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Voor Johannes Doper

ليوحنا المعمدان

<ere Iwannyc @ pinis] `m`prodromoc @ ,ere
piouyb @ `pcuggenyc `nEmmanouyl.
Shere Joannies, pie nieshtie em eprodromos,
shere pie oewieb, ep senkhenies en Emmanoiel.
 شيري بي:  بى نشتى إم إبرودروموس: شيرى يؤانس
.  إب سينجينيس إن إممانوئيل:اوويب
ُ
Wees gegroet Johannes, de grote voor-loper,
wees gegroet priester, de neef van Emmanuël.
:  الســــالم للكـاهـن:  السـابــق العظيــم: الســـالم ليــوحنــا
.نسيـب عمانـوئيـل

Voor Johannes Doper
ليوحنا المعمدان
Rw4 `mF5 a4erme0re : qarok `w Iwann3c
pire45wmc : ge `mmon f3etten0wnt `erok : qen
nimici `nte nihi`omi .
Roof em Efnoetie af er meth-re ga-rok, o Jo-annies
pie ref tie ooms, zje emmon fie et ten thoont erok,
gen nie miesie ente nie hie-jomie.
:  خاروك او يؤنيس بي ريفتي اومس: روف إمفنوتي أف إير ميثري
 خين ني ميسي إنتي ني: جي إممون في إيت تين ثونت إيروك
. هييومي
De mond van God getuigde van u, o Johannes Doper,
“Niemand is u gelijk, onder hen die uit vrouwen geboren
zijn.”

. في مواليد النساء:  ليس َمن يشبهك:  أيها المعمدان: فم هللا شهد لك

Introductie tot de
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مقـدمة الذكصولوجيات
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مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

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

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

%par0enoc

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

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

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

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

Ten5ho `aripenmevi: w
` 5`proctat3c `etenhot : nahren
Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi nan `ebol.
Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprosta-ties e-ten hot,
nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan
evol.

:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو آرى بين ميفئى
 إنتيف كانين نوفى نان: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
.إيفول
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor onze
Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا
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Doxologie van paramon van het feest van theofanie ذوكصولوجية برامون الغطاس

* Ovni25 `mmvct3rion : `eta4ovonh4
nak `ebol : `w
I=w=a pi`prodromoc
:p
` 23ri `nZaxariac .

* Oe nieshtie em miestie-rion, etaf oe onh-f
nak evol, o Jo-annies pie eprod-romos, ep
shierie en Zaga-riejas.
 او:  إيطاف اواونهف ناك إيفول: * اونيشتي إم ميستريون
. إبشيري إن زخارياس: يؤنيس بي إبرودروموس
* Een groot mysterie, is aan u geopenbaard, o
Johannes de Voorloper, de zoon van Zacharias.

. إبن زكريا:  يا يوحنا السابق:  الذي أعلنه لك: سر عظيم
ِ *

Doxologie van paramon van het feest van theofanie ذوكصولوجية برامون الغطاس

* Rw4 `mF5 a4erme0re : qarok `w pire45wmc :
ge `mmon f3etten0wnt `erok : qen nimici `nte nihi`omi.
* Roof em Efnoetie af er meth-re ga-rok, o Jo-annies pie
ref tie ooms, zje emmon fie et ten thoont erok, gen nie
miesie ente nie hie-jomie.

 خاروك او يؤنيس بي ريفتي اومس: * روف إمفنوتي أف إير ميثري
 خين ني ميسي إنتي ني:  جي إممون في إيت تين ثونت إيروك:
. هييومي
* De mond van God getuigde van u, o Johannes Doper,
“Niemand is u gelijk, onder hen die uit vrouwen geboren
zijn.”

. في مواليد النساء:  ليس َمن يشبهك:  أيها المعمدان: * فم هللا شهد لك

Doxologie van paramon van het feest van theofanie ذوكصولوجية برامون الغطاس

*N
` 0ok pe `pgwk `nni`prof3t3c : `etav`i qagw4 `mpencwt3r
: akcob5 `nne4ma`mmo2i : kata `pcagi `nIca`3ac .
* Enthok pe ep khook en nie eprofities, etav ie ga-khoof em
Pensootier, ek sobtie en nef ma em moshie, kata ep sazj-ie
in Iesa-iejas.

 إيطاف إي خاجوف إم بين سوتير: * إنثوك بي إبجوك إن ني إبروفيتيس
.  كاطا إبصاجي إن إيصائياس:  أك سوبتي إن نيف ما إم موشي:
* U bent de laatste onder de profeten, die vóór onze
Verlosser kwamen, u hebt Zijn wegen bereid, volgens het
woord van Jesaja.

:  لتعد طرقه:  الذين جاءوا قبل مخلصنا: * أنت هو كمال األنبياء
. كقول أشعياء

Doxologie van paramon van het feest van theofanie ذوكصولوجية برامون الغطاس

* Nak hiwi2 ekgw `mmoc : ge `anok men
5wmc `mmwten : qen ovmwov `mmetanoi`a
: `e`pxw `ebol `nte ninobi.
* Nak hie oish ek kho emmos, zje anok men tie
ooms em moo-ten, gen oe-moo-oe em metania, e-ep
ko evol ente nie novie.
:  جي أنوك مين تي اومس إمموتين: * ناك هي اويش إك جو إمموس
. إإبكو إيفول إنتي نين نوفي: خين اومواو إم ميطانيا
* U predikte zeggende: “Ik doop u, met water van
bekering, tot vergeving van zonden.”
.  لمغفرة الخطايا:  بماء التوبة:  أما أنا فأعمدكم: * وكنت تكرز قائالا

Doxologie van paramon van het feest van theofanie ذوكصولوجية برامون الغطاس

* Pete ovon ta4 `203n =b : e4`e5 `mpete `mmon `nta4 :
ovoh pete ovon ta4 `novwik : mare4 `iri on `mpair35 .

* Pe te oe-on taf esh tien esnav, ef e-tie em pe te
emmon entaf, oewoh pe te oe-on taf en oe ooik, ma
ref ie-rie on em pai rie tie.
:  إف إيتي إم بيتى إممون إنطاف: * بيتى اواون طاف إشتين إسناف
. ماريف إيري اون إم باي ريتي: اووة بيتى اواون طاف إن اواويك
* “Hij die twee mantels heeft, laat hij geven aan hem die er
geen heeft, en hij die brood heeft, laat hem evenzo doen.”

 فليصنع هكذا:  والذي عنده خبز:  فليعط َمن ليس له: * َمن له ثوبان
.أيضا ا

Doxologie van paramon van het feest van theofanie ذوكصولوجية برامون الغطاس

* E0be fai tenerxwrevin : enw2 `ebol nem
pi`prof3t3c : ge ev`enav `nge car7 niben
: `mpicwt3r `nte F5 .
* Ethve fai ten er goo-revien, en oosh evol nem pie
eprofieties, zje ev e-nav enzje sareks nieven, em pie
sootier ente Efnoetie.
 جي إف: إن اوش إيفول نيم إبروفيتيس: * إثفي فاي تين إيرخوريفين
.  إمبي سوتير إنتي إفنوتي: إيناف إنجي صاركي نيفين
* Daarom prijzen wij, en roepen uit met de profeet,
zeggende: “Iedereen zal zien, het heil van God.”
. خالص هللا: كل جسد ينظر:  مع النبي قائلين: * لهذا نمدح صارخين

Doxologie van paramon van het feest van theofanie ذوكصولوجية برامون الغطاس

* Marenouwst `mpencwtyr @ pimairwmi `n`aga;oc @
je `n;of afsenhyt qaron @ af`i ouoh afcw] `mmon.

* Maren oe-oosht em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, zje enthof af shenhiet garon, af ie oewoh
af sootie emmon.
 جى:  بى ماى رومى إن أغاثوس: اواوشت إم بين سوتير
ُ * مارين
. أفئى اووه أف سوتى إممون: إنثوف أف شينهيت خارون
* Laten wij knielen voor onze Verlosser, de Goede
en Menslievende, want Hij had erbarmen met ons,
Hij kwam en verloste ons.
 آتى:  ألنه ترأف علينا:  محب البشر الصالح: * فلنسجد لمخلصنا
.وخلصنا

Doxologie van paramon van Kerst

ذوكصولوجية برامون الميالد

* Tenhwc `ero4 ten5`wov na4: tenerhov`o sici `mmo4:
hwc `aja0oc ovoh `mmairwmi: nai nan kata pekni25 `nnai.

* Ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o etshiesie
emmof, hoos aghathos oewoh em mai romie, nai nan
kata pek nieshtie en nai.

 تين إير هواوو تشيسى إمموف: اواوناف
ُ * تين هوس إيروف تين تى
 ناى نان كاطا بيك نيشتى إن ناى: هوس آغاثوس أووه إمماى رومى:
* Wij prijzen en verheerlijken Hem, en verhogen Hem
zeer, U die goed en Menslievend bent, ontferm U over
ons volgens Uw grote genade.
 إرحمنا كعظيم:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده علوا ا: * نسبحه ونمجده
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Afsluiting van de
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ختام الذكصولوجيات

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

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

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

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

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

de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot :
nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten
hot: nahren Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen
novie nan evol.
:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا
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Het Responsorium
van het Evangelie

مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Aferme;re `nje Iwannyc @ qen
pi`ftoou
`n`eu`aggelion
@
je
ai]wmc `mPacwtyr @ qen nimwou `nte
piIordanyc.
Af er meth-re enzje Jo-annies ،gen pie eftoe en
evankhelion ،zje ai tie ooms em pa Sootier ،gen nie moo-oe
ente pie Jordanies.

 جى أيتىى:  خين بى أفتو إن إف أنجيليون: أف إيرميثرى إنجى يؤانس
. خين نى مواوإنتي بى يوردانيس: اومس إم باسوتير
Johannes heeft getuigd ،in de vier Evangeliën ،zeggende:
“Ik heb mijn Verlosser gedoopt ،in de wateren van de
Jordaan.
. فى مياه األردن:  أنى عمدت مخلصي:  في األناجيل األربع: شهد يـوحنـا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Ari`precbevin `e`hr3i `egwn: `w tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc: Maria `0mav `mpen=c=wr: `nte4xa nennobi
nan `ebol.
Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en nieb
tieren tie theotokos: Maria ethmav em Pensootier: entef ka
nen novie nan evol.

 أو تين تشويس إن نيب تيرين تى: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين نوفى نان:  ماريا إثماف إم بين سوتير: ثيؤطوكوس
.إيفول
Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij onze
zonden vergeeft.
 مـريم أم مخلصنا ليغـفـر لنا:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.خطايانا

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ w
`
pi`prodromoc
`mbaptictyc@ Iwannyc piref]wmc@ `ntef,a
nennobi nan ebol.
Arie pres-vevien e-ehrie e-khoon ،oo pie prodromos
em vaptiesties ،Jo-annies pie ref tie ooms ،entef ka
nen novie nan evol.

 أوبى إبرودروموس ام فابتيس: أرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول:  يؤانس بى ريفتى اومس: تيس
Wees onze voorspraak ،o voorloper en doper ،
Johannes de Doper ،dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغفر لنـا خطايانا:  يوحنا المعمدان:  أيها السابق الصابغ: إشفع فينا

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 إثؤواب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواوشت إمموس تين تى
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:
.اواوناس
ُ
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 e-oo-noon amien.

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w Pen=oc I=yc
P=,=c : `P23ri `mF5 a4siwmc qen Piiordan3c.
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos, Epshierie em
Efnoetie af etshie oms gen pie Jordanies.

 جى او بين شويس ايسوس: تين اوش إيفول ان جو امموس
 إبشيري إم إفنوتي أفتشى أومس خين: بى اخرستوس
. بيوردانيس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
.  الذى اعتمد فى نهر األردن:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

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
،يارب ارحم
،يارب ارحم
. خلصنا وارحمنا
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية
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Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Aferme;re `nje Iwannyc @ qen
pi`ftoou
`n`eu`aggelion
@
je
ai]wmc `mPacwtyr @ qen nimwou `nte
piIordanyc.
Af er meth-re enzje Jo-annies ،gen pie eftoe en
evankhelion ،zje ai tie ooms em pa Sootier ،gen nie moo-oe
ente pie Jordanies.

 جى أيتىى:  خين بى أفتو إن إف أنجيليون: أف إيرميثرى إنجى يؤانس
. خين نى مواوإنتي بى يوردانيس: اومس إم باسوتير
Johannes heeft getuigd ،in de vier Evangeliën ،zeggende:
“Ik heb mijn Verlosser gedoopt ،in de wateren van de
Jordaan.
. فى مياه األردن:  أنى عمدت مخلصي:  في األناجيل األربع: شهد يـوحنـا

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

<ere
Iwannyc
@
pinis]
`m`prodromoc @ ,ere piouyb @
`pcuggenyc `nEmmanouyl.
Shere Joannies, pie nieshtie em eprodromos,
shere pie oewieb, ep senkhenies en Emmanoiel.

 شيري بي:  بى نشتى إم إبرودروموس: شيرى يؤنس
.  إب سينجينيس إن إممانوئيل:أوويب
Wees gegroet Johannes, de grote voor-loper, wees
gegroet priester, de neef van Emmanuël.

 نسيـب:  الســــالم للكـاهـن:  السـابــق العظيــم: الســـالم ليــوحنــا
.عمانـوئيـل

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

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

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى ( أك تشى اومس ) أك سوتى إممون: إبنفما إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gedoopt ( en heeft ons
verlost.
)  ألنك ( إعتمدت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
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Het Responsorium
van het Evangelie

مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Aferme;re `nje Iwannyc @ qen
pi`ftoou
`n`eu`aggelion
@
je
ai]wmc `mPacwtyr @ qen nimwou `nte
piIordanyc.
Af er meth-re enzje Jo-annies ،gen pie eftoe en
evankhelion ،zje ai tie ooms em pa Sootier ،gen nie moo-oe
ente pie Jordanies.

 جى أيتىى:  خين بى أفتو إن إف أنجيليون: أف إيرميثرى إنجى يؤانس
. خين نى مواوإنتي بى يوردانيس: اومس إم باسوتير
Johannes heeft getuigd ،in de vier Evangeliën ،zeggende:
“Ik heb mijn Verlosser gedoopt ،in de wateren van de
Jordaan.
. فى مياه األردن:  أنى عمدت مخلصي:  في األناجيل األربع: شهد يـوحنـا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Ari`precbevin `e`hr3i `egwn: `w tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc: Maria `0mav `mpen=c=wr: `nte4xa nennobi
nan `ebol.
Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en nieb
tieren tie theotokos: Maria ethmav em Pensootier: entef ka
nen novie nan evol.

 أو تين تشويس إن نيب تيرين تى: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين نوفى نان:  ماريا إثماف إم بين سوتير: ثيؤطوكوس
.إيفول
Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij onze
zonden vergeeft.
 مـريم أم مخلصنا ليغـفـر لنا:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.خطايانا

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ w
`
pi`prodromoc
`mbaptictyc@ Iwannyc piref]wmc@ `ntef,a
nennobi nan ebol.
Arie pres-vevien e-ehrie e-khoon ،oo pie prodromos
em vaptiesties ،Jo-annies pie ref tie ooms ،entef ka
nen novie nan evol.

 أوبى إبرودروموس ام فابتيس: أرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول:  يؤانس بى ريفتى اومس: تيس
Wees onze voorspraak ،o voorloper en doper ،
Johannes de Doper ،dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغفر لنـا خطايانا:  يوحنا المعمدان:  أيها السابق الصابغ: إشفع فينا

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 إثؤواب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواوشت إمموس تين تى
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:
.اواوناس
ُ
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.

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

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
مديح برامون عيد الغطاس
Een lofzang van de
paramon van Het feest
van de theofanie

قانون الختام
De Afsluitende Canon

150 المزمور

Psalm 150

Doxa ci Kurie
Allylouia .

Doxa

ci

@

Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja .

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

َ يارب المج ُد
َ المج ُد
.  هلليلويا: لك
لك
ُ
El-makhdo lek ja Rab, el-makhdo lek : Hallieloja .

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

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

*Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @

nem pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk
`ebol@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac.

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

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

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
مديح برامون عيد الغطاس
Een lofzang van de
paramon van Het feest
van de theofanie

قانون الختام
De Afsluitende Canon

Een lofzang van de
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مديح توزيع برمون الغطاس

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* I=w=a `p23ri `nZaxariac : avcagi e0b3t4
evgw `mmoc : `nge nima03t3c `nte Pu :
qen pievajjelion =e=0v .

 أف صاجي إثفيتف إف جو: * يؤنيس إبشيري إن زاخارياس
 خين بيف أنجيليون:  إنجي ني ماثيتيس إنتي إبتشويس: إمموس
. إثؤواب
* Johannes de zoon van Zacharias; over u
hebben de discipelen van de Heer gesproken
in het heilig Evangelie, zeggende:

 في اإلنجيل، تالميذ الرب، تكلموا عنك قائلين،* يوحنا إبن زكريا
.المقدس

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* Ge `mpeovon twn4 qen niginmici : `nte
nihiomi t3rov : `ehote I=w=a pire45wmc
: `p23ri `nZaxariac .

 إنتي ني: * جي إم بي اواون طونف خين ني جين ميسي
.  إيهوتي يؤنيس بي ريفتي اومس: هييومي تيرو
* “Temidden van allen die geboren zijn uit
vrouwen, is niemand opgestaan die groter is
dan Johannes de Doper, de zoon van
Zacharias.

، أعظم من يوحنا المعمدان:  بين كل مواليد النساء: * أنه لم يقم
.  إبن زكريا:

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* I=w=a pi`prodromoc : `#ca`3ac cagi e0b3t4
: ge `t`cm3 `mpetw2 `ebol hi`p2a4e : ge
cebtem `fmwit Pu F5 .

 جي إت:  إيصائياس صاجي إثفيف: * يؤنيس بي إبرودروموس
 جي سيب تيم إم إفيوت: إسمي إم بيت اوش إيفول هي إبشافى
. إبتشويس إفنوتي
* Johannes de Voorloper; Jesaja heeft over hem
gesproken: “Zie een stem die roept in de
woestijn, die de weg bereidt van de Heer God”.

 ها صوت صارخ في البرية:  أشعياء تكلم عنه: * يوحنا السابق
.  أعدوا طريق الرب هللا:

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* I=w=a pibaptict3c : perovot `nte ni2a4ev
: ovoh `fra2i `nte piIordan3c :
pikvri7 `nte 5metevceb3c .

:  بيراواوت إنتي ني شاف إيف: * يؤنيس بي فاب تيس تيس
 بي كيريكس إنتي تي ميت إف: اووة إفراشي إنتي بي يوردانيس
. سيفيس
* Johannes de Doper; de verheuging van de
wildernissen, en de vreugde van de Jordaan,
de verkondiger van de godsvrucht.

 المنادي:  وفرح األردن:  سرور البراري: * يوحنا المعمدان
. بالخشوع

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* I=w=a piov3b `nte F5 : `pcvjjen3c `nte
P=x=c
:
ovoh
`p23ri
`mpiov3b
: `p23ri `n5asr3n.

 إب سينجينيس إنتي بي: اوويب إنتى إفنوتي
ّ * يؤنيس بي
 إبشيري إنتي: اوويب
 اووة إبشيري إم بي: إخرستوس
ّ
.أتشيرين
* Johannes de Voorloper; Jesaja heeft over
hem gesproken: “Zie een stem die roept in de
woestijn, die de weg bereidt van de Heer
God”.
.  إبن العاقر:  وإبن الكاهن:  نسيب المسيح: * يوحنا كاهن هللا

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* I=w=a pire45wmc : pi`prof3t3c `nte
f3etsoci : fa piran ettai`3ovt : `ehote
ni`prof3t3c t3rov .

 بي إبروفيتيس إنتى في: * يؤنيس بي ريفتي اومس
 إيهوتى ني إبروفيتيس:  فا بيران إيت طايوت: إيتتشوسي
. تيرو
* Johannes de Doper, de profeet van de
Allerhoogste,
met
de
naam
die
eerbiedwaardig is, meer dan alle profeten.
 أكثر من:  ذو اإلسم المكرم:  نبي العل ْي: * يوحنا المعمدان
. األنبياء كلهم

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* Qen `fnav `nagp ,yi5 : `nte pi`egwrh:
a4`i `nge pencwt3r I=3c P=x=c: 2a I=w=a
pi`prodromoc.

 أف إي إنجي:  إنتي بي إيجورة: * خين إفناف إن أجب إبسيتي
 شا يؤنيس بي: بين سوتير إيسوس بي إخرستوس
. إبرودروموس
* Op het negende uur, van de avond, kwam
onze Verlosser Jezus Christus, tot Johannes
de Doper.
 إلى:  مخلصنا يسوع المسيح:  ليال أتى:* في وقت الساعة التاسعة
. يوحنا السابق

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* A4cagi nema4 evgw `mmoc : qen
ovmetremrav2 : `nge P=x=c ge twnk
nem3i `w I=w=a : 2a nimwov `nte piIordanic .

:  خين اوميت ريم رافش: * أفصاجي نيماف إفجو إمموس
 شا نيمواو إنتى بي: إنجي إيسوس طونك نيمي او يؤنس
. يودانيس
* Christus sprak met hem in ootmoed: “Sta
op, ga met mij Johannes, naar de wateren
van de Jordaan.”
 إلى مياه:  قُم معي يا يوحنا:  قائال بوداعة: * تكلم المسيح معه
. األردن

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* Anok pe I=3c p
` 23ri `mF5 : n
` 0ok pe
I=w=a p
` 23ri `nZaxariac : anok pe
I=3c p
` 23ri n
` 5par0enoc : n
` 0ok pe
I=w=a p
` 23ri `nElicabet.

 إنثوك بي يؤنيس: * أنوك بي إيسوس إبشيري إم إفنوتي
 إنثوك:  أنوك بي إبشيري إنتي بارثينوس: إبشيري إن زخارياس
. بي يؤنيس إبشيري إن إليصابيت
* Ik ben Jezus de Zoon van God, u bent Johannes de
zoon van Zacharias, ik ben Jezus de Zoon van de
Maagd, u bent Johannes de zoon van Elisabet.

:  أنا يسوع إبن العذراء:  أنت يوحنا إبن زكريا: * أنا يسوع إبن هللا
.أنت يوحنا إبن أليصابات

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* Pege I=w=a ge Pu anok: et`m`p2a
an e` 5wmc `mmok: pega4 na4 ge
hw5 `ntengwk: `mme0m3i niben cwten `ncwi.

 إت إم إبشا آن إيتي: * بيجي يؤنيس جي إبتشويس أنوك
 إم ميثمي:  بيجاف ناف جي هوتي إنتين جوك: اومس إمموك
. نيفين سوتين إنسوي
* Johannes sprak: “Heer, ik ben het niet waardig U te
dopen”, Hij antwoordde: “Het past ons alle
gerechtigheid te vervullen, luister naar mij”.

 قال له:  لست مستحقا أن أع َّمدك:  يا رب أنا: * يقول يوحنا
.  كل بر أطعني: ينبغي أن نُكمل

Een lofzang van de paramon van Het feest van de theofanie مديح توزيع برمون الغطاس

* `Ari`precbevin `e`hr3i `egwn :
w
`
pi`prodromoc
`mbaptict3c
:
Iwann3c
pire45wmc : `nte4xa nennobi nan `ebol.

 أوبى إبرودروموس ام: * أرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين نوفى نان:  يؤانس بى ريفتى اومس: فابتيس تيس
.إيفول
* Wees onze voorspraak, o voorloper en doper,
Johannes de Doper, dat Hij onze zonden vergeeft.

 ليغفر لنا:  يوحنا المعمدان:  أيها السابق الصابغ: * إشفع فينا
.خطايانا
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De Afsluitende Canon
قانون الختام
Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie,
ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w Pen=oc I=yc
P=,=c : `P23ri `mF5 a4siwmc qen Piiordan3c.
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos, Epshierie em
Efnoetie af etshie oms gen pie Jordanies.

 جى او بين شويس ايسوس: تين اوش إيفول ان جو امموس
 إبشيري إم إفنوتي أفتشى أومس خين: بى اخرستوس
. بيوردانيس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
.  الذى اعتمد فى نهر األردن:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

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
،يارب ارحم
،يارب ارحم
. خلصنا وارحمنا
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية
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