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Psalie watos van het
Nairoez Feest
إبصالية واطس لعيد النيروز

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Amwini tyrou `nten]`wou @ `m`pouro `nte
ni`ewn @ je pi`wou va pennou] pe @
doxaci `o ;eoc `ymwn.
* Amooinie tieroe en ten tie oo-oe, em ep oero ente
nie e-oon, zje pie oo-oe fa Pennoetie pe, zoksa sie o
The-os iemoon.
 جى بي:  إم إبؤرو إنتي ني إي أون: * آمويني تيرو إنتين تي اواو
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: اواوفا بين نوتي بي
* Komt laat ons allen verheerlijken, de Koning der
Eeuwen, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U,
onze God.
 المجد لك:  ألن المجد هو إللهنا:  لنمجد ملك الدهور: * تعالوا جميعا
.يا إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Bolou Pa¡ `ebol haron @ `nni`cnauh `nte
nidemwn @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o
;eoc `ymwn.
* Voloe Pa-tshois evol haron, en nie esnavh ente nie
zemoon, zje pie oo-oe fa Pennoetie pe, zoksa sie o
The-os iemoon.
 جى:  إن ني إسنافة إنتي ني ذيمون: * ﭭولو باتشويس إيفول هارون
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بي اواوفا بين نوتي بي
* O mijn Heer ontbind voor ons, de boeien van de
duivels, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze
God.

 المجد:  ألن المجد هو إللهنا:  رباطات الشياطين: * يارب حـل عـنا
.لك يا إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ge gar tekjom `ntenmetjwb @ ounis] pe
`nhoplon @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o
;eoc `ymwn.
* Khe ghar tek khom en ten met khoob, oe-nieshtie
pe en hoplon, zje pie oo-oe fa Pennoetie pe, zoksa
sie o The-os iemoon.

 أونيشتي بي إن هوبلون: * جي غار تيك جوم إنتين ميت جوب
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* Want Uw kracht is voor onze zwakheid, een groot wapen,
glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze God.

 المجد:  ألن المجد هو إللهنا:  هي سالح عظيم: * ألن قوتك لضعفنا
.لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Dikewc ke `axiwc @ gene`a ke genewn @ je
pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc `ymwn.
* Zie-ke-os ke aksioos, khenea ke khene-oon, zje pie
oo-oe fa Pennoetie pe, zoksa sie o The-os iemoon.

 جى بي اواوفا:  جي ني آ كى جيني اون: * ذيكيؤس كى أكسيوس
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بين نوتي بي
* Waardig en rechtmatig, van generatie tot
generatie, glorie zij aan onze God, glorie zij aan
U, onze God.
 المجد:  ألن المجد هو إللهنا:  الى جيل األجيال: * بار ومستحق
.لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* `Ek`enoujq
`e`qryi
`ejwn
@
P¡
`mpeksenhucwpon @ je pi`wou va pennou] pe @
doxaci o` ;eoc `ymwn.
* Ek-e noekh-g e-egrie e-khoon, Eptshois
em pek shen hie-soopon, zje pie oo-oe…
 باتشويس إم بيك شين هي سوبون: * إك إى نوجخ إإخري إيجون
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون:  جى بي اواوفا بين نوتي بي:
* Reinig ons O Heer, met Uw hysop, glorie zij
aan onze God, glorie zij aan U, onze God.
 المجد لك يا:  ألن المجد هو إللهنا:  يارب بزوفاك: * تنضح علينا
.إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Zw`gravin qen nen'u,y @ `n`;metcai`e `nte
tekhikwn @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o
;eoc `ymwn.
* Zoo-eghrafien gen nen epsie-shie, en ethmet sa-je ente tek hie-koon, zje pie oo-oe…
 إن إث ميت صاي إى إنتى تيك: * زو إغرافين خين نين بسيشي
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون:  جى بي اواوفا بين نوتي بي: هيكون
* Formeer in onze zielen, de heerlijkheid van Uw
beeld, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U,
onze God.

 المجد:  ألن المجد هو إللهنا:  جمال صورتك: * صور فى أنفسنا
.لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* `Y,oc niben `nte nijinhwc @ ceer`prepi n
` ;eoc @
je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc
`ymwn.
* Iegos nieven ente nie zj-ien hoos, se er
epre-pie en The-os, zje pie oo-oe…
 سي إير إبريبي إن ثيؤس: * إيكوس نيفين إنتي ني ﭽين هوس
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* Alle hymnen van lof, komen toe aan God,
glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze
God.
 المجد:  ألن المجد هو إللهنا:  تليق باللـه: * كل ألحان التسابيح

.لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* :wkem `n]cyfi `ntekjom@ twnk `aribo`y;in
`eron @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc
`ymwn.
* Thoo-kem en tie siefie en tek khom, toonk
arie voi-thien eron, zje pie oo-oe…
 طونك آري ﭭويثين إيرون جى: * ثوكيم إنتى سيفي إنتيك جوم
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بي اواوفا بين نوتي بي
* Trek het zwaard van Uw kracht, sta op en help
ons, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U,
onze God.
 المجد لك يا:  ألن المجد هو إللهنا:  قم أعنا: * إستل سيف قوتك
.إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* I=yc P=,=c `pouro `nte `p`wou @ ouoh `pouro `nni`ewn @
je pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o ;eoc `ymwn.
* Iesoes Piegristos ep oero ente ep oo-oe,
oewoh ep oero en nie e-oon, zje pie oo-oe…

 اووه إب اورو: * إيسوس بي إخريستوس إب أورو إنتي إب اواو
 ذوكصاسي:  جى بي اواوفا بين نوتي بي: إن ني إي اون
. أوثيؤس إيمون
* Jezus Christus de Koning van de glorie, en de
Koning der Eeuwen, glorie zij aan onze God, glorie
zij aan U, onze God.

 ألن المجد هو إللهنا:  وملك الدهور: * يسوع المسيح ملك المجد
. المجد لك يا إلهنا:

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Kuri`e `ele`ycon @ kuri`e `aricun,wrin @ je
pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o ;eoc `ymwn.
* Kyrië eleison, Kyrië arie sien-goorien,
zje pie oo-oe…
 جى بي اواوفا:  كيريي آري سين خورين: * كيري ليسون
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بين نوتي بي
* Heer ontferm U, Heer vergeef ons, glorie zij
aan onze God, glorie zij aan U, onze God.
 المجد لك:  ألن المجد هو إللهنا:  يارب سامح: * يارب أرحم
.يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Lac niben `cmou `eV] @ qen `;lal`ia
`n`epouranion@ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci
o` ;eoc `ymwn.
* Las nieven esmoe e-Efnoetie, gen ethlalieja en epoeranion, zje pie oo-oe…
 جى بي:  خين إثالليا إن إيبورانيون: * الس نيفين إسمو إفنوتي
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: اواوفا بين نوتي بي
* Alle tongen zegenen God, met hemelse
vreugde, glorie zij aan onze God, glorie zij aan
U, glorie zij aan U, onze God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  بتهليل سمائى: * كل األلسن تبارك اللـه

.المجد لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Matouboi ei`eoubas @ `m`vry] `nou,iwn @ je
pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc `ymwn.
* Ma toevoi eey-e oe-vash, em efrietie en
oe-shioon, zje pie oo-oe…
 جى بي:  إم إفريتي إن اوشيون: * ماتوﭭوي إي إى اوفاش
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: اواوفا بين نوتي بي
* Was mij, dan ben ik wit als sneeuw, glorie zij
aan onze God, glorie zij aan U, glorie zij aan U,
onze God.
 المجد لك:  ألن المجد هو إللهنا:  مثل الثلج: * طهرنى فأبيض

.يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* `N;ok pe V] `fersau nak @ `nje pijw qen ciwn
@ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc
`ymwn.
* Enthok pe Efnoetie ef er-shav nak, enzje
pie khoo gen Sioon, zje pie oo-oe…
:  إنجى بيجو خين سيون: * إنثوك بي إفنوتي إف إيرشاﭫ ناك
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* U bent de God aan wie toekomt, de lofzang in
Sion, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U,
onze God.
 ألن المجد هو:  يجب لك النشيد فى صهيون: * أنت هو اللـه

. المجد لك يا إلهنا: إللهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Xmarwout `w pimairwmi @ e;be nek`hbyou`i
`mparadoxon @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o
;eoc `ymwn.
* Ekesmaroo-oet oo pie mai-roomie, ethve nek
ehvie-oewie em parazokson, zje pie oo-oe…
 إثفى نيك إهفيؤوي إم باراذوكسون: * إك إسمارواوت اوبي ماي رومي
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون:  جى بي اواوفا بين نوتي بي:
* Gezegend bent U O Menslievende, omwille van
Uw wonderlijke werken, glorie zij aan onze God,
glorie zij aan U, onze God.
 ألن المجد هو:  من أجل أعمالك المعجزة: * مبارك أنت يامحب البشر
. المجد لك يا إلهنا: إللهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ouwnh `ebol `mP¡ Pennou] @ kuri`e twn
kuriwn@ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o`
;eoc `ymwn.
* Oe-oonh evol em Eptshois Pennoetie,
Kyrië toon Kyrioon, zje pie oo-oe…
 جى:  كيريي طون كيريون: * اواونه إيفول إم إبشويس بين نوتي
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بي اواوفا بين نوتي بي
* Belijd de Heer onze God, de Heer der Heren,
glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze
God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  رب األرباب: * إعترفوا للرب إلهنا

.المجد لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Pi`wou va Pennou] pe @ sa `pjwk `ebol
`nni`ewn @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o`
;eoc `ymwn.
* Pie oo-oe fa Pennoetie pe, sha ep khook
evol en nie e-oon, zje pie oo-oe…
 جى: * بي اواو فا بين نوتي بى إبجوك إيفول إن ني إى أون
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بي اواوفا بين نوتي بي
* Glorie zij onze God, tot het einde der tijden,
glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze
God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  إلى كمال الدهور: * المجد هو إللهنا

.المجد لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Rasi niben `nouon niben @ et`iri `mpi`aga;on @ je
pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc `ymwn.
* Rashie nieven en oe-on nieven, et ie-rie
em pie aghathon, zje pie oo-oe…
 جى بي:  إت إيري إمبي آغاثون: * راشي نيفين إن اواون نيفين
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: اواوفا بين نوتي بي
* Alle vreugde is voor iedereen, die het goede
doet, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U,
onze God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  من يصنع الخير: * كل فرح لجميع

.المجد لك يا إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
*`Cmou `eP¡ nie;noc tyrou @ qen ouhwdy
`m=p=natikon @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o`
;eoc `ymwn.
* Esmoe Eptshois nie ethnos tieroe, gen oehoozie em epnevmatiekon, zje pie oo-oe…

 خين اوهوذي إم إبنفما تيكون: * إسمو إبشويس ني إثنوس تيرو
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون:  جى بي اواوفا بين نوتي بي:
* Zegen de Heer al u naties, met een spirituele
lofzang, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U,
onze God.

 ألن المجد هو:  بتسبحة روحية: * باركوا الرب ياجميع األمم
. المجد لك يا إلهنا: إللهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ten]ho tentwbh `mmok @ `mperou`ei cabol
`mmon@ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc
`ymwn.
* Ten tie ho ten toobh emmok, em per oewei savol emmon, zje pie oo-oe…
 جى: اووي ساﭬول إممون
ّ  إمبير: * تين تيهو تين طوبه إمموك
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بي اواوفا بين نوتي بي
* Wij vragen en bidden U, verlaat ons niet,
glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze
God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  أن ال تبعد عنا: * نسأل ونطلب منك

.المجد لك يا إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
*`Una `nten`cmou `etekmetnis] @ cymeron ke
cymeron @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o
;eoc `ymwn.
* Iena en ten esmoe e-tek met nieshtie,
siemeron ke siemeron, zje pie oo-oe…

:  سيميرون كي سيميرون: * إينا إنتين إسمو إيتيك ميت نيشتي
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* Dat wij Uw grootheid mogen zegenen, van dag tot
dag, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze
God.

 المجد:  ألن المجد هو إللهنا:  يوما فيوما: * لكى نبارك عظمتك
.لك يا إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Vucic niben `nte ]metrwmi @ cehwc `erok
vilan`;rwpe @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o`
;eoc `ymwn.
* Fiesies nieven ente tie met roomie, se hoos
erok fielan-ethroope, zje pie oo-oe…
 سي هوس إيروك فيالن: * فيسيس نيفين إنتى تي ميت رومي
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون:  جى بي اواوفا بين نوتي بي:إثروبي
* De natuur van de mensheid, prijst U O
Menslievende, glorie zij aan onze God, glorie zij
aan U, onze God.

 ألن:  يامحب البشر يوما فيوما: * كل طبائع البشرية تسبحك
. المجد لك يا إلهنا: المجد هو إللهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

*`<ouab P¡ ouoh `,ouab @ `axion ke dikeon @
je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc `ymwn.
* Ek-oewab Eptshois oewoh ek-oewab,
aksion ke zie-ke-on, zje pie oo-oe…
 جى:  أكسيون كى ذيكيؤن: * إكؤواب إبتشويس اووه إكؤواب
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بي اواوفا بين نوتي بي
* Heilige O Heer Heilig, waardig en rechtmatig,
glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze
God.
 ألن المجد هو:  وعادل يوما فيوما: * قدوس أنت يارب قدوس

. المجد لك يا إلهنا: إللهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* "uvwcic `nte nihwb @ marecswpi `noutwgmoc
@ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc
`ymwn.
* Psie foosies ente nie hoob, mares
shoopie en oe-toogh-mos, zje pie oo-oe…
:  ماريس شوبي إن اوتوغموس: * بسيفوسيس إنتى ني هوب
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* De toeneming van werken, moge het worden
gedaan volgens orde, glorie zij aan onze God,
glorie zij aan U, onze God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  فليكن بترتيب ونظام: * إنتعاش األعمال

.المجد لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* W
` pima`n`ecwou `n`aga;oc@ qen peknai `amoni
`mmon @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o`
;eoc `ymwn.
* Oo pie man esoo-oe en aghathos, gen pek
nai a-monie emmon, zje pie oo-oe…
:  خين بيك ناي آموني إممون: * اوبي ما إن إيسواو إن أغاثوس
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* O Goede Herder, weid ons ons in Uw genade,
glorie zij aan onze God, glorie zij aan U, onze
God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  برحمتك إرعنا: * أيها الراعى الصالح

.المجد لك يا إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Swt `ebolqen nen'u,y @ `nnimeu`i `nte
ni`ckandalon @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci
o` ;eoc `ymwn.
* Shoot evol gen nen epsie-shie, en nie mevie
ente nie eskandalon, zje pie oo-oe…
: إن ني ميفئ إنتي ني إسكان ذولون: * شوت إيفول خين نين بسيشي
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* Verwijder van onze zielen, de gedachten van
twijfel, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U,
onze God.

 المجد:  ألن المجد هو إللهنا:  أفكار الشكوك: * إقطع من أنفسنا
.لك يا إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
*`Ftaiyot `mpe`m;o `mP¡ @ `nje `vmou `nnidikeon

@ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc
`ymwn.
* Ef tajoet em pe emtho em Eptshois, enzje
ef moe en nie zie-ke-on, zje pie oo-oe…
:  إنجي إفمو إن ني ذيكيؤن: * إفطايوت إمبي إمثو إم إبشويس
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* Kostbaar voor de Heer, is de dood van een
rechtvaardige, glorie zij aan onze God, glorie zij
aan U, onze God.
 المجد لك:  ألن المجد هو إللهنا:  موت األبرار: * كريم أمام الرب
.يا إلهنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Qen tekjom `n;ok aklec @ ni`avyou`i `nte
ni`drakwn @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o
;eoc `ymwn.
* Gen tek khom enthok ak les, nie a-fie oe-wie
ente nie ezrakoon, zje pie oo-oe…
 جى بي:  نا آفيؤ ّوي إنتي ني إذراكون:* خين تيك جوم إنثوك أكليس
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: اواوفا بين نوتي بي
* U hebt in Uw kracht vernietigd, de hoofden van
de draken, glorie zij aan onze God, glorie zij aan U,
onze God.

:  ألن المجد هو إللهنا:  سحقت رؤوس التنانين: * بقوتك أنت
.المجد لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Hwb gar niben ak;ami`wou @ qen ounis]
`mmuctyrion @ je pi`wou va pennou] pe @
doxaci o` ;eoc `ymwn.
* Hoob ghar nieven ak thamioo-oe, gen oe
nieshtie em miestierion, zje pie oo-oe…
 خين اونيشتي إم ميستيريون: * هوب غار نيفين آك ثاميو او
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* U hebt alles geschapen, met een groot
mysterie, glorie zij aan onze God, glorie zij aan
U, onze God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  سحقت رؤوس التنانين: * بقوتك أنت

.المجد لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Jokten `ebol qen pinah] @ =e=;u `n`triatikon @
je pi`wou va pennou] pe @ doxaci o` ;eoc `ymwn.
* Khok-ten evol gen pie nahtie, eth-oewab
en etriatiekon, zje pie oo-oe…
 جى: إثؤواب إن إترياتيكون
: * جوك تين إيفول خين بي ناهتي
ّ
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: بي اواوفا بين نوتي بي
* Vervolmaak ons in het geloof, van de Heilige
Drie-eenheid, glorie zij aan onze God, glorie zij
aan U, onze God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  المقدس المثلث: * ك ّملنا فى األيمان
.المجد لك يا إلهنا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* {imwit nyi `epekcoutwn @ qen Pi=p=na
`nhygemwn @ je pi`wou va pennou] pe @ doxaci
o` ;eoc `ymwn.
* Etshie mooit nie e-pek soe-toon, gen pie
Epnevma en hieghemoon, zje pie oo-oe…
:  خين بي إبنفما إن هيجيمون: * تشي مويت ني إيبيك سوتون
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* Leid mij in Uw oprechtheid, door de geest van
heerschappij, glorie zij aan onze God, glorie zij
aan U, onze God.
:  ألن المجد هو إللهنا:  بالروح المدبر: * إهدنى الى إستقامتك
.المجد لك يا إلهنا

ُ إبصالية وا
طس

Psalie Watos

* }nahwc `e`vran `mP¡ @ hoc ]sop sa ni`ewn @ je
pi`wou va pennou] pe @ doxaci `o ;eoc `ymwn.
* Tie na hoos e-efran em Eptshois, hoos tie
shoop sha nie e-oon, zje pie oo-oe…
:  هوس تي شوب شا ني إي اون: * تينا هوس إإفران إم إبشويس
.  ذوكصاسي أوثيؤس إيمون: جى بي اواوفا بين نوتي بي
* Ik zal de Naam van de Heer prijzen, zolang ik
ben en voor altijd, glorie zij aan onze God, glorie
zij aan U, onze God.
 ألن المجد هو إللهنا:  ما دمت موجودا إلى الدهور: * أسبح إسم الرب
. المجد لك يا إلهنا:
Index- الفهرس
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Psalie Adam van het
Nairoez Feest

إبصالية آدام لعيد النيروز

Psalie Adam

إبصالية آدام

* }naouwst `mmok @ pa¡ i==y=c p=,=c @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc .
* Tie na oe-oosht emmok, Patshois Iesoes
Piegristos, pie oo-oe nak allieloeja, zoksa zie
o The-os.
 بي اواو:  باتشويس إيسوس بي إخريستوس: * تينا اواوشت إمموك
.  ذوكصاسي أوثيؤس: ناك الليلويا
* Ik zal U aanbidden, O mijn Heer Jezus
Christus, glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij
aan God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  ياربى يسوع المسيح: * أسجد لك
. هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* {imwit nyi anok @ qa pi`ela,ictoc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Etshie mooit nie anok, ga pie e-lashiestos, pie oo-oe nak allieloeja, zoksa
zie o The-os.
 بي اواو ناك:  خابي إيال كيستوس: * تشي مويت ني آنوك
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Leidt mij, ik de armzalige, glorie zij aan
Uw Halleluja, glorie zij aan God.
.  المجد لك يا هللا:  المجد لك الليلويا:  أنا الحقير: * أرشدنى

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Joust `e`qryi `ejwn @ qen tekmet`aga;on @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Khoesht e-egrie e-khoon, gen tek met
aghaton, pie oo-oe nak allieloeja, zoksa
zie o The-os.
 بي اواو:  خين تيك ميت أغاثون: * جوشت إإخري إيجون
.  ذوكصاسي أوثيؤس: ناك الليلويا
* Aanschouw ons, in Uw goedheid, glorie
zij aan Uw Halleluja, glorie zij aan God.
. المجد لك يا هللا:  المجد لك الليلويا:  بصالحك: * إطلع علينا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Hyppe ]nacaji @ e;be pek`wou qen palace
@ pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Hiep-pe tie na sazj-ie, ethve pek oo-oe
gen pa las, pie oo-oe nak…
 بي اواو:  إثفي بيك اواو خين باالس: * هيب بي تينا ساجي
.  ذوكصاسي أوثيؤس: ناك الليلويا
* Zie, ik zal Uw glorie, verkondigen met
mij tong, glorie zij aan Uw Halleluja, e
glorie zij aan God.
:  المجد لك الليلويا:  من أجل مجدك: * هأنذا أنطق بلسانى
.المجد لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Qwteb `nnameu`i @ e;meh `nkakwc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Gooteb en na mevie, ethmeh en kakoos, pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  إثميه إنكا كووس: * خوتيب إن نا ميفيء
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
*Vernietig mijn gedachten, die vol kwaadheid
zijn, glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij
aan God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  المملؤة شرا: * إقتل أفكارى
.هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

*`Fem`psa `nje pi`cmou @ nem pi`wou nem
pihwc @ pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Ef em epsha enzje pie esmoe, nem pie
oo-oe nem pie hoos, pie oo-oe nak…
:  نيم بي اواو نيم بي هوس: * إف إم إبشا إنجي بي إسمو
.  ذوكصاسي أوثيؤس: بي اواو ناك الليلويا
* U bent de zegening waardig, de glorie
en de lof, glorie zij aan Uw Halleluja,
glorie zij aan God.
:  المجد لك الليلويا:  والمجد والتسبيح: * تليق بك البركة
.المجد لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Swpi nyi `nnom] @ qen nalogicmoc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Shoopie nie en nomtie, gen na
lokhiesmos, pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  خين نالو جيسموس: * شوبي ِني إن نومتي
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Wees een vertroosting voor mij, in mijn
gedachten, glorie zij aan Uw Halleluja,
glorie zij aan God.
 المجد لك:  المجد لك الليلويا:  فى حواسى: * كٌن لى معزيا
.يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Wli `ebol haron @ `nninobi `mpa;oc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Oo-lie evol haron, en nie novie em pathos, pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  إن ني نوفي إم باثوس: * أولي إيفول هارون
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Wend af van ons, het lijden van de
zonde, glorie zij aan Uw Halleluja, glorie
zij aan God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  آالم الخطايا: * إنزع عنا
.هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* "olcel `nnen=p=na @ `perouot `mpenlac @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Epsol-sel en nen epnevma, ep er oe-ot
em pen las, pie oo-oe nak…
 بي:  إب إير اواوت إم بين الس: * بسولسيل إن نين بنفما
.  ذوكصاسي أوثيؤس: اواو ناك الليلويا
* De tooi van onze geest, en de vreugde
van onze tong, glorie zij aan Uw
Halleluja, glorie zij aan God.
 المجد لك:  المجد لك الليلويا:  وفرح لساننا: * زينه أرواحنا
.يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* <ouab `,ouab `,ouab @ pek=p=na `mpan`agiac @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Ek-oewab ek-oewab ek-oewab, pek
epnevma em pan akhias, pie oo-oe nak…
 بي:  بيك إبنفما إمبان آجياس: * إكؤواب إكؤواب إكؤواب
.  ذوكصا أوثيؤس:أوؤ ناك الليلويا
* Heilig Heilig Heilig, is Uw Heilige Geest,
glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij aan
God.
 المجد لك:  روحك الكلى القدس: * قدوس قدوس قدوس
. المجد لك يا هللا: الليلويا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* V] pinayt @ ouoh `naga;oc @ pi`wou nak =al
@ doxa ci `o ;eoc.
* Efnoetie pie na-iet, oewoh en aghathos,
pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك الليلويا:  اووه إن أغاثوس: * إفنوتي بي نائيت
.  ذوكصاسي أوثيؤس:
* O Genadige, en Goede God, glorie zij
aan Uw Halleluja, glorie zij aan God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  والصالح: * يا هللا المتحنن
.هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* `Uper `mpeknai @ V] `nte paoujai @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Ie-per em pek nai, Efnoetie ente pa oekhai, pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  إفنوتي إنتى با أوجاي: * إيبير إم بيك ناي
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Omwille van Uw genade, O God van
mijn verlossing, glorie zij aan Uw
Halleluja, glorie zij aan God.
 المجد:  المجد لك الليلويا:  يا إله خالصى: * من أجل رحمتك
.لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Tekmetouro pennyb @ ariten `nem`psa
`mmoc @ pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Tek met oero Pennieb, a-rie-ten en em
epsha emmos, pie oo-oe nak…
 بي:  أريتين إن إم إبشا إمموس: * تيك ميت أورو بين نيب
.  ذوكصاسي أوثيؤس: اواو ناك الليلويا
* Maak ons Uw Koninkrijk waardig, O
onze Meester, glorie zij aan Uw Halleluja,
glorie zij aan God.
:  المجد لك الليلويا:  ملكـوتك ياسيدنا: * إجـعلنا مستحقين
.المجد لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Cwtem `epen`slyl @ penouro P=,=c @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Sootem e-pen eshliel, pen oero
Piegristos, pie oo-oe nak…
 بي اواو:  بين أورو بي إخرستوس: * سوتيم إي بين إشليل
.  ذوكصاسي أوثيؤس: ناك الليلويا
* Hoor onze gebeden, O Christus onze
Koning, glorie zij aan Uw Halleluja, glorie
zij aan God.
 المجد:  المجد لك الليلويا:  إسمع صالتنا: * ياملكنا المسيح
.لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Rwic `eron P¡ @ `ebolqen pidi`aboloc @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Roois eron Eptshois, evol gen pie
ziavolos, pie oo-oe nak…
 بي:  إيفول خين بي ذيا فولوس: * رويس إيرون باتشويس
.  ذوكصاسي أوثيؤس: اواو ناك الليلويا
* Bewaar ons O Heer, van de duivel,
glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij aan
God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  من إبليس: * إحرسنا يارب
.هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Pekran `f`cmarwout @ qen rwou `nnipictoc @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Pek ran ef esmaroo-oet, gen roo-oe en
nie piestos, pie oo-oe nak…
 بي:  خين رواو إن ني بيستوس: * بيكران إف إسمارواوت
.  ذوكصاسي أوثيؤس: اواو ناك الليلويا
* Uw Naam is gezegend, in de mond van
de gelovigen, glorie zij aan Uw Halleluja,
glorie zij aan God.
:  المجد لك الليلويا:  فى أفواه المؤمنين: * إسمك مبارك
.المجد لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ou`wou `ntekme;nou] @ ]atcaji `mmoc @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Oe-oo-oe en tek meth-noetie, tie at
sazj-ie emmos, pie oo-oe nak…
 بي اواو:  تي آت صاجي إمموس: اواو إنتيك ميث نوتي
ُ او
ُ *
.  ذوكصاسي أوثيؤس: ناك الليلويا
* Glorie zij Uw Goddelijkheid, die
onuitspreekbaar is, glorie zij aan Uw
Halleluja, glorie zij aan God.
:  المجد لك الليلويا:  غير الموصوف: * المجد لالهوتك
.المجد لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Xwoun `n;ok P¡ @ `ntametac;enyc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Eksoo-oen enthok Eptshois, en ta met
as-tenies, pie oo-oe nak…
 بي:  إنطا ميت آس تي نيس: * كسواون إنثوك إبتشويس
.  ذوكصاسي أوثيؤس: اواو ناك الليلويا
* U O Heer weet, mijn zwakheid, glorie zij
aan Uw Halleluja, glorie zij aan God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  تعرف ضعفى: * أنت يارب
.هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Nai nyi qen peknai @ `w pidymiorgoc @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Nai nie gen pek nai, oo pie zie-mieoerghos, pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  أوبي ذيمي أورغوس: * ناي ني خين بيك ناي
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Wees ons genadig in Uw genade, O
Schepper, glorie zij aan Uw Halleluja,
glorie zij aan God.
 المجد:  المجد لك الليلويا:  أيها الخالق: * إرحمنى برحمتك
.لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

*`Mperenten anon @ `eqoun `epiracmoc @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Em peren ten anon, e-goen e-pie
rasmos, pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  إيخون إي بي راسموس: * إم بيرين تين آنون
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Leid ons niet, in verzoeking, glorie zij
aan Uw Halleluja, glorie zij aan God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  فى تجربة: * ال تدخلنا نحن
.هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Lac niben cehwc @ `epekran `naly;wc@
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Las nieven se hoos, e-pekran en
aliethoos, pie oo-oe nak…
 بي اواو:  إي بيكران إن آليثوس: * الس نيفين سي هوس
.  ذوكصاسي أوثيؤس: ناك الليلويا
* Elke tong prijst waarlijk, Uw Heilige
Naam, glorie zij aan Uw Halleluja, glorie
zij aan God.
:  المجد لك الليلويا:  ت ُسبح إسمك: * كل األلسن بالحقيقة
. المجد لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Kata tekbo`y;i`a @ tahoi qen ouiyc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Kata tek voi-thieja, ta hoi gen oe-ies,
pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  طاهوي خين أو إيس: * كاطا تيك فويثيا
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Laat Uw hulp, snel tot ons komen,
glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij aan
God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  بمعونتك: * أدركني سريعا
.هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* I=yc pe tahelpic@ I=yc pe pabo`y;oc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Iesoes pe ta helpies, Iesoes pe pa voithos, pie oo-oe nak…
 بي اواو:  إيسوس بي با فويثوس: * إيسوس بي طاهيلبيس
.  ذوكصاسي أوثيؤس: ناك الليلويا
* Jezus is mijn hoop, Jezus is mijn hulp,
glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij aan
God.
:  المجد لك الليلويا:  يسوع هو معينى: * يسوع هو رجائى
.المجد لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* :wk pe pi`amahi @ sa `pjwk `nni`,ronoc @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Thok pe pie amahie, sha ep khook en
nie egronos, pie oo-oe nak…
 بي اواو:  شا إبجوك إن ني إخرونوس: * ثوك بي بي آماهي
.  ذوكصاسي أوثيؤس: ناك الليلويا
*Aan U zij de roem, tot het einde der
tijden, de glorie zij aan Uw Halleluja, de
glorie zij aan God.
 المجد لك:  المجد لك الليلويا:  الى كمال األزمنة: * لك العزة
.يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Yppe ]na`cmou `erok @ `w Uioc ;eoc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Iep-pe tie na esmoe erok, oo Eejos Theos, pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  أو إيوس ثيؤس: * إيب بي تينا إسمو إيروك
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
Zie, ik zal U zegenen, O Zoon van God, *
glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij aan
God.
 المجد لك يا:  المجد لك الليلويا:  يا إبن اللـه: * هأنذا أباركك
.هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Zeos neknai @ `w piaidioc @ pi`wou nak =al @
doxa ci `o ;eoc.
* Ze-osh nek nai, oo pie aizios, pie oo-oe
nak…
:  بي اواو ناك الليلويا:  أوبي آيذيوس: * زيؤش نيك ناي
. ذوكصاسي أوثيؤس
* Overvloedig is Uw genade, O Eeuwige,
glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij aan
God.
 المجد لك:  المجد لك الليلويا:  أيها الذاتي: * مراحمك كثيرة
.يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ere pitaio @ er`prepi `n;eoc @ pi`wou nak =al @
doxa ci `o ;eoc.
* E-re pie tajo, er ep re-pie en The-os, pie
oo-oe nak…
 بي اواو ناك الليلويا:  إير إبريبي إن ثيؤس: * إيري بي طايو
.  ذوكصاسي أوثيؤس:
* Eer komt toe, aan God, glorie zij aan
Uw Halleluja, glorie zij aan God.
. المجد لك يا هللا:  المجد لك الليلويا:  تليق باللـه: * الكرامه

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Decpota nai nyi @ `w piaidioc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Zespota nai nie, oo aizios, pie oo-oe
nak…
:  بي اواو ناك الليلويا:  أوبي ذيكيؤس: * ذيسبوطا ناي ني
. ذوكصاسي أوثيؤس
* O Meester wees mij genadig, glorie zij
aan Uw Halleluja, glorie zij aan God.
 المجد لك:  المجد لك الليلويا:  أيها الذاتي: * ياسيد إرحمنى
.يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ge gar `n;ok P¡ @ `pouro `nnidikeoc @ pi`wou
nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Khe ghar enthok Eptshois, ep oero en
nie zie-ke-os, pie oo-oe nak…
 بي:  إبؤرو إن ني ذيكيؤس: * جي غار إنثوك باتشويس
.  ذوكصاسي أوثيؤس: اواو ناك الليلويا
* U bent O Heer, de Koning der
rechvaardigen, glorie zij aan Uw
Halleluja, glorie zij aan God.
 المجد:  المجد لك الليلويا: صديقين
ّ  ملك ال: * النك أنت يارب
.لك يا هللا

Psalie Adam

إبصالية آدام

*Bo`y;i`a gar niben @ ce `ebolhiten ;eoc @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Voi-theja ghar nieven, se evol hieten
The-os, pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  سي إيفول هيتين ثيؤس: * فويثيا غار نيفين
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Alle hulp, is van God, glorie zij aan Uw
Halleluja, glorie zij aan God.
:  المجد لك الليلويا:  هى من ِقبل اللـه: * ألن كل معونة
.المجد لك يا هللا

إبصالية آدام

Psalie Adam

* Aimenre pekho @ jokten `ebol kalwc @
pi`wou nak =al @ doxa ci `o ;eoc.
* Ai men-re pek ho, khok-ten evol kaloos,
pie oo-oe nak…
 بي اواو ناك:  جوك تين إيفول كالوس:* آي مينري بيك هو
.  ذوكصاسي أوثيؤس: الليلويا
* Ik heb Uw aangezicht lief, vervolmaak ons,
glorie zij aan Uw Halleluja, glorie zij aan God.

 المجد لك:  المجد لك الليلويا:  ك ّملنا حسنا: * أحببت وجهك
. يا هللا
Index- الفهرس
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De Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

De verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi : hiten
tekmet`xr3ctoc Pu : niiarwov nem
nimovmi : nem nici5 nem nikarpoc.
*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten tek met
egriestos Eptshois, nie jaroo-oe nem nie moe-mie,
nem nie sietie nem nie karpos.
 هيتين تيك ميت إخريستوس: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
. نيم ني سيتي نيم ني كاربوس:  ني ياروواو نيم ني مومي: إبشويس
*Zegen de kroon van het jaar, door Uw goedheid O Heer,
de rivieren en de bronnen, de planten en de vruchten.

 والزروع:  األنهار والينابيع:  بصالحك يا رب: * بارك إكليل السنة
.واألثمار

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

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

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

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

*`Povro
`nte
5hir3n3
:
moi
nan `ntekhir3n3 : cemni nan `ntek
hir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie:
sem nie nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.

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

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte
5ek`kl3ci`a : `aricobt `eroc : `nneckim
2a `eneh.
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie
sobt eros: en nes kiem sha eneh.

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

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

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

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

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4
tovbo `nnenh3t : `nte4talso `nni2wni
: `nte nenyvx3 nem nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

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

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. آك طونك ) آكسوتى إممون/  جى (أك إى: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent ) gekomen/ Verrijzen ( en heeft ons verlost.

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

مقـدمة الذكصولوجيات

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini n
`

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

Pennov5

:

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* %par0enoc

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

*
Ten5ho
`aripenmevi:
w
`
5`proc
tat3c `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.
 ناهرين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.ليغفر لنا خطايانا

De doxologie voor het
Nairoez feest
ذوكصولوجية عيد النيروز

Een doxologie

الذوكصولوجية

*Hwc `ePu qen ovhwc `mberi : `w nilaoc `mmai
P=x=c Pennov5 : ge a4gempen2ini qen
pe4ovgai : hwc `aja0oc ovoh `mmairwmi .

* Hoos e-Eptshois gen oe hoos em verie, oo nie laos em
mai pie Egrestos Pennoetie, zje af zjem pen shienie gen
pef oe khai, hoos aghathos oewoh em mai roomie.
: اوني الؤس إمماي بخرستوس بين نوتي: * هوس إبتشويس خين هوس إمفيري
. هوس أغاثوس اووه إم ماي رومي: جي أفجيم بين شينى خين بيف اوجاي

* Zingt de Heer een nieuw lied, O volken die Christus
onze God liefhebben, want Hij heeft ons bezocht met
Zijn Verlossing, in Zijn Goedheid en Menslievendheid.

 ألنه:  أيها الشعوب محبو المسيح إلهنا: * سبحوا الرب تسبيحا جديدا
. كصالح ومحب البشر: قد تعهدنا بخالصه

Een doxologie
الذوكصولوجية
*
Tenovwrp
nak
`mpihvmnoc
:
qen
han`cm3 n
` 5do7oloji`a : w
` Pen=c=w=r `n`aja0oc :
matagron 2a 5cvnteli`a.
* Ten oe-oorp nak em pie himnos, gen han esmie en
tie zokso-lokheeja, oo Pensootier en aghathos, ma
takhron sha tie sinteleeja.
:  خين هان إسمى إن تي ذوكصولوجيا: * تين اواورب ناك إمبى هيمنوس
. ما طاجرون شا تي سين تيليا: او بين سوتير إن آغاثوس

* Wij zenden tot U de lofzang, met stemmen van
verheerlijking, O onze Goede Verlosser, bevestig
ons tot het einde.
 ثبتنا:  يا مخلصنا الصالح:  بأصوات التمجيد: * نرسل لك التسبيح
.إلي اإلنقضاء

Een doxologie
الذوكصولوجية
* Moi nan Pu `ntekhir3n3 : nahmen qen
nengig `nte nengagi : ma0ebi`o `mpovcosni : ovoh
matalso `nnen2wni.
* Moi nan Eptshois en tek hierienie, nahmen gen
nen zj-iezj ente nen khazj-ie, ma theveejo em poe
sotshnie, oewoh ma taletsho en nen shonie.
 ناهمين خين نين جيج إنتي نين: * موي نان إبتشويس إنتيك هيريني
. اووه ماطالتشو إن نين شوني:  ما ثيفيو إمبو صوتشنى: جاجي
* Schenk ons O Heer Uw vrede, red ons van de
handen van onze vijanden, verneder hun
raadgeving, en genees onze ziekten.
:  وأذل مشورتهم:  ونجنا من أيدي أعدائنا: * أعطنا يا رب سالمك
.وأشف أمراضنا

Een doxologie
الذوكصولوجية
*`
Cmov `epi`xlom `nte 5rompi : hiten
tekmet`xr3ctoc Pu : niiarwov nem nimovmi : nem
nici5 nem nikarpoc.
* Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten tek met
egriestos Eptshois, nie jaroo-oe nem nie moe-mie,
nem nie sietie nem nie karpos.
 هيتين تيك ميت إخريستوس: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
. نيم ني سيتي نيم ني كاربوس:  ني ياروواو نيم ني مومي: إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw goedheid O
Heer, de rivieren en de bronnen, de planten en de
vruchten.
 والزروع:  األنهار والينابيع:  بصالحك: * بارك يا رب إكليل السنة
. واألثمار

Een doxologie
الذوكصولوجية
*
Cmov
`eron
qen
nen`hb3ov`i
:
qen
pek`cmov `n`epovranion : ovwrp nan `ebol qen
peksici : pek `hmot nem nek`aja0on.
* Esmoe eron gen nen ehvie-oe-wie, gen pek esmoe
en epoeranion, oe oorp nan evol gen pek etshisie,
pek ehmot nem nek aghason.
 خين بيك إسمو إن إيبورانيون: * إسمو ايرون خين نين إهفي اوويي
. بيك إهموت نيم نيك أغاثون:  أوأورب نان إيفول خين بيك تشيسي:
* Zegen ons in ons werk, met Uw hemelse zegening,
en zend tot ons uit Uw hoogten, Uw genade en al wat
goed is.
 نعمتك:  وأرسل لنا من علوك:  ببركتك السمائية: * باركنا في أعمالنا
. وخيراتك

Een doxologie
الذوكصولوجية
*N3etheghwg nahmov `ebol : n3`etav2e `e`p2emmo
Matac0wov : nem n3etcwnh bolov `ebol :
n3`etavenkot ma`mton nwov.
* Nie et hekh hookh nahmoe evol, nie etav she e-ep
shemmo matastoo-oe, nem nie et soonh voloe evol,
nie etav en kot ma emton noo-oe.
:  ني إيطاف شي إإ بشيم مو ماطاس طواو: * ني إتهيج هوج ناهمو ايفول
. ني إيطاف إنكوت ما امطون نواو: نيم ني إت صونه فولو ايفول

* Red de bedroefden, breng de reizigers terug,
ontbind de gebondenen, en schenk rust aan hen die
ontslapen zijn.
:  والمربوطين حلهم:  والمسافرين ردهم: * المتضايقين خلصهم
.الراقدين نيحهم

Een doxologie
الذوكصولوجية
* Wli `mpekgwnt `ebol haron : nahmen `ebolha
ov`hbwn
:
nem
nifa2
`nte
nidemwn
:w
` `fre45 `nni`aja0on.
* Oolie em pek khoont evol haron, nahmen evol ha
oe ehvoon, nem nie fash ente nie zemoon, oo ef
reftie en nie aghathon.
 نيم:  ناهمين إيفول ها او إهفون: * اولي إمبيك جونت إيفول هارون
. او إفريفتى إن ني آغاثون: ني فاش إنتي ني ذيمون
* Hef Uw boosheid van ons op, en verlos ons van de
schaarste, en van de strikken van de duivels, O Gever
van al wat goed is.

 يا:  ومن فخاخ الشياطين:  ونجنا من الغالء: * إرفع غضبك عنا
.معطي الخيرات

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

:  كصالح ومحب البشر:  ونرفعه باالكثر: * نسبحه ونمجده
.إرحمنا كعظيم رحمتك
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Afsluiting van de
Doxologieën
ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

*
Ten5ho
`aripenmevi:
w
`
5`proc
tat3c `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.
 ناهرين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.ليغفر لنا خطايانا
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De Psalm van vespers
voor het Nairoezfeest

مزمور عشية عيد النيروز

De Psalm Van Vespers

مزمور العشية

Hwc `eP¡ qen ouhwc `mberi @ hwc
`eP¡ `pkahi tyrf @
Hoos e-Eptshois gen oe-hoos em verie,
hoos e-Eptshois ep kahie tierf,
 هوس إبشويس: اوهوس إمفيري
ُ هوس إبشويس خين
. إبكاهي تيرف
Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de
Heer, gij ganse aarde
، سبحوا الرب يا كل األرض،سبحوا الرب تسبيحا جديدا

De Psalm Van Vespers

مزمور العشية

Hwc `eP¡ `cmou `epefran @
hisennoufi `mpefoujai `n`ehoou qa
`thy `n`ehoou : =a=l .
hoos e-Eptshois esmoe e-pefran, hie shennoefie em pef oe-khai en eho-oe ga et-hie
en-eho-oe, allieloeja

 هي شينوفي إم بيف اوجاي: هوس إبشويس إسمو إى بيفران
.  الليلويا: إن إيهواو خا إتهي إن إيهواو
Zingt de Heer, prijst zijn naam, boodschapt zijn
heil van dag tot dag. Halleluja.
 هلليلويا، بشروا من يوم إلى يوم بخالصه،سبحوا الرب وباركوا إسمه

De Tawwaf

الطواف
ّ

De Psalm van de
Rondgang voor het
Nairoezfeest
(de Tawwaf van
Vespers en Metten )

الطواف
مزمور
ّ
عشية وباكر عيد النيروز

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر

Marov0iqi
`nge
ne4`0lwm
marova2ai `nge ne4ovtah: `n`hr39i
qen ne4teltili `e4eovno4 e4narwt:
Ma-roe thie gie enzje nef eth-loom ma-roe ashai enzje nef oe tah, en ehrie gen nef tel-tielie
ef e-oe nof ef na root,
 إن إهري: مارو ثيخي إنجي نيف إثلوم مارو شاي إنجى نيف اوطاة
: خين نيف تيل تيلي إف إى اونوف إف ناروت
Dat haar voren besproeid mogen worden en haar vruchten
zich vermenigvuldigen. Door haar regen zal zij zich
verblijden en groeien.

.  ولتكثر أثمارها وتفرح بقطراتها فتنبت، فليروى حرثها

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر

ek`e`cmov `epi`xlom `nte 5rompi qen
tekmet`xr3ctoc : ovoh nekme22o5
ev`emoh `ebolqen petkeni`wovt.
ek e-esmoe e-pie eklom ente tie rompie gen
tek met egriestos, oewoh nek mesh sho-tie ev
e-moh evol gen pet ke-nie oo-oet.
: إك إى إسمو إيبي إكلوم إنتى تي رومبي خين تيك ميت إخرستوس
. اووة نيك ميش شوتي إف إى موة إيفول خين بيك إيني اواوت
Gij zegent de kroon van het jaar door Uw
goedheid. Uw velden vloeien over van vet. (Psalm
65:11-12).

.  وبقاعك يمتلىء من الدسم، تبارك إكليل السنة بصالحك

Het Responsorium van
de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : `cmov `epi`xlom `nte
5rompi : hiten tekmet`xr3ctoc
Pu :
Allieloeja allieloeja, Esmoe e-pie eklom ente
tie rompie, hieten tek met egriestos Eptshois,
 هيتين:  إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي: الليلويا الليلويا
: تيك ميت إخريستوس إبشويس

`

Halleluja Halleluja Zegen de kroon van het
jaar, door Uw goedheid O Heer,
:  بصالحك يا رب: هلليلويا هلليلويا بارك إكليل السنة

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

Niiarwov nem nimovmi : nem nici5
nem nikarpoc : A=l =a=l.
Nie jaroo-oe nem nie moe-mie, nem nie sietie
nem nie karpos. Allieloeja allieloeja,
:  نيم ني سيتي نيم ني كاربوس: ني ياروواو نيم ني مومي
.الليلويا الليلويا
de rivieren en de bronnen, de planten en de
vruchten. Halleluja Halleluja
. هلليلويا هلليلويا:  والزروع واألثمار: األنهار والينابيع

`
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De Psalm van Metten
voor het Nairoezfeest

مزمور باكر عيد النيروز

De Psalm Van Metten

مزمور باكر

Hwc `eP¡ qen ouhwc `mberi @ je af`iri
`nhan`hbyou`i euoi `n`svyri `nje P¡ @
Hoos e-Eptshois gen oe-hoos em verie, zje af
ierie en han ehvie-oewie ev-oi en eshfierie
enzje Eptshois,

 جى أف إيري إنهان: اوهوس إمفيري
ُ هوس إبشويس خين
: إهفيؤوي إف اووي إن إشفيري إنجى إبشويس
Zingt de Heer een nieuw lied, want Hij heeft
wonderen gedaan,

، ألن الرب قد صنع أعماال عجيبة،سبحوا الرب تسبيحا جديدا

De Psalm Van Metten

مزمور باكر

Actanqo naf `nje tefou`inam @
nem pefswbs =e=;=u : =a=l .
as tan-go naf enzje tef oe-wie nam, nem pef
shoobsh eth-oewab, allieloeja.

 نيم بيف شوبش: أس طانخو ناف إنجى تيف اووي نام
.  الليلويا: إثؤواب
zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem
zege.Halleluja.

.  هلليلويا،أحيت له يمينه وذراعه القدوس

De Tawwaf

الطواف
ّ

De Psalm van de
Rondgang voor het
Nairoezfeest
(de Tawwaf van
Vespers en Metten )

الطواف
مزمور
ّ
عشية وباكر عيد النيروز

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر

Marov0iqi
`nge
ne4`0lwm
marova2ai `nge ne4ovtah: `n`hr39i
qen ne4teltili `e4eovno4 e4narwt:
Ma-roe thie gie enzje nef eth-loom ma-roe ashai enzje nef oe tah, en ehrie gen nef tel-tielie
ef e-oe nof ef na root,
 إن إهري: مارو ثيخي إنجي نيف إثلوم مارو شاي إنجى نيف اوطاة
: خين نيف تيل تيلي إف إى اونوف إف ناروت
Dat haar voren besproeid mogen worden en haar vruchten
zich vermenigvuldigen. Door haar regen zal zij zich
verblijden en groeien.

.  ولتكثر أثمارها وتفرح بقطراتها فتنبت، فليروى حرثها

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر

ek`e`cmov `epi`xlom `nte 5rompi qen
tekmet`xr3ctoc : ovoh nekme22o5
ev`emoh `ebolqen petkeni`wovt.
ek e-esmoe e-pie eklom ente tie rompie gen
tek met egriestos, oewoh nek mesh sho-tie ev
e-moh evol gen pet ke-nie oo-oet.
: إك إى إسمو إيبي إكلوم إنتى تي رومبي خين تيك ميت إخرستوس
. اووة نيك ميش شوتي إف إى موة إيفول خين بيك إيني اواوت
Gij zegent de kroon van het jaar door Uw
goedheid. Uw velden vloeien over van vet. (Psalm
65:11-12).

.  وبقاعك يمتلىء من الدسم، تبارك إكليل السنة بصالحك

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : `cmov `epi`xlom `nte
5rompi : hiten tekmet`xr3ctoc
Pu :
Allieloeja allieloeja, Esmoe e-pie eklom ente
tie rompie, hieten tek met egriestos Eptshois,
 هيتين:  إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي: الليلويا الليلويا
: تيك ميت إخريستوس إبشويس

`

Halleluja Halleluja Zegen de kroon van het
jaar, door Uw goedheid O Heer,
:  بصالحك يا رب: هلليلويا هلليلويا بارك إكليل السنة

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

Niiarwov nem nimovmi : nem nici5
nem nikarpoc : A=l =a=l.
Nie jaroo-oe nem nie moe-mie, nem nie sietie
nem nie karpos. Allieloeja allieloeja,
:  نيم ني سيتي نيم ني كاربوس: ني ياروواو نيم ني مومي
.الليلويا الليلويا
de rivieren en de bronnen, de planten en de
vruchten. Halleluja Halleluja
. هلليلويا هلليلويا:  والزروع واألثمار: األنهار والينابيع

`
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Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l a=l a
= =l : `Cmov `epi`xlom `nte
5rompi : hiten tekmet`xr3ctoc
Pu .
Allieloeja allieloeja Allieloeja allieloeja, Esmoe
e-pie eklom ente tie rompie, hieten tek met
egriestos Eptshois,

`

 إسمو إيبي إكلوم إنتي تي: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
. هيتين تيك ميت إخريستوس إبشويس: رومبي
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja Zegen de
kroon van het jaar, door Uw goedheid O Heer,
 بصالحك:  بارك إكليل السنة: هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
.يارب

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen
]nou nem sa `eneh.
Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en
aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie
noe nem sha eneh.
 نيم:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: فاى إيرى بى اوواو إير إبريبى ناف
. يسجين تينو نيم شا اينيه: بى ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 مذذن:  والذذروح القذذدس:  لذذه المجذذد مذذع أبيذذه الصذذالح: هذذذا الذذذي ينبغذي
.اآلن وإلى األبد

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @
nem pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk `ebol
@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac .
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: جى إف إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
.  تين اواووشت إمموس تين تى أو أوناس: 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.

.  نسجد له ونمجده:  الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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De Afsluitende Canon
قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn.

Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio
pnevmatie, ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon eoo-noon amien.
 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .

 اآلن وكل أوان،آميـــن هلـليـلــويا المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.وإلى دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi : hiten
tekmet`xr3ctoc Pu : niiarwov nem
nimovmi : nem nici5 nem nikarpoc.
Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten tek met
egriestos Eptshois, nie jaroo-oe nem nie moe-mie,
nem nie sietie nem nie karpos.
 هيتين تيك ميت إخريستوس: إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
. نيم ني سيتي نيم ني كاربوس:  ني ياروواو نيم ني مومي: إبشويس

`

Zegen de kroon van het jaar, door Uw goedheid O Heer,
de rivieren en de bronnen, de planten en de vruchten.

 والزروع:  األنهار والينابيع:  بصالحك يا رب: بارك إكليل السنة
.واألثمار

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

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

 وشيخوخة يعقوب وطول: نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق
.عمر متوشالح

De Afsluitende Canon
قانون الختام
pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte Colomwn
@ Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc
pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon, pie Pnevma em paraklieton fie itaf
ie ezjen nie apostolos.

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

والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان والروح المعزي الذي حل
.علي الرسل

De Afsluitende Canon
قانون الختام
P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf `mpeniwt
ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba (...) @ nem
peniwt `n`epickopoc abba (...) @
Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf,
em pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava
(…) Nem pen joot en episkopos ava (…)

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

)...( الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.)...( وأبينا األسقف أنبا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

`ntef;ebio

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

نو إتشالفج إن
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ إنتيف ثيفيو إن
.كوليم
en vernedere al hun vijanden snel onder
hun voeten.
.ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon,
entef ka nen novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie en nai.
طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ خين
Bid tot Christus namens ons, dat Hij
onze zonden vergeeft, in vrede, volgens
Zijn grote genade.
.أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon
قانون الختام
kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon
`amyn @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo
em pie esmoe.

كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين إسمو إيروى
.إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
 اغفروا.  باركوا علي ها المطانية. آمين.  يارب بارك،ارحم
ْ  يارب،ارحم
ْ يارب
Index- الفهرس
.  قل البركة. لي

De hymne Ep oero
لحن إبؤرو

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:  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

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

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

De hymne Ep oero

لحن إبؤرو

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

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

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

Index- الفهرس

/ / /

Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi : hiten
tekmet`xr3ctoc Pu : niiarwov nem
nimovmi : nem nici5 nem nikarpoc.
Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten tek met
egriestos Eptshois, nie jaroo-oe nem nie moe-mie,
nem nie sietie nem nie karpos.
 هيتين تيك ميت إخريستوس: إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
. نيم ني سيتي نيم ني كاربوس:  ني ياروواو نيم ني مومي: إبشويس

`

Zegen de kroon van het jaar, door Uw goedheid O Heer,
de rivieren en de bronnen, de planten en de vruchten.

 والزروع:  األنهار والينابيع:  بصالحك يا رب: بارك إكليل السنة
.واألثمار

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje zje (
akie / ak tonk ) ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent )gekomen / Verrijzen( en heeft ons verlost.

/  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.قمت ) وخلصتنا
Index- الفهرس

Een hymne Pie ehlog
( Voor martelaren )

لحن بي إهلوج
) ( للشهداء

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Pi`hloj te ]ekklycia @ pi`hloj
`vlaoc et;wou] haroc@
Pie eh-lokh te tie ekliesia, pie eh-lokh ef la-os et
thoo-oetie haros,

 بى إهلوج إف الؤس إت ثواوتى: بى إهلوج تى تى إكليسيا
: هاروس
Lieflijk is de kerk, lieflijk is het volk dat daarin
vergaderd is,
،  الحلو هو الشعب المجتمع فيها، الحلو هو الكنيسة

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

pi`hloj `vlumyn `mpai (``nnai) marturoc
@ pi (ni) `agioc (`p,oroc tyrf `nte ni) pi
marturoc `nte Pen=o=c I=y=c P=,=c.
pie eh-lokh ef lie-mien em pai (en nai) martieros, pie (ni)
akhios (ep goros tierf ente nie) pie martieros ente
Pentshois Iesoes Piegristos.
 بى (ني) أجيوس (إبخوروس: بى إهلوج إف ليمين إم باى (إن ناي) مارتيروس
.تيرف إنتى ني) بى مارتيروس إنتى بين شويس إيسوس بخرستوس
lieflijk is de icoon van deze martelaar(s), de heilige(n) (alle koren
van) martelaar(s) van onze Heer Jezus Christus.

 القديس (القديسين) (جميع،)الحلو هو صورة هذا (هؤالء) الشهيد (الشهداء
.صفوف) شهيد (شهداء) ربنا يسوع المسيح

Paralexis
باراليكس

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Pi`hloj pe pekran (netenran) e;ouab
@ `w pi(ni)cwtp `nte P=,=c@

Pie eh-lokh pe pekran (ne-tenran) eth-oewab, oo
pie (nie) sootp ente Piegristos,
 أو بى (ني) سوتب إنتى: بى إهلوج بى بيكران (نى تين ران) إثؤاب
: بي إخرستوس
Lieflijk is (zijn) uw heilige naam (namen), o
uitverkorene(n) van Christus,
) يا مختار (مختاري،)حلو هو (هي) إسمك (أسماؤكم) الطاهر (الطاهرة
،المسيح

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

pi(ni)jwri `ndunatoc et`cmarwout @
pi(ni)``agioc
(`p,oroc
tyrf
`nte
nimarturoc).

pie (nie) khoorie en zienatos et esmaroo-oet,
pie(nie) akhios (ep goros tierf ente nie martieros).
 بى (ني) أجيوس: بى (ني) جورى إن ذي ناتوس إت إسمارواوت
. )(إبخوروس تيرف إنتى ني مارتيروس
de sterke(n), moedige(n) en gezegende(n), o heilige (alle koren
van martelaars).

) القديس (القديسين،)الشجاع (الشجعان) القوي (األقوياء) المبارك (المباركين
.)(جميع صفوف الشهداء

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

<ere nak `w pimarturoc @ ,ere
piswij
`ngenneoc
@
,ere
pia;lovoroc @ pi`agioc (...).
Shere nak oo pie martieros, shere pie shooikh en
khen-ne-os, shere pie athloforos, pie akhios (…).

 شيرى:  شيرى بى شويج إن جينيؤس: شيرى ناك اوبى مارتيروس
. )...(  بى أجيوس: بى أثلوفوروس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet moedige
held, wees gegroet overwinnaar, o heilige (…).
 القديس، السالم لالبس الجهاد، السالم للشجاع البطل،السالم لك أيها الشهيد
.)...(

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

<ere nak `w pimarturoc @
pi`c`tratilatyc
ettaiyout
@
pimenrit `nte P=,=c @ pi`agioc (...).
Shere nak oo pie martieros, pie stratiela-ties et
tajoet, pie menriet ente Piegristos, pie akhios (…).

 بى:  بى سترا تيالتيس إيطايوت: شيرى ناك اوبى مارتيروس
. )...(  بى أجيوس: مينريت إن نى بي إخرستوس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet vereerde
strijder, de geliefde van Christus, de heilige (…).
.)...(  القديس، حبيب المسيح، اإلسفهسالر المكرم،السالم لك أيها الشهيد

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

`Wouniatk qen oume;myi @ `w
pivwctyr eterouwini @ va piran
etholj e;meh `n`wou @ pi`agioc (...).
Oo-oe-nie-jatk gen oe methmie, oo pie foostier et-er oeooinie, fa pie ran et holkh ethmeh en oo-oe, pie akhios (…).

 فا بي ران:  اوبى فوستير إت إير اواوينى: اواونياتك خين او ميثمى
. )...(  بى أجيوس: إت هولج إثميه إن اواو
Waarlijk bent u gezegend, o lichtende ster, wiens
naam zoet is en vol glorie, o heilige (…).
 القديس، ذو اإلسم الحلو الممتلئ مجدا، أيها الكوكب المضئ،طوباك بالحقيقة
.)...(

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

`
A
pekran cwr `emasw @ qen
ni,wra tyrou `nte `pkahi @ je `a
`P[oic ]nan `ndwre`a @ pi`agioc (...).
A-pekran soor e-mashoo, gen nie goora tieroe ente
ep kahie, zje a Eptshois tie nan en zoo-re-a, pie
akhios (…).
 ﭼـى أ:  خين نى كورا تيرو إنتى إبكاهى: أبيكران صور إيماشو
. )...(  بى أجيوس: إبتشويس تى نان إن ذورى أ
Uw naam is bekend geworden in alle landen op aarde, want
de Heer heeft ons een geschenk gegeven, de heilige (…).

.)...(  القديس، ألن الرب أعطانا موهبة، في جميع كور األرض،إسمك ذاع جدا

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Kaloc `erok kaloc pe piran @
`etautobf `erok @ `w pimarturoc
`nte P=,=c @ pi`agioc (...).
Kalos erok kalos pe pie ran etav tovf erok, oo pie
martieros ente Piegristos, pie akhios (…).

 او إيطاﭫ:  إيطاﭫ طوبف إيروك: كالوس إيروك كالوس بى بى ران
 بى أجيوس:  اوبى مارتيروس إنتى بي إخرستوس: طوبف إيروك
. )...(
Eervol bent u en eervol is verheven is de Naam waarmee u
verzegeld bent, o martelaar van Christus, de heilige (…).

.)...(  القديس، يا شهيد المسيح، الذي ختمت به،حسن أنت حسن هو اإلسم

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Twbh `m`P[oic `e`hryi `ejwn @ `w
pia;lovoroc `mmarturoc @ pi`agioc
(...) @ `ntef,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo pie athloforos em
martieros, pie akhios (…), entef ka nen novie nan evol.

:  اوبى أثلوفوروس إممارتيروس: طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
. إنتيف كا نين نوﭭـى نان إيفول: )...( بى أجيوس
Bid tot de Heer namens ons, o overwinnende martelaar,
de heilige (…), dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغفر لنا خطايانا،)...(  القديس، أيها الشهيد المجاهد،أطلب من الرب عنا
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De Mohayyar van het
Nairoez Feest
محير عيد النيروز

De Mohayyar van het Nairoez Feest

محير عيد النيروز

* Marenhwc `nten]`wou @ `nten
ouwst `n}`triac =e=;=u @
* Maren hoos en ten tie oo-oe : en ten oeoosht en tie Etreejas eth-oe-wab :
 إن تين أوأوشت إن تي: * مارين هـوس إن تين تي أوأو
: إترياس إثؤواب
* Laat ons prijzen en verheerlijken : en
knielen voor de Heilige :
:  ونسجـد للثالوث القـدوس: * فلنسبح ونمجــد

De Mohayyar van het Nairoez Feest

محير عيد النيروز

* Ecoi `n`omooucioc @ e;myn `ebol
sa `eneh.

* es oi en omo-oesios : eth-mien evol
sha eneh .
.  إثمين إيفـول شا إينية: * إس أوي إن أومو أوسيوس
* Wezensgelijke Drie-eenheid : die tot in
eeuwigheid is .
.  إلى األبــد: * المساوي الـدائم

De Mohayyar van het Nairoez Feest

محير عيد النيروز

* Nixerovbim nem Nicerafim : ni
ajjeloc nem niarx3ajjeloc :
* Nie sherobiem nim nie serafiem : nie
ankhelos nim nie arshie ankhelos :
 ني أنجيلوس نيم ني أرشي: * ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
أنجيلوس
* De Cherubijnen, de Serafijnen, de engelen,
de aartsengelen,
:  المالئكة ورؤساء المالئكة: * الشاروبيم والسيرافيم

De Mohayyar van het Nairoez Feest

محير عيد النيروز

* Nictratia nem nie7ovcia :
0ronoc nimetsoic nigom .

ni`

* nie strateeje nim nie eksoseeje, nie isronos
nie met tshois nie khom.
 ني إثرونوس ني ميت: * ني ستراتيا نيم ني إكسوسيا
. تشويس ني جوم
* De vorstendommen, de machten, de tronen
de heerschappijen, en de krachten.
.  والروبوبيات والقوات: * العساكر والسالطين

De Mohayyar van het Nairoez Feest

محير عيد النيروز

* Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge
ov`wov `mF5 qen n3etsoci :

* Ev oosh evol ev khoo emmos : zje oe-oo-oe
em Efnoetie gen nie et etshosie :
 جي اواوواو إم إفنوتي خين ني: * إفؤش إيفول إفجو إمموس
: إتتشوسى
* roepen uit zeggende: “Ere zij God in den
hoge,
:  المجد هلل فى األعالى: * صارخين قائلين

De Mohayyar van het Nairoez Feest

محير عيد النيروز

* Nem ovhir3n3 higen pikahi :
nem ov5ma5 qen nirwmi .
* nem oe hierienie hiezjen pie kahie : nem oe
tie matie gen nie roomie .
 نيم او تي ماتي خين ني: * نيم او هيرينى هيجين بي كاهى
. رومي
* vrede op aarde, en in de mensen een
welbehagen.”
.  وفى الناس المسرة: * وعلى األرض السالم
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De Psalm
( Sinkherie )

المزمور السنجاري

De Psalm (Sinkherie)
المزمور السنجاري
Ek`e`cmou `epi`,lom `nte ]rompi qen
tekmet=,=oc @ ouoh nekmesso] eu`emoh
`ebolqen petkeni`wout @
Ek-e esmoe e-pie eklom ente tie rompie gen tek
met egriestos, oewoh nek mesh-shotie ev-e moh
evol gen pet ke-nie oo-oet,

إإسمو إيبي إكلوم إنتى تي رومبي خين تيك ميت إخريستوس
إك
ُ
 او ّوة نيك ميش شوتي إيف إيموة إيفول خين بيت كى ني: إبشويس
: اوت
ُ او
Gij kroont het jaar van uw goedheid, uw sporen
druipen van vet;
، وبقاعك تمتلئ من الدسم،تُبارك إكليل السنة بصالحك

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

:elyl `mV] penbo`y;oc @ `e`slylou`i
`ebol `mV] `nIakwb @ =a=l .
theliel em Efnoetie pen voithos, e-eshlieloewie evol em Efnoetie en Jakoob, allieloeja.

 إإشليلوي إيفول إم إفنوتي إن: ثيليل إم إفنوتي بين فويثوس
.  الليلويا: ياكوب
Jubelt Gode, onze sterkte, juicht ter ere van
Jakobs God. Halleluja.

.  هلليلويا،  هللوا إلله يعقوب،إبتهجوا باهلل معيننا

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

hi

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je af,w `noumetiwt `m`vry]
`nhan`ecwou
@
eu`enau
`nje
ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @

* zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

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

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

. بصر المستقيمون ويفرحون
ُ ُ ي،* ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

* afwrk `nje P¡
`nnefouwm `n`h;yf @

ماروتشاسف
ُ

ouoh

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

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

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

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

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

* P¡ ef`e`areh `epetenwnq.

* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
* de Heer beware jullie leven.
، الرب يحفظ حياتكما
*
ُ

Het Responsorium van
de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l : `cmov `epi`xlom `nte
5rompi : hiten tekmet`xr3ctoc
Pu :
Allieloeja allieloeja, Esmoe e-pie eklom ente
tie rompie, hieten tek met egriestos Eptshois,
 هيتين:  إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي: الليلويا الليلويا
: تيك ميت إخريستوس إبشويس

`

Halleluja Halleluja Zegen de kroon van het
jaar, door Uw goedheid O Heer,
:  بصالحك يا رب: هلليلويا هلليلويا بارك إكليل السنة

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

Niiarwov nem nimovmi : nem nici5
nem nikarpoc : A=l =a=l.
Nie jaroo-oe nem nie moe-mie, nem nie sietie
nem nie karpos. Allieloeja allieloeja,
:  نيم ني سيتي نيم ني كاربوس: ني ياروواو نيم ني مومي
.الليلويا الليلويا
de rivieren en de bronnen, de planten en de
vruchten. Halleluja Halleluja
. هلليلويا هلليلويا:  والزروع واألثمار: األنهار والينابيع

`
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Het Responsorium van
het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l a=l a
= =l : `Cmov `epi`xlom `nte
5rompi : hiten tekmet`xr3ctoc
Pu .
Allieloeja allieloeja Allieloeja allieloeja, Esmoe
e-pie eklom ente tie rompie, hieten tek met
egriestos Eptshois,

`

 إسمو إيبي إكلوم إنتي تي: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
. هيتين تيك ميت إخريستوس إبشويس: رومبي
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja Zegen de
kroon van het jaar, door Uw goedheid O Heer,
 بصالحك:  بارك إكليل السنة: هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
.يارب

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen
]nou nem sa `eneh.
Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en
aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie
noe nem sha eneh.
 نيم:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: فاى إيرى بى اوواو إير إبريبى ناف
. يسجين تينو نيم شا اينيه: بى ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 مذذن:  والذذروح القذذدس:  لذذه المجذذد مذذع أبيذذه الصذذالح: هذذذا الذذذي ينبغذي
.اآلن وإلى األبد

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @
nem pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk `ebol
@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac .
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: جى إف إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
.  تين اواووشت إمموس تين تى أو أوناس: 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.

.  نسجد له ونمجده:  الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Aspasmos Adam

*
Lwigi
niben
marenxav `ncwn :

األسبسمس اآلدام

ethwov

:

* Looi zj-ie nieven et hoo-oe, maren kav
in soon,
:  مارين كاف إن صون: إتهواو
* لويجي نيفين
ُ
* Laat ons al wat slecht is opgeven,
:  فلنتركها عنا: * كل العلل الردية
* Kol el3elel al-radie2a : fal-natrokha
3ene :

Aspasmos Adam

*
marentovbo
: `eqovn `e`fran `mPu .

األسبسمس اآلدام

`nnenh3t

* maren toevo en nen hiet, e-goen eefran em Eptshois.
. إيخون إإفران إيم إبتشويس: * مارين طوفو إن نين هيت
* en onze harten reinigen in de Naam van
de Heer.
. بإسم الرب: * ولنطهر قلوبنا
* wel-notaher kolobana : besm el-rab.

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* Mare `fran `mPu : 2wpi `n`
qr3i `nq3ten :

* Ma-re efran em Eptshois, shoopie en egrie
en gieten,
:  شوبي إن إخري إنخيتين: * ماري إفران إم إبتشويس
* Laat de Naam van de Heer in ons zijn,
:  ليضئ علينا: * ليكن إسم الرب فينا
* Leyakon esm el-rab fina : leyoedie2
3eleyne:

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* `nte4erovwini `eron : qen penrwmi
etcaqovn .

* entef er oe-ooinie eron, gen pen roomie et sa
goen.
. خين بين رومي إت ساخون: * إنتيف إير اواويني إيرون
* om ons innerlijk te verlichten.
.  الداخلي: * في انساننا
* fi ense-nene : el-dagely.

األسبسمس اآلدام

Aspasmos Adam

* Hina `ntenhwc
nixerovbim :

`erok

:

nem

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* abba (...) pi`epickopoc @ matajrof
hijen pef`;ronoc .
* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

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

. ثبته علي كرسيه: ) اسقفنا...( * األنبا
* elanba (...) oskofana (motranna), thabethoe 3ala
korsieh .

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

Ov`pnevma `nte Pu petx3 higwi :
e0be fai a40ahct a4ovwrp `mmoi :
Oe Epnevma ente Eptshois petkie hie khooi, ethve
fai af sahst af oe-oorp im moi,

 إثفي فاي أفثاهست: او إبنفما إنتي إبتشويس بيتكي هي جوي
: أف او اورب إمموي
“De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij
Mij gezalf,

:  من أجل هذا مسحني وأرسلني: روح الرب علي
Ro7 el rab 3eleija, men ekhl haza mese7eni we
erseleni,

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

`ehi

2ennov4i
`nnih3ki
: `ehiwi2 `novrompi ec23p `mPu .
e-hie shen-noefie en nie hiekie, e-hie ooish en oe
rompie es shiep em Eptshois.

 إيهي اويش إن اورومبي إس: إيهي شينوفي إن ني هيكي
. شيب إم إبتشويس
om aan armen te prediken, en te verkondigen het
aangename jaar des Heren.” (Lukas 4:18)

. وأكرز بسنة مقبولة للرب: ألبشر المساكين
Le oebe-sher el mesekien, we ekrez be senet
el rab el makbole.

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

A=l =a=l a=l = : `Cmov `epi`xlom `nte
5rompi :
Allieloeja allieloeja allieloeja, Esmoe e-pie

`

eklom ente tie rompie,
:  إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي: الليلويا الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja Halleluja, Zegen de kroon
van het jaar,
:  بارك إكليل السنة: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Helliloja helliloja helliloja, beriek iekliel el sene,

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

Hiten tekmet`xr3ctoc Pu
Cw5 `mmon ovoh nai nan.

:

Hieten tek met egriestos Eptshois, Sotie
immon oewoh nai nan.
 سوتي إممون أووه: هيتين تيك ميت إخريستوس إبشويس
.ناي نان
door Uw goedheid O Heer, Verlos ons en
ontferm U over ons.
. خلصنا وأرحمنا: بصالحك يارب

`

Bi sala7ieke ja rab, gallesna we er7amna.

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس
Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0
: `pl3r3c `o ovranoc ke 3
` j3 t3c `ajiac
cov do73c .
Akhios akhios akhios Kierios sava-ot, eplieries o
oeranos ke ie khie ties akheejas soe zoksies.
كيريوس صافا اووتإبلى ريس
: أجيوس أجيوس أجيوس
.  كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس: اواورانوس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.
 السماء واألرض مملوءتان من، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مجدك األقدس
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el samaa wal
ardoe mamloe-atanie men makh-die kal akdas.

Gebed van de Breking
Van het Nairoez Feest
قِسمة عيد النيروز

Gebed van de Breking Van het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز

 ولنبشر بخالصة كل، فلنسبح هللا تسبيحا جديدا
األيام ولنمجدة كل حين ألنه هو إلهنا ونحن
. شعبة وغنم رعيتة
Laat ons God loven met een nieuw loflied,
laten wij de boodschap van Zijn verlossing
brengen van dag tot dag.
Laten wij Hem altijd verheerlijken, want
Hij is onze God en wij zijn Zijn volk en de
schapen van Zijn weide (Ps 100:3).

Gebed van de Breking Van het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز

الذى تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من العمق الى النور
، وأنعم علينا بالعتق من العبودية، وأعطانا الحياة من الموت
وجعل ظلمة الضالله التى فينا تُضىء من قبل إتيان إبنة
. الوحيد بالجسد
Hij heeft zich over ons ontfermd, ons
vernieuwd en ons opgeheven uit de diepte
naar het licht. Hij heeft ons van de dood
gered, ons uit de slavernij bevrijd en de
duisternis van onze dwaling verlicht door
de komst van Zijn Enige Zoon in het vlees.

Gebed van de Breking Van het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز

أما يسوع ربنا فانه جاء الى الناصرة ودخل الى المجمع فى
 فلما،  وقام ليقرأ فدُفع الية سفر إشعياء النبى، السبت كعادتة
: فتح السفر وجد الموضع المكتوب فية
Jezus, onze Heer, kwam in Nazareth en
ging naar Zijn gewoonte op de dag van de
sabbat naar de synagoge, en Hij stond op
om te lezen. En aan Hem werd het boek
van de profeet Jesaja gegeven.
Toen Hij het boek opengedaan had, vond
Hij de plaats waar geschreven stond:

Gebed van de Breking Van het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز

،  لهذا مسحنى وأرسلنى ألبشر المساكين، أن روح الرب على
،  وللعميان بالبصر، وأنادى للمسبيين بالعتق
“De Geest van de Heer is op Mij, omdat Hij
Mij gezalfd heeft;
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het
Evangelie te verkondigen, om te genezen
wie gebroken van hart zijn, om aan
gevangenen vrijlating te prediken en aan
blinden het gezichtsvermogen,

Gebed van de Breking Van het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز

.وألرسل الى المأسورين باالطالق وأكرز بسنة الرب المقبولة
،نؤمن ونصدق يا سيدنا ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا
. وتثبتنا فى االيمان الحقيقى الثالوث القدوس
om verslagenen weg te zenden in vrijheid,
om het jaar van het welbehagen van de
Heer te prediken.”
Wij geloven en vertrouwen, o onze
Meester, en vragen U onze zonden te
vergeven. Bevestig ons in het ware geloof
van de Heilige Drie-eenheid.

Gebed van de Breking Van het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز

كما كنت مع آبائنا الرسل المكرمين واألبرار والصديقين
ولبُاس الصليب والشهداء األطهار الذين سفكوا دماؤهم من
. أجل إسم المسيح ونالوا األكاليل النورانية
Zoals U was met onze eerwaardige
vaderen de apostelen, de rechtvaardigen,
de heiligen, de kruisdragers en de reine
martelaren, wier bloed is vergoten voor de
naam van Christus en stralende kronen
ontvingen,

Gebed van de Breking Van het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز

هكذا نحن أيضا الخطاه الضعفاء نطلب إليك يا هللا ُمحب البشر
 وطهرنا من كل دنس الجسد، بارك إكليل هذة السنه بصالحك
 وإجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير، والروح
. الموصوفه خالصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا
wees zo ook met ons, zwakke zondaars, en wij
vragen U o Menslievende God, zegen de
kroon van dit jaar met Uw goedheid en reinig
ons van alle smet van lichaam en geest. Maak
ons waardig dat wij Uw onbeschrijfelijke
gaven mogen ontvangen tot verlossing van
onze zielen, lichamen en geesten,

Gebed van de Breking Van het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز

لكى بقلب طاهر ونفس مستنيرة نجسر بداله بغير خوف أن
: نصرخ نحوك أيها اآلب القدوس الذى فى السموات ونقول
... أبانا الذى
opdat met een rein hart en een verlichte
ziel wij het wagen met vrijmoedigheid,
zonder vrees tot U te roepen, o Heilige
Vader die in de hemelen zijt, en te bidden:
Onze vader….
Index- الفهرس

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
مديحة التوزيع
Lofzang van het uitdelen
van communie
لحن بي إهلوج
Een hymne Pie ehlog
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Yalmoc =r=n

Psalm 150

150 المزمور

Doxa ci Kurie Doxa ci
Allylouia
@
Allylouia
Allylouia @ Allylouia

*

@
@

* Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja :
Allieloeja : Allieloeja : Allieloeja.

 الليلويا الليلويا الليلويا: * ذوكصاسي كيري ذو كصاسي
.الليلويا
* Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie
: Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja .

 هلليلويا هلليلويا هلليلويا: يارب المج ُد لك
* المج ُد لك
ُ
. هلليلويا

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

150 المزمور

Psalm 150

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

150 المزمور

Psalm 150

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

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

150 المزمور

Psalm 150

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

tyrou

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmet`xr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmetxr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
*`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi :
hiten tekmetxr3ctoc Pu.

*` Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten
tek met egriestos Eptshois.
 هيتين تيك ميت: * إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
.إخريستوس إبشويس
* Zegen de kroon van het jaar, door Uw
goedheid O Heer.
. بصالحك يارب: * بارك إكليل السنة
* Berik iekliel el-sene : bisala7ike ye rab.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie soteem e-ron oewoh nai nan.
* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون
.اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.
. إسمعنــا وأرحمنــا،* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
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مديح عيد النيروز

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

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

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

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 الذي نزل إلينا: عاله
ُ * المجد هلل في
 يا رب:  ليرد آدم من منفاه: برضاه
.إرفع غضبك عنا
* Ere zij God in den hoge:
die uit Zijn vrije wil neerdaalde tot ons:
om Adam te redden uit zijn ballingschap:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 وبمعونتك: * يا هللا تراءف علينا
 يا:  وأشرق بأنوارك فينا: أشملنا
.رب إرفع غضبك عنا
* O God ontferm U over ons:
omring ons met Uw sterkte en hulp:
schijn in ons innerlijk met Uw licht:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 وأصفح عن: * بارك إكليل هذا العام
:  وجدد قلوبنا واألفهام: جميع آثامنا
.يا رب إرفع غضبك عنا
* Zegen de kroon van dit jaar:
vergeef ons al onze zonden:
vernieuw ons hart en verstand:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ولعمل شريعتك: * عرفنا يا رب سبلك
 يا رب:  أظهر لكل الناس عدلك: أهلنا
.إرفع غضبك عنا
* Leer ons Uw wegen en waarheid:
help ons Uw geboden te onderhouden:
openbaar aan een ieder Uw gerechtigheid:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ونعترف: * نشكرك لحسن أعمالك
: ونمجد عظمتك وجاللك: بجودك علينا
.يا رب إرفع غضبك عنا
* Wij danken U om Uw goedheid:
en wij belijden Uw genade aan ons:
wij prijzen Uw roem en heerlijkheid:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ونُسبحك في: * نفرح بحلولك فينا
 يا رب:  ألنك إلهنا وفادينا: كنائسنا
.إرفع غضبك عنا
* Wij zijn verblijd dat U in ons bent:
wij loven U tezamen in de kerk:
want U bent de Heer die ons heeft gered:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ووعدت: * ُحكمك عدل وحق يا رحمان
 ألنك رؤوف على كل: التائب بالغفران
. يا رب إرفع غضبك عنا: األكوان
* Uw oordeel is rechtvaardig en getrouw:
U belooft vergiffenis in Uw Barmhartigheid:

aan ieder die zich bekeert in berouw:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 في: * نصرخ إليك كل األوقات
 وأترك لنا كل: التجارب ال تدخلنا
. يا رب إرفع غضبك عنا: الزالت
* Wij roepen U te allen tijde aan:
Leid ons niet in verzoekingen:
Vergeef onze zonden die wij hebben begaan:

o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 أمل أذنيك: * نتوسل إليك وبإبتهال
 يا:  لكي نسبحك ليال ونهار: وأسمعنا
.رب إرفع غضبك عنا
* Wij bidden en smeken tot U:
neig Uw oor en hoor ons toch aan:
dat wij u loven dag en nacht:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 تعطف علينا: * سامحنا بكل األوزار
:  طالبين عفوك كبار وصغار: وأرحمنا
.يا رب إرفع غضبك عنا
* Vergeef ons iedere ongerechtigheid:
geef ons ontferming en barmhartigheid:
dit vragen wij allen, groot en klein:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 وإلى األعداء: * طهرنا من كل العيوب
 وأجعـــــــل الخاطئ فينا: التُسلّمنا
. يا رب إرفع غضبك عنا: يتوب
* Zuiver ons van al het kwaad:
red ons uit de hand van de vijand:
schenk berouw aan iedere zondaar:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 وإغنى: * إمنــــــع الغالء وأيضا الحروب
 وأمنحنا كل: طامعنــــا
ِ الفقراء وأبطل م
. يا رب إرفع غضبك عنا: المطلوب
* Behoed ons voor inflatie en oorlog:
verzadig de armen met Uw goedheid:
voorzie in al onze behoeften:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 وأشفي جميع: * عول األرامل واأليتام
 يا:  ألنك رجانا على الدوام: أسقامنا
.رب إرفع غضبك عنا
* Geef bijstand aan de weduwen en wezen:

genees al onze ziekten o Heer:
want U bent onze hoop voor immermeer:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 وفي الضيق: * إمنع األوبئة واألوجاع
 يا:  وأكثر خيراتك للجياع: كن عائلنا
.رب إرفع غضبك عنا
* Wees onze Helper in tegenspoed:
wend af elke plaag en ieder leed:
verzadig de armen want U bent goed:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ومن جميع: * أوفي دين المديونين
:  وخلص كل المسبين: الشدائد نجينا
.يا رب إرفع غضبك عنا
* Help allen die onder schulden gebukt gaan:

verlos ons van elke benauwenis:
red allen die verkeren in gevangenschap:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 وبصوتك: * حزاني القلوب عزيهم
 والذين في الشدة أفرج: الفرح أسمعنا
. يا رب إرفع غضبك عنا: عنهم
* Vertroost degenen met verdriet in hun hart:

laat ons Uw stem horen vol blijdschap:
geef sterkte aan degenen met pijn en smart:

o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 بطلبات قديسيك: * ث ِبتنا على اإليمان
 يا:  وأبعد عنا فكر الشيطان: إقبلنا
.رب إرفع غضبك عنا
* Bevestig ons in het rechte geloof:
aanvaard ons door de gebeden van Uw heiligen:

wend de duivelse gedachten af van ons:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ونُسبحك: * لك الشكر على الدوام
 يا رب:  متّعنا بجزيل األنعام: بأفواهنا
.إرفع غضبك عنا
* Aan U komt de dankzegging toe altijd:
wij bieden U de lofzang aan:
dat wij worden verzadigd van Uw goedheid:

o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 بغالت األرض: * منك تصدر البركات
 يا:  تُسبحك جميع المخلوقات: تُشبعنا
.رب إرفع غضبك عنا
* Van elke zegen bent U de bron:
met de gaven van de aarde verrijkt U ons:
de schepping verheerlijkt U alom:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

: * أخرجت الثمرة من األشجار
 نمجدك ليال: وجعلتها طعام في أفواهنا
. يا رب إرفع غضبك عنا: ونهار
* De vruchten van de bomen liet U groeien:

en U bood ze aan als spijs voor ons:
daarom loven wij U zonder ophouden:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 وفي: * يارب إمألنا من بركتك
:  لنكون أهال لخدمتك: كنيستك أجمعنا
.يا رب إرفع غضبك عنا
* O Heer vervul ons van Uw zegeningen:
breng ons altijd bijeen in Uw kerk:
en maak ons waardig dat wij U dienen:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 بصلواته: * وبطريرك هذا الزمان
 وأحفظه من التجارب: يارب نفّعنا
. يا رب إرفع غضبك عنا: واألحزان
* Bewaar onze huidige patriarch:
help ons door zijn gebeden, o Heer:
bewaar hem van al het kwaad:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ويشفي: * إلهنا يُباركنا كل حين
 ويُشبع الفقراء: أمراضنا واوجاعنا
. يا رب إرفع غضبك عنا: والمحتاجين
* Dat de Here God ons zegen schenkt:
onze ziekten en smarten wegneemt:
en de armen en behoeftigen steunt:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ولغيرك ال: * باركنا ببركات السموات
 يا:  إمأل بيوتنا من الخيرات: تحوجنا
.رب إرفع غضبك عنا
* Zegen ons met Uw hemelse gaven:
o Here God verlaat ons nooit:
vervul onze huizen van Uw genade:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 الحاضرين: * بارك جميع المسيحيين
 إرحمنا جميعا يوم: والغائبين عنا
. يا رب إرفع غضبك عنا: الدين
* Schenk Uw zegen aan heel Uw volk:
zij die aanwezig en afwezig zijn:
ontferm U over ons op de Oordeelsdag:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.

lofzang van het Nairoez Feest

مديح عيد النيروز

 ومجدك: * فليكن إسمك مخوف ومبارك
 أسكنـــــــــا نعيمك: في جميع األمم يا إلهنا
. يا رب إرفع غضبك عنا: وديارك
* Dat Uw Naam gevreesd en gezegend mag zijn:

en Uw glorie overal verspreid mag zijn:
doe ons bij Uw wonen in Uw Koninkrijk:
o Heer hef Uw boosheid op van ons.
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Een hymne Pie ehlog
( Voor martelaren )

لحن بي إهلوج
) ( للشهداء

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Pi`hloj te ]ekklycia @ pi`hloj
`vlaoc et;wou] haroc@
Pie eh-lokh te tie ekliesia, pie eh-lokh ef la-os et
thoo-oetie haros,

 بى إهلوج إف الؤس إت ثواوتى: بى إهلوج تى تى إكليسيا
: هاروس
Lieflijk is de kerk, lieflijk is het volk dat daarin
vergaderd is,
،  الحلو هو الشعب المجتمع فيها، الحلو هو الكنيسة

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

pi`hloj `vlumyn `mpai (``nnai) marturoc
@ pi (ni) `agioc (`p,oroc tyrf `nte ni) pi
marturoc `nte Pen=o=c I=y=c P=,=c.
pie eh-lokh ef lie-mien em pai (en nai) martieros, pie (ni)
akhios (ep goros tierf ente nie) pie martieros ente
Pentshois Iesoes Piegristos.
 بى (ني) أجيوس (إبخوروس: بى إهلوج إف ليمين إم باى (إن ناي) مارتيروس
.تيرف إنتى ني) بى مارتيروس إنتى بين شويس إيسوس بخرستوس
lieflijk is de icoon van deze martelaar(s), de heilige(n) (alle koren
van) martelaar(s) van onze Heer Jezus Christus.

 القديس (القديسين) (جميع،)الحلو هو صورة هذا (هؤالء) الشهيد (الشهداء
.صفوف) شهيد (شهداء) ربنا يسوع المسيح

Paralexis
باراليكس

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Pi`hloj pe pekran (netenran) e;ouab
@ `w pi(ni)cwtp `nte P=,=c@

Pie eh-lokh pe pekran (ne-tenran) eth-oewab, oo
pie (nie) sootp ente Piegristos,
 أو بى (ني) سوتب إنتى: بى إهلوج بى بيكران (نى تين ران) إثؤاب
: بي إخرستوس
Lieflijk is (zijn) uw heilige naam (namen), o
uitverkorene(n) van Christus,
) يا مختار (مختاري،)حلو هو (هي) إسمك (أسماؤكم) الطاهر (الطاهرة
،المسيح

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

pi(ni)jwri `ndunatoc et`cmarwout @
pi(ni)``agioc
(`p,oroc
tyrf
`nte
nimarturoc).

pie (nie) khoorie en zienatos et esmaroo-oet,
pie(nie) akhios (ep goros tierf ente nie martieros).
 بى (ني) أجيوس: بى (ني) جورى إن ذي ناتوس إت إسمارواوت
. )(إبخوروس تيرف إنتى ني مارتيروس
de sterke(n), moedige(n) en gezegende(n), o heilige (alle koren
van martelaars).

) القديس (القديسين،)الشجاع (الشجعان) القوي (األقوياء) المبارك (المباركين
.)(جميع صفوف الشهداء

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

<ere nak `w pimarturoc @ ,ere
piswij
`ngenneoc
@
,ere
pia;lovoroc @ pi`agioc (...).
Shere nak oo pie martieros, shere pie shooikh en
khen-ne-os, shere pie athloforos, pie akhios (…).

 شيرى:  شيرى بى شويج إن جينيؤس: شيرى ناك اوبى مارتيروس
. )...(  بى أجيوس: بى أثلوفوروس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet moedige
held, wees gegroet overwinnaar, o heilige (…).
 القديس، السالم لالبس الجهاد، السالم للشجاع البطل،السالم لك أيها الشهيد
.)...(

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

<ere nak `w pimarturoc @
pi`c`tratilatyc
ettaiyout
@
pimenrit `nte P=,=c @ pi`agioc (...).
Shere nak oo pie martieros, pie stratiela-ties et
tajoet, pie menriet ente Piegristos, pie akhios (…).

 بى:  بى سترا تيالتيس إيطايوت: شيرى ناك اوبى مارتيروس
. )...(  بى أجيوس: مينريت إن نى بي إخرستوس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet vereerde
strijder, de geliefde van Christus, de heilige (…).
.)...(  القديس، حبيب المسيح، اإلسفهسالر المكرم،السالم لك أيها الشهيد

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

`Wouniatk qen oume;myi @ `w
pivwctyr eterouwini @ va piran
etholj e;meh `n`wou @ pi`agioc (...).
Oo-oe-nie-jatk gen oe methmie, oo pie foostier et-er oeooinie, fa pie ran et holkh ethmeh en oo-oe, pie akhios (…).

 فا بي ران:  اوبى فوستير إت إير اواوينى: اواونياتك خين او ميثمى
. )...(  بى أجيوس: إت هولج إثميه إن اواو
Waarlijk bent u gezegend, o lichtende ster, wiens
naam zoet is en vol glorie, o heilige (…).
 القديس، ذو اإلسم الحلو الممتلئ مجدا، أيها الكوكب المضئ،طوباك بالحقيقة
.)...(

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

`
A
pekran cwr `emasw @ qen
ni,wra tyrou `nte `pkahi @ je `a
`P[oic ]nan `ndwre`a @ pi`agioc (...).
A-pekran soor e-mashoo, gen nie goora tieroe ente
ep kahie, zje a Eptshois tie nan en zoo-re-a, pie
akhios (…).
 ﭼـى أ:  خين نى كورا تيرو إنتى إبكاهى: أبيكران صور إيماشو
. )...(  بى أجيوس: إبتشويس تى نان إن ذورى أ
Uw naam is bekend geworden in alle landen op aarde, want
de Heer heeft ons een geschenk gegeven, de heilige (…).

.)...(  القديس، ألن الرب أعطانا موهبة، في جميع كور األرض،إسمك ذاع جدا

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Kaloc `erok kaloc pe piran @
`etautobf `erok @ `w pimarturoc
`nte P=,=c @ pi`agioc (...).
Kalos erok kalos pe pie ran etav tovf erok, oo pie
martieros ente Piegristos, pie akhios (…).

 او إيطاﭫ:  إيطاﭫ طوبف إيروك: كالوس إيروك كالوس بى بى ران
 بى أجيوس:  اوبى مارتيروس إنتى بي إخرستوس: طوبف إيروك
. )...(
Eervol bent u en eervol is verheven is de Naam waarmee u
verzegeld bent, o martelaar van Christus, de heilige (…).

.)...(  القديس، يا شهيد المسيح، الذي ختمت به،حسن أنت حسن هو اإلسم

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Twbh `m`P[oic `e`hryi `ejwn @ `w
pia;lovoroc `mmarturoc @ pi`agioc
(...) @ `ntef,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo pie athloforos em
martieros, pie akhios (…), entef ka nen novie nan evol.

:  اوبى أثلوفوروس إممارتيروس: طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
. إنتيف كا نين نوﭭـى نان إيفول: )...( بى أجيوس
Bid tot de Heer namens ons, o overwinnende martelaar,
de heilige (…), dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغفر لنا خطايانا،)...(  القديس، أيها الشهيد المجاهد،أطلب من الرب عنا
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قانون الختام

Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn.

Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio
pnevmatie, ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon eoo-noon amien.
 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .

 اآلن وكل أوان،آميـــن هلـليـلــويا المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.وإلى دهـر الدهـور آميـن
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Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w
Pen=oc I=yc P=,=c :
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
: بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين
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قانون الختام
`Cmov `epi`xlom `nte 5rompi : hiten
tekmet`xr3ctoc Pu : niiarwov nem
nimovmi : nem nici5 nem nikarpoc.
Esmoe e-pie eklom ente tie rompie, hieten tek met
egriestos Eptshois, nie jaroo-oe nem nie moe-mie,
nem nie sietie nem nie karpos.
 هيتين تيك ميت إخريستوس: إسمو إيبي إكلوم إنتي تي رومبي
. نيم ني سيتي نيم ني كاربوس:  ني ياروواو نيم ني مومي: إبشويس

`

Zegen de kroon van het jaar, door Uw goedheid O Heer,
de rivieren en de bronnen, de planten en de vruchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نو إتشالفج إن
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ إنتيف ثيفيو إن
.كوليم
en vernedere al hun vijanden snel onder
hun voeten.
.ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا
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Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon,
entef ka nen novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie en nai.
طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ خين
Bid tot Christus namens ons, dat Hij
onze zonden vergeeft, in vrede, volgens
Zijn grote genade.
.أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته
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kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon
`amyn @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo
em pie esmoe.

كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين إسمو إيروى
.إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
 اغفروا.  باركوا علي ها المطانية. آمين.  يارب بارك،ارحم
ْ  يارب،ارحم
ْ يارب
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