني ماريا
:  زهرة عطر تقيد: * شيرى ني ماريا
:  يا تابوت عهد جديد: * شيرى ني ماريا
.  بصفائح وقرون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : makhmarat elttas3ied :
* Shere ne maria : zahrat 3itri takied :
* Shere ne maria : ya taboet 3ahd khedied :
* Shere ne maria : besafa-2i7 we koroen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  نالوا نور من نور: * شيرى ني ماريا
:  سبع سرج ينيرون: * شيرى ني ماريا
:  وقضيب كان مذخور: * شيرى ني ماريا
.  بأسم اآلب هارون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : naloe noer min noer :
* Shere ne maria : saba3 serokh janiroen :
* Shere ne maria : we kadieb kan mazgoer :
* Shere ne maria : be-ism el Ab Haroen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  هيكل بموائد: * شيرى ني ماريا
:  وبخور وصعائد: * شيرى ني ماريا
:  وآيات وشواهد: * شيرى ني ماريا
. عنك يتنبأون
ِ : * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : haikel bemawa-2id :
* Shere ne maria : we begoer we sa3a-2id :
* Shere ne maria : we ayat we shawahid :
* Shere ne maria : 3anki jettanaba-oen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  وجميع ما وضعوه: * شيرى ني ماريا
:  في القبة وجدوه: * شيرى ني ماريا
: ولقدسك ذكروه
: * شيرى ني ماريا
ِ
.  عذراء بكر مصون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : we khamie3 ma wada3oe :

* Shere ne maria : fi el kobba wakhadoe :
* Shere ne maria : we lekodsiki zakaroe :
* Shere ne maria : 3azra2 bikr masoen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

: نترجاك
 الزم: * شيرى ني ماريا
ِ
: عساك
 عند اإلبن: * شيرى ني ماريا
ِ
: طوباك
 يا مريم: * شيرى ني ماريا
ِ
.  راعينا بعيون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : lazim nitrakhakie :
* Shere ne maria : 3and el Ibn 3asaki :
* Shere ne maria : ya Mariam toebaki :
* Shere ne maria : ra3ina be3ioen .

Een lofzang op Shere ne Maria

مديح علي شيري ني ماريا

:  يا إبنة يواقيم: * شيرى ني ماريا
:  يا فردوس النعيم: * شيرى ني ماريا
:  فزت بالتعظيم: * شيرى ني ماريا
.  ولك الفرح يكون: * شيرى ني ماريا
* Shere ne maria : ya ibnat joakiem :

* Shere ne maria : ya ferdoos el na3iem :
* Shere ne maria : fozti belta3ziem :
* Shere ne maria : we lakki el fara7 jakoen .
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Deel : 8
)(Shashf en sop em mienie

ال ِقطعة الثامنة
( شاشف إن سوب إمميني )

Deel : 8

القطعة الثامنة

* =Z `ncop `mm3ni : `ebolqen pah3t
t3r4 : 5na`cmov `epekran :
Pu `mpie`pt3r4.
* Shashf en sop em mienie: evol gen pa hiet tierf:
tie na esmoe e-pekran: Eptshois em pie e-ep-tierf.
 تينا إسمو:  إيفول خين باهيت تيرف: * شاشف انصوب إممينى
. إبشويس إمبي ِ إبتيرف: إبيكران
* Zevenmaal daags: zegen ik Uw Naam: met heel
mijn hart: o God van het al.

. يارب الكل:  أبارك أسمك: من كل قلبى: * سبع مرات كل يوم
* Sabe3 mar-rat koli jom, min kol-lie kalbie, o-barik
ismek, je Rab il kol.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Aier`fmev`i `mpekran: ovoh aigemnom5
: `povro `nni`ewn : F5 `nte ninov5.
* Ai er ef mevie em pekran: oewoh ai zjem nomtie:
ep oero en nie e-oon: Efnoetie ente nie noetie.

 إبؤرو إن نى:  أووه أى جيم نومتى: * آير إفميفئى إم بيكران
. إفنوتى إنتى نى نوتى: إ أون
* Ik gedacht Uw Naam: en werd vertroost: o
Koning der Eeuwen: en God der goden.
. واله االلهه:  يا ملك الدهور:  فتعزيت: * ذكرت اسمك
* Zakarta ismek, fe-te3-zito, je melik il
dihoer, we ileh il elihe.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* I=3c P=xc Pennov5 : pi`al30inoc : f3`eta4`i e0be
pencw5 : a4ercwmatikoc.
* Iesoes Piegristos Pennoetie: pie aliethinos: fie etaf
ie ethve pensootie: af er soomatikos.
 فى إيطافئى إثفى:  بى أليثينوس: * إيسوس بى إخرستوس بين نوتى
.  أف إير سوماتيكوس: بين سوتى
* Jezus Christus: onze ware God: die kwam voor
onze verlossing: en het vlees aannam.

:  أتى من أجل خالصنا:  الحقيقى الذى: * يسوع المسيح الهنا
.متجسدا
* Jessoe3 il Messie7 ilehne, il `hakiekie il-lezie, e-te
min ekhl `7alasna, mote-khesiden.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* A4sicar7 ebolqen : Pi=p=na =e0
= v : nem ebolqen
Maria : 52elet =e=0v.
* Af etshie sariks evol: gen pie Pnevma eth-oe-wab:
nem evol gen Maria: tie shelet eth-oe-wab.

 نيم إيفول:  خين بى إبنفما إثؤواب: * أفشى صاركس إيفول
.  تى شيليت إثؤواب: خين ماريا
* Hij nam het vlees aan: door de Heilige Geest: en
uit Maria: de heilige bruid.

. العروس الطاهرة:  ومن مريم:  من الروح القدس: * وتجسد
* We te-gesede, min el ro7 il kodos, we min
Mariam, il 3aros el tahira.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* A4fwnh `mpenh3bi : nem penhogheg t3r4
: `eovra2i `nh3t : nem ov0el3l `e`pt3r4.
* Af foonh em pen hievie: nem pen hokh-hekh
tierf: e-oe-rashie en hiet: nem oe-theliel e-eptierf.

 إى:  نيم بين هوج هيج تيرف: * أف فونه إمبين هيفى
.  نيم او ثيليل إإبتيرف: اوراشى إنهيت
* En Hij heeft ons verdriet: en al ons leed:
veranderd in vreugde van hart: en volledige
blijdschap.

.  وتهليل كلى:  الى فرح قلبى:  وكل ضيقاتنا: * وقلب حزننا
* We ka-lab 7ozne-ne, we kol die-katne, iele fara7
kalbie, we tehliel kol-lie.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* Marenovw2t `mmo4 : ovoh `ntenerhvmnoc
: `nte4mav Maria : 5srompi e0necwc.
* Maren oe-oosht emmof: oewoh enten er hiemnos:
entef mav Maria: tie et-shrompie ethne-sos.

 إنتيف:  أووه إنتين إيرهيم نوس: * مارين أوأوشت إمموف
.  تى إتشرومبى إثنيوس: ماف ماريا
* Laten wij Hem aanbidden: en zingen: tot Zijn
Moeder Maria: de schone duif.

. الحمامة الحسنة:  إلم ِه مريم:  ونرتل: * فلنسجد له
* Felnes-khod lehoe, we noret-tilo, li om-mehe
Mariam, il 7ememe il 7esene.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* Ovoh `ntenw2 ebol: qen ov`cm3 `n0el3l: ge
xere ne Maria: `0mav `nEmmanov3l.
* Oewoh enten oosh evol: gen oe-esmie en theliel:
zje shere ne Maria: ethmav en Emmanoe-iel.
 جى شيرى نى:  خين او إسمى إن ثيليل: * اووه إنتين اوش إيفول
. إثماف إن إممانوئيل: ماريا
* En laten wij roepen: met een blije stem: ”Wees
gegroet Maria: de Moeder van Emmanuel.”

 أم:  السالم لك يا مريم:  التهليل قائلين: * ونصرخ بصوت
. عمانوئيل
* We nasrog bie sot , il tehliel ka-ielen, El selemo
lekie je Mariam, ome 3-immeno-iel.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Xere ne Maria : `pcw5 `nAdam peniwt :
! ... : : `0mav `mpima`mfwt :
* Shere ne Maria: ep sootie en Adam penjoot:
shere… : ethmav em pie ma emfoot:
: ...  شيرى:  إبسوتى إن آدام بين يوت: * شيرى نى ماريا
: إثماف إمبى ما إمفوت
* Wees gegroet Maria: de redding van Adam
: wees... : de Moeder van de Toeverlaat:
: أم الملجأ: ...  السالم:  خالص أبينا آدم: لك يا مريم
ِ * السالم
* El selemo lekie je Mariam : galas abiene adem :
El selemo ... : om el mel-kha2.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* ! ... : `p0el3l `nEva : ! ... : `povno4 `nni
jene`a.
* shere...: ep theliel in Eva : shere...: ep oenof
en nie khe-nea.
 إب أونوف إن نى: ...  شيرى:  إبثليل إن إيفا: ... * شيرى
. جى ني أ
* wees...: de blijdschap van Eva: wees...: de
vreugde van generaties.
.  فرح األجيال: ...  السالم:  تهليل حواء: ... * السالم
* El selemo...: tahliel 7awa2 : El selemo...: fara7 el
akhjaal.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !... : `fra2i `nAbel pi`0m3i : !... :
5par0enoc `nta`fm3i :
* Shere...: ev rashie in Avel pie ethmie:
shere...: tie parthenos en ta efmie:
 تى: ...  شيرى:  إفراشى إن أفيل بى إثمى: ... * شيرى
: بارثينوس إنطا إفمى
* Wees...: de vreugde van Abel (de
rechtvaardige): wees...: de ware Maagd:
:  العذراء الحقيقية:...  السالم:  فرح هابيل البار: ... * السالم
* El selemo...: fara7 hebiel il bar: El selemo...: il
3dra il 7akie-keja.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !... : `fnohem `nnw`e : !... : 5at0wleb `n
cemne.
* shere...: ev nohem in Noo-e: shere...: tie atthooleb en semne.
 تى أتثوليب إن: ...  شيرى:  إفنوهيم إن نو إ: ... * شيرى
. سميني
* wees...: de redding van Noach: wees...:
onbevlekt en rein.
.  غير الدنسة الهادئة: ...  السالم:  خالص نوح: ... * السالم
* El selemo...: gaalas noe7 : El selemo...: gheir il
denise il hedi-2e.
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القطعة الثامنة

* !... : `p`hmot `nAbraam : !... :
pi`xlom `na0lwm
* Shere…: ep ehmot en Abra-am: shere...: pie
eklom en athloom:
 بى إكلوم إن: ...  شيرى:  إب إهموت إن أبرآم: ... * شيرى
. أثلوم
* Wees...: de genade van Abraham: wees...: de
kroon die niet verwelkt:
 اإلكليل الغير المضمحل:...  السالم: نعمة إبراهيم:... * السالم
* El selemo…: ne3mat ibrahiem: El selemo…: il
ikliel il gheir elmod-ma7il.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !... : `pcw5 `nIcaak pe0ovab : !...
: `0mav `mf3=e=0v.
* shere...: ep sootie en Isa-ak peth-oe-wab:
shere...: ethmav em fie eth-oe-wab.
: ...  شيرى:  إبسوتى إن إيساك بى إثؤواب: ... * شيرى
. إثماف إمفى إثؤواب
* wees...: de redding van (de heilige) Isaak:
wees...: de Moeder van de Heilige.
.  أم القدوس:...  السالم:  خالص إسحق القديس: ... * السالم
* El selemo…: galas is7ak il kiddies: El selemo…:
om il kod-does.
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القطعة الثامنة

* !... : `p0el3l `nIakwb : !... :
han `0ba `nkwb :
* Shere…: ep theliel en Jakoob: shere...: han
eth-va en koob:
 هان إثفا إن: ...  شيرى:  إب ثيليل إن ياكوب: ... * شيرى
: كوب
* Wees...: de vreugde van Jakob: wees...:
tienduizend maal:
:  ربوات مضاعفة: ...  السالم:  تهليل يعقوب: ... * السالم
* El selemo...: ta-hliel Ja3-koeb: El selemo...:
rabawat moda3afa :
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القطعة الثامنة

* !... : `p2ov2ov `nIovda : !...
: `0mav `mpidecpota.
* shere...: ep shoe-shoe en Joeda: shere...:
ethmav em pie zes-pota.
 إثماف إمبى: ...  شيرى:  إبشوشو إن يودا: ... * شيرى
. ذيسبوطا
* wees...: de trots van Juda: wees...: de
Moeder van de Meester.
.  أم السيد: ...  السالم:  فخر يهوذا: ... * السالم
* El selemo...: fagri Jahoeza : El selemo...: om il seijid.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !... : `phiwi2 `mMwvc3c : !... : `0mav `m
pidecpot3c .
* Shere…: ep hie ooish em Mooisies: shere...:
ethmav em pie zes-poties:
 إثماف: ...  شيرى:  إبهي اويش إم مويسيس: ... * شيرى
. إمبى ذيسبوتيس
* Wees...: de prediking van Mozes: wees...: de
Moeder van de Meester:
:  والدة السيد: ...  السالم:  كرازة موسى: ... * السالم
* El selemo...: ki-razat Moesa : El selemo...: walidat
il sei-jid.
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* !... : `ptai`o `ncamov3l:
!...
: `p2ov2ov `mPi=cl.
* shere...: ep tajo en Samoe-iel: shere...: ep
shoe-shoe em Piesra-iel.
 إب شوشو: ...  شيرى:  إبطايو إن صاموئيل: ... * شيرى
. إمبى إسرائيل
* wees...: de eer van Samuël: wees...: de trots
van Israël.
. فخر اسرائيل: ...  السالم:  كرامة صموئيل: ... * السالم
* El selemo...: karamat Samo-iel: El selemo...: fagri
Isra-iel.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !... : `ptagro `nIwb pi`0m3i : !... :
pi`wni `n`anam3i :
* Shere…: ep takh-ro en Joob pie ethmie:
shere...: pie oo-nie en ana-mie:
 بى: ...  شيرى:  إبطاجرو إن يوب بى إثمى: ... * شيرى
: اونى إن أنامى
* Wees...: de standvastigheid van Job :
wees...: de ware edelsteen:
:  الحجر الكريم: ...  السالم:  ثبات أيوب البار: ... * السالم
* El selemo...: thabat ai-joeb il baar: El selemo...:el
7akhar il keriem.
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القطعة الثامنة

* !... : `0mav `mpimenrit : !...
: `t2eri `m`povro David .
* shere...: ethmav em pie menriet: shere...: et
sherie em ep oero Davied.
 إتشيرى: ...  شيرى:  إثماف إمبى مين ريت: ... * شيرى
. إم إب اورو دافيد
* wees...: de Moeder van de Geliefde: wees...:
de dochter van (koning) David.
.  إبنة الملك داود: ...  السالم:  أم الحبيب: ... * السالم
* El selemo...: om il 7ebieb. El selemo...: ibnat il
melik Dawoed.
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القطعة الثامنة

* !... : 5`2feri `nColomwn : !...
: `p`sici `nnidikeon :
*Shere…: tie esh-fierie en Solomoon: shere...:
ep et-shiesie en nie zieke-on:
 إب: ...  شيرى:  تى إشفيرى إن سولومون: ... * شيرى
: إتشيسى إن نى ذيكيؤن
* Wees...: de bruid van Salomo: wees...: de
roem der rechtvaardigen:
:  رفعة الصديقين: ...  السالم:  صديقة سليمان: ... * السالم
* El selemo...: sadikat Soleimen: El selemo…:
rif3at il sidi-kien.
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القطعة الثامنة

* ! ... : `povgai `n#ca`3ac : ! ... : `ptalso `n
Ieremiac.
* shere...: ep oe-khai en Iesa-iejas: shere...: ep
tal-etsho en Jeremie-jas.
 إب: ...  شيرى:  إب اوجاى إن إيصائياس: ... * شيرى
.طالتشو إن ييريمياس
* wees...: de verlossing van Jesaja: wees...: de
genezing van Jeremia.
.  شفاء أرميا: ...  السالم:  خالص أشعياء: ... * السالم
* El selemo...: galas ash3e-ja: El selemo…: shifa2
Arme-ja

Deel : 8
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* !... : `p`emi `nIezeki3l : !... : xaric tov
Dani3l :
* Shere…: ep e-mie en Jezekie-iel: shere...:
garis toe Danie-iel:
 خاريس تو: ...  شيرى:  إب إيمى إن ييزيكييل: ... * شيرى
: دانييل
* Wees...: de kennis van Ezechiël: wees...: de
genade van Daniël:
:  نعمة دانيال: ...  السالم:  ِعلم حزقيال: ... * السالم
* El selemo...: 3ilmi 7azke-jal. El selemo...: ne3mat
Danie-jal.
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القطعة الثامنة

* !... : `tgom `n#liac : !... :
pi`hmot `neliceoc.
* shere...: et khom en Ielias: shere...: pie
ehmot en Eliese-os.
 بى إهموت إن: ...  شيرى:  إتجوم إن إيلياس: ... * شيرى
. إليسيؤس
* wees...: de kracht van Elia: wees...: de
genade van Elisa.
.  نعمة اليشع: ...  السالم:  قوة إيليا: ... * السالم
* El selemo...: kowat ile-ja El selemo...: ni3mat
alisha3.
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القطعة الثامنة

* !... : 50eotokoc : !... : `0mav `nI=3c P=xc :
* Shere…: tie theotokos: shere...: ethmav en
Iesoes Piegristos:
 إثماف إن إيسوس: ...  شيرى:  تى ثيؤطوكوس: ... * شيرى
: بخرستوس
* Wees...: de Theotokos: wees...: de Moeder
van Jezus Christus:
:  أم يسوع المسيح: ...  السالم:  والدة االله: ... * السالم
* El selemo…: walidat il ileh : El selemo...: om
Jasoe3 al Massie7.
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القطعة الثامنة

* ! ... : 5`srompi e0necwc : !... :
0mav `nVioc )eoc .
* shere...: tie et-shrompie ethne- sos: shere...:
ethmav en Eejos The-os.
 إثماف إن: ...  شيرى:  تى تشرومبى إثنيسوس: ... * شيرى
. يوس ثيؤس
* wees...: de schone duif: wees...: de Moeder
van de Zoon van God.
.  أم إبن هللا: ...  السالم:  الحمامة الحسنة: ... * السالم
* El selemo...: il 7amama al 7asana: El selemo...:
omi ibn Allah.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Xere ne Maria : etaverme0re nac : `nge
niprof3t3c t3rov : ovoh avgw `mmoc.
* Shere ne Maria: etav er methre nas: enzje
nie profieties tieroe: oewoh av-kho emmos.
 إنجى نى إبروفيتيس:  إيطاف إير ميثرى ناس: ... * شيرى
.  أووه أفجو إمموس: تيرو
* Wees gegroet Maria: over wie alle profeten:
hebben getuigd: en gesproken.
.  وقالوا:  جميع األنبياء:  التى شهد لها: * السالم لمريم
* El selemo lie Mariam, al-letie shehed laha,
khamie3 el anbi-jë, we kaloe.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* H3ppe F5 pilojoc : `eta4sicar7 `nq35 : qen
ovmetovai : `natcagi `mpecr35.
* Hiep-pe Efnoetie pie Loghos: etaf et-shie sariks en
gietie: gen oe-met oewai: en at sazj-ie em pes rie-tie.

:  إيطاف تشى صاركس إنخيتى: * هيبى إفنوتى بى لوغوس
. إن أت صاجى إم بيس ريتى: خين أوميت او ّواى

* Zie, God het Woord: nam het vlees aan uit u: met
een éénheid: die onnoembaar is.

 ال ينطق:  بوحدانية:  الذى تجسد منك: * هوذا هللا الكلمة
.بمثلها
* Howeza Allaho il Kalima, allezie te-khesed
minkie, bi we7da-neeja, la jontak bi mithlehe.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* Tesoci al30wc : `ehote pi`2bwt : `nte Aaron : `w
03e0meh `n`hmot.
* Tet-shosie aliethoos: eho-te pie eshvoot: inte Aaron: oo thie ethmeh en ehmot.
 أوثى إثميه:  إنتى آآرون:  إيهوتى بى إشفوت: * تتشوسى أليثوس
. إن إهموت
* U bent waarlijk: meer verheven: dan de staf van
Aäron: o vol van genade.

 أيتها:  أكثر من عصا هرون:  بالحقيقة: * مرتفعة انت
.الممتلئة نعمة
* Mortafi3a antie, bil 7akieka, akthar min 3sa
Haroen, ai-jetohe el momteli-a ne3ma.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* A2 pe pi`2bwt : `eb3l `eMaria : ge `n0o4
pe `ptvpoc : `ntecpar0eni`a.
* Ash pe pie eshvoot: e-viel e-Maria: zje
enthof pie ep tiepos: en tes parthenia.
 جى إنثوف بى إب:  إيفيل إى ماريا: * أش بي بى إشفوت
.  إنتيس بارثينيا: تيبوس
* Wat is de staf: anders dan Maria: want het
is een toonbeeld: van haar maagdelijkheid.
.  بتوليتها:  ألنها مثال:  االّ مريم: * ما هى العصا
* Ma heja el 3asa, il-la Mariam, li-anaha
mithel, betole-jatihe.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Acerboki acmici : xwric cvnovci`a
: `m`p23ri `mf3etsoci : pilojoc `naidi`a.
* As er-vokie as miesie: goories sie-nosia: em
Epshierie em fie et-etshosie: pie Loghos en aizia.

 إم إبشيرى:  خوريس سينوسيا: * أس إيرفوكى أسميسى
. بى لوغوس إن أيذيا: إمفى إتتشوسى
* Zij werd zwanger en baarde: zonder
gemeenschap: de Zoon van de Allerhoogste: het
Eeuwige Woord.

.  الكلمة الذاتى:  إبن العلي:  بغير مباضعة: * حبلت وولدت
* 7abalat, wa waladat, bie gheir mobada3a, ibno el
3lie, al Kelime al zatie.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Hiten necevx3 : nem nec`precbi`a : `aovwn
nan Pu : `m`fro `nte 5ekkl3ci`a.
* Hieten ne evshie: nem nes epresvia: a-oeoon nan Eptshois: em efro ente tie ekliesia.
 أ اواون نان:  نيم نيس إبريسفيا: * هيتين نيس إفشى
.  إم إفرو إنتي تى إككليسيا: إبشويس
* Door haar voorbeden: en voorspraak: open,
o Heer, voor ons: de poorten van de kerk.
.  باب الكنيسة:  إفتح لنا يارب:  وشفاعتها: * بصلواتها
* Bie salawatehe, wa shafa3atiha, ifta7 lana ja
Rab, bab il kaniesa.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* %5ho `ero : w
` 50eotokoc : xa `fro `nniekkl3ci`a :
e4ov3n `nnipictoc.
* Tie tie ho e-ro: o tie theotokos: ka evro in nie
ekliesia: ef oe-ien en nie piestos.

 كا إفرو إن ني إكليسيا:  أو تى ثيؤطوكوس: * تى تيهو إيرو
.  إفؤ ّوين إن نى بيستوس:

* Ik vraag u: o Moeder Gods: houd de poorten van
de kerken: open voor de gelovigen.

 مفتوحة:  إجعلى أبواب الكنائس:  يا والدة االله: * أسألك
.للمؤمنين
* as-aloki ja walidat al ileh, ikh-3alie abwab il
kana2es, maftoe7a lil mö2-minien.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Maren5ho `eroc : e0rectwbh `egwn :
nahren pecmenrit : e0re4xw nan `ebol.
* Maren tie ho e-ros: eth-res toobh e-khon:
nahren pes menriet: ethref koo nan evol.
 ناهرين بيس:  إثريس طوبه إيجون: * مارين تيهو إيروس
. إثريف كو نان إيفول: مينريت
* Laat ons haar vragen: dat zij voor ons: bidt
bij haar Geliefde: dat Hij ons vergeven mag.
.  ليغفر لنا:  عند حبيبها:  أن تطلب عنا: * فلنسألها
* Fal nas-aloha, an tatlob 3ana, 3indi
7abiebeha li-jekgfir lene.
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طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

 مريم، ووالدة اإلله، لنسبح المسيح،تعالوا أيها المؤمنين
، أم ملـك المجد، العفيفــة النقــية، كـل أحــد يكرم،العذراء
. سائر المراتب العلوية،مـريم العذراء
Kom, o gelovigen: om Christus te loven:
en te eren de Moeder Gods: de Maagd
Maria.
Een ieder vereert: de zuivere onbevlekte:
Moeder van de Koning der heerlijkheid:
de Maagd Maria.
U bent meer verheven dan alle rangen in
den hoge,

De Expositie Adam Op Deel : 8

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

 إرتفعتى جدا أكثر، والطقوس المالئكية،والصفوف النورانية
 فى،  فإن المرتل داود يصرخ بقيثارته،منهم يا مريم العذراء
: كتاب المزامير الحسن فى الترتـيل هكذا قائال

de lichtgevende hemelse scharen en
engelenorden o Maagd Maria.
David de Psalmist riep uit terwijl hij zijn
citer bespeelde en de schone zanger zei
in het Boek van de Psalmen:

De Expositie Adam Op Deel : 8

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

 ويقول،قامت الملكة عن يمين الملك بلباس المجد والضياء
 إسمعى يا إبنة وأصغى بسمعك وإنسى شعبك وبيت: أيضا
سنك ألنه هو ربك وهو يأتى
ِ  فأن الملك قد إشتهى ح،أبيك
.ويحل فيك
"De Koningin stond aan de rechterhand
van de Koning, met een schitterende
glorievol gewaad. Hij zei ook: "Hoor, o
dochter en zie, neig uw oor. Vergeet uw
volk en het huis van uw vader, want de
Koning heeft uw schoonheid begeerd. Hij
is uw Heer en Hij zal komen en in u wonen.

De Expositie Adam Op Deel : 8

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

 تجسد،يسوع إلهنا الحقييى الذى أتى وتجسد ألجل خالصنا
 السالم.من الروح القدس ومن مريم العذراء العروس النقية
.لك يا مريـم خالص أبينا آدم
ِ  السـالم.لك يا مريم أم عمانوئيل
ِ

" Jezus, onze ware God, kwam en nam
het vlees aan voor onze verlossing, door
de Heilige Geest en uit de Maagd Maria,
de zuivere Bruid.
Wees gegroet Maria, Moeder van
Emmanuël. Wees gegroet Maria, redding
van onze vader Adam.

De Expositie Adam Op Deel : 8

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

.لك يا مريم فرح حواء
ِ  السالم.السالم لك يا مريم أم ملجأنا
لك يا مريم فرح هابيل
ِ  السالم.لك يا مريم فرح األجيال
ِ السـالم
 السالم ل ِك يا.لك يا مريم العذراء الحقيقية
ِ  السالم.الصديق
.مريم خالص نوح
Wees gegroet Maria, Moeder van onze
Toevlucht.
Wees
gegroet
Maria,
blijdschap van Eva. Wees gegroet Maria,
vreugde van generaties. Wees gegroet
Maria, vreugde van de rechtvaardige
Abel. Wees gegroet Maria, ware Maagd.
Wees gegroet Maria, redding van Noach.

De Expositie Adam Op Deel : 8

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

لك يا مريم نعمة
ِ  السالم.لك يا مريم الغير دنسة الهادئة
ِ السالم
لك
ِ  السالم.لك يا مريم األكليل الغير مضمحل
ِ  السالم.إبراهيم
.لك يا مريم أم القدوس
ِ  السالم.يا مريم خالص إسحق الطاهر

Wees gegroet Maria, deemoedig en
onbevlekt. Wees gegroet Maria, genade
van Abraham. Wees gegroet Maria,
kroon die niet verwelkt. Wees gegroet
Maria, redding van de zuivere Isaak.
Wees gegroet Maria, Moeder van de
Heilige.

De Expositie Adam Op Deel : 8

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

لك يا مريم ربوات
ِ  السالم.لك يا مريم تهليل يعقوب
ِ السالم
لك يا مريم أم
ِ  السالم.لك يا مريم فخر يهوذا
ِ  السالم.أضعاف
.لك يا مريم كرامة النبى صموئيل
ِ  السالم.الملك
Wees gegroet Maria, vreugde van Jakob.
Wees gegroet Maria, tienduizend maal.
Wees gegroet Maria, trots van Juda.
Wees gegroet Maria, Moeder van de
Meester. Wees gegroet Maria, prediking
van Mozes. Wees gegroet Maria, Moeder
van de Koning. Wees gegroet Maria, eer
van Samuël de profeet.

De Expositie Adam Op Deel : 8

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

لك يا مريم ثبات أيوب
ِ  السالم.لك يا مريم فخر إسرائيل
ِ السالم
لك يا مريم
ِ  السالم.لك يا مريم الحجر الكريم
ِ  السالم.الصديق
.لك يا مريم إبنة الملك داود
ِ  السالم.أم الحبيب

Wees gegroet Maria, trots van Israël.
Wees gegroet Maria, standvastigheid
van de rechtvaardige Job. Wees gegroet
Maria, kostbare edelsteen. Wees gegroet
Maria, Moeder van de Geliefde. Wees
gegroet Maria, dochter van koning
David.
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طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

لك يا مريم
ِ  السالم.لك يا مريم صديقة الملك سليمان
ِ السالم
لك
ِ  السالم.لك يا مريم خالص إشعياء
ِ  السالم.رفعة الصديقين
.يا مريم شفاء إرميا

Wees gegroet Maria, bruid van Salomo.
Wees gegroet Maria, roem van de
rechtvaardigen. Wees gegroet Maria,
redding van Jesaja. Wees gegroet Maria,
genezing van Jeremia.

De Expositie Adam Op Deel : 8

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

لك يا مريم نعمة
ِ  السالم.لك يا مريم معرفة حزقيال
ِ السالم
لك يا مريم نعمة
ِ  السالم.لك يا مريم قوة إيلياس
ِ  السالم.دانيال
لك يا مريم أم
ِ  السالم.لك يا مريم والدة اإلله
ِ  السالم.إليشع
.يسوع المسيح
Wees gegroet Maria, kennis van
Ezechiël. Wees gegroet Maria, genade
van Daniël. Wees gegroet Maria, kracht
van Elia. Wees gegroet Maria, genade
van Elisa. Wees gegroet Maria, Moeder
Gods. Wees gegroet Maria, Moeder van
Jezus Christus.
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طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

لك يا مريم أم إبن
ِ  السالم.لك يا مريم الحمامة الحسنة
ِ السالم
 هوذا: لك يا مريم التى شهد عنها األنبياء قائلين
ِ  السالم.هللا
، منك بوحدانية لم ينطق بمثلها
ِ هللا الكلمة أتى وتجسد

Wees gegroet Maria, schone duif. Wees
gegroet Maria, Moeder van de Zoon
Gods.
Wees gegroet Maria, van wie de profeten
hebben getuigd: "Zie, God het Woord
nam het vlees aan uit u, met een
onuitsprekelijke eenheid.
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طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

.حبلت وولدت الكلمة الذاتي بغير إختالط وال إمتزاج وال تغير
.ت حقا أكثر من عصاة هرون أيتها المملؤة مجدا
ِ إرتفع

U werd zwanger en baarde het Eeuwige
Woord,
zonder
vermenging
of
verandering. U bent waarlijk meer
verheven dan de staf van Aäron, o vol
van genade.

طرح آدام على ال ِقطعة الثامنة

De Expositie Adam Op Deel : 8

ت الغير
ِ  حمل.من هى العصاه إال مريم ألنها مثال بتوليتها
 أطلبى إلى إبنك الحبيب لكى.المنظور وإبن العلي الكلمة الذاتى
.ينعم لنا بغفران خطايانا أمين
Wat is deze staf, anders dan Maria, want
het
is
een
toonbeeld
van
haar
maagdelijkheid. Zij baarde de Onzienlijke,
de Zoon van de Allerhoogste, het Eeuwige
Woord."
Bid tot uw Geliefde Zoon, dat Hij ons
begenadigt met de vergiffenis van onze
zonden. Amen.
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مديح راشي او ماريا
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Maria

مديح علي ال ِقطعة التاسعة
يا م ر ي م
Een lofzang op Deel : 9
Ya miem reh yeh miem

: ال ِقطعة التاسعة
)ت
ِ ( أفموتي – دعي
Deel : 9 (Av moetie )

Een lofzang op Rashi O
Maria

مديح راشي او ماريا

مديح راشي او ماريا

Een lofzang Rashi O Maria

بك أصبح آدم :
* راشي او ماريا ِ :
* راشي او ماريا  :بعد ان كان نادم :
* راشي او ماريا  :كان مخالف وآثم :
* راشي او ماريا  :فاز وأخزى األركون .
* راشي او ماريا  :يا فرح هابيل :
* راشي او ماريا  :وتاج إسرائيل :
* راشي او ماريا  :أعطيت تهليل :
* راشي او ماريا  :بجميع من يمدحون .

مديح راشي او ماريا

Een lofzang Rashi O Maria

* راشي او ماريا  :يا نعمة إبراهيم :
سليم :
* راشي او ماريا  :هوذا إسحق َ
* راشي او ماريا  :يعقوب كان زعيم :
* راشي او ماريا  :جاءه يوسف ورآه بعيون
* راشي او ماريا  :داود رتل وقال :
* راشي او ماريا  :فيك شرح وأقوال :
* راشي او ماريا  :وأيضا فى األمثال :
* راشي او ماريا  :حكمة سولومون .

مديح راشي او ماريا

Een lofzang Rashi O Maria

* راشي او ماريا  :إن الكرسى المشروح :
شبه سفينة نوح :
* راشي او ماريا ِ :
* راشي او ماريا  :زهرة عطرة تفوح :
* راشي او ماريا  :وأغصان الزيتون .
* راشي او ماريا  :مركبة الشاروبيم :
* راشي او ماريا  :أجنحة السيرافيم :
* راشي او ماريا  :يا إبنة يواقيم :
* راشي او ماريا  :شورية مع هارون .

مديح راشي او ماريا

Een lofzang Rashi O Maria

ت نعمة بطرس :
* راشي او ماريا  :أن ِ
* راشي او ماريا  :يا حكمة بولس :
* راشي او ماريا  :يا فرحة فيلبس :
* راشي او ماريا  :طهر المعترفين .
* راشي او ماريا  :يا خالص متياس :
* راشي او ماريا  :وأمانة توماس :
* راشي او ماريا  :يا قدس األقداس :
ت غيرة سيمون.
* راشي او ماريا  :راشى أن ِ

مديح راشي او ماريا

Een lofzang Rashi O Maria

* راشي او ماريا  :إكليل الشهداء :
بك الفرح بدأ :
* راشي او ماريا ِ :
ت المقصود :
* راشي او ماريا َ :كمل ِ
ت قلعة وحصون .
* راشي او ماريا  :أن ِ
* راشي او ماريا  :من بعد ما ولدتيه :
* راشي او ماريا  :على ِكتفك حملتيه :
* راشي او ماريا  :طفل وأرضعتيه :
* راشي او ماريا  :كيف هذا األمر يهون .

مديح راشي او ماريا

Een lofzang Rashi O Maria

* راشي او ماريا  :هذا سر مكتوم :
* راشي او ماريا  :عن الكون المرسوم :
* راشي او ماريا  :سر صار مفهوم :
* راشي او ماريا  :بعد أن كان مكنون .
* راشي او ماريا  :من هو صاحب األفكار :
* راشي او ماريا  :يفحص هذه األسرار :
* راشي او ماريا  :هذا نور من نار :
* راشي او ماريا  :ال تدركه ظنون .

مديح راشي او ماريا

Een lofzang Rashi O Maria

* راشي او ماريا  :وان قلت أحويه :
* راشي او ماريا  :وبعض معانيه :
* راشي او ماريا  :ما أقدر أرويه :
* راشي او ماريا  :للعالى والدون .
* راشي او ماريا  :وإن قال الناظر :
* راشي او ماريا  :وصف شرفك قائم :
* راشي او ماريا  :لكن بعزائم :
* راشي او ماريا  :منك متصلون .
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مديح علي ال ِقطعة التاسعة
يا م ر ي م
Een lofzang op Deel : 9
Ya miem reh yeh miem

ال ِقطعة التاسعة :
ت)
( أفموتي – دعي ِ
) Deel : 9 (Av moetie

Een lofzang op Deel : 9

Ya miem reh yeh miem

مديح علي ال ِقطعة التاسعة
يا م ر ي م

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 قد نلت:  يا ست األبكار: * يا م ر ي م
:  ووهبت تعظيم: تعظيم من نور األنوار
ت الخالق من ذا
ِ  وحمل: من عنده قد صار
. ال يحتار
* Ya miem reh yeh miem, ya set el abkar,
qad nelty ta3ziem, min noor el anwar, Wa
wohebty ta3ziem, min 3endoo qad sar,
wa 7amalty al 5aleq, man za la ya7tar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  للرؤساء أمثال: ت أعجوبة
ِ * قد صر
:  وفي اإلنجيل قد قال: درة محجوبة
 يا إبنة:  في كل األجيال: يعطونك الطوبى
. ت الشاروبيم
ِ  قد فق: يواقيم
* Qad serty o3gooba, lel ro2sa2 amthal,
dorrah ma7gooba, wa fi el Engeel qad
qal, Yo3tonek el tooba, fi kol el akhial, ya
ebnat
Youaqeem,
qad
foqty
el
Sharoubim .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

ت
ِ  وأن:  يا أم الرحمة: ت
ِ * من نال ما نل
ت
ِ  ولالهوت صر: ت مملوءة نعمة
ِ قد صر
 أرباب: وإحتار فيك
:  حجابا للكلمة:
َ
. التفهيم
* Man nal nolty, ya om el ra7ma, wa anty
qaad serty mamloo2a ne3ma, Wa lel
lahot serty, 7egaban lel kalema, wa
a7tara fiki arbab el tafhiem.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 يا:  يا مجمرة هارون: * يا تابوت العهد
 يا نور:  يا إبنة صهيون: روح المجد
 يا:  ونحظى بالنعيم:  بك نَسعد: العيون
. مملوءة نعمة
* Ya taboot el 3ahd, ya makhmaret
Haroun, ya ro7 el magd, ya ebnat
Sehioun, Ya noor el 3oyoon, beky
nas3adoo, wa na7za bel-na3iem, ya
mamlou2a ne3ma.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

ت الحصن الحصين
ِ  أن: * يا مملوءة نعمة
:  يا عون المساكين: ت كنز الرحمة
ِ  أن:
:  يا شفيعة القديسين: بإبنك زالت النقمة
.  يا أم الرحيم: شفيعتنا في الزحمة
* Ya mamlou2a ne3ma, anty el-7esn el
7aseen, anty kanz el ra7ma, ya 3awn almasakeen, Be-ebnek zalet el naqma, ya
sahfi3at el qedisin, shafi3etna fil za7ma,
ya om el-ra7im.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 يا:  يا ست األبكار: * نقدم لك التعظيم
 والمولود:  يا كرسيا مختار: إبنة يواقيم
 اإلله العظيم:  أزال عنا العار: منك كريم
.  خالق األدهار:
* Noqadem laky el ta3zeem, ya set el
abkar, ya ebnat Yowaqim, ya korseyan
mokhtar, Wel-mawlood menky karim,
azal 3anna el 3ar, al ilah el 3azeem, galek
el ad-har .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 يا:  يا قدس األحبار: * يا زين األبكار
 يا َكنز:  يا نور األنوار: طهر األطهار
:  أنت هي الكرمة:  يا أم الرحمة: النعمة
. المملوءة أثمار
* Ya zin el abkar, ya qods el-a7bar, ya
tohr el athar, ya noor el anwar, ya kanz el
ne3ma, ya om el ra7ma, anty heya el
karma, al mamlou2a athmar .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

ت
ِ  أن:  قد نلت تعظيم: * يا إبنة يواقيم
ت
ِ  أن:  ذات المجد والفَ َخار: هي أورشليم
ت
ِ  فكك:  يا جوهر مكنون: هي صهيون
.  من يد المكار: المسجون
* Ya ebnat Yowaqim, qad nolty ta3zeem,
anty heya Orshaleem, zat al makhdi wal
fagaar, Anty heya Sehioun, ya khawhar
maknoon, fakakty el maskhoon, men yad
el makar .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  الخاطئ النادم: * إبنك خلص آدم
 ربك من:  من كل األضرار: وعتق العالم
كرك
ِ  قد طيب ِذ:  لما رأى طهرك: صغرك
.  في كل األقطار:
* Ebnek gallas Adam, el gaty el nadem,
we 3ataq el 3alam, min kol el adrar,
Rabek men soghrek, lamma ra2a tohrek,
qad tayab zekrek, fi kol el aqtar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  بمحكم األقوال: لك غبلاير
ِ * أرسل
 روح: لك إختار
ِ  اللـه: وبشرك إذ قال
 يا:  وسكن في أحشائك: قدسه مالكي
.  في كل األجيال: طوباك
عدرا
ِ
* Arsal laky Ghabrial, bemo7kam el
aqwal, wa basharek iz qal, Allaho laky
egtar, Ro7 qodso malaky, wa sakan fi
a7shaky, ya 3adra toobaky, fi kol el
akhiaal .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  الرب القدوس: * إن غير المحسوس
 ونظرته األبصار: منك أتى ودعي إيسوس
 والنار فيه تتأجج:  موسى رأى العوسج:
.  ما ضرته النار:  وأغصانه تتوهج:
* inne ghair el ma7soos, al-rab el
qodoos, menky ata wa do3aya Isoos, wa
nazaratho el absar, Mousa ra2a el
3awsakh, wal nar fih tata2khakh, wa
aghsano tatawahakh, ma darat-ho el nar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 في:  ملتهبا بالنيران: * إن ما رأته العينان
 هي مريم زينة األبكار: العوسج واألغصان
:  الرب القدوس:  والنار هى إيسوس:
.  مكتوبا في األحجار: معطينا الناموس
* inne ma ra2atho el 3aynan, moltaheban
bel niran, fi el 3awsakh wal ghsan, heya
Mariam zenat el-abkar, Wel nar heya
Isoos, al Rab el Qodoos, mo3tina el
namoos, maktooban fil a7khar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  عن هذا التأويل: * فى أشعياء قد قيل
 حزقيال:  الملك الجبار: تلد عمانوئيل
 وختم:  دخل فيه رب األرباب: رأى باب
.  عال المقدار: الباب مهاب
* Fi Ash3eya qad qeel, 3an haza el
ta2weel, taled 3emanou2eel, al Malek el
khabar, 7azqeyal ra2a bab, dagal feeh
Rab el arbab, wa getm el bab mohab,
3alya el meqdar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 لما:  ألن يسوع إبنك: * عال هو قدرك
 أيضا دانيال:  تزينت األمصار: ولد منك
:  رأيت الكرسي العال:  تنبأ حيث قال:
. عالي المقدار
* 3alen howa qadrek, le2ane Yasoo3
ebnek, lamma woled mennek, tazayanat
el amsar, aydan Danial, tanaba2 7aytho
qal, ra2ayt el korsy el 3al, 3aleya el
meqdar .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 شبه إبن اإلنسان: * نظرت فوق األركان
 وهو:  على كل األقطار:  وله سلطان:
 الوف:  ومن حوله طغمات: رب القوات
. وربوات من عظم ووقار
* Nazart fo2 el arkan, shebh Ebn el
ensan, wa laho el soltan, 3ala kol el
aqtar, Wa howa Rabo el Qowat, wa men
7awloh taghamat, olof wa rabawat, men
3ezamen wa waqar .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 أيضا: ت الكاربيم
ِ  فق: * يا إبنة يواقيم
 منك جاء:  وكل األباء األبرار: السيرافيم
 يمدح فيك داود:  الرب المعبود: المولود
.  بالعشرة أوتار:
* Ya ebnat Yowaqim, foqty el Karoubim,
aydan el Serafaim, wa kol el aba2 el
abrar, Menky kha2 el mawlood al Rab el
ma3bood, yamda7 fiki Dawood, bel
3asharat awtar .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 والعدرا تحبل:  قول ممجد: * الوتر األول
 الوتر الثاني داود بالتهليل: بالملك الجبار
.  مع ضرب القيثار:  يرتل باأللحان:

* El watar el awal, qawlon momakhad,
wel 3adra ta7bal, bel-Malek el khabar, El
watar el tany, Dawood bil tahliel, yoratel
bel al7an, ma3 darb el qithar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

 بالنور: ت مؤتمنة
ِ  أن: * الثالث يا إبنة
 الوتر الرابع: لك إختار
ِ  والرب: مشتملة
 في كل:  ذا قول شائع:  إصغ يا سامع:
. االقطار
* Wel thales ya ebna, anty mo2tamana,
bel noor moshtamala, wal Rabo laky
egtar, El watar el rabe3, esghy ya same3,
za qawlon sha2e3, fi kol el-aqtar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  حمامة هى تظهر: * الخامس َخبر
:  على منكبيها صار: بالذهب األصفر
 لكني:  قوال ما أخفيه: والسادس قال فيه
.  وأشهره إجهار: أرويه
* elgames gabbar, 7amama heya tazhar,
bel zahab el asfar, 3ala menkabayha sar,
Wel sades qal fih, qawlan ma agfih,
lakeny arweeh, wa oshheraho ekh-har.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  يا جبل اللـه العال: * والسابع إذ قال
:  بال شك وال إنكار: تجسد منك المتعال
 إختارها:  للعدرا مريم: والثامن رنم
.  كللها بالفَ َخار: المعظم
* We ssabe3 iz qal, ya khabal Allah el 3al,
takhasad menky el mota3al, bela shakin
wala enkar, Eel thamen rannam, lel-3adra
Mariam, egtarha el mo3azam, kallalha bel
fagar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  يظهر حقا منها: * التاسع قال عنها
 والبكورية في حفظ: اإلله وهو إبنها
 في:  اللـه القادر:  الوتر العاشر: ووقار
.  مسكن األبرار: صهيون ظاهر
* El tase3 qal 3anha, yazhar 7aqan
menha, al ilah wa howa ebnaha, wal
bokooreya fi 7efzen wa waqar, El watar
el 3asher, Allah el qader, fi Sehioun
zaher, maskan el abrar .

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  ِمثلك أيتها البكر: * لم يوجد في الدهر
 يا:  عن آدم والعار: ت األسر
ِ ألنك فكك
ِ
 أنا عبدك:  يا فخر اإليمان: سيدة األكوان
.  غارق في األوزار: حيران
* Lam yowgad fi el adahr, methlek
ayatoha el bekr, le2aneki fakakty el asr,
3an Adam wal 3ar, Ya sayedet el akwan,
ya fagr el iman, ana 3abdek 7ayran,
gharek fil awzar.

Een lofzang op Av moetie

مديح علي أفموتي

:  ال تتركي عبدك: * عال هو قدرك
 ألن ِك:  عتقا من النار: قصدي من إبنك
 وعنا:  وللدعا يسمع: خير من يشفع
.  ضربات المكار: يدفع
* 3alen howa qadrek, la tatroky 3abdek,
qasdy men ebnek, 3etqan men el nar,
Le2anaky gair man yeshfa3, wa lel do3a
yesma3, we 3ana yedfa3, darabat el
makar .

مديح علي أفموتي

Een lofzang op Av moetie

 وإلبس ثوب: * قم إنهض يا مسكين
 فهي تشفع في:  وقول آمين آمين: اليقين
 والناظم المسكين مادحها في كل: الحضار
 سوى سيدة األبكار:  ماله يوم الدين: حين
* Qom enhad ya meskeen, wa elbes thob
el yaqeen, wa qol Amin Amin, fa heya
tashfa3 fil-7odar, Wal nazem el meskeen,
made7ha fi kol 7in maloh yom el din,
sewa sayedet el abkar .
Index - الفهرس
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Deel : 9
) ( Av moetie
ال ِقطعة التاسعة
( أفموتي )

Deel : 9

القطعة التاسعة

* Avmov5 `ero : Mari`a 5par0enoc
: ge 5`hr3ri =e=0v : `nte pi`c0oinov4i.
*Av moetie e-ro: Maria tie parthenos: zje tie ehrierie eth-oe-wab: ente pie estoi noefie.

 جي تى إهريرى:  ماريا تى بارثينوس: * أفموتى إيرو
. إنتي بى إسطوى نوفى: إثؤواب
* U bent genoemd: o Maagd Maria: de heilige:
welriekende bloesem.

.  التى للبخور:  الزهرة المقدسة:  يا مريم العذراء: * دعيت
* Do3-itie je, Mariam el 3zrä, al zahra al mokaddasa, alletie lil bogoer.

Deel : 9
القطعة التاسعة
* )3`etac5ov`w
`e`p2wi
:
acfiri
`ebol
:
qen `0novni `nnipatriarx3c : nem ni`prof3t3c.
* Thie etas tie oo-oe e-epshooi: as fierie evol: gen
eth-noenie en nie patriarshies: nem nie profieties.

 خين إثنونى:  أسفيرى إيفول: * ثى إيطاس تى اواو إإبشوى
.  نيم نى إبروفيتيس: إن نى باطريارشيش
* Dat bloeide: en voortkwam: uit de stam van
de patriarchen: en profeten.
.  األباء واألنبياء:  من أصل رؤساء:  وأزهرت: * التى طلعت
* El-letie tala3at we azharat, min asli ro-ese2,
el elebe2 wel enbi-jë.

Deel : 9

القطعة التاسعة

*`Mfr35 `mpi`2bwt : `nte Aaron piov3b
: `eta4firi `ebol : a4opt `nkarpoc.
* Em efrietie em pie eshvoot: ente A-aron pie
oe-wieb: etaf fierie evol: af opt en karpos.
 إيطاف:  إنتى آآرون بى اويب: * إم إفريتى إمبى إشفوت
. أف اوتب إن كاربوس: فيرى إيفول
* Zoals de staf: van Aäron de priester:
bloeide en vrucht voortbracht.
.  ثمرة:  أزهرت وأوسقت:  هرون الكاهن: * مثل عصا
* Mithlo 3asa, Haroen el kahin, azharat, we
awsakat thamara.

Deel : 9

القطعة التاسعة

*Ge `are`gfo `mpilojoc : asne `cperma `nrwmi
: ecoi `nattako : `nge tecpar0eni`a.
* Zje a-re ekh-fo em pie loghos: at-shne es-perma
en roomie: es-oi en at-tako: enzje te parthenia.

:  أتشيني إسبيرما إن رومى: * جيه أر إجفو إمبى لوغوس
.  إنجي تى بارثينيا: إسؤى إن أتطاكو
* Want u baarde het Woord: zonder menselijk
zaad: en uw maagdelijkheid: werd niet aangetast.

.  بال فساد:  وبتوليتك:  بغير زرع بشر: * ألنِك ولدت الكلمة
* Li-enik weled-tie il Kelima, bi-gheir zar3i bashar,
we batoeli-jatoki bi-gheiri fa-saad.

Deel : 9
القطعة التاسعة
* E0be fai ten5`wov ne : hwc 0eotokoc :
ma5ho `mpe23ri : e0re4xw nan ebol.
* Ethve fai ten tie oo-oe ne: hoos theotokos: matieho em pe shierie: ethref koo nan evol.
 ماتى هو إمبي:  هوس ثيؤطوكوس: * إثفي فاى تين تى أوأوني
.  إثريف كو نان إيفول: شيرى
* Daarom verheerlijken wij u: als zijnde Moeder
Gods: vraag uw Zoon: om ons vergeving te
schenken.
.  ليغفر لنا:  اسألى ابنك:  كوالدة االله: * فلهذا نمجدك
* Fe li-heze nome-gid-okie, ke-welidet il ileh, is-elie Ibnik
li-je ghfir lene.

/ / /

لينك

Link

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة
De Expositie Adam Op
Deel : 9

مديح علي ال ِقطعة العاشرة
أمدح في البتول
Een lofzang op Deel : 10
Amda7 fil batoel

ال ِقطعة العاشرة :
( تي اووي إن هيكانوس )
Deel : 10
) ( Te-oi en hiekanos

De Expositie Adam
Op Deel : 9
طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

De Expositie Adam Op Deel : 9

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

،  ال يستطيع أن ينطق بكرامة مريم، لسانى البائس والخاطئ
 أن يمنحـــنى منطقا وحكمة، لكننى أسأل تحــنن إلهــنـا
.  لكى أبتدئ بجسارة وأقول يسيرا من مدائحها، سمائية
Mijn zwakke: en zondige tong: is niet in
staat te spreken: van uw eer, o Maria.
Maar ik vraag: om de barmhartigheid van
onze God: dat Hij mij woorden: en
hemelse wijsheid schenkt,
zodat ik met vrijmoedigheid ook maar
voor een deel haar zaligheid kan uiten en
bezingen,

De Expositie Adam Op Deel : 9

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

:  لكى أمدحها هكذا قائال، متيقنا منها أن تساعدنى فى القول
 إفرحي يا من، إفرحي يا مريم فخر جنسنا وشفيعة المؤمنين
. ت الذى نش ِل أبانا آدم من هفوة الخطية
ِ ولد

bijgestaan door haar, en zeggen: "Wees
verblijd, o Maagd, trots van ons geslacht
en voorspraak voor de gelovigen. Wees
verblijd, u die onze vader Adam heeft
opgetrokken uit de val van de zonde.

De Expositie Adam Op Deel : 9

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

، ت الذى خلص حواء من طلقات الموت
ِ إفرحي يا من ولد
 إفرحي يا. إفرحي يا من تعلو على المالئكة من أجل طهارتها
. من صارت مسكنا لرب القوات

Wees verblijd, u die Eva gered heeft van
de pijnen van de dood. Wees verblijd, u
die meer verheven is dan de engelen
wegens uw zuiverheid. Wees verblijd, u
die een tempel werd voor de Heer der
heerscharen.

De Expositie Adam Op Deel : 9

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

 إفرحي يا. إفرحي يا كوكب أشرق ضياها على كواكب السماء
 إفرحي يا عروس. من صار من قِبلها كل األفراح اإللهية
. عريسها هو الختن الحقيقى

Wees verblijd, o stralende ster van wie
het licht de sterren van de hemel heeft
overtroffen.
Wees verblijd, u door wie alle goddelijke
blijdschap gekomen is. Wees verblijd, o
Bruid zonder bruidegom.

De Expositie Adam Op Deel : 9

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

 افرحى. افرحى يا من ولدت الذى ترتعد منه صفوف المالئكة
. يا من صارت محال لحكمة الحكماء وأنارت عقول المؤمنين
، افرحى يا من قبلت إليها البشارة الطاهرة المالئكية

Wees verblijd, u die gebaard heeft Hem
voor wie de engelenscharen sidderen.
Wees verblijd, u die een tempel is
geworden voor de Wijsheid der wijzen,
die het verstand van de gelovigen heeft
verlicht. Wees verblijd, u die de zuivere
boodschap van de engel heeft aanvaard,

De Expositie Adam Op Deel : 9

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

بحلول إبن هللا فى أحشاها الكلمة األزلى الذى تجسد وولد من
 إفرحي يا من شفاعتها مقبولة عند الرب فى. أجل خالصنا
. جنس البشر

aangaande de vleeswording van de Zoon
van God uit haar schoot, het Eeuwige
Woord, Hij die het vlees heeft
aangenomen en geboren is voor onze
verlossing. Wees verblijd, u wier
voorspraak aanvaard is bij de Heer, ten
behoeve van de mensheid.

De Expositie Adam Op Deel : 9

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

 إفرحى أيتها.إفرحي أيتها األرض حاملة الطيب معدن الرأفة
. المائدة حاملة سرور الغفران

Wees verblijd, o draagster van de
heerlijke
amber,
de
ijzersterke
onbuigzame genadebron.
Wees verblijd, o altaar dat de vreugde
van de vergiffenis draagt.

طرح آدام على ال ِقطعة التاسعة

De Expositie Adam Op Deel : 9

. إفرحي يا من صار إلينا من قبلها الوصول إلى الملكوت
. نسألك إذكرينا عند إبنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا

Wees verblijd, u door wie wij toegang
kregen tot het Koninkrijk. Wij vragen u,
gedenk ons bij uw Geliefde Zoon, dat Hij
onze zonden vergeeft. Amen.
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لينك

Link

مديح علي ال ِقطعة العاشرة
أمدح في البتول
Een lofzang op Deel : 10
Amda7 fil batoel

ال ِقطعة العاشرة :
( تي اووي إن هيكانوس )
Deel : 10
) ( Te-oi en hiekanos

Een lofzang op Deel : 10

Amda7 fil batoel

مديح علي ال ِقطعة العاشرة
أمدح في البتول

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

 وأشرح عنها وأقول: * أمدح في البتول
.  يا جوهر مكنون:  يا أصل األصول:
 وبلغنا:  خالص جنسنا: * بإبنك يا ستنا
. وبك نَحن فرحون
ِ : المنى
* Amda7 fil batoel, we ashra7 3anha we
oul, ya asl el 2osoul, ya khawhar
maknoen .
* Be-ibnik ya sittina, galas khinsina, we
balaghna el monna, we biki na7noe
fare7oen .

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  من ست البنات: * تجسد اإلبن بثبات
 عند اإلقرانيون: صـ ِلب عنا ومات
:  هي إبنة صهيون: * ثمرة العيون
.  إني بحبك مفتون: أعدائي يقولون
* Takhasade al-ibn bethabat, min sit el
banat, sollib 3anna we mat, 3ind el
Ikranioen .
* thamarat el3eion, heja ibnat Sihyoen,
a3da2y yakoloen, inny be7obek mafton.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

ت
*
ِ  وقبل:  ببشائر وأقوال: جاك غبلاير
ِ
.  وهو سر مكنون: ما قال
:  وهو رب القدرة: ت الثمرة
ِ * حوي
.  يا إبنة صهيون: ت سماء مقمرة
ِ وصر
* Khaki Ghabriaal, bebasha-ir we akwal,
we kabilti ma kal, we howa maknoen .
* 7aweiti elthamara, we howa rab
elkodra, we serti sama mokmera, ya
ebnat sehion.

Refrein

 موسى:  يا فخر الرتَب: * سباني حبك
. رآك عجب من عجب
ِ
 والصلبان ذهب: * والقناديل فضة بتضوي
. يا شورية هارون:  يا قبة موسى يامريم:

المرد

* Sabani 7obbik, ya fagr el rotab, Moesa
ra-aki, 3akhab min 3akhab.
* wel anadiel fadda betidwi, wel solban
dahab, ya obit Moesa ya Mariam, ya
shoryit Haroen.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  بعد أن كان نادم: * إبنك خلص آدم
.  من كيد األركون: وعتق العالم
:  تجسد وهو الوحيد: * دائم التمجيد
 من األسر والسجون: ألجل خالص العبيد
* ibnik gallas Adam, ba3d an kan nadim,
we 3ataq el 3alam, we na7noe biki
fare7oen.
* Da2im el-tamkgied, takhasad we howa
al-we7ied, le akhli galas el3abied, min
kid el arkoen .

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  الملك إشتهى حسنك: عنك
* ذكر داود
ِ
.  رب العرش المكنون: منك
ِ وتجسد
 من حول العرش: * ربوات ربوات وألوف
 وشهداء متصلون:  وطوائف وصفوف: وقوف

* Zakar Dawoud 3anki, elmalik ishtaha
7osnik, we takhasad min-ki, rab el 3arsh
el maknoen.
* Rabawet rabawet we 2oloef, min 7awl
el 3arsh we2oef, we tawa2ef we sefoef,
we shohade2 mottaseloen.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  وصرنا في إطمئنان: * زالت عنا األحزان
. بك فرحون
ِ  ونحن: بك ياقرة األعيان
ِ
:  إن العذراء ولدَت: * سالومة شهدَت

.  بالسر المكنون: آمنَت واعتقدَت

* Zehlit 3anna el a7zan, we sirna fi
itme2nan, biki ya korrat al3ijon, we
na7no biki fari7oen .
* Saloema shahadat, in el 3adra waldat,
amnat we3takadat, bi-ssir el maknoen.

Refrein

 موسى:  يا فخر الرتَب: * سباني حبك
. رآك عجب من عجب
ِ
 والصلبان ذهب: * والقناديل فضة بتضوي
. يا شورية هارون:  يا قبة موسى يامريم:

المرد

* Sabani 7obbik, ya fagr el rotab, Moesa
ra-aki, 3akhab min 3akhab.
* wel anadiel fadda betidwi, wel solban
dahab, ya obit Moesa ya Mariam, ya
shoryit Haroen.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  في سفر التكوين القويم: * موسي الكليم
 كسلم بالبهاء مقرون: رآك يعقوب العظيم
ِ قال

أنك شفيعة النفوس
* شهد
ِ : عنك الرؤوس
ِ
.  كما تنبأ النبيون:  يا بكر وعروس:
* mouse al kaliem, fi sifr eltakwien el
kawiem, kal ra2aki ja3kob el3aziem, kasollem bel-baha2 makroun .
* shahad 3anki elre2os, annaki shafie3at
alnefos, ya bike we 3aros, kama tanaba2
alnabeyoen,

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

 بأن يسوع يظهر: * صاح هوشع وخبر
الواصلون
 يحتار فيه:  شبه ندي ومطر:
ِ

:  فصار يبكي وهو نادم: * ضل بحواء آدام
 ولوال إبنك لدام: خرج وهو عريان هائم
. محزون
* sa7 hosha3 wa gabbar, be anne yasoe3
yazhaar, shebh nada we matar, ya7tar
fihi el wasifoen.
* dali be-adam 7awa2, fasar yabki we
howe nadem, garakh we howe 3orjan
ha2im, we lola ibnik la dam ma7zoen.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  وفي الظلمة أبرق: * ضوءك قد أشرق
.  فجنى ثمارة المسيحيون: وغصنك قد أورق

: ت العلماء
*
ِ  حير: طوباك يا سماء
ِ
.  في وصفك يتكلمون: فالسفة مع حكماء
* Dou2ek kad ashrak, we fi elzolma abrak,
we `3osnik kad awrak, fe khana themaro
elmase7eion.
* Toebaki toebaki, 7ayarti el 3olama2,
falasfa
ma3
7okkama2,
fi
wasfik
jatakalemoen .

Refrein

 موسى:  يا فخر الرتَب: * سباني حبك
. رآك عجب من عجب
ِ
 والصلبان ذهب: * والقناديل فضة بتضوي
. يا شورية هارون:  يا قبة موسى يامريم:

المرد

* Sabani 7obbik, ya fagr el rotab, Moesa
ra-aki, 3akhab min 3akhab.
* wel anadiel fadda betidwi, wel solban
dahab, ya obit Moesa ya Mariam, ya
shoryit Haroen.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  العالي في سماه: * ظهر منك اإلله
 كما يفعل المخلوقون: ورضع لبنك برضاه
 وحملته:  ألن يسوع إبنك: * عال حسن ِك

.  فخلص به البشريون: في بطنك
* Zahar minki el ilaah, el3ali fi sama, we
rada3 labanik beredah, kama jaf3el el
magloqoun.
* 3ala 7osnoki, li2ana jasoe3 ibnik, we
7amalih fi batnik, fa-gallas bihi elbashariion.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  يا بهجة األرواح: بك المداح
ِ * تغنى
 وقولة صحيح موزون: من مدحك يرتاح
:  وهو قصدي وطلبي: * فزت بعفو ربي
.  ميراث الملكوت: يعطيني حسب قلبي
* Tghanne biki elmodda7, ya bahkhat el
arwa7, men mede7ik yerta7, we kawlo
sa7i7 mawzoen.
* Fozt b3efwi rabbi, we howe kasdy we
talabi, jo3tini 7asab kalbi, mierath
elmalakot.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  مات لمحو المآ ِثم: * قديم أزلي دائم
.  وبـذا تالميذة يكرزون: وإستيقظ كالنائم
 أولئِ َك الرسل األحبار: * كرزوا في األقطار
.  وعجائب يصنعون:  ونادوا باإلستبشار:
* Qadiem azali da2im, mat lema7w
elma2athem, we estajkaz kal-na2em webeze talamiezo yakrezoen .
* Krazo fi el-aktaar, ole2ike elrosol el
a7baar, we nado bel estebshaar, we
3akha2eb jasna3oen.

Refrein

 موسى:  يا فخر الرتَب: * سباني حبك
. رآك عجب من عجب
ِ
 والصلبان ذهب: * والقناديل فضة بتضوي
. يا شورية هارون:  يا قبة موسى يامريم:

المرد

* Sabani 7obbik, ya fagr el rotab, Moesa
ra-aki, 3akhab min 3akhab.
* wel anadiel fadda betidwi, wel solban
dahab, ya obit Moesa ya Mariam, ya
shoryit Haroen.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

ت
ِ  حمل:  يا إبنة يواقيم: لك كل التعظيم
ِ *
.  ووضعتِه ياقرة العيون: السر العظيم
 ونطقا: فيك أمثال
ِ  ضربوا: * موسى ودانيال
.  في حبك يا إبنة صهيون: بصحيح األقوال
* Lekikol alt3ziem, ya ibnat yowakiem,
7amalti elser el3aziem, we wada3tieh ya
korat al3eion.
* Moesa we Danial, daraboe fiki amthaal,
we nataka besa7ie7 el akwaal, fi 7obik ya
ibnat sehioen.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

 لوال:  يا فخر األزمان: ت األكوان
ِ * نور
.  كل الخالئق يعتقون: إبنك ما كان
 ذهب:  جا َء بها األعيان: * هدايا ألوان
.  لها المجوس حاملون: ومر ولبان
* Nawarti el akwan, ya fagr el azman, lola
ibnik ma kan, kol el gala2ik yo3takoen.
* Hadaya alwaan, kha2a biha el a3yan, e
zahab we morr we loban, leha el
makhoes 7a-meloen.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

:  الرب المعبود: * وسجدوا للمولود
.  وجنده مندهشون: وهيرودس خائف مجهود
 عب ِدك الخاطئ: * ال تَهملي في كل حين
 أنا:  شفاعتك يوم الدين أرجوها: المسكين
. والمؤمنون
* We sakhadoe lil mawloed, elrab el
ma3boed, we Hirodis ga2if makh-hod, we
khondo mondehishon .
* La tahmili fi kole 7ien, 3abdik elgati
elmeskien, shafa3tik yom el dien
arkhoha, ana we elmo2minien.

Een lofzang op Deel : 10

مديح علي ال ِقطعة العاشرة

لك الشرف والفخار
ِ  يا من: * يا سيدة األبكار
 علي من بنا:  إسعفينا بالنجدة واإلنتصار:
. يمكرون
 وحصول:  وقوة مع إيمان: * نسأل إبنك الغفران
.  يوم الخالئق يعتقون: شعبك علي إطمئنان

* ya sajedat el-abkaar, ya man leki elsharaf
we alfagaar, Es3fina belnakhda we elentesaar, 3ala man bina yamkoroen.
* We nas-al ibnik el ghofran, we kowa ma3e
iman, we 7esoel sh3bik 3le etme2naan,
yom el gala2ek yo3takoen.

Refrein

 موسى:  يا فخر الرتَب: * سباني حبك
. رآك عجب من عجب
ِ
 والصلبان ذهب: * والقناديل فضة بتضوي
. يا شورية هارون:  يا قبة موسى يامريم:

المرد

* Sabani 7obbik, ya fagr el rotab, Moesa
ra-aki, 3akhab min 3akhab.
* wel anadiel fadda betidwi, wel solban
dahab, ya obit Moesa ya Mariam, ya
shoryit Haroen.
Index - الفهرس
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Deel 10 van de Zondag
Theotokie

القطعة العاشرة من ثيؤطوكية
األحد

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Teoi `nhikanoc : `ehote n3=e=0v
t3rov : e0retwbh `egwn : `w
03e0meh `nhmot.
* Te-oi en hiekanos: eho-te nie eth-oe-wab tieroe:
ethre toobh e-khoon: oo-thie ethmeh en ehmot.

 إثرى:  إيهوتى نى إثؤاب تيرو: * تي اوى إن هى كانوس
.توبه إيجون او ثى إثميه إهموت
* U bent meer waardig: dan alle heiligen: om
voor ons te bidden: o vol van genade.
:  أن تطلبى عنا:  أكثر من جميع القديسين: ت مستحقة
ِ * أن
.أيتها الممتلئة نعمة

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Tesoci `ema2w: `ehote nipatriarx3c: ovoh
tetai3ovt: `ehote niprof3t3c.
* Te et-shosie e-mashoo: eho-te nie patriarshies:
oewoh te-tajoet: eho-te nie profieties.

 اووه تى:  إيهوتى نى باطريارشيس: * تيتشوسى إيماشو
. إيهوتى نى إبروفيتيس: طايوت
* U bent hoog verheven: meer dan de
patriarchen: en meer dan de profeten: bent u
vereerd.
 أفضل:  ومكرمة:  أكثر من رؤساء األباء: ت مرتفعة جدا
ِ * أن
.من األنبياء

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Ovon te ginmo2i: qen ovparr3ci`a: `ehote
ni-xerovbim: nem nicerafim.
* Oe-on te zj-ien moshie: gen oe-par-riesia:
eho-te nie Sheroebiem: nem nie Serafiem.
 إيهوتى نى:  خين أوباريسيا: * اواون تى جين موشى
. نيم نى سيرافيم: شيروبيم
* U bent een middelares: met meer gunst:
dan de Cherubim: en de Serafim.
. والسيرافيم:  من الشاروبيم:  بدالة أكثر: ولك سعى
ِ *

Deel : 10

القطعة العاشرة

*`N0o jar al30wc: pe `p2ov2ov `mpenjenoc:
ovoh 5`proctat3c: `nte nenyvx3.
* Entho ghar aliethoos: pe ep shoe-shoe em
pen khe-nos: oewoh tie epros-taties: ente nen
epsie-shie.
 اووه تى:  بى إبشوشو إمبين جينوس: * إنثو غار آليثوس
. إنتى نين إبسيشى: إبروستاتيس
* U bent waarlijk: de trots van ons geslacht:
en de voorspraak: van onze zielen.
. نفوسنا:  وشفيعة:  فخر جنسنا: ألنك أنت بالحقيقة
ِ *

Deel : 10

القطعة العاشرة

* `Ariprecbevin `egwn : nahren pencwt3r:
hopwc `nte4tag-ron: qen pinah5 etcovtwn.
* Arie pres ve-vien e-khoon: nahren Pensootier:
hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et soe-toon.

 هوبوس:  ناهرين بين سوتير: * آرى إبريسفيفين إيجون
. خين بى ناهتى إت سوتون: إنتيف تاجرون
* Wees onze voorspraak: bij onze Verlosser:
dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof.
 في اإليمان:  لكي يثبتنا:  أمام مخلصنا: * إشفعى فينا
.المستقيم

Deel : 10
القطعة العاشرة
*`Nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte
nennobi: `nten2a2ni evnai: hieten ne`precbi`a.

* Entef er ehmot nan: em pie ko evol ente nen
novie: enten shash-nie ev nai: hieten ne
presvia.
:  إمبى كو إيفول انتى نين نوفي: * إنتيف إير إهموت نان
. هيتين نى إبريسفيا: انتين شاشنى إفناى
* En ons de vergeving: van onze zonden
schenkt: dat wij ontferming verkrijgen: door
uw voorspraak.
. بشفاعاتك:  لنفوز برحمة:  بمغفرة خطايانا: * وينعم لنا

Deel : 11

القطعة الحادية عشر

* Ran niben etsoci : `nte ni`acwmatoc
: ni`anaan2o `najjeloc : nem
niarx3ajjeloc.
* Ran nieven et-etshosie: ente nie asoomatos: nie
ana-ansho en ankhelos: nem arshie ankhelos.

 نى آنا أنشو:  إنتى نى آصوماطوس: * ران نيفين إتتشوسى
. نيم أرشى أنجيلوس: إن إنجيلوس
* Alle verheven namen: van de onlichamelijken;
duizenden engelen: en aartsengelen

 ألوف المالئكة:  التي لغير المتجسدين: * كل األسماء العالية
. ورؤساء المالئكة:

Deel : 11
القطعة الحادية عشر
*`Mpov`2foh `e`psici : `nte nemakaricmoc : `w
03etgolh `mpi`wov : `nte Pu cabaw0.
* Em poe esh-foh ep et-shiesie: ente ne makariesmos: oo-thie et kholh em pie oo-oe: ente
Eptshois saba-oot.

 اوثى:  إنتى ني ما كاريسموس: * إمبو إشفو إى إبتشيسى
. إنتى إبشويس صافا اوت: إتجوله إمبى او اوو
* hebben niet de hoogte bereikt: van uw zaligheid:
u die bekleed bent met de glorie: van de Heer
Sebaot.

 بمجد رب:  أيتها المشتملة:  عظمة طوباويتك: * لم يبلغوا
.الجنود

Deel : 11

القطعة الحادية عشر

* Tehiaktin
`ebol:
`ehote
`fr3
:
teoi `nlamproc : `ehote Nixerovbim.
* Te hie ak-tien evol: eho-te efrie: te-oi en lam
epros: eho-te nie Sheroebiem.
:  تي أوى إن الم إبروس:  إيهوتى إفرى: * تى هياكتين إيفول
.إيهوتى نى شيروبيم
* U bent meer stralend: dan de zon: en meer
luisterrijk: dan de Cherubim.
 من:  والمعة أكثر:  أكثر من الشمس: ت مضيئة
ِ * أن
.الشاروبيم

Deel : 11

القطعة الحادية عشر

* Nem nicerafim : na pi6 `ntenh : ceerripizin
qagw : qen ov`e`2l3lov`i.
* Nem nie Serafiem: na pie so-oe en tenh: se
er repie-zien ga khoo: gen oe eshlie-loe-wie.
 سى إيرريبيزين خاجوو:  نابى سو إن تينه: * نيم نى سيرافيم
.  خين او إشليلويى:
* En de Serafim: met zes vleugels: omringen
u: met vreugdebetoon.
. عليك بتهليل
:  يرفرفون:  ذو الستة األجنحة: * والسيرافيم
ِ

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

* Pe`wov Maria : soci `ehote `tfe :
tetai3ovt
`e`pkahi
:
nem
n3et2op `nq3t4.
* Pe oo-oe Maria: et-shosie eho-te etfe: te ta-joet eepkahie: nem nie et-shop en gietf.

 تي طايوت إإبكاهى:  تشوسى إيهوتى إتفى: * بي أوأو ماريا
.  نيم نى إتشوب انخيتف:
* Uw glorie, o Maria: is hoger dan de hemel: u wordt
meer vereerd dan de aarde: en haar bewoners.

 األرض:  وأنت أكرم من:  أرفع من السماء: * مجدك يا مريم
. وسكانها

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

*`N0o jar `al30wc : te 5ctrata `mm3i :
etoi `mma`mmo2i : `e`p2wi `enif3ov`i.
* Entho ghar aliethoos: te tie strata emmie:
et-oi em ma em-moshie: e-epshooi e-nie fieoe-wie.
 إتؤى إمما:  تى تى ستراطا إممى: * إنثو غار آليثوس
.  إإبشوى إينى فيؤيى: إمموشى
* Want u bent waarlijk: het ware pad: dat
omhoog leidt: naar de hemelen.
 إلى:  المؤدى:  الطريق الحقيقي: ت بالحقيقة
*
ِ ألنك أن
ِ
.السموات

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

*`Are5hiw5 : `m`fra2i nem `p0el3l
: `aremor5 `novgom : `w `t2eri `nCiwn.
* A-re tie hie oo-tie: em ef rashie nem ep
theliel: a-re mortie en oe-khom: o et sherie en
Sioon.
 آرى مورتى إن:  إم إفراشى نيم إب ثليل: * آريتى هيوتى
.  أو إتشيرى إنسيون: أوجوم
* U bent bekleed: met vreugde en blijdschap:
u bent getooid met macht: o dochter van
Sion.
. يا إبنة صهيون: ت بالقوة
ِ  وتمنطق:  والتهليل: ت الفرح
ِ * لبس

Deel : 12
القطعة الثانية عشر
*`W 03`etac5hiwtc : `n`thebcw `nna nif3ov`i:
2a`ntechwbc `nAdam: `n`thebcw `mpi`hmot.
* Oo thie etas tie hie-oots: en et hebsoo en na nie
fie-oe-wie: sha en tes hoobs en Adam: en et heebso
em pie ehmot.

 شا:  إن إت هيبسو إن نا نيفيؤى: * أوثى إيطاس تى هيوتس
. إن إت هيبسو إمبى إهموت: إنتيس هوبس إن آدام
* U die bekleed bent: met het kleed der
hemelingen: u hebt Adam met het kleed: van
genade bedekt.

 بلباس: ت آدم
ِ  حتى ستر:  لباس السمائيين: ت
ِ * يا من لبس
.النعمة

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

*Aretac0o4 `nkecop: `eparadicoc: `ptopoc `m`
povno4: `fma``n2wpi `nnidikeoc.
* A-re tastof en kesop: e-pie paraziesos: ep to-pos
em ep oe-nof: ef ma en shoopie en nie zieke-os.

 إب طوبوس:  إيبى باراذيسوس: * أرى طاستوف إن كيسوب
. إف ما إنشوبى إن نى ذيكيئوس: إم إب أونوف
* U bracht hem weer terug: naar het
paradijs: de plek van vreugde: en woonplaats
der rechtvaardigen.
:  موضع الفرح:  مرة أخرى إلى الفردوس: * ورددته
.ومسكن الصديقين

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* Ov`ck3n3 `mm3i : te Maria
5par0enoc : evx3 qen tecm35 : `nge
nemetme0rev `etenhot.
*Oe es-kienie emmie: te Maria tie parthenos: ev kie
gen tes mietie: enzje ne met meth-rev e-ten hot.

 إفشى خين تيس:  تى ماريا تى بارثينوس: * او إسكينى إممى
. إنجى نى ميت ميثريف إتين هوت:ميتى
* Een waar tabernakel: is de Maagd Maria: met de
ware getuigenissen: in haar midden geplaatst.

:  موضوع في وسطها:  هى مريم العذراء: * قبة حقيقية
.الشهادات الصادقة

Deel : 13
القطعة الثالثة عشر
* %kibwtoc `nat0wleb: eto2g `nnovb `ncaca niben:
nem pi`ilact3rion: `nxerovbimikon.
* Tie kievootos en at-tholeeb: et osh-kh en noeb en
sasa nieven: nem pie ielas-tierion: en Sheroebiemiekon.

 إت أوشج إن نوب إن صاصا: * تى كيفوطوس إن آتثوليب
. إن شيروبيمي كون:  نيم بى إيالستيريون: نيفين
* De onbevlekte ark: met goud overtrokken aan
alle zijden: en het verzoendeksel: met de
Cherubim.

:  من كل ناحية:  المصفح بالذهب: * التابوت غير الدنس
.والغطاء الكاروبي

Deel : 13
القطعة الثالثة عشر
* Pi`ctamnoc `nnovb : `ere pi-manna h3p `nq3t4 : ic
pilojoc `nte Fiwt : `i a4sicar7 `nq35.
* Pie estamnos en noeb: e-re pie manna hiep en
gietf: is pie loghos ente Efjoot: ie af et-shie sariks
en gietie.

 إس:  إيرى بى مان ناهيب إنخيفت: * بى إسطامنوس إن نوب
. إى أفتشى ساركس إنخيتى: بى لوغوس إنتى إفيوت
* De gouden kruik: waarin het manna verborgen
was; dat is het Woord van de Vader: die kwam en
uit u het vlees aannam.

 أتى:  هوذا كلمة األب:  المخفى فيه المن: * القسط الذهبى
.وتجسد منك

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

*%lvkni`a `nnovb : et4ai qa piovwini `mm3i
: `ete `fovwini `mpikocmoc: piat`2qwnt `ero4.
* Pie estamnos en noeb: e-re pie manna hiep
en gietf: is pie loghos ente Efjoot: ie af et-shie
sariks en gietie.
 إيتى إف:  إت فاى خابى أوأوينى إممى: * تى لخنيا إن نوب
. بى آت إشخونت إيروف: أوأوينى إمبي كوزموس
* De gouden kandelaar: die het Ware Licht draagt:
is het Licht der wereld: dat ontoegankelijk is.

 الذي هو نور:  الحاملة النور الحقيقي: * المنارة الذهبية
. الذى ال يدنى منه: العالم

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* %2ovr3 `nnovb: et4ai qa pigebc `n`xrwm:
nem pi`c0oi-nov4i etcwtp: `n`arwmata.
* Tie shoerie en noeb: et fai ga pie zjebs en
ekroom: nem pie estoi noefie et sootp: en
aroo-mata.
 نيم:  إت فاى خابى جيبس إن إكروم: * تى شورى إن نوب
. إن آروماتا: بى إسطوي نوفي إتسوتب
* Het gouden wierookvat: dat de gloeiende kool
draagt: en het verkoren: welriekend wierook.

:  والبخور المختار:  الحاملة جمر النار: * المجمرة الذهبية
العنبرى

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* Pi`2bwt `nte `Aarwn: `eta4firi `ebol: nem
5`hriri =e=0v: `nte pi`c0oinov4i.
* Pie eshvoot ente A-aron: etaf fierie evol:
nem tie ehrie-rie eth-oe-wab: ente pie estoi
noefie.
 نيم تى:  إيطاف فيرى إيفول: * بى إشفوت إنتى آآرون
. إنتى بى إسطوى نوفي: إهريرى إثؤاب
* De staf van Aäron: die ging bloeien: en de
heilige: welriekende bloesem.
 التي:  والزهرة المقدسة:  التى أزهرت: * عصا هرون
.للبخور

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* Nai
t3rov
evcop:
ceercvmmenin
nan: `mpeginmici `n`2f3ri: `w Maria
5par0enoc.
* Nai tieroe ev sop: se er-siem me-nien nan: em pe
zj-ien miesie en esh-fierie: oo Maria tie parthenos.

 إمبى جين:  سى إيرسيم مينين نان: * ناى تيرو إفسوب
. أو ماريا تى بارثينوس: ميسى إن إشفيرى
* Dit alles tezamen: leidt ons: tot de
wonderbare Geboorte: o Maagd Maria.
 يا مريم:  على والد ِتك العجيبة:  معا تدلنا: * هذه جميعها
.العذراء

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Akcolcel `nnenyvx3 : w
` Mw`vc3c
piprof3t3c : qen `ptaio n
` 5`ck3n3
: `etakcelcwlc `ebol.

*Ak sol-sel en nen epsie-shie: o Mooisies pie
profieties: gen ep tajo en tie es-kienie: etak
sel sools evol.
 أو مويسيس بى إبروفيتيس: * أك سول سيل إن نين إبسيشى
. إيطاك سيل سولس إيفول:  خين إبطايو إن تى إسكينى:
* U hebt onze zielen getooid: o Mozes de profeet:
met de eer van de tabernakel: die u hebt getooid.

. التى زينتها:  بكرامة القبة:  يا موسى النبى: * زينت نفوسنا

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* %`ck3n3 `nhov`i5 : `eta Mw`vc3c 0amioc
: `novma`nxa-nobi `ebol : `nte nen23ri `mPi=cl.
* Tie es-kienie en hoe-itie: e-ta Mooisies thamios:
en oe-ma en ka novie evol: ente nen shierie em
Piesra-iel.

 إن اوما إن:  إيطا مويسيس ثاميوس: * تى إسكينى إن هويتى
. إنتى نين شيرى إم بيسرائيل: كانوفي إيفول
* De eerste tabernakel: die Mozes had gemaakt:
was een plaats van vergeving: voor de kinderen van
Israël.

 خطايا:  موضع مغفرة:  التي صنعها موسى: * القبة األولي
.بنى إسرائيل

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* A40amioc qen ov`wov : kata `pcagi `mPu : nem
kata nitv-poc t3rov : `etavtamo4 `erwov.
* Af thamios gen oe-oo-oe: kata ep sazj-ie em
Eptshois: nem kata nie tiepos tieroe: etav tamof
eroo-oe.

 نيم:  كاطا إبصاجى إم إبشويس: * أف ثاميوس خين أوأووأو
. إيطاف طاموف إيرواو: كاطا نى تيبوس تيرو
* Hij maakte het met glorie: volgens het
woord van de Heer: en volgens de
voorbeelden: die hem waren getoond.
 التي أعلمه:  وكجميع المثل:  كقول الرب: * صنعها بمجد
.بها

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ovkibwtoc : x3 qen 5`ck3n3 :
eclal3ovt `nnovb : caqovn nem cabol.
* Oe-on oe kievootos: kie gen tie es-kienie: es
la lie-oet en noeb: sagoen nem savol.
 إس الليوت إن:  كى خين تى إسكينى: * اواون اوكيفوطوس
.  ساخون نيم سافول: نوب
* In de tabernakel: was een ark: overtrokken
met goud: van binnen en van buiten.
 ومن:  بالذهب من داخل:  تابوت مصفح: * كان في القبة
.خارج

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`ilact3rion : x3 qen 5`k3n3 :
hanxerovbim `nnovb : ceerq3ibi `egw4.
* Oe-on oe : kie gen tie es-kienie: han
Sheroebiem en ielas-tierionnoeb: se er-gievie
e-khoof.
 هان:  كى خين تى إسكينى: * اواون أو إيالستيريون
.  سى إرخيفى إيجوف: شيروبيم إن نوب
* In de tabernakel: was een verzoendeksel; de
gouden Cherubim: overschaduwden het.
.  يظلالن عليه:  وكاروبا ذهب:  غطاء: * كان في القبة

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`ctamnoc `nnovb : x3 qen 5`ck3n3
: `ere ov2i `mmanna h3p: `n`qr3i `nq3t4.
* Oe-on oe estam-nos en noeb: kie gen tie eskienie: e-re oe-shie em manna hiep: en egrie
en gietf.
 إيرى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إستامنوس إن نوب
. إن إخرى إنخيتف: اوشى إم ماناهيب
* In de tabernakel: was een gouden kruik:
met een maat manna: erin verborgen.
. مخفي فيه:  وكيل من:  قسط ذهبي: * كان في القبة

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ovlvxni`a `nnovb: x3 qen 5`ck3n3: `ere
pi=z `nq3bc: `erovwini `egwc.
* Oe-on oe liegnia en noeb: kie gen tie es-kienie: ere pie shashf en giebs: er oe-ooinie e-khoos.

 إيرى بى شاشف:  كى خين تى إسكينى: * اواون لخنيا إننوب
. إيرأوأوينى إيجوس: إنخيبس
* In de tabernakel: was een gouden
kandelaar: met zeven lampen: die hem
verlichtten.
 تضئ:  وسبعة سرج:  منارة من ذهب: * كان في القبة
. عليها

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov2ovr3 `nnovb: x3 qen 5`ck3n3: `ere
pikvnamw-non: etcwtp qen tecm35.
* Oe-on oe shoerie en noeb: kie gen tie es-kienie: ere pie kiena-moonon: et sootp gen tes mietie.

 إيرى بى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او شورى إن نوب
. إتسوتب خين تيس ميتى: كي نامونون
* In de tabernakel: was een gouden
wierookvat: met in haar midden: het fijne
geurige wierook.
 في:  والعود المختار:  مجمرة من ذهب: * كان في القبة
وسطها

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* Ovon ov`hr3ri `n`c0oinov4i: x3 qen 5`ck3n3:
ev2wlem `eroc t3rov: `nge na `p3i `mPi=cl.
* Oe-on oe ehrie-rie en estoi noefie: kie gen tie eskienie: ev shoolem eros tieroe: enzje na ep-ie em
Piesra-iel.

:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إهريرى إن إستوى نوفي
. إنجى نا إبئى إم بيسرائيل: إف شوليم إيروس تيرو
* In de tabernakel: was de welriekende bloesem;
haar geur werd geroken: door heel het huis van
Israël.

 آل:  يستنشق رائحتها جميع:  زهرة بخور: * كان في القبة
. بيت إسرائيل

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`2bwt `nte Aarwn: x3 qen
5`ck3n3: fai `eta4firi `ebol: xwric so
nem `tco.
* Oe-on oe eshvoot ente A-aroon: kie gen tie eskienie: fai etaf fierie evol: goories et-sho nem etso.

 فاى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إشفوت إنتى آآرون
. خوريس إتشو نيم إتسو: إيطاف فيرى إيفول
* In de tabernakel: was de staf van Aäron:
die bloeide: zonder beplanting of bewatering.
 بغير غرس:  هذه التي أزهرت:  عصا هرون: * كان في القبة
.وال سقى

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`trapeza `nnovb : x3 qen 5`cx3n3
: `pwik `n5`pro0ecic: x3 `e`hr3i `egwc.
* Oe-on oe et-rapeza en noeb: kie gen tie eskienie: ep ooik ente epro-thesies: kie e-ehrie
e-khoos.
 إب اويك:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إترابيزا إننوب
.  كى إهرى إيجوس:إنتى إبروثاسيس
* In de tabernakel: was een gouden tafel: met
het offerbrood: daarop gelegd.
 موضوعا:  وخبز التقدمة:  مائدة ذهبية: * كان في القبة
.عليها

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* Ovon
ovarx3`erevc:
x3
qen
5`cx3n3:
e4en2ov2wov2i `e`p2wi: `egen ninobi `nte pilaoc.

* Oe-on oe arshie erevs: kie gen tie es-kienie:
ef en shoe-shoo oe-shie e-epshooi: ezjen nie
novie ente pie la-os.
 إف إن:  كي خين تي إسكيني: * اواون او آرشي إيريفس
. إيجين ني نوفي إنتي بي الؤس: شوشو اوشي إإبشوي
* In de tabernakel: was een hogepriester: die
offers opdroeg: voor de zonden van het volk.
 عن خطايا:  يصعد الذبائح:  رئيس كهنة: * كان في القبة
.الشعب

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* A42an2wlem `ero4: `nge pipantokratwr:
2a4`wli `mmav: `nninobi `nte pilaoc.
* Af shan shoolem erof: enzje pie
Pandokrator: shaf oo-lie emmav: en nie novie
ente pie la-os.
 شاف أولي: إنجي بي باندوكراطور: * أف شان شوليم إيروف
. إن ني نوفي إنتى بي الؤس: إمماف
* Toen de Pantokrator: de offergeur rook:
nam Hij daar: de zonden van het volk weg.
. خطايا الشعب:  يرفع هنالك:  ضابط الكل: * إذا اشتم رائحتها

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* Ebolhiten Maria: `t2eri `nIw`akim: ancoven
pi2ov2wov2i `mm3i: `nxanobi `ebol.
* Evol hieten Maria: et sherie en Joakiem: an soeen pie shoe-shoo oe-shie emmie: en ka novie evol.

 أنصوإين بى:  إتشيرى إن يواقيم: * إيفول هيتين ماريا
. إن كانوفى إيفول: شوشو اوشى إممى
* Door Maria: de dochter van Joachim:
kenden wij het ware offer: voor de vergeving
der zonden.
:  عرفنا الذبيحة الحقيقية:  إبنة يواقيم: * من قِبل مريم
. لمغفرة الخطايا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Nim pe0na`2cagi : `m`ptaio n
` 5`c3n3
: `eta4celcwlc `ebol : `nge
pi`prof3t3c.

*Niem peth-na esh sazj-ie: em ep tajo en tie
es-kienie: etaf sel sools evol: enzje pie
profieties.
 إيطاف:  إم إب طايو إن تي إسكيني: * نيم بي إثنا إش ساجي
. إنجي بي إبروفيتيس: سيل سولس إيفول
* Wie kan spreken: van de eer van de
tabernakel: die versierd was: door de profeet.
. زينها النبي:  التي:  كرامة القبة: * من يقدر أن يصف

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Etavnav `eroc: `nge nicwtp `ncaq: `nte
ni`jraf3 =e=0v: avsi`2f3ri `ema2w.
* Etaf nav eros: enzje nie sootp en sag: ente nie
ghrafie eth-oe-wab: av etshie esh-fierie e-mashoo.

 إنتي ني:  إنجي ني سوتب إن صاخ: * إيطاف ناف إيروس
. آفتشي إشفيري إي ماشو: إغرافي إثؤاب
* Toen de verkoren geleerden: van de heilige
boeken: het beschouwden: waren zij zeer
verwonderd.
 تعجبوا:  للكتب المقدسة:  المعلمون المختارون: * لما رآها
.جدا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Avmokmek `ebol: qen povka5 et2om:
averm3nevin `mmoc: qen ni`jraf3 =e=0v.
* Av mok mek evol: gen poe-katie et-shom: af
er mie-ne-vien emmos: gen nie ghrafie eth-oewab.
 آف إرمينى فين:  خين بوكاتى إتشوم: * آفموك ميك إيفول
. خين نى إغرافى إثؤاب: إمموس
* Zij overdachten het: met hun grote
wijsheid: en door de heilige boeken: legden
zij het uit.
. الكتب المقدسة:  وفسروها من:  بفهمهم السامى: * وفكروا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Avmov5 `eMari`a: `t2eri `nIwakim: ge
5`ck3n3 `mm3i: `nte Pu cabaw0.
* Av moetie e-Maria: et sherie en Joakiem:
zje tie es-kienie emmie: ente Eptshois Sabaoot.
 جى تى إسكينى:  إت شيرى إن يواقيم: * آفموتى إ ماريا
. إنتى إبشويس سافا أوت: إممى
Zij noemden Maria: de dochter van Joachim:
de ware tabernakel: van de Heer Sebaot.
 التي لرب:  القبة الحقيقية:  ابنة يواقيم: * ودعوا مريم
.الجنود

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven 5kibwtoc: higen 5par0enoc:
peckenovb etcwtp: higen pectovbo.
* Av-en tie kievootos: hiezjen tie parthenos:
pes ke noeb et sootp: hiezjen pes toevo.
 بيسكي نوب:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين تى كيفوتوس
. هيجين بيس طوفو: إتسوتب
* Zij vergeleken de ark: met de Maagd: en
zijn verkoren goud: met haar reinheid.
. بطهارتها:  وذهبه المختار:  بالعذراء: * شبهوا التابوت

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven pi`ilact3rion: higen 5par0enoc: ic
Nixerovbim `nte `p`wov: ceerq3ibi `egwc.
* Av-en pie ielas-tierion: hiezjen tie
parthenos: is nie Sheroebiem ente ep o-oe: se
er gievie e-khoos.
 يس نى:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين بى إيالستيريون
. سى إرخيفى إيجوس: شيروبيم إنتى إب اواو
* Zij vergeleken het verzoendeksel: met de
Maagd; de Cherubim van de glorie:
overschaduwen haar.
.  يظلالن عليها:  وكاروبا المجد:  بالعذراء: * شبهوا الغطاء

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven pi`ctamnoc `nnovb: higen 5par0enoc:
pe4ke2i `mmanna: higen Pencwt3r.
* Av-en pie estam-nos en noeb: hiezjen tie
parthenos: pef ke-shie em manna: hiezjen
Pensootier.
 بيف:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين بى إستامنوس إن نوب
. هيجين بين سوتير: كي شى إم مانا
* Zij vergeleken de gouden kruik: met de
Maagd: en de maat manna: met onze
Verlosser.
. بمخلصنا:  وكيلة المن:  بالعذراء: * شبهوا القسط الذهبى

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven 5lvxni`a `nnovb: higen 5ekkl3ci`a:
pecke=z `nq3bc: higen pi=z `ntajma.
* Av-en tie liegnia en noeb: hiezjen tie ekliesia: pes ke shashf en giebs: hiezjen pie
shashf en taghma.
 بس كى شاشف:  هيجين تى إكليسيا: * آفئين تى لختيا إننوب
. هيجين بى شاشف إن طاغما: إنخيبس
* Zij vergeleken de gouden kandelaar: met de
kerk: en de zeven lampen: met de zeven rangen.

:  وسرجها السبعة:  بالكنيسة: * شبهوا المنارة الذهبية
. بالسبع طغمات

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven 52ovr3 `nnovb: higen 5par0enoc:
peckvnamwnon: higen Emmanov3l.
* Av-en tie shoerie en noeb: hiezjen tie
parthenos: pes kiena-moonon: hiezjen
Emmanoe-iel.
 بيس كي:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين تى شورى إن نوب
. هيجين إممانوئيل: نا مونون
* Zij vergeleken het gouden wierookvat: met
de Maagd: en haar geurige wierook: met
Emmanuël.
.  بعمانوئيل:  وعنبرها:  بالعذراء: * شبهوا المجمرة الذهبية

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven 5`hr3ri `n`c0oinov4i: higen Maria 5ovrw:
peckec0oinov4i etcwtp: higen tecpar0eni`a.
* Av-en tie ehrie-rie en estoi noefie: hiezjen Maria
tie oero: pes ke estoi noefie et sootp: hiezjen tes
parthenia.

 هيجين ماريا تى أورو: * أفئين تى إهريرى إن إستوى نوفي
.  هيجين تيس بارثينيا:  بيس كى اسطوى نوفي إتسوتب:
* Zij vergeleken de welriekende bloesem: met
Maria de koningin: en haar verkoren geur: met
haar maagdelijkheid.

:  وبخورها المختار:  بمريم الملكة: * شبهوا زهرة البخور
. ببتوليتها

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven pi`2bwt `nte `Aarwn: higen `p2e `nte
pi+: `etave2 Pau `ero4: 2a`nte4cw5 `mmon.
* Av-en pie eshvoot ente A-aroon: hiezjen ep-she
ente pie-stavros: etaf esh Pa-tshois erof: sha entef
sootie emmon.

:  هيجين إبشى إنتى بيستافروس: * آفئين بى إشفوت إنتى آآرون
. شا إنتيف سوتى إممون: إيطاف إيش باشويس إيروف
* Zij vergeleken de staf van Aäron: met het
kruishout: waarop mijn Heer werd gekruisigd: om
ons te verlossen.

 التي صلب ربي:  بخشبة الصليب: * شبهوا عصا هرون
.  حتى خلصنا: عليها

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven 5`trapeza `nnovb : higen pima`ner2wov2i
: `pwik `n5`pro0ecic : higen `pcwma `mPu.
* Av-en tie et-rapeza en noeb: hiezjen pie ma-

en-er-shoo oe-shie: ep ooik en tie epro-thesies: hiezjen ep sooma em Eptshois.
:  هيجين بى ما إن إيرشواوشى: * آفئين تى إترابيزا إن نوب
. هيجين إبصوما إم إبشويس: إب اويك إن تى إبروثيسيس
* Zij vergeleken de gouden tafel: met het altaar: en
het offerbrood: met het Lichaam van de Heer.

 بجسد:  وخبز التقدمة:  بالمذبح: * شبهوا المائدة الذهبية
.الرب

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven piarx3`erevc : higen
Pencwt3r : pi2ov2wov2i `mm3i
: `nxanobi `ebol .
*Av-en pie arshie erevs: hiezjen Pensootier: pie
shoe-shoo oe-shie emmie: en ka novie evol.

 بى شوشو أو:  هيجين بين سوتير: * آفئين بى أرشى إيريفس
. إن كا نوفى إيفول: شى إممى
* Zij vergeleken de hogepriester: met onze
Verlosser: het ware offer: voor de vergeving der
zonden.
 لمغفرة:  الذبيحة الحقيقية:  بمخلصنا: * شبهوا رئيس الكهنة
. خطايانا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Fai `eta4en4 `e`p2wi : `nov0vci`a
ec23p
:
higen
pi+
:
qa `povgai `mpenjenoc.
* Fai etaf enf e-epshooi: en oe thiesia es-shiep:
hiezjen pie-stavros: ga ep oe-khai em pen khe-nos.

 هيجين:  إن او ثي سيا إس شيب: * فاى إيطاف إنف إإبشوى
. خا إب او جاى إم بين جينوس: بي إسطافروس
* Hij die Zichzelf aanbood: als aanvaard offer: op
het kruis: voor de redding: van ons geslacht.

 عن:  على الصليب:  ذبيحة مقبولة: * هذا الذى أصعد ذاته
. خالص جنسنا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* A42wlem `ero4 : `nge
Pe4iwt `n`aja0oc : `m`fnav `nte
han`arovhi : higen 5joljo0a.
* Af shoolem erof: enzje pef joot en aghathos:
em ef-nav ente han a-roehie: hiezjen tie Gholghotha.
 إم إفناف:  إنجى بيف يوت إن آغاثوس: * أف شوليم إيروف
. هيجين تى غولغوثا: انتى هان آروهى
* Zijn Goede Vader: rook Zijn offergeur: in
de avond: op Golgota.
. على الجلجثة:  وقت المساء:  أبوة الصالح: * فاشتمه

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* A4ovwn `m`fro : `mpiparadicoc :
a4tac0o `nAdam : `ete4arx3 `n
kecop.
*Af oe-oon em efro: em pie paraziesos: af
tasto en Adam: e-tef arshie en kesop.
 آف طاس طو إن:  إمبى باراذيسوس: * أف او اوون إم إفرو
.  إيتيف أرشى إن كيسوب: آدام
* Hij opende de poort: van het paradijs: en
herstelde Adam: weer in zijn eerste staat.
. مرة أخرى:  إلى رئاسته:  ورد أدم: * فتح باب الفردوس

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

*`Ebolhiten Mari`a : `t2eri `n
Iw`akim : ancoven pi2ov2wov2i
: `mm3i `nxanobi `ebol .
* Evol hieten Maria: et sherie en Joakiem: an soeen pie shoe-shoo oe-shie emmie: en ka novie evol.

 أنسو إين بى:  إت شيرى إن يواقيم: * إيفول هيتين ماريا
. إن كانوفى إيفول: شوشو أوشى إممى
* Door Maria: de dochter van Joachim: kenden wij
het ware offer: voor de vergeving der zonden.

:  عرفنا الذبيحة الحقيقية:  إبنة يواقيم: * من قبل مريم
.لمغفرة الخطايا

القطعة الخامسة عشر

Deel : 15

*`Anon hwn tentwbh : e0ren
2a2ni evnai : hieten ne`precbi`a
: `ntot4 `mpimairwmi.
*Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبه
.  إنطوتف إمبى ماى رومى: إبريسفيا
*En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens liefheeft.
. عند محب البشر:  برحمة بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا
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طرح آدام للفعله القديسين

De expositie van de arbeiders

طرح آدام للفعله القديسين

 أعطهم األجرة وأبدأ من اآلخرين: دعا رب الكرم وكيله وقال له
 من هم الفعلة إال رؤساء اآلباء،  دينارا لكل واحد، إلى األولين
 من هم الفعلة إال األنبياء، إبراهيم واسحق ويعقوب إسرائيل
. الذين تنبأوا من أجل مجىء المسيح
De Heer van de wijngaard riep zijn opzichter en
zeide tot hem: betaal de arbeiders hun loon uit,
te beginnen bij de laatsten, tot de eersten, ieder
een schelling (Mat 20:8-9). Wie zijn de arbeiders,
anders dan de aartsvaders van Israël Abraham,
Isaak en Jakob. Wie zijn de arbeiders, anders dan
de
profeten die over de komst van Jezus
Christus hebben geprofeteerd .

De expositie van de arbeiders

طرح آدام للفعله القديسين

، من هم الفعلة إال األطفال الذين قتلهم هيرودس من أجل المسيح
 من هم، من هم الفعلة إال الرسل الذين بشروا بقيامة المسيح
 من، الفعلة إال الشهداء الذين سفكوا دمهم من أجل اسم المسيح
. هم الفعلة إال المعترفين ولباس الصليب وسكان البرارى
Wie zijn de arbeiders, anders dan de kinderen die
door Herodus zijn gedood omwille van Jezus
Christus. Wie zijn de arbeiders, anders dan de
apostelen die de Verrijzenis van Jezus Christus
hebben verkondigd. Wie zijn de arbeiders, anders
dan de martelaren van wie het bloed vergoten is
omwille van de Naam van Jezus Christus. Wie zijn
de arbeiders, anders dan de belijders, de
kruisdragers en degenen die leven in de wildernis .

De expositie van de arbeiders

طرح آدام للفعله القديسين

من هم الفعلة إال العذارى الحكيمات ومن سار فى هذا الطريق
 من هم الفعلة إال رؤساء األساقفة، الذين حفظوا حسن بتوليتهم
 من هم الفعلة إال األساقفة، الذين يقطعون بكلمة الحق باستقامة
 من هم الفعلة إال، الذين يقاتلون عن األمانة األرثوذكسية
. القمامصة مدبرى البيعة
Wie zijn de arbeiders, anders dan de wijze maagden
en degenen die het pad van het celibaat hebben
gekozen en daarin hebben volhard. Wie zijn de
arbeiders, anders dan de patriarchen die het woord
van de waarheid recht verdelen. Wie zijn de
arbeiders, anders dan de bisschoppen die vervolgd
worden voor de orthodoxie. Wie zijn de arbeiders,
anders dan de hegoemenen die de kerk bestieren.

De expositie van de arbeiders

طرح آدام للفعله القديسين

 من هم، من هم الفعلة إال القسوس الذين يقسمون جسد المسيح
،الفعلة إال رؤساء الشمامسة الذين يخدمون الرب مثل إستفانوس
 من، من هم الفعلة إال الشمامسة الذين يحملون كأس دم المسيح
. هم الفعلة إال اإليبوذياقونين الذين يعظون العلمانيين
Wie zijn de arbeiders, anders dan de priesters die
het Lichaam van Jezus Christus verdelen. Wie zijn
de arbeiders, anders dan de Aartsdiakens die de
Heer dienen naar het voorbeeld van Sint Stefanus.
Wie zijn de arbeiders, anders dan de Diakens die de
kelk met het Bloed van Jezus Christus dragen. Wie
zijn de arbeiders, anders dan de Subdiakens die
prediken aan de leken .

De expositie van de arbeiders

طرح آدام للفعله القديسين

من هم الفعلة إال األغنسطسيين الذين يقرأون الكتب مثل داود
من هم الفعلة إال األراخنة محبو اإلله الذين يهتمون بحاجة
 من هم الفعلة إال الخطاة الذين تابوا ورجعوا الى، الكنيسة
. الرب بقلب مستقيم
Wie zijn de arbeiders, anders dan de Lezers
die de boeken lezen zoals David. Wie zijn de
arbeiders, anders dan de bestuurders, de
geliefden van God, die de kerk ondersteunen
in haar behoeften. Wie zijn de arbeiders,
anders dan de zondaars die zich bekeerd
hebben en met een oprecht hart zijn
teruggekeerd tot de Heer.

طرح آدام للفعله القديسين

De expositie van de arbeiders

من هم الفعلة إال اإلخوة محبو اإلله الذين تعبوا معنا فى هذه
 أيها المسيح مخلصنا أعطهم أجرتهم عوض. اإلبصلمودية
 بصلوات الذين ذكرنا أسمائهم، أتعابهم فى ملكوت السموات
. يارب أنعم لنا بغفران خطايانا
Wie zijn de arbeiders, anders dan onze broeders
en zusters, de geliefden van God, die hebben
bijgedragen aan deze Psalmodie. O Christus,
onze Verlosser, schenk hun het loon in het
Koninkrijk der Hemelen, naar hun werken. Door
de gebeden van hen die wij herdacht hebben, o
Heer schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
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Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  كثيرة جدا: * مراحمك يا إلهي
.  ال تحصى لها عددا: مراحمك يا إلهي
* Mara7mak ya ilahi, kathira khiddan,
mara7mak ya ilahi, la to7sa laha
3adadan.

* Uw
genadegaven
o
Heer,
zijn
overvloedig en talloos, Uw genadegaven
o Heer, zijn waarlijk eindeloos.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  معدودة بين يديك: * قطرات األمطار
. كائن قدام عينيك: وأيضا رمل البحار
* katarat el amtar, ma3doeda bin yadik,
we aidan raml el be7ar, ka-in koddam
3einik.

* Van de regen die neervalt, kent U het
aantal, en van het zand der zee, weet U
het getal.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  وآثامي قدامك: * كم باألكثر خطاياي
.  ظاهر كله أمامك: وما صنعته يداي
* Kem bel akthar gatayai, we athami
kodamak, we ma-sana-3eto yadai, zahir
kollo amamak .

* Hoe te meer zijn mijn zonden, o Heer
bekend bij U, alle werken van mijn
handen, zijn zichtbaar voor U.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

 يا رب ال: * خطايا صباى وجهلي
 يا إلهي:  وال تتأمل آثامي: تذكرها
. إتركها
* Gatayah sibai we kheh-li, yarab la
tozkerha, wala tata-ammal asami, ya Ilahi
bal etrok-ha.
* O Here gedenk toch niet, de zonden
van mijn onwetendheid, tel mijn
overtredingen niet, maar vergeef ze in
Uw goedheid.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

 بل: * فإنك ال تشاء موت الخاطئ
 يا إلهي إقبل: تحب رجوعه إليك
. رجعت وتبت إليك: طلباتي
* Fa innak la tosha2 mawt el gati, bal
to7ib rekhoe3oe ileek, ya ilahi ikbal
tilbati, rikhi3t we tobt ileek.

* U wilt niet de dood der zondaar, maar
dat hij tot U terugkeert, mijn Heer neem
mijn gebed aan, ik heb mij tot U bekeert.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

 والزانية غفرت: * فإن العشار إخترته
 رحمتك ال:  واللص يارب ذكرته: لها
. نهاية لها
* Fa-in el 3ashar igtarto, we el zania
ghafart laha, we ellis yarab zakarto,
ra7matak leh nahaya laha .

* U vergaf de zondares, U koos de
tollenaar, en de rover vergat U niet, Uw
genade is wonderbaar.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  يا رب علمني: * وأنا خاطئ أيضا
.  مثل الزانية إقبلني: لكي أصنع توبة
* We ana el gati aidan, yarab 3alimni,
likei asna3 toeba, mithl el zania ikbalni .
* Leer ook mij de zondaar, terug te keren
in berouw, neem mij bij U aan, gelijk de
zondige vrouw.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

 فإنك: * ردنا يا رب إلى خالصك
:  إصنع معنا كصالحك: صالح ورحيم
. ألنك قادر وكريم
* Rodinna yarab ila galasak, fa-innak
sali7 we ra7iem, isna3 ma3na ke-sala7ak,
la-innaka kader we kariem.

* Leid ons terug naar Uw heil, in Uw
Barmhartigheid, en handel met ons, o
Heer naar Uw goedheid.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  فال نجد حجة: * وإن حاكمتنا بعدلك
.  ومراحمك نترجى: لكن ننتظر فضلك
* We in 7akim-tena be3adlak, fala nakhid
7ikha,
lakin
nantazir
fadlak,
we
mara7mak nitrakha.
* Geen uitweg hebben wij, als U ons
oordeelt in rechtmatigheid, maar wij
vragen Uw goedheid, hopend op Uw
Barmhartigheid.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  تعلو كل األبعاد: * مراحمك يا إلهي
.  كالرمل بغير عدد: مراحمك يا إلهي
* Mara7mak ya ilahi, ta3loe kol el ab3ad,
mara7mak ya ilahi, kal raml beghir 3adat.
* Uw genadegaven o Heer, zijn waarlijk
grenzeloos, Uw genadegaven o Heer, net
als het zand talloos.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

 أكثر من عدد: * مراحمك يا إلهي
:  وأكثر من نبات األرض: النجوم
.والجبال وكل النجوم
* Mara7mak ya ilahi, akthar min 3adad el
nekhoem, we akthar min nabat el ard, we
elkhebal we kol el nekhoem.

* Uw genadegaven o Heer, zijn waarlijk
ontelbaar, talrijker dan alle sterren, en
bergen bij elkaar.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  سالمك أعطينا: * يا ملك السالم
.  وحل بروحك فينا: ثبت لنا سالمك
* Ya malik el salam, salamak e3tina,
sabbit lana salamak, we 7il bero7ak fina.
* O Koning van de vrede, schenk Uw
vrede aan ons, bevestig in ons Uw
vrede, laat Uw Geest wonen in ons.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

 وحصنها: * فرق أعداء ال ِبيعة
 فال:  بحصون عالية منيعة: باإليمان
. تتزعزع لزمان
* Farik a3de2 el bej3a, we 7asinha bi el
iman, be7esoen 3alja mani3a, fala
tataze3ze3 li zaman .

* Verstrooi iedere vijand, en bevestig Uw
kerk, met Uw sterke rechterhand, dat zij
niet wankelt in ieder tijdperk.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  فى وسطنا اآلن: * عمانوئيل نفسه
 اآلن وكل: بمجد أبيه وروح قدسه
. أوان
* 3emmano-iel nafso, fi wasatna el an, be
mekhd abihi we ro7 kodso, el an we kol
awan.
* Emmanuël is nu met ons, in de glorie en
heerlijkheid, van Zijn Vader en Zijn Geest,
nu en voor altijd.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

:  ويطهر قلوبنا: * فليباركنا كلنا
.  ويخلص نفوسنا: ويشفي أمراضنا
* Fal yobarikna kollina, we yotahir
kolobna, we yashfi amradna, we yogallis
nefosna.

* Dat Hij ons allen zegent, en onze harten
zuivert, onze ziekten geneest, en onze
zielen verlost.

Lofzang Adam bij de Afsluiting van de Theotokie مديح آدام على ختام الثيؤطوكية

 والروح القدس: * نسجد لآلب واإلبن
.  وإلى األبد آمين:  اآلن وكل أوان:
* Naskhod lil Ab, we el Ibn we el ro7 el
koddos, el an we kol awan, we ila el abad
amien .
* Wij aanbidden de Drie-eenheid: Vader,
Zoon en Heilige Geest: nu en voor altijd:
en tot in eeuwigheid. Amen.
Index - الفهرس

/

/

/

De beëindiging van
de Adam Theotokie
ختام الثيؤطوكيات االدام

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش:  هان أتتشى إيبى إم مواو: * نيك ناى او بانوتى
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
. رأفـاتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: * نى تيل تيلى إممون هوواو
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * يى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسي: * فكـم بالحـرى
.يـاربى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باشويس إن نيك إيربو ميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi etcaov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إيربف ميفئى: بى سونى إتصا اووي نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدى ذكـرتـه:اليمـيـن

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوى إنطا:  خابى ريف إيرنوفى: * آنوك هو باشويس
. إنؤميطانيا: إيرى
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطىء

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Matac0on F5 : `eqovn `epekovgai : `ariov`i
neman : kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووي:  إيخون إى بيك اوجاى: * ما طاس طون إفنوتى
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  إلى خالصك: * ردّنـا يا هللا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 مارو طاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وأرحمنا:  أيها الــرب اإلله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Nai `k`iri `mpovmev`i : `w Penn3b P=xc : ek`e2wpi
qen tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبى خين تين ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا قـائـال

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيرينى إم:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
. تى كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمى أنـا

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

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

De 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 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 إبؤرو
*Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=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 ak ie ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى آك إي آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons
verlost.
. ألنك أتيت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ونمجـدك أيتهـا،نعظمـك يَا أ ُّم النـور الحقيقي
ت
، َوالـدة اإلل ِه،العـذراء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
،وخلص نفــوسنـا
 أتى،لنـا مخلص العالــم
َ
َ المجــد
،لــك يـَـا سيــدنـا و َملكنـا المسيح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ثبــات،الصديقيــن
ُّ فخــر الــر
ِ  تهليــل، إكليـل الشُّهــداء،ســل
، نـبشـر بالثالــوث القــدوس، غـفــران الخطايـَـا،الكنائـس
 يـارب، يـارب ارحــم، نسجـــد لـه ونـمجـده،الهــوت واحــد
. آميــن، يـارب بـارك،ارحــم
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

 ضابط، اللـه اآلب،بالحقيقـة نـؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ـرى وما ال
َ  ما ي، خالـق السماء واألرض،الكل
ِ
 إبـن اللـه، نـؤمن بـرب واحد يسوع المسيح،ــرى
َ ي
، المولـود من اآلب قـَبل ك َل الد ُّهـور،الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـود غيـر مخلوق،حـق
 إله حـق من إله،نـور
نـور من
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
، نـزل من السماء، ومن أجـ ِ ّل خالصنا،من أجلنـا نحــن البشـر
، وتأنــس،وتجســد من الــروح القــدس ومن مريــم العــذراء
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

 وتألـم وقـ ِبـر وقـام،وص ِلـب عنــا على عهـــد بيـالطـس البـنطي
 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،السمــوات
. الــذي ليـس لمـل ِكـه انقضــاء،ليــديـن األحيــاء واألمــوات
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، الـرب المحيى المنبثـق مــن اآلب،نعــم نـؤمــن بالــروح الـقــدس
، الناطـييـق فييي األنبيــــييـاء،نسجـييـد لييه ونـم ّجـييـده مييع اآلب واالبييـن
 ونعتـيييييـرف،وبكنيسـيييييـة واحيييييـدة مقــدسيييييـة جامعيييييـة رســوليـيييييـة
 وننتظـــــرررـر قيامــرررـة،بمعمــودييييـة واحـيييـدة لمغفــيييـرة الخطايــــيييـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .

* Efnoetie nai nan .
. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .

* Efnoetie sotem eron .
. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esma3na .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron .

* Efnoetie soms eron .
. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر إلينا
* Ja allah onzor ieleina .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .

* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون
* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إط ِلع علينا
* Ja allah et tale3 3eleina .

De Litanie

الطلبة
ِ

* F5 2enh3t qaron .

* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون
* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3eleina .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .

* Anon ga pek la-os .
. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نَحـن شَعبـ َك
* ne7no she3boke .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .

* Anon ga pek eplazma .
. * آنون خا بيك إبالزما
* Wij zijn Uw schepping .
. * نَحـن جبلتـك
* ne7no khobletek .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Nahmen `ebolqen nengagi .

* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى
* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nekhiena min e3de2ne .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .

* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون
* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nekhiena mine elghele2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .

* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك
* Wij zijn Uw dienaren .
. * نَحـن عبيدك
* ne7noe 3ebiedek.

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .

* Eejos the-os inthok .
. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
. * أنتَ إبـن اللـه
* ente ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .

* An nahtie erok .
. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
َ * آمنــا
. بك
* emenne bike .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ge ak`i akcw5 `mmon .
* Zje ak ie ak sotie immon .
. * جى أك آك إي أكسوتى إممون
* Want U bent gekomen en heeft ons verlost.
. * ألنك أتيتَ وخلصتنا

* le2nnaka eteite we gallastane.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .

* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى
* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* te3eh hedne bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .

* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * اووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .
. * وأغفر لنا خطايانا
* We ghfer lene gata-jene .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس إرحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل وأغفر وأصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب إغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،إسمك القدوس الذي دعي علينا
. وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ إجعلنــا م
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
لسمــاء
ليأت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في ا
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
كـذلك على
ِ
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

Absolutie van de priester
تحليل الكهنة

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

َ ـألك ونـَشكـ
َ نس
 إبـن،سيح
 أيُّهـا السيـد،رك
ِ الـرب يَسـوع الم
ُّ
 نور،ور
ِ كل الـدُّهـ
ِ ُّ  الكائـن في النـ،ي
ِ ور قبَـ َل
ُّ ي األزل
ُّ اللـِه الح
،يـارب عـقـولـَنــا وقـلوبَنـ َـا
 أنِــر: ور
ُّ
ِ من ن
Wij vragen U en wij danken U, o Meester
en Heer Jezus Christus, Zoon van de
Eeuwige en Levende God, die in het licht
verblijft voor alle tijden, Licht uit Licht :
verlicht, Heer, ons verstand en ons hart,

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

 وأ ِقـمنـَا ِمـن، لـَنـفهـ َم كـَالمـَك الـمحـيي،وأضيء أفهـا َمنـا
َ ِ وأجعلـَنـا مست َحـقـ، ـفـس
يـن أن
ِ ظـلـ َمـ ِة ال َخطيـ ِة القـَا ِتـلــ ِة لـلـن
َ يم
َ َ نـ
. يــر والصالح
ِ ِ كـون مستـقـ
ِ َ يـن في عـَمـ ِل الـخـ
en maak ons begrip helder, opdat wij Uw
levengevende Woord begrijpen. Richt
ons op uit de duisternis van de zonde
die dodelijk is voor de ziel. Maak ons
waardig om standvastig te zijn in het
doen van goede en rechtvaardige
werken.

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

َ َ  لـتـ،ب
َ ت َمجي ِئ
،ديـن فـي ِه العـَالـ َم
ِ وفي وقـ
ِ ـك الثـا ِني المرهـو
َ ع ذ ِل
،لـوء فـَرحـا وبَهجـة
َ سمـا
ِ ـك الصو
ِ ت ال َمم
ِ َفـلن
َ ستحـق
َ  ونـَعـيـمـا ِمـن فـ َ ِم،وعَـزاء وسـرورا
: ـك اإل ِلهي القـَائِــل
Ten tijde van Uw vreeswekkende
wederkomst, wanneer U de wereld zult
oordelen, laat ons dan waardig zijn om
uit Uw Goddelijke mond die stem te
horen die vol is van blijheid en vreugde,
van troost, verheuging en genade, die
zegt :

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

َ  رثــوا الم،بار ِكي أبي
لـك المعـَـد لكـم قـَبــل
َ تـَعـالَـوا إلي يــا م
َ َ  وفـقـنـا أن نـ: رب إلهنـا
كـون
ُّ  نعـَم أيـُّهـا الـ،ــم
ِ َإنـشَـاء العـَال
َ  و ِت،لـك الـَيــوم
َ في َذ
يـر خـَوف وال عَـيب وال
ِ َ  ِبغـ،ـلـك الساعـ ِة
.  وال سقـوط وال انـ ِحـراف،انـزعـاج
“Komt tot Mij, o gezegenden van Mijn
Vader, beërf het koninkrijk dat voor u
bereid is vóór de grondlegging der
wereld.” Ja, Heer onze God, maak ons
bekwaam dat wij op die dag en op dat
uur zonder vrees zijn, en zonder smet of
onrust, zonder misstap of afwijking.

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

ميـع
ؤاخـذنـَا
ِ َ يـارب بكثـر ِة آثـ
ِ وال تـ
ُّ َ  إصفح يـ،امنـَا
ُّ
ِ َ ارب عـَن جـ
َ  و،وزالتـِنـَا
َ سيـئـاتـِنـا
ب
 وإرفـَع،غـل َطا ِتـنـَا و َهـفـَواتـِنــا
َ
ُّ يـار
َ
 والـوبَـا َء، الـ َمـوتَ والغـَال َء،ـالـم
ِ َ ميـع العـ
ِ عـنـا وعـَن َج
،يـف األعــداء
َ  و, وال َجـال َء،والفـَنـا َء
َ س
O Heer, reken ons onze vele overtredingen
niet aan, maar vergeef ons al onze zonden
en
misstappen,
onze
fouten
en
ongerechtigheden. O Heer, neem weg van
ons en van de hele wereld, de dood en de
armoede,
epidemieën
en
rampen,
evacuaties en het vijandelijke zwaard,

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

َ ومقـاو َمـة،ـرق
َ
والغ
الحـريـق
ـر
ـ
وش
،
يـاطيـن
الشـ
ومـؤامـَـرة
ِ
َ
ِ
ِ
ـطـل
ِ  وأب،ـان
ِ رار و َكـيـ َد الـفـج
ِ األشـ
ِ  و َجــو َر السلـط،ـــار
َ ِ مـؤامـرة المعـانـ
. ديـن لَنـَـا
ِ
de listen van de duivels, het kwaad van
brand en verdrinking, de tegenstand van
kwaadwilligen,
het
bedrog
van
onbeschaamden, en onrecht-vaardige
rechters. Laat de valstrikken van hen die
tegen ons samenspannen mislukken.

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

 وال تـَطـرحنـا في،ف عَـلـيـنـا
َ  تـرا َء،اللهـم إنـ َك ربـُّنـا وإلهنـا
نجـنـا وإحـفظنـا
ِ قـاب المسـَا ِل
َ ِحـار ال َمهـَالـِ ِك وال عـ
ِ ِبـ
ِ  لـكـن،ـك
 وأن ِهضنـا مـن الملـ ِل والض َج ِـر والتــوانِي،وإستـرنـَـا
. ســ ِل
َ َ والكـ
Want U bent onze Heer en onze God,
wees barmhartig voor ons en werp ons
niet in de poel des verderfs noch in de
straf van verkeerd gedrag, maar red ons,
bewaar ons en bescherm ons. Richt ons
op uit lusteloosheid, ontevredenheid,
tegenzin en luiheid.
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َ
 بـَـل، ـيـطـان يـط ِغـيـنـَا بـوسـع األمـ ِل
وال تـَــدع العـَـدو الش
 وأيـقـِظ قــلـوبَـنـا ِمـن نـَـوم الـغـَفـلــ ِة،نـ َ ِبـه عـقـولـنـا
. اطــال
وتـَس
ِ َ ـمـر بـ
ِ
ِ ـويـف الع
Laat de vijandige satan ons niet
overweldigen met een overmaat aan
valse hoop, maar maak ons verstand
waakzaam en wek ons hart uit de sluimer
van de slaap en ijdele tijdverspilling.
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 وال تـَذكــر،اللـهـم أتـرك آثـَا َمنـَا وأصفـَح عَــن َزالتـِنــا
َ  وال تـَغـ،س ِـيـئـاتـِنــا
ضب عـَلـيـنـا وال يـَـدم
َ خـَطـَايـَانـَا وال
َ َ غـ
 فـإنـنـا،ارب ثـم إرحـَمنـَا
ُّ َ  إر َحمـنـَا يـ،ضبـ َك إلى األبـَـ ِد
َ
. ارقـيـن
َ ضعـفـَاء و َم
َ  وفي بـِحـ َ ِار الخـَطايـ َا غـ،ساكيـن
O God, sla geen acht op onze overtredingen
en vergeef ons onze ongerechtigheden;
gedenk onze zonden en onze wandaden niet.
Wees niet toornig op ons en laat Uw toorn niet
eeuwig duren. Wees ons genadig, Heer, wees
ons genadig, want wij zijn zwak en armzalig,
en wij gaan ten onder in de oceaan der zonde.
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َ
َ
 ال،وإلـيـك نـرغــب
فـإليـك نـَصرخ ولـك نسجـد وبـِ َك نـَعـتـرف
َ س ِـيـدي ِمـن َرحم ِت
ـاب
َ تـَقـطع ر َجـا َءنـَا يـا
َ َ وال تـغـلـق ب،ـك
 وإلى، بـَل بـفـَضـلـك َخـلـ ِصـنـا،ر َحمـتـِ َك في وجـوهـِنـا
َ َ  وصـ،َرحـمـتـِك َوفـِـقـنــا
. وتـك الفـ َ ِـرح أسـ ِمعـنــا
Want tot u roepen wij, U aanbidden wij, U
belijden wij en naar U gaat ons verlangen.
Breek onze hoop op Uw barmhartigheid toch
niet af, mijn Meester, sluit de deur van Uw
barmhartigheid toch niet voor onze ogen,
maar verlos ons door Uw goedgunstigheid en
laat ons toe in Uw barmhartigheid; laat ons
Uw stem van vreugde horen.
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 النجس ِة،األفكار ال َخبيث ِة
اللهـم طهرنـا وطهـر قـَلوبَنـا ِم َن
ِ
َ  وأبطـل عـنـا يـَارب وعـَن كل شَع،الـرديئة
الم
ِ  كل األح،بـك
. اجـس الشيطـانيــة
،ت
ِ والخيَـاال
ِ والهــو
َ
O God, reinig ons en zuiver ons hart van
slechte,
onreine
en
verwerpelijke
gedachten. Weerhoud van ons en van
Uw hele volk, dromerijen, fantasieën en
duivelse influisteringen.
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 ثبت ِفينَا يا اللـه الصبر،سقطة وبَلية
َ كل
ِ أ ِقمنا يا اللـه ِمن
َ والرجـاء والم َحبـة واإلي َم
سبنـا ِمن
ِ  وإح،سي
ِ ان األرثـوذك
َ ِخـِراف
 وأجلسنـا َمع الـذيـِ َن يتـ ِكؤ َن في َولـيـ َمتـك،ـك اليَمينِيـة
. السمـائـيــ ِة
Richt ons op, o God, uit elke val en
beproeving. Bestendig in ons, o God,
geduld en hoop, liefde en het Orthodoxe
geloof. Reken ons tot de schapen aan Uw
rechterhand en laat ons ook aanzitten bij
het hemels feestmaal.
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بحص ِن جنـو ِد
ِ  و َحصنـا،ب وخطيـ ِة
ِ وإغـفـر لـنـا كـل إثـ ِـم وذَنـ
َ لـيس لـنــا خـ َالص إال بـَرحم ِت
َ مالئـِك ِت
ــك
 فـإنــه،ـك الـنـورا ِنـيــة
َ
َ ورجـائـِنـَا ِف
َ
 إقـبَـل منـا،ـيـك
واتـكـا ِلـنــا ع
َ ، وإي َمـا ِنـنـا بـِ َك،َـلـيــك
.ت
ت
ِ  وكـل األوقـَـا،الحـاضر
ِ الـوقـ
ُّ
َ يـارب دعـا َءنـا في َهـذا
ِ
Vergeef ons elke overtreding, schuld en
zonde. Bescherm ons met het schild van de
legers van Uw lichtende engelen.
Want wij vinden alleen verlossing door Uw
barmhartigheid, door ons vertrouwen op U te
stellen, door ons geloof in U en door onze
hoop op U. Neem onze smeekbeden aan, o
Heer, op dit uur en op elke tijd.
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َ
ت
وكـ ُّل
ِ الـذيـن أ َمـرونـَا وأوصونـَا أن نـَذكــرهـم في الصلـوا
،ت
ِ اء ِمنـهــم واألمــوا
ِ ت والقنَادي ِل والتذكارا
ِ سا
ِ َ  األحيـ،ت
َ والقـدا
 في أورشَـلـِيــ َم،ت
إذكـرنـا
ِ يـارب نحـن وإيـاهـم بالصا ِلحــا
ُّ
.ت
ِ ت السمـوا
ِ  في َملكو،السمائيـة
En allen die ons hebben gevraagd hen te
gedenken in de gebeden, de liturgieën,
ziekenzalvingen en gedachtenissen,
levenden zowel als doden, gedenk ons
en hen, o Heer, door de goede werken, in
het hemelse Jeruzalem, in het Koninkrijk
der hemelen.
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َ
سـاءوا إلـيـنـَا إتـرك لهـم
ارب سـَيـئـاتـِنـَا
َ والـذيــن أ
ُّ َ أمح يـ
يـارب
،سنـَـا أجـم ِعـيــن
 بـر َحـمتـِ َك،ولـَنـَا
َ يـارب خـَلص نـفـو
ُّ
ُّ
َ َ  بــارك ِميـراثـ،بـك
َ خـَلـص شـَعـ
 إرعـ َهـم وسسهــم إلى،ـك
َ
. زان
 خـَلـص،األبــ ِد
ِ  والضيقـَا،الـذيــن في الشـدائـ ِد
ِ ت واألح
O Heer wis onze wandaden uit en vergeef ons
en degenen die ons kwaad hebben
aangedaan. Verlos al onze zielen, o Heer, door
Uw barmhartigheid. Verlos Uw volk. Zegen Uw
erfdeel. Weid hen en draag hen tot in
eeuwigheid. Verlos hen die in moeilijkheden,
benauwdheid en droefheid verkeren.
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َ ع ِم
َ
ـن
حـل المأس
َ الجـيـَا
ِ ـوريـن ِمـن ِر
ِ  أشبـع،اطيـن
ِ
َ بـاط الشيـ
 أ ِقــم،فـــوس
َــز
ِ الخـَيـرا
َ
ِ
ِ غـيـري القـلـو
ِ ص
ِ  ع،ت
ُّ ب والـنـ
َ
َ ِ ثـ َ ِبـت القـائ،طيـن
َ ِالسـاقـ
امـ َل
 عــل،الـيــن
 رد الض،ميـن
ِ األر
َ
َ ِـوزيـ
. ـن
َ  أسعـف المعـ،واأليـتـا َم
Bevrijd hen die door duivelse machten
gebonden zijn. Verzadig de hongerigen met
goede gaven. Troost de kleinen van hart en
geest. Richt de gevallenen weer op. Bestendig
de standvastigen. Breng de dwalenden weer
terug. Steun de weduwen en de wezen. Schiet
de behoeftigen snel te hulp.
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 نـمـوا،للهـواء
 َمـزا َجــا طـيـبـا،األرض
ثمــار
ِ
ِ
ِ
ِأعـ ِط بـَركـَة لـ
 بـَـارك في،هــار
 صعــودا،جـــار
لـألشـ
ِ
ِ كـامـال لمـِيـا ِه األنـ
ِ
َ ِـط قـَنـاعــة لـلمحـتـَاجـ
ف عـَـن
ِ  أعـ،طــار
ِ  أو،يــن
ِ الـنــدَى واألم
َ
. ديـونـيــن
َ المـ
Schenk zegen aan de vruchten der aarde, laat
de hemelwinden gunstig zijn, schenk groei
aan de bomen, een goede waterstand aan de
rivieren, zegen de dauw en de regen. Schenk
tevredenheid aan de behoeftigen. Los de
schuld in van hen die schulden hebben.
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َ ِ إقـبـَـل تـَـوبَـةَ التـائـبـ،قـيـن
َ شـتـَاتَ المـتـَفــر
 إقـبـَـل،يــن
ِ إجمـَع
َ
َ ِـراف المعـتـَرفـ
،عــوظـيــن
ــط فـَهـمــا للمـو
ِ  أع،يــن
َ َ إعـتـ
َ لــوم
. ـيــن
ِ ارب لل َمظـ
ُّ َ إحـكـم يـ
Breng hen die verstrooid zijn weer bijeen,
aanvaard
het
berouw
van
de
boetvaardigen, aanvaard de belijdenis van
de belijdenden, schenk begrip aan de
catechumenen.
Doe
recht
aan
de
onderdrukten.
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إمأل قــلـوبَـنـَا فـَـرحــا وبَهجـة وعـَزاء وسـرورا ونـَعـيـِمـا لكي
 نـَتـنـ َا َهى في األعـمـا ِل،ما إذا نـلـنـَا كـفـَافـَنــَا في كـل شئ
ت
ِ ت بالبَركا
ِ  بـَـارك يـَـارب في الغـَـال،رضيــة
ِ الصـالـِحــ ِة المـ
َ الح
. ــك
 بـارك،السمائية
َ يارب إكليـ َل هـذه السنـ ِة ب
ِ ص
ُّ
Vervul onze harten met blijheid, vreugde,
troost, verheuging en genade, opdat wij, in
alle opzichten van alles genoegzaam
voorzien, in alle goede aanvaarde werken
overvloedig mogen zijn. Zegen, o Heer, de
gewassen met hemelse zegeningen. Zegen, o
Heer, de kroon van dit jaar door Uw goedheid.

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

 كمـا،َاصد
بـَارك
ُّ
ِ َ ارس والحـ
َ َ  والغـ،َيـارب البـا ِذ َر والــزارع
 بَـارك،ـادس
ِ بـَاركـتَ ِلـبَني إسـرائيـ َل في غـَال
ِ ت العـ َام السـ
ب
ُّ  وكـ ِل إجـتمـاع ال،يـارب في إجـتِمـا ِعـنـَا هـذا
ُّ
ِ شعــو
َ كسـي
. ـيـن
ِ األرثـوذ
Zegen, o Heer, degenen die zaaien en het
land bewerken, degenen die planten en
oogsten, zoals U de oogst van het zesde jaar
voor de kinderen van Israël hebt gezegend.
Zegen, o Heer, onze bijeenkomst en elke
bijeenkomst van de Orthodoxe volken.
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ب
ِ  حـَيـَاةَ وقِـيـا َم أبـيـنـ َا الـسيـ ِد األ،وإحـفـظ لنـَا وعـَلـيـنـا
 وشريكه في الخدمه،ــان
ِ َ الـَبطريـ
ِ َ ) بـَطـريـَرك هــذا الـزمـ...( رك
ـارب
ُّ  خـَلصهما ي، )...( الرسوليه أبينا األسقف المكرم األنبا
. ـزان
ِ وخـَلـِص شَعبـَهم ِمـن َجـميـع البـَاليــَا والـتجـار
ِ ب واألحـ
Bewaar voor ons het leven en het
leiderschap van onze vader en meester de
Patriarch
Abba
(...)
onze
huidige
aartspriester. En zijn deelgenoot in de
dienst, onze vader de bisschop, abba (…) .
Verlos hun, o Heer, en verlos zijn volk van
alle rampen, beproevingen en verdriet.
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َ
، آبـَا َءنـا المطارنـة،وكـذلـك شـركـا َءه في الخـد َمـ ِة الــرسـولـيـ ِة
،ـوس
َ مـامـ
ِ َ  وآبـاءنـا الـقـ،وآباءنـا األسـاقـفــة
ِ صــ ِة وآبـَا َءنــا الـقـس
 وإخـوتـنـَا،الـرهـبَـان
ســ ِة وآبـَا َءنـا
ِ وإخـوتـنـَـا الشـ
َ مـام
ُّ
َ
والـذيـن أتــَوا وحـَضـروا واشتـَركــوا َمعـنـَـا في هــذه
،العـلمـانييـن
. الصـــال ِة
Zo ook zijn deelgenoten in de apostolische
dienst, onze vaders de metropolieten en onze
vaders de bisschoppen, onze vaders de
hegoemens en onze vaders de priesters, onze
broeders de diakenen en onze vaders de
monniken, onze broeders de leken, en degenen
die hier bijeen zijn gekomen en deelnemen aan
dit gebed,
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َ
،ـبـيــن مـغـفـِــرةَ َخـطايَاهـم
 اآلن طــا ِل،س ِييـن
ِ صلـوا
َ وكـ ِل
ِ ت األرثـوذك
، َحـا ِلـلـنـَا و َحـا ِلـلهـم، بَـاركـنـَا وبـَاركهـم،سهـِـم
ِ ورحمـة ِلـنفـو
َ
،َالمـاضيــة والمستـَأنـفـَة
،إغـ ِفــر خـَطـايـَانـــا وخـَطـايـَاهــم
ِ
َ الظـاهـرة،َ الـلـيـلـيـةَ والـنهـاريـة،َيــر الـذاتـيـة
َ َ الـذاتِـيــة والغـ
. َوالـَخـفـِيـة
en alle gebeden van de Orthodoxen, waarin zij nu
vragen om vergeving van hun zonden en om
genade voor hun zielen. Zegen ons en zegen
hen, schenk ons en hen de absolutie, vergeef
onze zonden en hun zonden, uit het verleden en
in het heden, persoonlijke en onpersoonlijke, bij
nacht en overdag begaan, zichtbare en
onzichtbare.
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 والبـراري،ائـس المـقـدسـ ِة
أ ِدم
ِ َ ـار المجـ
ِ َ والكن،امع
ُّ
َ َ يــارب عـَمـ
َ  والشُّـيــوخ الـسـا ِكـني،سيــ ِة
امهـا
ِ  وخـد،ــن فـيـهـَـا
ِ األرثــوذكـ
، و َمـن بـِهـَــا،ومـدبـري َهـا
O Heer, laat voortduren het welzijn van
de gemeenschappen, de heilige kerken,
de
Orthodoxe
kloosters
en
de
ouderlingen die daarin wonen, zij die
daarin dienen en zij die leiden, en allen
die zich daar bevinden.
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َ
 وأخـ ِضع،األمــن والســال َم والطمــأ ِنـيـنـَة بـَيـنـَهـــم
وإجـعـَـل
 وال تـَجعـَل له،دامهـ ِـم
ِ دامنـا وأقـ
ِ ريـر تـَحـتَ أقـ
َ ِ العـَدو الشـ
َ شـمـال وال ب
َ  ب،فـِينـَا وال فـِيهـم ال نصيـبـا
ضربـ َ ِة
ِ ضربـ ِة
. مـيــن
ِ
َ يـ
Schenk veiligheid, vrede, liefde en rust
onder hen. Onderwerp de kwaadaardige
vijand onder hun en onze voeten. Laat
hem geen deel hebben in hen en in ons,
niet met een slag van de linker noch met
een slag van de rechterhand.
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َ َإحـفـَظهـم بـي
نجـنـا يا
ِ ،ـدك العـَالـيَــ ِة وذراعـِ َك ال َحصيـِنـ َ ِة
راك المنصوبـ َ ِة
ِ  واألشـ،ب الـرديئـ ِة
َ
ِ سيـِدي مـن الـتجـار
. يــر المـرئـيــ ِة
ِ َ المـَرئـيــ ِة وغـ
Bewaar hen met Uw verheven hand en
Uw beschermende arm. Red ons, mijn
Meester, van kwade beproevingen en
van zichtbare en onzichtbare valkuilen.
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، وأهـلـنـَـا،يـارب آبـا َءنـَا وأمهـاتـِنـَا وإخـوتـَنـَا
إذكـر
ُّ
َ وحـيـيـن (والجـَسـَدي
َ
،)ـيـن
الـر
ِ وأقـَاربـنـَـا وم
ُّ  وأوالدَنا،علم ِينـا
َ ِــر بـَني ال َمعـمـوديــ ِة أجـمعـ
. يــن
َ و
َ ِسـائ
Gedenk, o Heer, onze vaders en moeders,
onze broeders en zusters, onze families en
verwanten en onze leraren, onze kinderen
en onze geestelijke kinderen, en alle
kinderen van de kerk.
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َ
يـارب
 إذكــر،الــذيـن لهــم َمعنـا تعـب وشـركــة
يــارب
إذكــر
ُّ
ُّ
َ
 وآوونـَـا في،الـذيــن أكـَلـنــا وش َِـربـنـا ِمـن كـ َ ِـد ِهــم وتعَـ ِبهـم
. ـديـهــم
ِ َم
ِ  وأعـطـونــا ِمـن أيـ،نـازلهـم
Gedenk, o Heer, degenen die zich voor
ons hebben ingespannen en met ons
hebben meegeleefd. Gedenk, o Heer,
degenen die zich moeite en inspanning
hebben getroost om ons eten en drinken
aan te bieden, onderdak te verschaffen
en uit hun eigen hand te geven.
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،ت
يــارب ِع
َـوضهــم
ِ ت بـالـبَــاقـِيــا
ِ ــوض الـفـَانـِيــا
َ
ُّ
ِ ع
خـازنَهـم ِمن ك ِل
ِ ت بالـسما ِئـيــا
ِ واألر ِضيـا
ِ  إمأل بيـوتَهـم و َم،ت
َ ِ ثـالثـ،وض الـواحــد
يــن
 عـَوضهـم،ت
ِ الخـَيـرا
َ ِيــارب عـ
ُّ
َ  وغــفـ،يـن ومـَائــة
َ ِسـتـ
.ت
ِ ت السمـَوا
ِ ـران َخطايَاهـم في َملكو
ِ و
Beloon hen, o Heer, met het eeuwige in plaats
van het tijdelijke en het hemelse in plaats van
het aardse. Vul hun huizen en opslagplaatsen
met al wat goed is, beloon hen, o Heer,
dertigvoudig, zestig- en honderdvoudig, en
beloon hen met de vergeving van hun zonden
in het Koninkrijk der hemelen.
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َ
،يـن
يـارب
إذكـر
َ سنـوا إلـيـنـَـا وإلى إخـو ِتـنـَا الم
َ الـذيـن أح
ُّ
ِ سا ِك
َ ـيــك وإكـرامـا الس ِم
َ  محـبـة ِف،ت
ـك
ب َج
ِ ـمـيع وجــو ِه الحـَسنـَا
ِ
َ يـارب المهتم
ين بالصعائـِ َد
 إذكـر، بـاركـهــم،ُّوس
ِ الـقــد
ُّ
كـور
ِ ت وال َخم ِـر والـزيـ
ِ يـن والمحرقـَا
ِ  والب،ت
ِ والقـرا ِب
،ـور
ِ والبَخـ
Gedenk, o Heer, hen die aan ons goed hebben
gedaan en aan onze broeders de armen, met
allerlei liefdadigheid, uit liefde voor U en uit
eerbied voor Uw heilige Naam, zegen hen.
Gedenk, o Heer, degenen die zorgen voor de
offeranden, de gaven, de wijn en de olie, de
eerstelingen en de wierook,
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ِ ـذور وكــتــ
ِ ُّ ـور والـنـ
ِ والستـ
ِ ب الـقــراء ِة وكـ
ِـل أوا ِني ال َمــذبـح
فــران
يـارب عـن عَطايـَاهـم بغـ
 عـ َ ِوضهـم،جـَمـيـعــــا
ُّ
ِ
َهــر الحـَاض ِر ال َحـيـاة
ِ  وهـَب لـهــم في هـذا الـد،خـَطايـَاهــم
. َهــر اآلتِي الحـَيــاةَ األبـَـديــة
ِ ال َهـنيئـةَ وفي الـد
De voorhangsels, de votiefgaven, de
kerkboeken
en
alle
altaarbenodigdheden. Beloon hen, o
Heer, voor hun gaven door hun zonden
te vergeven en schenk hun in het heden
een aangenaam leven en voor de
komende tijd het eeuwige leven.
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َ
سـبـقــوا فـَرقــَدوا
يـارب آبـا َءنـَا وإخـوتـَنــا
إذكـر
َ الـذيــن
ُّ
يـارب
 نـيح،ِــان الـمـستـقـِيــم بالمسيـح
ُّ
ِ وتـَنـَيـحــوا فـي اإليـ َم
َ س
َ ِ نـفـوسهـم أج َمعـ
َ  في أح،يـن
يـن إبـراهيـ َم
ان آبـَائـِنـا
ِ
ِ القـدي
ِ ض
،وب
َ وإسحـ
َ ق ويـَعـقــ
Gedenk, o Heer, onze vaders en onze
broeders die ons zijn voorgegaan en in
het oprechte geloof in Christus zijn
heengegaan. Schenk al hun zielen rust in
de boezems van onze heilige vaders
Abraham, Isaak en Jakob,

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

 أمـا نحـن األحيـاء،يـم
ِ في كـور ِة األح
ِ ِ في فـِردوس الـنـعــ،يـاء
ب إرادَتـِ َك
ِ الص نـفـو
َ  ودَبـِـر َحياتنـَا حـ،سنـا
َ س
ِ َ فـأ ِعـنـا عـلى خـ
َ يـارب إذكــر حـَقــار ِتي وذ ِلي و
 أنــا،ضعـ ِفي
 تـفضل،الصا ِلـحـَـة
ُّ
َ
َ بـيــن يـَـديـ
،ـك
الــوقــوف
ــق
ِ اطئ
ِ َ الخـ
ِ
ُّ الـشـق
ِ ي غـيــر الـمست َح
in het Land der Levenden, in het Paradijs van
de Vreugde. En wij die nog in dit aardse leven
zijn, help ons tot redding van onze zielen, leid
ons leven naar Uw goedgunstige wil.
Gewaardig U, o Heer, mijn armzaligheid, mijn
nederigheid en mijn zwakheid te gedenken; ik,
een ongelukkige zondaar, die niet waardig is
om voor U te staan.
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يــارب
 أقـِـم، ال تــرذلـني،ِمـن أجــ ِل كـَثــر ِة خـَطـايـَـاي وذنــوبـِي
ُّ
َ  فـَـرج،ـك المحيي
َ ِصلـيـبـ
َ ِـالص شـَعـبـ
ــك
َ ـك بإشَــار ِة
ِ َ قـَـر َن خـ
َ الشـد ِة وعـَونـ
ـارب
ِ ب
ِ يـارب ِعـنـ َد
ُّ  َخ ِـلصنـَا ي،والذلـ ِة
ُّ
ِ ـك ِعـنـ َد الكـَر
َ  ومـَـر،شــد ِة
َ ِضى شـ َعـبـ
. ـك اشـفـِهـــم
ِ وخـَلـِص كـل مـن في
Verwerp mij niet vanwege mijn vele zonden en
door mijn schulden. Richt de hoorn van
verlossing van Uw volk op door het teken van
Uw levengevende kruis.
Schenk ons
verlichting in benauwdheid en Uw hulp bij
zorgen en vernedering. Verlos ons, o Heer,
verlos een ieder die in moeilijkheden verkeert.
Genees de zieken onder Uw volk.
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َ
َ ِسيحيـ
ريــن َمعـَنــا
ـاض
وأجعـَل
ِ يـــارب شـَعـبـ َ َك الم
ُّ
ِ يـن ال َح
َ ِـبـاركيـ
َ ِوالغـَائـ
ـن محـاللـَيـِ َن ِمـن
َ  أن يـَكـونــوا م،بيــن عـَنــا
َ فـ َ ِم
شـارق الشمـس إلى َمغــاربهـَـا ومـن
 ِمن َم،اإللهي
ـك
ِ
ِ
.َ يـميــن
ِ َ الشمــَال إلى الـ
Geef, o Heer, dat Uw volk de Christenen,
die hier bij ons aanwezig zijn en zij die
afwezig zijn, dat zij gezegend zullen zijn
en de absolutie zullen verkrijgen door
Uw goddelijke mond; van waar de zon
opgaat tot waar zij onder gaat en van het
noorden tot het zuiden.

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

َ ـك كمـا قـَبـِلتَ الـلـِص الـَي ِم
َ وأقـبَلـنـَا إلـي
 وأنـتَ عـلى،يـن
. نعـيـــم
س الـ
َ ،ب
ِ
َ ووهـَبـتَ له فـِـردَو
ِ خـَشَبــ ِة الصلـيـ
En neem ons tot U aan, zoals U aan het
kruis de rover aan Uw rechterzijde hebt
aangenomen en hem het Paradijs van de
Vreugde hebt geschonken.
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يـن والعـَاجـِ ِـز َ
قطعـ َ
يــن،
يـارب األيـتـا َم
اذكـر
واألرامـ َل ،والمنـ ِ
ِ
ُّ
َ
يـارب نـَحـن
لـيـس لهــم أحـــد يـَذكـ َرهـم ،إذكـرنـَا
والـذيـن
ُّ
َ
وإيـاهـم في أورشـَليـم السمائـيـ ِة .
Gedenk, o Heer, de wezen en de
weduwen, de ontheemden, de invaliden,
en hen aan wie niemand denkt. Gedenk
ons en hen, o Heer, in het hemelse
Jeruzalem.
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َ  والــراقــ ِد،يــن
َ ـيــن والـقــَاعـ ِد
َ ائـم
يــن
إذكــر
ِ َ يــارب الـقـ
ُّ
َ ِ  والمسـافـ،ـيـن
َ طروح
،ــواء
وال َم
ِ ـريـن في الـَبـر والـبَحـ ِـر وال َه
ِ
،ؤوس الجـِبـا ِل
والسهــ ِل
ِ  والطـُّرقــا،ــر واألوديَــ ِة
ِ ت ور
َ
ِ والـوع
. ايـــر
ِ َ والـتـِال ِل والمغـ
Gedenk, o Heer, degenen die goed ter been
zijn en die stoelgebonden zijn, die
neerliggen en die bedlegerig zijn, de
reizigers over land, over zee of in de lucht,
op vlak en op rotsachtig terrein en door
valleien, over wegen en over de
bergtoppen, door heuvels en grotten.
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َ
َ  والـ ِذ،ون
،يـن في السبي والـنـفي
ـ
اب
ط
والـذيـِ َن في الم
ُّ ق وال
ِ
ِ سج
ِ
َ
َ ــور
يـن
بـربَـاط
ـوطيــن
والمــربـ
يـن
ِ والمأس
ِ السال ِط
،يـنـاء
الم
ت بـِهـم جـَميـعـا إلى
والشي
ِ  ردهــم وأ,ـاطيـن
ِ
ِ
ِ
َ رابح
َ
َ ِميــن غـَـانـ
َ ِسـَالـ
س
ـبـيـن
س
ِ
ِ  كـَا،مـيـن
َ  مـعـا ِفي الـنـفـ،ـيـن
. والــروح
سـ َد
َ وال َجـ
ُّ
En degenen die opgesloten zijn in kerkers en
in de gevangenis, de krijgsgevangenen en de
ballingen, degenen die door kwade machten
en duivels gebonden zijn. Breng hen terug en
breng hen allen naar de thuishaven, veilig en
wel, overwinnend, gezond naar geest, ziel en
lichaam.
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َ
كــون
وأجعـَل
َ يـاربي يـَسـوع المسيح
ِ
َ صالتـَنـَا هـ ِذه أن تـ
 وال عـَظـ َ َمـة وال،يــر ريـاء وال ِكـبـريـَاء
ِ َ َمـقـبـولـة أمـَامـ َ َك بـغـ
. ـار وال عـَيــب
ِ َ افـتـِخـ
Mijn Heer Jezus Christus, maak dat dit
gebed voor U aanvaardbaar is, zonder
huichelarij en hoogmoed, grootspraak
en opschepperij en zonder smet.
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َ أ ِعـنـا يا الـلـه عـلى ر
َ َ صايـ
َ ض
،اك
َ  أ ِعـنـا على العَ َمـل بـو،ـاك
ت وما بَعـ َد
ِ ت وما قـَبـ َل المـو
ِ ت المـَو
ِ سكـرا
َ أ ِعـنـا عـلى
.ت
ِ الـمــو

Sta ons bij, o God, naar Uw welbehagen.
Sta ons bij, bij het onderhouden van Uw
geboden. Sta ons bij, bij de kwellingen
van de dood en bij wat daarvoor en
daarna is.
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 كـثيـــر الـرحـ َمـ ِة،ِالـروح
صا ِلح طـَويـل
َ ألنـ َك أنـتَ إله
ُّ
بــاب بـيعـَتـِ َك مفـتـوحـا أ َما َم وجـو ِهـنَا
 اللهـم إجعَــل،والـَتحنـُّن
َ
. آخـر كـ ِل ز َمــان
ور
ِ  وإلى،واألزمـان
ِ عـلى َم َمـر الـدُّهـ
ِ

Want Gij zijt een Goede God,
lankmoedig, grootmoedig in genadig en
medeleven. O God, laat de deur van Uw
kerk altijd voor ons geopend zijn, door
de eeuwen heen en alle tijden, en tot het
einde der tijden.
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،ت
ِ ت الـشـفـاعـَـا
ِ  بشـَفـاعَـ ِة ذَا،يـم ر َحمتـِ َك
ِ إر َحمنـَا يا اللـه كعَ ِظ
،سـيـ ِدتـِنـَـا كـلـنـَا
ِ هـــر والـجـــو ِد والـَبـركا
َ ،ت
ِ ُّ َمـعــدن الطـ
. ذراء البَتـو ِل الـزكـيـ ِة الـقـِديسـة َمـريـــم
ِ َ  العـ،سنـا
ِ وفـَخــر ِجن
Wees ons genadig, o God, naar Uw grote
barmhartigheid door de voorspraak van
onze Middelares, bron van reinheid,
edelmoedig-heid en zegeningen, ons
aller Vrouwe, de trots van ons geslacht,
de zuivere en reine Maagd Maria,
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كـاروز
ـرقــس اإلنجـِيـلي ِ الـرســـو ِل
والشهيـ ِد المكـَرم مـَار م
َ
ِ
،واألنـبـيـاء
اآلبــاء
 وكـافــ ِة المال ِئـكـــ ِة و،يــار المصـريــ ِة
ِ
ِ
ِ
ِ الـد
َ
،سـواح والعـبـا ِد
والـرسـ ِل والشُّهـداء وال ِق ِـد
ُّ يسيـن وال
َ
. اهـديـن
ِ والـنس
َ ـاك المجـ
en de vereerde martelaar de heilige
Marcus, Evangelist en Apostel, prediker
van het land Egypte, en alle engelen en
vaderen en profeten en apostelen en
martelaren en heiligen en anachoreten
en aanbidders, asceten,
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َ
والـذيـن أرضـوا الــرب بأعمـا ِلهـِم الصا ِلحـ ِة منـذ آد َم إلى
َ
ولـك نـَسجــد أيـُّهــا الـثـالـوث القـدُّوس اآلب
،ـور
ِ
ِ ــر الــدُّهـ
ِ آخ
َ
َهــر
اآلن وكـل
والــروح الـقــدس
واإلبـن
ُّ
ِ أوان وإلى د
ِ
.  آميــن،ــريــن
ِ الــدا ِه
en al degenen die de Heer met hun goede
werken hebben behaagd, van Adam af tot
aan het einde der tijden. U aanbidden wij, o
Heilige Drie-eenheid, de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
/

/

/

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 ارحــم، يارب ارحــم، يارب ارحــم،آميــن
Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.
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* Amyn =a=l Do7a Patri ke `Vi`w :
ke `aji`w Pnevmati .
* Amien allieloja, Zoksa Patrie ke Eejo : ke
akhio Pnevmatie.
.  كى أجيو إبنفماتى:  كى إيو: * آمين الليلويا ذوكسابترى
* Amen Halleluja, Glorie aan de Vader en
de Zoon, en de Heilige Geest.
 والــروح القـدس:  واإلبـن: * آميـــن هلـليـلــويا المجـد لـآلب
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* 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
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* Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w
Pen=oc I=yc P=,=c :
* Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس: * 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

*
Pimici
`ebolqen
qagwov `nni`ewn t3rov>.

`Fiwt

* Pie miesie evol gen Efjoot ga kho-oe en nie
e-on tieroe.
.* بى ميسى إيفول خين إفيوت خاجوواو إن نى إي اوون تيرو
* De Geborene uit de Vader vóór alle tijden.
.* المولود من اآلب قبل كل الدهور

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,
* سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون
. كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons, Amen.

،  يارب بارك، يارب ارحم، يارب ارحم، * خلصنا وارحمنا
.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.
.* إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef
mij, spreek de zegen uit.
.  قل البركة.  اغفروا لي. * باركوا علي ها المطانية
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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,
* أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت اوويب إنتى
: ِ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
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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
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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,

* إفنوتي إنتى إتفي إف إطاجرواو هيجين نو إثرونوس إن
: هان ميش إن رومبي نيم هان سيو إن هيريني كون
* 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.
* إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشالفج
.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
. إيفول خين او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
* 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، يارب إرحم،* يارب إرحم

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.
.  قل البركة،  إغفروا لي، * باركوا علي ها المطانية
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يقول الكاهن

Celebrant

P=x=c Pennov5.
Pegristos pen- noeti.
.بى إخرستوس بين نوتى
O Christus, onze God.
.المسيح إلهنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Am3n ec e` 2wpi
Amien es e-shopi

آمين إس إي شوبى
Amen, zo mag het zijn
آمين يكون

يقول الكاهن

Celebrant

`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan
nan `ebol.

`ntekhir3n3

:

xa

nennobi

Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie:
sem nie nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر لنا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: يا ملك السـالم
.خطايانا

Celebrant

يقول الكاهن

Ge )wk te 5gom nem pi`wov nem pi`cmov nem
pi`amahi 2a `eneh `am3n.
Zje Sok te tie khom nem pie o-oe nem
pie esmo nem pie amahie sha eneh
amien.
جي ثوك تي تى جوم نيم بي اواو نيم بى إسمو نيم بى أماهى
.شا إينيه أمين

Aan U zij de kracht en de glorie en de
zegen en de roem in eeuwigheid, Amen.
. لك القوة والمجد والبركة و العزة إلى األبد آمين

Celebrant

يقول الكاهن

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ إجعلنــا م
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
كـذلك على
ِ
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw
wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، الشريــــر
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij
aan anderen hun schuld vergeven, En leidt
ons niet in bekoring, maar verlos ons van
het kwade, Door Jezus Christus, onze Heer,:
Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Celebrant

يقول الكاهن

للا االب ِ َونِع َمة ابنِ ِه ال َو ِحي ِد ال ِجن ِس َر ِبنَا
ِ َم َحبة
سيحِ َوش َِر َكة َو َمو ِهبَة
َ َو ِإلَ ِهنَا َوم َخ ِل ِصنَا يَسو
ِ ع ال َم
 اِمضوا: الروحِ القد ِس فَلتَكن َم َع َج ِمي ِعكم
ُّ
. ب يَكون َمعَكم
َ ،س َالم
َ ِب
ِ س َالم الر
De liefde van God, de Vader, de genade van
de Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en
Verlosser Jezus Christus, en de gemeenschap
en de gave van de Heilige Geest zij met u
allen. Ga heen in vrede, de Heer zij met u
allen.

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.
.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
َ روح
.ــك أيضا
ومع
ِ
We me3e-ro7ike aidan.
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