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ني إثنوس تيرو
)116 ( المزمور

Een hymne nie ethnos tieroe: Psalm 116 116  مزمور: لحن ني إثنوس تيرو

Do7aci o` 0eoc `vmwn : nie0noc
t3rov
`cmov
`e`psoic
:
marov `cmov `ero4 `nge nilaoc t3rov .

Zoksa sie o The-os iemon, Nie ethnos tieroe
esmoe e-Epshois, maroe esmoe erof enzje nie
la-os tieroe,
 ني إثنوس تيرو إسمو: ذوكصاسي اوث إي اوس إيمون
. مارو إسمو إيروف إنجي ني الؤس تيرو: إبشويس
Glorie zij aan onze God. Looft de Heer al gij
volken en looft Hem al gij natiën,
المجد اللهنا سبحوا الرب يا جميع األمم ولتباركه كل الشعوب

Een hymne nie ethnos tieroe: Psalm 116 116  مزمور: لحن ني إثنوس تيرو

ge a pefnai tagrov `e`h3i `egwn : ovoh
tme0m3i `nte `psoic 2op 2a `eneh =al>.
zje a-pef nai takhro e-ehrie e-khoon, oewoh
tie methmie ente Eptshois shop sha eneh,
Allieloeja.
 اووة تي مثمي إنتي: جي أبيف ناي طاجرو إإهري إيجون
. إبشويس شوب شا إينية الليلويا
want Zijn goedertierenheid is machtig over
ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.
Amen. Halleluja.
.الن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم إلى األبد الليلويا

Een hymne nie ethnos tieroe: Psalm 116 116  مزمور: لحن ني إثنوس تيرو

Doxa Patri ke `Uiw @ ke `Agiw `Pneumati @ ke nun ke `a`i ke ic
touc @ `e`wnac twn `e`wnwn `amyn @ =al
=al > @
Do7aci `o0eoc `vmwn> .
Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie, ke nien ke a-ie ke ies
toes e-oo nas ton e-onoon amien, Allieloeja, allieloeja, Zoksa sie
o The-os iemon.

 كى نين كى آإى كى إس طوس إي: ذوكسابترى كى إيو كى آجيو إبنفماتى
 ذوكصاسي اوث إي اوس:  الليلويا الليلويا: اوناس طون إى او نون أمين
.إيمون
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en
altijd, en tot in de eeuwen der eeuwen, Amen, Halleluja,
Halleluja. Glorie zij aan onze God

:  وإلىى دهىر الىدهور آمىين، اآلن وكل أوان، والروح القدوس،المجد لآلب واإلبن
. المجد اللهنا: الليلويا الليلويا الليلويا

De vierde Hoos
( Psalm 148, 149 en 150 )

الهوس الرابع
) 150 و149 و148 ( مزمور

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ePu `ebol qen nif3ov`i =al
: `cmov `ero4 qen n3etsoci.

* Esmoe e-Eptshois evol gen nie fie-oe-wie
allieloeja: esmoe erof gen nie et-etshosie.
 إسمو إيروف: * إسمو إبشويس إيفول خين نى فيؤيى الليلويا
.خين نى إتتشوسى
* Looft de Heer in de hemel, Halleluja. Looft
Hem in den hoge.
 فى:  سبحـوه:  السمـوات الـليلويـا: * سبحـوا الـرب من
. األعالى

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ero4 ne4ajjeloc t3rov =al
: `cmov `ero4 ne4dvnamic t3rov.
* Esmoe erof nef ankhelos tieroe allieloeja:
esmoe erof nef zienamis tieroe.
 إسمو إيروف: * إسمو إيروف نيف آنجيلوس تيرو الليلويا
.نيف ذيناميس تيرو
* Looft Hem al Zijn engelen, Halleluja. Looft
Hem al Zijn heerscharen.
 ياجميـع:  سبحـوه:  مـالئـكـتـه الـليلـويـا: * سبحـوه يا جميـع
.جنـوده

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ero4 pir3 nem piioh =al : `cmov `ero4
niciov t3rov `nte piovwini.
* Esmoe erof pie rie nim pie joh allieloeja:
esmoe erof nie sie-joe tieroe ente pie oeooinie.
 إسمو إيروف نيسيو: * إسمو إيروف بيرى نيم بيوه الليلويا
تيرو إنتى بى اواوينى
* Looft Hem zon en maan, Halleluja. Looft
Hem al gij lichtende sterren.
:  سبحيـه:  والقمـر الـليلـويـا: * سبحيـه أيتها الشمـس
.ياجميـع كـواكب النـور

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* `Cmov `ero4 nif3ov`i `nte nif3ov`i =al: nem
nikemwov etca `p2wi `nnif3ov`i.
Esmoe erof nie fie-oe-wie ente nie fie-oe-wie
allieloeja: nem nie ke moo-oe et-sa epshooi en
nie fie-oe-wie.
 نيم نى:  إنتى نيفيؤيى الليلويا: * إسمو إيروف نيفيؤيى
. إبشوى إن نى فيؤيى: كيمواو إتسا
* Looft Hem hemel der hemelen, Halleluja.
En gij wateren boven de hemel.
:  ويا أيتـها الميـاه:  السمـوات الـليلـويـا: * سبحيـه يا سماء
.التى فـوق السمـوات

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov t3rov `e`fran `mPu =al:
ge `n0o4 a4goc ovoh av2wpi.
* Maroe esmoe tieroe e-efran em Eptshois
allieloeja: zje enthof af khos oewoh af
shoopie.
 جى إنثوف:  إم إبشويس الليلويا: * مارو إسمو تيرو إإفران
.  أووه أفشوبى: أفجوس
* Dat zij allen de Naam des Heren loven,
Halleluja. Want Hij sprak en het was er.
:  ألنـه قـال:  إلسـم الـرب الـليلـويـا: * لتسبـح جميـعا
.فـكانـت

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* `N0o4
a4honhen
ovoh
avcwnt
=al
:
a4tahwov `eratov 2a `eneh nem 2a `eneh `nte pi`eneh.

* Enthof af hon-hen oewoh af sont allieloeja: af
tahoo-oe erato sha eneh nem sha eneh ente pie
eneh.

 أفطاهوؤ إيراطو:  أفسونت الليلويا: * إنثوف أفهونهين أووه
. إنتى بى إينيه: شا إينيه نيم شا إينيه
* Hij gebood en zij waren geschapen, Halleluja. Hij
zette ze vast voor altoos en tot in de eeuwen der
eeuwen.

 وإلى أبــد:  أقـامهـا إلى األبــد:  فخلقـت الـليلـويـا: * وأمـر
.األبــد

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* A4xw `novhwn ovoh `nne4cini =al
: `cmov `ePu `ebol qen `pkahi .
* Af koo en oe hoon oewoh en nef sienie
allieloeja: esmoe e-Eptshois evol gen ep kahie.
 إسمو:  إن نيف سينى الليلويا: * أفكو إن أوهون أووه
. خين إبكاهى: إبشويس إيفول
* Hij heeft hun een orde gegeven, die geen
van hen zal overtreden, Halleluja. Looft de
Heer vanaf de aarde.
:  سبحى الـرب:  فـلـن تتجـاوزه الـليلـويـا: * وضع لها أمـرا
.من األرض

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Ni`drakwn nem ninovn t3rov =al : ov`xrwm oval
ovxiwn ov`xr
vctalloc ov=p=na `ncara03ov
n3et`iri `mpe4cagi.
* Nie ezrakoon nem nie noen tieroe allieloeja: oeekrom oe-al oe-shioon oe-egries-tallos oe-pnevma en
sara-thiejoe nie et ie-rie em pef sazj-ie.

 أوإكروم أو آل أوشيون:  نى نون تيرو الليلويا: * نى إذراكون نيم
.  إمبيف ساجى: أو إخريسطالوس أو إبنفما إنصاراثيو نيت إيرى
* Gij zeemonsters en alle waterdiepten, Halleluja. Vuur en
hagel, sneeuw en ijs, gij stormwind die Zijn woord
volbrengt.

 النـار والبـرد والثـلج:  وجميـع األعمـاق الـليلـويـا: * أيتـها التنـانيـن
. الصانعـة كلمتـه: والجـليـد والـريح العاصفـة

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Nitwov etsoci nem nikalamfwov t3rov =al:
ni`223n `m4aiovtah nem ni2enci4i t3rov.

* Nie too-oe et-etshosie nem nie kalam foo-oe
tieroe allieloeja: nie esh shien em fai oe-tah
nem nie shen siefie tieroe.
 نى:  نى كاالمفوؤ تيرو الليلويا: * ني طواو إتتشوسى نيم
. نيم نى شين سيفى تيرو: إش شين إمفاى أوطاه
* Gij bergen en alle heuvelen, Halleluja.
Vruchtbomen en alle ceders.
 األشجـار:  وجميـع اآلكـام الـليلـويـا: * الجبال العاليـة
. وكل األرز: المثمـره

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Ni03rion nem nitebnwov`i t3rov =al :
nisat4i nem nihala5 etoi `ntenh.
* Nie thierion nem nie tebno-oe-wie tieroe
allieloeja: nie et-shat-fie nem nie halatie et-oi
en tenh.
 نى:  نى تيف نواووى تيرو الليلويا: * نى ثيريون نيم
.إتشاطفى نيم نى هاالتى إتؤى إنتينه
* Gij wilde dieren en alle vee, Halleluja.
Kruipende dieren en gevleugelde vogels.
:  الهـوام وكل الطيـور:  البهائم الـليلـويـا: * الـوحـوش وكل
.ذات األجنحـة

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Niovrwov `nte `pkahi nem nilaoc t3rov =al:
niarxwn nem nire45hap t3rov `nte `pkahi.
* Nie oeroo-oe ente ep kahie nem nie la-os
tieroe allieloeja: nie argoon nem nie ref-tie
hap tieroe ente ep kahie.
 نى:  نى الؤس تيرو الليلويا: * نى اورواو إنتى إبكاهى نيم
. إنتى إبكاهى: أرخون نيم نى ريفتي هاب تيرو
* Gij koningen der aarde en alle natiën, Halleluja.
Gij vorsten en alle richters der aarde.

 وكل:  الـرؤساء:  وكل الشعـوب الـليلـويـا: * ملـوك األرض
.حكـام األرض

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Hanqel2iri nem han-par0enoc =al:
hanqelloi nem han`alwov`i.
* Han gel shierie nem han parthenos
allieloeja: han gel-loi nem han aloo-oe-wie.
:  هان خيللوى:  هان بارثينوس الليلويا: * هان خيلشيرى نيم
.نيم هان آلواووى
* Gij jongelingen en ook maagden, Halleluja.
Gij ouden en jongen tezamen.
. والصبـيـان:  الشيــوخ:  والعــذارى الـليلـويـا: * الشبـان

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov t3rov `e`fran `mPu =al : ge
a4sici `nge pe4ran `mmavat4.
* Maroe esmoe tieroe e-efran em Eptshois
allieloeja: zje af et-shiesie enzje pefran em
ma-vatf.
 جى:  إم إبشويس الليلويا: * ماور إسمو تيرو إى إفران
. إم مافاطف: إفتشيسى إنجى بيفران
* Dat zij allen de Naam des Heren loven, Halleluja.
Want Zijn Naam alleen is verheven.

:  ألنه قـد تعالى:  إسم الـرب الـليلـويـا: * فلـيسبحوا جميعا
.إسـمه وحـده

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Pe4ovwnh `ebol 2op higen `pkahi nem `n`hr3i
qen `tfe =al: `4nasici `m`ptap `nte pe4laoc.

* Pef oe-oonh evol shop hiezjen ep kahie nem
en ehrie gen etfe allieloeja: ef na et-shiesie em
ep tap ente pef la-os.
 نيم إن إهرى خين: * بيف اواونه إيفول شوب هيجين إبكاهى
. إنتى بيف الؤس:  إفنا إتشيسى إم إبتاب: إتفى الليلويا
* Zijn majesteit is over aarde en hemel, Halleluja.
Hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd.

:  األرض وفى السـماء الـليلـويا: * شـكـره كـائـن عـلى
. قـرن شعبـه: ويـرفـع

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Ov`cmov `nte n3=e=0v t3rov `nta4 =al:
nen23ri `mPi=cl pilaoc etqent `ero4.
* Oe-esmoe ente nie eth-oe-wab tieroe entaf
allieloeja: nen shierie em Pisra-iel pie la-os et
gent erof. Allieloeja: allieloeja: allieloeja
 نين شيرى:  تيرو إنطاف الليلويا: * أو إسمو إنتى نى إثؤاب
. إتخينت إيروف: إم بسرائيل بيالؤس
* Een lofzang voor al Zijn heiligen, Halleluja. Voor
de kinderen van Israël het volk dat Hem nabij is.

:  بنى إسـرائيـل الشعب:  قـديسيـه الـليلـويـا: * سبحا لجميـع
.القـريب إليـه

149  مزمور: الهوس الرابع

De vierde Hoos : Psalm 149

* Allylouia
Allylouia .

:

Allylouia

:

* Alleloja, Alleloja, Alleloja.

.  الليلويا:  الليلويا: * الليلويا
* Halleluja, Halleluja, Halleluja.

.  هلليلويا:  هلليلويا: * هلليلويا

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Gw `mPu qen ovgw `mberi =al :
ge
`are
pe4`cmov
qen `tekkl3ci`a `nte n3=e=0v.
*Khoo em Eptshois gen oe-khoo em verie allieloeja:
zje a-re pef esmoe gen et ekliesia ente nie eth-oewab.

 جى آرى بيف:  اوجو إم فيرى الليلويا: * جو إمبشويس خين
. إنتى نى إثؤاب: إسمو خين إت إككليسيا
* Zingt de Heer een nieuw lied, Halleluja. Zijn lof
in de gemeente der heiligen.
 فى ِبيعـة:  ألن تسبحـته:  جـديـدا الـليلـويـا: * إنشـدوا لـلـرب نشيـدا
.القــديـسيـن

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Mare4ovno4 `nge Pi=cl `egen f3`eta40amio4 =al :
nen23ri `nCiwn marov0el3l `egen povovro.

* Maref oe-nof enzje Pisra-iel ezjen fie etaf
thamiof allieloeja: nen shierie en Sion maroe
theliel ezjen poe oero.
 في إيطاف ثاميوف: * ماريف او نوف إنجى بيسرائيل إيجين
. إيجين بواورو:  نين شيرى إن سيون مارو ثيليل: الليلويا
* Israël verheuge zich in zijn Maker, Halleluja.
Laten de kinderen Sions juichen over hun Koning.

:  وبنـو صهيـون:  بخالقـه الـليلـويـا: * فليفـرح إسـرائيـل
. فليتهـلـلـوا بملكهـم

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov `epe4ran =e0
= v qen ovxoroc =al : qen
ovkemkem nem ovyalt3rion marov-eryalin
ero4.
* Maroe esmoe e-pefran eth-oe-wab gen oe-goros
allieloeja: gen oe-kem-kem nem oe psaltierion
maroe er epsalien erof.

:  خين أو خوروس الليلويا: * مارو إسمو إب إفران إثؤواب
.مارو إربسالين إيروف: خين اوكيم كيم نيم أو إبصالتيريون
* Laten zij Zijn Heilige Naam loven in een koor,
Halleluja. Hem psalmzingen met tamboerijn en citer.

 بـدف:  القـدوس بصف الـليلـويـا: * فليسبحـوا إسمـه
. فليـرتـلـوا لـه: ومـزمـار

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Ge Pu na5ma5 `egen pe4laoc =al
: `4nasici `nniremrav2 qen ovovgai.
* Zje Eptshois natie matie ezjen pef la-os allieloeja:
ef na et-shiesie en nie rem ravsh gen oe oe-khai.

 إفنا:  بيف الؤس الليلويا: * جى إبشويس ناتى ماتى إيجين
. خين أو أو جاى: إتشيسى إن نى ريم رافش
* Want de Heer heeft een welbehagen in Zijn
volk, Halleluja. Hij kroont de ootmoedigen
met heil.
:  يٌعـلى الـودعـاء:  بشعبـه الـليلـويـا: * ألن الــرب يُسـر
.بالخـالص
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149  مزمور: الهوس الرابع

* Ev`e2ov2ov `mmwov `nge n3=e0
= v qen ov`wov =al :
ev`e0el3l `mmwov higen novma`nenkot.

* Ev e-shoe-shoe em moo-oe enzje nie eth-oewab gen oe-oo-oe allieloeja: ev e-theliel em
moo-oe hiezjen noe ma e-nen kot.
:  خين اواوواو الليلويا: * إف إشوشو إمموؤ إنجى نى إثؤاب
. هيجين نوما إن إنكوت: إف إثليل إمموؤ
* Laten de heiligen juichen met eerbetoon,
Halleluja. Jubelen op hun legersteden.
 على:  ويتهـلـلـون:  بمجـد الـليلـويـا: * يفـتخـر القـديسـون
.مضاجعهـم
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* Nisici `nte F5 etx3 qen tov`2bwbi =al:
hanc34i `nro=b etx3 qen novgig.
* Nie et-shiesie ente Efnoetie et kie gen toe
esh-vovie allieloeja: han siefie en ro esnav et
kie gen noe zj-iekh.
:  خين طو إشفوفى الليلويا: * نى إتشيسى إنتى إفنوتى إتكى
. إتكى خين نوجيج: هان سيفى إنرو إسناف
* De lofverheffingen Gods zijn in hun keel,
Halleluja. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand.

 وسيـوف ذات حـديـن:  فى حناجـرهم الـليلـويـا: * تعليـات هللا
. فى أيـديهـم:
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149  مزمور: الهوس الرابع

* E`pgin`iri `novsi`m`p2i2 qen nie0noc =al: nem
hancohi qen nilaoc.
* E-ep zj-ien ie-rie en oe etshie em ep shiesh
gen nie ethnos allieloeja: nem han sohie gen
nie la-os.
 خين نى إثنوس الليلويا: * إإيجين إيرى إن أوإتشى إم إبشيش
. خين نى الؤس:  نيم هان سوهى:
* Om wraak te oefenen aan de volken,
Halleluja. Bestraffingen aan de natien.
 فى:  وتوبـيخـات:  فى األمـم الـليلـويـا: * ليصنعـوا نقمـة
.الشعــوب
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* `E`pgincwnh `nhanovrwov qen hanped3c =al :
nem
n3ettai3ovt
`ntwov
qen
hanped3c `ngig `mbenipi.
* E-ep zj-ien soonh en han oeroo-oe gen han pezies
allieloeja: nem nie et tajoet entoo-oe gen han pezies
en zj-iekh em ve-niepie.

:  خين هان بيذيس الليلويا: * إإيجين سونه إن هان اورواو
. إنجيج إمفينبى: نيم نى إتطايوت إنتواو خين هان بيذيس
* Om hun koningen met ketenen te binden,
Halleluja. En hun edelen met ijzeren boeien.

:  وأشـرافـهـم بأغـالل:  بقيـود الـليلـويـا: * ليـُوثقـوا ملـوكهـم
.لأليــدى من حـديــد
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* `E`pgin`iri `nq3tov `novhap e4`cq3ovt =al:
pai `wov fai a42op qen n3=e=0v t3rov `nta4.
* E-ep zj-ien ie-rie en gietoe en oe hap ef esgie-oet
allieloeja: pai oo-oe fai af shop gen nie eth-oe-wab
tieroe intaf. Allieloeja: allieloeja: allieloeja.

 باى:  إف إسخيوت الليلويا: * إإيجين إيرى إنخيتو إن اوهاب
. تيرو إنطاف: اواو فاى أفشوب خين نى إثؤاب
* Om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken,
Halleluja. Dat is de glorie van al Zijn heiligen.

:  هـذا المجـد كائـن:  حكما مكتوبا الـليلـويـا: * ليـصنعـوا بهـم
.فى جميـع قـديسيـه

150  مزمور: الهوس الرابع
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* Allylouia
Allylouia .

:

Allylouia

:

* Alleloja, Alleloja, Alleloja.

.  الليلويا:  الليلويا: * الليلويا
* Halleluja, Halleluja, Halleluja.

.  هلليلويا:  هلليلويا: * هلليلويا
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*`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
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* `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
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*`Cmov `erof `e`hryi hijen tefmetjwri a=l.
* 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
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* `Cmou `erof kata `p`asai `nte tefmetnis]
a=l.
* Esmoe erof kata ep a-shai ente tef met
nishtie. allieloeja.
 إنتي تيف ميت نيشتي: * إسمو إيروف كاطا إب آشاي
.الليلويا
* Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid.
Halleluja.
. عظمته هلليلويا:  ككثــرة: * سبحــوه
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*`Cmov `erof qen ou`cmy `ncalpiggoc a=l.
* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos.
allieloeja.
. إنصالبين غـوس الليلويا: * إسمو إيروف خين أو إسمي
* Looft Hem met bazuingeschal. Halleluja.
. البـــوق هلليلويا:  بصــوت: * سبحـوه
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* `Cmou `erof qen ou'altyrion nem
ouku;ara a=l.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oekiethara. allieloeja.
. نيم أو كيثارا الليلويا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون
* Looft Hem met harp en citer. Halleluja.
. وقيثــارة هلليلويا:  بمزمار: * سبحــوه
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150  مزمور: الهوس الرابع

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

met

snarenspel

en

fluit.

. وأرغــن هلليلويا:  بأوتــار: * سبحــوه
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* `Cmou `erof qen hankumbalon `enece
tou`cmy a=l.
* Esmoe erof gen han kiem valon e-ne-se toe
esmie. allieloeja.
 إني سيطـو إسمي: * إسمو إيروف خين هان كيم فالون
.الليلويا
* Looft Hem met klinkende cimbalen.
Halleluja.
. حسنــة الصوت هلليلويا:  بصنــوج: * سبحــوه
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* `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
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* Nifi niben marou`cmou tyrou `e`vran `mP=o=c
pennou] a=l .
* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran
em Eptshois Pennoetie allieloeja.
 إم إبتشويس بين: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
.نوتي الليلويا
* Alles wat adem heeft, love de Naam van de
Heer onze God. Halleluja.
. إلهنا هلليلويا:  اسم الـرب:  فلتسبح: * كل نسمة
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150  مزمور: الهوس الرابع

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

* Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest. Halleluja.
. والــروح القـدس هلليلويا:  واإلبـن: * المجـد لآلب
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150  مزمور: الهوس الرابع

* 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-oonoon 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
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* a=l a=l @ doxa ci o ;eoc `ymwn a=l.
* Allieloeja allieloeja zoksa sie o The-os
iemoon allieloeja.
. الليلويا:  إأوس إيمون:  ذوكصاسي أوث: * الليلويا الليلويا
* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan U, onze
God. Halleluja.
. هلليلويا:  المجـد إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
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150  مزمور: الهوس الرابع

* 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
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Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Amwini `ntenernycteuin @ `nhannycti`a etjyk `ebol @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ `nte P¡ ,w nan `ebol.
* Bon ou[wqem `nnenhyt @ marentoubof qen ]`agapy @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ nem han`hbyou`i euer`prepi.

* Komt laat ons vasten, een volmaakte vasten, door
het bidden en het vasten, vergeeft de Heer ons.
* Laten wij de smet van ons hart, reiningen met
liefde, door het bidden en het vasten, en de werken
die er bij passen.
 يغفر لنا:  ألن بالصالة والصـوم:  أصواما كاملة: * تعالوا لنصوم
.الرب
:  بواسطة الصالة والصـوم:  فلنطهره بالمحبة: * دنس قلوبنا
.واالعمال الالئقة
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* Ge gar P¡ af]`cbw nan @ qen pefeuaggelion @
hiten...@ `nten[oji `nca nidemwn.
* Decpota afereuvomin @ `nnyetauernycteuin harof
@ hiten...@ qen oumeu`i `natcwf.
* Want de Heer heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, dat wij door het bidden en vasten,
duivels kunnen uitdrijven.
* De Meester prees hen, die voor Hem hebben
gevast, door…, met reine gedachten.

 نـطرد:  انـه بالصالة والصـوم:  فى إنجيله: * فإن الرب علمنا
.الشياطين
 بفـكر غير:  بالصالة والصوم:  الذين صاموا له: * مـدح السيد
.نجس
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* Ere nenio] ermet`anoin @ qen oume;myi nem
outoubo @ hiten...@ auer`pem`psa `n]metouro.
* Zw`y nem Adam peniwt@ e;be piparadicoc
aurimi@ hiten...@ aftac;wou `nje pimairwmi.
* Onze vaders toonden berouw, met reinheid en
rechvaardigheid, door…, werden zij het
Koninkrijk waardig.
* Eva en onze vader Adam, weenden omwille
van
het
Paradijs,
door…,
bracht
de
Menslievende hen terug.
. إستحقوا الملكوت:  وبالصـالة والصوم:  ببر وطهارة: * تاب آباؤنا
:  وبالصـالة والصوم:  وحواء الجـل الفـردوس: * بكى أبونا آدم
.ردهما محب البشر
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* Yliac af`s;am `n`tve @ `ncoou `nabot nem
som] `nrompi @ hiten...@ oude `mpouhwou `nje ni[ypi.
* :ucia `mpeniwt Abraam@ afsopc `nje Vnou]
pidecpotyc@ hiten..@ ouoh afaif `mpatriar,yc.
* Elia sloot de hemel, voor drie jaren en zes
maanden, door…, gaven de wolken geen regen.
* Het offer van onze vader Abraham, werd
aanvaard door de Meester God, door…, en Hij
maakte hem tot patriarch.

 بالصالة والصوم:  ثالث سـنين وستة أشهر: * إيليـا أغلق السماء
.فلم تمطر السحب
:  بالصـالة والصـوم:  قبلها اإلله السـيد: * ذبيحة أبينا إبراهيم
.وجعله رئيس آباء
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* Icaak afconhf `nje pefiwt @ e;refenf `nou;ucia
ecsyp @ hiten...@ au]sebi`w naf `mpihiyb.
* Ke palin Iakwb Pi=c=l@ e;be nefmeu`i `etenhot@
hiten...@ af[i `nou`cmou qen pefiwt.
* Isaak werd gebonden door zijn vader, om hem aan
te bieden als een aanvaard offer, door…, werd hij
vervangen door een ram.
* En ook Jakob Israël, omwille van zijn trouwe
voornemens, door…, ontving hij de zegen van zijn vader.

 بالصالة والصوم:  لكى يقدمه ذبيحة مقبولة: * إسحق ربطه أبوه
.عُوض بالكبش
 بالصوم والصالة:  من أجل نواياه الصادقة: * وأيضا يعقوب إسرائيل
. نال بركة من أبـيه:
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* Lwt pi`;myi afer`pem`psa @ e;rou`i sarof `nje
niaggeloc @ hiten... @ afnohem `ebolha pikundinoc.
* Mw`ucyc af[i `n]plax `cnou] @ qen ]`ckyny ouoh
af,au @ hiten...@ afsari `e`viom afer`cnau.
* De rechtvaardige Lot was waardig, dat de
engelen tot hem kwamen, door…, werd hij
gered van de rampspoed.
* Mozes ontving de twee tafelen, en plaatste ze in
de Tabernakel, door…, sloeg hij de zee in tweeën.
:  وبالصـالة والصوم:  أن يـأتى إليه المالكان: * لوط البار إستحق
.خلص من الشدة
:  وبالصالة والصوم:  ووضـعهما فى القبة: * موسى أخذ اللوحين
.ضرب البحر فصار شطرين
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* Nw`e pi`;myi af[wrem naf @ `nje V] qen ]kibwtoc @
hiten... @ afnohem `ebolha pikataklucmoc.
* Xapina niremnineu`y @ `aV] tac;o `mpefjwnt `ejwou @
hiten...@ af,a nou`hbyou`i nwou ethwou.

* De rechtvaardige Noach werd door God, opgeroepen om de ark te bouwen, door…, werd hij
gered van de zondvloed.
* God nam Zijn gramschap weg, van de Ninevieten,
door…, vergaf Hij ze hun slechte daden.

 خلص:  وبالصالة والصـوم:  اللـه بـالفـلك: * نوح البار أشار إليه
.من الطوفان
 ترك:  بالصالة والصوم:  عـن أهـل نينوى: * رد اللـه غضبه بغتة
.لهم أعمالهم الشريرة
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* Ontwc Iwna naf,y qen `;neji @ `mpikytoc `nsomt `n`ehoou
@ hiten... @ afci] `mmof `epetsouwou.

* Pisomt `nalou `nagioc @ auhi`pho `m`pcaji `m`piouro @
hiten... @ au`wsem `m`sah `nte ]`hrw.
* Waarlijk was Jona drie dagen, in de buik van de
walvis, door…, werd hij uitgespuwd op het droge.
* De drie heilige knapen, verwierpen de woorden
van de koning, door…, doofden zij het vuur van de
vuuroven.

:  وبالصـالة والصوم:  كان فى بطن الحوت ثالثة أيام: * حقا يونان
.قذفه إلى اليابسة
:  وبالصـالة والصوم:  رفضوا كالم الملك: * الثالثة فتية القديسون
.أطفأوا لهيب األتون
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* Rwou `nnimou`i qen `vlakkoc@ aulwjh `nnivat
`nDaniyl@ hiten...@ aferounis] qen Pi=c=l.
* Camouyl piref;whc `nni-ourwou@ anefio] tyif
`e`pyi `mP¡@ hiten...@ aumou] `erof je piref;whc.
* De muilen der leeuwen in de kuil, likten de voeten
van Daniël, door…, werd hij groot in Israël.

* Samuël de zalver der koningen, werd door zijn
ouders aangeboden aan het huis van de Heer,
door…, werd hij de Zalver genoemd.
:  وبالصالة والصوم:  لحست قدمى دانيال: * أفواه األسود فى الجب
.صار عظيما فى إسرائيل
 وبالصـالة:  قدمه أبواه إلى بيت الـرب: * صموئيل ماسح الملوك
. دُعى الماسح: والصوم
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* Ta`vmyi Iwcyv picovron @ afnohem `ebolha
]porny @ hiten... @ au,af `nar,wn `ejen <ymi.
* Uc pimet`cnau `n`apoctoloc @ auhiwis qen `vran
et`cmarwout @ hiten...@ autounoc nirefmwout.
* Waarlijk werd de kuise Jozef, gered van de
zondares, door…, werd hij heerser over Egypte
* Zie, de twaalf apostelen, predikten de
Gezegende Naam, door…, wekten zij de doden
op.

:  وبالصالة والصوم:  خـلص مـن الزانية: * حقا يـوسف العفيف
.ُجعل رئيسا على مصر
 وبالصـالة والصوم:  كرزوا باالسم المبارك: * ها اإلثنا عشر رسوال
. أقاموا األموات:

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Va ]ku;ara pe Dauid @ ]`provyti`a autyic naf
@ hiten... @ a]metouro swpi naf.
* <aricma niben et[oci @ actaho `nniackytyc @
hiten.... @ nem ]kemeteucebyc.
* David van de citer, werd de gave van het
profeteren gegeven, door…, ontving hij een
koninkrijk.
* Elke verheven genade, werd ontvangen door
de asceten, door…, en ook de godsvrucht.
 صارت:  وبالصـالة والصوم:  أُعـطيت له النبوة: * داود ذو القـيثـار
.له المملكة
. والتقوى:  بالصالة والصوم:  أدركت النساك: * كل النعم العالية

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* "u,y niben etauranaf @ `mP¡ V] qen ni`hbyou`i @
hiten... @ ausasni `e`;metouro `nnivyou`i.
* W;en marenhwc `erof@ ouoh `nten]`wou naf @ hiten
pi`slyl nem ]nyctia @ nem ]`prockunycic nahraf.
* Alle zielen die de Heer God, door hun werken
hebben behaagd, door…, wonnen het Koninkrijk der
Hemelen.
* Laten wij Hem daarvoor prijzen, en Hem
verheerlijken, door het bidden en het vasten, en het
knielen voor Hem.

:  بالصالة والصوم:  الرب اإلله باألعمال: * كل النفوس التى أرضت
.فازت بملكوت السموات
. والسجود أمامه:  بالصـالة والصـوم:  ونمجده: * لهذا فلنسبحه
/

/

/

لينك مقدمة الثيؤطوكيات الواطس
Link naar De introductie
tot de Watos Theotokie

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Af] `m`pounof `nnen'u,y @ `nje
`per`vmeu`i `mpekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c
P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
*Af tie em ep oe-nof en nen epsie-shie, enzje ep er
ef-mevie em pekran eth-oewab, Pa-tshois Iesoes
Piegristos, Pa-sootier en aghathos.

 إنجى إب إير إف ميفئى إمبيك: * أفتى إم اب ُؤنوف إن نين إبسيشى
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: ران إثؤاب
* Uw heilige Naam gedenken, brengt vreugde aan onze
zielen, O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede Verlosser.

 يا ربى يسوع:  تذكار اسمك القدوس: * أعطى فرحا لنفوسنا
. مخلصى الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Bon niben ce`cmou `erok@ na nivyou`i nem na
`pkahi@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Bon nieven se esmoe erok, na nie fie-oe-wie nem
na ep kahie, Pa-tshois Iesoes Piegristos, Pa-sootier
en aghathos.

:  نا نى فيؤيى نيم نا إبكاهى: * فون نيفين سى إسمو إيروك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Iedereen zegent U, de hemelsen en de aardsen,
O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede
Verlosser.

 ياربى يسوع:  السمائيون واألرضيون: * يباركك كل أحد
. مخلصى الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Ge gar `n;ok `mmauatk@ `kem`psa `nten`cmou
`erok@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ke ghar enthok em ma-vatk, ek-em epsha
enten esmoe erok, Pa-tshois...
:  إك إم إبشا إنتين إسمو إيروك: * جى غار إنثوك إم مافاطك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
*Want alleen U bent het waardig, om
gezegend te worden, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يا ربى يسوع:  مستحق أن نباركك: * ألنك أنت وحدك
. مخلصى الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Dikewc ke axiwc@ `kem`psa `mpi`wou nem
pitaio@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Zieke-os ke aksios : ek-em epsha em pie oooe nem pie tajo, Pa-tshois...
: اواو نيم بى طايو
ُ  إك إم إبشا إمبى: * ذيكيؤس كى أكسيوس
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* U bent waarlijk in waarheid, waardig de
glorie en de eer, O mijn Heer Je zus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يا ربي:  أنت مستحق المجد والكرامة: * حقا وإستحقاقا
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Eu`e`cmou `epekran =e=;=u@ `nje nivuly tyrou
`nte `pkahi@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ev-e esmoe e-pekran eth-oewab enzje nie
fielie tieroe ente ep kahie, Pa-tshois...
 إنجىىى نىىى فيلىىى تيىىرو إنتىىى: * إف إى إسىىمو إبيىىك ران إثىىؤاب
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إبكاهى
* Alle stammen van de aarde, prijzen Uw
Heilige Naam, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يا ربي يسوع:  كل قبائل األرض: * تسبح إسمك القدوس
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Coou `nhudria `mmwou@ akaitou `nyrp
efcwtp@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Soo-oe en hiezria em moo-oe, ak ai-toe en
ierp ef sootp, Pa-tshois...
 باشويس:  أك أيتو إنيرب إفسوتب: إممواو
سواو إن هيذريا
*
ُ
ُ
. باسوتير إن أغاثوس: إيسوس بخرستوس
* Zes vaten water heeft U, veranderd in
gekozen wijn, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يا ربي يسوع:  حولتها خمرا مختارا: * ست أجران ماء
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Sasf
`ncop
`mpi`ehoou@
]na`cmou
`epekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Shashf en sop em pie ehoo-oe, tie na esmoe
e-pekran eth-oewab, Pa-tshois...
إسمو إى بيكران إثؤاب
 تى نا: * شاشف إنسوب إمبى إيهواو
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس:
* Zevenmaal daags, zal ik zegenen Uw Heilige
Naam, O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede
Verlosser.

 يا ربي يسوع:  أبارك إسمك القدوس: * سبع مرات في اليوم
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Ydewc ten`cmou `erok @ `anon tyren qa
peklaoc @ pa=o=c I=y=c P=,=c @ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ie-ze-os ten esmoe erok, anon tieren ga pek
la-os, Pa-tshois...
:  آنون تيرين خابيك الؤس: * إيذيؤس تين إسمو إيروك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Met verrukking zegenen wij U, wij allen,
Uw volk, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  نحىىن كلنىىا شىىعبك: * بلىىذة نبىىارك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* `:metcai`e `mpekran =e=;=u@ qen rwou `nny=e=;=u
`ntak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Eth-met-sa-je em pekran eth-oewab, gen
roo-oe en nie eth-oewab intak, Pa-tshois...
رواو إن نى إثؤاب
 خين: * إث ميت صاى إى إم بيكران إثؤاب
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إنطاك
* De pracht van Uw Heilige Naam, is in de mond
van Uw heiligen, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.

 يىىا ربىىي يسىىوع:  فىىي أفىىواه قديسىىيك: * بهىىاء إسىىمك القىىدوس
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Icjen swrp sa rouhi `mmyni@ ]na`cmou
`epekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ies zjen shorp sha roehie em mienie, tie naesmoe e-pekran eth-oewab , Pa-tshois...
 تى نا إسمو إى بيك ران: * يسجين شورب شا روهى إم مينى
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إثؤاب
* Van de morgen tot de avond, elke dag, zal ik
zegenen Uw Heilige Naam, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يا ربىي:  كل يوم أبارك إسمك القدوس: * من باكر إلى المساء
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Kata sennifi niben `e]natytou@ ]na`cmou
`epekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Kata shen-niefie nieven e-tie na tie-toe, tie
na esmoe e-pekran eth-oewab , Pa-tshois...
 تينا إسمو إى بيكران: * كاطا شين نيفى نيفين إى تى نا تيتو
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إثؤاب
* Met alle lucht die ik adem, zal ik prijzen
Uw Heilige Naam, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يا ربي يسوع:  أسبح إسمك القدوس: * كل نفس أتنسمه
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Lwiji niben `nte `vnobi@ hitou `ebolqen
nen'u,y@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Looi zj-ie nieven ente ef novie, hie-toe evol
gen nen epsie-shie, Pa-tshois...
:  هيتو إيفول خين نين إبسيشى: * لويجى نيفين إنتى إفنوفى
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Alle oorzaken van zonde, verwijder ze van
onze zielen, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
 يىىا ربىىي يسىىوع:  إنزعهىىا مىىن أنفسىىنا: * كىىل أسىىباب الخطيىىة
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Meu`i niben `nte pijaji@ marououei cabol
`mmoi@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Mevie nieven ente pie khazj-ie, maroe oewej
savol em-moi, Pa-tshois...
: او إي صىافول إم مىوى
: * ميفئى نيفين إنتى بىى جىاجى
ُ
ُ مىارو
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Laat alle gedachten van de vijand, van mij
verwijderd worden, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.

:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  فلتُبعىىد عنىىي: * كىىل أفكىىار العىىدو
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Nifi niben ce`cmou `erok @ kata `pcaji
`mpi`provytyc @ pa=o=c I=y=c P=,=c @ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Niefie nieven se esmoe erok, kata ep sazj-ie
em pie eprofieties, Pa-tshois...
:  كاطا إبصاجى إم بى ابروفيتيس: * نيفى نيفين سى إسمو ايروك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Alles wat adem heeft zegent U, volgens het
woord van de profeet, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.

:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  كقىىول النبىىي: * كىىل نسىىمة تباركىىك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Xa`pswi gar `nar,y niben@ `n;ok pe `pouro `nte
niourwou@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Ksa epshoi ghar en arshie nieven, enthok pe
ep oero ente nie oeroo-oe, Pa-tshois...
أورو انتى نى
ُ  إنثوك بى إب: * إكصا إبشوى غار إن أرشى نيفين
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: رواو
ُ او
ُ

* U bent hoger dan iedere heerschappij, U
bent de Koning der Koningen, O mijn Heer
Jezus Christus, mijn Goede Verlosser.
 يىا ربىي يسىوع:  أنىت هىو ملىك الملىوك: * أنت فوق كل رئاسة
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Ou`wou nak nem Pekiwt@ nem pi`Pneuma =e=;=u @
pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Oe-oo-oe nak nem Pekjoot, nem pie Pnevma
eth-oewab, Pa-tshois...
 باشويس:  نيم بى ابنفما إثؤاب: اوواو ناك نيم بيك يوت
او
ُ
ُ *
. باسوتير إن أغاثوس: إيسوس بخرستوس
* Aan U zij de glorie met Uw Vader, en de
Heilige Geest, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يا ربىي يسىوع المسىيح:  والروح القدس: * لك المجد مع أبيك
. مخلصي الصالح:

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Pekran holj ouoh `f`cmarwout@ qen rwou
`nny=e=;=u `ntak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Pekran hol-kh oewoh ef esmaroo-oet, gen
roo-oe en nie eth-oewab entak, Pa-tshois...
رواو إن نى إثؤاب
 خين: إسمارواوت
* بيك ران هولج اووه إف
ُ
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إنطاك

* Uw naam is gezegend en zoet, in de monden
van Uw heiligen, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يىىا ربىىي يسىىوع:  فىىي أفىىواه قديسىىيك: * إسىىمك حلىىو ومبىىارك
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Rwi gar na`cmou `erok@ ouoh palac na]`wou
nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Rooi ghar na esmoe erok, oewoh pa-las na
tie oo-oe nak, Pa-tshois...
: او ناك
ُ  اووه باالس ناتى اوو: * روى غار نا إسمو إيروك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
Mijn mond prijst U, en mijn tong *
verheerlijkt U, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  ولسىىاني يمجىىدك: * فمىىي يسىىبحك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Ce ontwc ten`cmou `erok@ ce ontwc ten]`wou
nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Se ondoos ten esmoe erok, se ondoos ten tie
oo-oe nak, Pa-tshois...
وواو
ُ  سى اونتوس تين تى ا: * سى اونتوس تين إسمو إيروك
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: ناك
* Ja waarlijk prijzen wij U, ja waarlijk
verheerlijken wij U, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
:  يا ربىي يسىوع المسىيح:  نعم حقا نمجدك: * نعم حقا نسبحك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Tennaqici an `eneh@ tennakyn an en`cmou
`erok@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ten na giesie an eneh, ten na-kien an en
esmoe erok, Pa-tshois...
:  تين ناكين أن إن إسمو إيروك: * تين ناخيسى أن إينيه
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Nooit zullen wij vermoeid raken, of het
laten U te prijzen, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يا ربي يسوع المسىيح:  وال نكف عن تسبيحك: * ال نتعب أبدا
. مخلصي الصالح:

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Umnologia niben `n`cmou@ tenouwrp `mmwou
`e`pswi harok@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Iemno-lokhia nieven en esmoe, ten oe-oorp
em moo-oe e-epshooi harok, Pa-tshois...
مواو إابشوى
اواوورب إم
ُ
ُ  تين: * إمنولوجيا نيفين إن إسمو
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: هاروك

* Iedere lof van zegening, zenden wij omhoog
tot U, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
 يىا ربىي يسىوع:  نرسىلها إليىك إلىى فىوق: * كل تماجيىد البركىة
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Vwk pe pi`wou nem pitaio@ nem
]eu,arictia@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Fok pe pie oo-oe nem pie tajo, nem tie evgariestia, Pa-tshois...
:  نيم تى إفخاريستيا: اوواو نيم بى طايو
* فوك بى بى
ُ
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Aan U zij de glorie en de eer, en de
dankzegging, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  والكرامىى ِة والشىىكر: * لىىك المجىىد
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

*`<ouab `P=o=c ouoh `,ouab@ `,ouab panou] qen
oume;myi@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Ek-oewab Eptshois oewoh ek-oewab Panoetie gen oe-methmie, Pa-tshois...
او ميثمى
ُ بانوتى خين
ُ  إكؤاب: * إكؤاب إبشويس اووه إكؤاب
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس:
* Heilig O Heer Heilig, U bent Heilig in
waarheid mijn God, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يىا ربىي:  قىدوس أنىت بالحقيقىة: * قدوس أنت يا رب وقدوس
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* "u,y niben ce`cmou `erok@ keli niben ce
kwlj nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Epsie-shie nieven se esmoe erok, ke-lie
nieven se kool-kh nak, Pa-tshois...
 كيلى نيفين سي كولج ناك: * بسيشى نيفين سى إسمو ايروك
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس:
* Elke ziel zegent U, en elke knie buigt voor U
neer, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
 يىىا ربىىي يسىىوع:  وكىىل ركبىىة تجثىىو لىىك: * كىىل نفىىس تباركىىك
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* W piran e;meh `n`wou@ `w piran e;meh
`n`cmou@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Oo pie ran ethmeh en oo-oe, oo pie ran
ethmeh en esmoe , Pa-tshois...
:  اوبى ران إثميه إن إسمو: اوواو
* اوبى ران اثميه إن
ُ
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* O, Naam vol van glorie, O, Naam vol van
zegen, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
 يا ربىي:  أيها اإلسم المملوء بركة: * أيها اإلسم المملوء مجدا
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Sa `eneh `nte pi`eneh@ tennakyn an en`cmou
`erok@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Sha eneh ente pie eneh, tan na kien an en
esmoe erok, Pa-tshois...
:  تين ناكين أن إن إسمو ايروك: * شا إينيه إنتى بى إينيه
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Voor eeuwig en altijd zullen wij, niet
ophouden U te prijzen, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
:  يا ربي يسوع المسىيح:  إلى أبد األبد: * ال نكف عن تسبيحك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* `Fentak `mmau `nje pi`cmou@ nem pi`wou nem
pitaio@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ef entak em mav enzje pie esmoe, nem pie
oo-oe nem pie tajo, Pa-tshois...
اوواو نيم بى
 نيم بى: اسمو
* إف إنطاك إمماف إنجى بى
ُ
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: طايو
* Aan U komt de zegen toe, en de glorie en de
eer, O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede
Verlosser.
:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  والمجىىد والكرامىىة: * لىىك البركىىة
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Qen ou`cmou ten`cmou `erok@ qen ou`wou ten]`wou
nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Gen oe-esmoe ten esmoe erok, gen oe-oo-oe
ten tie oo-oe nak, Pa-tshois...
اوواو
اوواو تين تى
او
إسمو تين
او
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ُ  خين: إسمو ايروك
ُ * خين
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس:ناك

* Met zegen zegenen wij U, met glorie
verheerlijken wij U, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
: يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  بالمجىىد نمجىىدك: * بالبركىىة نباركىىك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Hoc enonq ten`cmou `erok@ hoc ensop ten]`wou
nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Hos en on-g ten esmoe erok, hos en shop ten
tie oo-oe nak, Pa-tshois...
اوواو
 هوس إنشوب تين تى: * هوس إن اؤنخ تين إسمو إيروك
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: ناك

* Zo lang wij leven prijzen wij U, zo lang wij
zijn verheerlijken wij U, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يىا ربىي:  مىا دمنىا موجىودين نمجىدك: * ما دمنا أحياء نسىبحك
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Jwk `ebol `n`cmou niben@ ce,y qen
pekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Khook evol en esmoe nieven, se kie gen
pekran eth-oewab, Pa-tshois...
:  سيشى خين بيكران إثؤاب: إسمو نيفين
* جوك إيفول إن
ُ
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* De volmaaktheid van alle zegen, is in Uw
Heilige Naam, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يىىا ربىىي يسىىوع:  كىىائن فىىي إسىىمك القىىدوس: * كمىىال كىىل بركىىة
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* {i `nnen]ho `ntoten@ `anon qa nirefernobi@
pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Et-shie en nen tieho en to-ten, anon ga nie
ref er novie, Pa-tshois...
:  أنون خانى ريف إيرنوفى: * تشى إن نين تيهو إنتوتين
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Neem onze gebeden aan, van ons, zondaars,
O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede
Verlosser.
:  يىا ربىي يسىوع المسىيح:  منىا نحىن الخطىاة: * إقبل توسالتنا
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* }nan `ntekhiryny `mmyi@ ,a nennobi nan `ebol@
pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Tie nan en tek hierienie em mie, ka nen novie nan
evol, Pa-tshois...

 باشويس:  كانين نوفى إيفول: * تى نان إنتيك هيرينى إممى
. باسوتير إن آغاثوس: إيسوس بخرستوس
* Schenk ons Uw ware vrede, en vergeef ons zonden, O
mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede Verlosser.

 يىا ربىي يسىوع:  وإغفر لنىا خطايانىا: * أعطنا سالمك الحقيقي
. مخلصي الصالح: المسيح
/ / /

De introductie tot de
Watos Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

*`Eswp ansaner'alin @ marenjoc
qen ou`hloj @ je pen=o=c I=y=c P=,=c @ `ari
ounai nem nen'u,y.
* E-shop an shan er epsalien, maren khos gen oe
ehlokh, zje Pentshois Iesoes Piegristos, a-rie oe-nai
nem nen epsie-shie.

 جى: او إهلوج
ُ  مارين جوس خين: * إيشوب آن شان إيربصالين
.اوناى نيم نين إبسيشى
ُ  أرى: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wanneer wij zingen, laat ons dan teder zeggen, onze
Heer Jezus Christus, heb genade over onze zielen.

 إصىنع رحمىة:  يىا ربنىا يسىوع المسىيح:  فلنقىل بعذوبىة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

* Do7a Patri ke `Viw : ke `aji`w =P=n=ati : ke nvn
ke `a`i ke ic tovc : `e`wnac `twn e`wnwn `am3n.

* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie:
ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton eonoon amien.
 كي نين كي أإي:  كي أجيـو إبنفماتي: * ذوكسابتـري كي إيو
.  إي اوناس طون إي اونـون أمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واإلبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن

De Zaterdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم السبت

Het Eerste Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة األولى من الثيؤطوكية

Deel : 1

القطعة االولى

* }at;wleb `ncemne @ ouoh =e=;=u qen
hwb niben @ ;y`etac`ini nan `m`V] @
eftalyout `ejen nec`jvoi.

* Tie at-thooleb en semne, oewoh eth-oewab gen
hoob nieven, thie etas ie-nie nan em Efnoetie, eftalie-oet ezjen nes ekh-foi.
 ثى إيطاس:  اووه إثؤاب خين هوب نيفين: * تى أتثوليب إن سيمنى
. إفطاليوت إيجين نيس إجفوى: إينى نان إم إفنوتى
* O onbevlekte en reine, heilig in alles, die God tot
ons bracht, op haar armen gedragen.
 في كل شئ التي قدمت لنا هللا:  العفيفة القديسة: * أيتها الغير دنسة
. محموال على ذراعيها:

Deel : 1
القطعة االولى
* `Crasi neme `nje ]`ktycic tyrc @ ecws `ebol
ecjw `mmoc @ je ,ere ;ye;meh `n`hmot @ ouoh `P=o=c
sop neme.
* Es rashie neme enzje tie ektiesies tiers, es oosh evol es
khoo emmos, zje shere thie ethmeh en ehmot, oewoh
Eptshois shop ne-me.

 إس اوش ايفول إسجو: * إسراشى نيمى إنجى تى إكتي سيس تيرس
. اووه إبشويس شوب نيمى: جى شيرى ثى إثميه إن إهموت: إمموس
* De hele schepping verblijdt zich met u, roepende en
zeggende: “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is
met u.

:  السالم لك يىا ممتلئىة نعمىة:  صارخة قائلة: معك كل الخليقة
ِ * تفرح
.معك
ِ الرب

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

De Eerste Lofzang na
de Theotokie
مديح علي القطعة األولى من
الثيؤطوكية

Lofzang : 1

1 مديح

:  والزهد يهزم طغيانه: * الصوم والصالة يخزيان الشيطان
. والتواضع يخمد نيرانه: والمحبة أساس كل البنيان

* Vasten en bidden beschamen Satan,
Ascese overwint zijn boosaardigheid, De
liefde is de basis van elke groei, En
nederigheid dooft zijn vurige gloed.

 إطلبوا:  فإن الغد يهتم بشأنه: * قال ال تهتموا للغد بشأن
. وهذا كله تزدادونه: أوال ملكوت هللا

* De Heer zei: “wees niet bezorgd over
morgen, Want die dag zal voor zichzelf
zorgen, Zoek eerst het Koninkrijk van God, En
dit alles zal u ook worden gegeven.”

Lofzang : 1

1 مديح

 وكونوا:  لتشاركوهم في الميراث: * أعطوا صدقة للمنقطعين
. وتاجروا في العشرة وزنات: في اإليمان ثابتين
* Geef aan de armen aalmoezen, Om met hen
deel te hebben aan de erfenis, En wees
standvastig in het geloof, Handel met de tien
talenten.

:  في دار النعيم البسين تاجات: * أكاليل معدة للفائزين
. ودودا ال ينام شبه الحيات: وعذابا مخلد للحائدين
* Voor de overwinnaars zijn kronen bereid,
Die zij zullen dragen op de plaats van rust,
Maar eeuwig leed voor de ontrouwen, Een
worm die niet sterft, aan slangen gelijk.

1 مديح

Lofzang : 1

 وال:  والشرائع ال تحابوا فيها: * ال تكونوا ذوي لسانين
. فإن األثمة أعمالهم تخزيهم: تمشوا أيضا بوجهين
* Wanneer u spreekt, doe dat niet met twee
tongen, En bewaar de voorschriften der wet,
Wees niet hypocriet, met twee gezichten,
Want de zondaar wordt door zijn daden
beschaamd.

Refrein - المرد
 والمسيح:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

Het Tweede Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة الثانية من الثيؤطوكية

Deel : 2

القطعة الثانية
* Tenermakarizin `ntemetnis] @ `w
]par;enoc `ncaby @ ten] ne `mpi,ereticmoc @ nem gabriyl piaggeloc.

* Ten er maka-riezien ente met nieshtie, oo tie
parthenos en sa-vie, ten tie ne em pie shere tiesmos,
nem Ghabri-jiel pie ankhelos.
:  او تى بارثينوس إنصافى: * تين إيرماكاريزين إنتى ميت نيشتى
. نيم غابرييل بي أنجيلوس: تين تى نى إمبى شيرى تيس موس
* Wij zaligen uw grootheid, O wijze Maagd, en
zenden tot u de groet, met Gabriël de engel.
 مع غبريال: ونعطيك السالم
:  أيتها العذراء الحكيمة: * نُغبُط عظمتِك
ِ
.المالك

Deel : 2
القطعة الثانية
* Je `ebolhiten pekarpoc @ `a pioujai tahe
pengenoc @ `a`V] hotpen `erof `nkecop @ hiten
tefmet`aga;oc.
* Zje evol hieten pe karpos, a pie oe khai ta-he pen
khenos, a-Efnoetie hotpen erof en kesop, hieten tef met
aghathos.

: اوجاى طاهى بين جينوس
ُ  أبى: * جى إيفول هيتين بى كاربوس
. هيتين تيف ميت أغاثوس: آ إفنوتى هوتبين إيروف إنكيسوب
* Want door uw vrucht, kwam redding voor ons
geslacht, en God verzoende Zich weer met ons,
door Zijn goedheid.
 وأصلحنا هللا مرة أخرى:  أدرك الخالص جنسنا: * ألن من ِقبل ثمر ِتك
. من قِبل صالحه:

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

De Tweede Lofzang
na de Theotokie

مديح علي القطعة الثانية من
الثيؤطوكية

Lofzang : 2

2 مديح

 من:  الصوم والرأفة بالمساكين: * دواء يبرئ كل الجراحات
. أربعين يوما في الجبل كاملين: بعد العماد سيدنا صام
* Een medicijn voor elke wond, is het vasten
en zorg voor de armen, onze Meester heeft na
Zijn doop gevast, veertig dagen op de berg.

: مجرب وناداه بيقين
ِّ ُ فجسر ال: * فجاع في اآلخر جوعا بآالم
. تصير خبزا يُحي الجائعين: قال له قل للحجارة أنت بكالم
* Tenslotte kreeg de Heer honger, En de
verzoeker durfde Hem te naderen, Hij zei:
“verander de stenen tot brood, Om hen die
honger hebben te voeden.”

Lofzang : 2

2 مديح

 بل:  قال ليس بالخبز يحيا اإلنسان: * فرشقه سيدنا من فيه
. إهرب من خلفي يا شيطان: بكل كالم هللا
* De Heer versloeg hem door Zijn Woord, “De
mens zal niet alleen van brood leven, maar
door ieder woord dat komt van God, ga weg
van mij, o Satan.”

 فخاب:  وصار ذاهب مثل الدخان: * فلما سمع ذا القول دهاه
. وصار مخزي مطرود مهان: أمله وانقطع رجاه
* Toen Satan deze woorden had gehoord,
Vluchtte hij en verdween als rook, Zijn hoop
was vervlogen, zijn plan verijdeld Vernederd
en beschaamd ging hij toen heen.

Lofzang : 2

2 مديح

 بل:  والسهارى ال يسطى عليهم: * ألنه لصا سارق مسكين
. في وسط أشراكه يرميهم: يجئ للمتغافلين
* Want hij is een ellendige dief, Die de
waakzamen niet kan aanvallen, Maar hij komt
tot hen die sluimerend zijn, En laat hen vallen
in zijn valstrikken.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

Het Derde Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة الثالثة من الثيؤطوكية

Deel : 3

القطعة الثالثة
* Hwc
ma`nselet
`nattako
@
`api`pneuma =e=;=u `i `ejw @ oujom `nte
vyet[oci @ e;naerqyibi `ero Maria.

* Hoos ma en shelet en at-tako, a pie Pnevma eth-oewab ie
e-khoo, oe-khom ente fie et-etshosie, eth-na er gievie e-ro
Maria.

اوجوم
ُ :  آأبى إبنفما اثؤاب إى إيجو: * هوس ما إنشيليت إن أت طاكو
. إثنا ايرخيفى إيرو ماريا: إنتى في إتتشوسى
* Als een Bruid zonder smet, daalde de Heilige Geest op u,
en de kracht van de Allerhoogste, overschaduwde u O
Maria.

 ظللتِىك يىا: ِ  وقىوة العلىي: عليك
 الروح القدس حل: كخدر بغير فساد
ِ
ِ *
.مريم

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Je `are`jvo `mpi`aly;inoc @ `nlogoc `nsyri `nte
`viwt @ e;myn `ebol sa `eneh @ af`i afcotten qen
nennobi.
* Zje a-re ekh fo em pie alie-thienos, en loghos en
shierie ente Efjot, ethmien evol sha eneh, af-ie afsot-ten
gen nen novie.

 إن لوغوس إن شيرى إنتى: * جى أرى إجفو إمبى أليثينوس
. أفئى أفسوت تين خين نين نوفى:  إثمين إيفول شا اينيه: إفيوت
* Want u hebt gebaard, het Ware Woord, de Zoon van
de Eeuwig-zijnde Vader, die kwam en ons verloste van
onze zonden.

 آتىىىى:  الىىىدائم إلىىىى األبىىىد:  إبىىىن اآلب: ت الكلمىىىة الحقيقىىىي
ِ ىىك ولىىىد
ِ * ألنى
.وخلصنا من خطايانا

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

De Derde Lofzang na
de Theotokie

مديح علي القطعة الثالثة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 3

3 مديح

:  والوعظ يمحي كل الذنوب: * كالم الكتب يحيي األرواح
. والمحبة تستر كل عيوب: والتوبة مرهم لكل جراح
* Het woord der Schrift geeft leven aan de
geest, De geestelijke leer wendt de zonden af,
Bekering is een zalf voor elke wond, En de
liefde bedekt ieder gebrek.

 سيدنا هو:  بها يكمل كل المكتوب: * أما الفضائل واألفراح
. بالمحبة صار عنا مصلوب: رضى بسماح
* Door vreugde en de deugdzaamheid,
Worden alle geboden van de Schrift vervuld,
Onze Meester heeft met liefde aanvaard, Om
voor ons te sterven aan het kruis.

Lofzang : 3

3 مديح

:  وصلوا عشية مع باكر: * تجنبوا المكسب المذموم
. كما فعل اإلبن الشاطر: وإستكفوا بالرزق المقسوم
* Vermijd de onrechtvaardige winst, Bid het
ochtend- en avondgebed, Wees tevreden met
wat je toebedeeld is, Zoals de wijze (verloren)
zoon.

:  بعقل حريص متيقظين: * إرفعوا القرابين في كل حين
. وال تتهاونوا في شروط الدين: وكونوا دائما سهرانين
* Bied aldoor offeranden aan, Met een alert en
zorgvuldig hart, Blijf waakzaam te allen
tijde,wees niet nalatig in de canons van ‘t
geloof.

Lofzang : 3

3 مديح

 يصلوا:  ألنهم عنكم سهرانين: * والرؤساء ال تشكوا فيهم
. النجاة والخالص من باريهم: الليل والنهار طالبين
Twijfel niet aan uw kerkleiders, Want omwille
van u waken zij, Zij bidden dag en nacht
vragend, Tot hun Schepper om redding en
verlossing.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

Het Vierde Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة الرابعة من الثيؤطوكية

Deel : 4

القطعة الرابعة
*`N;o gar pe pigenoc @ nem ]nouni
`nte Dauid @ `aremici nan kata carx @
`mpencwtyr I=y=c P=,=c.

*Entho ghar pe pie khenos, nem tie noe-nie ente
Davied, a-re miesie nan kata sareks, em-Pensootier
Iesoes Piegristos.

 أرى:  نيم تي نونى إنتى دافيد: * إنثو غار بى بي جينوس
. إم بين سوتير إيسوس بخرستوس: ميسى نان كاطا ساركس
* U bent het nageslacht, en de wortel van David, die in
het vlees heeft gebaard, onze Verlosser Jezus Christus.

 مخلصىىنا: ت لنىىا جسىىديا
ِ  ولىىد:  وأصىىل داود: ت هىي جىىنس
ِ * أنى
.يسوع المسيح

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Pimonogenyc `ebolqen `viwt @ qajwou `nni`ewn tyrou @
afsouwf `ebol `mmin`mmof af[i `noumorvy `mbwk `nqy] @
e;be penoujai.
* Pie mono-khenies evol gen Efjot, ga khoo-oe en nie e-oon
tieroe, af shoe-oof evol em mien emmof af-etshie en oemorfie em vook en gietie, ethve pen oe-khai.

: خاجواو إن نى إي اون تيرو
: * بى مونوجينيس إيفول خين إفيوت
ُ
اومورفى إمفوك إنخيتى
ُ  أفتشى إن: أفشواووف ايفول إممين إمموف
ُ
.اوجاى
ُ  إثفى بين:

* De Eniggeborene van de Vader, vóór alle tijden,
vernederde zichzelf, en nam van u de vorm aan van
een dienstknecht, voor onze verlossing.

: منىك
ِ  أخلى ذاته وأخذ شكل عبد:  قبل كل الدهور: * الوحيد من اآلب
.ألجل خالصنا

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

De Vierde Lofzang na
de Theotokie

مديح علي القطعة الرابعة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 4

4 مديح

 وتكلم:  إتضع ولبس صورة إنسان: * رب الجيوش العلوية
. قال لها إسقيني فإني عطشان: مع إمرأة سامرية
* De Heer der hemelse machten, Vernederde
zichzelf en werd een mens, Hij sprak tot de
Samaritaanse vrouw, Hij zei: “Ik heb dorst,
geef Mij te drinken.”

 تعالوا:  وليس لك دلوا يا إنسان: * قالت له فارغة الهدرية
. كيف يعطش وهو الديان: إنظروا خالق كل برية
* De vrouw zei in haar onwetendheid: “U hebt
geen emmer, en de put is diep” Kom zie, hoe
de Schepper van het Al, dorst heeft, terwijl Hij
de Oordeler is.

Lofzang : 4

4 مديح

 حقا:  مهيأ لمن يعمل صدقات: * ربح جزيل وعزاء نعيم
. بحسب اإليمان وال ِنيات: يصير إبن إبراهيم
* Hij die barmhartigheid bewijst, Ontvangt
vertroosting en genade, Hij wordt waarlijk een
zoon van Abraham, Naar zijn voornemen en
geloof.

:  ويشبع من كل الخيرات: * ويصير وارث فردوس النعيم
. ويكسي العريا في خفيات: هذا جزاء من يأوي سقيم
* En erft het Paradijs van vreugde, Verzadigd
met alles wat goed is, Dat is het loon van hem
die de zieke steunt, en in het verborgene de
naakte bedekt.

Lofzang : 4

4 مديح

سراج
ِ  و:  وكل الفضائل تنميهم: * المحبة هي برج حصين
. وهو نور يشرق فيهم: ُمضئ لكل الطالبين

* De liefde is een sterke burcht, Zij doet alle
deugden ontwikkelen, En allen die dit
nastreven, Worden in hun innerlijk mens
verlicht.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

Het Vijfde Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة الخامسة من
الثيؤطوكية

Deel : 5

القطعة الخامسة
*`Areswpi `noumah`cnou] `mve @ hijen
pikahi `w ]macnou] @ je afsai
nan `ebol `nqy] @ `nje piry `nte ]dike`ocuny.

* A-re shoopie en oe-mah esnoetie em-fe, hiezjen pie kahie
oo tie mas noetie, zje af-shai nan evol en-gietie, enzje pierie ente tie zieke-os-ienie.

 هيجين بى كاهى اوتى: اوماه إسنوتى إمفى
ُ * أرى شوبى إن
 إنجى بيرى انتى تى ذيكي:  جى أفشاى نان إيفول إنخيتى: ماسنوتى
.اوسينى
ُ
* U werd een tweede Hemel, op aarde O Moeder van God,
want uit u scheen over ons, de Zon der Gerechtigheid.

منىك
ِ  ألنه أشرق لنىا:  على األرض يا والدة اإلله: * صرت سماء ثانية
.شمس البر
:
ُ

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`Are`jvof hiten ou`provytia @ a[ne `jroj `nattako @
hwc dymiourgoc @ ouoh `nlogoc `nte `viwt.

* A-re ekh-fof hieten oe-eprofietia, atsh-ne ekhrokh en at-tako, hoos ziemie-orghos, oewoh en
loghos ente Efjot.

 أتشنى إجروج إن أت: * أرى إجفوف هيتين او إبروفيتيا
. اووه إن لوغوس إنتى إفيوت: اورغوس
ُ  هوس ذيمى: طاكو
* U baarde Hem volgens de profetieën,
zonder zaad of smet, en Hij is de Schepper, en
het Woord van de Vader.
 وكلمة:  وهو الخالق:  بغير زرع وال فساد: * ولد ِته كالنبوة
.اآلب

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

De Vijfde Lofzang na
de Theotokie

مديح علي القطعة الخامسة
من الثيؤطوكية

Lofzang : 5

5 مديح

 في:  طيما إبن طيما: * يسوع ماشيا في الطريق فوافاه
. يا إله الرأفة والرحمة:  فصاح إرحمني يا إبن هللا: الزحمة
* Jezus liep op de weg en zag, Een man die
blind geboren was, Hij riep: “Ontferm U over
mij,
O
Zoon
Gods
en
Heer
van
Barmhartigheid.

:  وطلى به عيني ذلك األعمى: * فتفل على األرض من فاه
. وأبصر النور بعد الظلمة: وللوقت إنفتحت عيناه
* De Here spuwde toen op de grond, En streek
het slijk op zijn gezicht, Terstond werden zijn
ogen geopend, En na de duisternis, zag hij het
licht.

Lofzang : 5

5 مديح

:  والنازفة منع عنها الجاريان: * كم عجائب لسيدنا ظهرت
. والخاطية ق ِبلها في بيت سمعان: وبلمس ثيا ِبه قد ط ُهرت

* Talrijke wonderen deed de Heer, Hij genas
de vrouw die al jaren vloeide, Toen zij enkel
de zoom van zijn kleed raakte, Hij aanvaardde
de zondares in Simeons huis.

:  خمرا طيب وسط األدنان: * والمياه من هيبته إنقلبت
. وإنتشرت في كل البُلدان: واألمانة الصحيحة به ثبتت
* En door Zijn kracht veranderde Hij, tijdens
de bruiloft het water in wijn, Zijn
Goddelijkheid werd zo bevestigd, En werd
door het hele land bekend.

Lofzang : 5

5 مديح

 وخلص: عليهم
 وأشرق في الظلمة: * بموتِه حل الموثوقين
ِ
.أبيهم
ِ  من زلة آدم: كل المسبيين

* Door Zijn dood bevrijdde Hij, Hen die in de
Hades waren gebonden, Zijn Licht scheen
over hen in de duisternis, na de val van hun
vader Adam.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

Het Zesde Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة السادسة من
الثيؤطوكية

Deel : 6

القطعة السادسة
* }`ckyny ;y`etoumou] `eroc @ je ;y=e=;=u
`nte ny=e=;=u @ `ere ]kibwtoc `nqytc @
etosj `nnoub `ncaca niben.

* Tie eskienie thie e-toe moetie eros, zje thie eth-oewab
ente nie eth-oewab, e-re tie kievotos en-giets, et osh-kh en
noeb en sa-sa nieven.

 جى ثى إثؤاب إنتى نى إثؤاب: موتى إيروس
ُ إيتو
ُ * تى إسكينى ثى
. إتؤشج إن نوب إنصاصا نيفين:  إيرى تى كيفوتوس انخيتس:
* De tabernakel die wordt genoemd, het heiligste der
heiligen, waarin de ark zich bevond, bedekt met goud van
alle kanten.

 التىىي فيهىىا التىىابوت المصىىفح:  قُىىدس األقىىداس: * القبىىة التىىي تُىىدعى
. من كل ناحية: بالذهب

Deel : 6
القطعة السادسة
* :y `ere ni`plax `nqytc @ `nte ]dia;yky @ nem
pi`ctamnoc `nnoub @ `ere pimanna hyp `nqytf.

* Thie e-re nie eplaks en giets, ente tie ziathie-kie, nem pie estamnos en noeb, e-re pie
manna hiep en giets.
 نيم بى:  إنتى تي ذياثيكى: * ثى إيرى نى إبالكس إنخيتس
. إيرى بى مان ناهيب إنخيتف: نوب
ُ إسطامنوس إن
* Waarin zich bevonden, de Tafelen van het
verbond, en het gouden Vat, waarin het
manna verborgen was.
. المخفي فيه المن:  وال ِقسط الذهبي:  لوحا العهد: * الذي فيه

Deel : 6

القطعة السادسة

*`Foi `ntupoc `m`psyri `m`V] @ `etaf`i afswpi qen Maria
@ ]par;enoc `nat;wleb @ af[i-carx `ebol`nqytc.

* Ef oi en tiepos em Epshierie em Efnoetie, etaf ie
af shoopie gen Maria, tie parthenos en at-thooleb,
af-etshie sareks evol en giets.
 إيطافئى أفشوبى خين ماريا: * إفؤى إن تيبوس إم إبشيرى إمفنوتى
. أفتشى ساركس إيفول إنخيتس:  تى بارثينوس إن أتثوليب:
* Dit is een symbool van de Zoon van God, Die
kwam en verbleef in Maria, de onbevlekte Maagd,
en het vlees van haar aannam.

 العىذراء غيىر:  الىذي آتىى وحىل فىي مىريم: * هو مثال إلبن هللا
. وتجسد منها: الدنسة

Deel : 6

القطعة السادسة

* Ac`jvof `epikocmoc @ qen oumetouai `natvwrj @
alla `N;of pe `pouro `nte `p`wou @ af`i ouoh
afcw] `mmon.
* As ekh-fof e-pie kozmos, gen oe-met oewai en at
forkh, alla enthof pe ep-oero ente ep-oo-oe, af-ie oewoh
af sootie emmon.

: اوميت اوواى إن أت فورج
ُ  خين: * أس إجفوف إيبى كوزموس
. أفئى اووه أفسوتى إممون: او
ُ الال إنثوف بى اب ُؤرو انتى إب اوو
* Zij baarde Hem voor de wereld, in een éénheid
zonder scheiding, want Hij is de Koning van de
Glorie, Die kwam en ons verloste.
 آتى:  إذ هو ملك المجد:  بإتحاد بغير إفتراق: * ولدتهُ للعالم
.وخلصنا

Deel : 6

القطعة السادسة

* Piparadicoc `e`slylou`I @ je af`i `nje pihiyb
@ `nlogoc `nsyri `nte `viwt e;myn `ebol sa `eneh @ af`i
afcotten qen nennobi.
* Pie paraziesos eshlie-loewie, zje af-ie enzje pie hie-jieb,
en loghos en shierie ente Efjot ethmien evol sha eneh, af-ie
afsot-ten gen nen novie.

 ان لوغوس:  جى أفئى إنجى بى هيب: * بى باراذيسوس إى إشليلوى
 أفئى أفسوت تين خين نين:  إثمين ايفول شا اينيه: إنشيرى انتى إفيوت
. نوفي
* Het paradijs verheugde zich, over de komst van het Lam,
het Woord van de Eeuwig-zijnde Vader, Die kwam en ons
verloste van onze zonden.

:  إبىن اآلب الىدائم إلىى األبىد:  بمجئ الحمىل الكلمىة: * يتهلل الفردوس
.ليخلصنا من خطايانا

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

De Zesde Lofzang na
de Theotokie

مديح علي القطعة السادسة
من الثيؤطوكية

Lofzang : 6

6 مديح

صدوركُم في
ُ  ودقوا: * واظبوا على الكنائس وأتلوا القراءة
 فهو كائن في وس ِط:  وأي إنسان ال ي ِحب أخاه: الصلوات
.الظلمات
* Lees uit de Schrift en woon de kerkdienst bij, En
sla op uw borst tijdens het gebed, Een ieder die zijn
broeder niet liefheeft, Die verblijft in de duisternis.

 بولس:  ألذ من شهد الخاليات: * قول الرسائل يا ما أحاله
. أحرار وعبيد ذكور وإناث: رد به كل عُصاه
* Hoe mooi zijn de brieflezingen, Hun
boodschap is zoeter dan honing, Paulus’
woord bekeerde veel zondaars, Zowel man en
vrouw als vrije en slaaf.

Lofzang : 6

6 مديح

 بيت المالئكة:  البيعة األرثوذكسية: * بيت العبادة واإلرشاد
. بيت األمة النُصرانية: واألجناد
* Het huis van begeleiding en gebed, Is de
Ene Orthodoxe kerk, Het huis der engelen en
machten, Het huis van heel het Christelijk
volk.

 يذكر:  ألجل خالص البشرية: * موضوع لنا فيها ماء وزاد
. في المواعظ والدُسقولية: عنه نشيد األنشاد
* Een Bron van levend water is zij, Gegeven tot
redding der mensheid, Zoals in het Hooglied is
getuigd, De preken en de Leer der Apostelen*.
* dit boek uit de 1e eeuw wordt ook wel de Didachè genoemd

Lofzang : 6

6 مديح

ُ
 وأوعيتها: ترويهم
اشى
ط
ع
يكونوا
:
بالبنين
تفرح
األوالد
م
*أ
ِ
.تسقيهم
 والقائمين فيها: دايما مآلنين
ِ

* De Moeder* is met haar kinderen blij, Zij laaft hen
wanneer zij dorst hebben, Haar bron is altijd rijk
gevuld, Om allen daarmee te verzadigen.
* de kerk

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el
ra7ma te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom
fie yom el dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

Het Zevende Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة السابعة من الثيؤطوكية

Deel : 7

القطعة السابعة
* Aumou] `ero je `;mau `m`V]@ piouro
`mmyi menenca `;remacf @ `are`ohi `ereoi
`mpar;enoc @ qen ouhwb `mparadoxon.

*Av moetie e-ro zje ethmav em Efnoetie, pie oero em-mie
menensa eth-re masf, a-re o-hie e-re oi em-parthenos, gen
oe-hoob em parazokson.

: اورو إممى مينينسا إثري ماسف
ُ  بى: * أفموتى إيرو جى إثماف إمفنوتى
. خين اوهوب إمباراذوكسون: أري اوهى إيروى ام بارثينوس
* U bent genoemd de Moeder van God, de Ware Koning,
en nadat Hij uit u was geboren, bleef u wonderbaarlijk een
Maagd.

ت عىذراء بىأمر
ِ  بقيى:  وبعىد مىا ولد ِتىه:  الملك الحقيقىي: ت أ ُم هللا
ِ * دُعي
.عجيب

Deel : 7
القطعة السابعة
* Emmanouyl vy`etare`jvof @ e;be vai af`areh
`ero @ `ereoi `nattako @ ectob `nje tepar;enia.
* Emmanoe-iel fie et a-re ekhfof, ethve fai af a-reh
ero, e-re oi en at-tako, estob enzje te parthenia.

:  إثفى فاى أف أريه إيرو: * إممانوئيل في إيطار إجفوف
. إستوب إنجى تى بارثينيا: إيريؤى إن أت طاكو
* Emmanuël die uit u geboren is, heeft u daarom,
behouden zonder smet, en uw maagdelijkheid bleef
verzegeld.

 وبتولي ِتىك:  بغيىر فسىاد:  هىو حف ِظىك: * عمانوئيل الىذي ولد ِتىه
.مختومة

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

De Zevende Lofzang
na de Theotokie

مديح علي القطعة السابعة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 7

7 مديح

:  لتصيروا بنين هلل ال ُمتعال: * ِحبوا األعداء وسامحوا إخوتكُم
. كما قال في اإلنجيل بكمال: وباركوا على من يشتمكُم
* “Heb uw vijand lief en vergeef elkaar, Om
kinderen van de Allerhoogste te zijn, En zegen
hen die u vervloeken”, Zoals de Heer in het
Evangelie zei.

 وال تدعوا:  ألن الشر آخره قتال: * ال تقاوموا من يطردكُم
. عن ُملك نعيم المجد المتعال: شيئا يشغلكُم
* Verzet u niet wanneer men u smaadt,
Vergeldt de zonde niet met kwaad, En laat u
nimmer
afleiden,
Van
het
glorievolle
Koninkrijk.

Lofzang : 7

7 مديح

 ومن يعمل:  يوم القيامة في السموات: * من يعمل خيرا ِيلقاه
. دائما يقاسي في عُقوبات: شرا يا شقاه
* Wie goed doet zal het goede vinden, In de
hemel na de Opstanding, Maar wee hem die
het kwade doet, Zijn lot is eeuwig rouw en
leed.

 ومن:  وهو يُنجيك من اآلفات: * خف إلهك وأعمل وصاياه
. هانت عليه كل األشياء: نصب الموت بين عيناه
* Vrees Uw Heer en bewaar Zijn gebod, En Hij
zal u redden van het kwaad, En hij die de
dood voor ogen heeft, Zal geen waarde
hechten aan bezit.

Lofzang : 7

7 مديح

 في: عليهم
وحنوا بالشفقة
ِ : * إفت ِقدوا إخوتكم المحبوسين
ِ
.بعضهم
 فإن األعضاء تساعد: المصائب كونوا لهم مشاركين
ِ

* Bezoek uw broeders die gevangen zijn,
Behandel hen met zachtmoedigheid, En
ondersteun ze in hun nood, Help elkaar als
leden van één lichaam.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

Het Achtste Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة الثامنة من الثيؤطوكية

Deel : 8

القطعة الثامنة
* Areten;wn] `e]mouki @ ;y`etaIakwb nau `eroc @ ec[oci sa `e`hryi
`e`tve @ `ere `P=o=c hijwc qen ouho].

*A-re ten thoontie e-tie moe-kie, thie e-ta Jakoob nav eros,
es-etshosie sha e-ehrie e-etfe, e-re Eptshois hie khos gen oehotie.

:  ثى إيطا ياكوب ناف إيروس: * أرى تين ثونتى إيتى موكى
.اوهوتى
ُ  إيرى إبشويس هيجوس خين: إستشوسى شا إإهرى إإتفى
* U werd vergeleken met de ladder, die Jakob heeft gezien,
reikend tot de hemel, met de vreeswek-kende Heer boven
staande.

 والىىرب:  مرتفعىىا إلىىى السىىماء:  الىىذي رآه يعقىىوب: ت بالسىىلم
ِ شىىبه
ُ *
.المخوف عليه

Deel : 8

القطعة الثامنة

* <ere
ne
`ebolhitoten
@
`w
;y`etacswp
`eroc
`mpi`a,writoc
@
qen
tecmytria `mpar;eniky @ ouoh ecsotem `ncaca niben.
* Shere ne evol hie-to-ten, o thie etas shop eros em pie
agorietos, gen tes mietra em parthenie-kie, oewoh es
shotem en sa-sa nieven.

 اوثى إيطاس شوبى إيروس إمبى: * شيرى نى إيفول هيتوتين
 اووه إس شوتيم:  خين تيس ميترا إم بارثينيكى: أخورى توس
.إنصاصا نيفين
* Wij groeten haar, die de Onbevattelijke heeft
geaccepteerd in haar schoot, en haar maagdelijkheid, was
verzegeld van alle kanten.

:  وبتوليتها مختومة:  غير المحوى في بطنها: * سالمنا إلى من قبلت
.من كل ناحية

Deel : 8
القطعة الثامنة
*`Areswpi nan `nou`proctatyc @ nahren `V]
penrefcw] @ vy`etaf[icarx `ebol`nqy] @ e;be
penoujai.
* A-re shopie nan en oe-eprostaties, nahren
Efnoetie pen ref-sootie, fie etav etshie sareks evol
en gietie, ethve pen oe-khai.
 نىىاهرين إفنىىوتى بىىين ريىىف: * أرى شىىوبى نىىان إنىى ُؤ إبروسىىطاتيس
.اوجاى
ُ  إثفى بين:  في إيطاف تشى ساركس إيفول إنخيتى: سوتى
* U werd een voorspraak voor ons, vóór God onze
Verlosser, Die van u het vlees aannam, voor onze
verlossing.

: ىك
ِ * صىىر
ِ  الىىذي تجسىىد منى:  أمىىام هللا مخلصىىنا: ت لنىىا شىىفيعة
.ألجل خالصنا

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

De Achtste Lofzang
na de Theotokie

مديح علي القطعة الثامنة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 8

8 مديح

:  أحلى من عسل األقراص: * نعم ما أحلى طعم الصلوات
. وهي أجمل من ُحلل األعراس: داخل فمي كسكر نبات
* Hoe heerlijk is de geur van gebed, Dat als
wierook tot de hemel stijgt, Zoeter dan de
smaak van honing, Mooier dan ‘t gewaad van
een bruidspaar.
:  كقول داڤيد بي إبروفيتيس: * منها يفيض ينبوع البركات

. وبها تحيا كل نُفوس: وهي تُكمل القداسات

* Haar* bron vloeit over van zegen, Gelijk het
woord van David de profeet, Zij vervolmaakt
de Liturgie, En door het gebed leeft elke ziel.
* het gebed

Lofzang : 8

8 مديح

:  أتاه الشيطان وصبح مفقود: * يهوذا اللعين بعد ما صار
. وتأمر مع ُهم على المعبود: ومضى إلى القوم األشرار
* De ellendige Judas werd een werktuig voor
de Satan en is verloren gegaan, met slechte
mensen spande hij samen tegen de aanbeden
Heer.

:  وأخذ ثالثين فضة بعُدود: * في دار الوالية عقلُه إندار
. وصار من مرتبته مطرود: وإنشطب إسمه دون األبرار

* Zijn verstand werd geheel duister, En hij
nam dertig stukken zilver, Zijn naam werd
onder de rechtvaardigen gewist, en zijn rang
is hij kwijtgeraakt.

Lofzang : 8

8 مديح

 حنانيا: يهم
ِ  والراغبين فيها تعم: * ب ُحب الفضة ِعدم الدارين
.فيهم
ِ  دُعا بطرس قد حاق: وسفيرة الطماعين

* De geldzucht doet een ieder dwalen, En
verblindt zelfs een verstandig mens, Zoals
Ananias en Saffira, En Petrus kondigde hun
oordeel aan.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

Het Negende Deel van de
Zaterdag Theotokie

القطعة التاسعة من الثيؤطوكية

Deel : 9

القطعة التاسعة

* Hyppe ic `P=o=c af`i `ebol`nqy] @ `w
;yet`cmamat
etjyk
`ebol
@ `enohem `mpikocmoc `etaf;amiof @ e;be
nefmetsenhyt etos.
*Hiep-pe ies Eptshois af-ie evol en gietie, o-thie et-es mamat et zj-iek evol, e-nohem em pie kozmos etaf thamjof,
ethve nef met shenhiet et-osh.

: اوثى إت إسمامات إتجيك ايفول: * هيبى يس إبشويس أفئى إيفول إنخيتى
. اثفى نيف ميت شينهيت إتؤش: إينوهيم إمبى كوزموس إيطاف ثاميوف
* Zie, de Heer kwam uit u, O gezegende en volmaakte, om
de wereld te redden die Hij geschapen had, volgens Zijn
grote barmhartigheid.

خلص العىالم الىذي
ِ ُ لىي:  أيتها المباركة الكاملىة: منك
ِ * هوذا الرب خرج
. حسب كثرة رأفاته: خلقه

Deel : 9

القطعة التاسعة

* Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@
hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata
peknis] `nnai.
* Ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o etshie-sie
emmof, hoos aghathos oewoh em mai roomie, nai nan kata
pek nieshtie en nai.

هواو تشيسى
* تين هوس إيروف تين تى
ُ  تين إير: اوواو ناف
ُ
 ناى نان كاطا بيك:  هوس أغاثوس اووه إمماى رومى: إمموف
.نيشتى إن ناى
* Wij prijzen Hem en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer, als een Goede en Mens-lievende, ontferm U
over ons volgens Uw grote genade.

 إرحمنا:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده علوا: * نسبحه ونمجده
.كعظيم رحمتك

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@ ,ere
;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.
* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى ثى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

لىك يىا
ِ لك يا من وجىد
ِ  السىالم: ت نعمىة
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.
/ / /

De Negende Lofzang
na de Theotokie

مديح علي القطعة التاسعة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 9

9 مديح

 كما ذكرت يوسف ونيقوديموس: * إذكرني يا رب في ملكوتك
. القائل إمضي إلى الفردوس:  واللص اليمين سمع صوتك:
* Gedenk mij, Heer, in Uw Koninkrijk Zoals U dacht
aan Jozef en Nicodemus, En de dief ter rechterzijde
hoorde Uw stem, “Heden zult u met Mij zijn in het
Paradijs.”

 وإحفظنا:  إخزي عنا بي ذياڤلوس: * يا من أحييتنا بصلبوتك
. بصالة مريم تي بارثينوس:بقوة الهوتك
* O Gij die ons het leven gaf door Uw Kruis,
Verneder voor ons “pie ziavolos” (de duivel)
Bewaar ons door de kracht van Uw Goddelijkheid,
Door de voorbede van “tie parthenos” (de Maagd).

Lofzang : 9

9 مديح

 يا:  مشمول بالنعمة اإللهية: * شعب المسيح يكون في سالم
. طهرنا من كل خطية: طبيب المرضى واألسقام
* het volk van Christus vredig zijn, En vervuld
zijn met de genade Gods, O Genezer van
zieken en kwetsbaren, Reinig ons van elke
zonde en iedere smet.

 اُذكرنا: صلب بين لصين حرامية
ُ  و: ،* يا من قبل عنا اآلالم
. وهبنا ملكوتك األبدية: في يوم الزحام
* Gij die voor ons het leed hebt aanvaard, En
tussen twee rovers gekruisigd is, Gedenk ons
op de Dag des Oordeels, Schenk ons Uw
Hemels Koninkrijk.

9 مديح

Lofzang : 9

:  واألساقفة والكهنة أجمعين: * البابا بطركنا عمود الدين
. ومرضى البيعة إشفيهم: ،والبنين واألخوة والوالدين
* onze vader de patriarch, De bisschoppen en
alle priesters, De kinderen, broeders en
ouders, En genees alle zieken van Uw Kerk.

:  أن يجعل دُعاءنا مسموع: * ونسأل من ربنا يسوع
. لنفوز بنعيمه السرمدية: ونتضرع إليه بكل خشوع
* Wij vragen Jezus, onze Heer, Dat Hij onze
smeekbeden verhoort, Wij vragen Hem in alle
eerbied, Dat Hij ons Zijn eeuwige vreugde
verleent.

Refrein - المرد

Refrein
المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el
ra7ma
te7elle
3alehom,
Wal
Massi7
yer7amhom fie yom el dien, We ye7el be ro7
qodsoe fiehom.

/

/

/

Het Eerste Deel van de
Loobsh ( Watos )

) الشيرات األولى ( واطس

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

* <ere ;ye;meh `n`hmot @ ]par;enoc
`nat;wleb @ pikumillion etcwtp @
`nte ]oikoumeny tyrc.
* Shere thie ethmeh en ehmot, tie parthenos en at-thooleb,
pie kiemielion et sootp, ente tie ie-koemenie tiers.

 بى:  تى بارثينوس إن أتثوليب: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. إنتى تى إيكومينى تيرس: كيميليون إت سوتب
* Gegroet zij u O vol van genade, de onbevlekte
maagd, het gekozen vat, voor de hele wereld.

 اإلنىىاء:  العىىذراء غيىىر الدنسىىة: ىك يىىا ممتلئىىة نعمىىة
ِ * السىىالم لى
. لكل المسكونة: المختار

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

* Pilampac `nat[eno@ `psousou
`nte ]par;enia@ piervei `natbwl
`ebol@ ouoh pi`sbwt `nte pinah].
* Pie lampas en at et-sheno, ep shoe-shoe ente tie
parthenia, pie erfeej en at vool evol, oewoh pie esh-voot
ente pie nahtie.

 بى: شو إنتى تى بارثينيا
: * بى المباس إن أتشينو
ُ إبشو
ُ
. اووه بى إشفوت إنتى بى ناهتى: إيرفي إن أتفول إيفول
* De onuitdoofbare lamp, de trots van de maagdelijkheid,
het onvernielbare altaar, en de scepter van het geloof.

:  الهيكل غير ال ُمنقض:  فخر البتولية: * المصباح غير ال ُمطفأ
.وقضيب اإليمان
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الشيرات األولي

* Ma]ho `mvy`etaremacf @ pencwtyr `n`aga;oc @
`ntef`wli `nnaiqici `ebolharon @ `ntefcemni nan
`ntefhiryny.
* Ma tie-ho em fie e-ta-re masf, Pensootier en aghathos,
entef oolie en nai giesie evol haron, entef semnie nan entef
hierienie.

 إنتيف:  بين سوتير ان أغاثوس: * ما تيهو إمفى إيطارى ماسف
. إنتيف سيمنى نان انتيف هيرينى: اولى إن ناي خيسى إيفول هارون
* Vraag Hem die u hebt gebaard, onze Goede
Verlosser, dat Hij van ons alle smarten wegneemt,
en ons Zijn vrede schenkt.
:  أن يرفىع عنىا هىذه األتعىاب:  مخلصىنا الصىالح: * إسألي الذي ولدتِه
.ويقرر لنا سالمه
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الشيرات األولي

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ]lu,nia `nka;aroc@
;y`etacfai qa pilampac@ pi`,rwm `nte ]me;nou].
* Shere thie ethmeh en ehmot, tie liegnia en
katharos, thie etas fai ga pie lampas, pie ekrom ente
tie meth-noetie.

 ثى:  تى ليخنيا إنكاثاروس: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. بى إكروم إنتى تى ميث نوتى: إيطاس فاى خابى المباس
* Gegroet zij u O vol van genade, de reine
lampenstandaard, de drager van de lamp, met het
vuur van de Goddelijkheid.

:  حاملة المصباح:  المنارة النقية: * إفرحى يا ممتلئة نعمة
.نار الالهوت
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الشيرات األولي

* <ere ]helpic `noujai@ `nte ]oikoumeny tyrc@
e;by] gar anerremhe@ `ebolha picahou`i `nte `eua.
* Shere tie helpies en oe-khai, ente tie ie-koemenie
tiers, ethvietie ghar an er-remhe, evol ha pie sa
hoewie ente Eva.

:  إنتى تى إيكومينى تيرس: * شيرى تى هيلبيس إن ُؤجاى
. إيفول هابى صاهويى إنتى إيفا: إثفيتى غار أن إيرريمهى
* Verblijdt u O hoop van de verlossing, van de hele
wereld, want door u zijn wij bevrijd, van de vloek
van Eva.

: أجلىك
 ألننىا مىن:  خىالص كىل المسىكونة: * إفرحي يا رجىاء
ِ
.عُتقنا من لعنة حواء
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الشيرات األولي

* E;by] on anerma`nswpi@ `mpi`pneuma =e=;=u@
vai `etaf`i `e`hryi `ejw@ afer`agiazin `mmo.
* Ethvietie on an er ma en shoopie, em pie Pnevma
eth-oewab, fai etaf-ie e-ehrie e-khoo, af er akhiazien em-mo.

 فاى:  إمبي إبنفما اثؤاب: * إثفيتى اون أن إيرما إنشوبى
. أف إير أجيازين إممو: إيطاف اي إإهرى إيجو
* Want door u zijn wij geworden, een woning voor
de Heilige Geest, die op u kwam, en u heiligde.

 الىىذى حىىل:  صىىرنا مسىىكنا للىىروح القىىدس: * ومىىن أجلىىك أيضىىا
. وقدسك: عليك

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

* <ere ;y`eta Gabriyl@ er,eretizin `mmoc@ je
,ere ;ye;meh `n`hmot@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie e-ta Gabri-jiel, er shere tie-zien
emmos, zje shere thie ethmeh en ehmot,
oewoh Eptshois shop ne me.
 جى:  إير شيرى تيزين إمموس: * شيرى ثى إيطا غابرييل
. اووه إبشويس شوب نيمى: شيرى ثى إثميه إن إهموت
* Gegroet zij u, die Gabriël groette, zeggende
“Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is met u.”

ىك يىىا
ِ  السىىالم لى:  غبريىىال السىىالم قىىائال: * السىىالم للت ىي أقرأهىىا
.معك
ِ  الرب: ممتلئة نعمة
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الشيرات األولي

*`A `p]ma] gar `m`viwt@ swpi qen pejinerboki @ `a
`tparoucia `mpisyri@ swpi `n`hryi qen temytra.
* A-ep tie matie ghar em Efjoot, shoopie gen pe
zjen er-vokie, a-et paroe-sia em pie Shierie, shoopie
en ehrie gen te mietra.

 آ:  شوبى خين بى جين إيرفوكى: * آ إبتى ماتى غار إم إفيوت
. شوبى إن إهرى خين تي ميترا: إتباروسيا إمبى شيرى
* De Vader was verblijd, over uw bevruchting, en
de verschijning van de Zoon, was uit uw schoot.

 كان في:  وظهور االبن:  كانت في حبلك: * ألن مسرة اآلب
.أحشائك
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الشيرات األولي

* Api`pneuma =e=;=u@ moh `mmai niben `nte@
te'u,y nem pecwma@ `w Maria `;mau `m`V].
* Apie Pnevma eth-oewab, moh em-mai
nieven ente, te epsieshie nem pe-sooma, o
Maria ethmav em Efnoetie.
 تى إبسيشى نيم:  موه إم ماى نيفين إنتى: * أبى إبنفما إثؤاب
. او ماريا إثماف إم إفنوتى: بى صوما
* De Heilige Geest, vulde u volledig, uw ziel
en uw lichaam, O Maria de Moeder van God.
: نفسك وجسدك
: منك
ِ
ِ  مأل كل موضع: * والروح القدس
.يامريم ام هللا

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

* E;be vai tenersai hwn@ qen ousai `m=p=n=atikon@
ouoh `m`provytikon eucop@ enws `ebol nem `pouro
Dauid.
* Ethve fai ten er shai hoon, gen oe-shai em
epnevma-tiekon, oewoh em eprofie-tiekon ev-sop,
en oosh evol nem ep-oero Davied.

: اوشاي إم إبنفما تيكون
ُ  خين: * إثفي فاي تين إيرشاي هون
. إن اوش إيفول نيم إب ُؤرو دافيد: اووه إم إبروفيتيكون إفسوب
* Daarvoor vieren ook wij, beiden een spiritueel, en
een profetisch feest, verkondigend met koning David:

:  ونبويا معا:  نحن أيضا عيدا روحيا: عيد
ِ ُ* ألجل هذا ن
.صارخين مع الملك داود
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الشيرات األولي

* Je twnk `P=o=c `epek`mton@ `n;ok nem ]kibwtoc@
`nte pima =e=;=u `ntak@ `ete `n;o te `w Maria.
* Zje toonk Eptshois e-pek emton, enthok nem tie
kie vootos, ente pie ma eth-oewab entak, e-te entho
te oo Maria.

 إنثوك نيم تى: * جى طونك إبشويس إى بيك إمطون
. إيتى انثو تى او ماريا:  إنتى بي ما إثؤاب إنطاك: كيفوتوس
* “Sta op, O Heer, naar Uw rustplaats, U en Uw
ark, van Uw Heiligheid” hetgeen u bent O Maria.

 الىذي:  أنىت وتىابوت قُدسىك:  إلىى راحتىك: * قائلين قُىم يىا رب
.ت يا مريم
ِ هو أن
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الشيرات األولي

* 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.

:  اوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو أرى بين ميفئى
 إنتيف كانين نوفى نان: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
.إيفول
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح

Het Tweede Deel van de
Loobsh (Watos)

) الشيرات الثانية ( واطس
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الشيرات الثانية

* <ere ;ye;meh `n`hmot @ ]par;enoc
`nat;wleb @ ]`ckyny `na;mounk `njij @
pi`aho `nte ]me;myi.
* Shere thie ethmeh en ehmot, tie parthenos en at-thooleb, tie
eskienie en ath-moenk en zj-iekh, pie a-ho ente tie methmie.

 تى:  تى بارثينوس إن أتثوليب: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. بى أهو إنتى تى ميثمى: إسكينى إن أثمونك إن جيج
* Gegroet zij u O vol van genade, de onbevlekte maagd, de
tabernakel die niet is gemaakt door handen, de schat der
gerechtigheid.

 القبة غير:  العذراء غير الدنسة: * السالم لل ُممتلئة نعمة
.  باأليدي كنز البر: المصنوعة
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الشيرات الثانية

*<ere ][rompi e;necwc@ ;y`etachisennoufi nan@
`n]hiryny `nte `V]@ ;y`etacswpi sa nirwmi.
* Shere tie etshrompie ethne-soos: thie etas hie
shennoefie nan: en tie hierienie ente Efnoetie: thie
etas shopie sha nie roomie.

 ثى إيطاس هي شين نوفى: * شيرى تى إتشرومبى إثنيسوس
 ثى إيطاس شوبى شانى:  إن تى هيرينى إنتى إفنوتى: نان
.رومى
* Wees gegroet schone duif, die ons verklaarde, de
vrede van God, aan de mensheid.

 الىىذي:  بسىىالم هللا:  التىىي بشىىرتنا: * السىىالم للحمامىىة الحسىىنة
.صار للبشر
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الشيرات الثانية

* <ere `:mau `mvy`etaferrwmi@ qen pefouws
`mmin `mmof@ nem `p]ma] Pefiwt@ nem pi`P=n=a =e=;=u.
* Shere ethmav em fie etaf er roomie, gen pef oeoosh em mien emmof, nem ep tie matie em Pefjoot,
nem pie Pnevma eth-oewab.

اواووش إم
ُ  خين بيف: * شيرى إثماف إم فى إيطاف إيررومى
. نيم إبنفما إثؤاب:  نيم إب تيماتى إمبيف يوت: مين إمموف
* Gegroet zij u O moeder van Hem die mens
geworden is, uit Zijn eigen wil, en de blijheid van
Zijn Vader, en de Heilige Geest.

 والىروح:  ومسرة أبيىه:  بإرادته وحده: * السالم ألم المتأنس
.القدس
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الشيرات الثانية

*<ere pi`ctamnoc `nnoub@ `ere piManna hyp `nqytf@
nem
pi`sbwt
`nse
`mpeukinwn@
`eta
Mw`ucyc mes ]petra `nqytf.
* Shere pie estamnos en noeb, e-re pie manna hiep en giets,
nem pie esh-voot en she em pev-kienon, e-ta Moisies mesh
tie petra en giets.

 نيم:  إيرى بى مان ناهيب إنخيتف: * شيرى بى إسطامنوس إن نوب
. إيطا مويسيس ميشتى بيترا انخيتف: بى إشفوت إنشى إمبيف كينون
* Gegroet zij u O gouden vat, waarin het manna
verborgen was, en de stok van amandel hout,
waarmee Mozes op de rots sloeg.
:  وعصا الخشىب اللىوزي:  المخفي فيه المن: * السالم للقسط الذهبي
.التي ضرب بها موسى الصخرة
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الشيرات الثانية

* <ere ke,aritwmeny@ `w ]`trapeza `m=p=n=atiky@
et] `m`pwnq `nouon niben@ e;naouwm `ebol`nqytc.
* Shere ke garie-too-menie, oo tie et rapeza em
epnevma-tiekie, et-tie em ep on-g en oe-on nieven,
eth-na oe-oom evol en giets.

 إت:  اوتى إترابيزا إم إبنفما تيكى: * شيرى كى خاريتومينى
.اواووم إيفول إنخيتس
ُ  إثنا: اواون نيفين
ُ تى إم إبؤنخ إن
* Gegroet zij u O vol van genade, de spirituele
tafel, die leven geeft aan iedereen, die ervan eet.

:  التىي تعطىي الحيىاة:  المائدة الروحية: * السالم لل ُمتلئة نعمة
.لكل من يأكل منها
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الشيرات الثانية

* <ere pikumillion@ `nav;arton `nte ]me;nou]@
`etervaqri `nouon niben@ e;nacw `ebol`nqytf.
* Shere pie kiemielion, en af tharton ente tie methnoetie, et er-fagrie en oe-on nieven, ethna soo evol
en giets.

 إت:  إن أفثارتون إنتى تى ميث نوتى: * شيرى بى كيميليون
. إثناسوو إيفول إنخيتف: اواون نيفين
ُ إير فاخرى إن

* Gegroet zij u O onbevlekt vat, van de
Goddelijkheid, dat iedereen geneest, die ervan
drinkt.

:  المعطي الشىفاء:  الذي لالهوت: * السالم لإلناء غير الفاسد
.لكل من يشرب منه
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الشيرات الثانية

* Ainaerhytc qen ou[isswou @ `ntakim
`m`porganon `mpalac @ `ntajw `m`ptaio `nte
taipar;enoc @ nem neccuggwmion eucop.
* Ai na er hiets gen oe etshiesh shoo-oe, en ta-kiem em epoerghanon em palas, en ta-khoo em ep-tajo ente tai parthenos,
nem nes sien-ghomion ev-sop.

 إنطاكيم إم إب اورغانون: شواو
اوتشي
ُ
ُ * أي نا إيرهيتس خين
 نيم نيس سين:  إنطاجو إم إبطايو إنتى طاى بارثينوس: إمباالس
.غوميون إفسوب
* Met verlangen begin ik te bewegen, de snaren van mijn tong,
en te spreken van de eer van de Maagd, tezamen met haar
lofzangen.

 هىىذه العىىذراء:  وأتحىىدث بكرامىىة:  محركىىا اُرغىىن لسىىاني: * أبىىدأ بإشىىتياق
.ومدائحها معا
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الشيرات الثانية

* Je `n;oc gar pe pensousou@ nem tenhelpic nem
pentajro@ qen `tparoucia `mpennou]@ pen=o=c I=y=c
P=,=c.
* Zje enthos ghar pe pen shoe-shoe, nem ten helpies
nem pen takhro, gen et paroesia em Pennoetie,
Pentshois Iesoes Piegristos.
: نيم تين هيلبيس نيم بين طاجرو: شو
ُ شو
ُ * جى إنثوس غار بى بين
. بين شويس إيسوس بخرستوس: باروسيا إم بين نوتى
خين إت
ُ
* Want zij is onze trots, onze hoop en vestiging, in de
Wederkomst van onze God, onze Heer Jezus Christus.

 ربنا يسوع:  في ظهور إلهنا:  ورجاؤنا وثباتنا: * ألنها فخرنا
.المسيح
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الشيرات الثانية

* Ten[ici `mmo qen ouem`psa@ nem `elicabet
tecuggenyc@
je
te`cmarwout
`n;o
qen
nihiomi@ `f`cmarwout `nje `poutah `nte teneji.
* Ten et shiesie emmo gen oe em-epsha, nem Elie-sabet te
sien-khenies, zje te esmaro-oet entho gen nie hie-omie, ef
esmaro-oet enzje ep oe-ta ente te nezj-ie.
 جى تس:  نيم إليصابيت تي سينجينيس: او إم إبشا
ُ * تين تشيسى إممو خين
.إسمارواوت إنجى إبؤطاه إنتى تى نيجى
 إف: مارواوت إنثو خين نى هيومى
ُ
ُ
* Wij verheffen u met waardigheid, met Elisabet uw nicht,
zeggende “Gezegend bent u onder de vrouwen, en
gezegend is de vrucht van uw schoot.”

ُ* ن
ت فىي
ِ  قىائلين مباركىة أنى:  مىع أليصىابات نسىيبتِك: عظمك بإستحقاق
ِ
. ومباركة هي ثمرة بط ِنك: النساء
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الشيرات الثانية

* Ten] ne `mpi,ereticmoc@ nem Gabriyl
piaggeloc@ je ,ere ke,aritwmeny@ `o Kurioc
meta cou.
* Ten tie ne em pie shere tiesmos, nem Ghabri-jiel pie
ankhelos, zje shere ke garie-toe menie, o Kirios meta soe.

:  نيم غابرييل بى أنجيلوس: تين تى نى إمبى شيرى تيسموس
. أو كيريوس ميطاسو: جى شيرى كى خاريتومينى
* Wij zenden tot u de groet, met Gabriël de engel,
zeggende “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer
is met u.”

ىك يىىا
ِ  السىىالم لى:  مىىع غبريىىال المىىالك قىىائلين: ىك السىىالم
ِ * نُعطيى
.معك
ِ  الرب: ممتلئة نعمة

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

* 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: اورو إممي إن آليثيني
ُ  تي: * شيري ني اوتي بارثينوس
. أري 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
.ت لنا عمانوئيل
ِ ولد
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الشيرات الثانية

* 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.

:  اوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو أرى بين ميفئى
 إنتيف كانين نوفى نان: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
.إيفول
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* W pen=o=c I=y=c P=,=c @ vyet`wli
`m`vnobi `mpikocmoc @ opten hwn nem
nekhiyb @ nai etcaou`inam `mmok .
*O Pentshois Iesoes Piegristos, fie et olie em efnovie em pie
kosmos, opten hon nem nek hi-jieb nai et sa oe-wie nam
emmok.

 في إت اولى إم إفنوفى إمبى: * اوبنشويس إيسوس بخرستوس
. ناى إتصا اووى نام إمموك:  اوبتن هون نيم نيك هييب: كوزموس
* O onze Heer Jezus Christus, die de zonden van de wereld
draagt, reken ons onder Uw schapen, die aan Uw
rechterhand staan.

:  إحسبنا مع خرافك:  حامل خطية العالم: * يا ربنا يسوع المسيح
.الذين عن يمينك

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Aksan`i qen Tekmah`cnou] @ `mParoucia etoi `nho]
@ `mpen`;ren-cwtem qen ou`c;erter @ je ]cwoun `mmwten
an.
* Ak shan-ie gen tek mah esnoetie, em paroesia etoi en
hotie, em pen ethren sootem gen oe ester-ter, zje tie so-oen
em moo-ten an.

:  إم باروسيا إت اوى إن هوتى: * أك شان إى خين تيك ماه إسنوتى
.اون إمموتين أن
ُ  جى تى سو: او إسترتير
ُ إمبين إثرين سوتيم خين
* En wanneer U weer komt, in Uw vreesvolle
wederkomst, mogen wij U dan niet angstig horen
zeggen, “Ik ken u niet.”

 لست:  برعدة أنني:  المخوف ال نسمع: * عند ظهورك الثاني
.أعرفكم
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Alla marener`pem`p2a `ncwtem: `e5`cm3
e0meh `nra2i: `nte nekmet2ana`h034: ecw2 `ebol
ecgw `mmoc.
* Alla ma-ren er ep em epsha en sootem, e-tie esmie
ethmeh en rashie, ente nek met shan a-eh thief, es oosh
evol es kho emmos.

:  إيتى إسمى إثميه إن راشى: * ألال مارين إير إمبشا إن سوتيم
. إس اوش إيفول إسجو إمموس: إنتى نيك ميت شانا إهثيف
*Maar mogen wij waardig worden, om de stem vol
vreugde te horen, van Uw tedere genade,
verkondigend en zeggend.

:  الممتلىء فرحا:  لسماع صوتك الحنون: * بل نكون مستحقين
. يصرخ قائال
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Je `amwini haroi@ nyet`cmarwout `nte
Paiwt@ `ari`klyronomin `mpiwnq@ e;myn `ebol
sa `eneh.
* Zje amoinie haroi, nie et-esmaroo-oet ente pajot,
arie eklieronomien em pie oon-g, ethmien evol sha
eneh.

 أرى: إسمارواوت إنتى بايوت
 نى إت: * جى أموينى هاروى
ُ
. إثمين إيفول شا إينيه: إكليرونومين إم بى اونخ
* Komt tot mij, O gezegenden van Mijn Vader, en
erft het leven, dat tot in eeuwigheid is.

. الدائمة إلى األبد:  رثوا الحياة:  يا مباركي أبي: * تعالوا إلى
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Cena`i `nje nimarturoc@ eufai qa noubacanoc@
cena`i `nje nidikeoc@ eufai qa noupolytia.
* Se na-ie enzje nie martieros, ev fai ga noe
vasanos, se na-ie enzje nie ziekeos, ev fai ga noe
politia.

:  إف فاى خا نوفا صانوس: * سينا إي إنجى نى مارتيروس
. إف فاى خانوبوليتيا: سينا إي إنجى نى ذيكيئوس
* De martelaren zul-len komen, dragende hun
martelingen, en de rechtvaardigen zullen komen,
dragende hun deugden.

:  ويىىىأتي الصىىىديقون:  حىىىاملين عىىىذاباتهم: * يىىىأتي الشىىىهداء
.حاملين فضائلهم
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

*`Fna`i `nje `psyri `m`V]@ qen pef`wou nem va
Pefiwt@
`fna]
`mpiouai
piouai@
kata
nef`hbyou`i `etafaitou.
* Ef na-ie enzje Epshierie em Efnoetie, gen pef oo-oe
nem fa pef joot, ef na tie em pie oe-wai pie oe-wai, kata
nef ehvie oewie etf aitoe.

:اوواو نيم فا بيفيوت
 خين بيف: * إفنا إى إنجى إبشيرى إم إفنوتى
ُ
. كاطا نيف إهفيؤُوى إيطاف أيتو: اوواى
ُ اوواى بى
ُ إفناتى إمبى
* De Zoon Gods zal komen, in Zijn glorie en zijn
Vaders glorie, om één ieder te vergelden, naar de
werken die hij heeft gedaan.

 كأعماله:  ويجازي كل واحد:  في مجده ومجد أبيه: * يأتي إبن هللا
.التي عملها
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* P=,=c piLogoc `nte `viwt@ pimonogenyc `nnou]@
ek`e] nan `ntekhiryny @ ;ai e;meh `nrasi niben.
* Piegristos pie loghos ente Efjoot, pie monokhenies
en noetie, ek-etie nan entek hirienie, thai ethmeh en
rashie nieven.

نوتى
ُ  بى مونوجينيس إن: * بخرستوس بى لوغوس إنتى إفيوت
. ثاى إثميه إن راشى نيفين:  إك إيتى نان إن تيك هيرينى:
* O, Christus het Woord van de Vader, de
Eniggeboren God, schenk ons Uw vrede, die vol
vreugde is.

:  أعطنىىىا سىىىالمك:  اإللىىىه الوحيىىىد: * أيهىىىا المسىىىيح كلمىىىة األب
.المملوء فرحا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Kata `vry] `etaktyic@ `nnek`agioc `n`apoctoloc@
ek`ejoc nan `mpoury]@ je tahiryny ]] `mmoc
nwten.
* Kata efrietie etak ties, en nek akhios en apostolos,
ek e-khos nan em poe rietie, zje ta hirinie tie tie
emmos noo-ten.
 إك:  إن نيك أجيوس إن أبوسطولوس: * كاتا إفريتى إيطاك تيس
. جى طا هيرينى تى تى إمموس نوتين: بوريتى
ُ إيجوس نان إم
* Zoals U het geschonken heeft, aan Uw heilige
apostelen, zeg evenzo tot ons, “Mijn vrede geef ik u.

 إني أعطيكم:  قُل لنا مثلهم:  لرسلك القديسين: * كما أعطيته
.سالمي
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Tahiryny `anok@ ;y`etai[itc hiten Paiwt@ `anok
],w `mmoc nemwten@ icjen ]nou nem sa `eneh.

* Ta hirienie anok, thie etai etshits hieten
pajot, anok tie ko emmos nemoo-ten, is zjen
tie noe nem sha eneh.
 أنوك:  ثي إيطاي إتشيتس هيتين بايوت: * طا هيرينى أنوك
.نو نيم شا اينيه
ُ  يسجين تى: تى كو إمموس نيموتين
* Mijn vrede, die ik heb van Mijn Vader, laat
ik u, van nu aan en tot in eeuwigheid.
 من اآلن:  أنا أتركه معكم:  أخذته من أبى: * سالمى أنا الذى
.وإلى االبد
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Piaggeloc `nte pai `ehoou @ ethyl `e`p[ici nem
paihumnoc@ `aripenmeu`i qa`thy `m`P=o=c@ `ntef,a
nennobi nan `ebol.
* Pie ankhelos ente pai eho-oe, et hiel e-ep etshiesie
nem pai hiemnos, arie pen mevie ga et hie em
Eptshois, entef ka nen novie nan evol.
:  إتهيل إإبتشيسى نيم باى هيمنوس: * بى أنجيلوس إنتى باى إيهواو
. إنتف كانين نوفى نان إيفول: أرى بين ميفئ خا إتهى إم إبشويس
* O engel van deze dag omhoog stijgend met deze lofzang,
gedenk ons voor de Heer, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أ ُذكرنىا:  إلى العلىو بهىذه التسىبحة: * يا مالك هذا اليوم الطائر
. ليغفر لنا خطايانا: أمام الرب
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c ma`mton
nwou@
nen`cnyou
et,y
qen
hojhej
niben@
pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
* Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.

: نى إيطاف إنكوت إبشويس ما إمطون نو ا ُو: او
ُ * نى إتشونى ماطالتشو
 باشويس أرى فويثين إيرون: إسنيو إتكى خين هوج هيج نيفين
نين
ُ
.نيمواو
ُ
* De zieken genees hen, en die ontslapen zijn O Heer
schenk hen rust, en onze broeders in nood, help ons mijn
Heer en hen allen.

 وإخواتنا الذين في كل شىدة:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
. يا ربي أعنا وإياهم:
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Ef`e`cmou
`eron
`nje
`V]@
tenna`cmou
`epefran =e=;=u@ `ncyou niben `ere pef`cmou@ naswpi
efmyn `ebol qen rwn.
* Ef-e esmoe eron enzje Efnoetie, ten na esmoe epefran eth-oewab, en sie-joe nieven e-re pef esmoe,
na shopie efmien evol gen ron.

: تين نا إسمو إبيفران إثؤاب: * إف إإسمو إيرون إنجى إفنوتى
. ناشوبى إفمين إيفول خين رون: إنسيو نيفين أرى بيف إسمو
ُ

* Dat God ons zegent, en wij Zijn Heilige Naam
zegenen, en zijn lof altijd, in onze mond moge zijn.

:  في كل حين تسىبحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@ tenouwst `mmoc
ten]`wou nac.
* Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
PiePnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: 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.
 نسىىىىىجد لىىىىىه: الثىىىىىالوث الكامىىىىىل:  والىىىىىروح القىىىىىدس: * مبىىىىىارك اآلب واإلبىىىىىن
.ونمجده

/ / /

سوتيس أمين

Soo-thies amien

Cw;ic `amyn.
Soo-thies amien .
. سوتيس أمين

U bent verlost Amen .
. خلُصت حقا

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

De lofprijzing van middernacht van de Grote Vasten

) تسبحة نصف الليل ( الصوم الكبير

De introductie tot de Lofprijzing
Van Middernacht

Ten thienoe

مقدمة تسبحة نصف الليل
تين ثينو

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

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

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

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

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

Ten thienoe
تين ثينو
* Aliov`i ebol hitepennovc `mpihvnim `nte
5eb2i.
* Alie-oe-wie evol hieten pen-noes em pie hieniem ente tie ev-shie.
 إنتى تى:  إمبى هينيم:  إيفول هيتين بين نوس: * آليؤيى
.إفشى

* Neem dan de sluimer van de slaap weg uit
ons denken.
. الــغــفـلـه:  نــوم:  مـن عـقــولنــا: * انـزع

Ten thienoe

تين ثينو

* Moi
nan
Pu
`novmetre4er-nvmfin:
hopwc `ntenka5 `nten`ohi `eraten `mpek`m0o `m`fnav `
nte 5`procevx3.
* Moi nan Eptshois: en-oe met ref er niem fien: hopos en ten katie en ten o-hie era-ten em pek emtho
em efnav ente tie epros ev-shie.
 إنتين كاتى:  هوبوس: * موى نان إبشويس إن اوميتريف إيرنيمفين
. إم إفناف إنتى تى إبروس إفشى: إنتين أوهى إيراتين إمبيك إمثو
* Schenk ons waakzaamheid, o Heer, opdat wij
weten hoe wij voor U moeten staan in de gebedstijd.
 وقـت:  كيف نقــف أمـامـك:  لكى نفــهم: * أعـطنا يــارب يقظـة
.الصـــــالة

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

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

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

Ten thienoe
تين ثينو
* N3et`ohi `eratov qen `p3i `mPu: qen
niavl3ov `nte `p3i `mPennov5 : =D=o...
* Nie et-ohie era-toe gen ep-ie em Eptshois:
gen nie av-leejoe ente ep-ie em Pennoetie:
zoksa sie…
 خين نى أفليو:  خين إبئى إمبشويس: * نى إتؤهى إيراطو
. ذوكصاسى فيال نثروبى: إنتى إبئي إم بين نوتى
* Die in het huis des Heren staan, in de voorhoven
van het huis van onze God, Glorie zij…

:  فى ديـار بيــت إلهـنا:  فى بـيـت الــرب: * القــائميـــن
.المجـد لك يا محب البشـر

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

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

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

 المجـد:  كـقــولك فـهمنى:  قـدامـك يــارب: * فلتـدن وسـيلتـى
.لك يا محب البشـر

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

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

Ten thienoe
تين ثينو
* `Ere na`cfotov bebi `nov`cmov `e2wp
ak2an `tcaboi `enekme0m3i: =D=o...
* E-re na es-fo-toe ve-vie en oe-esmoe e-shop
ak shan et sa-voi e-nek methmie: zoksa sie…
:  إن او إسمو إيشوب أكشان: * إيرى نا إسفوتو فيفى
. ذوكصاسى فيال نثروبى: إتصافوى إنيك ميثمى
* Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want
Gij zult mij uw inzettingen leren, Glorie zij…
:  اذا ما علـمتنى حقـوقــك:  الُسبـح: * تفيـــض شفـتــاى
.المجـد لك يا محب البشـر

Ten thienoe
تين ثينو
* Palac e4`e`erov`w qen necagi: ge
nekentol3 t3rov hanme0m3i ne: =D=o...
* Palas ef-e e-roe-oo gen nek sazj-ie: zje nek
en dolie tieroe han methmie ne: zoksa sie…
 جى نيك إندولى:  خين نيك صاجى: * باالس إف إإير اواو
. ذوكصاسى فيال نثروبى: تيرو هان ميثمى نى
* Mijn tong zal uw woord bezingen, want al
uw geboden zijn gerechtigheid, Glorie zij..
 هى حــق:  ألن جميـع وصايــاك: * لســانى يجيـــب باقـوالك
. المجـد لك يا محب البشـر:

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

uw

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

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

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

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

* Pi`wov
nak
pimairwmi
`n`aja0oc:
pi`wov
`ntekmav
`mpar0enoc
nem
n3=e0
= v
t3rov `ntak: =D=o...
* Pie oo-oe nak pie mai roomie en aghathos: pie oooe en tek mav em parthenos nem nie eth-oe-wab
tieroe en tak: zoksa sie…
اوواو إنتيك ماف إم
 بى: اوواو ناك بي ماي رومى إن آغاثوس
* بى
ُ
ُ
. ذوكصاسى فيال نثروبى:  نيم نى إثؤاب تيرو إنطاك: بارثينوس
* Glorie zij aan U, o Goede Menslievende, glorie zij aan
Uw Moeder de Maagd met al Uw heiligen, Glorie zij…

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

* Peklaoc de mare2wpi qen pi`cmov `ehanan2o n
` 2o nem
han`0ba `n`0ba ev`iri `mpekovw2.

* Pek la-os ze maref shoopie gen pie esmoe e-han
en-sho en-sho nem han ethva en ethva ev ie-rie em
pek oe-oosh.

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

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

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

.  الليلويا: * ذوكصاسي اوث إي اوس إيمون
* Glorie zij aan U, onze God, Halleluja.

.  هلليلويا: * المجد اللهنا
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* Hwc `eP=o=c qen ouhwc `mberi @ hwc
`eP=o=c `pkahi tyrf @ hwc `eP=o=c `cmou
`epefran @ hisennoufi m
` -pefoujai
`n`ehoou qa`thy `n`ehoou @ caji `mpef-`wou
qen nie;noc
، سبِّحي الرب أيتها األرض كلها،* سبحوا الرب تسبيحا جديدا
، و إخبروا بمجده فى األُمم،سبحوا الرب وباركوا إسمه يوما فيوما
(Psalm 96:1-4)

* Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer,
gij ganse aarde. Zingt de Heer, prijst zijn
naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,
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* nem nef`svyri qen nilaoc tyrou
@ je ounis] pe P=o=c ouoh
`f`cmarwout `emasw @ `foi `nho]
`ejen ninou] tyrou @ A=l.

 ألن الرب عظيم هو ومبارك،* وبعجائبه فى جميع الشعوب
. هلليلويا،جدا ومخوف على كل اآللهة
* Onder alle natiën zijn wonderen. Want de Heer is
groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle
goden. Halleluja.
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 أن صـعدت إلـى: * أين أذهب من روحك ومن وجـهك أيـن أهرب
 وان:  وان نزلت إلى الجحيم فهناك أنت أيضا: السـماء فأنت هناك
 واسكن في أواخر البحر: أخذت لي جـناحيـن بـالغداة وأقـمتهما
.  الليلويا:  ويمينك تمسكني: فان هناك يـدك تهديني
(Ps 139:7-10)
* Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen
vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij
zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde –
Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik
wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw
hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen,
Halleluja.
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 وجـميع مافي باطني يبارك إسمه: * باركي يانفسي الرب
:  باركي يانفسي الرب وال تنسـي جميـع تـسابيحه:القدوس
. الليلويا:  الذي يشفي سائر أمراضك: الغافر لك جـميع آثامك
(Ps 103:1-3)

* Zegen de Heer, mijn ziel, en al wat in mij
is, zegen zijn heilige naam; zegen de Heer,
mijn ziel, en vergeet niet een van zijn
weldaden; die al uw ongerechtigheden
vergeeft, die al uw krankheden geneest,
Halleluja.
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 الن مـن:  يارب من يثبت: * إن كنت لآلثام راصدا يارب
:  من أجـل اسمـك صـبرت لك يارب: عندك هو االغـتفار
. الليلويا: صبرت نـفسي لناموسك
(Ps 130:3-5)
* Als Gij, Heer, de ongerechtigheden in
gedachtenis houdt, Heer, wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving, omwille van Uw naam
verwacht ik U, Heer, mijn ziel verwacht Uw
woord, Halleluja.
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 كـذلك تراءف الرب عـلى خائفيه: * كما يترأف األب على بـنيه
 قـوي الرب رحـمتـه على:  مثل ارتفاع السماء من األرض:
. الليلويا: كل خائفيه
(Ps 103:13,11)

* Gelijk zich een vader ontfermt over zijn
kinderen, ontfermt Zich de Heer over wie Hem
vrezen. Maar zo hoog de hemel is boven de
aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid
over allen die Hem vrezen, Halleluja.
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: سترت خطاياهم
ُ  والذين: * طوباهم الذين تُركت لهم آثـامهم
 وال في فمه: طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطيئة
. الليلويا: غش
(Ps 32:1-2)
* Welzalig hij, wiens overtredingen vergeven,
wiens zonden bedekt is; welzalig de mens,
wie de Heer de ongerechtigheid niet
toerekent, en in wiens mond geen bedrog is,
Halleluja.
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 وضـعت عـلى: * قلت اني أحفظ طريقي لئال أخـطئ بلسـاني
. الليلويا:  إذ وقـف الخـاطـئ تجاهـي: فمي حـافظا
(Ps 39:1)
* Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren,
opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil
mijn mond met een muilband bedwingen, zolang de zondaar voor mij staat, Halleluja.
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 اعـلموا أن:  ادخلوا أمامه بالتهليل: * إعبدوا الـرب بالفرح
 ونحن شـعبه وغنم:  هو صنعنا وليس نحن: الرب هو إلهنا
. الليلويا: رعيته
(Ps 100:2-3)
* Dient de Heer met vreugde, komt voor zijn
aangezicht met gejubel. Erkent, dat de Heer God
is; Hij heeft ons gemaakt, en wij niet onszelf, wij
zijn Zijn volk, de schapen die Hij weidt, Halleluja.
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 وبظل:  فـإن نفسي توكلت عليك: * إرحـمني ياللـه ثم ارحمني
. الليلويا:  إلي أن يعبر األثم: جناحيك أتكل
(Ps 57:1)

* Wees mij genadig, o God, wees mij
genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja,
in de schaduw van uw vleugelen zal ik
schuilen, totdat het onheil voorbij is,
Halleluja.
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 التـصرف وجـهك عني وال: * طـلبـت وجـهك ولوجـهك يـارب التـمس
 كن لي معينا ال تقصنى وال ترفضني ياللـه: تمل بالرجز على عبدك
. الليلويا:  فـإن أبي وأمي قـد تركاني وأمـا الرب فقبلني: مخلصي
(Ps 27:8-10)
* Ik zoek Uw aangezicht, Heer, Uw aangezicht zal
ik zoeken, wend Uw aan-gezicht niet af van mij,
wijs Uw knecht niet af in toorn, wees mij een hulp;
verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God mijn
Verlosser. Al hebben mijn vader en moeder mij
verlaten, toch neemt de Heer mij aan, Halleluja.
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 فاطلبه فـي كل: * ضع لي يارب ناموسا فـي طريق حقوقك
. الليلويا:  فـهمني فـافـحص ناموسك: حين

(Ps 119:33-34)
* Onderwijs mij de wet, Heer, op de weg Uwer
inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe.
Geef mij verstand, dan zal ik Uw wet bewaren,
Halleluja. (Ps 119:33-34)
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 إسـتمع يارب صوتي الذي بـه دعوتك: * أُسـبح وأرتل للرب
. الليلويا:  فإن لك قال قلبي:  ارحـمني واستجب لي:

(Ps 27:6-8)
* Ik wil zingen, ja psalmzingen de Heer. Hoor,
Heer, hoe ik luide roep, wees mij genadig en
antwoord mij. Van Uwentwege zegt mijn hart,
Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

 ألنك أنت يااللـه:  اصغ إلى صالتي: * إستمع ياللـه طلبتي
:  أعطيت ميراثا للذين يرهبون اسمك: استمعت صلواتي
.الليلويا
(Ps 61:1,6)
* Hoor toch, o God, mijn smeking, sla acht op
mijn gebed. Want Gij, o God, hebt gehoord
naar mijn gebeden, Gij hebt het erfdeel
gegeven aan hen die Uw naam vrezen,
Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

 ارحمني يارب فـإني: * خلص عبدك يا إلهي المتكل عليـك
 فـإني رفعت:  فرح نفس عـبدك: صرخت إليك النهار كله
. الليلويا:  ألنك أنت يارب صالح: نفسـي إليك يـارب
(Ps 86:2-5)
* Verlos uw knecht, mijn God, die op U vertrouwt.
Wees mij genadig, o Heer, want tot U roep ik de
ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot
U, Heer, hef ik mijn ziel op. Want Gij, o Heer, zijt
goed, Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

 وليُـظهر وجهه علينا و: * ليتراءف اللـه عـلينا ويـباركنا
 وفي جميـع األمـم:  لتُعـرف في األرض طريقك: يرحمنا
. الليلويا: خـالصك
(Ps 67:1-2)
* God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe
zijn aanschijn over ons lichten en ontferme
zich over ons; opdat men op aarde uw weg
kenne, onder alle volken uw heil, Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

 ضللت مثل:  وأحـكامك تـعينني: * تحيا نفسي وتسبحك
:  فأطلب عبدك فأني لوصاياك لم انس: الخروف الضال
. الليلويا
(Ps 119:175-176)

* Mijn ziel leve, en love U, mogen uw
verordeningen mij helpen. Ik heb gedwaald als een
verloren schaap, zoek uw knecht, want uw geboden
vergeet ik niet, Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

ليس:  واألرض أعطاها ألبناء البشر: * سماء السماء للرب
 لكن:  وال كـل الهابطين فـي الجحيم: األموات يسبحونك يارب
:  من اآلن وإلى الدهـر: نحن األحياء الذين نـباركك يارب
.الليلويا
(Ps 115:16-18)
* De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde
heeft Hij de mensen-kinderen gegeven. Niet de
doden zullen U loven, o Heer, niemand van wie in
de Hades zijn neergedaald, maar wij, de
levenden, zullen U zegenen, o Heer, van nu
aan tot in eeuwigheid, Halleluja.
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، وليباركوه على منابر الشيوخ،* فليرفعوه فى كنيسة شعبه
، يُبصر المستقيمون و يفرحون،ألنه جعل األبوة مثل الخراف
.هلليلويا

(Psalm 107:32,41-42)
* Dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks,
en Hem loven in de raad der oudsten. Hij maakt
geslachten talrijk als een kudde. De oprechten zien
het en verheugen zich. Halleluja.
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 أنك أنت هو الكاهن إلى األبد على،* أقسم الرب و لن يندم
. هلليلويا،طقس ملكيصاداق

(Psalm 110:4)
* De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem
niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze
van Melchisedek. Halleluja.
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،* ليتراءف هللا علينا ويباركنا ويشرق بوجهه علينا ويرحمنا
.هلليلويا

(Psalm 67:2)
* God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn
aanschijn bij ons lichten en ontferme zich over ons.
Halleluja.
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 إرعهم وإرفعهم إلى، بارك ميراثك،* يارب خلص شعبك
. هلليلويا،األبد

(Psalm 28:9)
* Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen
en draag hen tot in eeuwigheid. Halleluja.
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* Nim pe picabe ouoh `ntefareh `enai ouoh
`nceka] `eninai `nte P=o=c.
. هلليلويا،* من هو الحكيم فيحفظ ويتفهم مراحم الرب
(Psalm 107:43)
* Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men
acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
Halleluja.
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*`Cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoia ,w
nyi `ebol @ naio] nem na`cnyou `slyl `e`hryi
ejwi@ qen ouagapy ]]ho `erwten aripameui.
 ها مطانية إغفروا لى يا آبائي واخوتي صلوا،على
* بـاركـوا
ِّ
. هلليلويا، بالـمحبة أسالكم إذكروني،ألجلي
*Zegen mij. Dit is een metanja. Vergeef mij, mijn
vaders en broeders. Bid voor mij. In liefde vraag ik
u mij te gedenken. Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, van nu aan en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen, Halleluja, Heer ontferm U,
Heer ontferm U, Heer ontferm U.

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

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن
De Eerste Hoos-الهوس األول
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* Amyn
Allylouia
Kurie
`ele`ycon : Kurie `ele`ycon Kurie
`ele`ycon .
* Amien alleloja Kyrië eleison : Kyrië eleison
Kyrië eleison .

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am

Psalie Adam op de
Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس
األول

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

*Areh `eroi panou] @ qen tek bo`y;ia @ ]nyi
`noucw] @ qen pi`slyl nem ]nycti`a.
* Bw `n`aloli `mmyi @ `nat]`adiki`a @ [o `n`qryi
`nqyten @ qen pi`slyl nem ]nycti`a.
* Bewaar mij O mijn God, door Uw steun, en
schenk mij verlossing, door het bidden en
vasten.
* Plant in ons, een ware wijnstok, zonder
verderf, door het bidden en vasten.

 بالصالة:  وأعطني خالصا:  بمعونتك: * إحفظني يا إلهي
.والصوم
. بالصالة والصوم:  إغرس فينا:  غـير شـريرة: * كـرمة حقيقية

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Ge gar `n;ok P¡ @ ]nyi `noumetanoi`a@ nem ou,w
`ebol @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Decpota moi nyi @ `nourw nem oucovi`a @
e;ritwbh `mmok @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l
* Want U O Heer, schenkt mij berouw, en
vergeving, door het bidden en vasten.
*Schenk mij O Meester, woorden en wijsheid,
om tot U te bidden, door het bidden en vasten.

 بالصالة:  وغفرانا:  تعطيني تـوبة: * ألنـك أنت يـارب
.والصوم
 بالصالة:  ألتـضرع إليك:  فما وحـكمة: * أعطني أيها السيد
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Ele`ycon `ymac @ kata tou metga`ele`a @ hiten
tekmet=,=r=c @ =q=e=n =p=i`=s=l=y=l
* Zwnt niben euhwc @ `etek`exouci`a @ nem tekmet¡ @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Wees ons genadig, volgens Uw genade,
door Uw goedheid, door het bidden…
* De hele schepping prijst, Uw Vorstendom,
en Uw Heerschappij, door het bidden…

 بالصالة:  مـن قـبل صالحك:  كمثل رحمتك: * إرحمنا
.والصوم
 بالصالة:  وربوبيتك:  سـلطانك: * تـسبح كل الخليقة
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Yryny nem ou`agapy @ nem oueg`krati`a @ maren
ernumvin @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* :eoc pinayt @ moi nyi `nouparryci`a @ `nta jimi
`nounai @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l

* Laat ons ontwaken, in vrede en liefde, en
maagdelijkheid, door het bidden…
* O Genadevolle God, schenk mij gunst,
dat ik genade mag winnen, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  فلنستيقظ:  ونسكا: * سالمة ومحبة
 بالصالة:  ألجـد رحمـة:  أعـطني دالة: * أيـها اإلله الرحـوم
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* I=yc `psyri `mV] @ ,a `vro `n]ek`klyci`a @ `aouwn nan
pinah] @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l
* Kata tekmetnis]@ tac-;o `nnie,malwci`a@ `ntenmoun `ebol@ =q=e=n =p=i`=s=l=y=l
* Jezus de Zoon van God, houd de poorten van
de kerk, open voor ons door het geloof, door het
bidden..
* Breng de ballingen terug, volgens Uw
Grootheid, dat wij mogen volharden, door het
bidden…

:  مفتوحة لنـا باإليمان:  إجعل أبواب الكنيسة: * يايسوع إبن اللـه
.بالصالة والصوم
. بالصالة والصوم:  لنداوم:  رد المسبيين: * كعظمتك

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Laoc niben euhwc @ `etek`exouci`a @ nem

tekmet¡ @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Mare tekjij nahmen @ `ebol qen nen`anomi`a @
nem nen`;lu`'ic @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Alle volken prijzen, Uw Vorstendom, en
Uw Heerschappij, door het bidden…
* Moge Uw hand ons redden, van onze
zonden, en verdrukkingen, door het
bidden…

 بالصالة:  وربوبيتك:  سلطانـك: * تـ ُسبح كل الشعوب
.والصوم
. بالصالة والصوم:  وشـدائدنـا:  من آثـامنا: * فلتخلصنا يـدك

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Ninobi `etaitou @ nem neccuny;i`a @ eu`ebwl `ebol
@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Xa `pswi `esasw @ `nje ]koinwni`a @ `nte pitoubo
@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Moge de zonden die ik begaan heb, en de
slechte gewoonten, verwijderd worden, door
het bidden…
* De zuivere, deelgenoot-schap, wordt hoog
verheven, door het bidden…

 بالصالة:  فـلينحلوا:  وعـاداتها: * الخطايا التي صنعتها
.والصوم
. بالصالة والصوم:  الـتـي للطـهـارة:  الشركة: * إرتفعت جدا

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Ounis] `n`agapy @ `n`apoctoloki`a @ ec`eswpi nan
@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Pouro `nte ]hiryny @ moi nan `nouklyronomi`a @
qen tekmetouro @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l

* Moge wij een grote, apostolische liefde,
hebben, door het bidden…
* O Koning van de vrede, schenk ons een
erfdeel, in Uw Koninkrijk, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  فلتكن لنا:  رسـولية: * محبة عظيمة
 بالصالة:  فـي ملكوتك:  أعطنا ميراثا: * ياملك السالمة
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Rwic `eron ouoh nahmen@ `ebol qen nikaki`a@ nem
nipa;oc@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Couten tekou`inam@ nah-men qen ni`plati`a@
`nten[i `mpioujai@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Bewaar en red ons, van de kwaadheden, en
het lijden, door het bidden…
* Strek Uw rechterhand uit, red ons van het
verderf, dat wij verlossing verkrijgen, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  واألوجاع:  مـن الشـرور: * إحـرسنا ونجنا
 بالصالة:  لننال الخالص:  ونجنا من الفناء: * إبسط يمينك
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Tenhwc ten`cmou `erok @ qen ou`slyloui`a @
tensemsi `mmok @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l
* Uc nennio] =e=;u @ aumenre ]par;eni`a @ auswpi
hi`psafe @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l

* Wij prijzen en zegenen U, met vreugde, en
wij dienen U, door het bidden…
* Onze heilige vaders, hadden het celibaat
lief, en bewoonden de wildernis, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  ونـخدمك:  بـتهليل: * نسـبحك ونباركك
:  وسكنوا البرية:  أحبوا البتولية: * هـا أباؤنا القديسين
.بالصالة والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Vwk pe pi`amahi@ nem ]doxologi`a@ qajen
ni`ewn@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* <w nan `ebol `nnennobi@ nem nen`anomi`a@ e;be
pekran =e=;u@ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l

* Aan U zij de eer, en de glorie, vóór alle
tijden, door het bidden…
* Vergeef onze zonden, en overtredingen,
omwille van Uw Heilige Naam, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  قبل الدهور:  والتمجيد: * لك العز
:  من أجل إسمك القدوس:  وآثامنا: * إغـفر لنـا خطايانا
.بالصالة والصوم

إبصالية آدام علي الهـوس األول

Psalie Adam op de Eerste Hoos

* "wtyr `mpikocmoc @ mahten qen tekdwre`a
@ `n`epouranion @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l
* Wpten nem nekhiyb @ etsyp hwc ou;uci`a
@ `nten]`wou nak @ enjw `mmoc je =a=l.
* O Verlosser van de wereld, vervul ons, van Uw
hemelse gave, door het bidden…
* Reken ons bij uw schapen, als een aanvaard
offer, dat wij U verheerlijken, zeggende:
‘Halleluja’.

. بالصالة والصوم:  السمائية:  إمألنا من موهبتك: * يا مخلص العالم
. الليلويا:  لنـمجدك قـائلين:  وذبـيحة مـقبولـة: * إحسبنا مـع خرافك
/

/

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

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

. يارب ارحم
يارب ارحم
: يارب ارحم
أمين هلليلويا
ُ
ُ
ُ
Amen alleloja
Jarabor7am.
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De Eerste Hoos : Exodus 15
15  خروج: الهوس األول
* Tote
a4hwc
`nge
Mw`vc3c
nem
nen23ri `mpicra3l `etai hwd3 `nte Pu :
ovoh a4goc e0rovgoc : ge marenhwc `ePu :
ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* Tote af hoos enzje Mooisies nem nen shierie em Pisra-iel e-tai hoozie ente Eptshois: oewoh af khos ethroe khos: zje ma-ren hoos eEptshois: zje gen oe-oo-oe ghar af-etshie oo-oe.

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

 وقـالـوا:  بهـذه التسبحه للـرب:  وبنـوا إسـرائيل: * حيـنئـذ سـبح مـوسى
. ألنـه بالمجـد قـد تمجـد: فلنسبح للـرب

De Eerste Hoos : Exodus 15

15  خروج: الهوس األول

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

:  معـينى وساتـرى:  طـرحهما فى البحـر: * الفــرس وراكبـه
.صار لى خالصا

De Eerste Hoos : Exodux 15

* Fai pe Panov5
F5 `mpaiwt 5nasac4.

15  خروج: الهوس األول

5na5`wov

na4

:

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

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

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

 مـركبات فـرعـون: ُ الرب إسمه: * الـرب ُمكسر الحـروب
. طرحهما فى البحر: وكل قـوتِه
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*Hancwtp
`n`anabat3c
`n`trictat3c
a4golkov qen `fiom `n2ari.
* Han sootp en ana-vaties en etries-taties af
khol-koe gen efjom en sha-rie.
 أف جولكو:  إن إتريس تاتيس: * هان سوتب إن آنافاتيس
.  إنشارى: خين إفيوم
* De keur van zijn wagenhelden werd in de
Schelfzee gedompeld.
 فى البحـر:  غـرقهـم:  ذى ثـالث جنبات: * ركبـانا منتخـبيـن
.األحمـر
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* A4hwbc `e`hr3i `egwov `nge pimwov:
avwmc `e`qr3i `epet23k `m`fr35 `nov`wni.
* Af-hoobs e-ehrie e-khoo-oe enzje pie moooe: av-ooms e-egrie e-pet shiek em efrietie en
oe-oonie.
 أف أومس إإخرى:  إيجوؤ إنجى بى موؤ: * أفهوبس إإهرى
. إم إفريتى إن أو أو نى: إيبى تشيك

* Watervloeden overdekten hen; in de diepte
zonken zij als een steen.
. مثـل الحجـر:  إنغـمسـوا إلى العمـق:  المـاء: * غطاهـم
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* Tekov`inam Pu acsi`wov qen ovgom:
tekgig `nov`inam Panov5 actake nekgagi.
* Tek oe-wie nam Eptshois as etshie oo-oe gen
oe-khom: tek zj-iekh en oe-wie nam Panoetie
asta-ke nek khazj-ie.
 تيك:  أستشي أوأو خين أو جوم: * تيك أويى نام إبشويس
.  أستاكى نيك جاجى: جيج إن أوي نام بانوتى
* Uw rechterhand, Heer, heerlijk door kracht. Uw
rechterhand, mijn God, verpletterde de vijand.

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

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

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

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

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

:  وأقســم الغنـائـم وأشبـــع نـفسى: * قـال العــدو أنى أســرع فـأدرك
. ويــدى تتسـلط: وأقـتـل بسـيفى
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* Akov`wrp `mpek=p=na a4hobcov `nge `fiom:
avwmc `epec3t `m`fr35 `novtath qen hanmwov
evo2.
*Ak oe-oorp em pek pnevma af hobsoe enzje
efjom: av-ooms e-pesiet em efrietie en oe-tat gen
han moo-oe ev-osh.

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

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

 إى:  نيم إتؤنى إمموك: * نيم إتؤنى إمموك خين نى نوتى إبشويس
آفتى أوأوناك خين نى إثؤاب إنطاك إفئير إشفيرى إمموك خين أ ُو أوو
. إك إيرى إنهان إشفيرى: أو
ُ

* Wie is als Gij, onder de goden, Heer, wie is als Gij,
verheerlijkt in Uw heiligen, wiens glorie wonderbaarlijk is
en die wonderen verricht.

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

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

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

 نى: * توتى آفيس إم موؤ إنجى نى هيجيمون إنتى إدوم
.  بى إيطاف إتشيتو:  أو إستيرتير: أرخون إنتى نى موآفيتيس
* Toen verschrikten de stamhoofden van
Edom, huivering greep Moabs machtigen aan.
:  أخـذتهـم:  ورؤسـاء المـؤابـين: * حيـنئـذ أسـرع والة أدوم
.الـرعـدة
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* Avbwl `ebol `nge ovon niben et2op qen
Xanaan: a4`i `e`hr3i `egwov `nge ov`c0erter nem
ovho5.
* Af vool evol enzje oe-on nieven et-shop gen Kanaan: af-ie e-ehrie e-khoo-oe enzje oe es-ter-ter nem
oe ho-tie.

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

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

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

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

 يارب تملك:  الـذى أعـددته يـداك: * مـوضعـك المقـدس يارب
. واآلن وإلى األبــد: منـذ األزل
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* Ge av`i `eqovn `e`fiom `nge ni`h0wr `nte Fara`w nem
ne4bereswovtc nem ne4saci`h0o.

* Zje af-ie e-goen e-efjom enzje nie ehthor
ente Fara-oo nem nef ver-etshoo-oets nem nef
et-sha-sie ehtho.
 نيم: * جى أف اى إيخون إى إفيوم إنجى نى إهثور إنتى فاراؤ
.  إهثو:  نيم نيف إتشاسى: نيف فيرتشو أوتس
* Toen Farao’s paarden met zijn wagens en
ruiters in de zee gekomen waren,
:  ومـركباته:  خيـل فـرعـون: * النه قد دخـل إلى البحـر
.وفـرسانه
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* `APu en pimwov `nte `fiom `e`hr3i `egwov :
nen23ri de `mPi=cl navmo2i qen pet2ov`wov
qen `0m35 `m`fiom.
* A-Eptshois en pie moo-oe ente efjom e-ehrie e-khoooe: nen shierie ze em Pisra-iel nav moshie gen pet shoeoo-oe gen eth-mietie em ifjom.

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

 فكانـوا يمشـون:  أما بنـوا إسـرائيـل: * والـرب غـمرهم بماء البحـر
. فى وســط البحــر: على اليابسـة
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* Acsi
de
nac
`nge
Mariam
5`prof3t3c `tcwni `nA`arwn `mpikemkem qen necgig : ovoh
av`i `ebol camenh3c `nge nihiomi t3rov qen hankemkem
nem hanhwc.
* As etshie ze nas enzje Mariam tie profieties et soo-nie en Aaron em pie kem kem gen nes zj-iekh: oewoh af-ie evol sa men
hies enzje nie hiomie tieroe gen han kem kem nem han hoos.

* أستشى ذى ناس إنجى ماريام تى إبروفيتيس إتسونى إن آآرون إمبى كيم كيم
 خين:  صامينهيس إنجى نى هيومى تيرو:  أووه أف اى إيفول: خين نيس جيج
.هان كيم كيم نيم هان هوس
* Toen nam Mirjam de profetes, de zuster van Aäron, de
tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter
haar aan met tamboerijnen en lofzangen.
 وخـرج فى إثـرها جميـع النســوة: * فأخـذت مــريم أخت هـارون الـدف بيـديـها
. والتسـابيــح:  بالـدفــوف:
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* Acerh3tc de qagwov `nge Mariam ecgw `mmoc:
ge marenhwc `ePu: ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* As er hiets ze ga khoo-oe enzje Mariam es-khoo
emmos: zje ma-ren hos Eptshois: zje ma-ren hoos
e-Eptshois: zje gen oe-oo-oe ghar af-etshie oo-oe.
 جى مارين: * أسر هيتس ذى خاجوؤ إنجى ماريام إس جو إمموس
. غار أفتشى أو أوو: او
ُ او اوو
ُ  جى خين: هوس إبشويس
* En Mirjam begon hen te leiden zeggende: “Laten
wij de Heer prijzen, want Hij is met de glorie
verheerlijkt,
 بالمجـد:  ألنه:  فـلـنسبـح الـرب: * وبـدأت مـريم فى مقـدمتهـن تقـول
.قــد تمجــد
/ / /
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* Ov`h0o nem ovsaci`h0o a4ber-bwrov `e`fiom: ge
marenhwc `ePu: ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* Oe eh-tho nem oe et-shasie eh-tho af ver-voo-roe
e-efjom zje ma-ren hoos e-Eptshois: zje gen oe-oooe ghar af-etshie oo-oe.
 جى مارين: * أو إهثو نيم أو إتشاسى إهثو أف فير فورو إإفيوم
. غار أفتشى اوواو: او
ُ او اوو
ُ  جى خين: هوس إبشويس
* het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.”
Laten wij de Heer prijzen, want Hij is met de glorie
verheerlijkt.
:  فـلنسبــح الـرب:  طـرحهما فى البحـر: ب الفــرس
ِ * الفــرس وراك
.ألنه بالمجــد قـــد تمجــــــد
/ / /

Lobsh de eerste
hoos
لُبش الهوس األول

Lobsh de eerste hoos

لُبش الهوس األول

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

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

Lobsh de eerste hoos

لُبش الهوس األول

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

Lobsh de eerste hoos

لُبش الهوس األول

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

Lobsh de eerste hoos

لُبش الهوس األول

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

Lobsh de eerste hoos
لُبش الهوس األول
* `Ena4hwc qagwov pe : `nge Mw`vc3c pi`prof3t3c
: 2a`nte4-sitov `eqovn : hi p
` 2a4e `ncina.

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

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

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

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

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

Lobsh de eerste hoos

لُبش الهوس األول

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

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

Lobsh de eerste hoos

لُبش الهوس األول

* Hieten

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

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

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

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

Lobsh de eerste hoos

لُبش الهوس األول

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

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

 النـك أتيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
/ / /
Deel 7 – القطعة السابعة
De Tweede Hoos - الهوس الثاني

Psalie Adam op de
Tweede Hoos
إبصالية آدام علي الهوس
الثاني

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Ari`hmot nyi V]@ `e`iri`mpetehnak@ `aritt `m`p-sa
`ncyou niben@ `ntaswpi nemak.
* Bwl `ebol qen peknai@ `nnapara`ptwma@
matoubo `nta'u,y@ nem panouc nem pacwma.
* Schenk mij O God, dat ik handel volgens Uw
wil, en maak mij altijd waardig, bij U te zijn.
* Ontbind mijn zonden, door Uw genade,
reinig mijn ziel, mijn verstand en mijn lichaam.

: واجعلني مستحقا كل حين:  لكي اصنع إرادتك: * انعم لي يا اللـه
. أن أكون معك
.  وعقلي وجسدي:  وطهر نفـسي:  برحـمتك: * حل زالتي

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Ge gar aiertolman @ `e`iri `nhanhbyou`i@ e`ie[isipi
`anok@ aisanerpoumeui.
* Dikeoc
ai]jwnt@
`etekmet`aga;oc@
e;be
na`hbyou`i ethwou@ nem nanobi `nkakwc.

* Want ik heb gedurfd, werken te doen, die
mij zouden beschamen, wanneer ik ze
gedenk.
* Waarlijk heb ik getergd, Uw Goedheid,
door mijn slechte daden, en kwade zonden.

.  أخزى:  إذا تذكرتها:  صنعت أعماال: * ألني بجسارة
:  مـن أجـل أعمالي الشريرة: * حقا أغضبت صالحك
.  الرديئة: وخـطاياي

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Einasenyi `e;wn@ `anok qapijwb@ je `tve nem
`pkahi@ qen nekjij eucop.
* Zeontoc `aly;wc@ `mmon oumanvwt nyi@ oude
oucwtyria@ `ebyl `epeknai.

* Waarheen zal ik gaan, ik de zwakke, want
Hemel en aarde, zijn beiden in Uw handen.
* Want waarlijk, heb ik geen schuilplaats,
noch redding, dan door Uw Genade.

 معا:  فإن السماء واألرض:  أنا الضعيف: * إلى أيـن اذهب
. في يديك
.  إال برحمتك:  وال خالصا:  ليس لي ملجأ: * حقا بالحقيقة

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Yc hyppe `anok@ ei`evwt harok@ e;rijimi `nounai@
aksansopt `erok.
* :eoc pinayt@ `vref;ami`o `nhwb niben@ `areh
`epekbwk@ `ebol ha pethwou niben.

* Daarom ben ik, tot U gekomen, om
genade te winnen, wanneer U mij
aanneemt.
* O Genadevolle God, de Schepper van
alles, bewaar Uw dienstknecht, van al het
kwaad.

. إذا قبلتني إليك:  لكي أجد رحمة:  التجئ إليك: * هـا هوذا أنا
.  من كل شر:  إحفظ عبدك:  خالق كل شيء: * اللـه الرحـوم

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* I=yc P=,=c nai nan@ kata tekmet`aga;oc@ `mper,at
`ncwk@ ei,y qen nipa;oc.
* Kwrj `ebol qen pahyt@ `;nouni `nninobi@ nem
]met-jeou`a@ nem pi[i`hraf `ncwbi.
* Wees ons genadig O Jezus Christus,
volgens Uw Goed-heid, verwerp mij niet van
U, want ik verkeer in pijn.
* Ontruk van mijn hart, de wortel van de
zonden, lastering, en onachtzaam-heid.

 ألني:  ال تتركني عنك:  كصـالحك: * إرحمنا يا يسوع المسيح
.في اآلالمات
.  واالستهزاء:  والتجـديف:  اصل الخطايا: * اقـلع مـن قلبي

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Loipon cott @ qen hwb niben ethwou @ `ete
`psousou `mpikocmoc @ nem pefsouit `n`wou.
* Mperolt `e`pswi @ qen `tvasi `nte na`ehoou @ oude
`mpertakoi @ e;be napet-hwou.
* Red mij ook, van ieder kwaad, de hoogmoed
van de wereld, en haar ijdele eer.
* Neem mij niet, in het midden van mijn
dagen,
verderf
mij
niet,
door
mijn
kwaadheden.

 ومجده:  الذي هـو فخر العالم:  من كل شر: * خلصني أيضا
. الفارغ
. من أجل شروري:  وال تهلكني:  في منتصف أيامي: * ال تأخذني

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Nitebnwou`i `nat`emi@ `mpou`iri `mpahwb@ je ai]jwnt `mmok@ `noumys `ncop.
* Xwoun hwk P¡@ `nna-`anomia@ alla
]me;nayt@ te tekcuny;i`a.
* De onwetende dieren, doen mijn werken
niet, want ik heb U, vele malen getoornd.
* U kent O Heer, mijn overtredingen, maar
Uw Natuur, is barmhartig.

 ألني:  لم يصنعوا عملي:  ال معرفة لها: * والبهائم التي
. أغضبتك مرارا كثيرة
.  الشفقة:  بـل طبعك:  تـعرف آثـامي: * أنـت يارب

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Ouoi nyi `anok@ qa pirwmi ethwou@ `eswp aisan
`ohi `erat @ `mpe`m;o `mpek`wou.
* Pacyou tyrf afmounk@ qen oumet`amelyc@ moi
nyi `noumet`anoi`a@ nem ounouc efryc.

* Wee mij, de slechte mens, wanneer ik sta,
vóór Uw Glorie.
* Ik heb al mijn tijd verkwist, in luiheid, schenk
mij berouw, en waakzame gedachten.

.  أمام مجدك:  إذا وقفت:  اإلنسـان الشرير: * ويل لي أنا
 وعقل:  اعطني توبة:  في الكسل: * أفنيت كل زماني
. مستيقظ

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Rek pekmasj P¡@ cw-tem eroi nai nyi@
ek`evonh `mpanehpi@ `eourasi nyi.
* Ceontoc aiernobi@ qen `tve hijen pikahi@
]em`psa an e;rouopt@ nem ni`ecwou `nte pek`ohi.
* Neig Uw oor O Heer, hoor mij en wees mij
genadig, verander mijn verdriet, in vreugde.
* Ja waarlijk ik heb gezondigd, voor de hemel
en aarde, ik ben onwaardig geteld te worden,
bij de schapen van Uw kudde.
. فرحا لي:  اقلب حزني:  واسمعني وارحـمني: * أمـل سمعك يارب
 ولم أكن مستحقا أن:  في السماء وعلى األرض: * نعم حقا أخطأت
.  مع خراف قطيعك: أحسب

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Ta'u,y ecer`mkah@ P¡ manom] nac@ je ,wric
peknai V]@ `mmon ouhelpic nac.
* Uper `mpekran@ V] `nte paoujai@ senhyt qa tamethyki@ `ntajimi `nounai.
* Mijn ziel was ontrust, U troostte het O Heer,
zonder Uw genade O God, heeft zij geen hoop.
* Omwille van Uw Naam, O Heer van mijn
verlossing, heb erbarmen met mij, dat ik genade
vind.

 ليس لها:  ألنـها بدون رحمتك:  فعزيها يا اللـه: * تألمت نفسي
.رجاء
 ألجد:  تحنن على مسكنتي:  يا إلـه خـالصي: * من أجل اسمك
.رحمـة

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* V] pimairwmi@ouoh `nrefsenhyt @` mperhit
`e`amen] @ qen nimetcapecyt.
* <wlem e;reknahmet@ vyetsop sa `eneh@ `ebol
ha `tkolacic@ `mpi`,rwm `n`eneh.

* O Menslievende God, die Barmhartig zijt,
werp mij niet, omlaag tot de Hades.
* O Gij die Eeuwig zijt, haast U en red mij,
van de smarten, van het eeuwige vuur.

 في الجحيم:  ال تطرحني:  الرؤف: * يا اللـهمحب البشـر
. السفلي
 النار:  مـن شقوة:  أيها الكائن إلى األبد: * أسرع لتخلصني
. األبدية

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* "wtyr `mpikocmoc@ nahmet qen tekjom@ `ebol
ha pima`nrimi@ nem pifi`ahom.
* Wvyet`emi `nnimokmek@ `mpatouswpi je@ e;be
pekran =e=;u@ nohem `nta'u,y.
* O Redder van de wereld, red mij door Uw kracht,
van de plaats van de ver-zuchtingen, en het wenen.
* U die de gedachten kent, voordat zij zijn, red
mijn ziel, omwille van Uw Naam.

:  مـن موضـع التنهد:  خلصني بقوتك: * يامخلص العالم
. والبكاء
:  من أجل اسمك القدوس:  قبل أن تكون: * يامن يعلم األفكار
. خلص نفسي

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Sopt `erok panou]@ kata peknis] `nnai@ `ajoc
`nta'u,y@ je `anok pe peoujai.
* Fou`you cabol `mmoi@ `nje pioujai@ `are `stem
tahoi@ `mpeknis] `nnai.

* Mijn God, neem mij tot U aan, volgens Uw
grote genade, zeg tot mijn ziel: “Ik ben uw
verlossing”.
* Redding, is ver van mij, waarborg mij,
met Uw grote genade.

:  قـل لنفسي أني:  كعظيم رحمتك: * اقـبلني إليك يا إلهي
. أنا هـو خالصك
.  برحمتك العظيمة:  فـادركني:  مني: * بعيـد الخـالص

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Qen peknai V]@ bwl `ebol `mpetcwnh@ qen
ninobi tyrou@ pefcyou tyrf `nwnq.
* Hara oupetsop@ ie oucebtwtnyi@ qen pi`ehoou
`nqa`e@ `nte pekhap `mmyi.
* Door Uw genade O God, ontbind de
gebondene, van alle zonden, heel zijn leven.
* Wat zal geschieden, of wat zal bereid zijn voor
mij, op de laatste dag, van het oprechte Oordeel?

 في كل:  بجميع الخطايا:  حل المربوط: * برحمتك يااللـه
. زمان حياته
:  في اليوم األخير:  وما هو ُمعد لي: * ياترى ماذا يكون
. الذي لحكمك العادل

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Je aijwk `nninobi@ qen ou;o `nry]@ `mpe`hli qen
nirwmi@ af`iri `mpairy].
* {i`cmy P¡ `enacaji@ ka] `epa`qrwou@ `aribo`y;in
`eroi@ qen pi`ehoou `ete`mmau.

* Want ik heb begaan, alle soorten zonden,
er is geen mens, die als mij heeft gedaan.
* Hoor O Heer mijn woorden, en sla acht op
mijn geween, help mij, te dien dage.

 صنع:  وليس في البشر:  الخطايا بكل نوع: * ألني أكملت
. مثلي
 وأعني في ذلك:  وأفهم صراخي:  لكلماتي: * أنصت يارب
. اليوم

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* }naouwst `mmok@ qen ouwnh `ebol@ ]]ho
erok@ Pa¡ ,w nyi `ebol.
* Ik aanbid U, met belijding, en ik vraag U O
mijn Heer, om mij te vergeven.
.  يارب أغفـر لي:  وأسألك:  باعتراف: * أسجد لك

/

/

/

De Tweede Hoos
( Psalm 135 )

الهوس الثاني
) 135 ( مزمور

Introductie Voor De Tweede Hoos

مقدمة الهوس الثاني

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

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

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

* أوأونه إيفول إم إبشويس جى او إخريستوس أو آغاثوس بي
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: الليلويا
* Dank de Heer, want Hij is goed en weldadig
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * أشـكـروا الـرب النه صالح و خيـر الـليلـويا

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

* Ovwnh `ebol `mF5 `nte ninov5 =al: ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Efnoetie ente nie noetie
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * أوأونه إيفول إم إفنوتى إنتى ني نوتى الليلويا
.ناى شوب شا إينيه
* Dank de God der goden Halleluja, want zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * اشـكـروا إلـه األلهـه الـليلـويا
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135  مزمور: الهوس الثاني

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

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

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

* Ovoh a4borber `mFara`w nem te4gom
t3rc `e`fiom n
` 2ari =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af vor-ver em Fara-oo nem tef khom tiers
e-efjom en sharie Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.

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

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

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

 ألن إلى األبـد: * الـذى أخـرج ماء من صخرة صماء الـليلـويا
.رحمته
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* F3`eta42ari `nhanni25 `novrwov =al : =ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf sharie en han nieshtie en oeroo-oe
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * في إيطاف شارى إنهان نيشتى إن أوروأو الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Die grote koningen versloeg Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى ضـرب ملوكـا عظـماء الـليلـويا
.رحمته
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* Ovoh
a4qwteb
`nhanovrwov
evoi `n`2f3ri =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af gooteb en han oeroo-oe ef oi en
eshfierie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
* أووه آفخوتيب إن هان أوروأو إف أوى إن إشفيرى الليلويا
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه:
* En geweldige koningen doodde Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وقتـل ملوكا عجـيـبيـن الـليلـويا
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* C3wn `povro `nte Ni`amorreoc =al : =ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Sie-on epoero ente nie Amorre-os
Allieloeja : zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى: * سيون إبؤرو إنتى نى آموريؤس الليلويا
. شوب شا إينيه
* Sichon, de koning der Amorieten Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * سيحون ملـك األمـورين الـليلـويا
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* Nem Wj `povro `nte `)bacan =al : =ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Nem Okh epoero ente Ethvasan, Allieloeja :
zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى شوب: * نيم أوج إبؤرو إنتى إثفاسان الليلويا
. شا إينيه
* En Og, de koning van Basan Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وعـوج ملك باشان الـليلـويا
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* A45 `mpovkahi ev`kl3rono-mi`a =al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Af tie em poe kahie ev eklieronomia
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى: * أفتى إمبو كاهى إف إكليرونوميا الليلويا
. شوب شا إينيه
* Die hun land ten erfdeel gaf Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * أعطى أرضهم ميـراثا الـليلـويا
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* Ev`kl3ronomi`a `mpe4bwk Pi=c=l al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Ev eklieronomia em pef vook Pisra-iel
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * إف إكليرونوميا إم بيف فوك بى إسرائيل الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Ten erfdeel aan Israël, zijn knecht
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * ميـراثا لعـبـده إسرائيـل الـليلـويا
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* `N`hr3i qen pen0ebi`o a4erpenmev`i `nge
Pu =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* En ehrie gen pen thevio af er pen mevie
enzje Eptshois Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.
* إن إهرى خين بين ثيفيو أف إربين ميفىء إنجى إبشويس
.  جى بيف ناى شوب شا إينيه: الليلويا
* De Heer heeft ons gedacht in onze
vernedering
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * فى تـواضعنا ذكــرنا الـرب الـليلـويا

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

* Ovoh a4cotten `ebolqen nengig `nte
nengagi =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
Oewoh af sot-ten evol gen nen zj-iekh ente
nen khazj-ie Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.
: * أووه أفسوتين إيفول خين نين جيج إنتى نين جاجى الليلويا
. جى بيف ناى شوب شا إينيه
* En ons gered uit de handen van onze
vijanden
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وخلصنا من أيـدى أعــدائـنا الـليلـويا
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* F3et5 `qre `ncar7 niben etonq =al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie et tie egre en sariks nieven et oon-g
Allieloeja : zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * في إت تى إخرى إنصاركس نيفين إتؤنخ الليلويا
. ناى شوب شا إينيه
* Die spijze geeft aan al wat leeft Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى يُـعـطى طعـاما لكل جســد حى الـليلـويا
.رحمته
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* Ovwnh `ebol `mF5 `nte `tfe =al : ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Efnoetie ente etfe
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناى:* أوؤنه إيفول إم إفنوتى إنتى إتفى الليلويا
. شوب شا إينيه
* Dank de God des hemels Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * إحمـدوا اله السماء الـليلـويا
/ / /
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* Ovwnh `ebol `mPu `nte niu ge ov`xr3ctoc
ov`aja0oc pe =a=l: ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Eptshois ente nie tshois zje oe
igriestos oe aghathos pe Allieloeja: zje pef nai shop
sha eneh.

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

/ / /

Lobsh De Tweede
Hoos
لُبش الهوس الثاني

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

* Hieten

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

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

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

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

Lobsh de tweede hoos
لُبش الهوس الثاني
* Hieten ni`precbi`a: `nte `pxoroc
t3r4 `nte niajjeloc: Pu `ari`hmot
nan: `mpixw ebol `nte nennobi.

* Hieten nie epresvia: ente ep goros tierf ente nie
ankhelos: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol
ente nen novie.

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

* `K`cmarwovt
`al30wc:
nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na =e=0v: ge
ak ak`i akcw5 `mmon.
* Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak
sootie emmon.
 نيم بي ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: * إك إسماراوت آليثوس
. جى أك إي أك سوتي إممون: إثؤواب
* Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.
 ألنك أتيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: * مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
/ / /
De Derde Hoos - الهوس الثالث

Psalie Adam op de
Derde Hoos
إبصالية آدام علي الهوس
الثالث

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Aier`vmeu`i `nninobi@ `ntametat`emi@ aiouwrp
`nnaermwou`i@ aihemci eirimi.
* Bon oufi`ahom@ qen ta-mectenhyt@ `m`vry]
`nou`,rwm@ efmoh qen pahyt.

* Ik gedacht de zonden, van mijn
onwetendheid, ik liet mijn tranen
stromen, en zat neer en weende.
* Alle verzuchtingen, van mijn borst,
branden als vuur, in mijn hart.
.  وجلست أبكي:  فـاهملت دمـوعي:  خطايا جهلي: * تذكرت
.  في قلبي:  تشعل كالنار:  التي في صدري: * كل التنهدات

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Gnwma `nte panouc@ aioueh `ncwou@ nihwn
`nte I=yc@ `mpi`areh `erwou.
* Dogma niben ethwou@ `nte tavucic@ aiouah
`ncw-ou@ qen tametathelpic.
* De duisternis van mijn gedachten, heb
ik gevolgd, de geboden van Jezus, heb
ik verlaten.
* Al het kwade gedrag, van mijn natuur,
heb ik gevolgd, in hopeloosheid.
.  لم أحفظها:  وأوامـر يسـوع:  تبعتها: * ظلمات عقلي
. بدون رجائي:  تبعتها:  التي لطبيعتي: * كل مثاالت الشر

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* E;be vai aihei @ `epecyt `emasw@ `m`vry] `mpiyi@
etkwt `episw.
* Zwy `nnanivyou`i@ alla nem ;anirwmi@ actwmt
e;be panobi@ `eaiswpi `nou`omi.

* Daardoor ben ik, ineengestort, als het
huis, dat gebouwd is op zand.
* De hemelse schepsels, maar ook de
aardse, waren onthutst door mijn
zonden, toen ik in slijk verzonken ben.
.  عـلى الرمل:  المبني:  مثل البيـت: * لذلك سـقطت
 إذ:  حـارت ألجـل خـطيئتي:  بل واألرضين: * حياة السـمائين
. صرت طينا

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Yppe anok einau@ `eta'u,y ecmwout@ ec,y qen
ou`mhau@ `m`vry] `nourefmwout.
* :wou] `wna`cnyou@ ouoh rimi nemyi@ sa `tqa
`mpicyou@ e;be je aihei.
* En ik zie, dat mijn ziel levenloos is, en
geplaatst in een graf, als de doden.
* Vergadert mijn broeders, en weent met mij,
tot het einde der tijden, want ik ben gevallen.

 مثل:  موضوعة في قبر:  نفسي مائتة: * هوذا أنا أنظر
. ميت
 ألني:  إلى آخر الزمان:  وأبكوا معي: * إجتمعوا يا أخـوتي
. سقطت

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Ia nalel`e,ymi@ qen niermwou`i `nte ]metanoia@
nem nitwbh qen `vrimi@ `n`hryi qen pi`ejwrh.
* Ke gar `akolt `e`hryi@ mypote `ntaercwbi@ `anok
`mvy`etafhei@ qen `;my] `nnicinwou`i.

* Ik was mijn wonden, met tranen van
berouw, en smekingen en geween, in de
nacht.
* U hebt mij verheven, dat ik niet vernederd
zou worden, ik die gerekend was, onder de
dieven.
.  بالبكاء في الليل:  والتوسل:  بدموع التوبة: * إغسل جراحاتي
. بين اللصوص:  أنـا الذي سـقط:  لئال ا ُحتـقر: * ألنـك نشلتني

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Logicmoc `nte `vnobi@ fojf `ebolqen pahyt@
panou] nem nimeu`i@ `nte tametathyt.
* Moi nyi `noucovi`a@ `m=p=natiky@ nem oueu;eni`a@ qen
ta`proceu,y.

* Ontwortel uit mijn hart, de drang naar
zonde, en ook mijn God de gedachten, van
mijn onwetendheid.
* Schenk mij, geestelijke wijsheid, en
levendigheid, in mijn gebeden.

 مع أفكار:  من قلبي:  إقلعها يا إلهي: * حـاسة الخطيئة
.جهلي
.  في صالتي:  ونشاطا:  روحية: * اعطني حكمة

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

*`Ntahit `e`qryi@ `e`tcovi`a `mpicaji@ `ntaswpi qen
`vmei@ menenca ]metjaji.
* Xwoun w
` panyb@ je nalogicmoc@ ceriki `e]metceb@ `nte paikocmoc.

*Dat ik vurig mag zijn, in de wijsheid van de
spraak, en in genootschap mag zijn, na de
vijandschap.
* Mijn Meester U weet, dat mijn zinnen neigen,
naar de onwetendheid, van deze wereld.

.  بعد العداوة:  وأصير في ود:  في حكـمة الكالم: * ألتعمق
 هذا:  تميل إلى جهالة:  أن حواسي: * أنت تعرف ياسيدي
. العالم

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Ouoi nyi aksanwp@ `nnapara`ptwma@ ounis]
`nsipi swp@ qen `;methyki `mpa=p=na.
* P¡ cun,wric@ `enipara`ptwma@ `nte tavucic@
nem `pjwb `mpacwma.

* Wee mij wanneer U, mijn rampspoed telt,
want grote schande, zal mijn zwakke geest
ten deel vallen.
* Heer hef op, het kwaad van mijn natuur,
en de zwakte van mijn lichaam.

 يلحق لروحي:  خزي عظيم:  ُحسبت زالتي: * ويل لي إذا
.المسكينة
.  وضعف جسدي:  طبيعتي:  عـن زالت: * يارب اصفح

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Rek pekmasj `n,wlem @ `etametac;e`nyc@
`m`vry] `etakcwtem@ `e`ptwbh `mpitelwnyc.
* Cott `wpimairwmi@ je nalogicmoc@ auomcou qen
nihwimi@ `nte paikocmoc.
* Neig Uw oor, snel tot mijn zwakheid, zoals U
heeft aangenomen, de gebeden van de tollenaar.
* Red mij, O Menslievende, want mijn drangen
zijn ge-zonken, tot de begeerten, van deze
wereld.

.  طلبة العشار:  كما سمعت:  لضعفي عاجال: * أمل بسمعك
 في:  قد غرقت:  الن حواسي: * خلصني يامحب البشر
. أهوال هذا العالم

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Ten]ho `erok@ `wpinis] `nouro@ `ari`vmeu`i
`mpekbwk@ qen tekmetouro.
* Uppe gar ouconi@ `etafjoc `mpairy]@ P¡ akjem
pefsini@ qen ounai nem oucw].

* Wij vragen U, O Grote Koning, Uw
dienstknecht
te
gedenken,
in
Uw
Koninkrijk.
* Zie, een dief, riep evenzo tot U, en U
bezocht hem O Heer, met Uw genade en
verlossing.

.  في ملكوتك:  اذكر عبدك:  أيـها الملك العظيم: * نسألك
.  برحمة وخالص:  فافتقدته يارب:  قال هكذا: * هوذا لص

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Vwk pe pitai`o@ vwk pe pi`amahi@ `wpiref;ami`o@
`n`tve nem `pkahi.
* <w ny `noukouji@ `nta`mton `mmoi@ pasoft nem
pao`ji@ au`hros `eroi.

* Aan U zij de eer, aan U zij de roem, O
Schepper, van hemel en aarde.
* Vergeef mij haastig, dat ik moge rusten,
want mijn slechtheid en kwaadheid, wegen
zwaar op mij.

.  السماء واألرض:  ياخالق:  ولك العـز: * لك الكرامة
 ثقـل:  ألن غلطـتي وظلمي:  لكي استريح: * اغفـر لي قليال
. على

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

Psalie Adam op de Derde Hoos

* "wma `nte peksyri @ `aritt `nem`psa naf@
`ntefaif `mberi@ qen nie;ranaf.
* Wpiman `ecwou@ouoh `nrefnom @ kw] `epek`ecwou @
`anok qa vyetcwrem.
* Laat mij het Lichaam van Uw Zoon, waardig
zijn, om mij te vernieuwen, tot wat Hem behaagt.
* O Herder, en Redder, zoek Uw schaap, ik die
gedwaald heb.

 فيما:  ليصيرني جديـدا:  اجعلني مستحقا لـه: * جـسد ابنك
.يرضيه
.  أنا الضال:  اطلب خـروفك:  والمخلص: * أيها الراعي
/

/

/

De Derde Hoos
) Daniël 3:50-90 )

الهوس الثالث
) 90-50:3 ( دانيال

Introductie Voor De Derde Hoos

مقدمة الهوس الثالث

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

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

* إسمو ابشويس نى كيتوس نيم إنكاى نيفين إتكيم خين نيموؤ
. هواو تشاسف شاني إنية
ُ  هوس إيروف آري:

* Zegen de Heer, zeemonsters en al wat in het water
beweegt, prijs Hem en verhoog Hem zeer in
eeuwigheid.

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

Een hymne Esmoe e-Eptshois

لحن إسمو إبتشويس

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

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

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

Een hymne Esmoe e-Eptshois

لحن إسمو إبتشويس

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

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

Psalie voor de drie
heilige knapen
( Aripsalien )

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين
) ( أربصالين

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

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

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

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

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

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

 للـرب:  القسـوس والشمامسـة أعطـوا مجـدا: * يا جنس المسيحـيـين
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: ألنه مستـوجب
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* Devte haron `w pi=j
Pennov5 `olov: a4nahmov
hwc `ero4 `arihov`o sac4.

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

`n`alov:
`ebolha

`eta P=xc
pidi`abolov:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t3rov: cagi nem
ne4`hb3ov`i t3rov:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

:  باركى رب األرباب:  والبهائم والـوحوش: * أيها الجليد والثلج
.سبحيه وزيـديه عـلـوا

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

* Efnoetie Panoetie e-gho: pe ten ref-sootie ek ton
a-gho: Sedrak Miesak Abdenagho: hoos erof arie
hoe-o t-shasf.
 سيدراك:  بي تين ريف سوتى إك تون آجو: * إفنوتى بانوتى إيجو
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: ميصاك أبديناغو
* God, mijn God, is degene: die u heeft gered van
het gevaar: Sadrak, Mesak, Abednego: prijs Hem
en verhoog Hem zeer.
 يا سـدراك وميسـاك:  هـو مخلصـكم من الخطـر: للا إلهى أنا
ٌ *
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: وأبـدناغـوا

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Xwlem
qen
ovni25
`n`2rwic
:
`w
n3`eterc`ebec0e `mPu : nem nifvcic t3rov `eta4aic :
hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Koo-lem gen oe-nishtie en esh-roois: o nie et er-seveste em Eptshois: nem nie fiesies tieroe etaf ais: hoos
erof arie hoe-o t-shasf.
:  أو نى أت إرسي فيستى إمبشويس:* كوليم خين أونيشتى إن إشرويس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف:نيم نى فيسيس تيرو ايطاف آيس
* Haast u met grote ijver: o rechtvaardigen van de
Heer: en alle schepsels die Hij heeft gemaakt: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.

 وكل الطبائع التى:  يا أتقيـاء الــرب: * أسـرعـوا بحـرص عظيم
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: صنعها

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Yvxoc ke `anapavcic: moi nan t3ren xwric `0ravcic:
e0rengw qen ov`apolavcic: hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Psie-gos ke ana-pav-sies: moi nan tieren goories
ethrav-sies: ethren khoo gen oe a-polav-sies: hoos erof
arie hoe-o t-shasf.

:  موي نان تيرين خوريس إثرافسيس: * إبسيخوس كى آنابافسيس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: إثرين جو خين أو آبولفسيس
* Geef onze zielen zonder ophouden: verkoeling en
rust: opdat wij mogen zeggen met blijheid: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.
 سبحـوه:  لنـقـول بتمتـع:  كلنا بغـيـرأنقـطاع: * بـرودة ونيـاحا أعطنا
.وزيـدوه عـلـوا

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Wcavtwc
pekbwk
pi`ptwxoc:
Carkic
`arit4
e4oi `n`enoxoc: `ecagi nem nai hwc metoxoc:
hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Oo savtos pek vook pie ep too-gos: Sarkies a-rietf ef-oi
en e-no gos: e-sazj-ie nem nai hoos meto gos: hoos erof arie
hoe-o t-shasf.
:  ساركيس آريتف إفؤى إن اينوخوس: * اوس افتوس بيك فوك بى إبتوخوس
. هوس إيروف آرى هوؤ تشاسف: إساجى نيم ناى هوس ميتوخوس
* Ook Uw armzalige dienaar Sarkis: laat hem niet vallen
onder het oordeel: dat hij met al dezen zeggen mag: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.

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

/

/

Psalie voor de drie
heilige knapen
( Ten oeweh ensok )

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين
) ( تين أويه إنسوك

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

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

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

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

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

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

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

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

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

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

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

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

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

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

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

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

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

Een hymne ten oeweh ensok
لحن تين اوية إنسوك
* Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : w
` pi2omt `n`alov `najioc :
Cedrak Micak Abdenajw : `nte4xa nennobi nan `ebol.

* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: o pie shomt en
aloe en akhios: Sedrak Misak Abdenagho: intef ka nen
novie nan evol.

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

Psalie Watos op de
Gedachtenis der
Heiligen
إبصالية واطس علي المجمع

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Aitwbh `mmok w
` pennyb P=,=c @ ,w nyi `ebol `w`pouro `nte `p`wou
@ `aripameu`i w
` Pa¡ @ aksan`i qen tekmetouro.

* Bwn `nnibal `nte panouc @ hina `nta`emi `epek`wou
@ `aripameu`i w
` Pa¡ @ aksan`i qen tekmetouro.
* Ik bad tot U onze Meester Christus, vergeef mij O
Koning van de Glorie, gedenk mij O mijn Heer,
wanneer U komt in Uw Koninkrijk.
* Open de ogen van mijn gedachten, om Uw glorie te
bevatten, gedenk mij O mijn Heer, wanneer U komt in
Uw Koninkrijk.

 إذكرني:  إغـفـر لي يـاملك الﻤـﺠـد: * طلبت إليك ياسيدنا المـسيح
.  متي جئت في ملكوتك: ياربي
 متي جئت:  إذكرني ياربي:  لكي أعـرف مـجدك: * إفتح أعين عقلي
. في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Ge gar n
` ;ok pe =u=c =;=c @ pamanvwt icjen jwou sajwou
@` `aripa-meu`i w
` Pa¡ @ aksan`i qen tekmetouro.
* Dikeoc ak`i `epikocmoc @ ouoh akcotten qen pipethwou
@ `aripa-meu`i w
` Pa¡ @ aksan`i qen tekmetouro.
* Want U bent de Zoon van God, mijn toevlucht van
generatie tot generatie, gedenk mij O mijn Heer,
wanneer U komt in Uw Koninkrijk.
* Waarlijk kwam U tot de wereld, en verloste ons van de
kwade, gedenk mij O mijn Heer, wanneer U komt in
Uw Koninkrijk.

 إذكرني ياربي:  ملجائي من جيل إلى جيل: * ألنك أنت هـو إبن اللـه
.  متي جئت في ملكوتك:
 متي:  إذكرني ياربي:  وخلصتنا من الشرير: * حقا أتيت إلى العالم
. جئت في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Ele`ycon `ymac `o;
= =c @ ten]ho `erok `wpenouro @

`aripameu`i...
* Z `ntagma `naggeloc @ euhwc nak nem nitagma
tyrou @ `aripameu`i...
* Wees ons genadig O God, wij vragen U O
onze Koning, gedenk mij...
* Zeven rangen van Engelen, prijzen U met
alle rangen, gedenk mij...

 متي:  إذكرني ياربي:

 نسألك يـا ملكنا: * إرحمنا يا اللـه
. جئت في ملكوتك
:  يسبحونك مع جميع الطغمات: * سبع طغمات المالئكة
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Yppe `anon tener-humnoc @ `erok nem ni`;ronoc
tyrou @ `aripameu`i...
* :wk te ]jom nem pi`aga;oc@ nem pi`wou nem
pita`io@ `aripameu`i...

* Wij prijzen U, met alle Tronen, gedenk
mij...
* Aan U zij de kracht en de goedheid, en de
glorie en de eer, gedenk mij...
 متي جئت:  إذكرني ياربي:  مع كـل الكراسـي: * ها نحن نسبحك
. في ملكوتك
 متي:  إذكرني ياربي:  والمجـد والكرامة: * لك القوة والصالح
. جئت في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* I=yc P=,=c pe penbo`y;oc @ I=yc P=,=c pe pentajro
@ `aripameu`i...
* Kurioc I=yc P=,=c @ peklaoc `areh `erwou @
`aripameu`i...
* Jezus Christus is onze hulp, Jezus Christus is
onze bevestiging, gedenk mij...
* O Heer Jezus Christus, bewaar Uw volk, gedenk
mij...

:  يسـوع المسيح هو ثباتنا: * يسوع المسيح هو معيننا
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي
 متي:  إذكرني ياربي:  إحفظ شعبك: * ياربي يسوع المسيح
. جئت في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Laoc niben `erok euhwc @ je `n;ok gar
ak;ami`wou @ `aripameu`i...
* Maren hwc `erok je `agioc @ =g `ncop nem nitagma
tyrou @ `aripameu`i...
* Alle volken prijzen U, want U bent hun
Schepper, gedenk mij...
* Laat ons prijzen zeggende “Heilig”, driemaal
met alle rangen, gedenk mij...

 إذكرني ياربي:  ألنك أنت خلقتهم: * كل الشعوب يسبحونك
.  متي جئت في ملكوتك:
:  ثالث مرات قائلين قدوس: * فلنسبحك مع جميع الطغمات
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Ni,eroubim `erof euhwc@ niceravim naf eu]`wou@
`aripameu`i...
* Xapina ni`apoctoloc@ pencwtyr afswpi nemwou@ `aripameu`i...
* De Cherubim prijzen U, de Serafim
verheerlijken U, gedenk mij...
* Plotseling was onze Verlosser, te midden
van de apostelen, gedenk mij...

 إذكرني ياربي:  والسيرافيم يمجدونه: * الشاروبيم يسبحونه
.  متي جئت في ملكوتك:
 متي:  إذكرني ياربي:  كـان مخلصنا معهم: * وبغتة الرسل
. جئت في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Ou`wou nak nem pekiwt `n`aga;oc @ kai tou =p=na
to `agi`o @ `aripameu`i...
* Pennyb nahmen `ebolqen nipiracmoc @ nem `ebol
qen nihojhej tyrou @ `aripameu`i...
* Glorie komt U toe met Uw Goede Vader, en de
Heilige Geest, gedenk mij...
* Red ons O onze Meester van alle verzoekingen,
en alle smarten, gedenk mij...

 إذكرني:  الصالح والروح القدس: * المجد لك مع أبيك
.  متي جئت في ملكوتك: ياربي
 إذكرني:  من التجارب ومن كل الضـيقات: * خلصنا ياسيدنا
.  متي جئت في ملكوتك: ياربي

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Rek pekmasj `eroi `w P=,=c @ moi nyi `nou`,bob
nem ny=e=;u tyrou @ `aripa-meu`i...
* Cmou `enimwou nem nikarpoc@ nem nici] nem
nimounhwou@ `aripameu`i...
* Neig Uw oor tot mij O Christus, schenk mij
rust met alle Heiligen, gedenk mij...
* Zegen de wateren en vruchten, de planten en
de regen, gedenk mij...

 وأعطني راحة مع جميع: * أمل سمعك إلى أيها المسيح
.  متي جئت في ملكوتك:  إذكرني ياربي: القديسين
:  إذكرني ياربي:  والزرع واألمطـار: * بارك المياه والثـمار
. متي جئت في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Tentwbh e;be niouyb `nte P¡ @ nem nidi`akwn
`w P=,=c nahmou @ `aripameu`i...
* Udeon ni`,rict`ianoc @ ,w nwou `ebol w
` penouro
@ `aripameu`i...
* Wij bidden voor de priesters van de Heer,
en de diakenen red hen O Christus, gedenk
mij...
* En alle Christenen, vergeef hen O onze
Koning, gedenk mij...
:  والشـمامسة خلصهم أيها المسيح: * نطلب من أجل كهنة الرب
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي
 متي جئت:  إذكرني ياربي:  إغفر لهم ياملكنا: * وأيضا المسيحيين
. في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Vnyb V] penbo`y;oc@ peklaoc tyrf `areh
`erwou@ `aripameu`i...
* <ouab `wtyc `triac `agioc@ `opten nem nekpic-toc
tyrou@ `aripameu`i...
* O Meester God onze hulp, bewaar heel Uw
volk, gedenk mij...
* Heilig O Heilige Drie-eenheid, tel ons bij Uw
gelovigen, gedenk mij...

:  إذكرني ياربي:  إحفظ جميع شعبك: * أيها السيد اإلله معيننا
. متي جئت في ملكوتك
:  إحسبنا معك كل مؤمنيك: * قدوس أيـها الثالوث األقـدس
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* "u,y niben `nor;odoxoc @ `w pimairwmi ma`mton
nwou @ `aripameu`i...
* W pen=c=w=r `n`aga;oc @ pekbwk nem nefio] nai
nwou @ `aripameu`i...
* Alle zielen van de orthodoxen, geef hen rust
O Menslievende, gedenk mij...
* O onze Goede Verlosser, wees Uw knecht en
zijn vaders genadig, gedenk mij...
:  إذكرني ياربي:  نيحها يامحب البشر: * كـل أنـفــس األرثوذكسيين
. متي جئت في ملكوتك
 متي جئت:  إذكرني ياربي:  إرحم عبدك وآبائه: * يامخلصنا الصالح
. في ملكوتك
/

/

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

 او تين شويس إن نيب تيرين تى: * آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إم بين سوتير:ثيؤطوكوس
* Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij onze
zonden vergeeft.

 مـريم أم مخلصنا:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: * إشفعى فينا
.ليغـفـر لنا خطايانا

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* Ari`precbevin
`e`hr3i `egwn: `w niarx3
ajjeloc =e=0v: Mixa3l nem Jabri3l: `nte4xa
nennobi nan `ebol.
* Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: o nie arshie
ankhelos eth-oe-wab: Micha-iel nem Ghabri-iel:
entef ka nen novie nan evol.
:  أونى أرشى أنجيلوس إثؤاب: * آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
.  إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ميخائيل نيم غابرييل
* Wees onze voorspraak: o heilige aartsengelen:
Michaël en Gabriël: dat Hij onze zonden vergeeft.
:  ميخائيل وغبـريال:  يا رئيـسى المالئكـة الطـاهـرين: * إشفعا فينا
.ليغـفـر لنا خطايانا

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w niarx3 ajjeloc =e=0=v : Rafa3l
nem Covri3l: `n=t=e=4...
* Arie…: o nie arshie ankhelos eth-oe-wab:
Rafa-iel nem Sori-iel: entef...
 رافائيل نيم:  أونى أرشى إنجيلوس إثؤاب:… * آريب
…  إنتيف: سورييل
* Wees…: o heilige aartsengelen: Rafaël en
Soriël : dat...
 رافـائيـل:  يا رئيـسى المالئكـة الطاهـرين: * إشفعا فيـنا
... ليغـفـر: وسـولاير

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w niarx3 ajjeloc =e=0v: Cedaki3l
Cara0i3l nem Anani3l: `n=t=e=4...
* Arie…: o nie arshie ankhelos eth-oe-wab:
Sedaki-iel Sarathi-iel nem Anani-iel: entef...
 سيداكييل ساراثييل:  أونى أرشى أنجيلوس إثؤاب:… * آريب
… إنتيف: نيم أنانييل
* Wees…: o heilige aartsengelen: Sedakiël
Sarathiël en Ananiël: dat...

 سـداكيال:  يارؤساء المالئكـة األطهـار: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر: وسـراثيال وأنانيال

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip:
ni`0ronoc
nimetu
nigom:
Nixerovbim nem Nicerafim: `n=t=e=4...
* Arie…: nie ethronos nie met tshois nie
khom: nie Sheroebiem nem nie Serafiem:
entef...
 نى:  نى إثرونوس نى ميت شويس ني جوم: … * آريب
…  إنتيف: شيروبيم نيم نى سيرافيم
* Wees…: o Tronen: Heerschappijen en
Machten: de Cherubim en Serafim: dat...
 والشاوبيم:  أيتها الكـراسى واألرباب والقـوات: * أشفعى فيـنا
... ليغـفـر: والسيـرافيم

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip : pi`4tov `nzwon `n`acwmatoc
: `nlitovrjoc `n2ah `n`,xrwm : `n=t=e=4...
* Arie…: pie eftoe enzoo-on en asoomatos: en
lietoerghos en-shah en ekroom: entef...
 إن:  بى إفتو إن زواون إن آسوماتوس: … * آريب
…  إنتيف: ليتورغوس إنشاه إن إكروم
* Wees…: o vier onlichamelijke Wezens: de
vurige dienaren: dat...
:  أيها األربعه الحيونات غير المتجسدين: * أشفعـوا فينا
... ليغـفـر: الخدام الملتهبين نارا

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip
:
niov3b
`nte
5me0m3i
:
pigovt `4tov `m`precbvteroc : `n=t=e=4..
* Arie…: nie oe-wieb ente tie methmie: pie
kheot eftoe em epres-vieteros: entef...
 بى جوت إفتو إم:  نى اويب إنتى تى ميثمى: … * آريب
…  إنتيف: إبريسفيتيروس
* Wees…: o Priesters van de Waarheid: de
Vierentwintig Oudsten: dat...
 األربعـة والعشـرين قسيسا:  يا كهنـة الحـق: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر:

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip : ni`ctratia `najjelikon : nem
nitajma `nepovranion : `n=t=e=4...
* Arie…: nie stratia en ankheliekon: nem nie
taghma en epoe-ranion: entef...
 نيم نى طاغما إن:  نى ستراتيا إن أنجيليكون: … * آريب
…  إنتيف: إيبورانيون
* Wees…: o engelenscharen: en de hemelse
rangen: dat...
 والطغمات:  أيها العساكـر المالئكيـة: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر: السمائيـة

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* Twbh `mPu `eh
` r3i `egwn : nau `nio5 `mpatriarx3c :
Abraam `Icaak Iakwb : `n=t=e=4...

* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: na-tshois en
jotie em patriarshies: Abra-am Isaak Jakob:
entef...

 ناشويس إنيوتى إم: * طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
…  إنتيف:  آبرآم إيساآك ياكوب: باتريارشيس
* Bid tot de Heer namens ons: mijn meesters en
vaders de patriarchen: Abraham, Isaac en Jakob:
dat...
 إبـراهيم:  يا سـادتى اآلبـاء البطاركـة: * أطلبـوا من الـرب عنا
...  ليغـفـر: واسحـق ويعقـوب

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : w
` pirwmi `ntelioc :
pi`0m3i enwx pidikeoc: `n=t=e=4...

* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: o-pie
roomie en telios: pie ethmie Enoog pie ziekeos: entef....
:  اوبى رومى إنتى ليوس: * طوبه إم إبشويش إإهرى إيجون
… إنتيف:بى إثمى إنوخ بى ذيكيؤس
* Bid tot de Heer namens ons: o volmaakte man: de
rechtvaardige en vrome Henoch: dat...
:  البـار أخنـوخ الصديـق:  أيها الـرجـل الكامل: * أطلب من الـرب عنا
...ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : #liac pi0ecbit3c : nem eliceoc
pe4ma03t3c : `n=t=e=4...

* Toobh…: Ielias pie thes-vieties: nem Elieseos pef mathieties: entef....
 نيم إليسيؤس بيف:  إيلياس بى ثيس فيتيس: … * طوبه
. .. إنتيف: ماثيتيس
* Bid…: Elia de Tisbiet: en Elisa zijn
discipel: dat..
... ليغـفـر:  واليشــع تلميــذه:  يا إيـليـا التسـبيتى: ...* أطلبا

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : `w Mw`vc3c piarx3-`prof3t3c :
nem `#ca`3ac nem Ieremiac : `n=t=e4
= ...
* Toobh…: o Mooisies pie arshie profieties:
nem Iesa-iejas nem Jeremie-jas: entef....
 نيم:  أو مويسيس بى أرشى إبروفيتيس: … * طوبه
... إنتيف:إيصائياس نيم ييريمياس
* Bid…: Mozes de aartsprofeet: Jesaja en
Jeremia: dat...
:  وأشعـياء وأرمـيا:  يا موسى رئيـس األنبيـاء: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : David piieroyalt3c : nem Iezeki3l
nem Dani3l : `n=t=e=4...

* Toobh…: Davied pie jero-psalties: nem
Jezekie-iel nem Danie-iel: entef...
:  نيم يزيكييل نيم دانييل:  دافيد بى يروبصالتيس: … * طوبه
…إنتيف
* Bid…: David de Psalmist: Ezechiël en
Daniël: dat...
...  ليغـفـر:  وحـزقيال ودنيـال:  ياداود المـرتـل: ... * أطلبـوا

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
*T=w:
Iwakim
nem
Anna
nem
Iwc3f
pi`precbvteroc: nem pi`0m3i Iwb nem Iwc3f nem
Nikod3moc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Joakiem nem Anna nem Josief pie presvieteros: nem pie ethmie Job nem Josief nem
Niekodiemos: entef...

 نيم:  يواكيم نيم آنا نيم يوسيف بى ابريسفيتيروس:..* طوبه
... إنتيف:بى إثمى يوب نيم يوسيف نيم نيقوديموس
* Bid…: Joachim, Hanna en Jozef de ouderling: de
rechtvaardige Job, Jozef en Nikodemus: dat...
 والصـديـق أيــوب:  يا يـواقيـم وحنـه ويـوسـف الشيـخ: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: ويـوسف ونيـقـوديمـوس

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: Melxicedek nem A`arwn: nem
Zaxariac nem Cvmewn: `n=t=e=4...
* Toobh…: Melchiesedek: nem A-aron: nem
Zacharias nem Siemeon: entef...
:  نيم زاخارياس نيم سيميؤن: سدك نيم آآرون
ِ * طوبه ِملشي
… إنتيف
* Bid…: Melchisedek en Aaron: Zacharias en
Simeon: dat...
:  وزكـريا وسمعان:  يا ملشيصادق وهـارون: ... * أطلبـوا
... ليغفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: nixoroc `nte ni`prof3t3c: nem ni`0m3i
nem nidikeoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie goros ente nie profieties: nem
nie ethmie nem nie zieke-os: entef...
 نيم نى إثمى:  نى خوروس إنتى نى إبروفيتيس: … * طوبه
…  إنتيف: نيم نى ذيكيؤس
* Bid…:
o
koren
van
profeten:
rechtvaardigen en vromen: dat...
:  واألبــرار والصديـقيـن:  يا صفـوف األنبياء: ...* أطلبـوا
...ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w pi`prodromoc `mbaptict3c:
Iwann3c pire4-5wmc: `n=t=e=4...
* Arie…: o-pie prodromos em vapties-ties:
Jo-annies pie ref tie ooms: entef...
 يؤانس بى:  أو بى إبرودروموس إم فابتيس تيس:..* آريب
… إنتيف: ريفتى أومس
* Wees…, o voorloper en doper: Johannes de
Doper: dat...
:  يـوحنا المعمـدان:  أيها السـابق الصـابغ: * أشفـع فينا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w pi2e `hme `4tov `n2o: nem
pipar0enoc `nevajjelict3c: `n=t=e=4...
* Arie…: o-pie she ehme eftoe en-sho: nem
pie parthenos en ev-ankhelisties: entef...
 نيم بى بارثينوس:  أوبى شى إهمى إفتو إنشو: … * آريب
… إنتيف: إن إف آنجيليستيس
* Wees…, o honderdvierenveertigduizend: en
de maagdelijke Evangelist: dat...
:  أيها المئـة واألربعـة واألربعـيـن ألفـا: ...* إشفعــوا
...  ليغـفـر: والبـتـول األنجيلى

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `n`apoctoloc: nem `pcepi `nte
nima03t3c: `n=t=e4
= ...
* Toobh…: na-tshois en jotie en apostolos:
nem ep-sepie ente nie mathieties: entef...
 نيم إبسيبى:  ناشويس إنيوتى إن ابوسطولوس: … * طوبه
… إنتيف: إنتى نى ماثيتيس
* Bid…: mijn meesters en vaders de
apostelen: en de overige discipelen: dat...
:  وبقيـة التـالميـذ:  يا سادتى اآلبـاء الـرسـل: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w : piarx3 diakwn et-`cmarwovt
: `ctefanoc pi2orp `mmartvroc : `n=t=e=4...
* Toobh…: pie arshie ziakon et esmaroo-oet:
Stefanos pie shoorp em martieros: entef...
 إستيفانوس:  بى أرشي ذياكون إت إسماروؤت: ...* طوبه
… إنتيف: بى شورب إممارتيروس
* Bid…: o gezegende aartsdiaken: Stefanus
de eerste martelaar: dat...
 إستفانـوس:  يا رئيـس الشمامسـة المـبارك: ...* أطلـب
...  ليغـفـر: الشهيـد األول
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مجمع القديسين

* T=w: pi0e`wrimoc `nevajjelict3c: Markoc
pi`apoctoloc: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie the-o riemos en evankhelisties: Markos pie apostolos: entef...
 أفا:  بى ثيؤريموس إن اف أنجيليستيس: … * طوبه
… إنتيف: ماركوس بى آبوسطولوس
*Bid…: o Godziener en Evangelist: Markus
de apostel: dat...
:  اإلنجيلـى مـرقــس الـرسـول:  أيـها الـناظراإللـه: ... * أطلب
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: pia0loforoc `mmartvroc: pau `povro
Jewrjioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie athlo-foros em martieros: patshois ep oero Georgios: entef...
 باشويس:  بى أثلوفوروس إممارتيروس:..* طوبه
…  إنتيف: إبؤروجيؤرجيوس
* Bid…: o overwinnende martelaar: mijn
meester koning Georgius: dat...
 سيـدى الملك:  أيها الشهيـد المجاهـد: ... * أطلـب
...  ليغـفـر: جيؤرجيـوس

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : )e`odwroc nem )e`odwroc : nem
Leontioc nem Panikaroc : `n=t=e=4...
* Toobh…: Theodoros nem Theodoros: nem
Leontios nem Panikaros: entef...
 نيم ليؤنديوس نيم:  ثيؤدوروس نيم ثيؤدوروس:..* طوبه
…  انتيف:بانيكاروس
* Bid…: Theodorus en Theodorus: Leontius
en Panikarus: dat...
 والونـديـوس و:  يا ثيـؤدوروس وثيـؤدوروس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: بانـيكاروس
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مجمع القديسين

* T=w : Filopat3r Merkovrioc : nem `apa
M3na nem `apa Biktwr : `n=t=e=4...
* Toobh…: Filopatier Merkoerios: nem abba
Mina nem abba Viktor: entef...
: نيم آفا مينا نيم آفا فيكتور: فيلوباتير ِمركوريوس: ...* طوبه
…إنتيف

* Bid…: Philopater Mercurius: abba Mina en
abba Victor: dat...
 وأبا مينا وأبا:  يافـيلـوباتيـر مارقـوريـوس: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: بقطـر
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مجمع القديسين

* T=w: Kvri `Klavdioc nem )e`odwroc:
nem `apa `Cxvron nem `apa `Icaak: `n=t=e=4...
* Toobh…: kirie Kladios nem Theodoros:
nem ava Isgieron nem ava Isa-ak: entef...
 نيم آبا:  كيرى إكالفديوس نيم ثيؤدوروس: ..* طوبه
…  إنتيف: إسخيرون نيم آبا إيساآك
* Bid…: mijn meester Claudius en Theodorus:
abba Schieron en abba Isaac: dat…
 وأباسخيرون وأبا:  يا سـيدى إقـلوديـوس وثيـؤدوروس: ...* إطلبـوا
...  ليغـفـر: اسحق
nie eth-oe-wab ente pai ehooe - ني إثؤواب إنتي باي إيهواو
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مجمع القديسين

* T=w: Bacilit3c nem Evcebioc: nem
Makarioc nem Filo0eoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Vasilities nem Evsevios: nem
Makarios nem Filo-theos: entef...
 نيم ماكاريوس نيم:  فاسيليتيس نيم إفسيفيوس:..* طوبه
… إنتيف: فيلوثيؤس
* Bid…: Basilidus en Eusebius: Macarius en
Filotheus: dat...
 ومقاريـوس:  يا واسيـليـدس وأوسـابيـوس: ...* إطلبـوا
...  ليغـفـر: وفيـلـوثاؤس
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مجمع القديسين

* T=w: abba Picovra nem `apa `P2wi:
nem `apa `#ci nem )ekla te4cwni: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Piesora nem ava Epshoi: nem
ava Iesie nem Thekla tef sonie: entef...
 نيم أفا إيسى نيم:  آفا بيسورا نيم آفا إبشوى: … * طوبه
… إنتيف: تكال تيف سونى

* Bid…: abba Pisora en abba Ipshoi: abba
Isie en Thekla zijn zuster: dat...
 وأبا إيسى وتكال:  يا أنبا بســوره وأبا بشـاى: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: اخته
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc: Iovctovc
nem Apali nem )e`okli`a: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
Jostos nem Apalie nem Theoklia: entef...
 يوسطوس نيم:  نى آثلوفوروس إممارتيروس: … * طوبه
...  إنتيف: آبالى نيم ثيؤكليا

* Bid…: o overwinnende martelaren: Justus,
Apalie en Theoklia: dat...
 يسطس وآبالى:  أيها الشهــداء المجاهـدون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وتاوكليـا
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مجمع القديسين

* T=w: abba Iakwboc pi4ercic: nem pi`ajioc
Cerjioc nem Baxoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Jakobos pie fersies: nem
pie akhios Serkhios nem Vagos: entef...
 نيم بى آجيوس:  أفا يا كوبوس بى فيرسيس: ...* طوبه
… إنتيف: سرجيوس نيم فاخوس
* Bid…: abba Jakobus de Pers: de heilige
Sergius en Bacchus: dat...
 والقـديـس:  يا أنبا يعقــوب الفارسى: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر:  وواخس: سـرجيـوس
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc : Kocma nem
ne4`cn3ov nem tovmav: `n=t=e4
= ...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
Kosma nem nef esneejoe nem toe mav:
entef...
 كوزما نيم نيف:  نى اثلوفوروس إممارتيروس: … * طوبه
… إنتيف: اسنيو نيم توماف
* Bid…: o overwinnende martelaren:
Cosmas, zijn broeders en hun moeder: dat...
 قــزمان وأخـوته:  أيهـا الشهـداء المجاهــدون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وأمهـم
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مجمع القديسين
* T=w : apa Kir nem I=w=a pe4con : nem Barbara
nem Iovlian3 nem Tvmian3 : `n=t=e=4...

* Toobh…, Abakier nem Joannes pef son,
nem Barbara nem Jolianie nem Dimianie,
intef…
 نيم بربارا نيم:  أبا كير نيم يؤنس بيف سون: ...* طوبه
… إنتيف: يوليانا نيم ديمياني
* Bidt…, Abakir en Johannes zijn broer, en
Barbara en Juliana en Demiana, dat...
 وبرباره ويوليانه:  يا أباقير ويوحنا أخوه: ...* أطلبوا
...  ليغفر: ودميانه
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc: kvri
Apat3r nem `#ra`3 te4cwni: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
kirie Apatier nem Iera-ie tef sonie: entef...
 كيرى أباتير نيم:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
… إنتيف: إيرائى تيف سونى
* Bid…: o overwinnende martelaren: meester
Apatier en Irae zijn zuster: dat...
 السـيد أباديـر:  أيها الشهـيـدان المجاهـدان: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وإيـرائى أختـه
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc: Iovlioc nem
n3e0nema4: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
Jolios nem nie ethne maf: entef...
 يوليوس نيم نى:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
… إنتيف: إث نيماف

* Bid…: o overwinnende martelaren: Julius
en de zijnen: dat...
 يـوليـوس ومن:  أيها الشهـداء المجاهــدون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: معـه
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc: mari
Pahnam nem Carra te4cwni: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros:
marie Pahnam nem Sara tef sonie: entef...
 مارى بهنام نيم:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
... إنتيف: سارا تيف سونى
* Bid…: o overwinnende martelaren: Mari
Pahnam en Sara zijn zuster: dat...
 ماربهنـام وســاره:  أيها الشهـيـدان المجاهـدان: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: أختـه
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مجمع القديسين

* T=w: abba Carapamwn pi`epickopoc: nem
Yate nem Jallinikoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Sarapamon pie episkopos:
nem Psa-te nem Ghaliniekos: entef...
 نيم إبصاتى:  أفا صارابامون بى إبيسكوبوس: … * طوبه
… إنتيف: نيم غالينيكوس
* Bid…: abba Sarapamon de bisschop: Psate
en Galenikos: dat...
 وأبصادى:  يا أنبا صربامـون األسقـف: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وغليـنيـكوس
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مجمع القديسين

* T=w
:
nia0loforoc
`mmartvroc
:
pi`hme =e=0v `nte Cebacte : `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros: pie
ehme eth-oe-wab ente Sevaste: entef...
 بى إهمى إثؤاب:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
… إنتيف: إنتى سيفاستي
* Bid…: o overwinnende martelaren: de
veertig heiligen van Sebastië: dat...
 األربعـون قديسـا:  أيها الشهـداء المجاهـدون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: بسـبسطيـه
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مجمع القديسين

* T=w: abba Pirwov nem A0wm: nem I=w=a
nem Cvmewn: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Piro-oe nem Athom: nem Joannies nem Simeon: entef...
:  نيم يؤانس نيم سيميؤن:  أفا بيرواو نيم آثوم: … * طوبه
…إنتيف
* Bid…: abba Piru en Athom: Johannes en
Simeon: dat...
:  ويـوحنا وسمعان:  يا أنبا بيـروه وأتـوم: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: nia0loforoc `mmartvroc : apa `P2wi
nem pe4`2f3r Petroc : `n=t=e=4...
* Toobh…: nie athlo-foros em martieros: ava
Epshoi nem pef eshfier Petros: entef...
 آفا إبشوى نيم:  نى أثلوفوروس إممارتيروس: ...* طوبه
…  إنتيف: بيف إشفير بيتروس
* Bid…: o overwinnende martelaren: abba
Pishoi en Petrus zijn vriend: dat...
 أبا بشـوى وصـديقـه:  أيها الشهيـدان المجاهـدان: ... * أطلبا
...  ليغـفـر: بطـرس
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مجمع القديسين

* T=w:
`apa
`Klog
pi`precbvteroc
:
nem `apa `Pgol nem `apa Kav : `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Eklo-kh pie pres-vieteros:
nem ava Ep-khol nem ava Kav: entef...
 نيم آبا إبجول نيم:  آبا إكلوج بى إبريسفيتيروس: ...* طوبه
… إنتيف: آبا كاف
* Bid…: abba Eklog de priester: abba Epgol
en abba Kav: dat...
:  وأبـا بـجـول وأبا كاف:  يا أبا كلـوج القـس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: `apa I=w=a piremharakli`a: nem kvri
Pifamwn nem Pi_`ctavroc: `n=t=e=4...
* Toobh…: abba Jo-annies pie rem haraklieja: nem kirie Pifamon nem Pistavros: entef...
 نيم كيرى بيفامون:  آبا يؤانس بى ريم هاراكليا: ...* طوبه
… إنتيف: نيم بيستافروس
* Bid…: abba Johannes van Heraclia:
meester Pifamon en Pistavros: dat...
 والسيـد بفـام:  يا أبا يـوحنا الهـرقلى: ... * أطلبـوا
...  ليغـفـر: وبسطـوروس
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مجمع القديسين

* T=w: #c3dworoc nem Panteleon: Cofi`a
nem Evfomi`a: `n=t=e=4...
* Toobh…: Iesozoros nem Panteleon: Sofia
nem Ev-fomia: entef...
:  صوفيا نيم إفوميا:  ايسيذوروس نيم بانديليؤن: …* طوبه
…إنتيف
* Bid…: Isidorus en Pantaleon: Sofia en
Eufomia: dat...
 وصـوفيـا:  يا ايسـيـذوروس و بنـدالون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وإفـوميـه
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مجمع القديسين

* T=w: kvri Apanovb nem `P0olomeoc:
nem `apa Krajon nem Covcennioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: kirie Abanoeb nem Eptolomeos:
nem abba kra-khon nem Soesenios: entef...
 نيم آبكراجون نيم:  كيرى آبانوب نيم إبثولوميؤس: ...* طوبه
... إنتيف: سوسنيوس

* Bid…: mijn meester Abanoeb en
Ptolemaeus: abba Ekragon en Sosinius: dat...
 وابكـراجـون:  يا سيـدى أبانـوب وأبطـلماوس: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: وســوسنيـوس
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مجمع القديسين

* T=w: `w pini25 `narx3`erevc: abba Petroc
ieromartvroc: `n=t=e=4...
* Toobh…: o-pie nieshtie en arshie erevs: ava
Petros jero martieros: entef...
 أفا بتروس:  أوبي نيشتى إن أرشى إيريفس: … * طوبه
… إنتيف: ييرو مارتيروس
* Bid…: o grote aartspriester: abba Petrus de
hiëromartelaar: dat...
 أنبا بطـرس خـاتم:  يا رئيـس الكهنـة العـظيـم: ...* أطلب
...  ليغـفـر: الشهـداء
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مجمع القديسين

* T=w: `w niberi `mmartvroc: Pi_`ctavroc nem
Arcenioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: o nie verie em martieros:
Pistavros nem Arsenios: entef...
 بيستافروس نيم:  أو نيفيرى إممارتيروس: … * طوبه
... إنتيف: أرسينيوس
* Bid…: o nieuwe martelaren: Pistavros en
Arsenius: dat...
 بسطـورس:  أيها الشـهيـدان الجـديـدان: ... * أطلبا
...  ليغـفـر: وأرسانيـوس
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مجمع القديسين

* T=w : `w Mixa3l pih3jovmenoc : nem
Mixa3l pimonaoc : `n=t=e=4...
* Toobh…: O Micha-iel pie hie-ghomenos:
nem Micha-iel pie monagos: entef...
 نيم ميخائيل بى:  او ميخائيل بى هيغومينوس: ...* طوبه
… إنتيف: موناخوس
* Bid…: Michaël de hegoemen: en Michaël
de monnik: dat...
:  و ميخائيـل الـراهب:  يا ميخائيـل القمص: ... * أطلبا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: nixoroc `nte nimartvroc : `etav2ep`mkah
e0be P=x=c : `n=t=e=4...

* Toobh…: nie goros ente nie martieros: etav
shep em kah ethve Piegristos: entef...
 إيطاف شيب:  نى خوروس إنتى نى مارتيروس: … * طوبه
... إنتيف: إمكاه إثفى بخرستوس

* Bid…: o koren van martelaren: die geleden
hebben omwille van Christus: dat...
 الــذيـن تألمـوا من أجـل:  يا صفـوف الشهـداء: ...* أطلبوا
...  ليغـفـر: المسيح
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مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `mmainov23ri: Antwnioc
nem abba Pavle: `n=t=e=4...
* Toobh…: na-tshois en jotie em mai noe
shierie: avva Antonios nem ava Pavle: entef...
 أفا أنطونيوس:  ناشويس إنيوتى إمماى نوشيرى: ...* طوبه
… إنتيف: نيم أفا بافلى
* Bid…: mijn meesters en vaders die hun
kinderen liefhadden: abba Antonius en abba
Paulus: dat...
 أنبا:  يا سيـدى األبـويـن محبى أوالدهما: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: أنطـونيـوس وأنبا بـوال

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: pi=j e=0=v abba Makari: nem
nov23ri `n`ctavroforoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie shomt eth-oe-wab ava
Makarie: nem noe shierie en estavro-foros:
entef...
 نيم نوشيرى ان:  بى شومت اثؤواب افا ماكارى: …* طوبة
... إنتيف: استافروفوروس
* Bid…: o drie heilige Macarii: en hun zonen
de kruisdragers: dat...
 وأوالدهـم:  أيها الثالثـة مقـارات القـديسـون: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: لبـاس الصليب
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مجمع القديسين
* T=w: nau `nio5 `nh3jovmenoc : abba I=w=a nem
abba Dani3l : `n=t=e=4...

* Toobh…: na-tshois en jotie en hieghoemenos: ava Jo-annies nem ava Danie-iel:
entef....
 افا يؤنس نيم:  ناشويس انيوتى إن هيغومينوس: ...* طوبه
... إنتيف: افا دانييل
* Bid…: mijn meesters en vaders de hegoemenen:
abba Johannes en abba Daniël: dat...

 أنبا يـوحنا وأنبا:  يا سيـدى األبـويـن القمصيـن: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: دانيـال
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مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `mmainov23ri: abba Pi2wi
nem abba Pavle: `n=t=e=4...
* Toobh…: na-tshois en jotie em mai noe
shierie: ava Pishoi nem ava Pavle: entef...
 افا بيشوى:  ناشويس انيوتى امماى نوشيرى: ... * طوبه
… انتيف: نيم افا بافلى
* Bid…: mijn meesters en vaders die hun
kinderen liefhadden: abba Pishoi en abba
Paulus: dat...
 أنبا بـيـشـوى:  يا سـيـدى األبـويـن محبى أوالدهما: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: وأنبا بـوال
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مجمع القديسين

* T=w: nenio5 =e=0=v `nrwmeoc: Ma7imoc nem
Dometioc: `n=t=e4
= ...
* Toobh…: nen jotie eth-oe-wab en rome-os:
Maximos nem Dometios: entef...
 ماكسيموس نيم:  نين يوتى إثؤاب إنروميؤس: ...* طوبه
… إنتيف: دوميتيوس
* Bid…: onze heilige Romeinse vaders:
Maximus en Dometius: dat...
 مكسيمـوس:  يا أبـوينا القـديسيـن الـروميـيـن: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: ودوماديـوس
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مجمع القديسين

* T=w: pi`hme yit `mmartvroc: niqelloi `nte
@ih3t: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie ehme epsiet em martieros: nie
gelloi ente Shiehiet: entef...
 نى خيللوى:  بى إهمى إبسيت إممارتيروس: … * طوبه
… إنتيف: إنتى شيهيت
* Bid…: o negenenveertig martelaren: de
ouderlingen van Shiehiet: dat...
 شيـوخ:  أيـها التسـعة واألربعـون شهـيـدا: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: شـيهات
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مجمع القديسين

* T=w: pigwri =e=0v abba Mwc3: nem I=w=a
pixam3: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie khorie eth-oe-wab ava Mosie:
nem Jo-annies pie kamie: Entef...
 نيم يؤانس بى كامى:  بى جورى إثؤاب أفا موسى: ...* طوبه
… إنتيف:
* Bid…: o sterke, heilige abba Mozes: en
Johannes Kamé: dat...
 أنبا مـوسى ويحنــس كاما:  أيها القــوى القـديـس: ...* أطلبا
...  ليغفـر:

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: abba Paqwm fa 5koinwni`a: nem
)e`odwroc pe4ma03t3c: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Pagoom fa tie kienonie-a:
nem Theodoros pef mathieties: entef...
 نيم ثيؤدوروس بيف:  أفا باخوم فاتى كينونيا: … * طوبه
... إنتيف: ماثيتيس
* Bid…: abba Pachomius van de koinonia: en
Theodorus zijn discipel: dat…
 وثيــؤدوروس تلميــذه:  يا أنبا باخـوم أبا الشـركـة: ...* أطلبا
...  ليغـفـر:
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مجمع القديسين

* T=w: abba @enov5 piarx3man`drit3c: nem
abba B3ca pe4ma03t3c: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Shenoetie pie arshie manedrieties: nem ava Viesa pef mathieties:
entef...
 نيم أفا فيصا:  أفا شينوتى بى أرشى مينذريتيس: … * طوبه
… إنتيف: بيف ماثيتيس
* Bid…: abba Shenoete de Archimandriet: en
abba Besa zijn discipel: dat...
 وأنبا ويصا:  يا أنبا شنـوده رئـيس المتـوحـديـن: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: تلميـذه
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مجمع القديسين

* T=w: abba Nov4er nem abba Karoc: nem
peniwt Pafnovtioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Noefer nem ava Karos: nem
penjot Pafnotios: entef...
 نيم بين يوت:  أفا نوفير نيم أفا كاروس: … * طوبه
…  إنتيف: بافنوتيوس
* Bid…: abba Nofer en abba Karos: en onze
vader Pafnotius: dat...
 وأبانا بفنـوتـيـوس:  يا أنبـا نفــر وأنبـا كـاروس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر:
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مجمع القديسين

* T=w: abba Camov3l pi`omolojit3c: nem
Iovctoc nem Apollo ne4ma03t3c: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Samoe-iel pie omolo-khities:
nem Jostos nem Apollo nef mathieties: entef...
 نيم يوسطوس:  أفا صاموئيل بى أومولوجيتيس: ...* طوبه
... إنتيف: نيم آبوللو نيف ماثيتيس
* Bid…: abba Samuël de Belijder: en Justus
en Apollo zijn discipelen: dat...
 ويسطـس:  يا أنبـا صمـوئيـل المعتـرف: ...* أطلبـوا
.... ليغـفـر: وأبـولـلـو تلميـذيـه
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مجمع القديسين

* T=w: abba Apollo nem abba Apip: nem
peniwt abba Pigimi: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Apollo nem ava Apiep: nem
penjot ava Piezj-iemie: entef...
 نيم بين يوت أفا بي جيمى:  أفا أبوللو نيم أفا أبيب: ...* طوبه
...  إنتيف:
* Bid…: abba Apollo en abba Abieb: en onze
vader abba Pigimi: dat...
 وابـانا أنبـا:  يا أنبـا أبـولـلـو وأنبـا أبيـب: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: بيـجيـمى
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مجمع القديسين

* T=w: abba Evkin nem abba `Hron: nem apa
Hwr nem apa Fic: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Evkien nem ava Ehron: nem
ava Hor nem ava Fies: entef...
 نيم آباهور نيم آبا فيس:  أفا إفكين نيم أفا إهرون: ...* طوبه
…  إنتيف:
* Bid…: abba Evkin en abba Ehron: abba
Hor en abba Phies: dat...
 وأبـا هــور وأبا:  يا أنبـا إفـكـيـن وأنبـا إهــرون: ...* أطلبا
... ليغـفـر: فـيـس
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مجمع القديسين

* T=w: abba Parcwma nem Efrem: nem I=w=a
nem Cvmewn: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Parsooma nem Efrem: nem
Jo-annies nem Simeon: entef...
 نيم يؤنس نيم سيميؤن:  أفا بارسوما نيم إفريم: … * طوبه
… إنتيف:
* Bid…: abba Parsoma en Efriem: Johannes
en Simeon: dat...
:  ويـوحنا وسمـعان:  يا أنبـا بـرسـوما وافـريـم: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w: Epifanioc nem Amwnioc: nem
Arx3llit3c nem Arcenioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Epifanios nem Amonios: nem
Arshielities nem Arsenios: entef...
 نيم أرشيليتيس نيم:  إيبى فانيوس نيم أمونيوس: … * طوبه
 إنتيف: أرسينيوس

* Bid…: Epifanius en Amonius: Archiledes en
Arsenius: dat...
 وأرشـليـدس:  يـا إبيفـانيـوس وأمـونيــوس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: وأرسـانيـوس
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مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `nack3t3c: abba Abraam
nem Jewrj3: `n=t=e=4...
* Toobh…: na-tshois en jotie en askieties: ava
Abra-am nem Khe-or-khie: entef...
 أفا أبرآم نيم:  ناشويس إنيوتى إن أسكيتيس: ...* طوبه
… إنتيف: جيؤرجى
* Bid…: mijn meesters de ascetische vaders:
abba Abraam en abba Georgi: dat...
 أنبا أبـرآم:  ياسيـدى األبـويـن الناسكيـن: ...* أطلبا
...  ليغـفـر: وجيـؤرجى
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مجمع القديسين

* T=w: A0ancioc pi`apoctolikoc: Cev3roc
nem Diockoroc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Athanasios pie apostoliekos:
Sevieros nem Dioskoros: entef...
 سيفيروس نيم:  آثناسيوس بى أبوسطوليكوس: … * طوبه
... إنتيف: ديسقوروس
* Bid…: Athanasius de apostolische: Severus
en Dioscorus: dat...
 وسـاويـرس:  يا أثاناسيــوس الرسـولى: ...* أطلبوا
...  ليغفـر: وديسقـورس
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مجمع القديسين

* T=w: Bacilioc nem `Jrijorioc: nem peniwt
abba Kvrilloc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Vasilios nem ghrieghorios: nem
penjot ava Kierillos: entef...
 نيم بينيوت أفا:  فاسيليوس نيم إغريغوريوس: … * طوبه
… إنتيف: كيرلس
* Bid…: Basilius en Gregorius: en onze vader
abba Cyrillus: dat...
 وأبـانا أنبـا:  يابـاسيـليـوس وأغـريغـوريـوس: ...* أطلبـوا
...  ليغفـر: كيـرلس
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مجمع القديسين

* T=w: pi2omt 2e m3t `2m3n etav0wov5:
qen Nike`a e0be pinah5: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie shomt she miet eshmien etav
tho-oe-tie: gen Nieke-a ethve pie nahtie:
entef...
 خين:  بى شومت شى ميت إشمين إيطاف ثواوتى: ...* طوبه
... إنتيف: نى كي أ إثفى بي ناهتى
* Bid…: o driehonderdachttien die vergaderd
waren: in Nicea voor het geloof: dat...
 فى نـيقـيـه من:  الـذيـن اجتمعـوا318  أيها ال: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: أجـل اإليمان
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مجمع القديسين

* T=w: `w pi2e tebi `nte Kwctantinovpolic:
nem pi`cnav 2e `nte Efecoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: o-pie she te-vie ente Kostan-tienopolies: nem pie esnav she ente Efesos: entef...
 نيم:  أوبى شى تيفى إنتى كوسطانتينو بوليس: … * طوبه
... إنتيف: بى إسناف شى إنتى إفيسوس
* Bid…:
o
honderdvijftig
van
Constantinopel: en tweehonderd van Efeze:
dat...
:  بمـدينه القسطنـطيـنيـة150  أيها ال: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: والمـائـتيـن بأفـسس
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مجمع القديسين

* T=w: abba Hadid nem abba I=w=a: nem peniwt
pini25 abba Parcwma nem abba Tegi: `n=t=e=4...

* Toobh…: ava Hadied nem ava Jo-annies:
nem penjot pie nishtie ava Parsooma nem ava
Tezj-ie: entef...
 نيم بين يوت بي:  أفا هاديد نيم أفا يؤانس: … * طوبه
… إنتيف: نيشتى أفا بارسوما نيم أفا تيجى
* Bid…: abba Hadid en abba Johannes: onze grote
vader abba Parsoma en abba Tejie: dat...

 وأبانا العظيم أنبا:  يا أنبا حديد وأنبا يوحنا: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: برسوما وأنبا رويس
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مجمع القديسين

* T=w: abba Abraam pih3jovmenoc: nem
peniwt abba Markoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: ava Abra-am pie hie-ghomenos:
nem penjot ava Markos: entef...
 نيم بين يوت أفا:  أفا آفرآم بى هيغومينوس: … * طوبه
…  إنتيف: ماركوس

* Bid…: abba Abraam de hegoemen: en onze
vader abba Markus: dat...
:  وأبانـا أنبا مـرقـص:  يا أنبا أبـرآم القمص: ...* أطلبا
.... ليغـفـر
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مجمع القديسين

* T=w : nixoroc `nte nictavroforc :
etavgwk `ebol hi ni2a4ev : `n=t=e=4...
* Toobh…: nie goros ente nie estavro-foros:
etav khok evol hie nie shafev: entef...
 إيطاف:  نى خوروس إنتى نى إسطافروفوروس: ...* طوبه
... إنتيف: جوك إيفول هينى شافيف
* Bid…: o koren van kruisdragers: die
volmaakt zijn geworden in de wildernis: dat...
 الـذين كملـوا فى:  يا مصاف لبُـاس الصليـب: ...* أطلبوا
...  ليغـفـر: البـرارى
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مجمع القديسين

* T=w: pau `povro Kwctantinoc: nem, `#lan3
5ovrw: `n=t=e=4...
* Toobh…: pa-tshois ep oero Kostantienos:
nem Ielanie tie oero: entef...
 نيم إيالنى تى:  باشويس إبؤرو كوسطانتينوس: … * طوبه
… إنتيف: أورو
* Bid…: mijn meester Koning Constantijn:
en Helena de koningin: dat...
 و هيـالنه الملكــة:  يا سيـدى الملـك قـسطنـطيـن: ...* أطلبـا
...  ليغـفـر:
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مجمع القديسين

* T=w:
ni`alov
`ncabe
`mpar0enoc:
ni2elet `nte P=x=c: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie a-loe en sa-ve em parthenos:
nie shelet ente Piegristos: entef...
 نى شيلييت إنتى:  نى آلو إنصافى إم بارثينوس: ...* طوبه
…  إنتيف: بخرستوس

* Bid…: o wijze maagdelijke jonge vrouwen:
de bruiden van Christus: dat...
 الحكيمـات عـرائـس:  أيتها الفتيـات العــذارى: ...* أطلبن
....  ليغـفـر: المسـيح
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مجمع القديسين

* T=w: n3=e=0=v `nte pai`ehoov: piovai piovai
kata pe4ran: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie eth-oe-wab ente pai eho-oe:
pie oewai pie oewai kata pefran: entef...
اوواى بى
ِّ  بى:  نى إثؤاب إنتى باى إيهواو: … * طوبه
...  إنتيف:  كاطا بيفران:اوواى
ِّ
* Bid…: o heiligen van deze dag: iedereen bij
naam: dat...
:  كل واحـد باسمه:  يا قـديـسى هـذا الـيـوم: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر
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مجمع القديسين
* `Wcavtoc tensici `mmok : nem pihvmndoc David
:
ge
`n0ok
pe
piov3b
2a
`eneh
:
kata `tta7ic `mMelxicedek.
* O-savtos ten et-shisie emmok: nem pie hiemnozos
Davied: zje enthok pe pie oe-wieb sha eneh: kata et
tak-sies em Melshie-sedek.

:  نيم بى هيمنوذوس دافيد: * أوسافتوس تين إتشيسى إمموك
.سدك
ِ  كاطا إيطاكسيس ام ِملشي: جى إنثوك بي بى أوويب شا إينيه
* Evenzo verhogen wij u: met David de psalmist: u bent
priester voor altijd: naar de orde van Melchisedek.

 قـائـليـن أنت هـو الكـاهـن إلى:  مـع المـرتـل داود: * كـذلـك نعظمـك
. على طـقـس ملـشيصادق: األبــد
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مجمع القديسين

* T=w : peniwt =e=0=v `mpatriarx3c : abba (...)
piarx,3`erevc : `n=t=e=4...
* Toobh…:
penjot
eth-oe-wab
em
patriarshies : ava (...) pie arshie erevs :
entef...
( بى...)  أفا:  بين يوت إثؤاب إم باطريارشيس: ...* طوبه
.… إنتيف: أرشى إيريفس
* Bid…: onze heilige vader de patriarch:
abba (...) de hogepriester: dat...
( رئـيس...)  أنبا:  يا أبانا القـديـس البطـريـرك: ...* أطلب
...  ليغـفـر: الكهنـة
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مجمع القديسين

* T=w: peniwt =e=0=v `ndikeoc„ : abba (...)
pi`epickopoc : `n=t=e=4...
* Toobh…: penjot eth-oe-wab in zieke-os: ava
(...) pie episkopos: entef...
( بى...)  أفا:  بين يوت إثؤاب إنذيكيؤس: ...* طوفه
.… إنتيف: إبسكوبوس
* Bid…: onze heilige rechtvaardige vader:
abba (...) de bisschop: dat...
: ) األسـقـف...(  أنبا:  يا أبانا القـديـس البار: ...* أطلب
... ليغـفـر
De Doxologieen - الذوكصولوجيات

Psalie Watos op de
Doxologieën
إبصالية واطس على
الذوكصولوجيات

Psalie Watos op de Doxologieën

إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Ainaerhytc qen ou[isswou @ ]nahwc `eV] pisa`eneh @
neknai w
` Pa¡ ]nahwc `mmwou @ sa `eneh `nte pi`eneh.
* Bwlt `ebol qen napet-hwou @ qen tekjom `areh `eroi @
ouoh icjen jwou sa jwou @ ]najw `ntekme;myi qen rwi.
* Ik begin met verlangen, de Eeuwige God te prijzen, van
Uw genadegaven O mijn Heer, wil ik altoos zingen.
* Maak mij los van mijn slechtheden, bewaar mij door Uw
kracht, dat ik van geslacht tot geslacht Uw trouw, met
mijn mond verkondige.

:  مراحمك يـا سيدي:  وأسبح اللـه األبدي: * أبـتدئ باشـتياق
. أسبحها إلى أبد األبد
 كي:  وبقوتك إحفظني من جيل إلى جيل: * حلني من شروري
. ينطق فمي بعدلك
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إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Genoc `nnirwmi nem nirem `mve@ twbh ouoh rimi `ejwi@
na`anomi`a au[ici `eta`ave@ ouoh au`hros `e`hryi `ejwi.
* Decpouta P¡ `nte nijom@ ]twbh `mmok cwtem `eroi@
V] cwtem `epafi`a-hom@ hiou`i `mmwou `ebol haroi.
* O menselijke geslachten en hemelsen, bidt en
weent over mij, mijn ongerechtigheden zijn over mijn
hoofd gegaan, zij zijn mij te zwaar geworden.
* Meester Heer der machten, ik vraag U mij aan te
horen, O God hoor mijn zuchten, en hef ze van mij
op.

 ألن آثامي:  اطلبوا وابكـوا على: * ياجـنس البـشـر والسمائييـن
. وثقلت علي: عـلت على رأسي
 يا اللـه:  أطلب إليك أن تستجيب لي: * أيـها السـيد رب القوات
.  والقها عني: إسمع تنهدي

Psalie Watos op de Doxologieën

إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Ei`eretin `ntekmet¡ @ `anok qa pihyki sopt `erok
@ `aritt `m`vry] `mpitelwnyc @ vy`etafernobi `erok.
* Zety`a akcaji nemaf @ ak,w naf akbolf `ebol @
aksenhyt `e`hryi `ejwf @ ak,a nefnobi naf `ebol.
* Ik vraag Uw Heerschappij, aanvaard mij ik de
armzalige, laat mij zijn als de tollenaar, die tegen U
gezondigd had.
* Waarlijk sprak U tot hem, en vergaf hem, U had
medelijden met hem, en vergaf hem zijn zonden.

 وإجعلني مثل:  أنا المسكين إقبلني إليك: * أسأل من ربوبيتك
.  الذي اخطأ إليك:العشار
 وغفرت:  وتحننت عليه:  وغفرت لـه وحللته: * وحقا تكلمت معه

. له خطاياه
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إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Ymnoc
`nnilumny
@
nanobi
,w
nyi
`ebol
@ `aritt `m`vry] `n]porny @ ;y`etakcw] `mmoc `ebol.
* :rwpoc `nte `pcatanac @ achei ouoh acou`w @ aktoujoc
aknohem `mmoc @ je acranak `mpek`m;o.
* De meren prijzen U, vergeef mij mijn zonden, laat mij
zijn als de zondares, die U verlost hebt.
* Als symbool van de duivel, viel zij en werd verstrooid, U
hebt haar bevrijd en gered, want zij heeft U behaagd.

:  وإجعلني مثل الزانية:  وإغفر لي خطاياى: * والبـحيرات تُسـبح
. التي خلصتها
 ألنها:  أنقذتها وخلصتها:  سـقطت وإنحـلت: * ُمثـاالت الشـيطان
. أرضتك قدامك
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إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* I=yc P=,=c vyet`amoni @ acmacf `nje Mariam @
`aritt `m`vry] `mpiconi @ fy`etauasf `ncatekou`inam.
* Kuri`e ]twbh `mmok @ `mpefry] xeritoc @
afer`omologin `mmok @ `mpairy] efjw `mmoc.
* Jezus Christus de Almachtige, die geboren
is uit Maria, laat mij zijn als de rover, die
gekruisigd is aan Uw rechterhand.
* Net als hem vraag ik U, O wonderbaarlijke
Heer, hij belijdde U, en zei evenzo:
:  إجعلني مثل اللص:  الذي ولدتـهُ مريم: * يـا يسـوع المسيح الضابط
.صلب عن يمينك
ُ الذى
. هكذا قائال:  النـه إعترف بك:  أيها الرب العجيب: * ومثله أطلب إليك
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إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Loipon afcaji qen ouiyc @ oube V] `nte ninou]
@ `aripameu`i `wPa¡ @ `aripameu`i `wpanou].
* Moi nyi `nounai w
`
penouro@ nem oucovi`a nem
ou`[ro@ `aripameu`i w
` paouro@ aksan`i qen tekmetouro.

* Hij sprak met haast, tot de God der goden: “Gedenk
mij O mijn Heer, gedenk mij O mijn God.”

* Schenk mij genade O onze Koning, en wijsheid en
overwinning, gedenk mij O mijn Koning, wanneer
U in Uw koninkrijk komt.
 إذكرني يا:  إذكرني ياربي:  قبالة إله اإللهة: * وأيضا تكلم بسرعة
.إلهي
 متي جئت:  إذكرني ياملكي:  وحكمة وغلبة: * إعطني رحمة ياملكنا
.في ملكوتك
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* Nai `etafer `omologin @ `mmwou qen ouermeni`a @ n
` ;ok
de `wpacwtyr @ aksop `erok `ntef`omologi`a.
* Xmarwout P¡ `aker`hmot naf @ I=yc P=,=c =u=c =;=c @
aksenhyt `e`hryi `ejwf @ akouorpf `epiparadicoc.
* Hij beleidde U, met inzicht, en U, mijn Verlosser, nam
zijn belijdenis aan.
* U schonk hem genade O Gezegende Heer, O Jezus
Christus Zoon van God, U had erbarmen met hem, en
zond hem naar het Paradijs

 قـبلت إليك:  وأنت يا مخلصي:  اعترف بهم بتفسير: * وهؤالء الذين
.اعترافه
 إبـن اللـه وتحننت:  وأنعمت له يا يسوع المسيح: * تباركت أيها الرب
. وأرسلته إلى الفردوس: عليه
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* Ouoi nyi `anok e;be nanobi @ `apioujai cabol `mmoi
@ `anok hw qa pirefernobi @ I=yc panou] paouro `mmyi.
* Panou] ma`h;yk `eroi @ pano] cwtem `eroi @
sana`h;yk `e`hryi `ejwi @ `aritt `m`vry] `nouai `nnai.
* Wee mij door mijn vele zonden, redding is ver van
mij, ik de zondaar, O Jezus mijn ware God en Koning.
* Aanschouw mij O mijn God, O mijn God verhoor
mij, wees mij genadig, en laat mij zijn als een van hen.

 أنا أيضا:  الخـالص خارج عني: * الويل لي أنـا ألجل خـطاياي
. يا يسوع إلهي وملكي الحقيقي: الخاطئ
 واجعلني:  وتحنن على:  يا إلهي استجب لي: * تأمل إلى يـا إلهي
. كأحد هؤالء

Psalie Watos op de Doxologieën

إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Rek pahyt `epeknomoc @ ouoh nai qa tametathyt @ je
]cwoun je n
` ;wk ou`aga;oc @ `nrefsenhyt ouoh `nna`yt.
* Comc cwtem ouoh nai nyi @ vyetsop sa `eneh
@ `aripameu`i qen peknai @ sa `eneh `nte pi`eneh.
* Neig mijn hart tot Uw wetten, vergeef mij mijn
onwetendheid, want ik weet dat U goed bent, barmhartig
en genadig.
* Aanschouw, verhoor en wees mij genadig, O U die eeuwig
zijt, gedenk mij in Uw genade, tot in de eeuwen der
eeuwen.

 ألني أعلم أنك أنت:  وارحم جهالتي: * أمل قلبي إلى ناموسك
.  ورؤوف ومتحنن:صالح
:  اذكرني برحمتك:  أيها الكائن إلى األبد: * انظر واسمع وارحمني
. إلى أبد األبد
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* Tahoi jwji `ebol qen panouc @ `nninobi nem niswft @
]twbh `mmok w
` Pa¡ I=yc @ `mpercohi `mmoi qen pekjwnt.
* U=c =;=c senhyt qaron @ pirefcwnt `nreferhemi @ oude on
qenpek`mbon @ `mper]`cbw `ntametat`emi.
* Verwijder van mijn gedachten, de zonden en
ongerechtigheden, ik bid U mijn Heer Jezus, straf mij niet
in Uw toorn.
* Zoon van God heb erbarmen met ons, O Schepper en
Voorziener, en kastijd mijn onwetendheid niet, in Uw
boosheid.

:  أطلب إليـك ياربي يسوع:  الخطايا والغلط: * إقـطع مـن عـقلي
. التوبخني بغضبك
 تؤدب:  وال برجزك:  أيهـا الخـالق المدبر: * يا ابن اللـه تحنن علينا
. عدم معرفتي
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* V] pinis] `natnobi @ pi`ssyn `nref] `m`pwnq @
je `,ouws `m`vmou an `mpirefernobi @ `mv
` ry] `ntefkotf
ouoh `ntefwnq.
* <w nyi `ebol `anok qa pi,wb @ P¡ V] `nni`ewn @
sana`h;yk qa tametjwb @ `mpercomc `eroi qen ou`mbon.
* O God, groot en zonder zonde, de levengevende
boom, U wilt niet de dood van de zondaar, maar dat
hij zich bekeert en leeft.
* Vergeef mij, de zwakke, O Heer God der Eeuwen, wees
mijn zwakheid genadig, aanshouw mij niet in boosheid.

 ألنك:  الشجرة المعطية الحياة: * يا اللـه العظيم الغير الخاطي
.  مـثل ما يرجع ويحيى: التشاء موت الخاطئ
 إلي:  وال تنظر:  أيـها الـرب إلـه الدهور: * اغفـر لي أنا الضعيف
.بحنق
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* "epi `nnanobi `omoiwc @ aihitou `ebol P¡ panou] @
aiernobi I=yc Pa¡ @ aiernobi I=yc Panou].
* Wou`nhyt `e`hryi `ejwi @ cwlj `nna`anomi`a tyrou @
paouro `mperwp `eroi @ `nninobi `etaiaitou.
* Al mijn zonden hebt U, haastig afgewend O Heer mijn
God, ik heb gezondigd Jezus mijn Heer, ik heb gezondigd
Jezus mijn God.
*Wees geduldig met mij, ontbind al mijn overtredingen,
mijn Koning reken mij de zonden niet toe, die ik begaan
heb.

 أخطأت يا:  أيـها الرب إلهي: * وجميع خطاياى قـد ألقيتها سريعا
. أخطأت يايسوع إلهي: يسوع سيدي
 الخـطايا التي:  يـاملكي ال تحسب على:  وامـح كل آثامـي: * تأن على
. صنعتها
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* Sopten `erok `w=u=c pa-tyr @ piparaklyton cwtem `eroi @
]]ho `erok `wpacwtyr @ mare nekme;nayt tahoi.
* Fw] `nnanobi et,y @ P¡ vyetsop icjenhy @ ouoh
nohem `mmoi qen ni`anagky @ et]oube `nta'u,y.

* Neem ons tot U aan O Zoon van de Vader, hoor ons O
Parakliet, ik vraag U mijn Verlosser, laat U genade tot
mij komen.
* Wis uit mijn zonden, O Heer die voor alle tijden was,
en red mij van de benauwdheid, die mijn ziel overlaad.

: أسألـك يا مخلصي:  أيها المعـزي إسمعني: * إقبلنا إليك يا ابن اآلب
.فلتدركني رأفتك
 وخلصني من:  أيـها الرب الكائن منذ البدء: * وامح خطاياى
. المعاندة لنفسي: الضوائق
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* Qomqem `nnyettwtoun @ `nca ta'u,y nem pa=p=na
@ `mperhi `,rwm `etametat-cwoun @ `m`vry] hwf `nCodoma.
* Hwrs `nnanobi `e`hryi `ejwi @ `aricun,wrin `nnapara`ptwma @ oude on `mpertakoi @ `m`vry] hwf `nGomorra.
* Verstrooi hen, die onze ziel en geest bestrijden, werp mij
niet in het vuur in mijn onwetendheid, zoals Sodom.

* Mijn zonden hebben mij overladen, vergeef mij mijn
ongerechtigheden, en verderf mij niet, zoals Gomorra.

عـدم

 وال تحرق:  نحو نفوسنا وأرواحنا: * واكسر القائمين
.  مثل سدوم أيضا:معرفتي
:  وأيضا ال تهلكني:  إصفح عن زالتي: * الن خـطاياى تـعلو عـلى
. مثل عامـورا
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* Je aiernobi P¡ nai nyi @ aiernobi sa `tqa`e @ alla
P¡ `ariou`i nemyi @ `m`vry] `nnirem Nineu`y.
* {ere nouqybc auernum-vin@ ke au]ho `nou,w `ebol@
nai `etauermet`anoin@ ak,a nounobi nwou `ebol.

* Want Ik heb gezondigd O Heer, ik heb volkomen
gezondigd, maar Heer behandel mij, als het volk van
Nineveh.
* Zij ontwaakten en ontstaken hun lampen, en vroegen om
vergiffenis, zij bekeerden zich, en U vergaf ze hun zonden.

 لكن يارب:  أخـطأت إلى الغاية: * ألني أخطأت يارب إرحمني
. مثل أهل نينوى: اصنع معي
 هؤالء الذين:  وطـلبوا المغفرة: سـرجهم وإستيقظوا
ُ * فـأوقـدوا
ُ  و: تابوا
. غفرت لهم خطاياهم
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* }twbh `nnekmetsen-hyt @ `anok oubwk `nac;enic @
alla mare nekme;nayt @ tahoi Pa¡ qen ouiyc.
* }]ho `erok eijw `mmoc @ qen palac eierhumnoc
@ `ntaws `ebol nem pailaoc @ qen ou`cmy `nat,arwc.
* Ik bid om Uw barmhartigheid, ik de zwakke dienstknecht,
Uw genade, mijn Heer, kome mij haastig tegemoet.
* Ik smeek tot U, en mijn tong lofzingt U, ik roep met dit
volk, met een onophoudelijke stem.

:  لـكن فـلتدركني مراحمك:  أنا العبد الضعيف: * أطلب مـن تحننك
.يارب سريعا
:  صارخا مـع هذا الشعب:  بلساني مرتال: * أتـوسل إليك قائال
.بصوت غير ساكت
/

/

/
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ذوكصولوجيات الصوم الكبير
Een Doxologieën voor de Grote Vasten

 تقال في األيام والسبوت واآلحاد-1
1- voor zowel de weekdagen als
de zaterdagen / zondagen
 تقال في األيام-2
2- voor de weekdagen
 تقال في األيام والسبوت واآلحاد-3
3- voor zowel de weekdagen als
de zaterdagen / zondagen
 تقال في السبوت واآلحاد-4
4- voor de zaterdagen / zondagen
 تقال في السبوت واآلحاد-5
5- voor de zaterdagen / zondagen
ختام الذوكصولوجيات
Afsluiting van de Doxologieën

De Doxologieën

الذوكصولوجيات

(1)

Voor zowel de
weekdagen als de
zaterdagen / zondagen

تـُقـال في األيام والسبوت واآلحاد
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* Neknai `w Pau 5nahwc `mmwov :
2a `eneh `nte pi`eneh : ovoh icgen gwov 2a
gwov : 5nagw `ntekme0m3i qen rwi.
* Nik nai o pa tshois tie na hoos im moo-oe, sha
ineeh inte pie ineeh, oewoh is zj-in khoo-oe sha
khoo-oe, tie na kho in tik methmie gin rooi.

:  شا إينيه إنتي بى إينيه: * نيك ناي اوباتشويس تي ناهوس إمم ُواو
. تينا جـو إنتيك ميثمي خين روي: او
ُ او شا جو
ُ اووه يس جين جو
* Van Uw genadegaven O mijn Heer, wil ik
altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik
Uw trouw, met mijn mond verkondigen.
:  ومن جيــل إلى جيــل:  إلى أبــد األبــد: * أُسبح مراحمــك ياربى
.بفمى أُخبر بحقك
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* Na`anomia
avsici
`eta`afe
:
ovoh
av`hro2 `e`hr3i `egwi : F5 cwtem `epa4i`ahom :
hiov`i `mmwov `ebolharoi.
* Na anomeeja av itshie sie i-ta a fee, oewoh
av ihrosh i-ihrie i-khooi, Ifnoetie sooteem i-pa
feeja hom, hie oe-wie im moo-oe ivol haroi.
:  اووه أف إهروش إإهري إيجـوي: * نا آنوميا أفتشيسي إيطا آفي
.إممواو إيفول هاروي
 هي اووي: إفنوتى سوتيم إيبا فياهوم
ُ
* Mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd
gegaan, zij zijn mij te zwaar geworden, O God hoor
mijn zuchten, en hef ze van mij op.

 يا اللـه إسمــع تنهـــــدى: على
 وثقُلـــت: * آثامى علت على رأسى
ِّ
. وإطرحهــــا عنى:
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* `Aritt `m`fr35 `mpitelwn3c : f3`eta4ernobi `erok
: ak2enh3t `e`hr3i `egw4 : akxa ne4nobi na4 `ebol.
* A-rit im ifrietie im pie teelonies, fie itav ir
novie irok, ak shinhiet i-ihrie i-khof, ak ka nif
novie naf ivol.

 في إيطاف إيرنوفي إيروك: * أريتت إم إفريتي إمبي تيلونيس
.  أك كا نيف نوفي ناف إيفول:  أك شينهيت إإهـري إيجوف:
* Laat mij zijn als de tollenaar, die tegen U
gezondigd had, U had medelijden met hem, en
vergaf hem zijn zonden.
:  وترأفت عليه:  الـــــذى أخطأ إليــــك: * إجعلنى مثــــل العشــار
. وغفــــرت له خطايــــــاه
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* Aritt `m`fr35 `n5porn3 : 03`etakcw5 `mmoc `ebol
: aktovnoc aknohem `mmoc : ge acranak `mpek`m0o.
* A-rit im ifrietie im tie por nie, thie itak sootie
immos ivol, ak toe nos ak noheem immos, zje
as ra nak im pek imtho.

 ثى إيطاك سوتى إمموس إيفول: * أريتت إم إفريتي إن تي بورني
. جي أس راناك إمبيك إمثو:  أك طونوس أك نوهيم إمموس:
* Laat mij zijn als de zondares, die U verlost
hebt, U hebt haar bevrijd en gered, want zij
heeft U behaagd.

 وأنقذتهــا:  التى خلصتهــــا: * إجعلنى مثــــل الزانيـــة
. ألنها أرضتــــك أمامــــــك: ونجيتهـــا
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* Aritt `m`fr35 `mpiconi : f3`etava24 `nca tekov`inam
: a4er`omolojin `mmok : `mpair35 e4gw `mmoc.

* A-rit im ifrietie im pie sonie, fie itav ashf in sa
tik oe-wie nam, af ir o-mo-lo khien immok, im
pai rie tie if kho immos.
 فى إيطاف أشف إن صا تيك اووي: * أريتت إم إفريتي إمبي سوني
. إمباي ريتي إفجو إمموس:  أف إير اومولوجين إمموك: نام
* Laat mij zijn als de rover, die gekruisigd is
aan Uw rechterhand, hij belijdde U, en zei
evenzo.

:  الــــذي ُصلب عن يمينـــــك: * إجعلنى مثـــل اللص
.  هكـــــذا قائــــــال: وإعتـــرف بـــك
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* Ge `aripamev`i `w Pau : `aripamev`i `w Panov5
: `aripamev`i `w Paovro : ak2an`i qen tekmetovro.
* Zje a-rie pa meevie o pa tshois, a-rie pa
meevie o pa noetie, a-rie pa meevie o pa oero,
ak shan ie gin tik mit oero.

: اوبانوتي
 أري باميفئي: * جي أري باميفئي او باشويس
ُ
.اورو
ُ  أك شان إي خين تيك ميت: اورو
ُ أري باميفئي او با
* “Gedenk mij O mijn Heer, gedenk mij O mijn
God, gedenk mij O mijn Koning, wanneer U in
Uw koninkrijk komt.”
 متي:  إذكــــرني ياملكي:  إذكــــــرني يا إلهي: * إذكـــــرني ياربي
.جئت فى ملكوتك
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*`N0ok de `w Pa=c=w=r : ak2wp `erok `nte4`omoloj`ia :
ak2enh3t `e`hr3i `egw4 : a4ovorp4 `epiparadicoc.
* Inthok zee o pa Sootier, ak shoop irok in tif
omolokheeja, ak shinhiet i-ihrie i-khof, af oeoorpf i-pie paraziesos.

:  أك شوب إيروك إنتيف اومولوجيا: * إنثوك ذي او باسوتير
.او اوربف إيبي باراذيسوس
ُ  أف: أك شينهيت إإهري إيجوف

* U, mijn Verlosser, nam zijn belijdenis aan, U
had erbarmen met hem, en zond hem naar het
Paradijs.

 وترأفــــت:  قبلــــت إليـــك إعترافــــه: * فأنت يامخلصي
. وأرسلتـــه إلي الفــــردوس: عليــــه
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* Anok hw qa pire4ernobi : I=3c Panov5 paovro `mm3i
: 2ana`h03k `e`hr3i `egwi : `aritt `m`fr35 `novai `nnai.
* Anok ho ga pie rif ir novie, Iesoes pa noetie pa
oero im mie, shan-a ih-thiek i-ihrie i-khooi, a-rit
im ifrietie in oe-wai in nai.

: اورو إممي
ُ  إيسوس بانوتي با: * أنوك هو خا بي ريف إيرنوفي
. أريتت إم إفريتى إن اوواي إن ناي: شانا إهثيك إإهري إيجوي
* Wees ook mij, een zondaar, genadig, O
Jezus mijn ware God en Koning, en laat mij
zijn als een van hen.

:  يايســـوع إلهي وملكي الحقيقي: * وأنا أيضا الخاطي
.  وإجعلني كأحــــــد هــــــؤالء: تحنــــن علي
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* %cwovn ge n
` 0ok ov`aja0oc : `nre42enh3t ovoh `nna3t
: `aripamev`i qen peknai : 2a `eneh `nte pi`eneh.

* Tie soo-oen zje inthok oe aghathos, in rif
shinhiet oewoh in na-iet, a-rie pa meevie gin
pek nai, sha ineeh inte pie ineeh.
 إنريف شينهيت اووه إن نا إيت: او أغاثوس
ُ اون جي إنثوك
ُ * تي صو
. شا إينيه إنتي بي إينيه:  أري باميفئي خين بيك ناي:
* Ik weet dat U goed bent, barmhartig en
genadig, gedenk mij in Uw genade, tot in de
eeuwen der eeuwen.

 إذكـــــرني:  صالح رؤوف ورحيــــم: * أنــــــا أعـرف أنــــك
. إلي أبـد األبــــــــــد: برحمتـــــك
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* %twbh `mmok w
` Pau I=3c : `mpercohi `mmoi qen pekgwnt
: ovde on qen pek`mbon : `mper5`cbw `ntametat`emi.

* Tie toovh immok o pa tshois Iesoes, im pir so hie
immoi gin pek khoont, oe zee on gin pek im von, im
pir tie is voo in ta mit at ee-mie.
 إمبير صوهي إمموي خين: * تي طوبه إمموك او باشويس إيسوس
 إمبيرتي إسفو إن طاميت أت: اوذي اون خين بيك إمفون
ُ : بيك جونت
.إيمي
* Ik bid U mijn Heer Jezus, straf mij niet in Uw toorn, en
kastijd mijn onwetendheid niet, in Uw boosheid.

:  أن التبكتني بغضبـــــك: * أطلب اليـــــــك ياربي يســـــوع
.  تــــؤدب جهالتي: والبرجــــــزك
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* Ge `xovw2 `m`fmov an `mpire4ernobi : `m`fr35 `nte4kot4
ovoh `nte4wnq : 2ana`h03k qa tametgwb : `mpercomc `eroi qen
ov`mbon.

* Zje ik oe-oosh im ifmoe an im pie rif ir novie, im ifrietie
intif kotf oewoh in tif oon-g, shan-a ih-thiek ga ta mit
khoob, im pir soms iroi gin oe im von.
 إم إفريتي إنتيف كوتف اووه: اواوش إم إفمو أن إمبي ريف إيرنوفي
ُ * جي إك
 إمبير صومس إيروي خين او:  شانا إهثيك خا طاميت جوب: إنتيف اونخ
.إمفـون
* Want U wilt niet de dood van de zondaar, maar dat hij
zich bekeert en leeft, wees mijn zwakheid genadig, en
aanschouw mij niet in boosheid.

 تـــــرأف:  مثــــل أن يـــــرجع ويحيـــــا: * ألنك التشاء مـــــوت الخاطي
. والتنظــــــر إلي بغضب: علي ضعفي
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* Aiernobi I=3c Pau : aiernobi I=3c Panov5 :
paovro `mperwp `eroi : `nninobi `etaiaitov.
* Ai ir novie Iesoes pa tshois, ai ir novie
Iesoes pa noetie, pa oero im pir op iroi, in nie
novie i-tai ai toe.

 أي إيرنوفي إيسوس بانوتي: * أي إيرنوفي إيسوس باشويس
. إن ني نوفي إيطاي أيطو: اورو إمبير اوب إيروي
ُ  با:
* Ik heb gezondigd Jezus mijn Heer, ik heb
gezondigd Jezus mijn God, mijn Koning reken
mij de zonden niet toe, die ik heb begaan.

 ياملكــــي:  أخطأت يايســـوع إلهي: * أخطأت يايســـوع ربي
. الخطايـــــا التي صنعتهــــا: ال تحسب علي
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*%5ho `erok `w Pa=c=w=r : mare nekme0na3t tahoi
: `ntovnohem `mmoi qen ni`anajk3 : et5 ovbe `etayvx3.

* Tie tie ho irok oo pa Sootier, ma-ree nik mith
na-iet ta hoi, in toe noheem immoi gin nie anang-kie, it tie oe vee i-ta ipsie-shie.
 إن:  ماري نيك ميث نائيت طاهوي: * تي تيهو إيروك او باسوتير
. إت تي اوفي إيطا إبسيشي: طونوهيم إمموي خين ني أنانكي
* Ik vraag U mijn Verlosser, laat U genade tot
mij komen, en red mij van de benauwdheid,
die mijn ziel overlaad.
 لتخلصني من الشــــدائـد:  فلتدركني مراحمــــك: * أسألك يامخلصي
. المضــــــادة لنفسي:
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* Mperhi
`xrwm
`etametatcwovn
:
`m`fr35
hw4 `nCodoma : ovde on `mpertakoi : `m`fr35
hw4 `nJomorra.
* Im pir hie ikrom i-ta mit at soo-oen, im ifrietie
hof in Sodoma, oe zee on im pir ta koi, im ifrietie
hof in Ghomor-ra.

: إم إفريتي هوف إن صوذوما:* إمبيرهي إكروم إيه طاميت أتصؤون
.  إم إفريتي هوف إن غومورا:أوذي أون إمبيـر طاكوي
* Werp mij niet in het vuur in mijn
onwetendheid, zoals Sodom, en verderf mij
niet, zoals Gomorra.
:  وال تهلكني أيضا:  مثـــل ســـــدوم: * التحـــــرق عــــدم معرفتي
.مثـــــل عمـــــــورة
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* Alla Pau `ariovi nem3i : `m`fr35 `nniremninev3
: nai `etavermet`anoin : akxa novnobi nwov `ebol.
* Alla pa tshois arie oe-wie neemie, im ifrietie
in nie rim Nieneevie, nai itav ir meetanien, ak
ka noe novie noo-oe ivol.
:  إم إفريتي إن ني ريم ني نيفئي: * ألال باشويس أري اوؤي نيمي
.نواو إيفـول
كانو نوفي
ُ
ُ  أك: ناي إيطاف إير ميطانين
* Maar behandel mij Mijn Heer, als het volk
van Nineveh, zij bekeerden zich, en U vergaf
ze hun zonden.

:  مثــــــل أهل نينــــــوي: * لكن ياربي إصنـــــع معي
.  فغفــــــرت لهم خطاياهم: الـــــذين تابـوا
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* Alla mare nekme0na3t : tahoi Pau qen ovi3c
: `ntaw2 `ebol nem pailaoc : qen ov`cm3 `natxarwc.

* Alla maree nik mith na-iet, ta hoi pa tshois
gin oe ies, in ta oosh ivol nim pai la-os, gin oe
ismie in at karoos.
 إنطا: او يس
ُ  طاهوي باتشويس خين: * ألال ماري نيك ميث ناإيت
.او إسمي إن أت كاروس
ُ  خين: اوش إيفول نيم باي الؤس
* Uw genade kome mij, haastig tegemoet mijn
Heer, dat ik mag smeken met dat volk, met
een onophoudelijke stem.

 ألصرخ مـــع:  مراحمـــك ياربي: * لكن فلتدركني سريعــــا
.  بصوت اليسكـت: هــــــذا الشعب
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* E0be fai 5twbh `mmok : Pu F5 Pa=c=w=r
:
`mper`iri
`novhap
nem3i
:
`anok
qa
pigwb `nre4ernobi.
* Ethve fai tie toovh immok, Iptshois Ifnoetie
pa Sootier, im pir ie-rie in oe hap neemie, anok
ga pie khoob in rif ir novie.

:  إبتشويس إفنوتي باسوتير: * إثفي فاي تي طوبه إمموك
. أنوك خابي جوب إنريف إيرنوفي: إمبير إيرى إنؤهاب نيمي
* Daarom bid ik U, O Heer God mijn Verlosser,
veroordeel mij niet, ik de zwakke zondaar.

 مخلصي:  أيها الــــرب اإلله: * من أجــــل هـــــذا أطلب إليك
.  أنـــا الضعيف الخاطئ: التحاكمني
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* Alla bwl `ebol xw n3i `ebol : `nnapara`ptwma eto2 :
hwc `aja0oc ovoh `mmairwmi : nai nan kata pekni25 `nnai.

*Alla vool ivol ko nie ivol, in na para-iptoma it osh,
hoos aghathos oewoh im mai romie, nai nan kata
pek nieshtie in nai.
 هوس:  إن نا بارا إبطوما إتؤش: * ألال فول إيفول كوني إيفول
. ناي نان كاطا بيك نيشتي إن ناي: أغاثوس أووه إمماي رومي
* Maar ontbind en vergeef, mijn vele schulden, U
die Goed zijt en Menslievend bent, ontferm U over
ons volgens Uw grote genade.
:  كصالح ومحب البشــــر:  ذالتي الكثيـرة: * لكن حــــل واغفــــر لي
. إرحمنــــا كعظيــــــم رحمتك
Afsluiting van de Doxologieën - ختـام الــذكصــولــوجيــــات
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voor de weekdagen
تـُقـال في األيام
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* 5n3cti`a
nem
pi`2l3l
:
`n0wov
pe `pcw5 `nnenyvx3 : pitovbo nem 5me0m3i
: `n0wov pe 2avrana4 `mF5.
*Tie niestia nim pie eshliel, en thoo-oe pe ep sootie en
nen epsieshie, pie toevo nem tie methmie, en thoo-oe pe
shav ra naf em Efnoetie.

: إنثواو بي إبسوتي إن نين إبسيشي
: * تي نيستيا نيم بي إشليل
ُ
.إنثواو بي شاف راناف إم إفنوتي
: طوفـو نيم تي ميثمي
ُ
ُ بي

* Het vasten en het bidden, zijn de redding voor
onze zielen, in reinheid en rechtvaardigheid, heeft
God behagen.
 هما:  والطهارة والبـــــر:  هما خالص نفوسنا: * الصــــوم والصالة
. اللذان يرضيان اللـه

* 5n3cti`a 03`etac`wli : `mMw`vc3c higen pitwov :
2a`nte4si `mpinomoc nan : `ebol hiten Pu F5.
* Tie niestia thie etas oo-lie, em Mooisies hiezjen
pie too-oe, sha entef etshie em pie nomos nan, evol
hieten Eptshois Efnoetie.

طواو
 إم مويسيس هيجين بي: * تي نيستيا ثي إيطاس اولي
ُ
 إيفول هي تين:  شا إنتيف تشي إم بي نوموس نان:
.إبتشويس إفنوتي
* Het vasten heeft Mozes verheven, op de berg,
totdat hij de wet voor ons ontving, van de Heer
God.

 حتى:  موسى على الجبـــل: * الصــــوم هــــو الـــذي رفـــع
. من قبل الــــــرب اإلله: أخذ لنــــا الناموس

* 5n3cti`a 03`etac`wli : `n3
` liac e` p
` 2wi `e`tfe : ovoh
acnohem `ndani3l : `ebolqen `flakkoc `nnimov`i.

* Tie niestia thie itas o-lie, en Ielie-as eepshooi e-etfe, oewoh as nohem en Danie-iel,
evol gen ef lak kos en nie moe-wie.
 اووه:  إن إيلياس إإبشوي إإتفي: * تي نيستا ثي إيطاس اولي
.مو إي
ُ  إيفول خين إفالكوس إن ني: أسنوهيم إن دانييـل
* Het vasten heeft Elia verheven, tot de
hemel, en heeft Daniël gered, uit de
leeuwenkuil.
 وخلص:  إيليــا إلى السماء: * الصــــوم هــــو الــــذي رفــــع
. من ُجب األســـــــــــود: دانيــــال

*`A Penu I=3c P=x=c : ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh : 2a `nte4cotten
qen nennobi.
* A pentshois Iesoes Piegristos, er niestevien e-ehrie
e-khoon, en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh,
sha entef sot-ten gen nen novie.
 إن:  إيرنيستيفين إإهري إيجون: * أبين شويس إيسوس بخرستوس
 شا إنتيف سوتتين خين نين: إيهواو نيم إهمي إن إيه جوره
إهمي إن
ُ
.نوفي
* Onze Heer Jezus Christus, heeft voor ons gevast,
veertig dagen en veertig nachten, om ons te
verlossen van onze zonden.
 أربعيـن يومــــــا وأربعيـن:  صام عنــــا: * ربنــــا يسوع المسيح
. حتى خلصنا من خطايانـــــــــــا: ليلـــــة

*`Anon hwn marenern3ctevin : qen ovtovbo nem
ovme0m3i : ovoh `ntener`procevxec0e : enw2 `ebol
engw `mmoc.

* Anon hoon maren er niestevien, gen oe
toevo nem oe methmie, oewoh en ten er epros
ev shes-te, en oosh evol en khoo emmos.
: او ميثمي
ُ طوفـو نيم
ُ او
ُ  خين: * أنون هون مارين إيرنيستيفين
.اووه إنتين إير إبروس إفـشي ستي إنوش إيفول إنجو إمموس
* Laat ons ook vasten, met reinheid en
rechtvaardigheid, en laat ons bidden, roepende en
zeggende.

:  ونُص ِل:  بطهــــــارة وبــر: صــــــم
ُ * ونحــــن أيضا فلن
.صارخيــــن قائليـــــن

* Ge Peniwt etqen nif3ov`i : mare4tovbo `nge pekran :
marec`i `nge tekmetovro : ge fwk pe pi`wov 2a `eneh `am3n.

* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo enzje
pekran, mares ie enzje tek met oero, zje fook pe pie
oo-oe sha eneh amien.
:  ماريف طوفـو إنجي بيكران: * جي بينيـوت إتخين ني فيؤُوي
.اواو شا إينيه أمين
ُ ِ  جي فوك بي بي: اورو
ُ ماريس إي إنجي تيك ميت
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, want van U
is de heerlijkheid in eeuwigheid Amen.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: * أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد أمين
Afsluiting van de Doxologieën - ختـام الــذكصــولــوجيــــات
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Voor zowel de
weekdagen als de
zaterdagen / zondagen

تـُقـال في األيام والسبوت واآلحاد
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* Amwini `anau `epen=c=w=r @ pimairwmi
`n`aga;oc @ af`iri `m`phwb `n]nycti`a @ nem
pefnis] `n;ebi`o.
*Amooinie anav e-Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, af ierie em ep hoob en tie niestia, nem pef
nieshtie en thevio.
 أف:  بى ماى رومى إن أغاثوس: * أموينى أناڤ إي ِبين سوتير
. نيم بيف نيشتى إن ثيڤـيو: إيرى إم إبهوب إن تى نيستيا
* Komt aanschouwt onze Verlosser, de Goede
Menslievende; Hij heeft de vasten volbracht, met
Zijn grote nederigheid.
:  صنع فعل الصوم:  محب البشر الصالح: * تعالوا إنظروا مخلصنا
. بتواضعه العظيم

* Ca`pswi `nnitwou et[oci@ qen ouwrf `ncarkikon@
aftamon `epima `mmosi@ hina `ntenmosi `mpefry].
* Sa epshooi en nie too-oe et etshosie, gen oe-oorf
en sarkiekon, af ta-mon e-pie ma em moshie, hiena
enten moshie em pef rietie.

اواورف إن صاركي
* صا إبشوى إننى
ُ  خين: طواو إتتشوسى
ُ
 هينا إن تين موشى:  أف طامون إيبى ما إمموشى: كون
.إمبيف ريتى
* Hij verbleef boven op de hoge bergen, en
bedwong Zijn lichaam, Hij heeft ons de weg
gewezen, zodat wij Hem zouden volgen.

 لكى:  وعلمنا المسلك:  بإنفراد جسدى: * فوق الجبال العالية
. نسلُك مثله

* Afkwrf `n`tjom `nte pijaji @ nem nefkotc nem
nefkelwiji @ ouoh pireferpirazin @ af[isipi
`mpef`m;o.
* Af koorf en et khom ente nie khazj-ie, nem nef
kots nem nef ke looizj-ie, oewoh pie ref er
pierazien, af etshie shie-pie em pef emtho.

 نيم نيف كوتس نيم: * أف كورف إن إتجوم إنتي بى جاچى
 أفتشى شيبى:  اووه بى ريف إير بيرازين: نيف كي لويچى
.إمبيف إمثو
* Hij overwon de kracht van de vijand, zijn listen
en bedrog, en Hij heeft de verzoeker, openlijk
beschaamd.

جرب أمامه
ِ  ال ُم:  وإفتضح:  وحيله و ُحججه: * أبطل قوة العدو

* Ny`ete nouf `mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc =e;
= u@
auerme;re `epef`[ro @ `ejen nilwiji `nte pijaji.

* Nie e-te noef em mathieties, oewoh en
apostolos eth-oewab, av er meth-re e-pef
etshro, ezjen nie looizj-ie ente pie khazj-ie.
 أف:  اووه إن أبوسطولوس إثؤاب: * نى إيتي نوف إماثيتيس
. إيچين نى لويچى إنتي بى جاچى: إير ميثري إي بيف إتشرو
* Zijn eigen discipelen, en heilige apostelen,
getuigden van Zijn overwinning, over de
listen van de vijand.
 على:  شهدوا بغلبته:  والرسل األطهار: * وخواصه التالميذ
. ُحجج العدو

* Ounis] `nhyou `enaswf @ `fsop `ebol qen
]nycti`a @ `fnafw] `nninobi @ `fer`ckepazin
`nnyet[aqem.

* Oe-nieshtie en hie-joe e-na shoof, ef shop
evol gen tie niestia, ef na footie en nie novie,
ef er es-ke pa-zien, en nie et et-sha gem.
:  إفشوب إيڤول خين تى نيستيا: * اونيشتى إنهيو إينا شوف
.  إف إير إسكيبازين إننى إتشاخيم: إفنافوتى إننى نوڤـى
* Een grote en overvloedige gunst, wordt gevonden
door te vasten, het wist de zonde uit, en bedekt hen
die bezoedeld zijn.

 للذين:  يمحو الخطايا:  كائن فى الصوم: * ربح عظيم كثير
. تدنسوا

* <w `n]met`amelyc @ ouoh [i `n]metiyc @ kw]
`nca ]metmaicon @ ouoh [oji `nca ]`agapy.

* Koo en tie met a-melies, oewoh etshie en tie
met-ies, kootie ensa tie met maison, oewoh
etshozj-ie ensa tie aghapie.
 كوتى إنصا:  اووه تشى إننى ميتيس: * كو إنتى ميت أميليس
.  اووه إتشوچى إنصا تى آغابى: تى ميت ماي صون
* Wendt de luiheid van u af, en wordt
werkzaam, zoekt de broederliefde, en jaagt de
liefde na.
 وإسعوا:  إطلبوا المحبة األخوية:  وتنشطوا: * إتركوا الكسل
. نحو المودة

*`Pjwk `mpi;ebi`o `ebol @ ouoh ]me;myi
`n]meteucebyc @ `p,w `ebol `nni`anomi`a @ `ebol
hitotc `n]nycti`a.
* Ep khook em pie thevio evol, oewoh tie methmie
en tie met ev sevies, ep koo evol en nie anomia, evol
hietots en tie niestia.

 اووه تى ميثمى إن تى ميت إڤ: * إبجوك إمبى ثيڤـيو إيڤـول
 إيڤول هيطوطس إنتى:  إبكو إيڤول إننِى آنوميا: سي ڤيس
.نيستيا
* De volmaakte nederigheid, rechtvaardige
godsvrucht, en vergeving van overtredingen,
komen door het vasten.
.  من قِبل الصوم:  وغفران اآلثام:  وبر التقوى: * كمال التواضع

* Nye;na`amoni `ntotc @ `n]nycti`a nem pi`slyl @
`ere hancyfi nem hanhoplon @ eumyn `ebol qen
noujij.
* Nie eth-na amoonie en tots, en tie niestia nem pie
eshliel, e-re han siefie nem han hoplon, ev mien evol
gen noe zj-iekh.

:  إن تى نيستيا نيم بى إشليل: * نى إثنا أمونى إن طوطس
 إڤ مين إيڤول خين: إيري هان سيفى نيم هان هوبلون
.نوچيج
* Zij die volharden, in het vasten en het bidden,
dragen altijd zwaarden en wapens, in hun hand.

 دائما بأيديهم سيوف:  بالصوم والصالة: * المتمسكون
. وأسلحة

*`Pouro `nte ]hiryny @ Pen¡ I=yc P=,=c @
ermakarizin `n]nyctia @ nem ouon niben `etau`iri
`mmoc.
* Ep oero ente tie hierienie, Pentshois Iesoes
Piegristos, er makariezien en tie niestia, nem oe-on
nieven etav ie-rie emmos.

:  بين شويس إيسوس بخريستوس: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
اواون نيفين إيطاف إيرى
ُ  نيم: إير ماكاريزين إنتى نيستيا
. إمموس
* De Koning van de vrede, onze Heer Jezus
Christus, zegent het vasten, en allen die er deel aan
nemen.
.  وكل من مارسه:  يُغبط الصوم:  ربنا يسوع المسيح: * ملك السالم

*`Pgenoc `nniponyroc @ sauvwt sautako @ `ebol
hiten ]`proceu,y @ nem ]nycti`a nem nitwbh.

* Ep khenos en nie ponieros, shav foot shav
ta-ko, evol hieten tie pros evshie, nem tie
niestia nem nie toobh.
:  شاڤ فوت شاڤ طاكو: * إب جينوس إننِى بونيروس
.  نيم تى نيستيا نيم نى طوبه: إيڤول هيتين تى إبروس إڤشى

* Het geslacht van boosdoeners, vlucht en
wordt vernietigd, door het bidden, het vasten
en smeekbeden.
:  بواسطة الصالة:  يهربون ويهلكون: * جنس األشرار
. والصوم مع الطلبات

* Nimarturoc `nte P=,=c @ au`[ro `nnibacanoc @ `ebol
hitotc `n]nycti`a @ nem `pfai `ntechupomony.

* Nie martieros ente Piegristos, av etshro en
nie vasanos, evol hietots en tie niestia, nem ep
fai en tes hiepomonie.
إننى
ِ  أڤ إتشرو: * نى مارتيروس إنتي بخريستوس
 نيم إب فاى إن:  إيڤول هى طوطس إن تى نيستيا: ڤاصانوس
. تيس هيبومونى
* De martelaren van Christus, overwonnen het
leed, door het vasten, de volharding en het geduld.

:  بواسطة الصوم:  تغلبوا على العذابات: * شهداء المسيح
. واحتمال صبره

* Nicabeu `mpar;enoc @ nyetjolh `mpitoubo @
noulampac naumeh `nneh @ e;be pi`slyl nem
]nycti`a.

* Nie savev em parthenos, nie et kholh em pie
toevo, noe lampas nav meh en neh, ethve pie
eshliel nem tie niestia.
نو
ٌ  نى إتجوله إمبى: * نى صاڤيڤ إم بارثينوس
ُ : طوڤـو
. إثقي بى إشليل نيم تى نيستيا: المباس ناڤميه إننيه
* De wijze maagden, die bekleed zijn met reinheid;
hun kruiken waren gevuld met olie, door het
bidden en vasten.
 كانت مصابيحهن:  المتسربالت بالطهارة: * العذارى الحكيمات
.  بالصالة والصوم: مملوءة زيتا

* Ny`etauranaf `mP¡ V] @ qen nou`hbyou`i
e;naneu @ aumenre `pcai `n]nycti`a @ nem `pcai
`ntechupomony.
* Nie etav ranaf em Eptshois Efnoetie, gen noe
ehvie-oewie eth-na nev, av menre ep sai en tie
niestia, nem ep sai en tes hie-po mo-nie.
: نو إهڤيؤُى إثنانيڤ
ُ  خين: * نى إيطاڤ راناف إم إبشويس إفنوتى
. نيم إبصاى إن تيس هيبومونى: أڤ ِمنري إبصاى إن تى نيستيا
* Zij die de Heer God hebben behaagd, met hun
goede werken, hielden van de pracht van het
vasten, de volharding en het geduld.

 أحبوا بهاء:  بأعمالهم الصالحة: * الذين أرضوا الرب اإلله
.  واحتمال صبره: الصوم

* Afws `ebol `nje Dauid @ qen pi'altyrion =e;
= u
@ je ]nakolj `nta'u,y @ `mpek`m;o qen ounycti`a.

* Af oosh evol enzje Davied, gen pie
psaltierion eth-oewab, zje tie na kolkh en ta
psieshie, em pek emtho gen oe niestia.
:  خين بى إبصالتيريون إثؤاب: * أف اوش إيڤول إنچي داڤيد
.او نيستيا
ُ  إمبيك إمثو خين: چي تى ناكولج إن طا إبسيشى
* David heeft geroepen, in de heilige Psalmen:
“Ik heb mijn ziel voor U verootmoedigd, door
het vasten.”
 إنى أحنيت:  المقدس قائال: * صـرخ داود في سفر المزامير
.  أمامك بالصوم: نفسى

* Pauloc pi`apoctoloc @ ouoh `vlac `mpi`c;oinoufi @
je qen ounycti`a nem ou`srwic @ qen han`ehoou nem
han`ejwrh.
* Pavlos pie apostolos, oewoh ef las em pie estoi
noefie, zje gen oe niestia nem oe esh roois, gen han
eho-oe nem han e-khoorh.

 اووه إف الس إمبى إسطوى: * باڤلوس بى أبوسطولوس
هواو
ُ  خين هان إي: او إشرويس
ُ او نيستيا نيم
ُ  چي خين: نوفى
. نيم هان إيجوره
* Paulus de apostel, met de zoete tong, spreekt over
het vasten en waakzaamheid, dag en nacht.

 فى:  إنى بصوم وسهر:  لسان العطر يقول: * بولس الرسول
. أيام وليال

* Ge Peniwt etqen nif3ov`i : mare4tovbo `nge pekran :
marec`i `nge tekmetovro : ge fwk pe pi`wov 2a `eneh `am3n.

* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo enzje
pekran, mares ie enzje tek met oero, zje fook pe pie
oo-oe sha eneh amien.
:  ماريف طوفـو إنجي بيكران: * جي بينيـوت إتخين ني فيؤُوي
.اواو شا إينيه أمين
ُ ِ  جي فوك بي بي: اورو
ُ ماريس إي إنجي تيك ميت
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, want van U
is de heerlijkheid in eeuwigheid Amen.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: * أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد أمين
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* Pimairwmi `n`aga;oc @ Pa¡ I=y=c ]]ho
`erok @ `mperhit caja[y `mmok @ nem
nibaempi `nrefernobi.
*Pie mai roomie en aghathos, pa tshois Iesoes tie tie
ho erok, em per hiet sa kha tshie emmok, nem nie
va em pie en ref er novie.
:  باتشويس إيسوس تي تيهو إيروك: * بي ماي رومي إن أغاثوس
. نيم ني فا إمبي إنريف إيرنوفي: إمبير هيت صاجاتشي إمموك
* U die Goed zijt en Menslievend bent: mijn Heer
Jezus, ik vraag U: plaats mij niet aan Uw
linkerhand: samen met de bokken, de zondaars.

 أسألك ال:  سيدي يسوع المسيح: * يا محب البشر الصالح
. مع الجداء الخطاة: تطرحني علي شمالك

* Oude on `mperjoc nyi @ je ]cwoun `mmok an @
masenak `ebolharoi @ vyetcebtwt `mpi`,rwm
`n`eneh.
* Oe ze on em per khos nie, zje tie soo-oen emmok
an, ma she-nak evol haroi, fie et seb-toot em pie
ekroom en eneh.

: صواون إمموك أن
 جي تي: * اوذيه اون إمبير جوس ني
ُ
 في إت سيب طوت إمبي إكروم إن: ماشي ناك إيفول هاروي
.إينيه
* En zeg niet tegen mij: “Ik ken u niet, ga weg van
mij, jullie die gereed zijn, voor het eeuwige vuur.”

:  إذهب عني أيها المعد:  إني ما أعرفك: * وال تقل لي أيضا
.للنار األبدية

* }`emi gar qen oume;myi @ je `anok ourefernobi @
ouoh na`hbyou`i tyrou ethwou @ ceouwnh `ebol
`mpek`m;o.
* Tie e-mie ghar gen oe methmie, zje anok oe ref er
novie, oewoh na ehvie oe-wie tieroe et hoo-oe, se oeonh evol em pek emtho.

: اوريف إير نوفي
ُ  جي أنوك: او ميثمي
ُ * تي إيمي غار خين
اواونه إيفول إمبيك
اووه نا إهفي اووي تيرو
ُ  سي: إتهواو
ُ
.إمثو
* Want ik weet waarlijk, dat ik een zondaar ben, en
al mijn slechte daden, zijn zichtbaar voor U.

 كلها:  وأعمالي الرديئة:  اني خاطئ: * ألني أعلم بالحقيقة
.ظاهرة امامك

* }jo `n`t`cmy `nte pitelwnyc @ eiws `ebol eijw
`mmoc @ je V] ,w nyi `ebol @ je `anok
ourefernobi.
* Tie kho en et esmie ente pie teloonies, eej osh evol
eej kho emmos, zje Efnoetie koo nie evol, zje anok
oe ref er novie.

 إي اوش إيفول إيجو: * تي جو إن إت إسمي إنتي بي تيلونيس
.اوريف إيرنوفي
ُ  جي أنوك:  جي إفنوتي كوني إيفول: إمموس

*Ik spreek met de stem van de tollenaar, roepende
en zeggende: “O God vergeef mij, want ik ben een
zondaar.”

 أنا:  اللهم إغفر لي:  صارخا قائال: * أقول بصوت العشار
.الخاطئ

* Aiernobi aiernobi @ Pa¡ I=y=c ,w nyi `ebol @ je
`mmon bwk `naternobi @ oude `mmon=o=c `nat,w `ebol.

* Ai er novie ai er novie, pa tshois Iesoes koo
nie evol, zje emmon vook en at er novie, oe ze
emmon etshois en at koo evol.
:  باتشويس إيسوس كوني إيفول: * أي إيرنوفي أي إير نوفي
اوذي إممون تشويس إن أت
ُ : جي إممون فوك إن أت إيرنوفي
.كو إيفول
* Ik heb gezondigd, ik heb gezondigd, mijn Heer
Jezus vergeef mij, want er is geen dienstknecht
zonder zonde, en geen Heer zonder vergeving.
:  ألنه ليس عبد بال خطية:  يا ربي يسوع إغفر لي: * أخطأت أخطأت
.و ال سيد بال مغفرة

* Moi nyi P¡ `noumetanoi`a @ `e`pjintaermetanoin @
`mpate `vmou mas;am `nrwi @ qen nipuly `nte
`amen].
* Moi nie Eptshois en oe metania, e-ep zj-ien ta er
metanien, em pa-te efmoe ma esh tam en rooi, gen
nie pie-lie ente amentie.

 إم: إإبجين طا إيرميطا نين: * موي ني إبتشويس إن ُؤ ميطانيا
.  خين ني بيلي إنتي أمينتي: باتي إفمو ما إشطام إن روي
* Schenk mij berouw, o Heer, zodat ik mij bekeren
zal, voordat de dood mijn mond sluit, achter de
poorten van de hades.

:  قبل ان يسد الموت فمي:  توبة لكي أتوب: * أعطني يا رب
.في ابواب الجحيم

* Ouoh on `nata]logoc @ qa nai tyrou `etaiaitou @
pi`krityc `mmyi I=y=c @ `n;of e;na]hap `eroi.

* Oewoh on en at a-tie loghos, ga nai tieroe
etai ai toe, pie ekrie-ties emmie Iesoes, enthof
eth-na tie hap eroi.
 بي:  خاناي تيرو إيطاي أيطو: * اووه اون إنطا تي لوغوس
. إنثوف إثنا تي هاب إيروي: إكريتيس إممي إيسوس
* En schenk mij ook een antwoord, voor alles
wat ik heb gedaan, o Jezus de rechtvaardige
Rechter; U zult mij oordelen.
 يسوع القاضي:  عن كل ما فعلته: * ولكي أعطي أيضا جوابا
. هو يدينني: العادل

* Ourefsenhyt pe Pa=c=w=r @ ef`esenhyt qa peflaoc @
hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan kata
peknis] `nnai.
* Oe ref shenhiet pe pa Sootier, ef e-shenhiet ga pef laos, hoos aghathos oewoh em mai roomie, nai nan kata
pek nieshtie en nai.
 هوس:  إف إي شينهيت خا بيف الؤس: اوريف شينهيت بي باسوتير
ُ *
. ناي نان كاطا بيك نيشتي إن ناي: أغاثوس اووه إم ماي رومي

* Mijn Verlosser is barmhartig, en genadig jegens
zijn volk, U die Goed zijt en Menslievend bent,
ontferm U over ons volgens Uw grote genade.
:  كصالح ومحب البشر:  يترأف علي شعبه: * رؤوف هو مخلصي
.إرحمنا كعظيم رحمتك
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* }nycti`a nem pi`slyl @ qen outoubo nem
oumetcemnoc @ nem ou`agapy `natdoloc @
nai ne ny`esauranaf `mP=,=c.

* Tie niestia nem pie eshliel, gen oe toevo nem oe
met semnos, nem oe aghapie en at zolos, nai ne nie
e-shav ranaf em Piegristos.
 نيم: اوميت سيمنوس
ُ طوڤو نيم
ُ او
ُ  خين: * تى نيستيا نيم بى إشليل
. ناى ني نى إشاڤ راناف إم بخريستوس: او أغابى إن أت ذولوس
ُ
* Het vasten en het bidden, met reinheid en
zuiverheid, en liefde zonder bedrog; daarin heeft
Christus behagen.
 هما اللذان:  ومحبة بغير غش:  بطهارة وعفاف: * الصوم والصالة
. يرضيان المسيح

* }=n=y=c @ qen ounehpi nem ourimi @ nem ou`agapy
`natmetsobi @ nai ne ny`esauranaf `mpia;nobi.
* Tie niestia nem pie eshliel, gen oe nehpie
nem oe riemie, nem oe aghapie en at met
shovie, nai ne nie e-shav ranaf em pie athnovie.
 نيم او: او ريمى
ُ او نهبى نيم
ُ  خين: * تى نيستيا نيم بى إشليل
.  ناى ني نى إشاڤ راناف إمبى أثنوڤى: أغابى إن أت ميت شوڤى
* Het vasten en het bidden, met rouwklacht en
geween, en een onwankelbare liefde; daarin
heeft de Zondeloze behagen.

 هما:  ومحبة بغير رياء:  بنحيب وبكاء: * الصوم والصالة
. اللذان يرضيان الذى بال خطية

* }=ny
= c= @ qen ouhyt ef;ebi`yout @ nem ou=p=na
eftennyout
@
nai
ne
ny`esauranaf
`mvyettoubyout.
* Tie niestia nem pie eshliel, gen oe hiet ef
thevi-oet, nem oe pnevma ef ten nie-oet, nai
ne nie e-shav ranaf em fie et toe vie-oet.
 نيم ا ُو إبنڤما: اوهيت إف ثيفيِّوت
ُ  خين: * تى نيستيا نيم بى إشليل
. ناى ني نى إشاف راناف إمفى إتطو ڤيِّوت: إف تي نييِّوت
* Het vasten en het bidden, met een nederig
hart, en een verbroken geest; daarin heeft de
Zuivere behagen.

 هما:  وروح منسحق:  بقلب متواضع: * الصوم والصالة
. اللذان يرضيان الطاهر

* }==n=y=c @ ny`etaunohem `mpisomt `n`alou `n`agioc @
Cedrak Micak Abdenagw @ `ebol qen ]`hrw
`ncate.
* Tie niestia nem pie eshliel, nie etav nohem
em pie shomt en a-loe en akhios, Sedrak
Miesak Abdenagho, evol gen tie ehro en sa-te.
 نى إيطاڤ نوهيم إمبى شومت إن آلو إن: * تى نيستيا نيم بى إشليل
.  إيڤول خين تى إهرو إنصاتي:  سيدراك ميساك أبديناغو: أجيوس
* Het vasten en het bidden, hebben de drie
heilige jongelingen, Sadrak, Mesak en
Abednego, van de vuuroven gered.

:  هما اللذان خلصا الثالثة فتية القديسين: * الصوم والصالة
. من أتون اللهيب: .سدراك وميساك وأبدناغو

* }=ny
= c= @ n
` ;wou pe `phoplon `mpi[ro @ n
` ;wou ne
ny`etoumosi `nqytou @ `nje ni`,ricti`anoc.
* Tie niestia nem pie eshliel, en thoo-oe pe ep
hoplon em pie etshro, en thoo-oe ne nie etav
moshie en gietoe, enzje nie egriestianos.

إنثواو بي إب هوبلون إمبى
: * تى نيستيا نيم بى إشليل
ُ
 إنچي نى: إنخيتو
إتوموشى
: إتشرو
ُ
ُ إنثواو ني نى
ُ
. إخريستيانوس
* Het vasten en het bidden, zijn de wapens
van de overwinning, en de levensweg, die de
Christenen volgen.

:  وهما اللذان يسلك:  هما سالح الغلبة: * الصوم والصالة
. فيهما المسيحيون

* Hiten ]nycti`a nem pi`slyl @ afer`pem`psa `nje
Abraam @ e;re V] jwili `erof @ nem
nefaggeloc =e=;u.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, af er ep
em epsha enzje Abra-am, eth-re Efnoetie
khooi-lie erof, nem nef ankhelos eth-oewab.

 أف إير إب إمبشا إنچي: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 نيم نيف أنجيلوس إثؤاب:  إثري إفنوتى جويلى إيروف:أبرآم
* Door het vasten en het bidden, is Abraham
waardig gemaakt, om God te ontvangen, met
Zijn heilige engelen.

:  أن يضيف هللا عنده:  إستحق إبراهيم: * بالصوم والصالة
. مع مالئكته األطهار

* H=i=t=e=n @ af`ini `e`pswi `n`icaak @ `nou;ucia
ectoubyout @ af]myini `eP=,=c.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, af ie-nie eepshooi en Isa-ak, en oe thiesia es toe vie-oet,
af tie mienie e-Piegristos.

 آڤ إينى إإبشوى إن: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 إفتى مينى إي: او ثيسيِّا إس طوڤيِّوت
ُ  إن: إيصآك
. بخريستوس
* Door het vasten en het bidden, werd Isaak
geofferd, als een rein offer, als voorafbeelding
van Christus.

 معطيا:  ذبيحة طاهرة:  أُصعد اسحق: * بالصوم والصالة
. إشارة للمسيح

* H=i=t=e=n @ afnohem `nje Iakwb @ `ebol qen pefcon
`ycau @ ouoh af[i `nou`cmou `ebolqen pefiwt.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, af no-hem
enzje Jakoob, evol gen pef son Iesav, oewoh
af etshie en oe esmoe evol gen pefjoot.
 إيڤول:  أفنوهيم إنچي ياكوب: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
او إسمو إيڤول خين
ُ  اووه أفتشى إن: خين بيف صون إيصاڤ
.بفيوت
* Door het vasten en het bidden, werd Jakob
gered, van zijn broeder Esau, en hij ontving
de zegen van zijn vader.

 وأخذ:  من عيسو أخيه:  خلُص يعقوب: * بالصوم والصالة
. بركة من أبيه

* H=i=t=e=n @ `aP¡ senhyt qa pefbwk @ pi`aga;oc Iwb
pi`;myi @ ouoh af] naf `noutal[o.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, a-Eptshois
shenhiet ga pef vook, pie aghathos Joob pie
ethmie, oewoh af tie naf en oe tal etsho.

 أإبشويس شينهيت خابيف: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 اووه أفتى ناف إن:  بى أغاثوس يوب بي إثمى: ڤوك
. اوطالتشو
ُ

* Door het vasten en het bidden, had de Heer
erbarmen met Zijn dienaar, de rechtvaardige
goede Job, en Hij schonk hem genezing.

 الصالح البار:  تراءف الرب على عبده: * بالصوم والصالة
.  ومنحه الشفاء: أيوب

* H=i=t=e=n @ au`wli `niwcyv @ af`erouro `ejen
<ymi @ ouoh afnohem `ebolqen ]porny.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, av
oolie en Joosief, af er oero ezjen Kiemie,
oewoh af nohem evol gen tie pornie.
 أف:  أڤ اولى إن يوسيف: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
.  اووه أفنوهيم إيڤول خين تى بورنى: اورو إيچين كيمى
ُ إير
* Door het vasten en het bidden, werd
Jozef verhoogd, heerste hij over Egypte,
en werd hij gered van de zondares.
:  وملك على مصر:  إرتفع يوسف: * بالصوم والصالة
. وخلص من الزانية

H=i=t=e=n @ `aV] `wli `mpefjwnt @ `ebolha
niremnineu`y @ ouoh afnahmou `ebol qen nounobi.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, a Efnoetie
oolie em pef khoont, evol ha nie rem Nienevie, oewoh af nahmoe evol gen noe novie.

 أإفنوتى اولى إم بيف: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 اووه أفناهمو إيڤول خين:  إيڤول ها نى ريم نى نيڤى: جونت
.نونوڤى
ُ

* Door het vasten en het bidden, hief God zijn
boosheid op, van het volk van Nineveh, en
redde hen van hun zonden.

:  عن أهل نينوى:  رفع هللا غضبه: * بالصوم والصالة
. وخلصهم من خطاياهم

* H=i=t=e=n
@
ni`provytyc
nem
ni`;myi
@
auer`provyteuin tyrou @ e;bytf qen ou;o `nry].
*Hieten tie niestia nem pie eshliel,
nie
eprofieties nem nie ethmie, av er eprofietevien, tieroe, ethvietf gen oe-tho en rietie.

 نى إبروفيتيس نيم نى: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
اوثو
ُ  إثڤيتف خين:  أڤ إير إبروفي تيڤين تيرو: إثمى
.إنريتى
* Door het vasten en het bidden, profeteerden,
alle profeten en rechtvaardigen, over Hem in
vele opzichten.

:  واألبرار من أجله:  تنبأ جميع األنبياء: * بالصوم والصالة
. بأنواع كثيرة

* H=i=t=e=n @ ni`apoctoloc `n`agioc @ afouorpou
euerkurizin @ qen ]oikoumeny tyrc.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, pie
apostolos en akhios, af oe orpoe ev er
kieriezien, gen tie iekoemenie tiers.

 نى أبوسطولوس إن: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 خين تى إيكومينى: اوربو إڤ إيركيريزين
او
ُ
ُ  أف: أجيوس
. تيرس
* Door het vasten en het bidden, werden de
heilige apostelen, uitgezonden om te
prediken, in de hele wereld.

 فى:  ليكرزوا:  أُرسل الرسل القديسين: * بالصوم والصالة
. جميع المسكونة

* H=i=t=e=n @ ni`ctaurovoroc nem nidikeoc @ nai `aV]
[wrp nwou @ `nhannis] `mmuctyrion.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, nie estavro
foros nem nie zieke-os, nai Efnoetie etshoorp
noo-oe, en han niestie em miestirion.

 نى إسطاڤروفوروس نيم: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 إن هان نيشتى إم: نواو
 ناى أإفنوتى إتشورب: نى ذيكيؤس
ُ
. ِّميستيريون

* Door het vasten en het bidden, openbaarde
God, grote mysteries, aan de rechtvaardigen
en kruisdragers.

 للصديقين:  عظيمة:  كشف هللا أسرارا: * بالصوم والصالة
. والبسى الصليب

* H=i=t=e=n @ nia;lytyc `mmarturoc @ auervorin
pi`,lom `natlwm @ `nte ]metmarturoc.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, nie athlieties em martieros, av er forien pie eklom en
atloom, ente tie met martieros.

 نى أث ليتيس إم: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 إنتي تى:  أڤ إيرفورين إمبى إكلوم إن أتلووم: ِّمارتيروس
. ميت مارتيروس
* Door het vasten en het bidden, ontvingen de
overwinnende martelaren, de kroon van het
martelaarschap, die niet verwelkt.

 اإلكليل غير:  نال الشهداء المجاهدون: * بالصوم والصالة
.  الذى للشهادة: المضمحل

*Daniyl afernycteuin @ af`s;am `nrwou `nnimou`i @
`mpou[inem pefcwma @ e;be pi`slyl nem ]nycti`a.

* Dani-iel af er niestevien, af eshtam en
roo-oe en nie moewie, em poe etshie
nem pef sooma, ethve pie eshliel nem tie
niestia.
موى
 أف إشطام: * دانييل أف إيرنيس تيڤين
ِّ إنرواو إن نِّى
ُ
.  إثڤي بى إشليل نيم تى نيستيا: إمبو إتشي نيم بيف سوما
ُ :
* Daniël heeft gevast, en sloot de muilen der
leeuwen, zij deerden zijn lichaam niet, door
het bidden en het vasten.

 من:  فلم تمس جسده:  فأغلق أفواه األسود: * صام دانيال
. أجل الصالة والصوم

* Pencwtyr afernycteuin @ `n`hme `n`ehoou nem `hme
`n`ejwrh @ sa`ntef`tcabon `mpimwit @ `etennaoujai
`ebol hitotf.
* Pensootier af er niestevien, en ehme en ehooe nem ehme en e-khoorh, sha entef et savon
em pie mooit, e-ten na oe-khai evol hietotf.
إيهواو نيم إهميه إن
 إن إهميه إن: * بين سوتير أف إيرنيس تيڤين
ُ
اوجاى
ُ  إي تين نا:  شا إنتيف إت صاڤون إمبى مويت: إيجوره
. إيڤول هيطوطف
* Onze Verlosser heeft gevast, veertig dagen
en veertig nachten, om ons de weg te leren,
waardoor wij gered worden.
:  حتى علِّمنا الطريق:  أربعين يوما وأربعين ليلة: * صام مخلصنا
. التى نخلص بواسطتها

* Maren`slyl `ntenernycteuin @ qen oume;myi
nem outoubo @ oumeu`i nem ou`agapy @ enws `ebol
enjw `mmoc.
* Maren eshliel en ten er niestevien gen oe
methmie nem oe toevo, oe mevie nem oe
aghapie, en oosh evol en khoo emmos.

او
ُ او ميثمى نيم
ُ  خين: * مارين إشليل إن تين إيرنيس تيڤين
. إن اوش إيڤول إنجو إمموس: او أغابى
ُ او ميڤيء نيم
ُ : طوڤو
ُ

*Laten ons bidden en vasten, met
rechtvaardigheid en reinheid, een goed
geweten en liefde, roepende en zeggende:

 صارخين:  وضمير ومحبة:  ببر وطهارة: صم
ُ * فلنُص ِّل ون
. قائلين

* Je Peniwt etqen nivyou`i @ vyetcwoun `nnameu`i
@ kata peknai `aripameu`i @ `n`hryi qen `;metouro
`nnivyou`i.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, fie et soooen en na mevie, kata pek nai arie pa mevie,
en ehrie gen eth met oero en nie fie-oewie.
 كاطا: إتصواون إن نا ميڤيء
 فى: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
ُ
. اورو إن نِّى في ُّؤى
ُ  إن إهرى خين إثميت: بيك ناى أرى باميڤىء
* Onze Vader die in de hemelen zijt, die mijn
gedachten kent, gedenk mij volgens Uw
genade, in het Koninkrijk der Hemelen.

 إذكرنى فى:  العارف أفكارى: * أبانا الذى فى السموات
.  السموات كرحمتك: ملكوت

* J=e @ mareftoubo `nje pekran @ marec`i `nje
tekmetouro @ je vwk pe pi`wou nem pitai`o.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo
enzje pekran, mares ie enzje tek met oero, zje
fook pe pie oo-oe nem pie tajo.

:  ماريف طوڤو إنچي بيكران: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
اواو نيم
 چي فوك بي بى: اورو
ُ
ُ ماريس إى إنچي تيك ميت
. بى طايو
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, want
van U is de heerlijkheid en de eer.

:  ليأت ملكوتك:  لتقدس اسمك: * أبانا الذى فى السموات
. ألن لك المجد واإلكرام

* J=e
@
vyet`wli
`m`vnobi
`mpikocmoc
@ `mperenten `eqoun `epiracmoc @ alla nahmen `ebolha
piponyroc.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, fie et oolie em
ef novie em pie kosmos, em per en-ten e-goen epie rasmos, alla nahmen evol ha pie po-nieros.

 في إت اولى إم إفنوڤى إمبى: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
 آال ناهمين إيڤول ها:  إمبير إنتين إيخون إيبى راسموس: كوزموس
. بى بونيروس
* Onze Vader die in de hemelen zijt, die de
zonden der wereld wegneemt, leid ons niet in
bekoring, maar verlos ons van de kwade.

 ال تدخلنا:  يا حامل خطية العالم: * أبانا الذى فى السموات
.  لكن نجنا من الشرير: فى تجربة

* J=e

@ ek`e;
` rencwtem `epi`qrwou `mpirasi @
vyet`wli `m`vnobi et`cmarwout @ nem pekiwt `n`aga;oc.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, ek-e ethren
sootem em pie egroo-oe em pie rashie, fie et
oolie em efnovie et esmaroo-oet, nem pek joot en
aghathos.

إخرواو
 إك إي إثرين سوتيم إيبى: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
ُ
 نيم بيك يوت: إسمارواوت
 في إت اولى إم إفنوڤى إت: إمبى راشى
ُ
. إن أغاثوس
* Onze Vader die in de hemelen zijt, laat ons de
stem vol vreugde horen, Gij die de zonden
wegneemt, en gezegend is met Uw Goede Vader.

 يا حامل الخطية:  أسمعنا صوت الفرح: * أبانا الذى فى السموات
.  مع أبيك الصالح: المبارك

* J=e @ nai nan kata peknis] `nnai @ ouoh moi
nan `mPi=p=na @ `nte ni`provytyc.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, nai nan
kata pek nieshtie en nai, oewoh moi nan
em pie Pnevma, ente nie eprofieties.
 ناى نان كاطا بيك نيشتى إن: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
.  إنتي نى إبروفيتيس:  اووه موى نان إمبى إبنڤما: نِّاى
* Onze Vader die in de hemelen zijt, ontferm U
over ons volgens Uw grote genade, en schenk
ons de Geest, van de profeten.

 وأعطنا:  إرحمنا كعظيم رحمتك: * أبانا الذى فى السموات
. روح األنبياء

* J=e @ tenhwc `erok `w pi`aga;oc @ enws `ebol
enjw `mmoc @ je `agioc `o ;eoc.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, ten hoos
erok oo pie aghathos, en oosh evol en khoo
emmos, zje akhios o The-os.

 تين هوس إيروك اوبى: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
 چيه:  إن اوش إيڤول إنجو إمموس اوبى أغاثوس: أغاثوس
. أجيوس اوثيؤس
* Onze Vader die in de hemelen zijt, wij loven
U o Goede Heer, en roepen uit zeggende:
“Heilige God.”

 صارخين:  نسبحك أيها الصالح: * أبانا الذى فى السموات
.  قدوس هللا: قائلين

* J=e @ ,w nan `ebol `nnenmeu`i @ anon qa
nirefernobi @ `ebolhiten tekmetmairwmi.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, ko nan evol
en nen mevie, anon ga nie ref er novie, evol
hieten tek met mai roomie.

:  كونان إيڤول إن نِّين ميڤىء: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
 إيڤول هيتين تيك ميت ماى: أنون خانى ريف إير نوڤى
. رومى

* Onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef
ons, onze zondige gedachten, door Uw
Menslievendheid.

:  نحن الخطاة:  إغفر لنا أفكارنا: * أبانا الذى فى السموات
. من قبل محبتك للبشر

* Ce pennyb cwtem `eron @ ouoh swpi neman @
`anon qa ny`etem`psa an @ e;rentwbh oube
pekran.
* Se pennieb sootem eron, oewoh shoopie
neman, anon ga nie et em epsha an, ethren
toobh oe-ve pek ran.

 أنون:  اووه شوبى نيمان: * سي بين نِّيب سوتيم إيرون
.  إثرين طوبه إوڤي بيكران: خانى إت إم إبشا أن

* Ja, onze Meester, hoor ons aan, en sta ons
bij, wij die niet waardig zijn, om Uw Naam aan
te roepen.

:  نحن غير المستحقين:  وكُن معنا: * نعم يا سيدنا إسمعنا
. أن نتضرع إلى إسمك

* Ce pennyb pirefsenhyt @ va ni`ahwr
`n]me;nayt @ `mper,an qen nimetathyt @ nem
nimeu`i ethwou `nsouit.
* Se pennieb pie ref shenhiet, fa nie a-hoor en
tie meth-na-iet, em per kan gen nie met at hiet,
nem nie mevie et hoo-oe en shoe-iet.
:  فانى أهور إن تى ميث نا إيت: * سي بين نِّيب بي ريف شينهيت
.إتشوويت
إتهواو
 نيم نى ميڤىء: إمبير كان خين نى ميت أت هيت
ِّ
ُ
* Ja, onze Genadevolle Meester, de schat van
barmhartigheid, laat ons niet achter in
onwetendheid, en kwade ijdele gedachten.

 ال تتركنا فى:  صاحب كنوز التحنُّن: * نعم يا سيدنا الرؤوف
.  واألفكار الرديئة الباطلة: الجهاالت

* Ce
pennyb
sopten
`erok
@
ouoh
moi
nan `mpenjwk `n`,ricti`anoc @ efranak nem ou`klyroc @
nem ny=e=;u tyrou `ntak.
* Se pennieb shopten erok, oewoh moi nan em
pen khook en egristianos, ef ra-nak nem oe
eklieros, nem nie eth-oewab tieroe entak.

 اووه موى نان إم بين جوك إن: * سي بين نِّيب شوبتين إيروك
 نيم نى إثؤاب تيرو: او إكليروس
ُ  إف راناك نيم: إخريستيانوس
. إنطاك
* Ja, onze Meester, neem ons bij U aan, en
schenk ons de Christelijke volmaaktheid, die
U behaagt, en een erfdeel met al Uw heiligen.

 يرضيك:  وأعطنا كماال مسيحيا: * نعم يا سيدنا إقبلنا إليك
.  مع جميع قديسيك: ونصيبا

Ce pennyb sopten `erok @ ma `pounof `nnen'u,y @
hiten `per`vmeu`i `mpekran @ `w Pen¡ I=yc P=,=c.
* Se pennieb shopten erok, ma ep oe-nof en
nen epshieshie, hieten ep er ef mevie em
pekran, oo Pentshois Iesoes Piegristos.
 هيتين:  ما إب ُؤنوف إن نِّين إبسيشى: * سي بين نِّيب شوبتين إيروك
.  او بين شويس إيسوس بخريستوس: إب إير إفميڤى إم بيكران
* Ja, onze Meester, neem ons bij U aan, en
schenk onze zielen blijdschap, door de
gedachtenis van Uw Heilige Naam, o onze
Heer Jezus Christus.

 من قبل:  وأعطى فرحا لنفوسنا: * نعم يا سيدنا إقبلنا إليك
.  يا ربنا يسوع المسيح: تذكار إسمك

* Ce pennyb sopten `erok @ dikewc `kem`psa
@ `m`p`wou nem `ptai`o @ nem Pekiwt `n`aga;oc.
* Se pennieb shopten erok, zie-keos ek
em epsha, em ep oo-oe nem ep tajo, nem
pek joot en aghathos.
 إم إب:  ذيكيؤس إك إمبشا: * سي بين نِّيب شوبتين إيروك
.  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواو نيم إبطايو
ُ
* Ja, onze Meester, neem ons bij U aan,
U bent waarlijk waardig, de glorie en de
eer, met Uw Goede Vader.
 المجد:  بالحقيقة أنت مستحق: * نعم يا سيدنا إقبلنا إليك
.  مع أبيك الصالح: واإلكرام

* Ce pennyb va ]`exouci`a @ tenhwc `erok qen
nieuvomi`a @ tenouwst `mmok qen niek`klyci`a @ icjen
]nou sa ]cunteli`a.
* Se pennieb fa tie eksoesia, ten hoos erok gen
nie ev fomia, ten oe-oosht emmok gen nie
ekliesia, ies zjen tie-noe sha tie sientelia.

 تين هوس إيروك خين نى إڤ فوميا: * سي بين نِّيب فاتى إكسوسيا
 إس چين تينو شاتى سين: اواوشت إمموك خين نى إكليسيِّا
 تين:
ُ
. تيليا
* Ja, onze Almachtige Meester, wij prijzen U
met lofzangen, en wij aanbidden U in de
kerken, nu en tot in eeuwigheid.

 ونسجد لك:  نسبحك بالمدائح: * نعم يا سيدنا يا ذا السلطان
.  من اآلن وإلى اإلنقضاء: فى الكنائس

*Tote rwn naqici an @ ouoh penlac na,arwf

an @ encaji `m`ptaio @ `nte ]nycti`a nem pi`slyl.

* To-te roon na giesie an, oewoh pen las
na karof an, en sazj-ie em eptajo, ente tie
niestia nem pie eshliel.
 إن:  اووه بين الس نا كاروف أن: * توتي رون ناخيسى أن
.  إنتي تى نيستيا نيم بى إشليل: صاچى إم إبطايو
* Dan zal onze mond niet vermoeid raken,
en onze tong niet ophouden, de eer uit te
spreken, van het vasten en het bidden.

:  إذ ننطق بكرامة:  وال يسكُت لساننا: * حينئذ ال يتعب فمنا
. الصوم والصالة

* Kurie `ele`ycon =K=e @ `anon qa pek`placma cotten
@ ouoh nai nan tyren @ `w piouro `n`epouranion.

* Kyrië eleison Kyrië eleison, anon ga
pek eplazma sot-ten, oewoh nai nan
tieren, oo pie oero en epoeranion.
:  أنون خابيك إبالزما سوتتِّين: * كيرياليسون كيرياليسون
. اورو إن إيبورانيون
ُ  اوبى: اووه ناى نان تيرين
* Heer ontferm U Heer ontferm U, verlos
ons want wij zijn Uw schepping, en wees
ons genadig, o Hemelse Koning.
 وإرحمنا:  نحن ُجبلتك خلِّصنا: رب ارحم
ُ رب ارحم يا
ُ * يا
.  أيها الملك السمائى: كلنا

* K=e =K=e @ jokten qen pinah] etcoutwn @
ouoh `ariten `nem`psa loipon @ e;ren[i `ebolqen
nekmuctyrion.
* Kyrië eleison Kyrië eleison, khok-ten gen pie
nahtie et soe-toon, oewoh arie-ten en em epsha
liepon, ethren etshie evol gen nek miestierion.

:  جوك تين خين بى ناهتى إت صوطون: * كيرياليسون كيرياليسون
 إثرين تشى إيڤول خين نيك: اووه أرى تين إن إم إبشا ليبون
. ميستيريون
* Heer ontferm U Heer ontferm U, maak ons
volmaakt in het rechte geloof, en maak ons ook
waardig, om deel te hebben aan Uw Mysteries.

:  ك ِّملنا فى اإليمان المستقيم: رب ارحم
ُ رب ارحم يا
ُ * يا
. أن نتناول من أسرارك: وإجعلنا أيضا مستحقين

* K=e =K=e @ `mper`wli `mpeknai `ebolharon @ oude
Pek=p=na `mparaklyton @ alla `wou`nhyt `ejwn.
* Kyrië eleison Kyrië eleison, em per oo-lie em
pek nai evol haron, oe ze pek Pnevma em
paraklieton, alla oo-oe en hiet e-khoon.

 إمبير اولى إم بيك ناى إيڤول هارون: * كيرياليسون كيرياليسون
. اواو إنهيت إيجون
ُ  آال: اوذي بيك إبنڤما إم براكليتون
ُ :

* Heer ontferm U Heer ontferm U, neem Uw
genade niet weg van ons, en ook niet Uw
Geest de Parakleet, maar wees geduldig met
ons.

 وال:  ال تتزع عنا رحمتك: رب ارحم
ُ رب ارحم يا
ُ * يا
.  بل تأن علينا: روحك المعزى

* 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: اواووشت إم بين سوتير
ُ * مارين
. أفئى اووه أفسوتى 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.

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

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

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

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

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  ُ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
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ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

De Afsluiting van
de watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c
ma`mton nwou@ nen`cnyou et,y qen hojhej
niben@ pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
*Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.
 نين: نى إيطاف إنكوت إبشويس ما إمطون نو ا ُو: او
ُ * نى إتشونى ماطالتشو
.يمواو
 باشويس أرى فويثين إيرون ن: إسنيو إتكى خين هوج هيج نيفين
ُ
ُ
* De zieken genees hen, en die ontslapen zijn O Heer
schenk hen rust, en onze broeders in nood, help ons mijn
Heer en hen allen.

 وإخواتنا الذين فىي كىل:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
.  يا ربي أعنا وإياهم: شدة

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Ef`e`cmou
`eron
`nje
`V]@
tenna`cmou
`epefran =e=;=u@ `ncyou niben `ere pef`cmou@ naswpi
efmyn `ebol qen rwn.
* Ef-e esmoe eron enzje Efnoetie, ten na esmoe epefran eth-oewab, en sie-joe nieven e-re pef esmoe,
na shopie efmien evol gen ron.

: تين نا إسمو إبيفران إثؤاب: * إف إإسمو إيرون إنجى إفنوتى
. ناشوبى إفمين إيفول خين رون: إنسيو نيفين أرى بيف إسمو
ُ

* Dat God ons zegent, en wij Zijn Heilige Naam
zegenen, en zijn lof altijd, in onze mond moge zijn.

:  في كل حين تسىبحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@ tenouwst `mmoc
ten]`wou nac.
* Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
PiePnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: 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.
 نسىىىىىجد لىىىىىه: الثىىىىىالوث الكامىىىىىل:  والىىىىىروح القىىىىىدس: * مبىىىىىارك اآلب واإلبىىىىىن
.ونمجده
De vierde Hoos - الهوس الرابع
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إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Aierhelpic `erok @ `w`pouro `nni`ewn @ ouoh ai]ho
`erok @ je kuri`e `ele`ycon.
* Bo`y;in `etametjwb @ sa `tqa`e `nni`ewn @ moinyi
`nou`,bob @ je kuri`e `ele`ycon.

* Ik plaats mijn hoop in U, O Koning der
Eeuwen, ik vraag U zeggende, Heer ontferm U.
* Help mijn zwakheid, schenk mij rust, tot het
einde der tijden, Heer ontferm U.

 قائال يارب:  وتضرعت إليك:  ياملك الدهور: * توكلت عليك
.ارحم
 يارب:  وأعطني راحة:  إلى آخر الدهور: * أعن ضعفي
.ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos
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* Ge gar `n;ok pe pennou]@ ak`i sa `ntekcw]
`mmon@ moi nan `noucw]@ je kuri`e `ele`ycon.
* Decpota nahmen@ `ebol ha nidemwn@ matajron
qen pekran@ je kuri`e `ele`ycon.

* Want U bent onze God, U kwam om ons te
redden, schenk ons verlossing, Heer ontferm U.
* Red ons O Meester, van de duivels, bevestig
ons in Uw Naam, Heer ontferm U.

 يارب:  واعطنا خالصا:  أتيت لتخلصنا: * ألنك أنت هو إلهنا
.ارحم
 يارب:  وثبتنا في اسمك:  من الشياطين: * خلصنا أيها السيد
. ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Ele`ycon `ymac @ `o=c=w=r `ymwn @ `wpennyb Maciac @
je kuri`e `ele`ycon.
* ^ `n`ehoou `nqytc@ aksep`mkah `ejwn@ e;be
]`ktycic tyrc @ je kuri`e `ele`ycon.

* Ontferm U over ons, O onze Verlosser, onze
Meester de Messias, Heer ontferm U.
* Zes dagen, heeft U voor ons geleden, omwille
van de hele schepping, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  وملكنا ماسيا:  يامخلصنا: * إرحمنا
 يارب:  من أجل كل الخليقة:  تألمت فيها عنا: * ستة أيام
.ارحم
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* =Z `ntagma niben @ `n`epouranion @ euhwc nak
`ncyou niben @ je kuri`e `ele`ycon.
* Ydeoc nivucic @ etca `pswi `nnou`yron @ eu] `wou
`ntic`tric @ je kuri`e `ele`ycon.

* Alle zeven rangen, van de Hemel, prijzen u
altijd, Heer ontferm U.
* Waarlijk de verheven, rationele naturen,
prijzen de Drie-eenheid, Heer ontferm U.

:  يسبحونك كل حين:  السبع السمائية: * جميع الطغمات
.قائلين يارب ارحم
 قائلين:  يسبحون الثالوث:  العلوية العقلية: * حقا الطبائع
.يارب ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* :wk te ]jom nem pi`wou @ `wpiaidion @ `n;ok pe
piref;ami`o @ je kuri`e `ele`ycon.
* I=yc pe tenhelpic @ I=yc pe pentajron @ qen
nen`;lu'ic @ je kuri`e `ele`ycon.

*Aan U zij de kracht en de glorie, O Eeuwige,
want U bent de Schepper, Heer ontferm U.
* Jezus is onze hoop, Jezus is onze bevestiging,
in onze nood, Heer ontferm U.
 يارب:  ألنك أنت هو الخالق:  أيها الذاتي: * لك القوة والمجـد
.ارحم
 يارب:  فـي شدائدنا:  يسوع هو ثباتنا: * يسوع هـو رجاؤنا
.ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Kata tek`exouci`a @ akaiten `anon @ `n]`eleu;eri`a
@ je kuri`e `ele`ycon.
* Laoc niben euhwc @ P=,=c kurion @ pi`a,writoc @
je kuri`e `ele`ycon.

* Door Uw macht, heeft U ons, vrij gemaakt,
Heer ontferm U.
* Alle volken prijzen, Christus de Heer, de
Onbegrensde, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  أحرارا:  صيرتنا نحن: * كسلطانك
 قائلين:  الغـير المحوي:  المسيح الرب: * كل الشعوب تسبح
. يارب ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Moi nan `ntekhiryny @ `w =;=c `ymwn @ nem
]hupomony @ je kuri`e `ele`ycon.
* Nai nan ouoh `wli @ `mpekjwnt `ebol haron
@ matal[o `nnenswni @ je kuri`e `ele`ycon.
* Schenk ons Uw vrede, en geduld, O onze
God, Heer ontferm U.
* Wees ons genadig, hef Uw boosheid op van
ons, en genees onze ziekten, Heer ontferm U.

.  يارب ارحم:  والصبر:  يا إلهنا: * أعطنا سالمك
. يارب ارحم:  وإشف أمراضنا:  وإرفع غضبك عنا: * إرحمنا

Psalie Adam op de Vierde Hoos
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*Xmarwout `aly;oc@ ten-]ho nahmen `anon@ `ebol
qen nipiracmoc@ je kuri`e `ele`ycon.
* Ou`wou nak nem pekiwt@ ke =p=nati `agion@ `,ouab
`k`cmarwout@ je kuri`e `ele`ycon.
* Waarlijk bent U gezegend, wij vragen U red ons,
van de verzoekingen, Heer ontferm U.
* Glorie zij aan U met Uw Vader, en de Heilige
Geest, u bent Heilig en Gezegend, Heer ontferm U.

 يارب:  مـن التجارب:  نسألك خلصنا: * تـباركت بالحقيقة
. ارحم
:  أنت قدوس ومبارك:  والروح القدس: * المجـد لك مع أبيك
. يارب ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos
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* Pennyb jwr `nnijaji@ nem pico[ni deon@
kwrfou `w pimairwmi@ je kuri`e `ele`ycon.
* Rytoc `anon tenhwc@ nem ni,eroubim `ukwn@ nem
nijom nem ni`;ronoc@ je kuri`e `ele`ycon.
* Onze Meester verstrooi de vijanden, maak hun
raad tot niets, O Menslievende, Heer ontferm U.
* Openlijk prijzen wij U, met de Cherubim, en de
Krachten en Tronen, Heer ontferm U.

 أيضا يامحب:  ومشورتهم أبطلها: * بـدد ياسيدنا األعداء
.  يارب ارحم: البشر
:  والقوات والكراسي:  مع الشـاروبيم: * نحن نسبحك جهرا
.يارب ارحم
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* Cmou `enii`arwou @ nem nici] nem nikarpoc @ nem
nimoun hwou @ je kuri`e `ele`ycon.
* Tentwbh e;be niouyb @ nem nidi`akwn @ nahmou
`wpennyb @ je kuri`e `ele`ycon.

* Zegen de rivieren, de planten en vruchten, en
de regen, Heer ontferm U.
* Wij bidden voor de priesters, en de diakenen,
red hen O onze Meester, Heer ontferm U.

. يارب ارحم:  واألمطـار:  والزروع والثـمار: * بارك األنهار
 يارب:  خلصهم ياملكنا:  والشمامسة: * نطلب من أجل الكهنة
. ارحم
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*U=c =;=c pennou] @ `anon `areh `eron @ `ebol ha
ouho]@ je kuri`e `ele`ycon.
* V] nai nan `nten[i `ebol @ qen nekmuctyrion @
e;be pi,w `ebol @ je kuri`e `ele`ycon.

* O Zoon Gods onze God, bewaar ons, van de
angst, Heer ontferm U.
* O God wees ons genadig, om deel te nemen,
aan Uw mysteries tot vergeving, Heer
ontferm U.
. يارب ارحم:  مـن الخوف:  إحفظنا نحن: * يا إبن اللـه إلهنا
. يارب ارحم:  للمغفرة:  لننال من أسرارك: * يا اللـه إرحمنا
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* <ouab nak tenouwst@ Uioc patyr `ymwn@
pilogoc `nte `Viwt@ je kuri`e `ele`ycon.
* "u,y maemton nwou@ nem nidikeon@ qen
tekmetouro@ je kuri`e `ele`ycon.
* Wij aanbidden U, O Zoon van de Vader, het
Woord van de Vader, Heer ontferm U.
*Geef rust aan de zielen, met Uw
rechtvaardigen, in Uw Koninkrijk, Heer
ontferm U.
. يارب ارحم:  وكلمة اآلب:  يا إبن اآلب: * قدوس نسجد لك
. يارب ارحم:  فـي ملكوتك:  مع الصـديقيـن: * األنفس نيحها

Psalie Adam op de Vierde Hoos
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* Wou`nhyt pimairwmi @ `n`aly;inon @ `ejen pekbwk
pihyki @ je kuri`e `ele`ycon.
* Swpi nemaf nahmef @ `ebol ha nidemwn @ nem
ni`v;onoc nem ni`,rof @ je kuri`e `ele`ycon.

* Wees geduldig, O Ware Menslievende, met Uw
arme dienstknecht, Heer ontferm U.
* Wees met hem en red hem, van de duivels, en
de afgunst en bedrog, Heer ontferm U.

:  عـلى عبدك المسكين:  الحقيقي: * تأنى يامحب البشـر
. يارب ارحم
:  ومن الحسد والغش:  من الشياطين: * كن معه وخلصه
. يارب ارحم
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* Fw] `ebol `n[oqem @ niben `ebol haron @ cwtem
`eron `n,wlem @ je kuri`e `ele`ycon.
* Qwnt qen nen`;lu'ic @ `wP=,=c Kurion @ I=yc pimonogenyc @ je kuri`e `ele`ycon.

* Neem weg van ons, alle onreinheden, hoor
ons haastig aan, Heer ontferm U.
* Wees nabij in onze nood, O Heer Christus,
Jezus de Eniggeborene, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  وإسمعنا عاجال:  كل نجاسة: * إمح عنا
 يسوع اإلبن الوحيد:  أيها المسيح الرب: * إقترب من شدائدنا
. يارب ارحم:
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* Hopwc `nteftajron@ qen pinah] etcoutwn@ je
`n;of afcw] `mmon@ je kuri`e `ele`ycon.
* Joust `e`qryi `ejwn@ ouoh nahmen `anon@ `ebol
ha nidemwn@ je kuri`e `ele`ycon.

* Om ons te bevestigen, in het oprechte geloof,
want Hij heeft ons verlost, Heer ontferm U.
* Waak over ons, en red ons, van de duivels,
Heer ontferm U.

 يارب:  ألنه خلصنا:  في اإليمان المستقيم: * لكي يثبتنا
.ارحم

. يارب ارحم:  من الشياطين:  وخلصنا: * إطلع علينا

إبصالية آدام علي الهوس الرابع
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* {oji `nnimokmek@ ethwou `ebol haron @ ouoh
`arivmeu`i `mpekbwk @ je kuri`e `ele`ycon.
* }]ho `erok Pa¡ @ nahmet ha nidemwn @ ouoh
nohem `mpeklaoc @ je kuri`e `ele`ycon.

* Wend af van ons, de kwade gedachten, en
gedenk U dienstknecht, Heer ontferm U.
* Ik vraag U O mijn Heer, red mij van de
duivels, en verlos Uw volk, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  وإذكر عـبدك:  الشريرة عـنا: * اطرد األفكار
:  وخلص شعبك:  خلصني من الشياطين: * أسألك يـا سيدي
.يارب ارحم
/

/

/

De vierde Hoos
( Psalm 148, 149 en 150 )

الهوس الرابع
) 150 و149 و148 ( مزمور

Introductie Voor De Vierde Hoos

مقدمة الهوس الرابع

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

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ePu `ebol qen nif3ov`i =al
: `cmov `ero4 qen n3etsoci.

* Esmoe e-Eptshois evol gen nie fie-oe-wie
allieloeja: esmoe erof gen nie et-etshosie.
 إسمو إيروف: * إسمو إبشويس إيفول خين نى فيؤيى الليلويا
.خين نى إتتشوسى
* Looft de Heer in de hemel, Halleluja. Looft
Hem in den hoge.
 فى:  سبحـوه:  السمـوات الـليلويـا: * سبحـوا الـرب من
. األعالى

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ero4 ne4ajjeloc t3rov =al
: `cmov `ero4 ne4dvnamic t3rov.
* Esmoe erof nef ankhelos tieroe allieloeja:
esmoe erof nef zienamis tieroe.
 إسمو إيروف: * إسمو إيروف نيف آنجيلوس تيرو الليلويا
.نيف ذيناميس تيرو
* Looft Hem al Zijn engelen, Halleluja. Looft
Hem al Zijn heerscharen.
 ياجميـع:  سبحـوه:  مـالئـكـتـه الـليلـويـا: * سبحـوه يا جميـع
.جنـوده

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `ero4 pir3 nem piioh =al : `cmov `ero4
niciov t3rov `nte piovwini.
* Esmoe erof pie rie nim pie joh allieloeja:
esmoe erof nie sie-joe tieroe ente pie oeooinie.
 إسمو إيروف نيسيو: * إسمو إيروف بيرى نيم بيوه الليلويا
تيرو إنتى بى اواوينى
* Looft Hem zon en maan, Halleluja. Looft
Hem al gij lichtende sterren.
:  سبحيـه:  والقمـر الـليلـويـا: * سبحيـه أيتها الشمـس
.ياجميـع كـواكب النـور

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* `Cmov `ero4 nif3ov`i `nte nif3ov`i =al: nem
nikemwov etca `p2wi `nnif3ov`i.
Esmoe erof nie fie-oe-wie ente nie fie-oe-wie
allieloeja: nem nie ke moo-oe et-sa epshooi en
nie fie-oe-wie.
 نيم نى:  إنتى نيفيؤيى الليلويا: * إسمو إيروف نيفيؤيى
. إبشوى إن نى فيؤيى: كيمواو إتسا
* Looft Hem hemel der hemelen, Halleluja.
En gij wateren boven de hemel.
:  ويا أيتـها الميـاه:  السمـوات الـليلـويـا: * سبحيـه يا سماء
.التى فـوق السمـوات

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov t3rov `e`fran `mPu =al:
ge `n0o4 a4goc ovoh av2wpi.
* Maroe esmoe tieroe e-efran em Eptshois
allieloeja: zje enthof af khos oewoh af
shoopie.
 جى إنثوف:  إم إبشويس الليلويا: * مارو إسمو تيرو إإفران
.  أووه أفشوبى: أفجوس
* Dat zij allen de Naam des Heren loven,
Halleluja. Want Hij sprak en het was er.
:  ألنـه قـال:  إلسـم الـرب الـليلـويـا: * لتسبـح جميـعا
.فـكانـت

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* `N0o4
a4honhen
ovoh
avcwnt
=al
:
a4tahwov `eratov 2a `eneh nem 2a `eneh `nte pi`eneh.

* Enthof af hon-hen oewoh af sont allieloeja: af
tahoo-oe erato sha eneh nem sha eneh ente pie
eneh.

 أفطاهوؤ إيراطو:  أفسونت الليلويا: * إنثوف أفهونهين أووه
. إنتى بى إينيه: شا إينيه نيم شا إينيه
* Hij gebood en zij waren geschapen, Halleluja. Hij
zette ze vast voor altoos en tot in de eeuwen der
eeuwen.

 وإلى أبــد:  أقـامهـا إلى األبــد:  فخلقـت الـليلـويـا: * وأمـر
.األبــد

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* A4xw `novhwn ovoh `nne4cini =al
: `cmov `ePu `ebol qen `pkahi .
* Af koo en oe hoon oewoh en nef sienie
allieloeja: esmoe e-Eptshois evol gen ep kahie.
 إسمو:  إن نيف سينى الليلويا: * أفكو إن أوهون أووه
. خين إبكاهى: إبشويس إيفول
* Hij heeft hun een orde gegeven, die geen
van hen zal overtreden, Halleluja. Looft de
Heer vanaf de aarde.
:  سبحى الـرب:  فـلـن تتجـاوزه الـليلـويـا: * وضع لها أمـرا
.من األرض

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Ni`drakwn nem ninovn t3rov =al : ov`xrwm oval
ovxiwn ov`xr
vctalloc ov=p=na `ncara03ov
n3et`iri `mpe4cagi.
* Nie ezrakoon nem nie noen tieroe allieloeja: oeekrom oe-al oe-shioon oe-egries-tallos oe-pnevma en
sara-thiejoe nie et ie-rie em pef sazj-ie.

 أوإكروم أو آل أوشيون:  نى نون تيرو الليلويا: * نى إذراكون نيم
.  إمبيف ساجى: أو إخريسطالوس أو إبنفما إنصاراثيو نيت إيرى
* Gij zeemonsters en alle waterdiepten, Halleluja. Vuur en
hagel, sneeuw en ijs, gij stormwind die Zijn woord
volbrengt.

 النـار والبـرد والثـلج:  وجميـع األعمـاق الـليلـويـا: * أيتـها التنـانيـن
. الصانعـة كلمتـه: والجـليـد والـريح العاصفـة

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Nitwov etsoci nem nikalamfwov t3rov =al:
ni`223n `m4aiovtah nem ni2enci4i t3rov.

* Nie too-oe et-etshosie nem nie kalam foo-oe
tieroe allieloeja: nie esh shien em fai oe-tah
nem nie shen siefie tieroe.
 نى:  نى كاالمفوؤ تيرو الليلويا: * ني طواو إتتشوسى نيم
. نيم نى شين سيفى تيرو: إش شين إمفاى أوطاه
* Gij bergen en alle heuvelen, Halleluja.
Vruchtbomen en alle ceders.
 األشجـار:  وجميـع اآلكـام الـليلـويـا: * الجبال العاليـة
. وكل األرز: المثمـره

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Ni03rion nem nitebnwov`i t3rov =al :
nisat4i nem nihala5 etoi `ntenh.
* Nie thierion nem nie tebno-oe-wie tieroe
allieloeja: nie et-shat-fie nem nie halatie et-oi
en tenh.
 نى:  نى تيف نواووى تيرو الليلويا: * نى ثيريون نيم
.إتشاطفى نيم نى هاالتى إتؤى إنتينه
* Gij wilde dieren en alle vee, Halleluja.
Kruipende dieren en gevleugelde vogels.
:  الهـوام وكل الطيـور:  البهائم الـليلـويـا: * الـوحـوش وكل
.ذات األجنحـة

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Niovrwov `nte `pkahi nem nilaoc t3rov =al:
niarxwn nem nire45hap t3rov `nte `pkahi.
* Nie oeroo-oe ente ep kahie nem nie la-os
tieroe allieloeja: nie argoon nem nie ref-tie
hap tieroe ente ep kahie.
 نى:  نى الؤس تيرو الليلويا: * نى اورواو إنتى إبكاهى نيم
. إنتى إبكاهى: أرخون نيم نى ريفتي هاب تيرو
* Gij koningen der aarde en alle natiën, Halleluja.
Gij vorsten en alle richters der aarde.

 وكل:  الـرؤساء:  وكل الشعـوب الـليلـويـا: * ملـوك األرض
.حكـام األرض

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Hanqel2iri nem han-par0enoc =al:
hanqelloi nem han`alwov`i.
* Han gel shierie nem han parthenos
allieloeja: han gel-loi nem han aloo-oe-wie.
:  هان خيللوى:  هان بارثينوس الليلويا: * هان خيلشيرى نيم
.نيم هان آلواووى
* Gij jongelingen en ook maagden, Halleluja.
Gij ouden en jongen tezamen.
. والصبـيـان:  الشيــوخ:  والعــذارى الـليلـويـا: * الشبـان

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov t3rov `e`fran `mPu =al : ge
a4sici `nge pe4ran `mmavat4.
* Maroe esmoe tieroe e-efran em Eptshois
allieloeja: zje af et-shiesie enzje pefran em
ma-vatf.
 جى:  إم إبشويس الليلويا: * ماور إسمو تيرو إى إفران
. إم مافاطف: إفتشيسى إنجى بيفران
* Dat zij allen de Naam des Heren loven, Halleluja.
Want Zijn Naam alleen is verheven.

:  ألنه قـد تعالى:  إسم الـرب الـليلـويـا: * فلـيسبحوا جميعا
.إسـمه وحـده

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Pe4ovwnh `ebol 2op higen `pkahi nem `n`hr3i
qen `tfe =al: `4nasici `m`ptap `nte pe4laoc.

* Pef oe-oonh evol shop hiezjen ep kahie nem
en ehrie gen etfe allieloeja: ef na et-shiesie em
ep tap ente pef la-os.
 نيم إن إهرى خين: * بيف اواونه إيفول شوب هيجين إبكاهى
. إنتى بيف الؤس:  إفنا إتشيسى إم إبتاب: إتفى الليلويا
* Zijn majesteit is over aarde en hemel, Halleluja.
Hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd.

:  األرض وفى السـماء الـليلـويا: * شـكـره كـائـن عـلى
. قـرن شعبـه: ويـرفـع

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

* Ov`cmov `nte n3=e=0v t3rov `nta4 =al:
nen23ri `mPi=cl pilaoc etqent `ero4.
* Oe-esmoe ente nie eth-oe-wab tieroe entaf
allieloeja: nen shierie em Pisra-iel pie la-os et
gent erof. Allieloeja: allieloeja: allieloeja
 نين شيرى:  تيرو إنطاف الليلويا: * أو إسمو إنتى نى إثؤاب
. إتخينت إيروف: إم بسرائيل بيالؤس
* Een lofzang voor al Zijn heiligen, Halleluja. Voor
de kinderen van Israël het volk dat Hem nabij is.

:  بنى إسـرائيـل الشعب:  قـديسيـه الـليلـويـا: * سبحا لجميـع
.القـريب إليـه

149  مزمور: الهوس الرابع

De vierde Hoos : Psalm 149

* Allylouia
Allylouia .

:

Allylouia

:

* Alleloja, Alleloja, Alleloja.

.  الليلويا:  الليلويا: * الليلويا
* Halleluja, Halleluja, Halleluja.

.  هلليلويا:  هلليلويا: * هلليلويا

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Gw `mPu qen ovgw `mberi =al :
ge
`are
pe4`cmov
qen `tekkl3ci`a `nte n3=e=0v.
*Khoo em Eptshois gen oe-khoo em verie allieloeja:
zje a-re pef esmoe gen et ekliesia ente nie eth-oewab.

 جى آرى بيف:  اوجو إم فيرى الليلويا: * جو إمبشويس خين
. إنتى نى إثؤاب: إسمو خين إت إككليسيا
* Zingt de Heer een nieuw lied, Halleluja. Zijn lof
in de gemeente der heiligen.
 فى ِبيعـة:  ألن تسبحـته:  جـديـدا الـليلـويـا: * إنشـدوا لـلـرب نشيـدا
.القــديـسيـن

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Mare4ovno4 `nge Pi=cl `egen f3`eta40amio4 =al :
nen23ri `nCiwn marov0el3l `egen povovro.

* Maref oe-nof enzje Pisra-iel ezjen fie etaf
thamiof allieloeja: nen shierie en Sion maroe
theliel ezjen poe oero.
 في إيطاف ثاميوف: * ماريف او نوف إنجى بيسرائيل إيجين
. إيجين بواورو:  نين شيرى إن سيون مارو ثيليل: الليلويا
* Israël verheuge zich in zijn Maker, Halleluja.
Laten de kinderen Sions juichen over hun Koning.

:  وبنـو صهيـون:  بخالقـه الـليلـويـا: * فليفـرح إسـرائيـل
. فليتهـلـلـوا بملكهـم

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Marov`cmov `epe4ran =e0
= v qen ovxoroc =al : qen
ovkemkem nem ovyalt3rion marov-eryalin
ero4.
* Maroe esmoe e-pefran eth-oe-wab gen oe-goros
allieloeja: gen oe-kem-kem nem oe psaltierion
maroe er epsalien erof.

:  خين أو خوروس الليلويا: * مارو إسمو إب إفران إثؤواب
.مارو إربسالين إيروف: خين اوكيم كيم نيم أو إبصالتيريون
* Laten zij Zijn Heilige Naam loven in een koor,
Halleluja. Hem psalmzingen met tamboerijn en citer.

 بـدف:  القـدوس بصف الـليلـويـا: * فليسبحـوا إسمـه
. فليـرتـلـوا لـه: ومـزمـار

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Ge Pu na5ma5 `egen pe4laoc =al
: `4nasici `nniremrav2 qen ovovgai.
* Zje Eptshois natie matie ezjen pef la-os allieloeja:
ef na et-shiesie en nie rem ravsh gen oe oe-khai.

 إفنا:  بيف الؤس الليلويا: * جى إبشويس ناتى ماتى إيجين
. خين أو أو جاى: إتشيسى إن نى ريم رافش
* Want de Heer heeft een welbehagen in Zijn
volk, Halleluja. Hij kroont de ootmoedigen
met heil.
:  يٌعـلى الـودعـاء:  بشعبـه الـليلـويـا: * ألن الــرب يُسـر
.بالخـالص

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Ev`e2ov2ov `mmwov `nge n3=e0
= v qen ov`wov =al :
ev`e0el3l `mmwov higen novma`nenkot.

* Ev e-shoe-shoe em moo-oe enzje nie eth-oewab gen oe-oo-oe allieloeja: ev e-theliel em
moo-oe hiezjen noe ma e-nen kot.
:  خين اواوواو الليلويا: * إف إشوشو إمموؤ إنجى نى إثؤاب
. هيجين نوما إن إنكوت: إف إثليل إمموؤ
* Laten de heiligen juichen met eerbetoon,
Halleluja. Jubelen op hun legersteden.
 على:  ويتهـلـلـون:  بمجـد الـليلـويـا: * يفـتخـر القـديسـون
.مضاجعهـم

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* Nisici `nte F5 etx3 qen tov`2bwbi =al:
hanc34i `nro=b etx3 qen novgig.
* Nie et-shiesie ente Efnoetie et kie gen toe
esh-vovie allieloeja: han siefie en ro esnav et
kie gen noe zj-iekh.
:  خين طو إشفوفى الليلويا: * نى إتشيسى إنتى إفنوتى إتكى
. إتكى خين نوجيج: هان سيفى إنرو إسناف
* De lofverheffingen Gods zijn in hun keel,
Halleluja. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand.

 وسيـوف ذات حـديـن:  فى حناجـرهم الـليلـويـا: * تعليـات هللا
. فى أيـديهـم:

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* E`pgin`iri `novsi`m`p2i2 qen nie0noc =al: nem
hancohi qen nilaoc.
* E-ep zj-ien ie-rie en oe etshie em ep shiesh
gen nie ethnos allieloeja: nem han sohie gen
nie la-os.
 خين نى إثنوس الليلويا: * إإيجين إيرى إن أوإتشى إم إبشيش
. خين نى الؤس:  نيم هان سوهى:
* Om wraak te oefenen aan de volken,
Halleluja. Bestraffingen aan de natien.
 فى:  وتوبـيخـات:  فى األمـم الـليلـويـا: * ليصنعـوا نقمـة
.الشعــوب

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* `E`pgincwnh `nhanovrwov qen hanped3c =al :
nem
n3ettai3ovt
`ntwov
qen
hanped3c `ngig `mbenipi.
* E-ep zj-ien soonh en han oeroo-oe gen han pezies
allieloeja: nem nie et tajoet entoo-oe gen han pezies
en zj-iekh em ve-niepie.

:  خين هان بيذيس الليلويا: * إإيجين سونه إن هان اورواو
. إنجيج إمفينبى: نيم نى إتطايوت إنتواو خين هان بيذيس
* Om hun koningen met ketenen te binden,
Halleluja. En hun edelen met ijzeren boeien.

:  وأشـرافـهـم بأغـالل:  بقيـود الـليلـويـا: * ليـُوثقـوا ملـوكهـم
.لأليــدى من حـديــد

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

* `E`pgin`iri `nq3tov `novhap e4`cq3ovt =al:
pai `wov fai a42op qen n3=e=0v t3rov `nta4.
* E-ep zj-ien ie-rie en gietoe en oe hap ef esgie-oet
allieloeja: pai oo-oe fai af shop gen nie eth-oe-wab
tieroe intaf. Allieloeja: allieloeja: allieloeja.

 باى:  إف إسخيوت الليلويا: * إإيجين إيرى إنخيتو إن اوهاب
. تيرو إنطاف: اواو فاى أفشوب خين نى إثؤاب
* Om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken,
Halleluja. Dat is de glorie van al Zijn heiligen.

:  هـذا المجـد كائـن:  حكما مكتوبا الـليلـويـا: * ليـصنعـوا بهـم
.فى جميـع قـديسيـه

150  مزمور: الهوس الرابع

De vierde Hoos : Psalm 150

* Allylouia
Allylouia .

:

Allylouia

:

* Alleloja, Alleloja, Alleloja.

.  الليلويا:  الليلويا: * الليلويا
* Halleluja, Halleluja, Halleluja.

.  هلليلويا:  هلليلويا: * هلليلويا

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

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

* Looft God in al Zijn heiligen. Halleluja.
. قديسيه هلليلويا:  في جميع: * سبحوا اللـه

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

*`Cmov `erof `e`hryi hijen tefmetjwri a=l.
* 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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* `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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

*`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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* `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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

*`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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* `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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* `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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* Nifi niben marou`cmou tyrou `e`vran `mP=o=c
pennou] a=l .
* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran
em Eptshois Pennoetie allieloeja.
 إم إبتشويس بين: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
.نوتي الليلويا
* Alles wat adem heeft, love de Naam van de
Heer onze God. Halleluja.
. إلهنا هلليلويا:  اسم الـرب:  فلتسبح: * كل نسمة

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

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

* Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest. Halleluja.
. والــروح القـدس هلليلويا:  واإلبـن: * المجـد لآلب

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* 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-oonoon 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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* 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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* 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
/ / /
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Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Amwini marenhwc @ nem niaggeloc @ ouoh
`nten]`wou @ pen¡ I=yc P=,=c.
* Marenernycteuin @ qen ounycti`a ectoubyout @
ouoh maren`slyl @ qen ouhyt ef;ebiyout.

* Komt laat ons prijzen, met de engelen, en
verheerlijken, onze Heer Jezus Christus.
* Laat ons vasten, een reine vasten, en laat
ons bidden, met een ootmoedig hart.
 يسوع:  ونمجد ربنـا:  مـع المالئكة: * تعالوا فلنسبح
.المسيح
. بـقلب منسحق:  صوما نقيا ونـصـلي: * فـلنصم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Bys on;ynou @ `mpirwmi `n`apac @ nem
teftaxic ethwou @ nem nek`hbyou`i `nkakwc.
* Ouoh mai`eten;ynou @ `mpirwmi `mberi @
ouoh `slyl ]nou @ qen ounis] `mmetjwri.
* Leg af, de oude mens, en zijn slechte
gewoonten, en kwade daden.
* Trek aan, de nieuwe mens, en bid nu,
met grote kracht.
:  وطقسه الشرير:  مـن اإلنسان العتيق: * وأيضا تعروا
.وأعماله الرديئة
.  بعظم قوة:  وصـلوا اآلن:  اإلنـسان الجديد: * والبسوا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Ge gar nirem Nineu`y @ `etaujwk `ebol @
`n]nyctia @ P¡ ,w nwou `ebol.
* Auernycteuin @ `n=g `n`ehoou @ euer
`proceu,ec;e @ qen oumet`qrwou.
* Toen het volk, van Nineveh, de vasten
voleindigd had, vergaf de Heer hen.
* Zij hebben, drie dagen gevast, en
hebben gebeden, met smekingen.

.  غفـر الرب لهم:  لما اكملوا الصوم:  أهل نينوى: * ألن
. بهُتاف:  وصلوا:  ثالثة أيام: * صـاموا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Dauid pi`provytyc@ ouoh pi'altyc@
afcaji qen `pjwm@ `mpi'almoc.
* Je ai;ebi`o `nta'u,y@ qen ounycti`a@ nem
]`proc-eu,y@ `mP=,=c Piaidi`a.
* David de profeet, en psalmist, sprak in
het boek, van de Psalmen.
* “Ik vernederde mijn ziel, door vasten,
en bidden, voor de Eeuwige Christus.”

.  في كـتاب المزاميـر:  تـكلم:  وال ُمـرتل: * داود النبي
.  للمسيح الذاتي:  بالصـوم والصـالة: أذللت نفسي
: * قـائال
ُ

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Amoni `e]nycti`a@ nem pi`slyl eucop@ coutwnou
qen outoubo@ `nte ny=e=;u.
* Eretenmenre pefhwb@ nem toupar;eni`a@ euer`pem`psa `mpi`ewn@ e;nyou qen hannis] `ntai`o.

* Volhardt in het vasten, samen met het
gebed, onderhoud ze met de reinheid, van de
heiligen.
* Zij hielden van levendigheid, en celibaat, en
waren het komend rijk waardig, met grote eer.
 التي:  وقوموهما بالطهارة:  والصالة معا: * تمسـكوا بالصـوم
.للقديسين
 بكرامات:  واستحقوا الدهر اآلتي:  والبتولية: * أحبوا النشاط
. عظيمة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Zeos `emasw@ `nje nipolyti`a@ `eta V]
tac;wou@ e;be ]nycti`a.
* Ni`provytyc@ eumenre pi`slyl@ `s`ohi
`eratou@ qa `thy `nEmmanouyl.
* Talrijk zijn, de deugden, die God heeft
verleend, door het vasten.
* De profeten, hadden het bidden lief,
terwijl zij stonden, voor Emmanuel.
 من أجل:  ردهـا اللـه لهم:  الفضائل التي: * كثيـرة جدا
.الصوم
. أمام عمانوئيل:  بوقوفهم:  يحبون الصالة: * األنبياء

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Yliac afsenaf `e`tve @ qen ouparryci`a @ `ebol
hiten pi`slyl @ nem ]nyctia.
* Yliac afws `ebol @ ef]`cbw `mpilaoc @ je
maieten;ynou `nhancok @ ouoh `slyl `nkalwc.
* Elia voer op ten hemel, met gunst, door
het bidden, en vasten.
* Elia riep uit, en onderwees het volk,
“Draag een rouwgewaad, en bid oprecht.”

.  الصالة والصوم:  بدالة من قبل:  إلى السماء: * إيليا صـعـ ِد
 وصلـوا:  قائال ألبسوا ُمسحا:  معلما الشعب: * ايليا صـرخ
.جيدا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* :metouro `nnivyou`i @ naqwnt `ero nan @ `ebyl
qen ]nycti`a @ nem pi,w `ebol nem pinomoc.
* Palin ni`provytyc @ qen pi`slyl nem ]nycti`a @
nem ]me;nayt @ nem ]met`anoi`a.

* Het koninkrijk der hemelen, komt ons niet
nabij, dan door het vasten, de vergeving en de
wet.
* Ook de profeten, volhardden in het bidden en
vasten, en mededogen, en berouw.

:  إال بالصـوم:  ال تكون قريبـة منا: * ملكوت السموات
. والغفـران والناموس
.  والتوبـة:  والشـفقة:  بالصالة والصـوم: * أيضا األنبياء

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* I=yc P=,=c Pen¡ @ afernycteuin @ `ejwn
af`tcabwn @ `ntenermet`anoin.
* =m `ne`hoou @ nem = m `n`ejwrh @ `ebol hi`psafe
@ qen ounis] `mmuctyrion.
* Onze Heer Jezus Christus, heeft gevast
voor ons, en leerde ons, berouw te
tonen.
* Veertig dagen, en veertig nachten, in de
wildernis, met een groot mysterie.
.  أن نتـوب:  وعلمنا:  صام عنا: * يسـوع المسيح ربنا
.  بسر عظيم:  في البـرية:  وأربعين ليلة: * أربعين يوما

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Ka] `epai`ehoou @ nem ]ounou ete`mmau @ `nte
petenjin`i @ nem `p,aki `nte pi`mhau.
* Ari`vmeu`i `nte pi`krycic @ `mpe`m;o `mpi`krityc @ fai
`nnetenbal @ `e`pswi `mpidecpotyc.

* Verneem die dag, en dat uur, van uw
aankomst, in de duisternis van het graf.
* Gedenkt het oordeel, voor de Oordeler, sla uw
ogen op, tot de Meester.

 إلى:  التي لمجيئكم:  وتلك السـاعة: * إفهموا ذلك اليـوم
. ظلمة القبـر
 إلى:  وإرفعـوا أعينكم:  أمام الحـاكم: * إذكروا الدينونة
.السيد

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Logoc `nnenhyt @ qen handoxologi`a @ nem
pitoubo @ `ebol hiten ]nycti`a.
* Pi`slyl nem ]nycti`a @ eu`etoubo `nnen'u,y @
qen ou`ohi `eratou @ qen ]`proceu,y.

* Laat uw harten spreken, met lofzangen,
en reinheid, door het vasten.
* Het bidden en vasten, reinigt onze ziel,
wanneer wij staan, tijdens de gebeden.
. من ِقبل الصوم:  والطـهارة:  بالتماجيد: * فـلتنطق قـلوبكم
 في:  بالوقوف:  يطهـران نـفوسنا: * الصـوم والصـالة
. الصالة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Marensep`hmot @ `mPen¡ I=yc @ e;ref
ou`wteb `nnenhyt @ `e`hryi `eouranoc.
* Tenouwrp nak `mpihwc @ `mpi=p=natikon @
tentwbh `mmok @ qen ouhyt efcoutwn.
* Laat ons dankzeggen, aan onze Heer Jezus,
dat Hij onze zielen, mag over-brengen tot de
hemel.
* Wij bieden U aan, geestelijke lof, wij
smeken U, met een oprecht hart.
.  إلى السماء:  لكي ينقل قلوبنا:  ربنا يسوع: * فلنشكر
.  بقلب مستقيم:  ونسألـك:  التسبيح الروحـي: * نرسل لك

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Ni`agioc tyrou @ auernycteuin @ `n=m `n`ehoou
qen @ oumetatkakin.
* E;be touwrp @ nem toupar;eni`a @ auer
`pem`psa `mpiwnq @ qen ]nycti`a.
* Alle heiligen, hebben de veertig dagen,
gevast, zonder eentonigheid.
* Door hun levendigheid, en celibaat,
waren zij het leven waardig, door het
vasten.
.  األربعين يوما:  بـدون ملل:  صاموا: * جميع القديسين
.  الحياة بالصوم:  إستحقـوا:  وبتوليتهم: * مـن أجل نشاطهم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Xulon gar etryt@ qen piparadicoc @ `mmon
`sjom `n`hli @ `nrwmi `stahof.
* Ounis] pe `ptai`o @ e` ta Nw`e `m`psa `mmoc @ e;be
]-nycti`a @ af`iri `n]kubwtoc.
* De mensen kunnen niet bevatten, het mysterie
van, de bloeiende boom, in het Paradijs.
* Groot is de eer, die Noach waardig was, door het
vasten, heeft hij de ark gebouwd.

:  ال يستطيع الناس:  ثابتة في الفردوس: * كل شجرة
.إدراكها
:  وبالصوم:  التي استحقها نـوح: * عظيمة هـي الكرامة
. صنع الفلك

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Auk`lyronomin @ `mpiwnq e;myn `ebol @ aurasi
nem P=,=c @ piref,w `ebol.
* Pahyt nem pa=p=na @ matoubwou `ebol @ qen
nimeu`i ethwou @ caqoun nem cabol.

* De heiligen hebben, het eeuwige leven beërfd,
en hebben zich verblijd, met Christus de
Vergever.
* Reinig, mijn hart en geest, van binnen en van
buiten, van de kwade gedachten.

.  مع المسيح الغفور:  وفرحـوا:  الدائمة: * ورثوا الحياة
 من األفكار:  داخال وخارجا:  طهرهما: * قلبي وروحي
.الشريرة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Kw] `nca ouhiryny @ ouoh [oji `ncwf @ je nibal
`mP¡ @ e;na `amoni `mmon.
* Rek petenmasj cwtem @ `enientoly `nte P¡@
ouoh `ari]hiryny@ nem neteneryou.
* Jaag de vrede, vurig na, want de ogen van de
Heer, bewaren ons.
* Neig uw oor en luister, naar het gebod van de
Heer, en sticht vrede, onder elkander.

:  ألن أعـين الـرب:  وجدوا في أثره: * إطلبوا السالم
.تحرسنا
:  واصنعوا السالم:  واسمعوا وصايا الرب: * أميلوا سماعكم
.بعضكم لبعض

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Rwic `e]nycti`a @ qen ounis] `n`srwic @ je
pi`slyl qen pi`ejwrh @ ceerouwini `nninouc.
* Cwtem `ePen=c=w=r@ qen pieuaggelion@ je pi`slyl
nem ]nycti`a@ `ncehiou`i `nnidemwn.
* Leef het vasten na, met grote zorg, want gebeden
in de nacht, verlichten het verstand.
* Hoort onze Verlosser, spreken in het Evangelie,
dat het bidden en vasten, de duivels uitdrijft.

:  ألن الصالة بالليل:  بحرص عـظيم: * إحرصوا على الصوم
. تنيـر العقول
 أنـه بالصـالة:  فـي اإلنجيل يقـول: * إسمعوا مخلصنا
.  تخرج الشياطين: والصـوم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Aksan ernycteuin@ ;whc `ntek`ave@ ia pekho
`ebol@ fai `nnekbal `e`tve.
* Twounou `cmou `ev]@ piref;ami`o@ `ntenem `psa
`anon@ `nhanmys `ntai`o.
* Indien u vast, zalf uw hoofd, was uw aangezicht,
en sla uw ogen op tot de hemel.
* Sta op en prijs God, de Schepper, dat wij grote
eer, waardig mogen zijn.

 وإرفع عينيك إلى:  وإغسل وجهك:  إدهن رأسك: صمت
ُ * إذا
. السماء
 كرامات:  لنستحق نحن:  اإلله الخالق: * قوموا س ِبحوا
.عظيمة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Ouoh `ntenws `ebol@ qen ou`cmyi `nouwt@ je V]
nai nan@ moi nan `nou`hmot.
* Uper `mpekran@ `wP=,=c penouro@ `ariou`i nai
neman@ qen tekmetouro.
* Roep eenstemmig uit: O God wees ons genadig,
en schenk ons genade.
* Omwille van Uw Naam, O Christus onze Koning,
wees ons genadig, in Uw Koninkrijk.

 وأعطنا:  إرحمنا يا اللـه:  واحد قائلين: * ونصرخ بصوت
. نعمة
:  إصنع معنا رحمة:  أيها المسيح ملكنا: * من أجل أسمك
.في ملكوتك

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Je aiernobi `erok@ qen ou;o `nry]@ ten]ho `erok@
nahmen qen `amen].
* V] `nte nenio]@ `pouro `nni`ewn@ penwik `nte
rac]@ myif nan `mvoou.

* Ik heb gezondigd tegen U, op talrijke
manieren, wij vragen U ons te redden, van de
Hades.
* O God van onze vaders, de Koning der
Eeuwen, geef ons heden, ons dagelijks brood.
. من الجحيم:  ونسألك خلصنا:  بكل نوع: * ألني أخطأت إليك
.  أعطينا اليوم:  خـبز الغد:  ملك الدهور: * يـا إله أبـائنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Ouoh `mperenten @ `eqoun `epiracmoc @ P¡
alla nahmen @ `ebol qen P=,=c.
* <ouab ouoh `,ouab @ `w pimonogenyc @
ouranoc ke `ygytyc @ `agiac coudoxic.
* Leid ons niet, in verzoeking, O Heer red
ons, door Christus.
* Heilig Heilig, O Eniggeborene, hemel en
aarde, zijn vol van Uw glorie.
.  بالمسيح:  لكـن نجنا:  التجارب يـارب: * وال تدخلنا
:  السماء واألرض:  أيها الوحيد الجنس: * قدوس قدوس
. مملوءة من مجدك

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* <w nan `ebol `w pennou] @ `nnenpara`ptwma @
matoubo `nnen'u,y @ nem nenhyt nem nencwma.
* "epi `nte nen`hoou @ tenereuvomin @ `n]nycti`a
ectoubyout @ nem ]`proceu,y `natkakin.
* Vergeef ons O onze God, onze schulden, reinig
onze zielen, harten en lichamen.
* De rest van onze dagen, roemen wij,het reine
vasten, en gebed zonder eentonigheid.

 وقلوبنا:  وطـهر نفوسنا:  زالتنا: * إغفـر لنا يا إلهنا
. وأجسادنا
. التي بال ملل:  والصالة:  نمدح الصوم النقي: * بقيـة أيامنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Hina `nten `areh @ `enekentoly @ ouoh
sopten `erok @ `n`hryi qen nekaulyou.
* Wli `ebol haron @ `nnipa;oc ethwou @
wpten nem nek`ohi @ nem nek`ecwou.
* Dat wij Uw geboden, mogen bewaren,neem
ons tot U aan, in Uw vertoefplaats.

* Neem weg van ons, het kwade lijden, tel ons
bij Uw kudde, en Uw schapen.
.  في ديـارك:  وإقـبلنـا إليك:  وصاياك: * لكي نحفظ
. وخرافك:  إحسبنا مع قطيعك:  اآلالمات الشريرة: * ارفع عنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Moi nan `noumeroc@ nem ny=e=;u `ntak@
`ariten `nem-`psa@ `nten`iri `mpetehnak.
* Nenio] nem nen`cnyou@ P¡ maemton
nwou@ qen pi-paradicoc@ sa ]cunteli`a.
* Schenk ons een aandeel, met Uw heiligen,
maak ons waardig, U te behagen.
* Schenk rust aan onze vaders, en broeders O
Heer, in het Paradijs, tot het einde toe.
 لكي نصنع:  واجعلنا مستحقين:  مع قديسيك: * أعطنا حظا
. مرضاتك
. إلى االنقضاء:  في الفردوس:  يارب نيحهم: * آبائنا واخوتنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* V] matajron @ qen pinah] `nor;odoxoc @ hiten
ni`precbi`a @ `nte tekmau Mari`a.
P=,=c Pen=c=w=r @ nai qa peklaoc @ aker`hmot nan
tyren @ kata peknis] `nnai.
* Bevestig ons O God, in het Orthodoxe geloof,
door de voorspraak, van Uw Moeder Maria.
* Christus onze Verlosser, ontferm U over Uw volk,
schenk ons allen genade, volgens Uw grote genade.

 والدتك:  بشـفاعات:  في األمانـة األرثوذكسية: * يا اللـه ثبتـنا
. مريم
 كعظيم:  وأنعم لنا كلنا:  إرحم شعبك: * أيها المسيح مخلصنا
.رحمتك
/

/

/

لينك مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام
Link naar De introductie
tot de Adam Theotokie

Zondag Psali voor
mijn Heer Jezus
إبصاليه يــوم األحــد لـربى
يسـوع

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Aikw5 `ncwk : qen p
` 2wk `mpah3t :
Pau I=3c“ : `aribo`30in `eroi .
* Ai kotie ensook: gen ep shook em pa hiet: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.

:  باشويس إيسوس:  خين إبشوك إم باهيت: * أيكوتى إنسوك
.آرى فو إيثين إيروى
* Ik heb U gezocht: uit het diepste van mijn
hart: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.

. أعنى:  يـاربى يسـوع:  مـن عمق قـلبى: * طـلبتـُـك

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Bwl ebol haroi : `nni`cnavh `nte `fnobi :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Vol evol haroi: en nie esnavh ente ef novie:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إن نى إسنافه إنتى إفنوفى: * فول إيفول هاروى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Ontbind voor mij: de boeien van de zonden:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  رباطـات الخطيـه: * حـل عنى
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Jent3i `mbo`30oc : e0rekcw5 `mmoi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Khen tie em vo-iesos: ethrek sootie emmoi:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إثريك سوتى إمموى: * جين تى إمفو إيثوس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس
* Wees mij een hulp: dat U mij verlossen
mag: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  لكى تخلصنى: * كن لى معينـا

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Dekmet`aja0oc : marectahoi `nxwlem :
Pau I=3c : P=xc `aribo`30in `eroi .
* Zek met aghathos: mares tahoi en koolem.
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  ماريس طاهوى إن كوليم: * ذيك ميت آغاثوس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Moge Uw goedheid: spoedig tot mij komen:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  فليـدركنى سـريعا: * صالحـك
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Ekerq3ibi `egwi : qa `tq3ibi `nte nektenh :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Ek er gievie e-khooi: ga et gievie ente nek
tenh: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  خا إتخيفى إنتى نيك تينه: * إك إرخيفى إيجوى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Overschaduw mij: met de schaduw van Uw
vleugels: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  بظـل جناحيـك: * ظلـل على

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* ^ jar `n`ehoov : ak0amio `n5`kt3cic t3rc : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* So-oe ghar en eho-oe: ak thamio en tie ek tiesies
tiers: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien
eroi.

:  آك ثاميو إن تى إكتيسيس تيرس: * سو غار إن إيهوؤ
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* In zes dagen: heeft U de hele schepping gemaakt :
o mijn Heer Jezus Christus : kom mij te hulp.

 يـاربى يسـوع:  صـنعـت كـل الخـليقـة: * فى سـتة أيـام
. أعنى: المسيـح

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* =Z `ncop `mm3ni: 5na`cmov `epekran: Pau
I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Shashf en sop em mienie: tie na esmoe epekran: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  تينا إسمو إبيكران: * شاشف إنسوب إممينى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Zevenmaal daags: zal ik zegenen Uw Naam:
o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع:  أبارك أسمـك: * سبـع مـرات فى اليـوم
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* #c 5`kt3cic t3rc : ce5wov `mpekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Ies tie ek-tiesies tiers: se tie oo-oe em
pekran: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voithien eroi.
: سى تى أو أوو إم بيكران: * يس تى إكتيسيس تيرس
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* De hele schepping: verheerlijkt Uw Naam:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  تمجـد أسمـك: * هـا كل البـريـة
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* )wk te 5metu : nem 5`e7ovci`a : Pau I=3c
: `aribo`30in `eroi.
* Thook te tie met tshois: nem tie eksoesia:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  نيم تى إكسوسيا: * ثوك تى تى ميت شويس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Aan U zij de heerschappij: en de macht: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  والسلطـان: * لـك الـربـوبيـة

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Iwc `mmok Panov5 : e0rekcw5 `mmoi : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Joos emmok panoetie: ethrek sootie emmoi:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إثريك سوتى إمموى: * يوس إمموك بانوتى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Haast U, o mijn God: dat U mij verlossen
mag: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيح:  لتخلصنى: * أسـرع يا إلهـى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Keli niben cekwlg : `mpek`m0o `ebol : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Kelie nieven se kol-kh: em pek emtho evol:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إمبيك إمثو إيفول: * كيلى نيفين سى كولج
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Elke knie: buigt zich voor U neer: o mijn
Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  تجـثـو أمامـك: * كل ركبـة

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Lac niben evcop : ce`cmov `epekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Las nieven ev-sop: se esmoe e-pekran: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  سى إسمو إبيكران: * الس نيفين إفسوب
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Alle tongen tezamen: zegenen Uw Naam: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيح:  تـبارك اسـمك: * كـل األلسـنه معـا
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Matac0o `mpekho : cabol `nnanobi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Ma-tas to em pek ho: savol en na novie: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  سافول إن نانوفى: * ماطا سطو إمبيك هو
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Wend Uw aangezicht: van mijn zonden af:
o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  عـن خطايـاى: * إصـرف وجهـك

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Na`anomi`a t3rov : F5 ek`ecwlgov : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Na anomia tieroe: Efnoetie ek e-sol-khoe:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إفنوتى إك إي سولجو: * نا آنوميا تيرو
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* O God, wis al mijn overtredingen uit: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  ياهلل أمحهـا: * جميـع آثامى
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* &ovwn `nnamev`i : `kqotqet `nnaslwt :
Pau I=3c : aribo30in eroi .
* Ksoe-oon en na mevie: ek got-get en na
etsh-loot: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  إكخوت خيت إن نا إتشيلوت: * إكسوأون إن نا ميفئى
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* U kent mijn gedachten: en doorzoekt mijn
nieren: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع:  وتفحـص كُليـتى: * أنت تعـرف أفكارى
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Ovh3t e4ovab : ek`econt4 `nq3t : Pau I=3c
P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Oe-hiet ef-oe-wab: ek e-sontf en giet: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إك إى سونتف إنخيت: * أوهيت إفؤاب
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Schep in mij : een rein hart : o mijn Heer
Jezus Christus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيـح:  أخلقـه فى: * قلبـا طاهـرا

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Pek=p=na =e=0v : `mperol4 `ebolharoi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Pek Pnevma eth-oe-wab: em per olf evol
haroi: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إمبير أولف إيفول هاروى: * بيك إبنفما إثؤاب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Neem Uw Heilige Geest: niet weg van mij: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  التنـزعه منى: * روحـك القـدوس

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Rekpekma2g eroi : cwtem eroi `nxwlem :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Rek pek mash-kh eroi: sootem eroi en
koolem: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voithien eroi.
 باشويس:  سوتيم إيروى إن كوليم: * ريك بيك ماشج إيروى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Neig Uw oor: haast U en hoor mij aan: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع:  واستجـب لى عاجال: * أمـل سمعـك إلى
.المسيـح أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Cemne nomoc n3i : hi `fmwit `nte
tekme0m3i : Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Semne nomos nie: hie ef mooit ente tek
methmie: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  هى إفمويت إنتى تيك ميثمى: * سيمنى نوموس نى
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Stel voor mij de wet vast: naar Uw
rechtvaardigheid: o mijn Heer Jezus: kom
mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع:  فى طـريـق عـدلـك: * قـرر لى نامـوسـا
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Tekmetovro panov5 : ovmetovro `n`eneh :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Tek met oero Panoetie: oe met oero en eneh:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  أوميت أورو إن إينيه: * تيك ميت أورو بانوتى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Uw koninkrijk, o mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: o mijn Heer Jezus Christus: kom
mij te hulp.
:  يـاربي يسـوع المسيح:  ملـكوت أبـدي: * ملـكوتـك يا إلهـي
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* `Vioc )eoc `n0ok: ainah5 erok: Pau
I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Eejos The-os enthok: ai nahtie erok: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  آى ناهتى إيروك: * إيوس ثيؤس إنثوك
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* U bent de Zoon van God: ik geloof in U: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  آمنـت بـك: * أنـت إبـن هللا

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* F3etwli `m`fnobi : `nte pikocmoc nai n3i :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Fie et-oolie em ef novie: ente pie kosmos nai nie:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.

 باشويس:  إنتى بى كوزموس ناى نى:* فى إتؤلى إم إفنوفى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* U, die de zonden der wereld wegneemt:
ontferm U over mij: o mijn Heer Jezus
Christus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع المسيـح:  إرحمنى: * يا حامـل خطيـة العالـم
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Xw n3i `ebol `m`pa2ai : `nte na`anomi`a :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Koo nie evol em ep-a-shai: ente na anomia:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس: * كونى إيفول إم إب آشاى إنتى نا آنوميا
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Vergeef mij: mijn talloze overtredingen: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  كثـرة آثـامى: * إغفـر لى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Yvx3 niben evcop : ce`cmov `epekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Psie-shie nieven ev-sop: se esmoe e-pekran:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  سى إسمو إبيكران: * إبسيشى نيفين إفسوب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Alle zielen tezamen: zegenen Uw Naam: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  تبـارك أسمـك: * كل األنفـس معا
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Wov`nh3t nem3i : `mpertakoi `nxwlem :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Oo-oe en hiet ne-mie: em per ta-koi en
koolem: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إمبير طاكوى إنكوليم: * اواو إنهيت نيمى
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Wees geduldig met mij: verderf mij niet
haastig: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  وال تهلكـنى سـريعـا: * تـأن عـلى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* @aitwnt `m`fnav `n2wrp : `nta`cmov `epekran :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Shai toont em ef nav en shoorp: en ta esmoe epekran: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien
eroi.

:  إنطا إسمو إبيكران: * شاى تونت إم إفناف إنشورب
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* In de morgen zal ik opstaan: om Uw Naam te
prijzen: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.

 يـاربى يسـوع المسيـح:  إلُبـارك أسمـك: * أقـوم وقت السحـر
.  أعنى:

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* `$holg `nge peknahbe4 : teketfw `aci`wov :
Pau I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Ef hol-kh enzje pek nah vef: tek etfoo a-sie
oo-oe: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  تيك اتفو اسي أوأو: * إف هولج انجى بيك ناهفيف
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Uw juk is zoet: en Uw last is licht: o mijn
Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  وحملـك خفيـف: * حلـو هـو نيـرك

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Qen ovc3ov e423p : ek`ecwtem `eroi : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Gen oe-sie-joe ef shiep: ek e-sootem eroi:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إك إى سوتيم إيروى: * خين أوسيو إف شيب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Verhoor mij: in de gunstige tijd: o mijn
Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  ياربى يسـوع المسيـح:  إستجب لى: * فى زمن مقبول
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Hwc ov2ovmenrit4 : pe pekran =e0
= v : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Hoos oe-shoe men-rietf: pe pekran eth-oewab: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  بي بيكران اثؤواب: * هوس اوشو مينريتف
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Geliefd is: Uw Heilige Naam: o mijn Heer
Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  اسـمك القـدوس: * محـبوب هـو

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Gwr `ebol haroi,: `ndi`abol3 niben : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Khoor evol haroi: en-ziavolie nieven: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إنذيا فولى نيفين: * جور إيفول هاروى
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Verstrooi: alle duivels van mij: o mijn Heer
Jezus Christus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيـح:  كل األبالسـة: * فـرق عنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* So `n`qr3i `nq3t: `m`povtah `nte tekme0m3i:
Pau I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Tsho en egrie en giet: em ep oe-tah ente tek
methmie: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  إم إب إوطاه إنتى تيك ميثمى: * تشو إن إخرى إنخيت
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Plant in mij het zaad: van Uw
rechtvaardigheid: o mijn Heer Jezus: kom
mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  ثمـرة بـرك: * إغـرس فـى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* %nan `ntekhir3n3 `mm3i : xa nennobi nan `ebol :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Tie nan entek hierinie em mie: ka nen novie nan
ivol: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  كانين نوفى نان إيفول: * تى نان إنتيك هيرينى إممى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Schenk ons Uw ware vrede: en vergeef onze
zonden: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.
 يـاربى يسـوع:  وأغفـر لنا خطـايـانا: * أعطنـا سالمـك الحقيـقى
. أعنى: المسيـح

/ / /

De introductie tot de
Adam Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Loipon
an2an0wov5
: `e5`procevx3 : maren`cmov `epiran
: `nte Pau I=3c.
*Liepon an shan thoo-oetie: e-tie epros evshie:
maren esmoe e-pie ran: ente Pa-tshois Iesoes.

 مارين إسمو:  إى تى إبروس إفشى: * ليبون آن شان ثوأوتى
.  إنتى باشويس إيسوس: إي بيران
* En wanneer wij bijeenkomen: voor gebed: laat
ons dan zegenen de Naam: van mijn Heer Jezus.

 ربى:  فلنـبارك اسـم:  ما أجتمعـنا لـلصالة: * وأيضا إذا
.يسـوع

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Ge tenna`cmov `erok : `w Pau
I=3c : nahmen qen Pekran : ge
anerhelpic `erok.
*Zje ten na esmoe irok: o Pa-tshois Iesoes:
nahmen gen pekran: zje an er helpies erok.
 ناهمين خين:  أوباشويس إيسوس: * جى تين نا إسمو إيروك
. جى أن إرهيلبيس إيروك: بيكران
* Wij zegenen U: o mijn Heer Jezus: red ons
door Uw Naam: want wij hopen op U.
 ألننـا تـوكلنـا:  نجـنا بإسمـك:  يـاربى يسـوع: * ألننـا نبـاركك
.عليــك

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* E0renhwc `erok: nem Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na =e=0v: ge ak`i
akcw5 `mmon.
*Ethren hoos erok: nem pek jot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak sootie emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * إثرين هوس إيروك
. جى أك إي أكسوتى إممون:إبنفما إثؤواب
* Dat wij U mogen prijzen: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 ألنـك:  والـروح القـدس:  مـع أبيـك الصالح: * لكى نسبحـك
.أتيت وخلصتنا

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

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

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige Geest:
nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen. Amen.

:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.وإلي دهـــر الـدهــور آميـن

De Zondag Theotokie
ثيؤطوكية يوم األحد

Deel : 1

القطعة االولى

* Cemov5
`erodikeoc
:
`w
03et`cmarwovt : qen nihiomi : ge
5mah`cnov5 `n`ck3n3.
* Semoetie e-ro zieke-os: o thie et esmaroo-oet: gen
nie hie-omie: zje tie mah esnoetie en es-kienie.

 خين نى:  أوثى إت إسمارواوت: * سيموتى إيرو ذيكيؤس
. جى تى ماه إسنوتى إن إسكينى: هيومى
* U wordt rechtvaardig genoemd : o gezegende:
onder de vrouwen : de tweede tabernakel.

 القبــة:  فى النسـاء:  أيتهـا المبـاركة: * مـدعـوة ِصديقـة
.الثانيــة

Deel : 1

القطعة االولى

* )3`etovmov5 `eroc: ge 03=e0
= v: `nte
n3=e=0v: `ere ni`pla7 `nq3tc.
* Thie e-toe moetie eros: zje thie eth-oe-wab:
ente nie eth-oe-wab: ere nie ep-laks en giets.
:  إنتى نى إثؤواب:  جى ثى إثؤاب: * ثى إتوموتى إيروس
.إيرى نى إبالكس إنخيتس
* Die genoemd wordt: het heilige: der
heiligen: met daarin de tafelen
. لـوحـا العهـد:  وفـيها:  قـدس األقـداس: * التى تـدعى

Deel : 1

القطعة االولى

*`Nte 5dia03k3: nem pim3t `ncagi: nai
eta4`cq3tov: `nge pit3b `nte F5.

* Ente tie zia-thiekie: nem pie miet en sazj-ie:
nai etaf es-gietoe: enzje pie tieb ente Efnoetie.
 ناى إيطاف:  نيم بى ميت إن صاجى: * إنتى تى ذياثيكى
. إنجى بى تيب إنتى إفنوتى: إسخيتو
* van het verbond: met de tien geboden;
geschreven door: de vinger van God.
. بأصبــع هللا:  المكـتـوبـة:  هـذه: * والعشـر كلمات

Deel : 1

القطعة االولى

* Ceer2orp `nercvmmenin: nan `mpiiwta:
piran `novgai: `nte I=3c P=xc.
* Se er shorp en er-siem me-nien: nan em pie
jota: pie ran en oe-khai: ente Iesoes
Pegrestos.
 بيران إن:  نان إمبى يوطا: * سى إيرشورب إن إرسيم مينين
. إنتى إيسوس بى أخرستوس:أوجاى
* Zij hebben ons voorheen: geleid tot de Jota:
de Naam der verlossing: van Jezus Christus.
 الــذى:  إسم الخـالص: ) على (اليـوطه: * سبقـت أن دلتـنا
.ليســوع المسيـح

Deel : 1

القطعة االولى

* Fai `eta4sicar7 `nq35: qen ovmetat2ib5:
a42wpi `mme-cit3c: evdia03k3 `mberi.
* Fai etaf et-shie sariks en gietie: gen oe met
at shieb-tie: af shoopie em me-sieties: ev ziathiekie em verie.
 خين أوميت آت شيفتى: * فاى إيطاف إتشى صاركس إنخيتى
. إف ذياثيكى امفيرى:  أفشوبى إممى سيتيس:
* Die uit u het vlees aannam: zonder verandering:
en de Middelaar werd: van een nieuw verbond.

:  وصار وسيطـا:  بغيـر تغيـيـر: * هـذا الـذى تجسـد منـك
.لعهـد جـديـد

Deel : 1

القطعة االولى

*`Ebolhiten `fnovgq : `nte pe4`cno4 =e0
= v :
a4tovbo `nn3-e0nah5 : evlaoc ev`0maio4.
* Evol hieten ef noekh-g: ente pef esnof eth-oe-wab:
af toevo en nie eth-nahtie: ev la-os ev eth-majof.

 أفطوفو:  إنتى بيف إسنوف إثؤواب: * ايفول هيتين إفنوجخ
. إفالؤس إف إثمايوف: إن نى إثناهتى
* Door de besprenging: met Zijn Heilig
bloed: reinigde Hij de gelovigen: tot een
gerechtvaardigd volk.
 شعبـا:  طهـر المؤمنـين:  دمه المقـدس: * مـن قِبل ِرشـاش
.مـبـررا

Deel : 1

القطعة االولى

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 1

القطعة االولى

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 1

القطعة االولى

* Nim pe0na`2cagi : `m`ptaio `n5`ck3n3 : `eta
Mw`vc3c 0amioc : higen `ptw`ov `nCina.
* Niem peth-na esh sazj-ie: em ep tajo en tie
es-kienie: e-ta Mooisies thamios: hiezjen ep
too-oe en Siena.
 إيطا:  إم إبطايو إن تى إسكينى: * نيم بيثنا إش ساجى
. هيجين إبطواو إن سينا: مويسيس ثاميوس
* Wie kan spreken: van de eer van de tabernakel:
die Mozes maakte: op de berg Sinaï.

:  التى صنعها مـوسى:  بكـرامه القبـة: * من يقـدر أن ينطـق
.على جبـل سينـاء

Deel : 1
القطعة االولى
* A40amioc qen ov`wov : kata `pcagi `m`Pu : nem
kata nitvpoc t3rov : etavtamo4 `erwov.
* Af thamios gen oe-oo-oe: kata ep sazj-ie em
Eptshois: nem kata nie tiepos tieroe: etav tamof
eroo-oe.

 نيم:  كاطا إبصاجى إم إبشويس: أو
ُ أو أوو
ُ * أفثاميوس خين
. إطاف طاموف إيرواو: كاطا نى تيبوس تيرو
* Hij maakte het met glorie: volgens het woord van
de Heer: en volgens de voorbeelden: die hem waren
getoond.

 التى:  وكجميـع المثاالت:  كقــول الــرب: * صنعهـا بمجــد
.أعلنـت له

Deel : 1

القطعة االولى

* )3 `ere `Aarwn : nem ne423ri 2em2i `nq3tc :
qen `ptvpoc `nte `psici : nem `tq3ibi `nte na `tfe.
* Thie e-re A-aron: nem nef shierie shem-shie en
giets: gen ep tiepos ente ep-etshiesie: nem et gievie
ente na etfe.

 خين:  نيم نيف شيرى شيمشى إنخيتس: * ثى إيرى آآرون
. نيم اتخيفي إنتى نا إتفى: إبتيبوس إنتى إبتشيسى
* Daarin dienden Aäron: en zijn zonen: in een
afbeelding van het hoogste: en de schaduw van het
hemelse.

 بمثال العالء:  وبنـوه يخـدمـون فيها: * تلـك التى كان هارون
. وظـل السمائيات:

Deel : 1

القطعة االولى

* Avten0wni `eroc: Mari`a 5par0enoc :
5`ck3n3 `mm3i : `ere F5 caqovn `mmoc.
* Av ten thoonie eros: Maria tie parthenos: tie eskienie emmie: e-re Efnoetie sagoen emmos.

 تى إسكينى إممى:  ماريا تى بارثينوس: * أفتين ثونى إيروس
.  إفنوتى صاخون إمموس: إيرى:
* Zij vergeleken u daarmee: o Maagd Maria:
de ware tabernakel: waarin God heeft
gewoond.
 التى:  القبـة الحقيـقيـة:  يا مـريم العــذراء: * شبهـوك بها
.فى داخلهـا هللا

Deel : 1

القطعة االولى

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 1

القطعة االولى

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 1

القطعة االولى

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 2

القطعة الثانية

* %kibwtoc eto2g : `nnovb `ncaca
niben : 03etav0amioc : qen
han2e `naterholi.
*Tie kievoo-tos et osh-kh: en noeb en sasa nieven:
thie etav thamios: gen han she en at er-holie.

 ثى:  إن نوب إن صاصا نيفين: * تى كيفوتوس إت أوشج
. خين هان شى إن آت إرهولى: إيطاف ثاميوس
* De ark overtrokken: met goud aan alle
kanten: die werd gemaakt: uit acaciahout
 المصنـوع من:  بالـذهب من كل ناحيـة: * التابـوت المصفـح
. اليسـوس: خشـب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Acer2orp `n5m3ini: `mF5 pilojoc:
f3`eta42wpi `nrwmi: qen ovmetatfwrg.
* As er-shorp en tie mienie: em Efnoetie pie loghos:
fie etaf shoopie en roomie: gen oe-met at-foorkh.

 في:  إم إفنوتى بى لوغوس: * آس إير شورب إنتى مينى
. خين أوميت آت فورج: إيتاف شوبى إن رومى
* heeft het teken voorzegd: van God het
Woord: die mens geworden is: zonder
scheiding.
 بغيـر:  الـذى صار انسانا:  على هللا الكلمـة: * سبـق أن دلنـا
.افتـراق

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ovai pe `ebolqen =b: ovme0nov5 ectovb3ovt:
ecoi `nattako: `n`omoovcioc nem `Fiwt.
* Oewai pie evol gen esnav: oe meth-noetie es toe
vie-oet: es oi en at-tako: en omo-oesios nem Efjoot.

:  أوميث نوتى إس توفيوت: * أواى بى إيفول خين إسناف
. إن أوموسيوس نيم إفيوت: إسؤى إن آتطاكو
* Eén natuur uit twee: een heilige
Goddelijkheid: één in Wezen met de Vader:
en onvergankelijk.
 مساو:  بغيـر فسـاد:  الهـوت قـدوس: * واحـد من إثـنيـن
.لآلب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Nem ovmetrwmi e0ovab : xwric cvnovci`a
: `n`omoovcioc neman : kata 5oikonomi`a.
* Nem oe met roomie eth-oe-wab: gories sie-noesia:
en omo-oesios neman: kata tie iekonomia.

 إن:  خوريس سينوسيا: * نيم اوميت رومى إثؤواب
. كاتاتى كونوميا: أوموؤسيوس نيمان
* En een heilige menselijkheid: verwekt
zonder gemeenschap: één in wezen met ons:
volgens het verlossingsplan.
:  مسـاوى لنـا:  بغيـر مباضعـة: * وناسـوت طاهـر
.كالتـدبيـر

Deel : 2

القطعة الثانية

* )ai `eta4sitc `nq35 : `w 5at0wleb
: `ea4hwtp `eroc: kata ovhvpoctacic.
* Thai etaf et-shiets en gietie: oo-tie attholeeb: e af-hootp eros: kata oe-hiepostasies.
 إى أف هوتب:  أوتى أتثوليب: * ثاى إيتاف إتشيتس إنخيتى
. كاطا اوهي بوس طاسيس: إيروس
* Hetgeen Hij uit u aannam: o onbevlekte:
maakte Hij één met Zichzelf: als een
hypostase.
:  وأتحـد به:  أيتـها الغيـر الـدنسـة: * هـذا الـذى أخـذه منـك
.كاقنــوم

Deel : 2

القطعة الثانية

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 2

القطعة الثانية

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 2

القطعة الثانية

* Yvx3 niben evcop: `nte nen23ri `mpi=cl:
av`ini `nhandwron: `e5`ck3n3 `nte Pu.
* Psie-shie nieven ev sop: ente nen shierie em
Piesra-iel: av ie-nie en han zooron: e-tie eskienie ente Eptshois.
 أف:  إنتى نين شيرى إم بسرائيل: * إبسيشى نيفين إفسوب
. إى تى إسكينى إنتى إبشويس: إينى إنهان ذورون
* Alle zielen van de kinderen: van Israël: brachten
samen gaven: naar de tabernakel van de Heer.

:  قـدمـوا قــرابيـن:  مـن بنى اسـرائيـل: * كـل األنـفـس معـا
.إلى قبـة الــرب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Pinovb nem pihat : nem pi`wni `mm3i : nem
pi2enc etca5 : nem pihv`akvn0inon.
* Pie noeb nem pie hat: nem pie oo-nie
emmie: nem pie shens et-satie: nem pie hie akien thienon.
 نيم بى شينس:  نيم بى اونى إممى: بينوب نيم بى هات
ُ *
. نيم بي هى آكين ثينون: إتصاتى
* Goud en zilver: edelstenen: en fijn linnen:
en purper.
:  والحـريـر المغـزول:  والحجـر الكـريم: * الـذهب والفضـة
.واألرجـوان

Deel : 2
القطعة الثانية
* Av0ami`o `novkibwtoc : qen han2e `naterholi :
avlalwc `nnovb : caqovn nem cabol.
* Av thamio en oe-kievootos: gen han she en at er
ho-lie: av la-los en noeb: sagoen nem savol.

:  خين هان شى إن آت إيرهولى: * أفثاميو إن أو كيفوطوس
. ساخون نيم سافول: آف اللوس إن نوب
* En zij maakten een ark: van acaciahout:
overtrokken met goud: van binnen en van
buiten.
 وصفحـوه بالـذهـب:  من خشـب اليسـوس: * صنعـوا تابـوتا
. داخال وخارجا:

Deel : 2

القطعة الثانية

* Tegolh jar hwi : Mari`a 5par0enoc
: `m`p`wov `nte 5me0nov5 : caqovn nem cabol.
* Te khol-h ghar hooi: Maria tie parthenos:
em ep oo-oe ente tie meth-noetie: sagoen nem
savol.
اوواو
 إم إب:  ماريا تى بارثينوس: * تى جوله غار هوى
ُ
. صاخون نيم صافول: إنتى تى ميث نوتى
* Ook u, o Maagd Maria: bent bekleed: met glorie
van de goddelijkheid: van binnen en van buiten.

:  بمجـد الالهـوت:  العـذراء متسربلـة: * وأنـت أيضا يا مـريم
.داخال وخارجا

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ge are`ini `eqovn: `novlaoc e4o2: `mF5
pe23ri: hieten petovbo.
* Zje a-re ie-nie e-goen: en oe la-os ef-osh: em
Efnoetie pe shierie: hieten pe toevo.
 إم إفنوتى:  إن او الؤس إفؤش: * جى آرى إينى إيخون
. هيتين بي طوفو: بيشيرى
* Want u hebt: veel mensen gebracht: tot
God uw Zoon: door uw reinheid.
. مـن قبـل طهـارتـك:  هلل إبنـك:  شعـبا كثيـرا: ت
*
ِ آلنـك قـدم
ِ

Deel : 2

القطعة الثانية

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Pi`ilact3rion : `etovhwbc `mmo4 :
hieten Nixerovbim : evoi `nhikwn.
*Pie ielas-tierion: e-toe-hoobs emmof: hieten
nie Sheroebiem: ev-oi en hiekon.
 هيتين نى شيروبيم:  إيتو هوفس إمموف: * بى إيالستيريون
. إفؤى إن هيكون:
* Het verzoendeksel: werd overschaduwd:
door de Cherubim: van gedreven werk;
. المصوريـن:  بالكــروبيـن:  عليـه: * الغطاء المظـلـل

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`Ete F5 pilojoc: `eta4sicar7 `nq35: `w
5atasni: qen ovmetat2ib5.
* E-te Efnoetie pie loghos: etaf et-shie sariks en
gietie: oo-tie at atshnie: gen oe-met at shieb-tie.

:  إيطاف إتشى صاركس إنخيتى: * إيتى إفنوتى بى لوغوس
. خين أوميت أت شيفتى: أوتى آطاشينى
* een symbool van God het Woord: die uit u,
o onbevlekte: het vlees aannam: zonder
verandering.
:  أيتها التى بال عيـب:  الـذى تجسـد منـك: * أى هللا الكلمـة
.بغيـر تغـيـيـر

Deel : 3

القطعة الثالثة

* A42wpi `ntovbo : `nte nennobi : nem
ovre4xw `ebol: `nte nen`anomi`a.
* Af shoopie en toevo: ente nen novie: nem oe
ref-koo evol: ente nen anomia.
:  نيم اوريف كو إيفول:  إنتى نين نوفى: * آفشوبى إن طوفو
.إنتى نين آنوميا
* Hij werd de reiniging: van onze zonden: en
de vergeving: van onze overtredingen.
. آلثامنا:  وغافـرا:  لخطايانا: * وصار تطهيـرا

Deel : 3

القطعة الثالثة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Xerovbim =b
`nnovb : evoi `nhikwn :
evhwbc `mpi`ilact3rion : qen novtenh `nc3ov niben.
* Sheroebiem esnav en noeb: ev-oi en hiekon: ev
hoobs em pie ielas-tierion: gen noe tenh en sie-joe
nieven.

 إف هوبس:  إفؤى إن هيكون: * شيروبيم إسناف إن نوب
. خين نوتنه إنسيو نيفين: إمبى إيالستيريون
* De twee Cherubim van goud: van gedreven werk:
bedekten het verzoendeksel: voortdurend met hun
vleugels.

:  على الغطـاء:  مصـوران مظلـالن: * كـروبا ذهـب
.باجنحتهما كل حيـن

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Ev`erq3ibi `e`hr3i: higen pima =e=0v: `nte
n3 =e=0v: qen 5`ck3n3 `mmah`cnov5.
* Ev er gie-vie e-ehrie: hiezjen pie ma eth-oe-wab:
ente nie eth-oe-wab: gen tie es-kienie em mah
esnoetie.

:  إنتى نى إثؤاب:  هيجين بى ما إثؤاب: * إف إرخيفى إإهرى
.خين تى إسكينى إمماه إسنوتى
* En overschaduwden: de plaats van het
heilige: der heiligen: in de tweede tabernakel.
. فى القبـة الثانيـة:  قـدس األقـداس:  على مـوضع: * يظلـالن

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`N0o hwi Mari`a : niana`n2o `n2o : nem
niana`n`0ba `n`0ba : ceerq3ibi `egw.
* Entho hooi Maria: nie a-na en-sho en-sho:
nem nie a-na en-ethva en-ethva: se er-gievie
e-khoo.
 نيم نى أنا إثفا إن إثفا:  نى أنا إنشو إنشو: * إنثو هوى ماريا
. سى إرخيفى إيجو:
* Ook u, o Maria: duizend maal duizend: en
myriaden van myriaden: overschaduwen u.
:  وربـوات ربـوات:  الـوف الـوف: ت أيضا يا مـريم
ِ * وأن
.يظلـلـون عليـك

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Evhwc `epovre4cwnt : e4x3 qen tenegi :
fai `eta4si `mpen`ini : xwric nobi hi 2ib5.
* Ev hoos e-poe ref-soont: ev kie gen te ne zj-ie: fai
etaf et-shie em pen ie-nie: goories novie hie shiebtie.

 فاى:  إفشى خين تي نيجى: * إفهوس إي بوريف سونت
. خوريس نوفي هي شيفتى: إيطافتشى إمبين إينى
* Hun Schepper lovend: die in uw schoot was: en
onze gestalte aannam: zonder zonde of
verandering.

 هـذا الـذى أخـذ شبهنا:  وهـو فى بطنـك: * مسبحيـن خالقهم
. ما خال الخطيـة والتغيـير:

Deel : 3

القطعة الثالثة

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`N0o pe pi`ctamnoc : `nnovb
ettovb3ovt : `ere pimanna h3p
: `n`hr3i qen te4m35.
* Entho pe pie estamnos: en noeb et toevie-oet:
e-re pie manna hiep: en ehrie gen tef mietie.

 إيرى بى ما:  إن نوب إتطوفيوت: * إنثو بى بى إستامنوس
. إن إهرى خين تيف ميتى: ناهيب
* U bent de kruik: van zuiver goud: waarin
het manna: in het midden verborgen was.
 فى:  المخـفـى المـن:  الـذهب النـقـى: ت هى قسـط
ِ * أنـ
.وسطــه

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Piwik
`nte
`pwnq:
`eta4`i
`epec3t:
nan `ebolqen `tfe: a45 `m`pwnq `mpikocmoc.
* Pie ooik ente ep on-g: etaf ie e-pesiet: nan
evol gen etfe: af tie em ep oon-g em pie
kosmos.
 نان إيفول:  إيطاف إي إبيسيت: * بى اويك إنتى إب أونخ
. آفتى إم إبؤنخ إمبى كوزموس: خين إتفى
* Het brood des levens: dat uit de hemel: voor
ons neerdaalde: gaf leven aan de wereld.
 وأعطى الحيـاة:  من السماء:  الـذى نــزل لنا: * خبـز الحيـاة
.للعالم

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`$twmi jar `ero: e0rovmov5 `eperan: ge
pi`ctamnoc `nnovb: `ere pimanna h3p `nq3t4.
* Ef too-mie ghar e-ro: eth-roe-moetie e-pie
ran: zje pie estamnos en noeb: e-re pe manna
hiep en gietf.
 جى بى:  إثروموتى إى بيران: * إف تو مى غار إيرو
.  إيرى بى ماناهيب إنخيتف: إستامنوس إنوب
* Het is passend: dat u wordt genoemd: de gouden
kruik: waarin het manna verborgen was.

 المخفـى فيـه:  قسـط الـذهـب: إسمـك
ِ  أن يُـدعى: بـك
ِ * يليـق
.المـن

Deel : 4

القطعة الرابعة

* F3 men `ete `mmav : 2avxa4 qen
5`ck3n3: `novmetme0re : `nte nen23ri `mPi=cl.
* Fie men e-te em mav: shav kaf gen tie eskienie: en oe-met methre: ente nen shierie em
Piesra-iel.
 إن:  شاف كاف خين تى إسكينى: * في مين إيتى إمماف
. إنتى نين شيرى إمبى إسرائيل: اوميت ميثرى
* Want dat werd bewaard: in de tabernakel: als
een getuigenis: voor de kinderen van Israël.

. لبنى اسـرائيـل:  شهـادة:  فى القبــة: * فــذاك ُوضـع

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be nipe0nanev: `eta4aitov nemwov: `nge
Pu F5: hi `p2a4e `ncina.
* Ethve nie peth-nanev: etaf ai-toe nemoo-oe:
enzje Eptshois Efnoetie: hie ep-shafe en
Siena.
 إنجى إبشويس:  إيطاف أيتو نيموأو: * إثفى نى بيث نانيف
. هى إبشافى إن سينا: إفنوتى
* Van de weldaden: die de Heer God: voor
hen verrichtte: in de wildernis van Sinaï.
 فى:  الـرب االلـه:  التى صنعها معهـم: * من أجـل الخيـرات
.بـريـة سينـاء

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`N0o hwi Maria : `are4ai qen tenegi
: `mpimanna `nno`3ton : `eta4`i ebolqen `Fiwt.
* Entho hooi Maria: a-re fai gen te nezj-ie: em pie
manna en no ie-ton: etaf ie evol gen Efjoot.

 إم بى مانا إن:  آرى فاى خين تى نيجى: * إنثو هوى ماريا
. إيتاف إى إيفول خين إفيوت: نو إيطون
* Ook u, o Maria: hebt in uw schoot
gedragen: het rationele Manna: dat van de
Vader kwam.
:  المـن العـقلى:  حملـت فى بطنـك: * وأنـت أيضا يا مـريـم
.الـذى أتى مـن اآلب

Deel : 4
القطعة الرابعة
*`Aremac4 asne 0wleb: a45 nan `mpe4cwma: nem
pe4`cno4 ettai3ovt: anwnq 2a eneh.
* A-re masf at-shne thooleb: af tie nan em pef
soma: nem pef esnof et tajoet: an on-g sha eneh.

 نيم:  آفتى نان إمبيف سوما: * آرى ماسف أتشينى ثوليب
. آن أونخ شا إينيه: بيف إسنوف إتطايوت
* U heeft Hem gebaard zonder smet: Hij
heeft ons Zijn Lichaam: en Kostbaar Bloed
gegeven: en wij leefden voor eeuwig.
:  ودمـه الكـريميـن:  وأعطانا جسـده: * وولـدتِـه بغيـر دنـس
.فحيـينا إلى األبـد

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`N0o te 5lvxni`a : `nnovb
ettovb3ovt : et4ai qa pilampac :
e0moh `nc3ov niben.

*Entho te tie liegnia: en noeb et toe-vie-oet: et
fai ga pie lampas: ethmoh en sie-joe nieven.
 إت فاى خابى:  إن نوب إت توفيوت: * إنثوتى تى لخنيا
. إثموه إنسيو نيفين: المباس
* U bent de kandelaar: van zuiver goud:
dragende de lamp: die voortdurend brandt.
 المتقـد:  الحاملـة المصبـاح:  الـذهب النـقى: * أنت المنارة
.كل حيـن

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Ete `fovwini `mpikocmoc: piat`2qwnt `ero4:
pi `ebolqen piovwin:i `nat`2qwnt `ero4.
* E-te ef oe-ooinie em pie kosmos: pie at esh goont
erof: pie evol gen pie oe-ooinie: en at esh goont erof.

:  بى أت إشخونت إيروف: * إت إف أوأوينى إمبى كوزموس
. إن أت إشخونت إيروف: بى إيفول خين بى أوأوينى
* Dat is het Licht der wereld: dat
ontoegankelijk is: en voortkomt uit Licht: dat
ontoegankelijk is.
 الـذى من:  غيـر المقتـرب إليه: * الـذى هـو نـور العـالم
. غيـر الـُمـدنى منه: النـور

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Pinov5 `nta`fm3i : `ebolqen ovnov5 `nta`fm3i
: `eta4sicar7 `nq35 : qen ovmeta2ib5.

* Pie noetie enta efmie: evol gen oe-noeti enta
efmie: etaf etshie sariks en gietie: gen oe met
at shieb-tie.
 إيطاف:  إيفول خين أونوتى إنطا إفمى: * بينوتى إنطا إفمى
. خين أوميت أت شيفتى: اتشى ساركس إنخيتى
* De Ware God: uit de Ware God: die uit u
het vlees aannam: zonder verandering.
 منـك بغيـر:  الـذى تجسـد:  من اإللـه الحـق: * اإللـه الحـق
.تغـيـيـر

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Hieten te4parovci`a: a4`er-ovwini `eron: qa
n3ethemci qen `pxaki: nem `tq3ibi `m`fmov.
* Hieten tef paroesia: af er oe-ooinie eron: ga nie et
hemsie gen ep kakie: nem et gievie em ef moe.

 خا نى إت:  أف إر أوأوينى إيرون:* هيتين تيف باروسيا
. نيم إتخيفى إم إفمو: همسى خين إبكاكى
* Door Zijn verschijning: verlichtte Hij ons:
die gezeten waren in het duister: en de
schaduw des doods.
 وظالل:  نحن الجلـوس في الظلمة:  أضاء علينا: * بظهـوره
.الموت

Deel : 5

القطعة الخامسة

* A4covten nensalavg: `e`fmwit `nte 5hir3n3:
hieten 5koinwni`a: `nte ne4mvct3rion =e=0v.
* Af soe-ten nen et shalaf-kh: e-efmooit ente tie
hierienie: hieten tie kie-nonie-a: ente nef
miestierion eth-oe-wab.

 هيتن:  إإفمويت إنتى تى هيرينى: * أفسوتين نين إتشاالفج
. إنتى نيف ميستيريون إثؤواب:تى كينونيا
* En Hij richtte onze voeten: op het pad van de
vrede: door de deelname: aan Zijn Heilige
Mysteries.

:  بشـركـة أسـراره:  إلى طـريـق السـالم: * وقـوم أرجلـنا
.المقـدسـة

Deel : 5

القطعة الخامسة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 5
القطعة الخامسة
*`Vcoc niben etqen `psici : `mpov`2ten0wnov `ero
: `w 5lvxni`a `nnovb : et4ai qa piovwini `mm3i.
* Iesos nieven et gen ep et-shiesie: em poe esh-ten
thoo-noe e-ro: oo-tie liegnia en noeb: et fai ga pie
oe-ooinie emmie.

 إمبوإش تين ثونو: * إيسوس نيفين إت خين إب إتشيسى
. إتفاى خابى أوؤينى إممى:  أوتى لخنيا إن نوب:إيرو
* Alle rangen in den hoge: kunnen u niet gelijken: o
gouden kandelaar: die het Ware Licht draagt.

 أيتها المنـارة:  لم تقــدر أن تشبهـك: * كل الـرتب العلـويـة
. حاملـة النـــــور الحـقيـقى: الـذهبيــة

Deel : 5

القطعة الخامسة

* )3men `ete `mmav : 2av0amioc qen ovnovb :
e4cwtp `nka0aroc : 2avxac qen 5`ck3n3.
* Thie-men e-te emmav: shav thamios gen oenoeb: ef sootp en katharos: shaf kas gen tie
eskie-nie.
 إفسوتب:  شاف ثاميوس خين أونوب: * فى مين إيتى إمماف
. شاف كاس خين تى إسكينى: إن كاثاروس
* Deze werd gemaakt: van verkoren zuiver
goud: en werd in de tabernakel: geplaatst.
 فى: ووضعـت
ُ * فـتلـك
ُ  نـقى:  من ذهـب مختـار: صنعـت
.القبـة

Deel : 5
القطعة الخامسة
* Ceerkebernit3c `eroc: hieten hangig `nrwmi:
ev5neh `nca neclampac: `mpi`ehoov nem ni`egwrh.

* Se-er ke-ver nie-ties eros: hieten han zj-iekh
en roomie: ev tie neh en sa nes lampas: em
pie ehoo-oe nem pie e-khoorh.
:  هيتين هان جيج إنرومى: * سى إركي فيرنيتيس إيروس
. إمبى إيهوؤ نيم بى إيجوره: إف تينه إنسانيس المباس
* Het werd verzorgd: door mensenhanden: die
olie in zijn lampen brachten: bij dag en nacht.

 نهـارا:  إذ يعطى زيـت لمصابيـها: بأيـدى البشـر: * تـدبـر
.وليـال

Deel : 5

القطعة الخامسة

* F3etx3 qen tenegi: Mari`a 5par0enoc:
a4erovwini `erwmi niben: e0n3ov `epikocmoc.
* Fie etkie gen te ne zj-ie: Maria tie
parthenos: af er oe-ooinie e-roomie nieven:
ethnie-joe e-pie kosmos.
 آف إر:  ماريا تى بارثينوس: * في إتكى خين تى نيجى
. إثنيو إيبى كوزموس: اواوينى إيرومى نيفين
* Hij die in uw schoot verbleef: o Maagd Maria:
verlicht ieder mens: die in de wereld komt.

:  أضاء لكل انسان:  يا مـريم العـذراء: * والـذى فى بطنـك
. آت إلى العـالـم

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`N0o4 jar pe `fr3 : `nte 5dike`ocvn3
: `aremac4 a4talson : `ebolqen nennobi.
* Enthof ghar pe efrie: ente tie zieke-os-ienie:
a-re masf af-tal-et-shon: evol gen nen novie.
 آرى ماسف:  إنتى تى ذيكيؤسينى: * إنثوف غار بى إفرى
. إيفول خين نين نوفى: آف طالتشون
* Want Hij is de Zon: der Gerechtigheid: u
baarde Hem en Hij genas: ons van onze
zonden.
. مـن خطـايانـا:  ولـدتـِه وشفـانا:  شمس البـر: * ألنـه هـو

Deel : 5

القطعة الخامسة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Ge avcagi e0b35 : `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt
: 5baki =e=0v : `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 6

القطعة السادسة

*`N0o
te
52ovr3
: `nnovb `nka0aroc : et4ai qa pigebc
: `n`xrwm et`cmarwovt.
*Entho te tie shoerie: en noeb en katharos: et
fai ga pie zjebs: en ekroom et esmaroo-oet.
 إت فاى خابى:  إن نوب إن كاثاروس: * إنثوتى تى شورى
. إن إكروم إت إسماروؤت: جيبس
* U bent het wierookvat: van zuiver goud: dat
de gezegende: gloeiende kool draagt.
:  حاملـة جمـر النـار:  الـذهب النـقى: ت هى المجمـرة
ِ * أن
.المباركـة

Deel : 6

القطعة السادسة

* F3etovsi `mmo4: `ebolqen pima`ner2wov2i:
2a4tovbo `nninobi: `nte4`wli `nnianomi`a.
* Fie e-toe et-shie emmof: evol gen pie ma en
er shoo-oe-shie: shaf toevo en nie novie: entef
oo-lie en nie anomia.
: إيفول خين بى ما إن إرشوأوشى: * فى إت او تشى إمموف
. إنتيف أولي إن نى آنوميا: شاف طوفو إن ني نوفى
* Dat van het altaar: genomen wordt: om zonden te
reinigen: en overtredingen weg te nemen.

 ويمحو:  يطهــر الخطـايا:  مـن المـذبـح: * الـذى يـُؤخـذ
.اآلثــام

Deel : 6
القطعة السادسة
*`Ete F5 pilojoc : `eta4sicar7 `nq35 :
a4ol4 `e`p2wi `nov`c0oinov4i : 2a F5 pe4iwt.
* E-te Efnoetie pie loghos: etaf etshie sariks en
gietie: af olf e-epshooi en oe estoi noefie: sha
Efnoetie pef joot.

 آف:  إيطاف إتشى ساركس إنخيتى: * إيتى إفنوتى بى لوغوس
. شا إفنوتى بيفيوت: أولف إإبشوى إن أو إستوي نوفي
* Dat is God het Woord: die uit u het vlees
aannam: en Zichzelf aanbood als reukoffer: aan
God Zijn Vader.

:  ورفـع ذاتــه بخــورا:  الــذى تجسـد منـك: * أى هللا الكلمـة
. إلى هللا أبيــه

Deel : 6

القطعة السادسة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 6

القطعة السادسة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 6

القطعة السادسة

* Tote `al30wc : `n52w4t an `nh
` li :
ai2anmov5 `ero : ge 52ovr3 `nnovb.
* Tote alisos, in tie shoft an in ihlie, ai shan
moetie ero, zje tie shorie in noeb.
 آى شان موتى:  إن تى شوفت آن إن إهلى: * توتى آليثوس
. جى تى شورى إن نوب: إيرو
* Daarom in waarheid, bega ik geen fout,
wanneer ik u noem, het gouden
wierookvat.
:  إذا ما دعوتك:  ال أخطىء فى شيء: * حينئذ بالحقيقة
.المجمرة الذهب

Deel : 6

القطعة السادسة

* )3 men `ete `mmav : 2avtalo `e`p2wi `nq3tc
: `mpi`c0oinov4i etcwtp : `mpe`m0o `nn3=e=0v.
* Thie men e-te emmav: shav ta-lo e-epshooi
en giets: em pie estoi noefie et sootp: em pe
emtho en nie eth-oe-wab.
 إمبى:  شاف طالو إإبشوى إنخيتس: * ثى مين إيتى إمماف
. إمبى إمثو إنى إثؤاب: إستوى نوفى إت سوتب
* Want daarin: wordt geofferd: het verkoren
wierook: vóór het Heiligste.
. أمــام األقــداس:  المختـار:  فـيهـا البخــور: * فـتلـك يـُـرفـع

Deel : 6
القطعة السادسة
* @are F5 `wli `mmav : `nninobi `nte pilaoc
: `ebolhiten pislil : nem pi`c0oi `nte pi`c0oinov4i.

* Sha-re Efnoetie oo-lie emmav: en nie novie
ente pie la-os: evol hieten pie et-shliel: nem
pie estoi ente pie estoi noefie.
 إيفول: إن نى نوفي إنتى بيالؤس: * شارى إفنوتى أولى إمماف
. نيم بى إستوى إنتى بى إستوى نوفي: هيتين بى إتشليل
* Daar neemt God weg: de zonden der mensen:
door de brandoffers: en de geur van het wierook.

:  من قبـل المحـرقات:  هنـاك خطايـا الشعب: * ويـرفـع هللا
.ورائحـة البخــور

Deel : 6

القطعة السادسة

*`N0o hwi Maria: `are4ai qen tenegi
: `mpiat`2nav `ero4 : `nlojoc `nte `Fiwt.
* Entho hooi Maria: a-re fai gen te nezj-ie:
em pie at esh nav erof: en loghos ente Efjoot.
 إم بى آت:  آرى فاى خين تى نيجى: * إنثو هوى ماريا
. إن لوغوس إنتى إفيوت: إشناف إيروف
* Ook u, o Maria: hebt in uw schoot
gedragen: de Onzienlijke: het Woord van de
Vader.
:  غيـر المنظـور: ت فى بطنـك
ِ  حمل: * وأنـت أيضا يا مـريم
.كلمـة اآلب

Deel : 6

القطعة السادسة

* Fai `eta4en4 `e`p2wi : `nov0vci`a ec23p :
higen pi+ : qa `povgai `mpenjenoc .
* Fai etaf enf e-epshooi: en oe thiesia esshiep: hiezjen pie-stavros: ga ep oe-khai em
pen khe-nos.
 هيجين بى:  إن او ثيسيا إسشيب: * فاى إيطاف إنف إإبشوى
. خا إب اوجاى إمبين جينوس: إستافروس
* Hij die Zichzelf aanbood: als aanvaard offer: op
het kruis: voor de redding van ons geslacht.

:  على الصليب:  ذبيحـة مقبـولـة: * هـذا الـذى أصعـد ذاتـه
.عـن خالص جنسـنا

Deel : 6

القطعة السادسة

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 6

القطعة السادسة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة السادسة

Deel : 6

* Ten5ho tentwbh : e0ren-2a2ni evnai :
hieten ne`precbi`a : `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die de
mens liefheeft.

 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
/ / /

St. Lucas 2:29-32

32-29:2 لوقا

%nov

pan3b `xnaxa pekbwk `ebol qen ovhir3n3
kata pekcagi ge avnav `nge nabal `epeknohem
f3`etakcebtwt4 `mpe`m0o `nnilaoc t3rov. Ovovwini
evswrp `ebol `nte hane0noc nem ov`wov `nte peklaoc
Pi=cl. Do7a ci Kvrie.

Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar
uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat
Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:
Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid
voor uw volk Israël. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

 ألن عيـنى قـد أبصـرتـا،اآلن يا سيـد تطلـق عبـدك بسـالم كقـولـك
 نـــورا تجلى لألمــم،خـالصـك الـذى أعـددتـه قـــدام جميـع الشعـوب
. والمجد هلل دائما،ومجـــدا لشعبـــك إسـرائيـــل

Deel : 7

القطعة السابعة

* Xere ne Maria : 5s`rompi
e0necwc : 03etacmici nan : `mF5
pilojoc.

*Shere ne Maria: tie et-shrompie ethne-soos:
thie etas miesie nan: em Efnoetie pie Loghos.
 ثى إيطاس:  تى إتشرومبى إثنيسوس: * شيرى نى ماريا
. إم إفنوتى بى لوغوس: ميسى نان
* Wees gegroet Maria: de schone duif: die
God het Woord: voor ons heeft gebaard.
 لنـا:  التى ولـدت:  الحمامـة الحسنـة: * السـالم لـك يا مـريم
.هللا الكلمـة

Deel : 7

القطعة السابعة

*`N0o te 5`hr3ri : `nte pi`c0oinov4i
:
03etacfiri
`ebol
:
qen `0novni `nIecce.

* Entho te tie ehrie-rie: ente pie estoi noefie:
thie etas fierie evol: gen eth-noenie en Jes-se.
 ثى إيطاس:  إنتى بى إسطوى نوفي: * إنثوتى تى إهريرى
. خين إثنونى إن يسى: فيرى إيفول
* U bent de welriekende: bloesem: die
ontbloeide: aan de wortel van Jesse.
. مـن أصل يسـى:  التى أيـنعـت:  البخــور: * أنـت زهــرة

Deel : 7

القطعة السابعة

* Pi`2bwt `nte Aaron: `eta4firi `ebol: xwric
so nem `tco: `4oi `ntvpoc ne.
* Pie eshvoot ente A-aron: etaf fierie evol:
goories et-sho nem etso: ef-oi en tiepos ne.
 خوريس إتشو:  إيتاف فيرى إيفول: * بى إشفوت إنتى آآرون
. إف أوى إن تيبوس نى: نيم إتسو
* De staf van Aäron: die bloeide: zonder
beplanting of bewatering: is een toonbeeld
van u.
 هى:  بغـيـرغــرس وال سـقى:  التى أزهـرت: * عصا هـرون
.مثـال لـك

Deel : 7
القطعة السابعة
*`W 03`etacmec P=xc : Pennov5 qen ovme0m3i :
asne `cperma `nrwmi : ecoi `mpar0enoc.
* Oo thie etas mes Piegristos: Pennoetie gen oemethmie: at-shne es-perma en roomie: es oi em
parthenos.

 بين نوتى خين أو: * اوثى إيطاس ميس بى إخرستوس
. إسؤى إم بارثينوس:  آتشني إسبيرما إنرومى: ميثمى
* U heeft Christus gebaard: waarlijk onze God:
zonder menselijk zaad: terwijl u maagd gebleven
bent.

 بغـيـر زرع:  إلهنـا بالحـقيـقــة: ت المسيـح
ِ * يا من ولـد
.  وأنت عــذراء: بشــر

Deel : 7

القطعة السابعة

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc : =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 7

القطعة السابعة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 7

القطعة السابعة

* Cemov5 `ero dikewc : `w 03e0ovab
Maria : ge 5mah`cnov5 `n`ck3n3
: `nte n3=e=0v.
* Semoetie e-ro zieke-os: o thie eth-oe-wab Maria: zje
tie mah esnoetie en es-kienie: ente nie eth-oe-wab.

 جى تى ماة:  أوثى إثؤاب ماريا: * سيموتى إيرو ذيكيؤس
. إنتى نى إثؤواب: إسنوتى إن إسكينى
* U wordt rechtvaardig genoemd: o heilige Maria:
de tweede tabernakel: behorend tot het Heiligste.

 الـقبـة:  أيتها القـديسـة مـريـم: مـدعـوة أنـت بالحـقيـقـة
*
ُ
. التى لالقــداس: الثانيـة

Deel : 7

القطعة السابعة

* )3`etovx3
`nq3tc
:
`nge
pi`2bwt `nte Aaron : nem
5`hr3ri =e=0v : `nte pi`c0oinov4i.
* Thie e-toe kie en giets: enzje pie eshvoot ente A-aron:
nem tie ehrie-rie eth-oe-wab: ente pie estoi noefie.

 نيم:  إنجى بى إشفوت إنتى آآرون: * ثى إي طوكى إنخيتس
. إنتى بى إستوى نوفي: تى إهريرى إثؤواب
* Daarin werd geplaatst: de staf van Aäron:
met de heilige: welriekende bloesem.
 والــزهرة:  عصا هـارون: * تـلـك المـوضوع فيـهـا
. التى لـلبخــور: المقـدســة

Deel : 7
القطعة السابعة
* Tegolh `mpitovbo : caqovn nem cabol : `w
5`ck3n3 `nka0a-roc : `fma`n2wpi `nnidikeoc.
* Te kholh em pie toevo: sagoen nem savol: oe tie
es-kienie en katharos: ef ma en shoopie en nie
zieke-os.

 أوتى إسكينى:  صاخون نيم صافول: * تى جولة إمبى طوفو
. إفما إن شوبى إن نى ذيكيؤس: إن كاثاروس
* U bent bekleed met reinheid: van binnen en van
buiten: o reine tabernakel: de plaats der
rechtvaardigen.

 أيتها:  مـن داخـل ومـن خـارج: ت مشتملة بالطهـارة
ِ * أن
. مسكـن الصـديـقيـن: الـقبـة النـقيــة

Deel : 7

القطعة السابعة

* Nitajma `nte `psici: nem `pxoroc `nte
ni`0m3i: ce-erevdo7azin: `nnemakaricmoc.
* Nie taghma ente ep-etshiesie: nem ep goros
ente nie ethmie: se er ev-zoksa-zien: en ne
makariesmos.
:  نيم إبخورس إنتي ني إثمي: * نى طاغما إنتى إبتشيسى
. إن نى مكاريسموس: سي إيرف ذوكصازين
* De rangen in den hoge: en de koren der
rechtvaardigen: verheerlijken: uw zaligheid.
:  يمجـدون:  وصفـوف األبــرار: * طغمـات العـالء
.طـوبـاويتــك

Deel : 7

القطعة السابعة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 7

القطعة السابعة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة السابعة

Deel : 7

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
. بشفاعتــك عنــد محـب البشــر:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
Deel ( 8 ) – القطعة الثامنة

Psalie Watos op
( Shashf en sop em mienie )

إبصالية واطس علي
) ( شاشف إنسوب إم ميني

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Amwini tyrou `nten[i`cbw @ `enainis] `mpolyti`a @

eter`prepi `mpitoubo @ hiten pi`slyl nem ]nycti`a.
* Bon niben qen nencwtp `nio] @ nani`arety `nka;aroci`a @ `mpou`sqwnt `eqoun `eV] @ `ebyl hiten pi`slyl
nem ]nycti`a.
* Komt allen om te leren, van deze grote betamelijke,
deugden van de reinheid, door het bidden en vasten.
* Een ieder van de uitverkoren vaders, die reine deugden
had, naderde God niet, dan door het bidden en vasten.

:  الالئـقة للطـهارة:  هذه الفـضائل العـظيمة: * تعالوا جميعا لنتعلم
.بالصالة والصوم
 لم يقترب الى:  ذو الفضائل النقية: * كل واحد من أبائنا المختارين
. إال بالصالة: اللـه

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* =G `n`alou auwsem `e`psah `nte ]`hrw@ `m`pouro nem tefkubi`a@
e;be poutoubo nem poujinwnh@ hiten pi`slyl nem ]nycti`a.
* Dauid gar pi`ero'al-tyc @ `aP¡ cwlj `nnef`anomi`a @
afaif `nouro nem ou`provytyc @ hiten pi`slyl nem ]nycti`a.

* De drie knapen zijn in het vuur gegooid, dat de koning
had vermeerderd, omwille van hun reinheid en belijden,
van het bidden en vasten.
* De Heer nam de zonden weg, van David de Psalmist, Hij
maakte hem tot Koning en profeet, door het bidden en
vasten.

 من أجل:  الذي ضاعفه الملك: * الثالثة فـتية أطفأوا لهـيب األتون
. بالصالة والصوم: طهارتهم وإعـترافهم
 بالصالة:  وجعله ملكا ونبيا:  محا الـرب آثامه: * ألن داود الـمرتل
.والصوم

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Ebol ha nimou`i qen `vlakkoc @ afjimi
`noucwtyri`a @ `nje Daniyl pi;e`ovoroc @ hiten...
* Zw`y nem Adam eucop @ `aP¡ cw] `ntoue,malwci`a @ aftac;wou `ntou-`ar,y `nkecop @ hiten...
* Daniël de Godsdrager, vond redding, in de
leeuwenkuil, door...
* De Heer bracht Eva en Adam, uit hun ballingschap,
weer terug tot hun eerste staat, door...

:  في جــب األسـود:  وجـد خـالصا: * دانيـال الالبس اإلله
.بالصالة والصوم
 وردهم إلى رتبتهم:  خلص الرب سبيهم: * آدم وحواء معا
. بالصالة والصوم: دفعة أخرى

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Yliac va pika] etsom@ auwlf `e`tve qen
ouparryci`a@ hijen `pharma `n`,rwm@ hiten...
* :alac ca `viom afer=b]@ `nje Mw`ucyc qen tefbakteri`a@ afer `pem`psa `ecaji nem V]@ hiten...

* De oprechte wijze Elia, werd ten hemel
opgenomen met gunst, op een vurige strijdwagen,
door...
* Mozes spleet de zee in twee, met zijn staf, en was
waardig om met God te spreken, door...
 على مركبة:  ُرفـع إلى السـماء بدالـة: * ايليا ذو الفهم الرفيع
. بالصالة والصوم:ناريـة
:  أن يتكلم مع اللـه:  بعصاه واستحق: * شـق موسـى البحر نصفين
.بالصالة والصوم

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Iwna qen `;neji `mpikytoc @ afjimi `noucwtyri`a @
menenca =g `ncumeroc @ hiten...
* K=e ton Kurion @ I=yc va ]nis] `n`exouci`a @ afernycteuin e;ref`tcabon @ `e]met-cai`e `n]nycti`a@ hiten...

* Jona vond redding, in de buik van de vis, na drie
dagen, door...
* De Heer der Heren , aan wie grote macht toekomt
heeft gevast, om ons de grootheid te leren, van het
vasten…
 بالصالة:  بـعد ثالثة أيام:  وجد خالصا: * يونان في بطن الحوت
.والصوم
 لكي يعلمنا بهاء:  ذو السلطة العظمى صام: * رب األرباب يسوع
. بالصالة والصوم: الصوم

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Loipon maren ernycteuin@ qen ou`agapy nem
oueg`krati`a@ e;rencini `nnikunduneuin@ hiten...
* Marenka] `wnamenra]@ je `tar,y `n]covi`a@ te
`tho] `mV]@ hiten...

* Laat ons ook vasten, met liefde en ascese, dat
wij de tegenspoed mogen doorstaan, door...
* Geliefden, laat ons inzien, dat het begin der
wijsheid, de vreze Gods is, door...

:  لكي نعبـر الصعوبات:  بمحبـة ونسك: * وأيضا فلنصم
.بالصالة والصوم
:  هـي مخافة اللـه:  أن رأس الحكمة: * فلنفهم يا أحبائي
.بالصالة والصوم

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Nirem niNeu`y nem Lw; pi`;myi@ nau qen ]agne`a
`mpale`a@ au[i tyrou `mpioujai@ hiten...
* Xapina cena bwl `ebol@ `nte nijom `nno`yrwni`a@
`eswp ansan moun `ebol@ hiten...
* Het volk van Nineveh en de oprechte Lot, die in
de vroege tijden leefden, ontvingen allen redding,
door...
* Alle zonden der gedachten, worden vernietigd,
indien wij aanhoudend in acht nemen, het vasten…
 نالـوا كلهم:  الذين كانوا في الجيل األول: * أهل نينوى ولوط البار
. بالصالة والصوم: الخالص
. بالصالة والصوم:  إذا داومـوا:  القوات العقلية: * وبغتة تنحل

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Ounis] `nhupomony ef`etahon@ hiten ]`agapy
`natkaki`a@ maren `amoni `anon hwn@ hiten...

* Pi`placma tyrf `nte V]@ icjen Adam sa ]
cunteli`a@ `mpou`sjemjom `e[i `mpicw] `ebyl@ hiten...

* Wij ontvangen veel geduld, door liefde zonder
afgunst, wanneer wij volharden, in het vasten…
* Alle schepsels van God, van Adam tot het einde,
ontvingen geen Verlossing, dan door...

 فـلنتمسـك:  من قِبل المحبة التي بال شر: * صبر عظيم يدركنا
. بالصالة والصوم: نحن
 لم يقـدروا أن ينالوا:  من آدم إلى االنقضاء: * كل ُجبلـة اللـه
. إال بالصالة والصوم: الخالص

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Rwic qen nitwbh a[ne kakin @ menre piwrf nem
ou`yci,i`a @ e;ren swpi `nernumvin @ hiten...
* Cem`psa nan `ntenhi`pho @ `epaicyou e;meh `nkaki`a
@ `ntenerhou`o qen outoubo @ hiten...

* Blijf waakzaam in gebed zonder eentonigheid,
met levendige vroomheid, opdat wij waakzaam
mogen zijn, door…
* Wij moeten verwerpen, deze tijd vol kwaad, om
toe te nemen in reinheid, door...
 لنـكون: وأحبو النشاط والزهـد
ِ : * إسهروا في الطلبات بال ملل
. بالصالة والصوم: مستيقظين
 لنـزداد في:  هذا الزمان المملوء شرا: * ينبغي لنا أن نرفض
. بالصالة والصوم: الطهارة

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Ta,a `nte V] er`hmot nan@ `e`p,w `ebol `nnen`amarti`a@ `ntef[oji `ncwn `nnidemwn@ hiten...
* U=c nenio] `nackutyc@ ni-caq `nte ]ek`klyci`a@
aujwk `mpou`agwnyctyc@ hiten...
* Opdat God ons zal schenken, de vergeving van
onze zonden, en de duivels van ons afwendt, door...
* Onze vaders de anachoreten, de leraren van de
Kerk, hebben hun tocht volbracht, door...

 ويطرد عـنا:  بغفران خطايانا: * لعل اللـه ينعـم لنا
. بالصالة والصوم:الشـياطـين
:  كملوا جهادهم:  ُمعلمي الكنيسة: * هوذا آباؤنا النسـاك
.بالصالة والصوم

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Vy niben e;mei `mP=,=c @ marou `amoni `n]agni`a @
`ntoubo `nnoulogicmoc @ hiten...
* <w `ebol `ntou,wnwten@ na`cnyou `nneten`anomi`a@ qen ]`agapy [imwit nwten@ hiten...
* Laat allen die Christus liefhebben, zich vasthouden
aan ascese, en hun zinnen reinigen, door...

* Vergeeft en uw zonden zullen vergeven worden,
mijn broeders, met liefde zal Hij u leiden, door...

:  ويطهروا حـواسهم:  فليتمسكوا بالنسـك: * كل محبي المـسيح
.بالصالة والصوم
:  وبالمحبـة يـهديكم:  آثامكم يـا أخـوتي: * إغفروا يُغـفر لكـم
.بالصالة والصوم

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* "epi `mpen`wnq qen pikocmoc @ P=,=c moi nan `ntekboy;i`a
@ nahmen `ebol qen nipiracmoc @ hiten...
* Wouniatou
`nny`etauernycteuin
@
nyettahno `nnouepi;umi`a @ eumyn `ebol a[ne kakin @
hiten...
* Schenk ons Uw hulp O Christus, voor de rest van ons
werelds leven, red ons van de verzoekingen, door...
* Zalig zij die gevast hebben, en hun lusten hebben
gecontroleerd, en volhard zonder eentonigheid, in het
vasten en bidden.
:  نجنا مـن التجارب:  إمنحنا معونتك أيها المسـيح: * بقية حياتنا في العالم
.بالصالة والصوم
 بالصالة:  واستمروا بال ملـل:  ومنعـوا شهواتـهم: * طوباهم اللذين صاموا
.والصوم
/ / /

Deel : 8

القطعة الثامنة

* =Z `ncop `mm3ni : `ebolqen pah3t
t3r4 : 5na`cmov `epekran :
Pu `mpie`pt3r4.
* Shashf en sop em mienie: evol gen pa hiet tierf:
tie na esmoe e-pekran: Eptshois em pie e-ep-tierf.

 تينا:  إيفول خين باهيت تيرف: * شاشف انصوب إممينى
. إبشويس إمبي ِ إبتيرف: إسمو إبيكران

* Zevenmaal daags: zegen ik Uw Naam: met heel
mijn hart: o God van het al.

. يارب الكل:  أبارك أسمك: من كل قلبى: * سبع مرات كل يوم
* Sebe3 mar-rat kol jom, min kol-lie kalbie, o-berik ismek,
je Rab il kol-lie.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Aier`fmev`i `mpekran: ovoh aigemnom5
: `povro `nni`ewn : F5 `nte ninov5.
* Ai er ef mevie em pekran: oewoh ai zjem nomtie:
ep oero en nie e-oon: Efnoetie ente nie noetie.

 إب اورو إن:  أووه أى جيم نومتى: * آير إفميفئى إم بيكران
. إفنوتى إنتى نى نوتى: نى إ أون
* Ik gedacht Uw Naam: en werd vertroost: o
Koning der Eeuwen: en God der goden.
. واله االلهه:  يا ملك الدهور: فتعزيت
: * ذكرت اسمك
ُ
* Zakarta ismek, fe-te3-zito, je melik il
dihoer, we ileh il elihe.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* I=3c P=xc Pennov5 : pi`al30inoc : f3`eta4`i e0be
pencw5 : a4ercwmatikoc.
* Iesoes Piegristos Pennoetie: pie aliethinos: fie etaf
ie ethve pensootie: af er soomatikos.
 فى إيطافئى إثفى:  بى اليثينوس: * إيسوس بى إخرستوس بين نوتى
.  أف إير سوماتيكوس: بين سوتى
* Jezus Christus: onze ware God: die kwam voor
onze verlossing: en het vlees aannam.

:  أتى من أجل خالصنا:  الحقيقى الذى: * يسوع المسيح الهنا
.متجسدا
* Jessoe3 il Messie7 ilehne, il `hakiekie il-lezie, e-te
min ekhl `7alasna, mote-khesiden.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* A4sicar7 ebolqen : Pi=p=na =e0
= v : nem ebolqen
Maria : 52elet =e=0v.
* Af etshie sariks evol: gen pie Pnevma eth-oe-wab:
nem evol gen Maria: tie shelet eth-oe-wab.

 نيم إيفول:  خين بى ابنفما إثؤواب: * أفشى صاركس إيفول
.  تى شيليت إثؤؤاب: خين ماريا
* Hij nam het vlees aan: door de Heilige Geest: en
uit Maria: de heilige bruid.

. العروس الطاهرة:  ومن مريم:  من الروح القدس: * وتجسد
* We te-gesede, min el ro7 il kodos, we min
Mariam, il 3aros el tahira.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* A4fwnh `mpenh3bi : nem penhogheg t3r4
: `eovra2i `nh3t : nem ov0el3l `e`pt3r4.
* Af foonh em pen hievie: nem pen hokh-hekh
tierf: e-oe-rashie en hiet: nem oe-theliel e-eptierf.

 إى:  نيم بين هوج هيج تيرف: * أف فونه إمبين هيفى
.  نيم او ثيليل إإبتيرف: اوراشى إنهيت
* En Hij heeft ons verdriet: en al ons leed:
veranderd in vreugde van hart: en volledige
blijdschap.

.  وتهليل كلى:  الى فرح قلبى:  وكل ضيقاتنا: * وقلب حزننا
* We ka-lab 7ozne-ne, we kol die-katne, iele fara7
kalbie, we tehliel kol-lie.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Marenovw2t `mmo4 : ovoh `ntenerhvmnoc
: `nte4mav Maria : 5srompi e0necwc.
* Maren oe-oosht emmof: oewoh enten er hiemnos:
entef mav Maria: tie et-shrompie ethne-sos.

 إنتيف:  أووه إنتين إيرهيم نوس: * مارين أوأوشت إمموف
.  تى إتشرومبى إثنيوس: ماف ماريا
* Laten wij Hem aanbidden: en zingen: tot Zijn
Moeder Maria: de schone duif.

. الحمامة الحسنة:  إلم ِه مريم:  ونرت ُل: * فلنسجد له
* Felnes-khod lehoe, we noret-tilo, li om-mehe
Mariam, il 7ememe il 7esene.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* Ovoh `ntenw2 ebol: qen ov`cm3 `n0el3l: ge
xere ne Maria: `0mav `nEmmanov3l.
* Oewoh enten oosh evol: gen oe-esmie en theliel:
zje shere ne Maria: ethmav en Emmanoe-iel.
 جى شيرى نى:  خين او إسمى إن ثيليل: * اووه إنتين اوش إيفول
. إثماف إن إممانوئيل: ماريا
* En laten wij roepen: met een blije stem: ”Wees
gegroet Maria: de Moeder van Emmanuel.”

 أم:  السالم لك يا مريم:  التهليل قائلين: * ونصرخ بصوت
. عمانوئيل
* We nasrog bie sot , il tehliel ka-ielen, El selemo
lekie je Mariam, ome 3-immeno-iel.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Xere ne Maria : `pcw5 `nAdam peniwt : !
: `0mav `mpima`mfwt : ! : p
` 0el3l `nEva : !
: `povno4 `nnijene`a.
* Shere ne Maria: ep sootie en Adam penjoot: shere…: ethmav
em pie ma emfoot: shere...: ep theliel en Eva: shere...: ep oenof
en nie khe-nea.

:  إثماف إمبى ما إمفوت...  شيرى: * شيرى نى ماريا إبسوتى إن آدام بينيوت
. إب أونوف إنى جينيئا...  شيرى:  إبثليل إن إيفا... شيرى
* Wees gegroet Maria: de redding van Adam : wees...: de
Moeder van de Toeverlaat: wees...: de blijdschap van Eva:
wees...: de vreugde van generaties.

:  تهليل حواء...  السالم:  أم الملجأ...  السالم:  خالص أبينا آدم... * السالم
.  فرح األجيال... السالم
* El selemo lekie je Mariam `7alas ebiene Edem. El selemo: om
il mel-ge2. El selemo: tehliel 7ewe2. El selemo: fara7 il egjel.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* ! : `fra2i `nAbel pi`0m3i : ! : 5par0enoc `nta`fm3i
: ! : `fnohem `nnw`e : ! : 5at0wleb `ncemne.
* Shere...: ef rashie en Abel pie ethmie: shere...: tie
parthenos en ta efmie: shere...: ef nohem en Noo-e:
shere...: tie at-thooleb en semne.
:  تى بارثينوس إنطا إفمى...  شيرى:  إفراشى إن أفيل بى إثمى... * شيرى
. تى اتثوليب إن سميني...  شيرى:  إفنوهيم إن نو إ... شيرى
* Wees...: de vreugde van Abel (de rechtvaardige):
wees...: de ware Maagd: wees...: de redding van Noach:
wees...: onbevlekt en rein.
 خالص...  السالم:  العذراء الحقيقية...  السالم:  فرح هابيل البار... * السالم
.  غير الدنسة الهادئة...  السالم: نوح
* El selemo: fara7 hebiel il bar. El selemo: il 3dra il 7akie-keje.
El selemo: `7alas noe7. El selemo: `3eir il denise il hedi-2e.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !: `p`hmot `nAbraam : ! : pi`xlom `na0lwm : !
: `pcw5 `nIcaak pe0ovab : ! : `0mav `mf3=e=0v.
* Shere…: ep ehmot en Abra-am: shere...: pie eklom en
athloom: shere...: ep sootie en Isa-ak peth-oe-wab: shere...:
ethmav em fie eth-oe-wab.
...  شيرى:  بى إكلوم إن أثلوم...  شيرى:  إب إهموت إن آبرآم... * شيرى
.  إثماف إمفى إثؤواب...  شيرى: إبسوتى إن إيساك بى إثؤواب
* Wees...: de genade van Abraham: wees...: de kroon die
niet verwelkt: wees...: de redding van (de heilige) Isaak:
wees...: de Moeder van de Heilige.
...  السالم:  االكليل الغير المضمحل...  السالم:  نعمة إبراهيم... * السالم
.  أم القدوس...  السالم: خالص اسحق القديس
* El selemo: ne3met ibrahiem. El selemo: il ikliel il `3eir
modma7il. El selemo: `7alas is7ak il kiddies. El selemo: om il
kod-does.

Deel : 8

القطعة الثامنة

*! : p
` 0el3l `nIakwb : ! : han`0ba `nkwb : !
:p
` 2ov2ov `nIovda : ! : `0mav `mpi-decpota.
* Shere…: ep theliel en Jakoob: shere...: han eth-va en
koob: shere...: ep shoe-shoe en Joeda: shere...: ethmav em
pie zes-pota.
 إبشوشو...  شيرى:  هان إثفا إن كوب...  شيرى:  إبثيليل إن ياكوب... * شيرى
.  إثماف إمبى ذيسبوطا...  شيرى: إن يودا
* Wees...: de vreugde van Jakob: wees...: tienduizend
maal: wees...: de trots van Juda: wees...: de Moeder van de
Meester.
:  فخر يهوذا...  السالم:  ربوات مضاعفة...  السالم:  تهليل يعقوب... * السالم
. أم السيد... السالم
* El selemo: tehliel Je3-koeb. El selemo: rabawat moda3fa.
El selemo: fagr Jehoeze. El selemo: om il sei-jid.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* ! : `phiwi2 `mMwvc3c : ! : `0mav `mpidecpot3c : !
: `ptai`o `ncamov3l: ! : p
` 2ov2ov `mPi=cl.
* Shere…: ep hie ooish em Mooisies: shere...: ethmav em
pie zes-poties: shere...: ep tajo en Samoe-iel: shere...: ep
shoe-shoe em Piesra-iel.
 شيرى:  إثماف إمبى ذيسبوتيس...  شيرى:  إبهيؤيش إممويسيس... * شيرى
.  إب شوشو إمبى إسرائيل...  شيرى:  إبطايو إن صاموئيل...
* Wees...: de prediking van Mozes: wees...: de Moeder van
de Meester: wees...: de eer van Samuël: wees...: de trots
van Israël.
:  كرامة صموئيل...  السالم:  والدة السيد...  السالم:  كرازة موسى... * السالم
. فخر اسرائيل... السالم
*El selemo: kirazat Moese. El selemo: welidet il sei-jid. El
selemo: karamat Samo-iel. El selemo: fa`7r Isra-iel.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !: `ptagro `nIwb pi`0m3i: !: pi`wni `n`anam3i:
!: `0mav `mpimenrit: !: t
` 2eri `m`povro David.
* Shere…: ep takh-ro en Joob pie ethmie: shere...: pie oonie en ana-mie: shere...: ethmav em pie menriet: shere...: et
sherie em ep oero Davied.
 شيرى:  بى أوينى إن أنامى....  شيرى:  إبطاجرو إن يوب بى إثمى... * شيرى
.  إتشيرى إم إب اورو دافيد...  شيرى:  إثماف إمبى مين ريت...
* Wees...: de standvastigheid van Job : wees...: de ware
edelsteen: wees...: de Moeder van de Geliefde: wees...: de
dochter van (koning) David.
:  أم الحبيب...  السالم:  الحجر الكريم...  السالم:  ثبات أيوب البار... * السالم
.  ابنة الملك داود... السالم
* El selemo: sebet Ei-oeb il bar. El selemo:el 7agar il keriem. El
selemo: om il 7ebieb. El selemo: ibnet il melik Dehoed.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !: 5`2feri `nColomwn : !: `p`sici `nnidikeon : !
: `povgai `n#ca`3ac : ! : `ptalso `nIeremiac.
* Shere…: tie esh-fierie en Solomoon: shere...: ep et-shiesie
en nie zieke-on: shere...: ep oe-khai en Iesa-iejas: shere...:
ep tal-etsho en Jeremie-jas.
:  إبتشيسى إننى ذيكيئون...  شيرى:  تى إشفيرى إن سولومون... * شيرى
. اب طالتشو إن ييريميا...  شيرى:  إب أوجاى إن إيصائياس... شيرى
* Wees...: de bruid van Salomo: wees...: de roem der
rechtvaardigen: wees...: de verlossing van Jesaja: wees...:
de genezing van Jeremia.
 خالص:..  السالم:  رفعة الصديقين: ..  السالم:  صديقة سليمان: .. * السالم
.  شفاء أرميا:..  السالم: أشعياء
* El selemo: sadikat Soleimen. El selemo: rif3-et il sidikien.
El selemo: `7alas Esh3-eeje. El selemo: shife Armeeje

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !: `p`emi `nIezeki3l: !: xaric tov Dani3l:
!: `tgom `n#liac: !: pi`hmot `neliceoc.
* Shere…: ep e-mie en Jezekie-iel: shere...: garis toe Danieiel: shere...: et khom en Ielias: shere...: pie ehmot en Elieseos.
 إتجوم...  شيرى:  خاريس تو دانييل...  شيرى:  إبئيمى إن ييزيكييل... * شيرى
.  بى إهموت إن إليسيؤس...  شيرى: إن إيلياس
* Wees...: de kennis van Ezechiël: wees...: de genade van
Daniël: wees...: de kracht van Elia: wees...: de genade van
Elisa.
 السالم:  قوة ايليا...  السالم:  نعمة دانيال...  السالم:  علم حزقيال... * السالم
. نعمة اليشع...
* El selemo: 3-ilm 7ezkee-jel. El selemo: ni3mit Denie-jel.
El selemo: kowet Ilee-je El selemo: ni3met Ilishe3.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !: 50eotokoc : !: `0mav `nI=3c P=xc : ! : 5`srompi
e0necwc : ! : 0mav `nVioc )eoc.
* Shere…: tie theotokos: shere...: ethmav en Iesoes
Piegristos: shere...: tie et-shrompie ethne- sos: shere...:
ethmav en Eejos The-os.
 شيرى:  إثماف إن إيسوس بخرستوس...  شيرى:  تى ثيؤطوكوس... * شيرى
. إثماف إن يوس ثيؤس...  شيرى:  تى تشرومبى إثنيسوس...
* Wees...: de Theotokos: wees...: de Moeder van Jezus
Christus: wees...: de schone duif: wees...: de Moeder van
de Zoon van God.
 الحمامة...  السالم:  أم يسوع المسيح...  السالم:  والدة االله... * السالم
.  أم ابن هللا...  السالم: الحسنة
* El selemo: welidet il ileh. El selemo: om Jesoe3 il Messie7. El
selemo: il 7ememe il 7esene. El selemo: om ibn Allah.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Xere ne Maria: etaverme0re nac : `nge
niprof3t3c t3rov : ovoh avgw `mmoc.
* Shere ne Maria: etav er methre nas: enzje
nie profieties tieroe: oewoh av-kho emmos.
 إنجى نى إبروفيتيس:  إيطاف إيرى ميثرى ناس... * شيرى
.  أووه افجو إمموس: تيرو
* Wees gegroet Maria: over wie alle profeten:
hebben getuigd: en gesproken.
.  وقالوا:  جميع األنبياء:  التى شهد لها: * السالم لمريم
* El selemo lie Mariam, el-letie shehed lehe,
gemie3 el enbi-jë, we kaloe.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* H3ppe F5 pilojoc : `eta4sicar7 `nq35 : qen
ovmetovai : `natcagi `mpecr35.
* Hiep-pe Efnoetie pie Loghos: etaf et-shie sariks en
gietie: gen oe-met oewai: en at sazj-ie em pes rie-tie.

:  إيطاف تشى ساركس إنخيتى: * هيبى إفنوتى بى لوغوس
. إن أتصاجى إمبيس ريتى: خين أوميت أواى
* Zie, God het Woord: nam het vlees aan uit u: met
een éénheid: die onnoembaar is.

 ال ينطق:  بوحدانية:  الذى تجسد منك: * هوذا هللا الكلمة
.بمثلها
* Howeze Allah il Kelime, ellezie te-khesede minkie,
bi we7de-neeje, le jontak bi mithlehe.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Tesoci al30wc : `ehote pi`2bwt : `nte Aaron : `w
03e0meh `n`hmot.
* Te et-shosie aliethoos: eho-te pie eshvoot: ente Aaron: oo thie ethmeh en ehmot.
 أوثى إثميه:  إنتى آآرون:  إيهوتى بى إشفوت: * تتشوسى أليثوس
. إن إهموت
* U bent waarlijk: meer verheven: dan de staf van
Aäron: o vol van genade.

 أيتها:  أكثر من عصا هرون:  بالحقيقة: * مرتفعة انت
.الممتلئة نعمة
* Mortefi3-e entie, bil 7akieka akthar, min 3sa
Haroen, ei-jetohe el momteli-e ne3-me.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* A2 pe pi`2bwt : `eb3l `eMaria : ge `n0o4
pe `ptvpoc : `ntecpar0eni`a.
* Ash pe pie eshvoot: e-viel e-Maria: zje
enthof pie ep tiepos: en tes parthenia.
 جى إنثوف بى:  إيفيل إى ماريا: * أش بي بى إشفوت
.  إنتيس بارثينيا: إبتيبوس
* Wat is de staf: anders dan Maria: want het
is een toonbeeld: van haar maagdelijkheid.
.  بتوليتها:  ألنها مثال:  اال مريم: * ما هى العصا
* Me heje el 3sa, il-le Mariam, li-enehe
mithel, betolee-jetihe.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Acerboki acmici : xwric cvnovci`a
: `m`p23ri `mf3etsoci: pilojoc `naidi`a.
* As er-vokie as miesie: goories sie-nosia: em
Epshierie em fie et-etshosie: pie Loghos en aizia.

 إم إبشيرى:  خوريس سينوسيا: * أس إيرفوكى أسميسى
. بى لوغوس إن إيذيا: إمفى إتتشوسى
* Zij werd zwanger en baarde: zonder
gemeenschap: de Zoon van de Allerhoogste: het
Eeuwige Woord.

.  الكلمة الذاتى:  ابن العلى:  بغير مباضعة: * حبلت وولدت
* 7ebelet, we weledet, bie `3eir mobada3a, ibno el
3lie, el Kelime el zetie.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Hiten necevx3 : nem nec`precbi`a : `aovwn
nan Pu : `m`fro `nte 5ekkl3ci`a.
* Hieten ne evshie: nem nes epresvia: a-oeoon nan Eptshois: em efro ente tie ekliesia.
 أ اواونان إبشويس:  نيم نيس إبريسفيا: * هيتين نيس إفشى
.  إم إفرو إنتي تى إككليسيا:
* Door haar voorbeden: en voorspraak: open,
o Heer, voor ons: de poorten van de kerk.
.  باب الكنيسة:  افتح لنا يارب:  وشفاعتها: * بصلواتها
* Bie salawatehe, we shefe3tihe, ifte7 lene je
Rab, beb il kenieseh.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* %5ho `ero : w
` 50eotokoc : xa `fro `nniekkl3ci`a :
e4ov3n `nnipictoc.
* Tie tie ho e-ro: o tie theotokos: ka efro en nie
ekliesia: ef oe-ien en nie piestos.

 كا إفرو إن ني إكليسيا:  أو تى ثيؤطوكوس: * تى تيهو إيرو
.  إفؤين إن نى بيستوس:
* Ik vraag u: o Moeder Gods: houd de poorten van
de kerken: open voor de gelovigen.

 مفتوحة:  اجعلى أبواب الكنائس:  يا والدة االله: * أسألك
.للمؤمنين
* Es-eloki je welidet il ileh, ig-3lie ebweb il kene2es,
meftoe7e lil mö-minien.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Maren5ho `eroc : e0rectwbh `egwn :
nahren pecmenrit : e0re4xw nan `ebol.
* Maren tie ho e-ros: eth-res toobh e-khon:
nahren pes menriet: ethref koo nan evol.
 ناهرين بيس:  إثريس طوبه إيجون: * مارين تيهو إيروس
. إثريف كو نان إيفول: مينريت
* Laat ons haar vragen: dat zij voor ons: bidt
bij haar Geliefde: dat Hij ons vergeven mag.
.  ليغفر لنا:  عند حبيبها:  أن تطلب عنا: * فلنسألها
* Fel-neselohe, en tat-lob 3ne, 3-ind 7ebiebehe
li-je`3fir lene.

Deel : 9

القطعة التاسعة

* Avmov5 `ero : Mari`a 5par0enoc
: ge 5`hr3ri =e=0v : `nte pi`c0oinov4i.
*Av moetie e-ro: Maria tie parthenos: zje tie ehrierie eth-oe-wab: ente pie estoi noefie.

 جي تى إهريرى:  ماريا تى بارثينوس: * أفموتى إيرو
. إنتي بى إسطوى نوفى: إثؤواب
* U bent genoemd: o Maagd Maria: de heilige:
welriekende bloesem.

.  التى للبخور:  الزهرة المقدسة:  يا مريم العذراء: * دعيت
* Do3-itie je, Mariam el 3zrä, el zahr el mokaddese, el-letie
lil bo`7oer.

Deel : 9

القطعة التاسعة

* )3`etac5ov`w
`e`p2wi
:
acfiri
`ebol
:
qen `0novni `nni-patriarx3c : nem ni`prof3t3c.
* Thie etas tie oo-oe e-epshooi: as fierie evol: gen
eth-noenie en nie patriarshies: nem nie profieties.

 خين إثنونى:  أسفيرى إيفول: * ثى إيطاس تى اواو إإبشوى
.  نيم نى إبروفيتيس: إن نى باطريارشيش
* Dat bloeide: en voortkwam: uit de stam van
de patriarchen: en profeten.
.  األباء واألنبياء:  من أصل رؤساء:  وأزهرت: * التى طلعت
* El-letie tala3at we azharat, min asl ro-ese2,
el elebe2 wel enbi-jë.

Deel : 9

القطعة التاسعة

*`Mfr35 `mpi`2bwt : `nte Aaron piov3b
: `eta4firi `ebol : a4opt `nkarpoc.
* Em efrietie em pie eshvoot: ente A-aron pie
oe-wieb: etaf fierie evol: af opt en karpos.
 إيطاف:  إنتى آآرون بى اويب: * إم إفريتى إمبى إشفوت
. أف اوتب إن كاربوس: فيرى إيفول
* Zoals de staf: van Aäron de priester:
bloeide en vrucht voortbracht.
.  ثمرة:  أزهرت وأوسقت:  هرون الكاهن: * مثل عصا
* Mithlo 3asa, Haroen el kehin, azharat, we
awsakat thamara.

Deel : 9

القطعة التاسعة

*Ge `are`gfo `mpilojoc : asne `cperma `nrwmi
: ecoi `nattako : `nge tecpar0eni`a.
* Zje a-re ekh-fo em pie loghos: at-shne es-perma
en roomie: es-oi en at-tako: enzje te parthenia.

:  أتشيني إسبيرما إن رومى: * جيه أر إجفو إمبى لوغوس
.  إنجي تى بارثينيا: إسؤى إن أتطاكو
* Want u baarde het Woord: zonder menselijk
zaad: en uw maagdelijkheid: werd niet aangetast.

.  بال فساد:  وبتوليتك:  بغير زرع بشر: * ألنِك ولدت الكلمة
* Li-enik weled-tie il Kelimeh, bi`3eir zer3 bashar,
we betoeli-jetiki bi-`3heir fesed.

القطعة التاسعة

Deel : 9

* E0be fai ten5`wov ne : hwc 0eotokoc : ma5ho `mpe23ri
: e0re4xw nan ebol.
* Ethve fai ten tie oo-oe ne: hoos theotokos: ma-tieho em
pe shierie: ethref koo nan evol.
:  ماتى هو إمبي شيرى:  هوس ثيؤطوكوس: * إثفي فاى تين تى أوأوني
. إثريف كو نان إيفول
* Daarom verheerlijken wij u: als zijnde Moeder Gods:
vraag uw Zoon: om ons vergeving te schenken.

.  ليغفر لنا:  اسألى ابنك:  كوالدة االله: * فلهذا نمجدك
* Fe li-heze nome-gid-okie, ke-welidet il ileh, is-elie Ibnik
li-je`3fir lene.

De Tweede Hoos - الهوس الثاني
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Deel 10 van de Zondag
Theotokie

القطعة العاشرة من ثيؤطوكية
األحد

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Teoi `nhikanoc : `ehote n3=e=0v
t3rov : e0retwbh `egwn : `w
03e0meh `nhmot.
* Te-oi en hiekanos: eho-te nie eth-oe-wab tieroe:
ethre toobh e-khoon: oo-thie ethmeh en ehmot.

 إثرى:  إيهوتى نى إثؤاب تيرو: * تي اوى إن هى كانوس
.توبه إيجون او ثى إثميه إهموت
* U bent meer waardig: dan alle heiligen: om
voor ons te bidden: o vol van genade.
:  أن تطلبى عنا:  أكثر من جميع القديسين: ت مستحقة
ِ * أن
.أيتها الممتلئة نعمة

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Tesoci `ema2w: `ehote ni-patriarx3c:
ovoh tetai3ovt: `ehote niprof3t3c.
* Te et-shosie e-mashoo: eho-te nie patriarshies:
oewoh te-tajoet: eho-te nie profieties.

 اووه تى:  إيهوتى نى باطريارشيس: * تيتشوسى إيماشو
. إيهوتى نى إبروفيتيس: طايوت
* U bent hoog verheven: meer dan de
patriarchen: en meer dan de profeten: bent u
vereerd.
 أفضل:  ومكرمة:  أكثر من رؤساء األباء: ت مرتفعة جدا
ِ * أن
.من األنبياء

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Ovon te ginmo2i: qen ovparr3ci`a: `ehote
ni-xerovbim: nem nicerafim.
* Oe-on te zj-ien moshie: gen oe-par-riesia:
eho-te nie Sheroebiem: nem nie Serafiem.
 إيهوتى نى:  خين أوباريسيا: * اواون تى جين موشى
. نيم نى سيرافيم: شيروبيم
* U bent een middelares: met meer gunst:
dan de Cherubim: en de Serafim.
. والسيرافيم:  من الشاروبيم:  بدالة أكثر: ولك سعى
ِ *

Deel : 10

القطعة العاشرة

*`N0o jar al30wc: pe `p2ov2ov `mpenjenoc:
ovoh 5`proctat3c: `nte nenyvx3.
* Entho ghar aliethoos: pe ep shoe-shoe em
pen khe-nos: oewoh tie epros-taties: ente nen
epsie-shie.
 اووه تى:  بى إبشوشو إمبين جينوس: * إنثو غار آليثوس
. إنتى نين إبسيشى: إبروستاتيس
* U bent waarlijk: de trots van ons geslacht:
en de voorspraak: van onze zielen.
. نفوسنا:  وشفيعة:  فخر جنسنا: ألنك أنت بالحقيقة
ِ *

Deel : 10

القطعة العاشرة

* `Ariprecbevin `egwn : nahren pencwt3r:
hopwc `nte4tag-ron: qen pinah5 etcovtwn.
* Arie pres ve-vien e-khoon: nahren Pensootier:
hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et soe-toon.

 هوبوس:  ناهرين بين سوتير: * آرى إبريسفيفين إيجون
. خين بى ناهتى إت سوتون: إنتيف تاجرون
* Wees onze voorspraak: bij onze Verlosser:
dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof.
 في اإليمان:  لكي يثبتنا:  أمام مخلصنا: * إشفعى فينا
.المستقيم

Deel : 10
القطعة العاشرة
*`Nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte
nennobi: `nten2a2ni evnai: hieten ne`precbi`a.

* Entef er ehmot nan: em pie ko evol ente nen
novie: enten shash-nie ev nai: hieten ne
presvia.
:  إمبى كو إيفول انتى نين نوفي: * إنتيف إير إهموت نان
. هيتين نى إبريسفيا: انتين شاشنى إفناى
* En ons de vergeving: van onze zonden
schenkt: dat wij ontferming verkrijgen: door
uw voorspraak.
. بشفاعاتك:  لنفوز برحمة:  بمغفرة خطايانا: * وينعم لنا

Deel : 11

القطعة الحادية عشر

* Ran niben etsoci : `nte ni`acwmatoc
: ni`anaan2o `najjeloc : nem
niarx3ajjeloc.
* Ran nieven et-etshosie: ente nie asoomatos: nie
ana-ansho en ankhelos: nem arshie ankhelos.

 نى آنا أنشو:  إنتى نى آصوماطوس: * ران نيفين إتتشوسى
. نيم أرشى أنجيلوس: إن إنجيلوس
* Alle verheven namen: van de onlichamelijken;
duizenden engelen: en aartsengelen

 ألوف المالئكة:  التي لغير المتجسدين: * كل األسماء العالية
. ورؤساء المالئكة:

Deel : 11
القطعة الحادية عشر
*`Mpov`2foh `e`psici : `nte nemakaricmoc : `w
03etgolh `mpi`wov : `nte Pu cabaw0.
* Em poe esh-foh ep et-shiesie: ente ne makariesmos: oo-thie et kholh em pie oo-oe: ente
Eptshois saba-oot.

 اوثى:  إنتى ني ما كاريسموس: * إمبو إشفو إى إبتشيسى
. إنتى إبشويس صافا اوت: إتجوله إمبى او اوو
* hebben niet de hoogte bereikt: van uw zaligheid:
u die bekleed bent met de glorie: van de Heer
Sebaot.

 بمجد رب:  أيتها المشتملة:  عظمة طوباويتك: * لم يبلغوا
.الجنود

Deel : 11

القطعة الحادية عشر

* Tehiaktin
`ebol:
`ehote
`fr3
:
teoi `nlamproc : `ehote Nixerovbim.
* Te hie ak-tien evol: eho-te efrie: te-oi en lam
epros: eho-te nie Sheroebiem.
:  تي أوى إن الم إبروس:  إيهوتى إفرى: * تى هياكتين إيفول
.إيهوتى نى شيروبيم
* U bent meer stralend: dan de zon: en meer
luisterrijk: dan de Cherubim.
 من:  والمعة أكثر:  أكثر من الشمس: ت مضيئة
ِ * أن
.الشاروبيم

Deel : 11

القطعة الحادية عشر

* Nem nicerafim : na pi6 `ntenh : ceerripizin
qagw : qen ov`e`2l3lov`i.
* Nem nie Serafiem: na pie so-oe en tenh: se
er repie-zien ga khoo: gen oe eshlie-loe-wie.
 سى إيرريبيزين خاجوو:  نابى سو إن تينه: * نيم نى سيرافيم
.  خين او إشليلويى:
* En de Serafim: met zes vleugels: omringen
u: met vreugdebetoon.
. عليك بتهليل
:  يرفرفون:  ذو الستة األجنحة: * والسيرافيم
ِ

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

* Pe`wov Maria : soci `ehote `tfe :
tetai3ovt
`e`pkahi
:
nem
n3et2op `nq3t4.
* Pe oo-oe Maria: et-shosie eho-te etfe: te ta-joet eepkahie: nem nie et-shop en gietf.

 تي طايوت إإبكاهى:  تشوسى إيهوتى إتفى: * بي أوأو ماريا
.  نيم نى إتشوب انخيتف:
* Uw glorie, o Maria: is hoger dan de hemel: u wordt
meer vereerd dan de aarde: en haar bewoners.

 األرض:  وأنت أكرم من:  أرفع من السماء: * مجدك يا مريم
. وسكانها

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

*`N0o jar `al30wc : te 5ctrata `mm3i :
etoi `mma`mmo2i : `e`p2wi `enif3ov`i.
* Entho ghar aliethoos: te tie strata emmie:
et-oi em ma em-moshie: e-epshooi e-nie fieoe-wie.
 إتؤى إمما:  تى تى ستراطا إممى: * إنثو غار آليثوس
.  إإبشوى إينى فيؤيى: إمموشى
* Want u bent waarlijk: het ware pad: dat
omhoog leidt: naar de hemelen.
 إلى:  المؤدى:  الطريق الحقيقي: ت بالحقيقة
*
ِ ألنك أن
ِ
.السموات

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

*`Are5hiw5 : `m`fra2i nem `p0el3l
: `aremor5 `novgom : `w `t2eri `nCiwn.
* A-re tie hie oo-tie: em ef rashie nem ep
theliel: a-re mortie en oe-khom: o et sherie en
Sioon.
 آرى مورتى إن:  إم إفراشى نيم إب ثليل: * آريتى هيوتى
.  أو إتشيرى إنسيون: أوجوم
* U bent bekleed: met vreugde en blijdschap:
u bent getooid met macht: o dochter van
Sion.
. يا إبنة صهيون: ت بالقوة
ِ  وتمنطق:  والتهليل: ت الفرح
ِ * لبس

Deel : 12
القطعة الثانية عشر
*`W 03`etac5hiwtc : `n`thebcw `nna nif3ov`i:
2a`ntechwbc `nAdam: `n`thebcw `mpi`hmot.
* Oo thie etas tie hie-oots: en et hebsoo en na nie
fie-oe-wie: sha en tes hoobs en Adam: en et heebso
em pie ehmot.

 شا:  إن إت هيبسو إن نا نيفيؤى: * أوثى إيطاس تى هيوتس
. إن إت هيبسو إمبى إهموت: إنتيس هوبس إن آدام
* U die bekleed bent: met het kleed der
hemelingen: u hebt Adam met het kleed: van
genade bedekt.

 بلُباس: ت آدم
ِ  حتى ستر:  لُباس السمائيين: ت
ِ * يا من لبس
.النعمة

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

*Aretac0o4 `nkecop: `eparadicoc: `ptopoc `m`
povno4: `fma``n2wpi `nnidikeoc.
* A-re tastof en kesop: e-pie paraziesos: ep to-pos
em ep oe-nof: ef ma en shoopie en nie zieke-os.

 إب طوبوس:  إيبى باراذيسوس: * أرى طاستوف إن كيسوب
. إف ما إنشوبى إن نى ذيكيئوس: إم إب أونوف
* U bracht hem weer terug: naar het
paradijs: de plek van vreugde: en woonplaats
der rechtvaardigen.
:  موضع الفرح:  مرة أخرى إلى الفردوس: * ورددته
.ومسكن الصديقين

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* Ov`ck3n3 `mm3i : te Maria
5par0enoc : evx3 qen tecm35 : `nge
nemetme0rev `etenhot.
*Oe es-kienie emmie: te Maria tie parthenos: ev kie
gen tes mietie: enzje ne met meth-rev e-ten hot.

 إفشى خين تيس:  تى ماريا تى بارثينوس: * او إسكينى إممى
. إنجى نى ميت ميثريف إتين هوت:ميتى
* Een waar tabernakel: is de Maagd Maria: met de
ware getuigenissen: in haar midden geplaatst.

:  موضوع في وسطها:  هى مريم العذراء: * قبة حقيقية
.الشهادات الصادقة

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* %kibwtoc `nat0wleb: eto2g `nnovb `ncaca niben:
nem pi`ilact3rion: `nxerovbimikon.
* Tie kievootos en at-tholeeb: et osh-kh en noeb en
sasa nieven: nem pie ielas-tierion: en Sheroebiemiekon.

 إت أوشج إن نوب إن صاصا: * تى كيفوطوس إن آتثوليب
. إن شيروبيمي كون:  نيم بى إيالستيريون: نيفين
* De onbevlekte ark: met goud overtrokken aan
alle zijden: en het verzoendeksel: met de
Cherubim.

:  من كل ناحية:  المصفح بالذهب: * التابوت غير الدنس
.والغطاء الكاروبي

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* Pi`ctamnoc `nnovb : `ere pi-manna h3p `nq3t4 : ic
pilojoc `nte Fiwt : `i a4sicar7 `nq35.
* Pie estamnos en noeb: e-re pie manna hiep en
gietf: is pie loghos ente Efjoot: ie af et-shie sariks
en gietie.

 إس:  إيرى بى مان ناهيب إنخيفت: * بى إسطامنوس إن نوب
. إى أفتشى ساركس إنخيتى: بى لوغوس إنتى إفيوت
* De gouden kruik: waarin het manna verborgen
was; dat is het Woord van de Vader: die kwam en
uit u het vlees aannam.

 أتى:  هوذا كلمة األب:  المخفى فيه المن: * القسط الذهبى
.وتجسد منك

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

*%lvkni`a `nnovb : et4ai qa piovwini `mm3i
: `ete `fovwini `mpikocmoc: piat`2qwnt `ero4.
* Pie estamnos en noeb: e-re pie manna hiep
en gietf: is pie loghos ente Efjoot: ie af et-shie
sariks en gietie.
 إيتى إف:  إت فاى خابى أوأوينى إممى: * تى لخنيا إن نوب
. بى آت إشخونت إيروف: أوأوينى إمبي كوزموس
* De gouden kandelaar: die het Ware Licht draagt:
is het Licht der wereld: dat ontoegankelijk is.

 الذي هو نور:  الحاملة النور الحقيقي: * المنارة الذهبية
. الذى ال يدنى منه: العالم

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* %2ovr3 `nnovb: et4ai qa pigebc `n`xrwm:
nem pi`c0oi-nov4i etcwtp: `n`arwmata.
* Tie shoerie en noeb: et fai ga pie zjebs en
ekroom: nem pie estoi noefie et sootp: en
aroo-mata.
 نيم:  إت فاى خابى جيبس إن إكروم: * تى شورى إن نوب
. إن آروماتا: بى إسطوي نوفي إتسوتب
* Het gouden wierookvat: dat de gloeiende kool
draagt: en het verkoren: welriekend wierook.

:  والبخور المختار:  الحاملة جمر النار: * المجمرة الذهبية
العنبرى

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* Pi`2bwt `nte `Aarwn: `eta4firi `ebol: nem
5`hriri =e=0v: `nte pi`c0oinov4i.
* Pie eshvoot ente A-aron: etaf fierie evol:
nem tie ehrie-rie eth-oe-wab: ente pie estoi
noefie.
 نيم تى:  إيطاف فيرى إيفول: * بى إشفوت إنتى آآرون
. إنتى بى إسطوى نوفي: إهريرى إثؤاب
* De staf van Aäron: die ging bloeien: en de
heilige: welriekende bloesem.
 التي:  والزهرة المقدسة:  التى أزهرت: * عصا هرون
.للبخور

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* Nai
t3rov
evcop:
ceercvmmenin
nan: `mpeginmici `n`2f3ri: `w Maria
5par0enoc.
* Nai tieroe ev sop: se er-siem me-nien nan: em pe
zj-ien miesie en esh-fierie: oo Maria tie parthenos.

 إمبى جين:  سى إيرسيم مينين نان: * ناى تيرو إفسوب
. أو ماريا تى بارثينوس: ميسى إن إشفيرى
* Dit alles tezamen: leidt ons: tot de
wonderbare Geboorte: o Maagd Maria.
 يا مريم:  على والد ِتك العجيبة:  معا تدلنا: * هذه جميعها
.العذراء

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Akcolcel `nnenyvx3 : w
` Mw`vc3c
piprof3t3c : qen `ptaio n
` 5`ck3n3
: `etakcelcwlc `ebol.

*Ak sol-sel en nen epsie-shie: o Mooisies pie
profieties: gen ep tajo en tie es-kienie: etak
sel sools evol.
 أو مويسيس بى إبروفيتيس: * أك سول سيل إن نين إبسيشى
. إيطاك سيل سولس إيفول:  خين إبطايو إن تى إسكينى:
* U hebt onze zielen getooid: o Mozes de profeet:
met de eer van de tabernakel: die u hebt getooid.

. التى زينتها:  بكرامة القبة:  يا موسى النبى: * زينت نفوسنا

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* %`ck3n3 `nhov`i5 : `eta Mw`vc3c 0amioc
: `novma`nxa-nobi `ebol : `nte nen23ri `mPi=cl.
* Tie es-kienie en hoe-itie: e-ta Mooisies thamios:
en oe-ma en ka novie evol: ente nen shierie em
Piesra-iel.

 إن اوما إن:  إيطا مويسيس ثاميوس: * تى إسكينى إن هويتى
. إنتى نين شيرى إم بيسرائيل: كانوفي إيفول
* De eerste tabernakel: die Mozes had gemaakt:
was een plaats van vergeving: voor de kinderen van
Israël.

 خطايا:  موضع مغفرة:  التي صنعها موسى: * القبة األولي
.بنى إسرائيل

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* A40amioc qen ov`wov : kata `pcagi `mPu : nem
kata nitv-poc t3rov : `etavtamo4 `erwov.
* Af thamios gen oe-oo-oe: kata ep sazj-ie em
Eptshois: nem kata nie tiepos tieroe: etav tamof
eroo-oe.

 نيم:  كاطا إبصاجى إم إبشويس: أووأو
أو
ُ
ُ * أف ثاميوس خين
. إيطاف طاموف إيرواو: كاطا نى تيبوس تيرو
* Hij maakte het met glorie: volgens het
woord van de Heer: en volgens de
voorbeelden: die hem waren getoond.
 التي أعلمه:  وكجميع المثل:  كقول الرب: * صنعها بمجد
.بها

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ovkibwtoc : x3 qen 5`ck3n3 :
eclal3ovt `nnovb : caqovn nem cabol.
* Oe-on oe kievootos: kie gen tie es-kienie: es
la lie-oet en noeb: sagoen nem savol.
 إس الليوت إن:  كى خين تى إسكينى: * اواون اوكيفوطوس
.  ساخون نيم سافول: نوب
* In de tabernakel: was een ark: overtrokken
met goud: van binnen en van buiten.
 ومن:  بالذهب من داخل:  تابوت مصفح: * كان في القبة
.خارج

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`ilact3rion : x3 qen 5`k3n3 :
hanxerovbim `nnovb : ceerq3ibi `egw4.
* Oe-on oe : kie gen tie es-kienie: han
Sheroebiem en ielas-tierionnoeb: se er-gievie
e-khoof.
 هان:  كى خين تى إسكينى: * اواون أو إيالستيريون
.  سى إرخيفى إيجوف: شيروبيم إن نوب
* In de tabernakel: was een verzoendeksel; de
gouden Cherubim: overschaduwden het.
.  يظلالن عليه:  وكاروبا ذهب:  غطاء: * كان في القبة

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`ctamnoc `nnovb : x3 qen 5`ck3n3
: `ere ov2i `mmanna h3p: `n`qr3i `nq3t4.
* Oe-on oe estam-nos en noeb: kie gen tie eskienie: e-re oe-shie em manna hiep: en egrie
en gietf.
 إيرى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إستامنوس إن نوب
. إن إخرى إنخيتف: اوشى إم ماناهيب
* In de tabernakel: was een gouden kruik:
met een maat manna: erin verborgen.
. مخفي فيه:  وكيل من:  قسط ذهبي: * كان في القبة

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ovlvxni`a `nnovb: x3 qen 5`ck3n3: `ere
pi=z `nq3bc: `erovwini `egwc.
* Oe-on oe liegnia en noeb: kie gen tie es-kienie: ere pie shashf en giebs: er oe-ooinie e-khoos.

 إيرى بى شاشف:  كى خين تى إسكينى: * اواون لخنيا إننوب
. إيرأوأوينى إيجوس: إنخيبس
* In de tabernakel: was een gouden
kandelaar: met zeven lampen: die hem
verlichtten.
 تضئ: سرج
ُ  وسبعة:  منارة من ذهب: * كان في القبة
. عليها

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov2ovr3 `nnovb: x3 qen 5`ck3n3: `ere
pikvnamw-non: etcwtp qen tecm35.
* Oe-on oe shoerie en noeb: kie gen tie es-kienie: ere pie kiena-moonon: et sootp gen tes mietie.

 إيرى بى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او شورى إن نوب
. إتسوتب خين تيس ميتى: كي نامونون
* In de tabernakel: was een gouden
wierookvat: met in haar midden: het fijne
geurige wierook.
 في:  والعود المختار:  مجمرة من ذهب: * كان في القبة
وسطها

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`hr3ri `n`c0oinov4i: x3 qen 5`ck3n3:
ev2wlem `eroc t3rov: `nge na `p3i `mPi=cl.
* Oe-on oe ehrie-rie en estoi noefie: kie gen tie eskienie: ev shoolem eros tieroe: enzje na ep-ie em
Piesra-iel.

:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إهريرى إن إستوى نوفي
. إنجى نا إبئى إم بيسرائيل: إف شوليم إيروس تيرو
* In de tabernakel: was de welriekende bloesem;
haar geur werd geroken: door heel het huis van
Israël.

 آل:  يستنشق رائحتها جميع:  زهرة بخور: * كان في القبة
. بيت إسرائيل

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`2bwt `nte Aarwn: x3 qen
5`ck3n3: fai `eta4firi `ebol: xwric so
nem `tco.
* Oe-on oe eshvoot ente A-aroon: kie gen tie eskienie: fai etaf fierie evol: goories et-sho nem etso.

 فاى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إشفوت إنتى آآرون
. خوريس إتشو نيم إتسو: إيطاف فيرى إيفول
* In de tabernakel: was de staf van Aäron:
die bloeide: zonder beplanting of bewatering.
 بغير غرس:  هذه التي أزهرت:  عصا هرون: * كان في القبة
.وال سقى

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`trapeza `nnovb : x3 qen 5`cx3n3
: `pwik `n5-`pro0ecic: x3 `e`hr3i `egwc.
* Oe-on oe et-rapeza en noeb: kie gen tie eskienie: ep ooik ente epro-thesies: kie e-ehrie
e-khoos.
 إب اويك:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إترابيزا إننوب
.  كى إهرى إيجوس:إنتى إبروثاسيس
* In de tabernakel: was een gouden tafel: met
het offerbrood: daarop gelegd.
 موضوعا:  وخبز التقدمة:  مائدة ذهبية: * كان في القبة
.عليها

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* Ovon
ovarx3`erevc:
x3
qen
5`cx3n3:
e4en2ov2wov2i e` -`p2wi: `egen ninobi `nte pilaoc.

* Oe-on oe arshie erevs: kie gen tie es-kienie:
ef en shoe-shoo oe-shie e-epshooi: ezjen nie
novie ente pie la-os.
 إف إن:  كي خين تي إسكيني: * اواون او آرشي إيريفس
. إيجين ني نوفي إنتي بي الؤس: شوشو اوشي إإبشوي
* In de tabernakel: was een hogepriester: die
offers opdroeg: voor de zonden van het volk.
 عن خطايا:  يصعد الذبائح:  رئيس كهنة: * كان في القبة
.الشعب

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* A42an2wlem `ero4: `nge pipantokratwr:
2a4`wli `mmav: `nninobi `nte pilaoc.
* Af shan shoolem erof: enzje pie
Pandokrator: shaf oo-lie emmav: en nie novie
ente pie la-os.
 شاف أولي: إنجي بي باندوكراطور: * أف شان شوليم إيروف
. إن ني نوفي إنتى بي الؤس: إمماف
* Toen de Pantokrator: de offergeur rook:
nam Hij daar: de zonden van het volk weg.
. خطايا الشعب:  يرفع هنالك:  ضابط الكل: * إذا اشتم رائحتها

Deel : 14

القطعة الرابعة عشر

* Ebolhiten Maria: `t2eri `nIw`akim: ancoven
pi2ov-2wov2i `mm3i: `nxanobi `ebol.
* Evol hieten Maria: et sherie en Joakiem: an soeen pie shoe-shoo oe-shie emmie: en ka novie evol.

 أنصوإين بى:  إتشيرى إن يواقيم: * إيفول هيتين ماريا
. إن كانوفى إيفول: شوشو اوشى إممى
* Door Maria: de dochter van Joachim:
kenden wij het ware offer: voor de vergeving
der zonden.
:  عرفنا الذبيحة الحقيقية:  إبنة يواقيم: * من قِبل مريم
. لمغفرة الخطايا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Nim pe0na`2cagi : `m`ptaio n
` 5`c3n3
: `eta4celcwlc `ebol : `nge
pi`prof3t3c.

*Niem peth-na esh sazj-ie: em ep tajo en tie
es-kienie: etaf sel sools evol: enzje pie
profieties.
 إيطاف:  إم إب طايو إن تي إسكيني: * نيم بي إثنا إش ساجي
. إنجي بي إبروفيتيس: سيل سولس إيفول
* Wie kan spreken: van de eer van de
tabernakel: die versierd was: door de profeet.
. زينها النبي:  التي:  كرامة القبة: * من يقدر أن يصف

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Etavnav `eroc: `nge nicwtp `ncaq: `nte
ni`jraf3 =e=0v: avsi`2f3ri `ema2w.
* Etaf nav eros: enzje nie sootp en sag: ente nie
ghrafie eth-oe-wab: av etshie esh-fierie e-mashoo.

 إنتي ني:  إنجي ني سوتب إن صاخ: * إيطاف ناف إيروس
. آفتشي إشفيري إي ماشو: إغرافي إثؤاب
* Toen de verkoren geleerden: van de heilige
boeken: het beschouwden: waren zij zeer
verwonderd.
 تعجبوا:  للكتب المقدسة:  المعلمون المختارون: * لما رآها
.جدا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Avmokmek `ebol: qen povka5 et2om:
averm3nevin `mmoc: qen ni`jraf3 =e=0v.
* Av mok mek evol: gen poe-katie et-shom: af
er mie-ne-vien emmos: gen nie ghrafie eth-oewab.
 آف إرمينى فين:  خين بوكاتى إتشوم: * آفموك ميك إيفول
. خين نى إغرافى إثؤاب: إمموس
* Zij overdachten het: met hun grote
wijsheid: en door de heilige boeken: legden
zij het uit.
. الكتب المقدسة:  وفسروها من:  بفهمهم السامى: * وفكروا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Avmov5 `eMari`a: `t2eri `nIwakim: ge
5`ck3n3 `mm3i: `nte Pu cabaw0.
* Av moetie e-Maria: et sherie en Joakiem:
zje tie es-kienie emmie: ente Eptshois Sabaoot.
 جى تى إسكينى:  إت شيرى إن يواقيم: * آفموتى إ ماريا
. إنتى إبشويس سافا أوت: إممى
Zij noemden Maria: de dochter van Joachim:
de ware tabernakel: van de Heer Sebaot.
 التي لرب:  القبة الحقيقية:  ابنة يواقيم: * ودعوا مريم
.الجنود

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven 5kibwtoc: higen 5par0enoc:
peckenovb etcwtp: higen pectovbo.
* Av-en tie kievootos: hiezjen tie parthenos:
pes ke noeb et sootp: hiezjen pes toevo.
 بيسكي نوب:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين تى كيفوتوس
. هيجين بيس طوفو: إتسوتب
* Zij vergeleken de ark: met de Maagd: en
zijn verkoren goud: met haar reinheid.
. بطهارتها:  وذهبه المختار:  بالعذراء: * شبهوا التابوت

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven pi`ilact3rion: higen 5par0enoc: ic
Nixerovbim `nte `p`wov: ceerq3ibi `egwc.
* Av-en pie ielas-tierion: hiezjen tie
parthenos: is nie Sheroebiem ente ep o-oe: se
er gievie e-khoos.
 يس نى:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين بى إيالستيريون
. سى إرخيفى إيجوس: شيروبيم إنتى إب اواو
* Zij vergeleken het verzoendeksel: met de
Maagd; de Cherubim van de glorie:
overschaduwen haar.
.  يظلالن عليها:  وكاروبا المجد:  بالعذراء: * شبهوا الغطاء

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven pi`ctamnoc `nnovb: higen 5par0enoc:
pe4ke2i `mmanna: higen Pencwt3r.
* Av-en pie estam-nos en noeb: hiezjen tie
parthenos: pef ke-shie em manna: hiezjen
Pensootier.
 بيف:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين بى إستامنوس إن نوب
. هيجين بين سوتير: كي شى إم مانا
* Zij vergeleken de gouden kruik: met de
Maagd: en de maat manna: met onze
Verlosser.
. بمخلصنا:  وكيلة المن:  بالعذراء: * شبهوا القسط الذهبى

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven 5lvxni`a `nnovb: higen 5ekkl3ci`a:
pecke=z `nq3bc: higen pi=z `ntajma.
* Av-en tie liegnia en noeb: hiezjen tie ekliesia: pes ke shashf en giebs: hiezjen pie
shashf en taghma.
 بس كى شاشف:  هيجين تى إكليسيا: * آفئين تى لختيا إننوب
. هيجين بى شاشف إن طاغما: إنخيبس
* Zij vergeleken de gouden kandelaar: met de
kerk: en de zeven lampen: met de zeven rangen.

:  وسرجها السبعة:  بالكنيسة: * شبهوا المنارة الذهبية
. بالسبع طغمات

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven 52ovr3 `nnovb: higen 5par0enoc:
peckvnamwnon: higen Emmanov3l.
* Av-en tie shoerie en noeb: hiezjen tie
parthenos: pes kiena-moonon: hiezjen
Emmanoe-iel.
 بيس كي:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين تى شورى إن نوب
. هيجين إممانوئيل: نا مونون
* Zij vergeleken het gouden wierookvat: met
de Maagd: en haar geurige wierook: met
Emmanuël.
.  بعمانوئيل:  وعنبرها:  بالعذراء: * شبهوا المجمرة الذهبية

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven 5`hr3ri `n`c0oinov4i: higen Maria 5ovrw:
peckec0oinov4i etcwtp: higen tecpar0eni`a.
* Av-en tie ehrie-rie en estoi noefie: hiezjen Maria
tie oero: pes ke estoi noefie et sootp: hiezjen tes
parthenia.

 هيجين ماريا تى أورو: * أفئين تى إهريرى إن إستوى نوفي
.  هيجين تيس بارثينيا:  بيس كى اسطوى نوفي إتسوتب:
* Zij vergeleken de welriekende bloesem: met
Maria de koningin: en haar verkoren geur: met
haar maagdelijkheid.

:  وبخورها المختار:  بمريم الملكة: * شبهوا زهرة البخور
. ببتوليتها

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven pi`2bwt `nte `Aarwn: higen `p2e `nte
pi+: `etave2 Pau `ero4: 2a`nte4cw5 `mmon.
* Av-en pie eshvoot ente A-aroon: hiezjen ep-she
ente pie-stavros: etaf esh Pa-tshois erof: sha entef
sootie emmon.

:  هيجين إبشى إنتى بيستافروس: * آفئين بى إشفوت إنتى آآرون
. شا إنتيف سوتى إممون: إيطاف إيش باشويس إيروف
* Zij vergeleken de staf van Aäron: met het
kruishout: waarop mijn Heer werd gekruisigd: om
ons te verlossen.

 التي صلب ربي:  بخشبة الصليب: * شبهوا عصا هرون
.  حتى خلصنا: عليها

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven 5`trapeza `nnovb : higen pima`ner2wov2i
: `pwik `n5`pro0ecic : higen `pcwma `mPu.
* Av-en tie et-rapeza en noeb: hiezjen pie ma-

en-er-shoo oe-shie: ep ooik en tie epro-thesies: hiezjen ep sooma em Eptshois.
:  هيجين بى ما إن إيرشواوشى: * آفئين تى إترابيزا إن نوب
. هيجين إبصوما إم إبشويس: إب اويك إن تى إبروثيسيس
* Zij vergeleken de gouden tafel: met het altaar: en
het offerbrood: met het Lichaam van de Heer.

 بجسد:  وخبز التقدمة:  بالمذبح: * شبهوا المائدة الذهبية
.الرب

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven piarx3`erevc : higen Pencwt3r :
pi2ov2wov2i `mm3i : `nxanobi `ebol.
* Av-en pie arshie erevs: hiezjen Pensootier: pie
shoe-shoo oe-shie emmie: en ka novie evol.

 بى شوشو:  هيجين بين سوتير: * آفئين بى أرشى إيريفس
. إن كا نوفى إيفول: أو شى إممى
* Zij vergeleken de hogepriester: met onze
Verlosser: het ware offer: voor de vergeving
der zonden.
 لمغفرة:  الذبيحة الحقيقية:  بمخلصنا: * شبهوا رئيس الكهنة
. خطايانا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Fai `eta4en4 `e`p2wi : `nov0vci`a ec23p :
higen pi+ : qa `povgai `mpenjenoc.
* Fai etaf enf e-epshooi: en oe thiesia es-shiep:
hiezjen pie-stavros: ga ep oe-khai em pen khe-nos.

 هيجين:  إن او ثي سيا إس شيب: * فاى إيطاف إنف إإبشوى
. خا إب او جاى إم بين جينوس: بي إسطافروس
* Hij die Zichzelf aanbood: als aanvaard
offer: op het kruis: voor de redding: van ons
geslacht.
 عن:  على الصليب:  ذبيحة مقبولة: * هذا الذى أصعد ذاته
. خالص جنسنا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* A42wlem `ero4 : `nge Pe4iwt `n`aja0oc
: `m`fnav `nte han`arovhi : higen 5joljo0a.
* Af shoolem erof: enzje pef joot en aghathos:
em ef-nav ente han a-roehie: hiezjen tie Gholghotha.
 إم إفناف:  إنجى بيف يوت إن آغاثوس: * أف شوليم إيروف
. هيجين تى غولغوثا: انتى هان آروهى
* Zijn Goede Vader: rook Zijn offergeur: in
de avond: op Golgota.
. على الجلجثة:  وقت المساء:  أبوة الصالح: * فاشتمه

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* A4ovwn
`m`fro
:
`mpiparadicoc
:
a4tac0o `nAdam : `ete4arx3 `nkecop.
* Af oe-oon em efro: em pie paraziesos: af
tasto en Adam: e-tef arshie en kesop.
 آف طاس طو إن:  إمبى باراذيسوس: او اوون إم إفرو
ُ * أف
.  إيتيف أرشى إن كيسوب: آدام
* Hij opende de poort: van het paradijs: en
herstelde Adam: weer in zijn eerste staat.
. مرة أخرى:  إلى رئاسته:  ورد أدم: * فتح باب الفردوس

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

*`Ebolhiten Mari`a: `t2eri `nIw`akim: ancoven
pi2ov2wov-2i: `mm3i `nxanobi `ebol.
* Evol hieten Maria: et sherie en Joakiem: an
soe-en pie shoe-shoo oe-shie emmie: en ka
novie evol.
 أنسو إين بى:  إت شيرى إن يواقيم: * إيفول هيتين ماريا
. إن كانوفى إيفول: شوشو أوشى إممى
* Door Maria: de dochter van Joachim: kenden wij
het ware offer: voor de vergeving der zonden.

:  عرفنا الذبيحة الحقيقية:  إبنة يواقيم: * من قبل مريم
.لمغفرة الخطايا

القطعة الخامسة عشر

Deel : 15

*`Anon hwn tentwbh: e0ren2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبه
.  إنطوتف إمبى ماى رومى: إبريسفيا
*En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عند محب:  برحمة بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا
.البشر
/

/

/

De beëindiging van
de Adam Theotokie
ختام الثيؤطوكيات االدام

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش:  هان أتتشى إيبى إم موؤ: * نيك ناى او بانوتى
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
.رأفـاتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* نى تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسى: * فكـم بالحـرى
.يـاربى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باشويس إن نيك إربوميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إربف ميفئى: بى سونى إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدى ذكـرتـه:

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوى إنطا:  خابى ريف إرنوفى: * آنوك هو باشويس
. انؤميطانيا: إيرى
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطىء

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Matac0on F5: `eqovn `epek-ovgai: `ariov`i
neman: kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووى:  إيخون إى بيك اوجاى: * ما طاس طون إفنوتى
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  الى خالصك: * ردنـا يا هللا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 ماروطاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وارحمنا:  أيها الــرب االله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Nai `k`iri `mpovmev`i : `w Penn3b P=xc : ek`e2wpi
qen tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبى خين تين ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا قـائـال

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيرينى إم:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
. تى كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمى أنـا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

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

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* 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:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبد

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
اوواو
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak sooti
emmon.
 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى آك إي آكسوتي إممون: إبنيفما إثؤواب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons
verlost.
. ألنك أتيت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح

/ / /

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا،ي
نُعظمـك يا أ ُّم
ُ
ِّ النـور الحقيق
 ألنــك ولـدت، والـدةُ اإلله،ُالعـذرا ُء القـديســة
، أتى وخلص نفُــوسنـا،خلص العالــم
لنـا ُم
ُ
،المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات،صديقيــن
ِّ  تهليــ ُل ال، إكليـ ُل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
ُ
ُ
،فــران الخطايــا
ُ ُ نـ
ُ  غـ، الكنائـس،بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
،ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُم ِّجـده،ُالهــوتُ واحــد
ُ  يـار،يـارب ارحــم
ُ
. آميــن،يـارب بـارك
،ارحــم
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،ق السماء واألرض
ُ  خالـ،الك ِّل
ُ
ُ ُ  نـ،يُــرى
إبـن
، ،ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـبل كل الد ُّهـور،اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـو ُد غيـر مخلوق،حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ،نـور
ُ
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
ُ
، نـزل من السماء،أجـل خالصنا
 ومن،البشـر
نحــن
من أجلنـا
ُ
ِ
، وتأنــس،وتجســد من الــروح القُــدس ومن مريــم العــذراء
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ُوص ِلـب عنــا على عهـــد بيـال
 وتألـم وقـ ُ ِبـر وقـام،طـس البـُنطي
 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،السمــوات
. الــذي ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء،ليـُـديـن األحيــاء واألمــوات
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
،ق مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فىىي األنبيــــىىـاء
ُ  الناطـىىـ،نسجـىىـ ُد لىىه ونـُمجـىىـد ُه مىىع اآلب واالبىىـن
 ونعتـىىىىىـرف،وبكنيسـىىىىىـة واحىىىىىـدة مقــدسىىىىىـة جامعىىىىىـة رســوليـىىىىىـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديىىىـة واحـىىىـدة لمغفــىىىـرة الخطايــــىىىـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esmaena .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine elghalaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ * أنت
. إبـن اللـه
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ge ak`i akcw5 `mmon .
* Zje ak ie ak sotie immon .
. * جى آك إي أكسوتي إممون
* Want U bent gekomen en heeft ons verlost.

. * ألنك أتيت وخلصتنا
* le2nnake eteite we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .

. * وأغفر لنا خطايانا
* We `3fer lana gatajana .
Index - الفهرس
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Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب اغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
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Absolutie van de priester
تحليل الكهنة

Absolutie van de priester

ُ  اب،المسي ُح
ـن
 نور،الـدُّهـُور

تحليل الكهنة

ع
 أيُّهـا السيـ ُد،نسـألك ونـشكـُرك
ُ الـرب يسـو
ُّ
ُ
الكائـن في النـُّور قبـل ك ِّل
،ي
ُّ ي األزل
ُّ اللـ ِّه الح
،يـارب عـُقـُولـنــا وقـُلوبنــا
 أنــر: من نُور
ُّ

Wij vragen U en wij danken U, o Meester en
Heer Jezus Christus, Zoon van de Eeuwige
en Levende God, die in het licht verblijft
voor alle tijden, Licht uit Licht : verlicht,
Heer, ons verstand en ons hart,
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 وأقـمنـا مـن، لـنـفهـم كـالمـك الـ ُمحـيي،وأضيء أفهـامنـا
ُ
 وأجعلـنـا ُمستحـقـ ِّيـن أن، ظـلـمـة الخطيـة القـاتـلــة لـلـنـفـس
. نـكـون ُمستـقـيميـن في عـمـل الـخـيــر والصالح
en maak ons begrip helder, opdat wij Uw
levengevende Woord begrijpen. Richt ons
op uit de duisternis van de zonde die
dodelijk is voor de ziel. Maak ons waardig
om standvastig te zijn in het doen van
goede en rechtvaardige werken.
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، لـتـديـن فـيه العـالـم،وفي وقـت مجيئـك الثـاني المر ُهـوب
،فـلنستحـق سمـاع ذلـك الصوت المملـوء فـرحـا وبهجـة
:  ونـعـيـمـا مـن فـمـك اإللهي القـائــ ُل،وعـزاء وسـرورا
Ten
tijde
van
Uw
vreeswekkende
wederkomst, wanneer U de wereld zult
oordelen, laat ons dan waardig zijn om uit
Uw Goddelijke mond die stem te horen die
vol is van blijheid en vreugde, van troost,
verheuging en genade, die zegt :
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 رثـُـوا ال ُملـك ال ُمعــد لكـُم قـبــل،تـعـالـوا إلي يــا ُمباركي أبي
 وفـقـنـا أن نـكـون: رب إل ُهنـا
ُّ  نعـم أيـُّهـا الـ،إنـشـاء العـالــم
 بغـيـر خـوف وال عـيب وال، وتـلـك الساعـة،في ذلـك الـيــوم
.  وال سقـوط وال انـحـراف،انـزعـاج
“Komt tot Mij, o gezegenden van Mijn
Vader, beërf het koninkrijk dat voor u
bereid is vóór de grondlegging der wereld.”
Ja, Heer onze God, maak ons bekwaam dat
wij op die dag en op dat uur zonder vrees
zijn, en zonder smet of onrust, zonder
misstap of afwijking.
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ارب عـن جـميـع
وال تـُؤاخـذنـا
ُّ  إصفح يـ،يـارب بكثـرة آثـامنـا
ُّ
ب
ُّ  وإرفـع يـار، وغـلطاتـنـا وهـفـواتـنــا،سيـئـاتـنـا وزالتـنـا
 والـوبـاء، الـمـوت والغـالء،عـنـا وعـن جميـع العــالـم
، وسيـف األعــداء، والجـالء،والفـنـاء
O Heer, reken ons onze vele overtredingen
niet aan, maar vergeef ons al onze zonden
en
misstappen,
onze
fouten
en
ongerechtigheden. O Heer, neem weg van
ons en van de hele wereld, de dood en de
armoede,
epidemieën
en
rampen,
evacuaties en het vijandelijke zwaard,
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 و ُمقـاومـة، وشــر الحـريـق والغـرق،و ُمـؤامــرة الشـيـاطيـن
 وأبـطـل، وجــور السلـطـان،األشـرار وكـيـد الـفـُجـــار
. مـؤامـرة ال ُمعـانـديـن لنــا
de listen van de duivels, het kwaad van
brand en verdrinking, de tegenstand van
kwaadwilligen,
het
bedrog
van
onbeschaamden,
en
onrecht-vaardige
rechters. Laat de valstrikken van hen die
tegen ons samenspannen mislukken.
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 وال تـطـرحنـا في، تـراءف عـلـيـنـا،الل ُهـم إنـك ربـُّنـا وإل ُهنـا
 لـِّكـن ن ِّجـنـا وإحـفظنـا،بـحـار المهـالـك وال عـقـاب المسـالـك
 وأنهضنـا مـن الملـل والضجـر والتــواني،وإستـرنــا
. والكـســل
Want U bent onze Heer en onze God, wees
barmhartig voor ons en werp ons niet in de
poel des verderfs noch in de straf van
verkeerd gedrag, maar red ons, bewaar ons
en bescherm ons. Richt ons op uit
lusteloosheid, ontevredenheid, tegenzin en
luiheid.
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 بــل،وال تـــدع العــدُو الشـيـطـان يُـطغـيـنـا بـوسـع األمـل
 وأيـقـظ قـُـلـوبـنـا مـن نــوم الـغـفـلــة،نـبِّـه عـقـولـنـا
. وتـسـويـف العُـمـر بـاطــال
Laat de vijandige satan ons niet
overweldigen met een overmaat aan valse
hoop, maar maak ons verstand waakzaam
en wek ons hart uit de sluimer van de slaap
en ijdele tijdverspilling.
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 وال تـذكــر،اللـ ُهـم أتـ ُرك آثـامنـا وأصفـح عــن زالتـنــا
 وال تـغـضب عـلـيـنـا وال يــدُم،خـطـايـانـا وال سـيِّـئـاتـنــا
 فـإنـنـا،ارب ثـم إرحـمنـا
ُّ  إرحمـنـا يـ،غـضبـُك إلى األبــد
ُ
.  وفي بـحـار الخـطايـا غـارقـيـن،ضعـفـاء ومساكيـن
O God, sla geen acht op onze overtredingen
en vergeef ons onze ongerechtigheden;
gedenk onze zonden en onze wandaden niet.
Wees niet toornig op ons en laat Uw toorn niet
eeuwig duren. Wees ons genadig, Heer, wees
ons genadig, want wij zijn zwak en armzalig,
en wij gaan ten onder in de oceaan der zonde.
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ُ فـإليـك نـصر
 ال،ـب
ُ تـرف وإلـيـك نـرغـ
ُ خ ولـك نسجـ ُد وبـك نـعـ
 وال تـُغـلـق بـاب،تـقـطع رجـاءنـا يـا سـيِّـدي مـن رحمتـك
 وإلى، بـل بـفـضـلـك خـلـ ِّصـنـا،رحمـتـك في وجـُوهـنـا
.  وصـوتـك الفــرح أسـمعـنــا،رحـمـتـك وفـ ِّـقـنــا
Want tot u roepen wij, U aanbidden wij, U
belijden wij en naar U gaat ons verlangen.
Breek onze hoop op Uw barmhartigheid toch
niet af, mijn Meester, sluit de deur van Uw
barmhartigheid toch niet voor onze ogen,
maar verlos ons door Uw goedgunstigheid en
laat ons toe in Uw barmhartigheid; laat ons
Uw stem van vreugde horen.
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 النجسة،الل ُهـم طهرنـا وطهـر قـلوبنـا من األفكار الخبيثة
 ُكل األحالم، وأبطـل عـنـا يـارب وعـن كل شعبـك،الـرديئة
.  والهــواجـس الشيطـانيــة،والخيـاالت
O God, reinig ons en zuiver ons hart van
slechte,
onreine
en
verwerpelijke
gedachten. Weerhoud van ons en van Uw
hele volk, dromerijen, fantasieën en
duivelse influisteringen.
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 ثبت فينا يا اللـهُ الصبر،أقمنا يا اللـهُ من ك ِّل سقطة وبلية
 وإحسبنـا من،والرجـاء والمحبـة واإليمان األرثـُوذُكسي
 وأجلسنـا مع الـذيـن يتـكـئـون في ولـيـمتـك،خـرافـك اليمينيـة
. السمـائـيــة
Richt ons op, o God, uit elke val en
beproeving. Bestendig in ons, o God,
geduld en hoop, liefde en het Orthodoxe
geloof. Reken ons tot de schapen aan Uw
rechterhand en laat ons ook aanzitten bij
het hemels feestmaal.
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 وحصنـا بحصن ُجنـود،وإغـفـر لـنـا كـُل إثــم وذنـب وخطيـة
 فـإنــه لـيس لـنــا خـالص إال بـرحمتــك،مالئـكتـك الـُنـورانـيــة
 إقـبـل منـا، ورجـائـنـا فـيـك، وإيمـانـنـا بـك،واتـكـالـنــا عـلـيــك
.  وكـُل األوقــات،يـارب دُعـاءنـا في هـذا الـوقـت الحـاضر
ُّ
Vergeef ons elke overtreding, schuld en
zonde. Bescherm ons met het schild van de
legers van Uw lichtende engelen.
Want wij vinden alleen verlossing door Uw
barmhartigheid, door ons vertrouwen op U te
stellen, door ons geloof in U en door onze
hoop op U. Neem onze smeekbeden aan, o
Heer, op dit uur en op elke tijd.
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وأوصونـا أن نـذكـُـرهـُم في الصلـوات
ُ وكـ ُ ُّل الـذيـن أمـرونـا
، األحيـاء منـهـُـم واألمــوات،والقـُداسات والقناديل والتذكارات
ُ
 في أورشـلـيــم،نحـن وإيـاهـُم بالصالحــات
يـارب
إذكـُرنـا
ُّ
.  في ملكوت السمـوات،السمائيـة
En allen die ons hebben gevraagd hen te
gedenken in de gebeden, de liturgieën,
ziekenzalvingen
en
gedachtenissen,
levenden zowel als doden, gedenk ons en
hen, o Heer, door de goede werken, in het
hemelse Jeruzalem, in het Koninkrijk der
hemelen.
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ارب سـيـئـاتـنـا والـذيــن أسـاءوا إلـيـنـا إتـ ُرك ل ُهـم
ُّ أم ُح يـ
يـارب
،يـارب خـلص نـُفـوسنــا أجـمعـيــن
 بـرحـمتـك،ولـنـا
ُّ
ُّ
سس ُهــم إلى
ُ  إرعـ ُهـم و، بــارك ميـراثــك،خـلـص شـعـبـك
.  والضيقـات واألحزان، خـلـص الـذيــن في الشـدائـد،األبــد
O Heer wis onze wandaden uit en vergeef ons
en degenen die ons kwaad hebben
aangedaan. Verlos al onze zielen, o Heer, door
Uw barmhartigheid. Verlos Uw volk. Zegen Uw
erfdeel. Weid hen en draag hen tot in
eeuwigheid. Verlos hen die in moeilijkheden,
benauwdheid en droefheid verkeren.
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 أشبـع الجـيـاع مـن،سـوريـن مـن ربـاط الشيـاطيـن
ُ ُحـل المأ
ِّ  ع،الخـيـرات
 أقــم،ــز صغـيـري القـُلـوب والـنـُّفـــوس
 عُــل األرامـل، ُرد الضالـيــن، ثـبِّـت القـائميـن،السـاقـطيـن
.  أسعـف ال ُمعــوزيــن،واأليـتـام
Bevrijd hen die door duivelse machten
gebonden zijn. Verzadig de hongerigen met
goede gaven. Troost de kleinen van hart en
geest. Richt de gevallenen weer op. Bestendig
de standvastigen. Breng de dwalenden weer
terug. Steun de weduwen en de wezen. Schiet
de behoeftigen snel te hulp.
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 نـُمـوا، مـزاجــا طـيـبـا للهـواء،أعـط بـركـة لـثمــار األرض
 بــارك في،صعــودا كـامـال لمـيـاه األنـهــار
ُ ،لـألشـجـــار
 أوف عــن، أعــط قـنـاعــة لـل ُمحـتـاجـيــن،الـنــدى واألمطــار
. المـديـونـيــن
Schenk zegen aan de vruchten der aarde, laat
de hemelwinden gunstig zijn, schenk groei
aan de bomen, een goede waterstand aan de
rivieren, zegen de dauw en de regen. Schenk
tevredenheid aan de behoeftigen. Los de
schuld in van hen die schulden hebben.
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 إقـبــل، إقـبــل تــوبـة التـائـبـيــن،إجمـع شـتـات ال ُمـتـفــرقـيـن
، أعــط فـهـمــا للمـوعــوظـيــن،إعـتــراف ال ُمعـتـرفـيــن
. ارب للمظـلــومـيــن
ُّ إحـكـُم يـ
Breng hen die verstrooid zijn weer bijeen,
aanvaard
het
berouw
van
de
boetvaardigen, aanvaard de belijdenis van
de belijdenden, schenk begrip aan de
catechumenen.
Doe
recht
aan
de
onderdrukten.
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إمأل قـُـلـوبـنـا فــرحــا وبهجـة وعـزاء وسـُرورا ونـعـيـمـا لكي
 نـتـنـاهى في األعـمـال،ما إذا نـُلـنـا كـفـافـنــا في كـُل شئ
ـارب في الغــالت بالبركات
ُ  بــارك يـ،الصـالـحــة المـُرضيــة
. يارب إكليـل هـذه السنـة بصالحــك
 بـارك،السمائية
ُّ
Vervul onze harten met blijheid, vreugde,
troost, verheuging en genade, opdat wij, in
alle opzichten van alles genoegzaam
voorzien, in alle goede aanvaarde werken
overvloedig mogen zijn. Zegen, o Heer, de
gewassen met hemelse zegeningen. Zegen, o
Heer, de kroon van dit jaar door Uw goedheid.
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 كمـا، والغـارس والحـاصد،يـارب البـاذر والــزارع
بـارك
ُّ
 بـارك،بـاركـت لـبني إسـرائيـل في غـالت العـام الســادس
 وكـ ُ ِّل إجـتمـاع الشُّعــوب،يـارب في إجـتمـاعـنـا هـذا
ُّ
. األرثـُوذُكسـيِّـيـن
Zegen, o Heer, degenen die zaaien en het
land bewerken, degenen die planten en
oogsten, zoals U de oogst van het zesde jaar
voor de kinderen van Israël hebt gezegend.
Zegen, o Heer, onze bijeenkomst en elke
bijeenkomst van de Orthodoxe volken.
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 حـيـاة وقـيـام أبـيـنـا الـسيـد األب،وإحـفـظ لنـا وعـلـيـنـا
ُ ) بـطـريـ...( الـبطريـرك
 وشريكه في الخدمه،رك هــذا الـزمـــان
يـارب
 خـلص ُهما، )...( الرسوليه أبينا األسقف المكرم األنبا
ُّ
. وخـلـ ِّص شعبـ ُهم مـن جـميـع البـاليــا والـتجـا ُرب واألحــزان
Bewaar voor ons het leven en het
leiderschap van onze vader en meester de
Patriarch
Abba
(...)
onze
huidige
aartspriester. En zijn deelgenoot in de
dienst, onze vader de bisschop, abba (…) .
Verlos hun, o Heer, en verlos zijn volk van
alle rampen, beproevingen en verdriet.
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، آبـاءنـا المطارنـة،وكـذلـك شـُركـاءهُ في الخـدمـة الــرسـولـيـة
،سـوس
ُ  وآبـاءنـا الـقـمـامـصــة وآبـاءنــا الـقـ،وآباءنـا األسـاقـفــة
 وإخـوتـنـا،الـرهـبـان
وإخـوتـنــا الشـمـامســة وآبـاءنـا
ُّ
 والـذيـن أتــوا وحـضـروا واشتـركــوا معـنــا في هــذه،العـلمـانييـن
. الصـــالة
Zo ook zijn deelgenoten in de apostolische
dienst, onze vaders de metropolieten en onze
vaders de bisschoppen, onze vaders de
hegoemens en onze vaders de priesters, onze
broeders de diakenen en onze vaders de
monniken, onze broeders de leken, en degenen
die hier bijeen zijn gekomen en deelnemen aan
dit gebed,
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، اآلن طــالـبـيــن مـغـفـــرة خـطاياهـُم،وكـ ُ ِّل صلـوات األرثـُوذكسيِّيـن
، حـالـلـنـا وحـالـل ُهـم، بـاركـنـا وبـاركهـُم،ورحمـة لـنفـُوسهــم
ِّ  المـا،إغـفــر خـطـايـانـــا وخـطـايـاهـُـم
،ضيــة وال ُمستـأنـفـة
 الظـاهـرة، الـلـيـلـيـة والـنهـاريـة،الـذاتـيــة والغـيــر الـذاتـيـة
. والـخـفـيـة
en alle gebeden van de Orthodoxen, waarin zij nu
vragen om vergeving van hun zonden en om
genade voor hun zielen. Zegen ons en zegen
hen, schenk ons en hen de absolutie, vergeef
onze zonden en hun zonden, uit het verleden en
in het heden, persoonlijke en onpersoonlijke, bij
nacht en overdag begaan, zichtbare en
onzichtbare.
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 والبـراري، والكنائـس ال ُمـقـدسـة،يــارب عـمــار المجـامع
أدم
ُّ
 و ُخـدامهـا، والشُّـيــوخ الـسـاكـنيــن فـيـهــا،ـوذكـسيــة
ُ ُ األرثـ
، ومـن بـهـــا،و ُمـدبـريهـا
O Heer, laat voortduren het welzijn van de
gemeenschappen, de heilige kerken, de
Orthodoxe kloosters en de ouderlingen die
daarin wonen, zij die daarin dienen en zij
die leiden, en allen die zich daar bevinden.
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 وأخـضع،وإجـعــل األمــن والســالم والطمــأنـيـنـة بـيـنـ ُهـــم
ُ وال تـجعـل له،العـدو الشـ ِّريـر تـحـت أقـدامنـا وأقـدامهــم
 بضربـة شـمـال وال بضربـة،فـينـا وال فـي ُهـم ال نصيـبـا
. يـمـيــن
Schenk veiligheid, vrede, liefde en rust
onder hen. Onderwerp de kwaadaardige
vijand onder hun en onze voeten. Laat hem
geen deel hebben in hen en in ons, niet met
een slag van de linker noch met een slag
van de rechterhand.
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 ن ِّجـنـا يا،إحـفـظ ُهـم بـيـدك العـالـيــة وذراعـك الحصيـنـة
صوبـة
ُ  واألشـراك المن،سيـ ِّدي مـن الـتجـارب الـرديئـة
. المـرئـيــة وغـيــر المـرئـيــة
Bewaar hen met Uw verheven hand en Uw
beschermende arm. Red ons, mijn Meester,
van kwade beproevingen en van zichtbare
en onzichtbare valkuilen.

Absolutie van de priester

تحليل الكهنة

، وأهـلـنــا،يـارب آبـاءنـا وأمهـاتـنـا وإخـوتـنـا
إذكـُر
ُّ
،)الـروحـيـيـن (والجـسـديـيـن
ُّ  وأوالدنا،وأقـاربـنــا و ُمعلِّمينـا
. وسـائــر بـني المعـمـوديــة أجـمعـيــن
Gedenk, o Heer, onze vaders en moeders,
onze broeders en zusters, onze families en
verwanten en onze leraren, onze kinderen
en onze geestelijke kinderen, en alle
kinderen van de kerk.
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يـارب
 إذكـ ُـر،يــارب الــذيـن ل ُهــم معنـا تعـب وشـركــة
إذكـُـر
ُّ
ُّ
 وآوونــا في،الـذيــن أكـلـنــا وشـربـنـا مـن كــ ِّدهــم وتعـبهـم
ُ  وأعـ،منـازل ُهـم
. طـونــا مـن أيــديـهــم
Gedenk, o Heer, degenen die zich voor ons
hebben ingespannen en met ons hebben
meegeleefd. Gedenk, o Heer, degenen die
zich moeite en inspanning hebben getroost
om ons eten en drinken aan te bieden,
onderdak te verschaffen en uit hun eigen
hand te geven.
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،يــارب عــوض الـفـانـيــات بـالـبــاقـيــات
ـوض ُهــم
ُّ
ِّ ع
 إمأل بيـوت ُهـم ومخـازن ُهـم من ك ِّل،واألرضيـات بالـسمائـيــات
 ثـالثـيــن،يــارب عـوض الـواحــد
 عـوض ُهـم،الخـيـرات
ُّ
. وغـُـفــران خطاياهـُم في ملكوت السمـوات،وسـتـ ِّيـن ومـائــة
Beloon hen, o Heer, met het eeuwige in plaats
van het tijdelijke en het hemelse in plaats van
het aardse. Vul hun huizen en opslagplaatsen
met al wat goed is, beloon hen, o Heer,
dertigvoudig, zestig- en honderdvoudig, en
beloon hen met de vergeving van hun zonden
in het Koninkrijk der hemelen.
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،يـارب الـذيـن أحسنـُوا إلـيـنــا وإلى إخـوتـنـا المساكيـن
إذكـُر
ُّ
 محـبـة فـيــك وإكـرامـا السمـك،بجـمـيع و ُجــوه الحـسنـات
يـارب ال ُمهتمين بالصعائـد
 إذكـُر، بـاركـ ُهــم،الـقـُـدُّوس
ُّ
 والبُكـور،والقـرابيـن وال ُمحرقـات والخمـر والـزيـت
،والبخـُـور
Gedenk, o Heer, hen die aan ons goed hebben
gedaan en aan onze broeders de armen, met
allerlei liefdadigheid, uit liefde voor U en uit
eerbied voor Uw heilige Naam, zegen hen.
Gedenk, o Heer, degenen die zorgen voor de
offeranden, de gaven, de wijn en de olie, de
eerstelingen en de wierook,
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والستـُـور والـنـُّـذور وكــُتــب الـقــراءة وكـُـ ِّل أواني المــذبـح
يـارب عـن عطايـاهـُم بغـُفــران
 عـ ِّوض ُهـم،جـمـيـعــــا
ُّ
 وهـب لـ ُهــم في هـذا الـدهــر الحـاضر الحـيـاة،خـطايـاهـُـم
. الهـنيئـة وفي الـدهــر اآلتي الحـيــاة األبــديــة
De voorhangsels, de votiefgaven, de
kerkboeken en alle altaarbenodigdheden.
Beloon hen, o Heer, voor hun gaven door hun
zonden te vergeven en schenk hun in het
heden een aangenaam leven en voor de
komende tijd het eeuwige leven.
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يـارب آبـاءنـا وإخـوتـنــا الـذيــن سـبـقــوا فـرقــدوا
إذكـُر
ُّ
يـارب
 نـيح،وتـنـيـحــوا فـي اإليـمــان الـ ُمـستـقـيــم بالمسيـح
ُّ
 في أحضان آبـائـنـا القـ ِّديسيـن إبـراهيـم،نـُفـُوس ُهـم أجمعـيـن
،وإسحـق ويـعـقــُوب
Gedenk, o Heer, onze vaders en onze
broeders die ons zijn voorgegaan en in het
oprechte
geloof
in
Christus
zijn
heengegaan. Schenk al hun zielen rust in
de boezems van onze heilige vaders
Abraham, Isaak en Jakob,
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ُ  أمـا نح، في فـردوس الـنـعــيـم،في كـُورة األحيـاء
ـن األحيـا ُء
 ودبـ ِّـر حياتنـا حـسب إرادتـك،فـأعـنـا عـلى خـالص نـُفـُوسنـا
 أنــا،يـارب إذكـُـر حـقــارتي وذُلِّي وضعـفي
 تـفضل،الصالـحــة
ُّ
،ق الــوقــوف بـيــن يــديــك
ِّ الخـاطئ الـ
ِّ ي غـيــر الـ ُمستحــ
ُّ شـق
in het Land der Levenden, in het Paradijs van
de Vreugde. En wij die nog in dit aardse leven
zijn, help ons tot redding van onze zielen, leid
ons leven naar Uw goedgunstige wil.
Gewaardig U, o Heer, mijn armzaligheid, mijn
nederigheid en mijn zwakheid te gedenken; ik,
een ongelukkige zondaar, die niet waardig is
om voor U te staan.
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يــارب
 أقــم، ال تــرذلـني،مـن أجــل كـثــرة خـطـايــاي وذُنـُـوبـي
ُّ
 فــر ُجــك،قــرن خــالص شـعـبــك بإشــارة صلـيـبــك ال ُمحيي
يـارب
 خـلِّصنـا،شـدة وعـونـُـك عـنـد الكـرب وال ِّذلـة
ِّ يـارب عـنـد ال
ُّ
ُّ
.  ومــرضى شـعـبــك اشـفـهـــم،وخـلـ ِّص كـُل مـن في شــدة
Verwerp mij niet vanwege mijn vele zonden en
door mijn schulden. Richt de hoorn van
verlossing van Uw volk op door het teken van
Uw levengevende kruis.
Schenk ons
verlichting in benauwdheid en Uw hulp bij
zorgen en vernedering. Verlos ons, o Heer,
verlos een ieder die in moeilijkheden verkeert.
Genees de zieken onder Uw volk.
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يـــارب شـعـبـك المسيحيـ ِّيـن الحـاضريــن معـنــا
وأجعـل
ُّ
 أن يـكـونـُـوا ُمـبـاركيــن ُمحـاللـيـن مـن،والغـائـبيــن عـنــا
 من مشـارق الشمـس إلى مغــاربهــا ومـن،فـمـك اإللهي
. الشمــال إلى الـيـميــن
Geef, o Heer, dat Uw volk de Christenen, die
hier bij ons aanwezig zijn en zij die afwezig
zijn, dat zij gezegend zullen zijn en de
absolutie zullen verkrijgen door Uw goddelijke
mond; van waar de zon opgaat tot waar zij
onder gaat en van het noorden tot het zuiden.
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 وأنـت عـلى،وأقـبلـنـا إلـيـك كمـا قـبـلت الـلـ ِّص الـيميـن
.  ووهـبـت لهُ فــردوس الـنعـيـــم،خـشبــة الصلـيـب
En neem ons tot U aan, zoals U aan het
kruis de rover aan Uw rechterzijde hebt
aangenomen en hem het Paradijs van de
Vreugde hebt geschonken.

تحليل الكهنة
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يـارب األيـتـام واألرامـل ،وال ُمنـقطعـيـن والعـاجــزيــن،
اذكـُر
ُّ
ـارب نـ ُ
حـن
والـذيـن لـيـس ل ُهــم أحـــد يـذكـُر ُهـم ،إذكـُرنـا ي ُّ
وإيـا ُهـم في أورشـليـم السمائـيـة .
Gedenk, o Heer, de wezen en de weduwen,
de ontheemden, de invaliden, en hen aan
wie niemand denkt. Gedenk ons en hen, o
Heer, in het hemelse Jeruzalem.
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 والــراقــديــن،يــارب الـقـائـمـيــن والـقــاعـديــن
إذكــُر
ُّ
، وال ُمسـافــريـن في الـبـر والـبحــر والهــواء،والمطروحـيـن
،ورؤوس الجـبـال
ُ  والطـ ُّ ُرقــات،والسهــل والـوعــر واألوديــة
. والـتـ ِّالل والمغـايـــر
Gedenk, o Heer, degenen die goed ter been
zijn en die stoelgebonden zijn, die
neerliggen en die bedlegerig zijn, de
reizigers over land, over zee of in de lucht,
op vlak en op rotsachtig terrein en door
valleien, over wegen en over de
bergtoppen, door heuvels en grotten.
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، والـذيـن في السبي والـنـفي،س ُجون
ُّ والـذيـن في المطابـق وال
السالطيـن
بـربـاط
والمــربـُـوطيــن
ســوريـن
ُ والمأ
، ُردُهـُـم وأت بـهـم جـميـعـا إلى الميـنـاء،والشيـاطيـن
 مـ ُعـافي الـنـفـس، كـاسـبـيـن رابحـيـن،سـالـميــن غــانـمـيـن
. والــروح
والجـسـد
ُّ
En degenen die opgesloten zijn in kerkers en
in de gevangenis, de krijgsgevangenen en de
ballingen, degenen die door kwade machten
en duivels gebonden zijn. Breng hen terug en
breng hen allen naar de thuishaven, veilig en
wel, overwinnend, gezond naar geest, ziel en
lichaam.
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ع المسي ُح صالتـنـا هـذه أن تـكــون
ُ سـو
ُ وأجعـل يـاربِّي يـ
 وال عـظـمـة وال،مـقـبـُولـة أمـامـك بـغـيــر ريـاء وال كـبـريـاء
. افـتـخــار وال عـيــب
Mijn Heer Jezus Christus, maak dat dit
gebed voor U aanvaardbaar is, zonder
huichelarij en hoogmoed, grootspraak en
opschepperij en zonder smet.
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، أعـنـا على العمـل بـوصايـاك،أعـنـا يا الـلـهُ عـلى رضـاك
أعـنـا عـلى سكـرات المـوت وما قـبـل المـوت وما بعـد
. الـمــوت
Sta ons bij, o God, naar Uw welbehagen.
Sta ons bij, bij het onderhouden van Uw
geboden. Sta ons bij, bij de kwellingen van
de dood en bij wat daarvoor en daarna is.
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كـثيـــر الـرحـمـة
،الـروح
ألنـك أنـت إله صال ُح طـويـ ُل
ُّ
ُ
 اللهـُم إجعــل بــاب بـيعـتـك مفـتـُوحـا أمام وجـوهـنا،والـتحنـُّن
.  وإلى آخـر كـ ُ ِّل زمــان،عـلى ممـر الـدُّهـُور واألزمـان
Want Gij zijt een Goede God, lankmoedig,
grootmoedig in genadig en medeleven. O
God, laat de deur van Uw kerk altijd voor
ons geopend zijn, door de eeuwen heen en
alle tijden, en tot het einde der tijden.
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، بشـفـاعـة ذات الـشـفـاعــات،إرحمنـا يا اللـهُ كعظيـم رحمتـك
، سـيـ ِّدتـنــا كـُلـنـا،مـعــدن الطـُّهـــر والـجـــود والـبـركات
.  العـذراء البتـول الـزكـيـة الـقـديسـة مـريـــم،وفـخــر جنسنـا
Wees ons genadig, o God, naar Uw grote
barmhartigheid door de voorspraak van
onze Middelares, bron van reinheid,
edelmoedig-heid en zegeningen, ons aller
Vrouwe, de trots van ons geslacht, de
zuivere en reine Maagd Maria,
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ســـول كـاروز
ُ ي الـر
ِّ والشهيـد ال ُمكـرم مـار ُمـرقــس اإلنجـيـل
، وكـافــة المالئـكـــة واآلبــاء واألنـبـيـاء،الـ ِّديــار المصـريــة
،سـواح والعُـبـاد
ُّ والـرسـل والشُّهـدا ُء والقـ ِّديسيـن وال
. والـُنسـاك ال ُمجـاهـديـن
en de vereerde martelaar de heilige
Marcus, Evangelist en Apostel, prediker
van het land Egypte, en alle engelen en
vaderen en profeten en apostelen en
martelaren en heiligen en anachoreten en
aanbidders, asceten,
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والـذيـن أرضـوا الــرب بأعمـالهـم الصالحـة ُمنـذُ آدم إلى
ُ  ولـك نـس ُجــ ُد أيـُّهــا الـثـالـو،آخــر الــدُّهـُـور
اآلب
ُّوس
ُ
ُ ث القـُد
ُ
ُس اآلن وكـُل أوان وإلى دهــر
واإلبـن
ُ والــرو
ُّ
ُ ح الـقـُـد
.  آميــن،الــداهــريــن
en al degenen die de Heer met hun goede
werken hebben behaagd, van Adam af tot
aan het einde der tijden. U aanbidden wij, o
Heilige Drie-eenheid, de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
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Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Aiws `nta`cmyi @ `e`pswi harok Panou] @ e;be
]nycti`a @ moi nyi `noucw].
* Bo`y;in `etametjwb @ w
`
pirefnohem @ e;be
]nycti`a @ ek`eiwi `nnen[wqem.
* Ik verhief mijn stem, tot U O mijn God,
omwille van het vasten, schenk mij
verlossing.
* Help mijn zwakheid, O Redder, omwille van
het vasten, was onze smetten.

 أعطنى:  فمن أجل الصوم:  اليك ياإلهى: * بصوتى صرخت
.خالصا
. أغسل أقذارنا:  من أجل الصوم:  أيها المخـلص: * أعـن ضعفى
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Ge gar autamon @ `nje nensorp `nio] @ e;be... @
ausasni `epicw].
* Dauid va Iecce @ qen tefmetouro @ e;be..@
af[i`mpi[ro.
* Want onze voorvaders, hebben ons geleerd,
dat omwille…, zij verlossing verkregen
hebben.
* David de zoon van Jesse, ontving in zijn
Koninkrijk, omwille…, de overwinning.

 قد فازوا:  أنه من أجل الصوم:  األولين أعلمونا: * ألن آبائنا
.بالخالص
. نال الغلبة:  ومن أجل الصوم:  فى ملكه: يسى
* داود إبن
ِّ
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Eu`a nem Adam @ apihof erhal `mmwou @ e;be...@
aP¡ senhyt qarwou.
* Ze ontwc Enw,@ aferouwini `nje pefnouc@
e;be...@ auolf `eouranoc.
* Eva en Adam, werden verleid door de slang,
omwille..., had de Heer erbarmen met hen.
* Waarlijk werd het verstand, van Henoch
verlicht, omwille…, werd hij opgenomen ten
hemel.
 تحنن الرب:  ومن أجل الصوم:  أطغتهما ال ِّحية: * حواء وآدم
.عليهما
. ُرفع إلى السماء:  ومن أجل الصوم:  عـقل أخـنوخ: * حـقا إستنار
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Yliac qen pef`slyl @ aftwbh ouoh af[i @
e;be... @ `mpef,a oumounhwou `e`i.
* :ucia `nAbraam @ aP¡ sopc `erof @ e;be... @
aV] jwili `erof.
* Elia vroeg in zijn gebed, en ontving, door…,
liet hij geen regen komen.
* God heeft het offer, van Abraham aanvaard,
omwille…, bezocht God hem.

 لم يدع:  ومن أجل الصوم:  طلب فأخذ: * إيليا فى صالته
.مطرا يأتى
 قد:  ومن أجل الصوم:  قبلها الرب إليه: * ذبيحة إبراهيم
.ضاف اللـه إليه
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* Icaak pimenrit @ auenf `e`pqolqel @ e;be... @

afoujai qen ou;elyl.
* Ke palin Iakwb @ nefbal auer,aki @ e;be...@
afnau `e]mouki.
* De geliefde Isaak, werd aangeboden als
offer, omwille…, werd hij vreugdevol gered.
* En ook Jakob; zijn ogen werden verduisterd,
en om-wille…, zag hij de ladder.

 خلص:  ومن أجل الصوم:  قُدم إلى الذبـح: * إسحق الحبيب
.بتهليل
 نظر:  ومن أجل الصوم:  أظلمت عـيناه: * ويعقوب أيضا
.السلم
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Loipon gar Iwcyv @ autyif `nhanrwmi @ e;be... @
aferouro `ejen <ymi.
* Mw`ucyc piprovytuc @ afcaji nem V] @ e;be... @
a[i `n]plax `cnou].
* En Jozef werd verkocht, aan handelslieden,
omwille…, heerste hij over Egypte.
Mozes de profeet, sprak met God, omwille…,
ontving hij de twee tafelen.

 صار ملكا:  ومن أجل الصوم:  بيع ألناس: * ويـوسف أيضا
.على مصر
 أخذ:  ومـن أجل الصوم:  تكلم مع اللـه: * موسى النبى
.اللوحين
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* Nw`e pidikeoc @ qa pikataklucmoc @ e;be... @
af`iri `n]kibwtoc.
* Xapina nirwmi@ `nte Nineu`y@ e;be...@ aP¡
cwtem `etou`cmy.
* Noach de rechtvaardige, maakte vóór de
zondvloed, omwille…, de ark.
* De mensen, van Nineve werden, omwille…,
door de Heer verhoord.

 صنع:  من أجل الصوم:  قبل الطـوفان: * الصديق نـوح
.الفلك
 سمع الرب:  من أجل الصوم:  بغتـة: * رجال نينوى
.صوتهم
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* Ouoh Lwt qen pi`,rwm @ `ebolhiten nef`hbyou`i @
e;be... @ afoujai nem nefseri.
* Pairy] Iwna @ qen `;neji `mpikytoc @ e;be...@ af`i
`ebol kalwc.
* En door zijn daden, werd Lot met zijn
dochters, omwille…, gered van het vuur.
* En evenzo Jona, in de buik van de walvis,
omwille…, kwam hij veilig buiten.

 خلص:  ومـن أجل الصوم:  بأعماله: * نجا لـوط من النار
.مع إبنتيه
 خرج:  من أجل الصوم:  فى بطن الحوت: * يونان النبى
.سالما حسنا
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* Rwou `nnimou`i @ `mpou-`sqwnt `eDaniyl @ e;be... @
au`[nejwou qen pef`slyl.
* Camouyl piref;whc@ `nte niourwou@ e;be...@
auaiai `nje nef`ehoou.
* De muilen der leeuwen, konden Daniël niet
naderen , omwille…, onderworpen zij zich
door zijn gebed.
* Samuel de zalver, van de koningen,
omwille…, wer-den zijn dagen verlengd.

:  ومن أجل الصوم:  لم تقترب من دانيال: * أفواه األسود
.خضعت بصالته
. طالت أيامه:  من أجل الصوم:  ماسح الملوك: * صموئيل
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Tote pisomt `n`alou @ `nte `;Babulwn @
e;be... @ au`wsem `mpi`,rwm.
* Uc na¡ `nio]@ `n`apoc-toloc@ e;be...@
autac;o `nnie;noc.
* En de drie knapen, van Babylon,
omwille…, werd het vuur gedoofd.
* Mijn meesters en vaders, de apostelen,
omwille…, herstelden zij de naties.
. أطفأوا النار:  من أجل الصوم:  فى بابل: * والثالثة فتية
. ردوا األمم:  مـن أجل الصوم:  اآلباء الرسـل: * هـا سـادتى
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* Vnou] `nte ninou] @ I=yc Pi`krityc @ e;be...@
aftajro `nnia;lytyc.
* <bob nem ou`mton@ nem ou`anapaucic@ e;be...@ naswpi qen ]`kricic.
* De God der goden, Jezus de Rechter,
omwille…, bevestigde hij de strijders.
* Koelte en rust, en verpozing zullen komen,
omwille…, op de Dag des Oordeels.

 ثبت:  مـن أجل الصوم:  يـسوع الديـان: * إله اآللـهة
.المجاهدين
 تكون فى:  من أجل الصوم:  ونياحا: * برودة وراحة
.الدينونة
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* "wtyr af`tcabon @ qen pefeuaggelion @ e;be... @
`ntenhiou`i `nnidemwn.
* W pisana`h;yf @ `ejen nirefernobi @ e;be....@ ,w
nan `ebol `nnennobi.
* De Verlosser heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, door…, kunnen wij duivels uitdrijven.

* O Genadevolle, jegens de zondaars, omwille
van het vasten, vergeef onze zonden.
 نخرج:  من أجل الصوم:  فى انجيله: * عـلمنا المخلص
.الشياطين
 إغفـر لنا:  من أجل الصوم:  على الخطاة: * أيـها المتحنن
.خطايانا
/

/

/

لينك مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام
Link naar De introductie
tot de Adam Theotokie
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De Maandag Psalie

إبصالية يوم اإلثنين

`Ani`ana `nso `nso@ nem ni`ana`n;ba
`n;ba@ cehwc ce]`wou@ `mpa=o=c I=y=c.
A-nie a-na en-sho en-sho, nem nie a-na en-ethva enethva, se hoos se tie oo-oe, em Patshois Iesoes.

 سى هوس:  نيم نى أنا إن إثفا إن إثفا: أنى أنا إنشو إنشو
.  إم باشويس إيسوس: اوواو
سيتى
ُ
Duizend maal dui-zenden, myriaden en myriaden,
prijzen en verheerlijken, mijn Heer Jezus.

 ربىىي:  يسىىبحون ويمجىىدون:  وربىىوات ربىىوات: ألىىوف ألىىوف
.يسوع
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إبصالية يوم اإلثنين

Bon niben e;najoc@ je pa=o=c I=y=c@ ouon
oucyfi `ntotf@ ecrwqt `mpijaji.
Von nieven eth-na khos, zje Patshois Iesoes, oe-on
oe siefie en totf, es roogt em pie khazj-ie.

اواون ا ُوسيفى
ُ :  جى باشويس إيسوس: فون نيفين إثناجوس
. إسروخت إمبى جاجى: إنتوتف
Iedereen die roept, “mijn Heer Jezus”, is
gelijk aan iemand met een zwaard, die de
vijand neerhaalt.
. يصرع العدو:  كمن بيده سيف:  يا ربي يسوع: كل من يقول
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إبصالية يوم اإلثنين

Ge gar `aly;wc@ ak[ici `emasw@ `n`hryi qen
nivyou`i@ nem hijen pikahi.
Khe ghar aliethos, ak etshiesie e-ma-shoo, en
ehrie gen nie fie-oewie, nem hiezjen pie kahie.
 إن إهرى خين نى:  أك إتشيسى إيماشو: جى غار آليئوس
.  نيم هيجين بى كاهى: فيؤيى
Want waarlijk, werd U verhoogd, in de
hemelen, en op aarde.
. وعلى األرض:  في السموات:  قد تعاليت جدا: ألنك بالحقيقة
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إبصالية يوم اإلثنين

Dikeoc gar niben@ `etauranaf
ceermeletan@ qen pinomoc tyrf.

`m`V]@

Zieke-os ghar nieven, etav ranaf em Efnoetie,
se er me-letan, gen pie nomos tierf.
 سى إيرمى:  إيطاف راناف إمفنوتى: ذيكيؤس غار نيفين
. خين بى نوموس تيرف:ليتان
Alle rechtvaar-digen, die God hebben
behaagd, overdenken, de hele wet.
. الناموس كله:  يدرسون:  الذين أرضوا هللا: كل الصديقين
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إبصالية يوم اإلثنين

`Ere `V] ,y@ `mpou`m;o `ebol@ `ere pefran =e=;=u@
qen rwou `ncyou niben.
E-ere Efnoetie kie, em poe emtho evol, e-re
pef ran eth-oewab, gen roo-oe en sie-joe
nieven.
:  إرى بيف ران إثؤاب:  إمبو إمثو إيفول: إرى إفنوتى كى
. إنسيو نيفين
روواو
خين
ُ
ُ
En zij hebben God, altijd vóór ogen, en Zijn
Heilige Naam, is altijd in hun mond.
. في أفواههم كل حين:  وإسمه القدوس:  أمامهم: وهللا كائن
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إبصالية يوم اإلثنين

Zeos
`emasw@
`nje
nekmetsenhyt@
piRef]hap `mmyi@ `w pa=o=c I=y=c.
Ze-osh e-mashoo, enzje nek met shenhiet, pie
ref tie hap emmie, oo Patshois Iesoes.
 بى ريفتى هاب إم:  إنجى نيك ميت شنهيت: زى أوش إيماشو
. أو باشويس إيسوس: مى
Hoogst overvloedig, is Uw barmhartig-heid,
O rechtmatige Rechter, mijn Heer Jezus.
. يا ربي يسوع:  أيها الحاكم العادل:  هى رأفاتك: كثيرة جدا
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إبصالية يوم اإلثنين

Yl pe Emmanouyl@ ]`trovy `mmyi@ pi`ssyn
`nte `pwnq@ va ]meta;mou.
Iel pe Emmanoe-iel, tie etrofie emmie, pie
esh-shien ente ep oon-g, fa tie met ath-moe.
:  بى إششين إنتى إبؤنخ:  تى إتروفي إممى: إيل بى إممانوئيل
.فا تى ميت أثمو
God is Emmanuel, het ware spijs, de
onsterfelijke, boom des levens.
 العديمىىة:  شىىجرة الحيىىاة:  الطعىىام الحقيقىىي: هللا هىىو عمانوئيىىل
.الموت
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إبصالية يوم اإلثنين

:wou] `eqoun haroi@ nalogicmoc tyrou@
`ntahwc `nta]`wou@ `mpa=o=c I=y=c.
Thoo-oetie e-goen haroi, na lokhiesmos tieroe,
en ta hoos en ta tie oo-oe, em Patshois Iesoes.
 إنطاهوس:  نا لوجيسموس تيرو: ثوؤتى إيخون هاروى
. إم باشويس إيسوس: اوواو
إنطاتى
ُ
Verenigt u, o al mijn zintuigen, om te prijzen
en verheerlijken, mijn Heer Jezus.
. ربي يسوع:  أل ُسبح وأ ُمجد:  يا كل حواسي: تجمعى في
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إبصالية يوم اإلثنين

I=y=c pe pa=o=c@ I=y=c pe paNou]@ I=y=c pe `thelpic@
`nni`,rictianoc.
Iesoes pe Patshois, Iesoes pe Panoetie, Iesoes
pe et helpies, en nie egristianos.
 إيسوس بى إت:  إيسوس بى ناتوتى: إيسوس بى باشويس
. إنتى إخريستيانوس:هيلبيس
Jezus is mijn Heer, Jezus is mijn God, Jezus
is de hoop, van de Christenen.
:  يسىىىوع هىىىو رجىىىاء:  يسىىىوع هىىىو إلهىىىي: يسىىىوع هىىىو ربىىىي
.المسيحيين
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Kata kouji kouji@ ten`iri
ten]`wou `mpekran@ `w pa=o=c I=y=c.

إبصالية يوم اإلثنين

`mpekmeu`i@

Kata koezj-ie koezj-ie, ten ie-rie em pek mevie, ten
tie oo-oe em pek ran, oo Patshois Iesoes.

وواو
ُ  تين تى ا:  تين إيرى إم بيك ميفئى: كاطا كوجى كوجى
.  أوباشويس إيسوس: إمبيك ران
In alle kleine dingen, gedenken en
verheerlijken wij, Uw Heilige Naam, O mijn
Heer Jezus.
. يا ربي يسوع:  ونُمجد أسمك:  نذكُرك: في القليل القليل
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إبصالية يوم اإلثنين

Lwiji niben ethwou@ maren,au `ncwn@
marentoubo `nnenhyt@ `eqoun `e`vran `m`P=o=c.
Looizj-ie nieven et hoo-oe, maren kav en-soon,
maren toevo en nen hiet, e-goen e-efran em
Eptshois.

 مارين طوفو:  مارين كاف إنسوون: او
ُ لويجى نيفين إت هوو
.  إيخون إإفران إم إبشويس: إن نين هيت
Laat ons alle slechte gewoonten, afwenden, en
onze harten reinigen, in de Naam van mijn
Heer.
. بإسم الرب:  ولنطهر قلوبنا:  فلنتركها عنا: كل العلل الرديئة
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إبصالية يوم اإلثنين

Mare `vran `m`P=o=c@ swpi `n`qryi `nqyten@
`nteferouwini `eron@ qen penrwmi etcaqoun.
Ma-re efran em Eptshois, shoopie en egrie en gieten, en tef er oe-ooinie eron, gen pen roomie et
sagoen.

 إنتيف:  شوبى إن إخرى إنخيتين: مارى إفران إم إبشويس
. خين بين رومى إتصاخون: إيراواووينى إيرون
ُ
Laat de Naam van de Heer, in ons aanwezig
zijn, zodat Hij mag schijnen, op onze
innerlijke mens.
. في إنساننا الداخلي:  ليضئ علينا:  إسم الرب فينا: فليكن
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Nim gar qen ninou]@ et`oni `mmok `P=o=c@ `N;ok
pe `V] `mmyi@ et`iri `nhan`svyri.
Niem ghar gen nie noetie, et-onie emmok Eptshois,
enthok pe Efnoetie emmie, et ie-rie en han eshfierie.

 إنثوك بى:  إتؤنى إمموك إبشويس: نيم غار خين نى نوتى
.  إتئيرى إنهان اشفيرى: افنوتى إممى
Wie is U gelijk, O Heer onder de goden, U
bent de ware God, de verrichter van
wonderen.
:  أنىىىت هىىىو اإللىىىه الحقيقىىىي:  يُشىىىبهك يىىىا رب: مىىىن فىىىي اآللهىىىة
.الصانع العجائب
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` marwout `aly;wc@ `w pa=o=c I=y=c@ nem
X
Pekiwt `n`aga;oc@ nem pi`Pneuma =e=;=u.
Ek ekmaroo-oet aliethos, oo Patshois Iesoes, nem
Pekjoot en aghathos, nem pie Pnevma eth-oewab.

 نيم بيك يوت:  أو باشويس إيسوس: إك إسماروؤت آليثوس
. نيم بى إبنفما إثؤاب: إن آغاثوس
Waarlijk bent U gezegend, O mijn Heer
Jezus, met Uw Goede Vader, en de Heilige
Geest.
:  مىىع أبيىىك الصىىالح:  يىىا ربىىي يسىىوع: ُمبىىارك أنىىت بالحقيقىىة
.والروح القدس

De Maandag Psalie
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Ou`arwmata@ `enasencouenf @ pe pekran =e=;=u
@ `w pa=o=c I=y=c.
Oe aroomata pe, e-na shen soe-enf, pe pek
ran eth-oewab, oo Patshois Iesoes.
 أو:  بى بيكران إثؤاب: سو إنف
ُ  إيناشين: أو آروماطا
. باشويس إيسوس
Een aroma, dat zeer kostbaar is, is Uw
Heilige Naam, O mijn Heer Jezus.
. يا ربي يسوع:  هو إسمك القدوس:  الثمن: عنبر كثير
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Pihiyb `mmyi@ `nte `V] `viwt @ `ariounai neman
@ qen tekmetouro.
Pie hie-jieb emmie, ente Efnoetie Efjoot, a-rie
oe nai neman, gen tek met oero.
 خين:  آرى أوناى نيمان:  إنتى إفنوتى إفيوت: بي هييب إممى
. اورو
ُ تيك ميت
U, het ware Lam, van God de Vader, wees ons
genadig, in Uw koninkrijk.
 فىي:  إصىنع معنىا رحمىة:  الىذي هلل اآلب: أيها الحمىل الحقيقىي
.ملكوتك

De Maandag Psalie

إبصالية يوم اإلثنين

Rwf gar `mpekiwt @ etoi `mme;re qarok @ je
`n;ok pe pasyri @ `anok ai`jvok `mvoou.
Roof ghar em Pekjoot, et-oi em meth-re garok, zje
enthok pe Pashierie, anok ai ekh-fok em fo-oe.

 جى إنثوك بى:  إتؤى إم مثرى خاروك: روف غار إمبيك يوت
. آنوك آى اجفوك إمفوؤ: باشيرى
Want de mond van Uw Vader, heeft van U
getuigd, en zei: “Gij zijt mijn Zoon, heden
heb ik U verwekt.”
. وأنا اليوم ولدتك:  أنك أنت هو إبني:  يشهد لك: ألن فم أبيك

De Maandag Psalie

إبصالية يوم اإلثنين

Cetwounou harok@ `nje ni,eroubim@ nem
niceravim@ ce`snau `erok an.
Se too-oe noe harok, enzje nie Sheroebiem,
nem nie Serafiem, se esh nav erok an.
: نيم نى سيرافيم:  إنجى نى شيروبيم: نو هاروك
سيتي
ُ اوواو
ُ
.سى إشناف إيروك آن
U wordt omringd, door de Cherubim, en de
Serafim, en zij kunnen U niet zien.
 أن:  وال يسىىىتطعيون:  الشىىىاروبيم والسىىىارافيم: يقىىىوم حولىىىك
.ينظروك

De Maandag Psalie
إبصالية يوم اإلثنين
Tennau `erok `mmyni @ hijen pima`nerswousi @
ten[ici `ebolqen pekcwma@ nem pek`cnof
ettaiyout.
Ten nav erok em mienie, hiezjen pie ma en er shoooe-shie, ten etshie evol gen pek sooma, nem pek
esnof et tajoet.

 تين:إيرشوواوشى
 هيجين بى ما إن: تين ناف إيروك إممينى
ُ
. نيم بيك إسنوف إت طايوت: إتشى إيفول خين بيك سوما
Wij zien U elke dag, op het altaar, en wij nemen
van Uw Kostbare, Lichaam en Bloed.

:  ونتنىىاول مىىن جسىىدك:  كىىل يىىوم علىىى المىىذبح: ونحىىن ننظىىرك
.ودمك الكريمين
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إبصالية يوم اإلثنين

Umnologia niben@ etqen pinomoc tyrf@
`mmon `hli `nqytou@ `ften;wnt `erok.
Iemno-lokhia nieven, et gen pie nomos tierf,
emmon ehlie en gietoe, en ten thoont erok.
 إممون إهلى:  إتخين بى نوموس تيرف: إمنولوجيا نيفين
. إفتين ثونت إيروك: انخيتو
Alle zegeningen, van de gehele wet, bevatten
niets, wat U gelijkt.
. ُ يُش ِب ُهك:  ليس فيها شئ:  الناموس: بركات

De Maandag Psalie

إبصالية يوم اإلثنين

Vai pe pi`wni `mmyi@ e;na-sencouenf@ `eta
pirwmi `n`eswt@ ]`mpete`ntaf afsopf.
Fai pe pie oo-nie emmie, ethna shen soe-enf, e-ta
pie roomie en e-shoot, tie em pe-te entaf af shoopf.

 إيطا بى رومى: سو إنف
ُ  إثناشين: فاى بى بى اوونى إممى
.  تى إمبيتى إنطاف أفشوبف: إن إشووت
Dit is de ware steen, van grote waarde,
waarvoor de koopman alles verkocht wat hij
had, om hem te kopen.
 الذي باع الرجل التاجر:  الكثير الثمن: هذا هو الحجر الحقيقي
. كل ماله وأشتراه:
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إبصالية يوم اإلثنين

<w nan hwn ]nou@ `mpai`wni vai@
`nteferouwini `eron@ qen penrwmi etcaqoun.
Koo nan hoon tie noe, em pai oonie fai, en tef
er oe-ooinie eron, gen pen roomie et sagoen.
إيراواوويني
 إنتيف:  إمباى اوونى فاى: تينو
كونان هوون
ُ
ُ
. خين بين رومى إتصاخون:إيرون
Laat nu deze steen, voor ons achter, om te
schijnen, op onze innerlijke mens.
 فىىي:  ليض ىئ علينىىا:  اآلن هىىذا الحجىىر: أ ُتىىرك لنىىا نحىىن أيضىىا
.إنساننا الداخلي

De Maandag Psalie

إبصالية يوم اإلثنين

"olcel `nnen'u,y@ `p`erouwt `nnenhyt@ pe
pekran =e=;=u@ `w pa=o=c I=y=c.
Psol-sel en nen epsieshie, ep er-oe-oot en nen hiet,
pe pek ran eth-oewab, oo Patshois Iesoes.

: اواووت إن نين هيت
ُ  إب إير: إبسول سيل إن نين إبسيشى
. أوباشويس إيسوس: بى بيكران إثؤاب
De tooi van onze ziel, en de vreugde van onze
hart, is Uw Heilige Naam, O mijn Heer Jezus.
 يا ربي:  هو إسمك القدوس:  وفرح قلوبنا: زينة نفوسنا
.يسوع

De Maandag Psalie

إبصالية يوم اإلثنين

`W pisan`h;yf@ ouoh `nnayt@ va pimys `nnai@
`w pa=o=c I=y=c.
Oo pie shan a-eh thief, oewoh en na-iet, fa pie
miesh en nai, oo Patshois Iesoes.
 أو:  فابى ميش إن ناى:  أووه إن نائيت: أوبى شان إهثيف
.باشويس إيسوس
O Meedogende, en Genadige, grootmoedig in
genade, O mijn Heer Jezus.
. يا ربي يسوع:  الكثير الرحمة:  الرؤوف: أيها المتحنن

De Maandag Psalie

إبصالية يوم اإلثنين

Sau[ak `nnoutenh@ `nje
sauhwc sau]`wou@ `mpa=o=c I=y=c.

ni<eroubim@

Shav et-shak en noe tenh, enzje nie
Sheroebiem, shav hoos shav tie oo-oe, em
Patshois Iesoes.
 شاف هوس:  إنجى نى شيروبيم: نو تينه
ُ شاف تشاك إن
.  إم باشويس إيسوس: اوواو
شاف تى
ُ
De Cherubim klappen, met hun vleugels, en
prijzen en verheerlijken, mijn Heer Jezus.
 ربىي:  ويُسىبحون ويُمجىدون:  بىأجنحتهم: الشاروبيم يُصفقون
.يسوع
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إبصالية يوم اإلثنين

` nahwtp `nje `vry @ nem piioh qen poucyou @
F
`n;ok je `n;ok pe @ nekrompi `mpaumounk.
Ef na hootp enzje efrie, nem pie joh gen poe sie-joe,
enthok zje enthok pe, nek rompie em pav moenk.

 إنثوك ذى: سيو
ُ بو
ُ  نيم بي يوه خين: إفناهووتب إنجى إفرى
. نيك رومى ام باف مونك:انثوك بى
De zon en de maan, zullen in hun tijd
voorbijgaan, maar U bent dezelfde, en Uw
jaren kennen geen eind.
 وسىنوك:  وأنىت هىو أنىت:  في زمانهما: تغيب الشمس والقمر
.لن تفنى
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إبصالية يوم اإلثنين

Qen oumetfai-rwous@ `nte tekmet-`aga;oc@
akriki `nni-vyou`i@ ak`i `epecyt saron.
Gen oe met fai roo-oesh, ente tek met aghathos, af
riekie en nie fie-oewie, ak-ie e-pesiet garon.

 أك:  إنتى تيك ميت آغاثوس: اوش
ُ اوميت فاى روو
ُ خين
. أكئى إيبيسيت شارون: ريكى إن نى فيؤيى
Door de zorg, van Uw goedheid, zijn de
hemelen geneigd, en bent U tot ons neergedaald.
. ونزلت إلينا:  طأطأت السموات:  صالحك: بإهتمام

De Maandag Psalie

إبصالية يوم اإلثنين

Hwc cyini `mmyi@ ouoh niref]vaqri@
aker;erapeuin@ n
` nenswni tyrou.
Hoos sienie emmie, oewoh nie ref tie fagrie,
ak er the-ra pevien, en nen shoonie tieroe.
:  أك إرثيرا بيفين:  أووه إنريفتى فاخرى: هوس سينى إممى
.إن نين شونى تيرو

Als een ware geneesheer, en heler, hebt U ons
genezen, van al onze ziekten.
. أمراضنا:  داويت جميع: شف
ِ  و ُم: كمثل طبيب حقيقي
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إبصالية يوم اإلثنين

Joust `e`qryi `ejwn@ `w pa=o=c I=y=c@ qen oubal
`nnayt@ n
` te tekmet`aga;oc.
Khoesht e-egrie e-khoon, oo Patshois Iesoes,
gen oe val en na-iet, ente tek met aghathos.
اوفال إن
ُ  خين:  اوباشويس إيسوس: جوشت إإخرى إيجون
. إنتى تيك ميت آغاثوس: نائيت
Zie naar ons toe, O mijn Heer Jezus, met de
genadige ogen, van Uw goedheid.
. التي لصالحك:  بعين التحنن:  يا ربي يسوع: أنظر إلينا
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إبصالية يوم اإلثنين

{o `nqryi `nqyten @ `nouhyt efcoutwn @
e;ren`cmou `erok @ `w pa=o=c I=y=c.
Etsho en-egrie en gie-ten, en oe hiet ef soetoon, ethren esmoe erok, oo Patshois Iesoes.
 إثرين إسمو: إفسوتوون
 إن أوهيت: تشو إن إخرى إنخيتين
ُ
. اوو باشويس إيسوس: إيروك
Plans in ons, een standvastig hart, zodat wij
U mogen zegenen, O mijn Heer Jezus.
. يا ربي يسوع:  لكي نباركك:  قلبا مستقيما: وأغرس فينا

إبصالية يوم اإلثنين

De Maandag Psalie

}]ho `erok@ `w pa=o=c I=y=c@ `ari ounai neman@
qen tekmetouro.
Tie tie ho erok, o Patshois Iesoes, a-rie oe-nai
neman, gen tek met oero.
:  آرى اوناى نيمان:  او باشويس إيسوس: تى تيهو إيروك
.اورو
ُ خين تيك ميت
Ik smeek U, O mijn Heer Jezus, wees ons
genadig, in Uw koninkrijk.
. في ملكوتك:  أن ترحمنا:  يا ربي يسوع: أبتهل إليك
/ / /

De introductie tot de
Adam Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Loipon
an2an0wov5
: `e5`procevx3 : maren`cmov `epiran
: `nte Pau I=3c.
*Liepon an shan thoo-oetie: e-tie epros evshie:
maren esmoe e-pie ran: ente Pa-tshois Iesoes.

 مارين إسمو:  إى تى إبروس إفشى: * ليبون آن شان ثوأوتى
.  إنتى باشويس إيسوس: إي بيران
* En wanneer wij bijeenkomen: voor gebed: laat
ons dan zegenen de Naam: van mijn Heer Jezus.

 ربى:  فلنـبارك اسـم:  ما أجتمعـنا لـلصالة: * وأيضا إذا
.يسـوع
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مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Ge tenna`cmov `erok : `w Pau
I=3c : nahmen qen Pekran : ge
anerhelpic `erok.
*Zje ten na esmoe irok: o Pa-tshois Iesoes:
nahmen gen pekran: zje an er helpies erok.
 ناهمين خين:  أوباشويس إيسوس: * جى تين نا إسمو إيروك
. جى أن إرهيلبيس إيروك: بيكران
* Wij zegenen U: o mijn Heer Jezus: red ons
door Uw Naam: want wij hopen op U.
 ألننـا تـوكلنـا:  نجـنا بإسمـك:  يـاربى يسـوع: * ألننـا نبـاركك
.عليــك

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* E0renhwc `erok: nem Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na =e=0v: ge ak`i
akcw5 `mmon.
*Ethren hoos erok: nem pek jot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak sootie emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * إثرين هوس إيروك
. جى أك إي أكسوتى إممون:إبنفما إثؤواب
* Dat wij U mogen prijzen: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 ألنـك:  والـروح القـدس:  مـع أبيـك الصالح: * لكى نسبحـك
.أتيت وخلصتنا
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مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

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

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige Geest:
nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen. Amen.

:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.وإلي دهـــر الـدهــور آميـن

De Maandag Theotokie

ثيؤطوكية يوم اإلثنين

Deel : 1

القطعة االولى

`Adam `eti efoi@ `nemkah`nhyt@
af]ma] `nje `P=o=c@ etac;of
`etefar,y.
Adam e-tie ef oi, en em kah en hiet, af tie
matie enzje Eptshois, etas-tof e-tef arshie.
:  أفتى ماتى إنجى ابشويس:  إن إمكاه إنهيت: آدام إيتى إفؤى
.إيطاس توف إيتيف أرشى
Terwijl Adam bedroefd was, was de Heer verheugd,
om hem terug te brengen, tot zijn eerste staat.

. إلى رئاسته: سر الرب أن يرده
ُ :  هو حزين: آدم بينما

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 2

القطعة الثانية

`Eua ;y`etafer-hal `mmoc@ `nje
pihof@ ac[i`apo-vacic@ `ebolhiten
`P=o=c.
Eva thie etaf er hal emmos, enzje pie hof, as
etshie a-po fa-sies, evol hieten Eptshois.
 أستشى أبو:  انجى بى هوف: ايفا ثى إيطاف إيرهال إمموس
. إيفول هيتين ابشويس: فاسيسن
Eva die verleid was, door de slang, werd
veroordeeld, door de Heer.
. من ِقبل الرب:  ُحكم عليها:  أغرتها الحية: حواء التي

Deel : 2

القطعة الثانية

Je qen ou`asai@ ]na`;rou`asai@
neemkah`nhyt@ nem nefiahom.

`nje

Zje gen oe a-shai, tie na ethroe a-shai, enzje
ne-emkah en hiet, nem nefia-hom
:  إنجى نى إمكاه إنهيت:  تينا إثرو آشاى: جى خين أوشاى
.نيم ني فى آهوم
“In overvloed, zal Ik vermeerderen, uw
smarten, en uw zuchten.”
. وتنهداتِك:  أحزانِك:  أكثر: ان بالكثرة

Deel : 2

القطعة الثانية

Afsenhyt `nje `P=o=c@ hiten tefmetmairwmi@
af]ma] `nkecop@ `eaic `nremhe.
Af shenhiet enzje Eptshois, hieten tef met mai
roomie, af tie matie en kesop, e-ais en remhe.
:  هيتين تيف ميت ماى رومى: آف شينهيت إنجى إبشويس
. إى أيس إنريمهى: إفتى ماتى إنكيسوب
Maar God was barmhartig, door Zijn
menslievend-heid, en was verheugd, om haar
weer te bevrijden.
. بعتقها: سر مرة أخرى
ُ  و:  من ِقبل محبته للبشر: تحنن الرب

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 3

القطعة الثالثة

I=y=c P=,=c pilogoc @ `etaf[icarx @
af-swpi `nqyten@ `annau `epef`wou.
Iesoes Piegristos pie loghos, etaf etshie sareks, af
shoopie en-gieten, an nav e-pef oo-oe.

 أف:  إيطافتشى ساركس: إيسوس بخرستوس بى لوغوس
.اوواو
 أن ناف إى بيف: شوبى إنخيتين
ُ
Jezus Christus het Woord, die het vlees aannam,
heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn glorie
aanschouwd.

. ورأينا مجده:  وحل فينا:  الذي تجسد: يسوع المسيح الكلمة

Deel : 3

القطعة الثالثة

` `vry] `m`p`wou@ `nousyri `mmauatf @ `ntotf
M
`mpefiwt@ af]ma] `e`vnah-men.
Em efrietie em ep oo-oe, en oe-shierie em
mavatf, en totf em pef joot, af tie matie e-ef
nahmen.
 إنطوتف:  إن اوشيرى إممافاطف: اوواو
إمفريتى إم بي
ُ
.  أفتى ماتى إفناهمين: إمبيف يوت
Gelijk de glorie, van de Enige Zoon, van Zijn
Vader. Hij was verheugd om ons te redden.
. أن يخلصنا: سر
ُ  قد:  إبن وحيد ألبيه: مثل مجد

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 4

القطعة الرابعة

Nafnau qen nibal@ `m`provytikon@
`epimuctyrion@
`nte
Emmanouyl.
Naf nav gen nie val, em eprofietiekon, e-pie
miestirion, ente Emmanoe-iel.
:  إيبى ميستيريون:  إم إبروفيتيكون: ناف ناف خين نى فال
. إنتى إممانوئيل
Jesaja heeft de mysteries, gezien van
Emmanuël, met profetisch, inzicht.
. عمانوئيل:  إلى سر:  بأعين النبوة: كان ينظر

Deel : 4

القطعة الرابعة

` je Ycayac@ pinis] `m`provytyc@ e;be vai
N
afws `ebol@ efjw `mmoc.
Enzje Iesa-iejas, pie nieshtie em eprofieties,
ethve fai af oosh evol, ef khoo emmos.
 اتفى فاى إفؤش:  بى نيشتى إم ابروفيتيس: إنجى إيصائياس
.  إفجو إمموس: ايفول
Daarom heeft Jesaja, de grote profeet,
uitgeroepen, en gezegd:
. قائال:  فلهذا صرخ:  النبى العظيم: إشعياء

Deel : 4

القطعة الرابعة

Je aumici nan `nou`alou@ au] nan `nousyri@
vyetere tefar,y @ ,y hijen tefnahbi.
Zje av miesie nan en oe-aloe, av tie nan en oeshierie, fie-et e-re tef arshie, kie hiezjen tef nahvie.

 في إيت:  أفتى نان إن او شيرى: او آلو
ُ جى أفميسى نان إن
. كى هيجين تيف ناهفى: إيرى تيف أرشى
“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en Zijn heerschappij rust, op Zijn
schouders.”
. رئاسته على كتفه:  وأُعطينا أبنا:  ولد: إنه ُو ِلد لنا

Deel : 4

القطعة الرابعة

`V]
vyetjor@
`nexouciactyc@
piaggeloc@ n
` te pinis] `nco[ni.

ouoh

Efnoetie fie et khor, en ek-soe-sias-ties, oewoh
pie ankhelos, ente pie nieshtie en so-tshnie.
: أووه بى أنجيلوس: إكسوسياس تيس
 إن: إفنوتى فى إتجور
ُ
.اتتى بي نيشتى إنسوتشنى
De Krachtige God, de Heerser, en de Engel,
van de Grote Wijsheid.
. المشورة العُظمى:  ومالك:  المتسلط: اإلله القوي

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 5

القطعة الخامسة

Rasi ouoh ;elyl@ `w `pgenoc
`nnirwmi@ je pairy] `a`V]@ menre
pikocmoc.
Rashie oewoh theliel, oo ep khenos en nie roomie,
zje pai rietie a-Efnoetie, menre pie kosmos.

 جى باى:  أو إب جينوس إن نى رومى: راشى أووه ثيليل
. مينرى بى كوزموس: ريتى آ إفنوتى
Verblijd u en verheugt u, O menselijk geslacht,
want alzo lief heeft God, de wereld gehad,

. أحب هللا العالم:  ألنه هكذا:  يا جنس البشر: إفرحوا وتهللوا

Deel : 5

القطعة الخامسة

Hwcte `ntef]@ `mpefsyri `mmenrit
nye;nah] `erof@ e;rouwnq sa `eneh.

qa@

Hoos-te entef tie, em pef Shierie em menriet,
ga nie eth-nahtie erof, ethroe-oong sha eneh.
 خانى إثناهتى:  إم بيف شيرى إم مينريت: هوستى إنتيف تى
. إثرو اونخ شا إينيه: إيروف
dat Hij Zijn geliefde Zoon, heeft gegeven, opdat één
ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven zou.

 لكىي يحيىىوا إلىىى:  عىىن المىىؤمنين بىىه:  إبنىىه الحبيىىب: حتىىى بىىذل
.األبد

Deel : 5

القطعة الخامسة

Au[ro gar `erof@ hiten tefmetsenhyt@
ouoh afouwrp nan@ `mpef`jvoi et[oci.
Av etshro ghar erof, hieten tef met shenhiet, oewoh
af oe-oorp nan, em pef ekhfoi et-etshosie.

 أووه أف:  هيتين تيف ميت شينهيت: آف إتشرو غار إيروف
. إمبيف إجفوى إتتشوسى: او اوورب نان
ُ
Want Hij heeft overwonnen, door Zijn
barmhartig-heid, en zond tot ons, Zijn
verheven arm.
ُ ألنه
. ذراعه العالية:  وأرسل لنا:  من تحننه: غلب

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 6

القطعة السادسة

Vyetsop@ vy`enafsop@ vy`etaf`i@
palin on `fnyou.
Fie etshop, fie e-naf shop, fie etaf ie, palien on
ef nie-oe.
 بالين أون:  فى ايطاف إى:  فى إيناف شوب: فى إتشوب
.إفنيو
Hij die is, en die was, Hij die gekomen is, en
die weder komen zal.
. وأيضا يأتي:  الذي آتى:  الذي كان: الكائن

Deel : 6

القطعة السادسة

I=y=c P=,=c pilogoc@ e` taf[icarx@
oumetatsibt@ afswpi `nrwmi `ntelioc.

qen

Iesoes Piegristos pie loghos, etaf etshie sareks, gen
oe met at shiebtie, af shoopie en roomie en telios.

:  إيطاف إتشى ساركس: ايسوس بخرستوس بى لوغوس
.  افشوبي إنرومى انتى ليوس: خين أوميت أت شيفتى
Jezus Christus het Woord, die het vlees
aannam, zonder verandering, en een
volmaakt mens werd.
 وصىىىار:  بغيىىىر تغييىىر:  الىىذي تجسىىد: يسىىوع المسىىيح الكلمىىىة
.إنسانا كامال

Deel : 6

القطعة السادسة

` pefjws `mpef;wq@ oude `mpefvwrj@ kata
M
`hli `n`cmot@ menenca ]metouai.
Em pef khoosh em pef thoog, oe-ze em pef rookh,
kata ehlie en esmot, menensa tie met oewai.

 كاطا:  أوذى إمبيف فوورج: إمبيف جووش إمبيف ثووخ
.  ميننصا تى ميت أواى: إهلى إن إسموت
Zonder verandering of vermenging, of
scheiding van Zijn Wezen, van welke aard
ook, na de éénwording.
 مىن بعىد:  بشىئ مىن األنىواع:  ولم يفترق: لم يفض ولم يختلط
.اإلتحاد

Deel : 6

القطعة السادسة

Alla ouvucic `nouwt@ ouhupoctacic `nouwt@
ou`proc`opon `nouwt@ `nte `V] pilogoc.
Alla oe fiesies en oe-oot, oe hiepostasies en oe-oot,
oe epros-opon en oe-oot, ente Efnoetie pie loghos.

اواووت
ُ اوهيبوس طاسيس إن
ُ : اواووت
ُ او في سيس إن
ُ ألال
. انتى افنوتى بى لوغوس: اواووت
ٌ :
ُ او إبروس اوبون إن
Maar met één natuur, één hypostase, en één
persoon, van God het Woord.
. هلل الكلمة:  وشخص واحد:  وأ ُقنوم واحد: بل بطبيعة واحدة

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 7

القطعة السابعة

<ere By;leem@ `tpolic `nni`provytyc@ ;y`etaumec P=,=c `nqytc@ pimah`cnau `n`Adam.
Shere Biethle-em, et polies en nie eprofieties, thie etav
mes Piegristos en giets, pie mah esnav en Adam.

 ثى إيطاف:  إت بوليس إن نى إبروفيتيس: شيرى فيثليئيم
. بى ماه اسنوتى إن آدام: ميس بخرستوس انخيتس
Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten,
waar Christus is geboren, de Tweede Adam.

 المسىيح أدم:  التي ُو ِلد فيهىا:  مدينة األنبياء: السالم لبيت لحم
.الثاني

Deel : 7

القطعة السابعة

Hina `ntefta;co `n`Adam@ pihouit `nrwmi@ pi
`ebolqen `pkahi@ e` piPara-dicoc.
Hiena entef tas-to en Adam, pie hoewiet en
roomie, pie evol gen ep kahie, e-pie
paraziesos.
 بى ايفول خين:  بى هويت إنرومى: هينا إنتيف طاستو إن آدام
. إيبى باراذيسوس: إبكاهى
Om Adam de eerste mens, gemaakt van stof,
terug te brengen, naar het Paradijs.
. إلى الفردوس:  الترابي:  اإلنسان األول: لكي يرد آدم

Deel : 7

القطعة السابعة

Ouoh `ntefbwl `ebol@ `n`t`apovacic `m`vmou@ je
`Adam `n;ok oukahi@ `,natac;ok `e`pkahi.
Oewoh entef vol evol, en et a-pofasies em efmoe, zje
Adam enthof oe-kahie, ek na tas-tok e-ep kahie.

 جى آدام: إفمو
 إن إت أبو فاسيس إم: أووه إنتيف فول إيفول
ُ
.  إك نا طاس طوك إإبكاهى: إنثوك أو كاهى
En om ons vrij te spreken, van het vonnis van
de dood: “Adam stof zijt gij, en tot stof zult
gij wederkeren.”
 وإلىىى التىىراب:  أنىىت تىىراب:  إنىىك يىىا آدم: ويحىىل قضىىية المىىوت
.تعود

Deel : 7

القطعة السابعة

Pima gar `etaf`asai@ `mmof `nje `vnobi@
aferhou`o `asai `nqytf@ n
` je pi`hmot `mP=,=c.
Pie ma ghar etaf a-shai, emmof enzje ef novie, af er
hoe-o a-shai en gietf, enzje pie ehmot em Piegristos.

إيرهو او
 أف:  إمموف إنجى إفنوفى: بي ما غار إيطاف آشاى
ُ
. انجى بى إهموت إم بخرستوس: آشاى انخيتف
Want waar evenwel, de zonde toenam, werd de
genade van Christus, meer dan overvloedig.

 نعمىة:  تفاضىلت فيىه:  كثىرت فيىه الخطيىة: ألن الموضع الىذي
.المسيح

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 8

القطعة الثامنة

"u,y
niben
rasi@
ouoh
ceer,wreuin@ nem niaggeloc@ euhwc
`e`pouro P=,=c.
Epsieshie nieven rashie, oewoh se-er goorevien,
nem nie ankhelos, ev hoos e-epoero Piegristos.

 نيم نى:  أووه سى إيرخووريفين: إبسيشى نيفين راشى
. إفهوس إإبؤرو بخرستوس: أنجيلوس
Alle zielen verblijden zich, en zingen, met de
engelen, en prijzen Christus de Koning.

 ُمسىىبحين الملىىك:  مىىع المالئكىىة:  تفىىرح وترتىىل: كىىل األنفىىس
.المسيح

Deel : 8
القطعة الثامنة
Euws `ebol eujw `mmoc@ je ou`wou qen ny-et[oci
`m`V]@ nem ouhiryny hijen pi-kahi@ nem ou]ma]
qen nirwmi.
Ev oosh evol ev kho emmos, zje oe-oo-oe gen nie etetshosie em Efnoetie, nem oe-hierinie hiezjen pie
kahie, nem oe-tie matie gen nie roomie.
اوواو خين نى إتتشوسى امفنوتى
او
ُ
ُ  جى: إفؤش إيفول إفجو إمموس
. نيم اوتى ماتى خين نى رومى:  نيم او هيرينى هيجين بى كاهى:
Roepend en zeggend: “Ere zij God in den Hoge,
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

: وعلىى األرض السىالم:  المجىد هلل فىي األعىالي: وصارخين قائلين
.وفي الناس المسرة

Deel : 8

القطعة الثامنة

Je afbwl gar `ebol@ `mpijin`i `e`;my]@
afqwteb qen oujwk@ `n]metjaji.
Zje af vool ghar evol, em pie zj-ien ie e-ethmietie,
af gooteb gen oe khook, en tie met khazj-ie.

 أفخوتيب:  إمبى جين إى إإثميتى: جى آف فول غار إيفول
. إنتى ميت جاجى: خين أوجوك
Want Hij heeft,
de tussenmuur weggebroken, en Hij heeft de vijand-schap
gedood, met volmaaktheid.
. بالكمال:  وقتل العداوة:  الحاجز: ألنه حل

Deel : 8

القطعة الثامنة

Afvwq `mpi`cqi `njij@ n
` te ]metbwk@ `nte
`Adam nem `Eua@ afaitou `nremhe.
Af foog em pie esgie en zj-iekh, ente tie met
vook, ente Adam nem Eva, af ai-toe en remhe.
 إنتى آدام نيم:  انتى تى ميت فوك: آف فوخ إمبى إسخى إنجيج
. أف أيتو إنريمهى: إيفا
Hij heeft het vonnis, van de sla-vernij
verscheurd, van Adam en Eva, en Hij heeft
hen bevrijd.
. وحررهما:  التي آلدم وحواء:  يد العبودية: ومزق كتاب

Deel : 8

القطعة الثامنة

Nje vy`etafmacf nan@ qen `;baki `nDauid@
kata `pcaji `mpiaggeloc@ pencwtyr I=y=c.
Enzje fie etaf masf nan, gen eth-vakie en Davied,
kata ep sazj-ie em pie ankhelos, Pensootier Iesoes.

 كاطا:  خين إثفاكى إن دافيد: إنجى في إيطاف ماسف نان
. بين سوتير إيسوس: إبصاجى امبى آنجيلوس
Hij die voor ons geboren is, in de stad van
David, is onze Verlosser Jezus, zoals de engel
gesproken had.
. كقول المالك:  مخلصنا يسوع:  في مدينة داود: الذي ُولد لنا

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 9

القطعة التاسعة

Ououwini pe `V]@ efswp qen
piouwini@ hanaggeloc `nouwini@
eterhumnoc `erof.
Oe oe-ooinie pe Efnoetie, et-shoop gen pie oeooinie, han ankhelos en oe-ooinie, et er hiemnos
erof.

 هان:اواووينى
ُ  إفشوب خين بى: اواوويني بى إفنوتى
ُ او
ُ
. إيت إير هيمنوس إيروف: اواوويني
ٌ آنجيلوس إن
God is licht, Hij bewoont het licht, en de engelen
van het licht, zingen tot Hem.

. مالئكة النور: تسبحه:  وساكن في النور: هللا هو نور

Deel : 9

القطعة التاسعة

`A piouwini sai@ `ebolqen Maria@ `a`elicabet
mici@ m
` pi`prodromoc.
A-pie oe-ooinie shai, evol gen Maria, aEliesabet miesie, em pie eprodromos.
:  آ إليصابيت ميسى:  أيفول خين ماريا: اواووينى شاى
ُ آبى
.إمبى إبروذروموس
Het licht heeft geschenen, uit Maria, en
Elizabeth, heeft de voorloper gebaard.
. ولدت السابق:  وأليصابات:  من مريم: النور أشرق

Deel : 9

القطعة التاسعة

A pi`pneuma =e=;=u@ nehci qen Dauid@ je twnk
`ari'alin@ je `apiouwini sai.
A-pie Pnevma eth-oewab, nehsie gen Davied,
zje toonk aripsalien, zje a-pie oe-ooinie shai.
: جى طونك آربصالين:  نيهسى خين دافيد: آبى إبنفما إثؤاب
.اواوويني شاى
ُ جى آبى
De Heilige Geest, ontwaakte in David, en
sprak “Sta op en zing, want het licht heeft
geschenen.”
. النور قد أشرق:  قم رتل ألن:  أيقظ داود قائال: الروح القدس

Deel : 9

القطعة التاسعة

Aftwnf `nje Dauid@ pihumnodoc =e=;=u@ af[i
`ntefku;ara@ `m`pneumatikon.
Af toonf enzje Davied, pie hiemnozos ethoewab, af ethsie en tef kiethara, em
epnevmatiekon.
 أفتشى إنتيف:  بى هيمنوذوس إثؤاب: أفتوتف إنجى دافيد
. إم إبنفما تيكون: كيثارا
David de heilige Psalmist, stond op, en nam,
zijn geestelijk citer.
. الروحيه:  وأخذ قيثارته:  المرتل القديس: فقام داود

Deel : 9

القطعة التاسعة

Afhwl `e]ekklycia@ `pyi `nte niaggeloc@
afhwc aferhumnoc@ `e]`Triac =e=;=u.
Af hool e-tie ekliesia, ep-ie enten ie ankhelos,
af hoos af er hiemnos, e-tie Trias eth-oewab.
 أفهوس أف:  إبئى إنتى نى أنجيلوس: أفهول إيتى إككليسيا
. إيتى إترياس اثؤاب: إرهيمنوس
Hij ging naar de Tempel, het huis van de
engelen, Hij prees en zong, tot de Heilige
Drie-eenheid.
 للثىىالوث:  فسىىبح ورت ىل:  بيىىت المالئكىىة: ومضىىى إلىىى البيعىىة
.القدوس

Deel : 9

القطعة التاسعة

Je qen pekouwini@ `P=o=c en`enau `eouwini@
maref`i `nje peknai@ `nnyet-cwoun `mmok.
Zje gen pek oe-ooinie, Eptshois en e-nav e-oeooinie, maref-ie enzje pek nai, en nie et-soo-oen
emmok.

: اواووينى
ُ  ابشويس إن إيناف إى: اواووينى
ُ جى خين بيك
.إتسوواون إمموك
 إن نى: ماريف إي إنجى بيك ناى
ُ
Zeggende: “In Uw licht, O Heer zien wij het licht,
bestendig Uw genade, voor wie U kennen.”

 للىىىذين:  فلتىىىأت رحمتىىىك:  يىىىا رب نعىىىاين نىىىورا: قىىىائال بنىىىورك
.يعرفونك

Deel : 9

القطعة التاسعة

Piouwini `nta`vmyi@ vyeterouwini@ `e-rwmi
niben@ e;nyou `epikocmoc.
Pie oo-oinie enta efmie, fie et-er oe-ooinie, eroomie nieven, ethnie-oe e-pie kosmos.
:  إيرومى نيفين: اواووينى
ُ اواووينى إنطا إفمى فى إت إر
ُ بى
.إثنيو إيبى كوزموس
U, het ware licht, die ieder mens verlicht, die
in de wereld komt.
. آتيا إلى العالم:  لكل إنسان:  الذي يضئ: أيها النور الحقيقي

Deel : 9

القطعة التاسعة

Ak`i `epikocmoc@ hiten tekmetmai-rwmi@
`a]ktycic tyrc@ ;elyl qa pekjini.
Ak-ie e-pie kosmos, hieten tek met mai roomie, atie ek tie-sies tiers, theliel ga pek zj-ien ie.

 آتى:  هيتين تيك ميت ماى رومى: أك إي إيبى كوزموس
. ثيليل خابيك جنيئى: إكتيسيس تيرس
In Uw mens-lievendheid, bent U in de wereld
gekomen, en de hele schepping, heeft zich
over Uw komst verblijd.
 تهللت:  وكل الخليقة:  بمحبتك للبشر: أتيت إلى العالم
.بمجيئك

Deel : 9

القطعة التاسعة

Akcw] `n`adam@ `ebolqen ]`apaty@ aker `eua
`nremhe@ qen ninakhi `nte `vmou.
Ak sootie en Adam, evol gen tie a-patie, ak er
Eva en remhe, gen nie nak-hie ente efmoe.
 أك إير إيفا إن ريمهى:  إيفول خين تى آباتى: أكسوتى إن آدام
. خين نى ناكهى إنتى إفمو:
U hebt Adam verlost, van de verleiding, en
Eva bevrijd, van de pijnen van de dood.
. من طلقات الموت:  وعتقت حواء:  من ال ِغواية: خلصت آدم

Deel : 9

القطعة التاسعة

Ak] nan `mpi`Pneuma@ `nte ]metsyri@
enhwc en`cmou `erok@ nem nekaggeloc.
Ak tie nan em pie epnevma, ente tie met shierie, en
hoos en esmoe erok, nem nek ankhelos.

 إنهوس إن:  انتى تي ميت شيرى: أك تى نان إمبى إبنفما
.  نيم نيك آنجيلوس: إسمو إيروك
U hebt ons de Geest, van het kindschap
gegeven; daarom prijzen en zegenen wij U,
met Uw engelen.
. مع مالئكتك:  نُسبحك ونُباركك:  روح البنوة: أعطيتنا

المرد

Refrein

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3 bashar
: 7ete gallasna.

/ / /
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لُبش يوم اإلثنين

Palac gar etjwjeb@ ouoh
`nrefernobi@
na`sjemjom
an
`ecaji@ `mpetaio Maria.
Palas ghar et kho-zjeb, oewoh en ref er novie, na
esh zjem khom an e-sazj-ie, em pe tajo Maria.

 نا إش جيم:  اووه إنريف إرنوفى: باالس غار إتجو جيب
.  إمبى طايو ماريا: جوم آن إى ساجى
Mijn zwakke en zondige tong, is niet in staat, om te
spreken, van uw roem O Maria.

 بكرامتِك يا:  ال يقدر أن ينطق:  الخاطئ: لسانى الضعيف
.مريم
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لُبش يوم اإلثنين

Adam gar peniwt@ pisorp
`n;amio@ qen nenjij `m`V]@
pidymiourgoc.

Adam ghar penjoot, pie shorp en thamio, gen
nen zj-iekh em Efnoetie, pie ziemie-oer-ghos.
 خين نين جيج:  بى شورب إن ثاميو: آدام غار بين يوت
.  بى ذيمى أورغوس: إمفنوتى
Want Adam onze vader, het eerste schepsel,
van de handen van God, de Schepper.
. هللا الخالق:  بيدى:  المخلوق األول: ألن آدم أبانا

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Hiten `pco[ni `n`eua@ tensorpi `mmau@ afouwm
`nje `adam@ `ebolqen `poutah `mpi`ssyn.
Hieten ep sot-shnie en Eva, ten shorpie emmav, af
oe-oom enzje Adam, evol gen ep oetah em pie eshshien.

اواووم
ُ  أف:  تين شوربى إمماف: هيتين إب سوتشنى إن إيفا
. إيفول خين ابؤطاه إمبى إش شين: إنجى آدام
Door de raad van Eva, onze eerste moeder, at
Adam, van de vrucht van de boom.
. من ثمرة الشجرة:  أكل آدم:  أ ُمنا األولى: بمشورة حواء
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لُبش يوم اإلثنين

Af`i hijen pengenoc@ nem ]`ktycic tyrc@ nem
piersisi@ `nte `vmou nem `ptako.
Af ie hiezjen pen khenos, nem tie ektiesies tiers,
enzje pie er shieshie, ente efmoe nem ep tako.

 إنجى:  نيم تي إك تيسيس تيرس: أفئى هيجين بين جينوس
. إفمو نيم إبطاكو
 انتى: بى إرشيشى
ٌ
Zo kwam over ons geslacht, en de hele
schepping, de macht van de dood, en het
verderf.
. سلطان الموت والفساد:  وكل الخليقة: فجاء على جنسنا
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` bolhiten Maria@ ];e`otokoc@ au-tac;o
E
`n`adam@ e` tefar,y `nkecop.
Evol hieten Maria, tie theotokos, av tasto en
Adam, e-tef arshie en kesop.
 إى:  أفطاستو إن آدام:  تى ثيؤطوكوس: ايفول هيتين ماريا
.تيف أرشى إنكيسوب
Door Maria, de Moeder van God, werd Adam
weer teruggebracht, tot zijn eerste staat.
 دفعىىة:  أ ُرجىىع آدم إلىىى رئاسىىته:  والىىدة اإللىىه: ومىىن ِقب ىل مىىريم
.أخرى
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Ic niourwou et[oci @ Dauid nem Colomwn@
euerhumnoc `eroc@ eu]taio nac.
Ies nie oeroo-oe et-etshosie, Davied nem
Solomoon, ev er hiemnos eros, ev tie taio nas.
 إف:  دافيد نيم سولومون: رواو إتتشوسى
ٌ او
ٌ يس نى
. إفتى طايو ناس: إرهيمنوس إيروس
De twee verheven koningen, David en
Salomo, zingen tot haar, en vereren haar.
:  يىىىىرتالن لهىىىىا:  داود وسىىىىليمان: هىىىىا أن الم ِلكىىىىين العىىىىاليين
.ويكرمانها
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Dauid pi`provytyc @ caji `epectaio @ afmou]
`eroc @ je ]baki `nte `V].
Davied pie eprofieties, sazj-ie e-pes tajo, af
moetie eros, zje tie vakie ente Efnoetie.
 أفموتى إيروس:  صاجى إى بيس طايو: دافيد بى ابروفيتيس
. جى تى فاكى انتى إفنوتى:
David de profeet, sprak van haar eer, en
noemde haar, de Stad van God.
. مدينة هللا:  ودعاها:  تكلم بكرامتها: داود النبي
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Colomwn de on@ piekklyciactyc@ qen pijw
`nte nijw@ m
` pairy] efjw `mmoc.
Solomoon ze on, pie eklie-sias-ties, gen pie
khoo enten ie khoo, em pai rietie ef khoo
emmos.
 خين بيجو إنتى:  بى إككليسياس تيس: سولوموون ذى اون
. إمباى ريتى افجوس إمموس: نيجو
En ook Salomo, de Ecclesiasticus (Prediker),
sprak evenzo, in het Lied der Liederen.
. نشيد األنشاد:  هكذا يقول في:  الجامعة: وأيضا سليمان
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Je tacwni ta`sveri@ ;yetjyk `ebol@ pi`c;oi
`nte ne`hbwc@ ou`arwmata pe.
Zje ta soonie ta eshfierie, thie et zj-iek evol,
pie estoi ente ne ehvoos, oe aroomata pe.
 بى إستوى إنتى:  ثى إتجيك ايفول: جى طاسوني طا إشفيرى
.او آروماطا بى
ُ : نى إهفوس
“Mijn zuster, en mijn volmaakte bruid, de
geur van uw klederen, is als een aroma.”
. هي عنبر:  رائحة ثيابك:  الكاملة: يا أختي وخليلتي
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Nipar;enoc tyrou@ menre pitoubo@ hina
`ntetenswpi `nseri@ `n;y=e=;=u Maria.
Nie parthenos tieroe, menre pie toevo, hiena
ente ten-shoopie en sherie, en thie eth-oewab
Maria.
 هينا انتى تين شوبى:  مينرى بى طوفو: نى بارثينوس تيرو
.  إن ثى اثؤاب ماريا: إنشيرى
O al u maagden, hebt de reinheid lief, om
dochters te worden, van de heilige Maria.
:  لكىىىي تصىىىرن بنىىىات:  أحبىىىبن الطهىىىارة: يىىىا جميىىىع العىىىذارى
.للقديسة مريم
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لُبش يوم اإلثنين

Je ouyi `ebolhitotc@ `a`pgenoc `nnihomi@ jimi
`nouparrycia@ m
` pe`m;o `ebol `m`P=o=c.
Zje oe-ie evol hie tots, a-ep khenos en nie
hiomie, zj-iemie en oe par-riesia, em pe emtho
evol em Eptshois.
 جيمى:  آإبجينوس إن نى هيومى: اويى إيفول هيتوتس
ُ جى
. إمبى امثو ايفول إمبشويس: إن أو باريسيا
Want door haar, winnen alle vrouwen, gunst,
voor de Heer.
. أمام الرب:  دالة:  وجدت النساء: ألن من قِبلها

لُبش يوم اإلثنين
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` non hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
A
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens liefheeft.

 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: ونحـن أيضا
.محـب البشــر
/ / /
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* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش:  هان أتتشى إيبى إم موؤ: * نيك ناى او بانوتى
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
.رأفـاتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* نى تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسى: * فكـم بالحـرى
.يـاربى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باشويس إن نيك إربوميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إربف ميفئى: بى سونى إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدى ذكـرتـه:

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوى إنطا:  خابى ريف إرنوفى: * آنوك هو باشويس
. انؤميطانيا: إيرى
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطىء

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه
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* Matac0on F5: `eqovn `epek-ovgai: `ariov`i
neman: kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووى:  إيخون إى بيك اوجاى: * ما طاس طون إفنوتى
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  الى خالصك: * ردنـا يا هللا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 ماروطاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح
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* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وارحمنا:  أيها الــرب االله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك
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* Nai `k`iri `mpovmev`i : `w Penn3b P=xc : ek`e2wpi
qen tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبى خين تين ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا قـائـال
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* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيرينى إم:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
. تى كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمى أنـا
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*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntek-hir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا
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* 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:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبد

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
اوواو
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak sooti
emmon.
 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى آك إي آكسوتي إممون: إبنيفما إثؤواب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons
verlost.
. ألنك أتيت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح

/ / /

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،ق السماء واألرض
ُ  خالـ،الك ِّل
ُ
ُ ُ  نـ،يُــرى
إبـن
، ،ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـبل كل الد ُّهـور،اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـو ُد غيـر مخلوق،حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ،نـور
ُ
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
ُ
، نـزل من السماء،أجـل خالصنا
 ومن،البشـر
نحــن
من أجلنـا
ُ
ِ
، وتأنــس،وتجســد من الــروح القُــدس ومن مريــم العــذراء
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ُوص ِلـب عنــا على عهـــد بيـال
 وتألـم وقـ ُ ِبـر وقـام،طـس البـُنطي
 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،السمــوات
. الــذي ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء،ليـُـديـن األحيــاء واألمــوات
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
،ق مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فىىي األنبيــــىىـاء
ُ  الناطـىىـ،نسجـىىـ ُد لىىه ونـُمجـىىـد ُه مىىع اآلب واالبىىـن
 ونعتـىىىىىـرف،وبكنيسـىىىىىـة واحىىىىىـدة مقــدسىىىىىـة جامعىىىىىـة رســوليـىىىىىـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديىىىـة واحـىىىـدة لمغفــىىىـرة الخطايــــىىىـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتي ناي نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esma3na .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتي شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجي

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدائنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine elghalaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ * أنت
. إبـن اللـه
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتي إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ge ak`i akcw5 `mmon .
* Zje ak ie ak sotie immon .
. * جى آك إي أكسوتي إممون
* Want U bent gekomen en heeft ons verlost.

. * ألنك أتيت وخلصتنا
* le2nnake eteite we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شيني خين بيك اوجاي

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كا نين نوفي نان إيفول

* En vergeef onze zonden .
. * وأغفر لنا خطايانا
* We ghfer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب اغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

لينك تحليل الكهنة
Link naar Absolutie van
de priester

تين ثينو
Ten thienoe

إبصالية علي الهـوس الثاني
Psalie Adam op
de Tweede Hoos

Dinsdag - الثالثاء
Psalie Watos op de Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
Doxologieën
lobsh
لُبش

الهوس الكبير

الهوس الثاني

De Grote Hoos

De Tweede Hoos

 ذوكصولوجيات الصوم الكبيرWoensdag - األربعاء
De Doxologieen voor Psallie
إبصالية
de Grote Vasten
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

إبصالية علي الذوكصولوجيات

إبصالية علي الهـوس الثالث إبصالية علي الهـوس األول
Psalie Adam op de
Psalie Adam op
Eerste Hoos
de derde Hoos

إبصالية علي الهـوس الرابع
Psalie Adam op
de vierde Hoos

Donderdag - الخميس
Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

الهوس األول
الهوس الثالث
De Eerste Hoos De Derde Hoos

الهوس الرابع

Vrijdag - الجمعة
Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

القطعة السابعة

إبصالية علي المجمع

Deel 7

Psalie op de Gedachtenis
der Heiligen

إبصالية علي القطعة الثامنة

المجمع

Psalie Watos op Deel 8

De Gedachtenis der
Heiligen

De vierde Hoos

Zondag – األحد
Zaterdag - السبت
Psallie
 إبصاليةPsallie
إبصالية
theotokie
 ثيؤطوكيةtheotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش
Maandag - اإلثنين
 ثيؤطوكية – لُبش- إبصالية
Psallie-heotokie-lobsh

ذكصولوجية باكر
De Morgen Doxologie

De Dinsdag
يوم الثالثاء

Psalie adam voor de
Grote Vasten
إبصالية آدام للصوم المقدس

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Aiws `nta`cmyi @ `e`pswi harok Panou] @ e;be
]nycti`a @ moi nyi `noucw].
* Bo`y;in `etametjwb @ w
`
pirefnohem @ e;be
]nycti`a @ ek`eiwi `nnen[wqem.
* Ik verhief mijn stem, tot U O mijn God,
omwille van het vasten, schenk mij
verlossing.
* Help mijn zwakheid, O Redder, omwille van
het vasten, was onze smetten.

 أعطنى:  فمن أجل الصوم:  اليك ياإلهى: * بصوتى صرخت
.خالصا
. أغسل أقذارنا:  من أجل الصوم:  أيها المخـلص: * أعـن ضعفى

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Ge gar autamon @ `nje nensorp `nio] @ e;be... @
ausasni `epicw].
* Dauid va Iecce @ qen tefmetouro @ e;be..@
af[i`mpi[ro.
* Want onze voorvaders, hebben ons geleerd,
dat omwille…, zij verlossing verkregen
hebben.
* David de zoon van Jesse, ontving in zijn
Koninkrijk, omwille…, de overwinning.

 قد فازوا:  أنه من أجل الصوم:  األولين أعلمونا: * ألن آبائنا
.بالخالص
. نال الغلبة:  ومن أجل الصوم:  فى ملكه: يسى
* داود إبن
ِّ

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Eu`a nem Adam @ apihof erhal `mmwou @ e;be...@
aP¡ senhyt qarwou.
* Ze ontwc Enw,@ aferouwini `nje pefnouc@
e;be...@ auolf `eouranoc.
* Eva en Adam, werden verleid door de slang,
omwille..., had de Heer erbarmen met hen.
* Waarlijk werd het verstand, van Henoch
verlicht, omwille…, werd hij opgenomen ten
hemel.
 تحنن الرب:  ومن أجل الصوم:  أطغتهما ال ِّحية: * حواء وآدم
.عليهما
. ُرفع إلى السماء:  ومن أجل الصوم:  عـقل أخـنوخ: * حـقا إستنار

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Yliac qen pef`slyl @ aftwbh ouoh af[i @
e;be... @ `mpef,a oumounhwou `e`i.
* :ucia `nAbraam @ aP¡ sopc `erof @ e;be... @
aV] jwili `erof.
* Elia vroeg in zijn gebed, en ontving, door…,
liet hij geen regen komen.
* God heeft het offer, van Abraham aanvaard,
omwille…, bezocht God hem.

 لم يدع:  ومن أجل الصوم:  طلب فأخذ: * إيليا فى صالته
.مطرا يأتى
 قد:  ومن أجل الصوم:  قبلها الرب إليه: * ذبيحة إبراهيم
.ضاف اللـه إليه

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Icaak pimenrit @ auenf `e`pqolqel @ e;be... @

afoujai qen ou;elyl.
* Ke palin Iakwb @ nefbal auer,aki @ e;be...@
afnau `e]mouki.
* De geliefde Isaak, werd aangeboden als
offer, omwille…, werd hij vreugdevol gered.
* En ook Jakob; zijn ogen werden verduisterd,
en om-wille…, zag hij de ladder.

 خلص:  ومن أجل الصوم:  قُدم إلى الذبـح: * إسحق الحبيب
.بتهليل
 نظر:  ومن أجل الصوم:  أظلمت عـيناه: * ويعقوب أيضا
.السلم

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Loipon gar Iwcyv @ autyif `nhanrwmi @ e;be... @
aferouro `ejen <ymi.
* Mw`ucyc piprovytuc @ afcaji nem V] @ e;be... @
a[i `n]plax `cnou].
* En Jozef werd verkocht, aan handelslieden,
omwille…, heerste hij over Egypte.
Mozes de profeet, sprak met God, omwille…,
ontving hij de twee tafelen.

 صار ملكا:  ومن أجل الصوم:  بيع ألناس: * ويـوسف أيضا
.على مصر
 أخذ:  ومـن أجل الصوم:  تكلم مع اللـه: * موسى النبى
.اللوحين

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Nw`e pidikeoc @ qa pikataklucmoc @ e;be... @
af`iri `n]kibwtoc.
* Xapina nirwmi@ `nte Nineu`y@ e;be...@ aP¡
cwtem `etou`cmy.
* Noach de rechtvaardige, maakte vóór de
zondvloed, omwille…, de ark.
* De mensen, van Nineve werden, omwille…,
door de Heer verhoord.

 صنع:  من أجل الصوم:  قبل الطـوفان: * الصديق نـوح
.الفلك
 سمع الرب:  من أجل الصوم:  بغتـة: * رجال نينوى
.صوتهم

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Ouoh Lwt qen pi`,rwm @ `ebolhiten nef`hbyou`i @
e;be... @ afoujai nem nefseri.
* Pairy] Iwna @ qen `;neji `mpikytoc @ e;be...@ af`i
`ebol kalwc.
* En door zijn daden, werd Lot met zijn
dochters, omwille…, gered van het vuur.
* En evenzo Jona, in de buik van de walvis,
omwille…, kwam hij veilig buiten.

 خلص:  ومـن أجل الصوم:  بأعماله: * نجا لـوط من النار
.مع إبنتيه
 خرج:  من أجل الصوم:  فى بطن الحوت: * يونان النبى
.سالما حسنا

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Rwou `nnimou`i @ `mpou-`sqwnt `eDaniyl @ e;be... @
au`[nejwou qen pef`slyl.
* Camouyl piref;whc@ `nte niourwou@ e;be...@
auaiai `nje nef`ehoou.
* De muilen der leeuwen, konden Daniël niet
naderen , omwille…, onderworpen zij zich
door zijn gebed.
* Samuel de zalver, van de koningen,
omwille…, wer-den zijn dagen verlengd.

:  ومن أجل الصوم:  لم تقترب من دانيال: * أفواه األسود
.خضعت بصالته
. طالت أيامه:  من أجل الصوم:  ماسح الملوك: * صموئيل

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Tote pisomt `n`alou @ `nte `;Babulwn @
e;be... @ au`wsem `mpi`,rwm.
* Uc na¡ `nio]@ `n`apoc-toloc@ e;be...@
autac;o `nnie;noc.
* En de drie knapen, van Babylon,
omwille…, werd het vuur gedoofd.
* Mijn meesters en vaders, de apostelen,
omwille…, herstelden zij de naties.
. أطفأوا النار:  من أجل الصوم:  فى بابل: * والثالثة فتية
. ردوا األمم:  مـن أجل الصوم:  اآلباء الرسـل: * هـا سـادتى

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Vnou] `nte ninou] @ I=yc Pi`krityc @ e;be...@
aftajro `nnia;lytyc.
* <bob nem ou`mton@ nem ou`anapaucic@ e;be...@ naswpi qen ]`kricic.
* De God der goden, Jezus de Rechter,
omwille…, bevestigde hij de strijders.
* Koelte en rust, en verpozing zullen komen,
omwille…, op de Dag des Oordeels.

 ثبت:  مـن أجل الصوم:  يـسوع الديـان: * إله اآللـهة
.المجاهدين
 تكون فى:  من أجل الصوم:  ونياحا: * برودة وراحة
.الدينونة

Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* "wtyr af`tcabon @ qen pefeuaggelion @ e;be... @
`ntenhiou`i `nnidemwn.
* W pisana`h;yf @ `ejen nirefernobi @ e;be....@ ,w
nan `ebol `nnennobi.
* De Verlosser heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, door…, kunnen wij duivels uitdrijven.

* O Genadevolle, jegens de zondaars, omwille
van het vasten, vergeef onze zonden.
 نخرج:  من أجل الصوم:  فى انجيله: * عـلمنا المخلص
.الشياطين
 إغفـر لنا:  من أجل الصوم:  على الخطاة: * أيـها المتحنن
.خطايانا
Index - الفهرس
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De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

`Amou saron `mvoou@ `w pennyb
P=,=c@
`ariouwini
`eron@
qen
tekme;nou] et[oci.
A-moe sharon em fo-oe, oo Pennieb Piegristos, a-rie
oe-ooinie eron, gen tek meth-noetie et-etshosie.

 آرى أوؤينى:  أو بين نيب بخرستوس: آمو شارون إمفوؤ
. خين تيك ميث نوتى إتتشوسى: إيرون
Kom tot ons van-daag, O Christus onze Meester,
schijn over ons, met Uw verheven Goddelijkheid.

 بالهوتك:  وأضئ علينا:  يا سيدنا المسيح: تعالى إلينا اليوم
.العالي

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

Ouwrp `e`qryi `ejwn@ `mpainis] `n`hmot@ `nte
pek`pneuma =e=;=u@ `mparaklyton.
Oe-oorp e-egrie e-khoon, em pai nieshtie en ehmot,
ente pek Epnevma eth-oewab, em paraklieton.

 انتى بيك:  إمباى نيشتى إن إهموت: أوؤرب إإخرى إيجون
. إمباراكليتون: ابنفما اثؤاب
Zend tot ons, deze grote genade, van Uw
Heilige Geest, de Parakliet.
 القدوس:  التي لروحك:  النعمة العظيمة: أرسل لنا هذه
.ال ُمعزي
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إبصالية يوم الثالثاء

Hina `ntacaji@ `nhankouji `ntaio@
pekran =e=;=u@ ouoh et`cmarwout.

e;be

Hiena enta sazj-ie, en han koezj-ie en tajo, ethve
pek ran eth-oewab, oewoh et esmaroo-oet.

 إثفى بيك ران إثؤاب:  إن هان كوجى إنطايو: هينا إنطا صاجى
. أووه إت إسمارواوت:
Zodat ik mag spreken, met grote eer, over Uw
Heilige, en gezegende Naam.
. القدوس المبارك:  من أجل إس ُمك:  بكرامة يسيرة: لكى أنطق

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

Vai `etaf-[i`wou@ qen rwou `nni`;myi@ ny=e=;=u
`ntak etsop hijen pikahi.
Fai etaf etshie oo-oe, gen roo-oe en nie ethmie,
nie eth-oewab entak, et shop hiezjen pie kahie.

 نى إثؤاب: او إن نى إثمى
ُ  خين روو: او
ُ فاى ايطاف تشى اوو
. إتشوب هيجين بى كاهى: إنطاك
Deze werd verheerlijkt, door de monden, van
Uw rechtvaardige heiligen, die op de aarde
hebben geleefd.
.  سكان األرض:  قديسيك األبرار:  في أفواه: هذا الذي تمجد

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

Nai etcwrem `ebol@ qen nitwou `nsafe@ qen
ou`hko nem ou`ibi@ qen oujaf nem ou`wjeb.
Nai et soorem evol, gen nie too-oe en sha-fe, gen oe
ehko nem oe ievie, gen oe khaf nem oe oo-zjeb.

 خين أو إهكو: او إنشافى
ُ  خين نى طو: ناى إتسوريم ايفول
.او اوو جيب
ُ  خين أو جاف نيم: نيم أو ايفى
Deze verdwaalde mensen, in de kale bergen,
bedreigd door honger en dorst, vorst en kou.
:  بالجوع والعطش:  في الجبال الُمقفرة: هؤالء التائهين
.والبرد والصقيع

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

Eu`erqa`e euhejhwj@ ouoh eu[i`mkah@ kata
`pcaji `mPauloc@ pi`apoctoloc.
Ev er ga-e ev hokh-hekh, oewoh ev etshie em
kah, kata ep sazj-ie em Pavlos, pie apostolos.
 كاطا إبصاجى إم:  اووه إفتشى إمكاه: إفئير خائى إفهيج هوج
. بى أبوسطولوس: بافلوس
Zij hebben geleden, en waren behoeftig en
geteisterd, volgens het woord van Paulus, de
Apostel.
. بولس الرسول:  متألمين كقول:  متضايقين: معوزين

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

Alla pekran =e=;=u@ `w pa=o=c I=y=c@ etsop nwou
`nnas]@ qen nouhojhej tyrou.
Alla pek ran eth-oewab, oo Patshois Iesoes, et
shop noo-oe en nashtie, gen noe hokh hekh
tieroe.
 إتشوب نوؤ إن:  أو باشويس إيسوس: الال بيك ران اثؤاب
. خين نوهوج هيج تيرو: ناشتى
Maar Uw Heilige Naam, O mijn Heer Jezus,
was hun toeverlaat, in al hun verdrukkingen.
 في:  يكون لهم ناصرا:  يا ربي يسوع: لكن أسمك القدوس
.جميع ضيقاتهم

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

Pekran =e=;=u@ `w pa=o=c I=y=c@ e;nohem `mmwou@
qen nou`;li'ic tyrou.
Pek ran eth-oewab, oo Patshois Iesoes, ethnohem em moo-oe, gen noe eth-liepsies tieroe.
: او
ُ  إثنوهيم إممو:  أو باشويس إيسوس: بيك ران إثؤاب
.خين نو إثليب سيس تيرو
Uw Heilige Naam, O mijn Heer Jezus,
verloste hen, van al hun tegenspoed.
 من جميع:  هو ينجيهم:  يا ربي يسوع: إسمك القدوس
.شدائدهم

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

` ;of etsop nwou@ `nou`trovy `nwnq@
N
ecsans `nnou'u,y@ nem noucwma eucop.
Enthof et shop noo-oe, en oe etrofie en oon-g, es
shansh en noe epsieshie, nem noe sooma evsop.

 إس شانش إن:  إن أو إتروفى إن أونخ: إنثوف إتشوب نوؤ
. نيم نوسوما إفسوب: نو إبسيشى
Voor hen was het, levend voedsel, dat hun
zielen vervulde, en hun lichamen eveneens.
 وأجسادهم:  تقتات به نفوسهم:  طعام حياة: هو يكون لهم
.معا

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

` ;of etsop nwou@ `noumoumi `mmwou `nwnq@
N
echolj qen tou`sbwbi@ `ehote piebiw.
Enthof et shop noo-oe, en oe moe-mie em
moo-oe en oon-g, es holkh gen toe esh voovie,
eho-te pie evie-oo.
 إس: اممواو إن أونخ
مومى
ُ
ُ او
ُ  إن: او
ُ إنثوف ايتشوب نو
. إيهوتى بي إيفيو: هولج خين طو إشفيفى
Voor hen was het, een bron van levend water,
zoeter dan honing, in hun keel.
 أكثر من:  حلوا في حناجرهم:  ينبوع ماء حياة: هو يكون لهم
.العسل

De Dinsdag Psalie

إبصالية يوم الثالثاء

Ausanviri `erof@ sare pouhyt ounof @
`ntecviri `ebol @ n
` je toukercarx.
Av shan fierie erof, sha-re poe hiet oenof, en
tes fierie evol, enzje toe ke sareks.
 إنتيس فيرى: بوهيت أو نوف
ُ  شارى: أف شان فيرى إيروف
. انجى توكى ساركس: ايفول
Wanneer zij Hem aanriepen, ver-blijdden
hun harten zich, en bloeiden, hun lichamen.
. أجسادهم:  وتزهر:  تفرح قلوبهم: إذا أخبروا به

إبصالية يوم الثالثاء

De Dinsdag Psalie

Ausancaji `erof@ sare pounouc [iouwini@
`ntefsenaf `e`p[ici@ `nje poukehyt.
Av shan sazj-ie erof, sha-re poe noes etshie oeooinie, entef shenaf e-ep etshiesie, enzje poe ke hiet.

 إنتيف: نوس تشى اواوينى
ُ بو
ُ  شارى: أف شان ساجى إيروف
.بوك هيت
ُ  انجى: شيناف إإبتشيسى
Wanneer zij het uitspraken, werd hun
verstand verlicht, en hun harten werden
verheven, tot de hoogten.
. العالء قلوبهم:  وترتفع إلى:  تستنير عقولهم: إذ نطقوا به
/ / /
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مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Loipon
an2an0wov5
: `e5`procevx3 : maren`cmov `epiran
: `nte Pau I=3c.
*Liepon an shan thoo-oetie: e-tie epros evshie:
maren esmoe e-pie ran: ente Pa-tshois Iesoes.

 مارين إسمو:  إى تى إبروس إفشى: * ليبون آن شان ثوأوتى
.  إنتى باشويس إيسوس: إي بيران
* En wanneer wij bijeenkomen: voor gebed: laat
ons dan zegenen de Naam: van mijn Heer Jezus.

 ربى:  فلنـبارك اسـم:  ما أجتمعـنا لـلصالة: * وأيضا إذا
.يسـوع

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Ge tenna`cmov `erok : `w Pau
I=3c : nahmen qen Pekran : ge
anerhelpic `erok.
*Zje ten na esmoe irok: o Pa-tshois Iesoes:
nahmen gen pekran: zje an er helpies erok.
 ناهمين خين:  أوباشويس إيسوس: * جى تين نا إسمو إيروك
. جى أن إرهيلبيس إيروك: بيكران
* Wij zegenen U: o mijn Heer Jezus: red ons
door Uw Naam: want wij hopen op U.
 ألننـا تـوكلنـا:  نجـنا بإسمـك:  يـاربى يسـوع: * ألننـا نبـاركك
.عليــك

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* E0renhwc `erok: nem Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na =e=0v: ge ak`i
akcw5 `mmon.
*Ethren hoos erok: nem pek jot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak sootie emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * إثرين هوس إيروك
. جى أك إي أكسوتى إممون:إبنفما إثؤواب
* Dat wij U mogen prijzen: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 ألنـك:  والـروح القـدس:  مـع أبيـك الصالح: * لكى نسبحـك
.أتيت وخلصتنا

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

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

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige Geest:
nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen. Amen.

:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.وإلي دهـــر الـدهــور آميـن

De Dinsdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Deel : 1

القطعة االولى

Pi`,lom `nte pen-sousou@ `t`apar,y
`mpencw]@ `ptajro `mpentoubo@ pe
Maria ]par;enoc.
Pie eklom ente pen shoe-shoe, et ap-arshie em pen
sootie, ep takhro em pen toevo, pe Maria tie parthenos.

 إبطاجرو:  إت آبارشى إمبين سوتى: بى إكلوم إنتى بين شوشو
. بى ماريا تى بارثينوس: إمبين طوفو
De kroon van onze trots, het hoofd van onze
verlossing, de bevestiging van onze reinheid, is de
Maagd Maria.
 هي مريم:  وثبات طهرنا:  ورأس خالصنا: إكليل فخرنا
.العذراء

Deel : 1

القطعة االولى

:y`etacmici nan @ `m`V] pilogoc
vy`etafswpi `nrwmi @ e;be penoujai.

@

Thie etas miesie nan, em Efnoetie pie loghos,
fie etaf shoopie en roomie, ethve pen oe-khai.
 في إيطاف:  إم افنوتى بى لوغوس: ثى إيطاس ميسى نان
. اثفى بين أوجاى: شوبى إنرومى
Die voor ons heeft gebaard, God het Woord,
die mens geworden is, voor onze verlossing.
. إلجل خالصنا:  الذي صار إنسانا:  هللا الكلمة: التي ولدت لنا

Deel : 1

القطعة االولى

Menenca `;referrwmi@ `n;of on pe `V]@ e;be
vai acmacf@ ecoi `mpar;enoc.
Menensa ethref er-roomie, enthof on pe Efnoetie,
ethve fai as masf, es oi em parthenos.

 اثفى فاى:  إنثوف أو بى إفنوتى: مينينسا إثريف إيررومى
. إسؤى إمبارثينوس: أسماسف
En nadat Hij mens werd, was Hij ook nog
steeds God; daarvoor baarde zij Hem, als
maagd .
 وهي:  فلهذا ولدته:  هو اإلله أيضا: وبعد أن صار انسانا
.عذراء

Deel : 1

القطعة االولى

`C[oci `nje ]`svyri @ n
` te pecjinerboki @
pecjinmici on @ ouatcaji `mmof pe.
Es et-shosie enzje tie eshfierie, ente pes zj-ien er
vokie, pes zj-ien miesie on, oe at sazj-ie emmof pe.

 بيس:  انتى بيس جين إرفوكى: إستشوسى إنجى تى إشفيرى
. أو أتساجى إمموف بى: جين ميسى أون
Verheven is het wonder, van haar
zwangerschap, en haar bevalling, is eveneens
onuit-spreekbaar.
 ال يُنطق:  ووالدتها أيضا:  التي لحبلها: عالية هي األ ُعجوبة
.به

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 2

القطعة الثانية

Ounis] pe `pwou@ `nte tepar;enia
Maria@
]Par;enoc@
;yetjyk
`ebol.
Oe nieshtie pe ep oo-oe, ente te parthenia,
Maria tie parthenos, thie et zj-iek evol.
 ماريا تى بارثينوس:  انتى تى بارثينيا:اوواو
أونيشتى بى إب
ُ
.  ثى إتجيك ايفول:
Groot is de glorie, van uw maagdelijk-heid, O
volmaakte, Maagd Maria.
. العذراء الكاملة:  يا مريم:  مجد بتوليتِك: عظيم هو

Deel : 2

القطعة الثانية

` rejem `hmot @ `P=o=c sop neme @ `n;o te
A
]moki @ ;y`eta Iakwb nau `eroc.
A-re zjem ehmot, Eptshois shop ne-me, entho
te tie mokie, thie e-ta Jakoob nav eros.
:  إنثو تى تى موكى:  إبشويس شوب نيمى: أرى جيم إهموت
. ثى ايطا ياكوب ناف إيروس
U hebt genade gevonden, de Heer is met u, u
bent de ladder, die Jakob heeft gezien.
. التي رآها يعقوب: ت هي السلم
: ت نعمة
ِ  أن: معك
ِ وجد
ِ الرب
ُ

Deel : 2

القطعة الثانية

Ectajryout hijen pikahi @ ec[oci sa `e`hryi
`e`tve @ `ere niaggeloc @ nyou `epecyt hiwtc.
Es takhrie-oet hiezjen pie kahie, es-etshosie
sha e-ehrie e-etfe, e-re nie ankhelos, nie-joe epesiet hie-joots.
 استشوسى شا إإهرى إى إتفى: إسطاجريوت هيجين بى كاهى
.نيو إي بيسيت هيوتس
ُ :  إرى نى أنجيلوس:
Stevig bevestigd op aarde, reikend tot de
hemel, waar de engelen, langs afdalen.
 نازلون:  والمالئكة:  ومرتفعة إلى السماء: ثابتة على األرض
.عليها

Deel : 2

القطعة الثانية

`N;o pe pi`ssyn@ `etafnau `erof `nje Mw`ucyc@
efmoh qen pi`,rwm@ ouoh nafrwkh an.
Entho pe pie esh-shien, etaf nav erof enzje Mooisies,
ef moh gen pie ekroom, oewoh naf rook-h an.

:  إيطاف ناف إيروف إنجى مويسيس: إنثو بى بى إششين
. أووه نافروكه أن: إفموه خين بى إكروم
U bent de struik, die Mozes heeft gezien,
brandend met vuur, en die niet werd
verteerd.
 ولم:  ُمتقدة بالنار:  التي رآها موسى: ت هي الشجرة
ِ أن
.تحترق

Deel : 2

القطعة الثانية

`Tee vai pe `psyri `m`V]@ `etafswpi qen teneji@
`mpe pi`,rwm `nte tefme;nou]@ rwkh `mpecwma.
E-te fai pe Epshierie em Efnoetie, etaf shoopie gen te
nezj-ie, em pe pie ekroom ente tef meth-noetie, rook-h
em pe sooma.

:  إيطاف شوبى خين تينيجى: ايتى فاى بى إبشيرى إمفنوتى
. روكه إمبى سوما: إمبى بى إكروم انتى تيف ميث نوتى
Dit is de Zoon van God, die neerdaalde in uw schoot,
het vuur van Zijn Goddelijkheid, verbrandde uw
lichaam niet.

 لم تحرق:  ونار الهوته:  آتى وحل في بط ِنك: أي إبن هللا الذي
.جس ِدك

Deel : 2

القطعة الثانية

`N;o te ]koi@ `mpou]`jroj `eroc@ `aretaou`o
`ebol@ n
` ouKarpoc `nwnq.
Entho te tie koi, em poe tie ekh-rokh eros, are ta oe-o evol, en oe karpos en oon-g.
اواو
ُ  آرى طا: بوتى إجروج إيروس
ُ  إم: إنثو تى تى كوى
. إن أو كاربوس إنؤنخ: إيفول
U bent het veld, dat niet beplant was, maar
wel de Vrucht, van het Leven gaf.
. ثمرة حياة:  وأخرجت:  الذي لم يُزرع: ت هي الحقل
ِ أن

Deel : 2

القطعة الثانية

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

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

Deel : 2

القطعة الثانية

Afjem pencwtyr@ I=y=c qen teneji@ `are`jvof
`epikocmoc@ sa`ntefcw] `mmon.
Af zjem Pensootier, Iesoes gen te nezj-ie, a-re
ekhfof e-pie kosmos, sha entef sootie emmon.
 آرى إجفوف إيبى:  إيسوس خين تي نيجى: أفجيم بين سوتير
. شا إنتيف سوتى إممون: كوزموس
Onze Verlosser Jezus, was in uw schoot, u
baarde Hem voor de wereld, om ons te
verlossen.

 حتى:  وولدت ِيه إلى العالم:  يسوع في بط ِنك: ُوجد مخلصنا
.خلصنا

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 3

القطعة الثالثة

<ere ]Macnou]@ `p;elyl `nte
niaggeloc@ ,ere ]cemne@ `phiwis
`nte ni`provytyc.
Shere tie masnoetie, ep theliel enten ie ankhelos,
shere tie semne, ep hie ooish ente nie eprofieties.

 شيرى تى:  إب ثيليل انتى نى أنجيلوس: شيرى تى ماسنوتى
. إبهيؤيش إنتى نى ابروفيتيس:سيمنى
Gegroet zij u O Moeder Gods, de blijdschap der engelen,
gegroet zij u O reine, de prediking der profeten.

 كرازة:  السالم للعفيفة:  تهليل المالئكة: السالم لوالدة اإلله
.األنبياء

Deel : 3

القطعة الثالثة

<ere ;y`etacjem `hmot@ `P=o=c sop neme@ ,ere
;y`etac[i `nten piaggeloc@ `m`vrasi `mpikocmoc.
Shere thie etas zjem ehmot, Eptshois shop ne-me, shere
thie etas etshie ente pie ankhelos, em ef rashie em pie
kosmos.

 شيرى ثى:  إبشويس شوب نيمى: شيرى ثى إيطاس جيم إهموت
.إم افراشى إمبى كوزموس: إيطاستشى إنتى بى أنجيلوس
Gegroet zij u die genade gevonden heeft, de Heer is
met u, gegroet zij u die van de engel aan-nam, de
vreugde der wereld.

 السالم للتي قبلت من: معك
الرب
: السالم للتي وجدت نعمة
ِ
ُ
.  فرح العالم: المالك

Deel : 3
القطعة الثالثة
<ere ;y`etacmici@ `m`vref;amio `mpi`e`ptyrf@ ,ere
;y`etac`m`psa `mmou] `eroc@ je `;mau `mP=,=c.
Shere thie etas miesie, em ef ref thamio em pie ep
tierf, shere thie etas em epsha em moetie eros, zje
ethmav em Piegristos.

 شيرى: إم إفريف ثاميو إمبى إإبتيرف: شيرى ثى إيطاس ميسى
. جى اثماف ام بخرستوس: ثى ايطاس إم إبشا إمموتى إيروس
Gegroet zij u die heeft gebaard, de Schepper van
het al, gegroet zij u die verdiende, om de Moeder
van Christus genoemd te worden.

 أن:  السالم للتي إستحقت:  خالق الكل: السالم للتي ولدت
.تُدعى أ ُم المسيح

Deel : 3

القطعة الثالثة

<ere ;y`etac@ ] `m`pcw] `n`adam nem `eua@
,ere ;y`etac][i@ `m`vrefsans `nouon niben.
Shere thie etas tie, em ep sootie en Adam nem Eva, shere
thie etas tie etshie, em ef ref shansh en oe-on nieven.

 شيرى ثى:  إم إبسوتى إن آدام نيم إيفا: شيرى ثى ايطاس تى
. إنواون نيفين
ُ  إم إفريف شانش: ايطاس تي تشى
Gegroet zij u die redding bracht, aan Adam en Eva,
gegroet zij u die heeft gevoed, de Voorziener van
iedereen.

 السالم للتي:  الخالص آلدم وحواء: السالم للتي أعطت
. عائل كل أحد: أرضعت

Deel : 3

القطعة الثالثة

<ere ;y=e=;=u@ `;mau `nnyetonq tyrou@ `n;o pe
`etentwbh `mmo@ `ari`precbeuin `ejwn.
Shere thie eth-oewab, ethmav en nie et on-g
tieroe, entho pe e-ten toobh emmo, arie presvevien e-khoon.
 إنثو بى إتين:  اثماف إن نى إتؤنخ تيرو: شيرى ثى إثؤاب
.  آرى إبريس فيفين إيجون: طوبه إممو
Gegroet zij u O heilige, de Moeder van al wat leeft,
aan u vragen wij, om onze voorspraak te zijn.

 أن تشفعي: ليك
ِ  نطلب إ:  أ ُم جميع األحياء: السالم للقديسة
.فينا

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 4

القطعة الرابعة

`Aresan ouai @ ]niatf `mmo @ `w
]Par;enoc =e=;=u @ ouoh `mMacnou].
A-re shan oewai, tie nie-jatf emmo, oo tie
parthenos eth-oewab, oewoh em masnoetie.
:  أو تى بارثينوس إثؤاب:  تيني أتف إممو: آرى شان أواى
.أووه إم ماسنوتى
Als iemand, u overdacht, O heilige Maagd, en
Moeder van God.
. والدة اإلله:  القديسة:  أيتها العذراء: إذا تأملك أحد

Deel : 4

القطعة الرابعة

Nem pimuctyrion@ etoi `n`svyri@ `etafswpi
`nqy]@ e;be penoujai.
nem pie miestirion, et oi en eshfierie, etaf
shoopie en gietie, ethve pen oe-khai.
 إيطاف شوبى انخيتى:  إتؤى إن إشفيرى: نيم بى ميستيريون
. اثفى بين أوجاى:
En het mysterie, vol wonderen, dat in u was,
voor onze verlossing.
. خالصنا:  ألج ِل: فيك
ِ  الذي صار: والسر العجيب

Deel : 4

القطعة الرابعة

` na,arwf men@ e;be ]met`atcaji `mmof@
F
`fnatou-nocten `e`pswi@ e` oujinerhumnoc.
Ef na karoof men, ethve tie met at sazj-ie
emmof, ef na toe-nos ten e-epshooi, e-oe zj-ien
er hiemnos.
إفناتو
:  إثفى تى ميت أتصاجى إمموف: إفنا كاروف مين
ُ
. إى أوجين إير هيمنوس: نوس تين إإبشوى
Hij zou stil worden, door het onuitspreekbare
– hij zou ons doen opstaan, om te lofzingen.
.  إلى التسبيح:  ويقيمنا:  من أجل ما ال ينطق به: فأنه يصمت

Deel : 4

القطعة الرابعة

E;be ]metnis]@ `nte vyetoi `n`svyri@
`nreferpe;nanef@ etoi `nou;o `nry].
Ethve tie met nieshtie, ente fie et oi en
eshfierie, en ref er peth-na-nef, et-oi en oe tho
en rietie.
 إنريف: إنتى في إتؤى إن إشفيرى: إثفى تى ميت نيشتى
. اتؤى إنؤ ثو إنريتى: إريبث نانيف
Omwille van de grootheid, van de
wonderlijke, Maker, van alle weldaad.
. المتنوعة:  صانع الخيرات:  العجيب: من أجل عظمة

Deel : 4

القطعة الرابعة

Pilogoc gar etonq@ `nte `V] `viwt@ `etaf`i
`epecyt `e]nomoc@ hijen `ptwou `ncina.
Pie loghos ghar et on-g, ente Efnoetie Efjoot, etaf ie epesiet e-tie nomos, hiezjen ep too-oe en Siena.

 إيطافئى إى:  انتى إفنوتى إفيوت: بى لوغوس غار اتؤنخ
. هيجين اب تواو إن سينا: بيسيت ايتى نوموس
Want het Levende Woord, van God de Vader,
daalde neer om de Wet te geven, op de Berg
Sinaï.
 علىى:  نىزل ليعطىى النىاموس:  الحي الذي لىآلب: ألن كلمة هللا
.جبل سيناء

Deel : 4

القطعة الرابعة

Afhwbc `n`t`ave@ pitwou qen ou`,remtc@ nem
ou,aki nem ou`gnovoc@ nem oucara;you.
Af hoobs en et a-fe, pie too-oe gen oe ekremts, nem oe kakie nem oe eghnofos, nem oe
sa-ra-thie-joe.
 نيم: إمبى توؤخين أو إكريمتس: أف هوبس إن إت آفى
. نيم أوساراثيو:أوكاكى نيم أو إغنوفوس
Hij bedekte de top, van de berg, met rook
duisternis en mist, en met stormen.
. والضباب والعاصف:  والظالم:  بالدخان: وعلى رأس الجبل

Deel : 4

القطعة الرابعة

` bolhiten ]`cmy@ `nte hancalpiggoc@
E
naf]`cbw qen ouho]@ `nnyet`ohi `eratou.
Evol hieten tie esmie, ente han salpien-ghos, naf tie
esvo gen oe hotie, en nie et o-hie e-ratoe.

 نافتى إسفو:  إنتى هان صالبنغوس: إيفول هيتين تى إسمى
. إن نى إتؤهى إيراتو: خين أوهوتى
Door het geluid, van de bazuinen,
onderrichtte Hij, de mensen die stonden in
vrees.
. الواقفين بمخافة:  كان يُع ِلم:  صوت األبواق: ومن جهة

Deel : 4
القطعة الرابعة
`N;of on af`i `epecyt `ejw @ qa pitwou `nlogikon @
qen oumetremraus @ nem oumetmairwmi.
Enthof on af-ie e-pesiet, e-khoo ga pie too-oe en lokhiekon, gen oe met rem ravsh, nem oe met mai
roomie.

: خابى طوؤ إن لوجيكون:إنثوف أون أفئى إى بيسيت إيجو
. نيم أو ميت ماى رومى: خين أو ميتريم رافش
Hij daalde ook op u neer, O rationele berg, in
nederigheid, en menslievendheid.
 ومحبىىه:  النىىاطق بوداعىىة:  أيتهىا الجبىىل: ىك
ِ هىو أيضىىا نىىزل عليى
.بشرية

Deel : 4

القطعة الرابعة

Ouch on `mpairy]@ af[icarx `nqy]@ qen
oumetatsib]@ `noucarx `nlogiky.
Oewoh on em pai rietie, af etshie sareks en
gietie, gen oe met at shiebtie, en oe sareks en
lokhie-kie.
 خين أوميت:  آفتشى ساركس انخيتى: أووه أون امباى ريتى
. إن أو ساركس إن لوجيكى: آت شيفتى
En evenzo, nam Hij het vlees aan van u,
zonder verandering: een rationeel lichaam.
. بجسد ناطق:  بغير تغيير: منك
ِ  تجسد: وهكذا أيضا

Deel : 4

القطعة الرابعة

` `omooucioc neman@ ecjyk `ebol@ `eouon `ntac
N
`mmau@ n
` ou'u,y `nno`yra.
En omo-oesios neman, es zj-iek evol, e-oe on
en tas emmav, en oe epsie-shie en no-ie-ra.
اواون إن طاس
ُ  إى:  إس جيك إيفول: إنؤ موؤسيوس نيمان
. إن أو إبسيشى إن نو إيرا: إم ماف
Wezensgelijk aan ons, en volmaakt, en
eveneens, met een rationele ziel.
. نفس عاقلة:  وله:  كامل: مساوي لنا

Deel : 4

القطعة الرابعة

Af`ohi efoi `nnou]@ qen vy`enafoi `mmof@
ouoh afswpi `nrwmi@ `ntelioc.
Af o-hie ef oi en noetie, gen fie e-naf oi
emmof, oewoh af shoopie en roomie, en telios.
 أووه:  خين فى إيناف اوى إمموف: أفؤهى إفؤى إن نوتى
. إنتى ليوس: أفشوبى إنرومى
Hij bleef God, zoals Hij is, en werd, een
volmaakt mens.
. إنسانا كامال:  وصار:  على حاله: بقي إلها

Deel : 4

القطعة الرابعة

Hina `ntefbwl `ebol@ `mpara`ptwma `n`adam@
ouoh `ntefcw]@ `mvy`etaftako.
Hina entef vool evol, em para-ptooma en
Adam, oewoh entef sootie, em fie etaf ta-ko.
 أووه إنتيف:  إم بارابطوما إن آدام: هينا إنتيف فول إيفول
. إمفى ايطاف طاكو: سوتى
Om op te heffen, de overtreding van Adam,
en te verlossen, zij die verloren waren.
. من هلك:  ويُخلص:  زلة آدم: لكي يحل

Deel : 4

القطعة الرابعة

` tefaif `mpolityc@ `n`hryi qen nivyou`i@
N
`nteftac;of `etefar,y@ kata pefnis] `nnai.
En tef aif em polie-ties, en ehrie gen nie fie-oewie,
entef tastof e-tef arshie, kata pef nieshtie ennai.

 إنتيف:  إن إهرى خين نى فيؤيى:إنتيف أيف إمبوليتيس
. كاطا بيف نيشتى إن ناى: طاستوف إيتيف أرشى
Om hem bewoner te maken, van de hemel, en
hem terug te brengen tot zijn eerste staat,
volgens Zijn grote genade.
 كعظىىيم:  ويىىرده إلىىى رئاسىىته:  مىىدنيا فىىي السىىماوات: ويصىىيره
.رحمته

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 5

القطعة الخامسة

`Ptaio `n]par-;enoc@ ouatcaji
`mmof pe@ je `a`V] ouasc@ af`i
afswpi `nqytc.
Ep tajo en tie parthenos, oe at sazj-ie emmof pe, zje
a-Efnoetie oe ash-s, af ie af shoopie en giets.

 جى:  أو أت صاجى إمموف بى: إبطايو إن تى بارثينوس
. أفئى أفشوبي إنخيتس: آإفنوتى أوأشس
De eer van de Maagd, is onuitspreekbaar, want
God koos haar, en kwam en verbleef in haar.

 وجاء وسكن:  ألن هللا أرادها:  ال يُنطق بها: كرامة العذراء
.فيها

Deel : 5

القطعة الخامسة

Vyetsop qen piouwini@ `nat`sqwnt `erof@
afswpi qen necneji@ `m'yt `n`abot.
Fie et shop gen pie oe-ooinie, en at eshgoont erof, af
shoopie gen te nezj-ie, em epsiet en a-vot.

:  إن آت إشخونت إيروف: اواووينى
ُ في إتشوب خين بى
. إم إبسيت إن آفوت: أفشوبى خين تيس نيجى
Hij die ontoegankelijk, licht bewoont, woonde
negen maanden, in haar schoot.
 تسىعة:  حىل فىي بطنهىا:  غير المقترب إليىه: الساكن في النور
.شهور

Deel : 5

القطعة الخامسة

Pia;nau `erof @ piat];ws `erof @ `aMaria
macf @ ecoi `mpar;enoc.
Pie ath-nav erof, pie at tie thoosh erof, a
Maria masf, es oi em parthenos.
: أماريا ماسف:  بى أت تى ثوش إيروف: بى أثناف إيروف
. إسؤى إمبارثينوس
Maria
baarde,
de
Onzienlijke,
en
Onbegrensde, en bleef een maagd.
. وهي عذراء:  ولدته مريم:  غير المحدود: غير المنظور

Deel : 5

القطعة الخامسة

Vai gar pe pi`wni @ vy`eta Daniyl @ nau
`erof `eausatf @ `ebolhi outwou.
Fai ghar pe pie oo-nie, fie e-ta Danie-iel, nav
erof e-av shatf, evol hie oe too-oe.
: ناف إيروف إى أفشاتف:  في إيطا دانييل: فاى غار بى اونى
. أوتواو
ايفول هى
ُ
Want dit is de Steen, die Daniël zag, die
losraakte, van een berg.
.  قد قُطع من جبل:  رآه دانيال:  الحجر الذي: ألن هذا هو

Deel : 5

القطعة الخامسة

Ete `mpejij `nrwmi @ [oh `erof `e`ptyrf @ `ete
vai pe pilogoc @ pi `ebolqen `viwt.
E-te em pe zj-iekh en roomie, et-shoh erof e-ep
tierf, e-te fai pe pie loghos, pie evol gen Efjoot.

 إيتى فاى بى:  تشوه إيروف إإبتيرف: إيتى امبى جيج إنرومى
. بى ايفول خين إفيوت: بى لوغوس
Mensenhanden,
hebben
Hem
nooit
aangeraakt, want Hij is het Woord, van de
Vader.
. الذي من اآلب:  هو الكلمة:  يد إنسان البتة: ولم تلمسه

Deel : 5

القطعة الخامسة

Af`i af[icarx @ `ebolqen ]par;enoc @ a[ne
`cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af ie af etshie sareks, evol gen tie parthenos, atshne es-perma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشنى إسبير: ايفول خين تى بارثينوس: أفئى أفتشى ساركس
. شا انتيف سوتى إممون: ما إنرومى
Hij kwam en nam het vlees aan, van de
Maagd, zonder menselijk zaad, om ons te
verlossen.
. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: آتى وتجسد

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 6

القطعة السادسة

`Areswpi `nou`kladoc @ `nte
pitoubo @ ouoh `nkumillion @ `nte
pinah].

A-re shoopie en oe-eklazos, ente pie toevo,
oewoh en kiemielion, ente pie nahtie.
: أووه إنكي ميلليون: طوفو
ُ  انتى بى:آريشوبى إنؤ إكالذوس
.إنتى بى ناهتى
U werd een tak, van de reinheid, en een vat,
van het geloof,
. لإليمان:  وإناء:  للطهار ِة: ت غصنا
ِ صر

Deel : 6

القطعة السادسة

` or;odoxoc@ `nte nenio] =e=;=u@ `w ]cemne
N
`mmacnou]@ ettaiyout `mpar;enoc.
En orthozoksos, ente nen jotie eth-oewab, oo
tie semne em masnoetie, et tajoet em
parthenos.
 او تى سيمنى أم:  إنتى نين يوتى إثؤواب: إن اورثوذوكسوس
. إيطايوت إم بارثينوس: ماسنوتى
van de orthodoxen, onze heilige vaders, O
reine Moeder van God, de vereerde Maagd.
: أيتها العفيفة والدة اإلله: الذي آلبائنا القديسين: األرثوذكسي
.المكرمة العذراء
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القطعة السادسة

Je `aremici nan@ `m`V] piLogoc pencwtyr
I=y=c@ af`i afcw] `mmon.
Zje a-re miesie nan, em Efnoetie pie loghos,
Pensootier Iesoes, af ie af sootie emmon.
 بين سوتير:  إمفنوتى بى لوغوس: جى آرى ميسى نان
. أفئى أفسوتى إممون: إيسوس
Want u baarde ons, God het Woord, onze
Verlosser Jezus, Hij kwam en verloste ons.
. آتى وخلصنا:  مخلصنا يسوع:  هللا الكلمة: ت لنا
ِ أل ِنك ولد

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 7

القطعة السابعة

`N;o `;mau `mpiouwini@ ettaiyout
`mmacnou]@ `arefai qa pilogoc@
pi`a,writoc.
Entho ethmav em pie oe-ooinie, et tajoet em
masnoetie, a-re fai ga pie loghos, pie agoorietos.

 آرى فاى:  إتطايوت إم ماسنوتى: اواووينى
ُ إنثو إثماف إمبى
.  بى آخوريطوس: خا بى لوغوس
U bent de Moeder van het Licht, de vereerde Moeder
van God, u heeft gedragen, het Onbevattelijke Woord.

ت الكلمىىة غيىىر
ِ  حمل ى:  والىىدة اإللىىه:  المكرمىىة: ت يىىا أ ُم النىىور
ِ أنى
.المحوى
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القطعة السابعة

Menenca `;re macf@ `ari`ohi `ereoi `mpar;enoc@
qen hanhwc nem han`cmou@ ten[ici `mmo.
Menensa eth-re masf, a-re ohie e-re oi em
parthenos, gen han hoos nem han esmoe, ten etshiesie emmo.

 خين:  آرى أوهى إيروي ام بارثينوس: مينينسا إثرى ماسف
. تين تشيسى إممو: هان هوس نيم هان إسمو
Nadat u Hem gebaard had, bleef u een maagd,
met lofzang en zegening, verheffen wij u.

.نعظمك
:  بتسابيح وبركات: ت عذراء
ِ  بقي: وبعد ما ولدتِه
ِ

المرد

Refrein

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em Pefjoot,
nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

/ / /
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لُبش يوم الثالثاء

De Dinsdag Lobsh

لُبش يوم الثالثاء

`Ere as `nlac `ncarx @ na`serpinoin
`mmo @ `w ]par;enoc =e=;=u @ ouoh
`mmacnou].
E-re ash en las en sareks, na esh er pie nien emmo,
oo tie parthenos eth-oewab, oewoh em masnoetie.

 أوتى: نين إممو
ِ  نا إش إيربى:إرى آش إنالس إن ساركس
. أووه إمما سنوتى: بارثينوس إثؤاب
Welke lichame-lijke tong, kan u beschrijven,
O heilige Maagd, en Moeder van God.
: أيتها العذراء القديسة:  يستطيع أن يتأم ِلك: أي لسان جسدي
.والدة اإلله
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لُبش يوم الثالثاء

Je
`areswpi
`nou`;ronoc
@
`mbacilikon @ `mvy`etoufai `mmof @
hijen ni,eroubim.
Zje a-re shoopie en oe ethronos, em vasieliekon,
em fie e-toe fai emmof, hiezjen nie Sheroebiem.

 إم في إيتو:  إمفاسي ليكون: جى آرى شوبى إنؤ إثرونوس
.  هيجين نى شيروبيم: فاى إمموف
Want u werd, een koninklijke troon voor
Hem, die wordt gedragen, door de Cherubim.
. على الشاروبيم:  للمحمول:  عرشا ملوكيا: ألنك صرت
ِ

De Dinsdag Lobsh

لُبش يوم الثالثاء

Enna`sermakarizin@ `mmo `nas `nry]@ je
`are[ici `enivucic@ `nou`yron etca`pswi.
En na esh er makariezien, emmo en ash en rietie, zje are etshiesie e-nie fiesies, en noe ie-ron et sa epshooi.

 جى آري:  إممو إن آش إنريتى: إين نا إشئير ماكاريزين
. إننو ايرون إتصا إأبشوى:تشيسى إينى فيسيس
Op welke manier kunnen wij u zaligen, want
u werd verhoogd, boven alle hoogste,
rationele naturen.
 العلويىة: ألنك إرتف ِعت عن الطبىائع
 أن نطو ِبك: بأي نوع نقدر
ِ
.العقلية
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لُبش يوم الثالثاء

Ceer`vmeu`i `mperan@ qen gene`a niben@ `w
][rompi e;necwc@ ouoh `;mau `mP=,=c.
Se er ef mevie em pe-ran, gen khene-a nieven, oo tie
etshrompie ethne-soos, oewoh ethmav em
Piegristos.

 أوتى:  خين جي ني أ نيفين:سى إر إفميفئى إمبي ران
. أووه إثماف إم بخرستوس: إتشرومبى إثنيسوس
U naam wordt herdacht, door alle generaties,
O schone duif, en Moeder van Christus.
 وأ ُم:  أيتهىىا الحمامىىة الحسىىناء:  فىىي كىىل األجيىىال: يُىىذكر إسى ِىمك
.المسيح
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لُبش يوم الثالثاء

Ounof `mmo Maria@ ]bwki ouoh ]mau@ je
vyetqen pe`amyr@ niaggeloc cehwc `erof.
Oe-nof emmo Maria, tie vookie oewoh tie mav, zje
fie-et gen pe-amier, nie ankhelos se hoos erof.

 جى في إت خين:  تى فوكى أووه تى ماف: أونوف إممو ماريا
. نى أنجيلوس سيهوس إيروف: بى آمير
Wees blij Maria, de dienstmaagd en moeder,
want degene die in uw schoot is; de engelen
prijzen Hem.
 المالئكىة:  ألن الذي فىي حجىرك:  العبدة واألم: إفرحي يا مريم
.تسبحه
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لُبش يوم الثالثاء

Ouoh ni,eroubim@ ceouwst `mmof axiwc@
nem niceravim@ qen oumetatmounk.
Oewoh nie Sheroebiem, se oe-oosht emmof aksioos,
oewoh nie Serafiem, gen oe met at moenk.

 نيم نى:  سى اواوشت إمموف أكسيوس: أووه نى شيروبيم
. خين أو ميت آت مونك: سيرافيم
En de Cherubim, aanbidden Hem
in
waardigheid,
en de Serafim, zonder
ophouden.
 بغير:  والسيرافيم:  يسجدون له بإستحقاق: والشاروبيم
.فتور
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لُبش يوم الثالثاء

Euerripizin qen `noutenh @ je vai pe `pouro `nte `p`wou
@ vyet`wli `m`vnobi `mpikocmoc @ kata pefnis] `nnai .

Ev er rie-pie-zien gen noe tenh, zje fai pe ep oero
ente ep oo-oe, fie et oolie em ef novie em pie
kosmos, kata pef nieshtie en nai.
 في: اوواو
 جى فاى بى إبؤرو انتى اب: إف إرريبيزين خين نو تينه
ُ
.  كاطا بيف نيشتى إن ناى: إتؤلى إم إفنوتى امبى كوزموس
Zij wapperen met hun vleugels, zeggend “Dit is de
Koning der Glorie, die de zonden der wereld
draagt, volgens Zijn grote genade.”

 رافىع خطيىة: هىذا هىو ملىك المجىد: يُرفرفون بأجنحتهم قائلين
. كعظيم رحمته: العالم

لُبش يوم الثالثاء
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` non hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
A
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens liefheeft.

 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: ونحـن أيضا
.محـب البشــر
/ / /

De beëindiging van
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De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش:  هان أتتشى إيبى إم موؤ: * نيك ناى او بانوتى
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
.رأفـاتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* نى تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسى: * فكـم بالحـرى
.يـاربى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باشويس إن نيك إربوميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إربف ميفئى: بى سونى إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدى ذكـرتـه:

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوى إنطا:  خابى ريف إرنوفى: * آنوك هو باشويس
. انؤميطانيا: إيرى
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطىء

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Matac0on F5: `eqovn `epek-ovgai: `ariov`i
neman: kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووى:  إيخون إى بيك اوجاى: * ما طاس طون إفنوتى
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  الى خالصك: * ردنـا يا هللا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 ماروطاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح
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* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وارحمنا:  أيها الــرب االله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك
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* Nai `k`iri `mpovmev`i : `w Penn3b P=xc : ek`e2wpi
qen tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبى خين تين ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا قـائـال
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* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيرينى إم:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
. تى كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمى أنـا
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*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntek-hir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا
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* 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:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبد
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* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
اوواو
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا
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* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak sooti
emmon.
 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى آك إي آكسوتي إممون: إبنيفما إثؤواب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons
verlost.
. ألنك أتيت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح

/ / /

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا،ي
نُعظمـك يا أ ُّم
ُ
ِّ النـور الحقيق
 ألنــك ولـدت، والـدةُ اإلله،ُالعـذرا ُء القـديســة
، أتى وخلص نفُــوسنـا،خلص العالــم
لنـا ُم
ُ
،المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات،صديقيــن
ِّ  تهليــ ُل ال، إكليـ ُل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
ُ
ُ
،فــران الخطايــا
ُ ُ نـ
ُ  غـ، الكنائـس،بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
،ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُم ِّجـده،ُالهــوتُ واحــد
ُ  يـار،يـارب ارحــم
ُ
. آميــن،يـارب بـارك
،ارحــم
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،ق السماء واألرض
ُ  خالـ،الك ِّل
ُ
ُ ُ  نـ،يُــرى
إبـن
، ،ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـبل كل الد ُّهـور،اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـو ُد غيـر مخلوق،حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ،نـور
ُ
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
ُ
، نـزل من السماء،أجـل خالصنا
 ومن،البشـر
نحــن
من أجلنـا
ُ
ِ
، وتأنــس،وتجســد من الــروح القُــدس ومن مريــم العــذراء
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ُوص ِلـب عنــا على عهـــد بيـال
 وتألـم وقـ ُ ِبـر وقـام،طـس البـُنطي
 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،السمــوات
. الــذي ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء،ليـُـديـن األحيــاء واألمــوات
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
،ق مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فىىي األنبيــــىىـاء
ُ  الناطـىىـ،نسجـىىـ ُد لىىه ونـُمجـىىـد ُه مىىع اآلب واالبىىـن
 ونعتـىىىىىـرف،وبكنيسـىىىىىـة واحىىىىىـدة مقــدسىىىىىـة جامعىىىىىـة رســوليـىىىىىـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديىىىـة واحـىىىـدة لمغفــىىىـرة الخطايــــىىىـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتي ناي نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esma3na .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتي شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجي

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدائنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine elghalaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ * أنت
. إبـن اللـه
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتي إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ge ak`i akcw5 `mmon .
* Zje ak ie ak sotie immon .
. * جى آك إي أكسوتي إممون
* Want U bent gekomen en heeft ons verlost.

. * ألنك أتيت وخلصتنا
* le2nnake eteite we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شيني خين بيك اوجاي

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كا نين نوفي نان إيفول

* En vergeef onze zonden .
. * وأغفر لنا خطايانا
* We ghfer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب اغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
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Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Amwini `ntenernycteuin @ `nhannycti`a etjyk `ebol @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ `nte P¡ ,w nan `ebol.
* Bon ou[wqem `nnenhyt @ marentoubof qen ]`agapy @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ nem han`hbyou`i euer`prepi.

* Komt laat ons vasten, een volmaakte vasten, door
het bidden en het vasten, vergeeft de Heer ons.
* Laten wij de smet van ons hart, reiningen met
liefde, door het bidden en het vasten, en de werken
die er bij passen.
 يغفر لنا:  ألن بالصالة والصـوم:  أصواما كاملة: * تعالوا لنصوم
.الرب
:  بواسطة الصالة والصـوم:  فلنطهره بالمحبة: * دنس قلوبنا
.واالعمال الالئقة
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* Ge gar P¡ af]`cbw nan @ qen pefeuaggelion @
hiten...@ `nten[oji `nca nidemwn.
* Decpota afereuvomin @ `nnyetauernycteuin harof
@ hiten...@ qen oumeu`i `natcwf.
* Want de Heer heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, dat wij door het bidden en vasten,
duivels kunnen uitdrijven.
* De Meester prees hen, die voor Hem hebben
gevast, door…, met reine gedachten.

 نـطرد:  انـه بالصالة والصـوم:  فى إنجيله: * فإن الرب علمنا
.الشياطين
 بفـكر غير:  بالصالة والصوم:  الذين صاموا له: * مـدح السيد
.نجس
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* Ere nenio] ermet`anoin @ qen oume;myi nem
outoubo @ hiten...@ auer`pem`psa `n]metouro.
* Zw`y nem Adam peniwt@ e;be piparadicoc
aurimi@ hiten...@ aftac;wou `nje pimairwmi.
* Onze vaders toonden berouw, met reinheid en
rechvaardigheid, door…, werden zij het
Koninkrijk waardig.
* Eva en onze vader Adam, weenden omwille
van
het
Paradijs,
door…,
bracht
de
Menslievende hen terug.
. إستحقوا الملكوت:  وبالصـالة والصوم:  ببر وطهارة: * تاب آباؤنا
:  وبالصـالة والصوم:  وحواء الجـل الفـردوس: * بكى أبونا آدم
.ردهما محب البشر
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* Yliac af`s;am `n`tve @ `ncoou `nabot nem
som] `nrompi @ hiten...@ oude `mpouhwou `nje ni[ypi.
* :ucia `mpeniwt Abraam@ afsopc `nje Vnou]
pidecpotyc@ hiten..@ ouoh afaif `mpatriar,yc.
* Elia sloot de hemel, voor drie jaren en zes
maanden, door…, gaven de wolken geen regen.
* Het offer van onze vader Abraham, werd
aanvaard door de Meester God, door…, en Hij
maakte hem tot patriarch.

 بالصالة والصوم:  ثالث سـنين وستة أشهر: * إيليـا أغلق السماء
.فلم تمطر السحب
:  بالصـالة والصـوم:  قبلها اإلله السـيد: * ذبيحة أبينا إبراهيم
.وجعله رئيس آباء
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* Icaak afconhf `nje pefiwt @ e;refenf `nou;ucia
ecsyp @ hiten...@ au]sebi`w naf `mpihiyb.
* Ke palin Iakwb Pi=c=l@ e;be nefmeu`i `etenhot@
hiten...@ af[i `nou`cmou qen pefiwt.
* Isaak werd gebonden door zijn vader, om hem aan
te bieden als een aanvaard offer, door…, werd hij
vervangen door een ram.
* En ook Jakob Israël, omwille van zijn trouwe
voornemens, door…, ontving hij de zegen van zijn vader.

 بالصالة والصوم:  لكى يقدمه ذبيحة مقبولة: * إسحق ربطه أبوه
.عُوض بالكبش
 بالصوم والصالة:  من أجل نواياه الصادقة: * وأيضا يعقوب إسرائيل
. نال بركة من أبـيه:
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* Lwt pi`;myi afer`pem`psa @ e;rou`i sarof `nje
niaggeloc @ hiten... @ afnohem `ebolha pikundinoc.
* Mw`ucyc af[i `n]plax `cnou] @ qen ]`ckyny ouoh
af,au @ hiten...@ afsari `e`viom afer`cnau.
* De rechtvaardige Lot was waardig, dat de
engelen tot hem kwamen, door…, werd hij
gered van de rampspoed.
* Mozes ontving de twee tafelen, en plaatste ze in
de Tabernakel, door…, sloeg hij de zee in tweeën.
:  وبالصـالة والصوم:  أن يـأتى إليه المالكان: * لوط البار إستحق
.خلص من الشدة
:  وبالصالة والصوم:  ووضـعهما فى القبة: * موسى أخذ اللوحين
.ضرب البحر فصار شطرين
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* Nw`e pi`;myi af[wrem naf @ `nje V] qen ]kibwtoc @
hiten... @ afnohem `ebolha pikataklucmoc.
* Xapina niremnineu`y @ `aV] tac;o `mpefjwnt `ejwou @
hiten...@ af,a nou`hbyou`i nwou ethwou.

* De rechtvaardige Noach werd door God, opgeroepen om de ark te bouwen, door…, werd hij
gered van de zondvloed.
* God nam Zijn gramschap weg, van de Ninevieten,
door…, vergaf Hij ze hun slechte daden.

 خلص:  وبالصالة والصـوم:  اللـه بـالفـلك: * نوح البار أشار إليه
.من الطوفان
 ترك:  بالصالة والصوم:  عـن أهـل نينوى: * رد اللـه غضبه بغتة
.لهم أعمالهم الشريرة
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* Ontwc Iwna naf,y qen `;neji @ `mpikytoc `nsomt `n`ehoou
@ hiten... @ afci] `mmof `epetsouwou.

* Pisomt `nalou `nagioc @ auhi`pho `m`pcaji `m`piouro @
hiten... @ au`wsem `m`sah `nte ]`hrw.
* Waarlijk was Jona drie dagen, in de buik van de
walvis, door…, werd hij uitgespuwd op het droge.
* De drie heilige knapen, verwierpen de woorden
van de koning, door…, doofden zij het vuur van de
vuuroven.

:  وبالصـالة والصوم:  كان فى بطن الحوت ثالثة أيام: * حقا يونان
.قذفه إلى اليابسة
:  وبالصـالة والصوم:  رفضوا كالم الملك: * الثالثة فتية القديسون
.أطفأوا لهيب األتون
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* Rwou `nnimou`i qen `vlakkoc@ aulwjh `nnivat
`nDaniyl@ hiten...@ aferounis] qen Pi=c=l.
* Camouyl piref;whc `nni-ourwou@ anefio] tyif
`e`pyi `mP¡@ hiten...@ aumou] `erof je piref;whc.
* De muilen der leeuwen in de kuil, likten de voeten
van Daniël, door…, werd hij groot in Israël.

* Samuël de zalver der koningen, werd door zijn
ouders aangeboden aan het huis van de Heer,
door…, werd hij de Zalver genoemd.
:  وبالصالة والصوم:  لحست قدمى دانيال: * أفواه األسود فى الجب
.صار عظيما فى إسرائيل
 وبالصـالة:  قدمه أبواه إلى بيت الـرب: * صموئيل ماسح الملوك
. دُعى الماسح: والصوم
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* Ta`vmyi Iwcyv picovron @ afnohem `ebolha
]porny @ hiten... @ au,af `nar,wn `ejen <ymi.
* Uc pimet`cnau `n`apoctoloc @ auhiwis qen `vran
et`cmarwout @ hiten...@ autounoc nirefmwout.
* Waarlijk werd de kuise Jozef, gered van de
zondares, door…, werd hij heerser over Egypte
* Zie, de twaalf apostelen, predikten de
Gezegende Naam, door…, wekten zij de doden
op.

:  وبالصالة والصوم:  خـلص مـن الزانية: * حقا يـوسف العفيف
.ُجعل رئيسا على مصر
 وبالصـالة والصوم:  كرزوا باالسم المبارك: * ها اإلثنا عشر رسوال
. أقاموا األموات:
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* Va ]ku;ara pe Dauid @ ]`provyti`a autyic naf
@ hiten... @ a]metouro swpi naf.
* <aricma niben et[oci @ actaho `nniackytyc @
hiten.... @ nem ]kemeteucebyc.
* David van de citer, werd de gave van het
profeteren gegeven, door…, ontving hij een
koninkrijk.
* Elke verheven genade, werd ontvangen door
de asceten, door…, en ook de godsvrucht.
 صارت:  وبالصـالة والصوم:  أُعـطيت له النبوة: * داود ذو القـيثـار
.له المملكة
. والتقوى:  بالصالة والصوم:  أدركت النساك: * كل النعم العالية
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* "u,y niben etauranaf @ `mP¡ V] qen ni`hbyou`i @
hiten... @ ausasni `e`;metouro `nnivyou`i.
* W;en marenhwc `erof@ ouoh `nten]`wou naf @ hiten
pi`slyl nem ]nyctia @ nem ]`prockunycic nahraf.
* Alle zielen die de Heer God, door hun werken
hebben behaagd, door…, wonnen het Koninkrijk der
Hemelen.
* Laten wij Hem daarvoor prijzen, en Hem
verheerlijken, door het bidden en het vasten, en het
knielen voor Hem.

:  بالصالة والصوم:  الرب اإلله باألعمال: * كل النفوس التى أرضت
.فازت بملكوت السموات
. والسجود أمامه:  بالصـالة والصـوم:  ونمجده: * لهذا فلنسبحه
/

/

/

ُ لينك مقدمة الثيؤطوكيات الوا
طس
Link naar De introductie
tot de Watos Theotokie
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De Woensdag Psalie

إبصالية يوم األربعاء

Marouounof
`ntou;elyl
@
`nje
nyetkw] `nca `P=o=c @ nye;myn `ebol `ncyou
niben @ qen `;melety `mpefran =e=;=u .

Maroe-oenof en toe theliel, enzje nie et kootie ensa
Eptshois, nie ethmien evol en sie-joe nieven, gen
eth-me-letie em pef ran eth-oewab.

 نى:  إنجى نى إتكوتى إنصا إبشويس: مارو أونوف إنتو ثيليل
. خين إث ميليتى إم بيفران إثؤاب: إثمين إيفول إنسيو نيفين
Laat hen die de Heer zoeken, die ten alle tijden ge-trouw,
Zijn Heilige Naam aanroepen, zich verheugen en blij zijn.

:  كل حين في تىالوة:  طالبوا الرب المالزمون: فليفرح ويتهلل
.إسمه القدوس

De Woensdag Psalie

إبصالية يوم األربعاء

Nai ne ni`ssyn `etafcaji e;bytou@ `nje pihumnodoc
Dauid@ de euryt qaten nifoi `mmw-ou@ eu]karpoc
efjyk `ebol.
Nai ne nie esh shien etaf sazj-ie ethvietoe, enzje pie
hiemnozos Davied, ze ev riet ga-ten nie foi em moo-oe,
ev tie karpos et zj-iek evol.

 إنجى بى هيمنوذوس دافيد: إثفيتو
ناى نى نى إش شين إيطاف صاجى
ُ
. إفتى كاربوس إف جيك ايفول: إمموواو
 جى إفريت خاتين نى فوى:
ُ
Dit zijn de bomen, waarover David de Psalmist sprak,
want zij zijn geplant aan de wateren van de rivier, en
brengen hun volmaakte vruchten voort.

 أنهىىا:  مىىن أجلهىىا المرتىىل داود: هىىؤالء هىىم األشىىجار التىي تكلىىم
. تعطي ثمرة كاملة: ثابتة عند مجاري المياه
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}foi `mmwou pe pencwtyr@ pen=o=c I=y=c P=,=c@
nye;naswpi eumyn `erof@ cenawnq `nje tou'u,y.
Tie foi em moo-oe pe Pensootier, Pentshois Iesoes
Piegristos, nie ethna shoopie ev mien erof, se na
oon-g enzje toe epsieshie.

: بين شويس إيسوس بخرستوس: تى فوى إمموؤ بى بين سوتير
. سينا أونخ إنجى تو إبسيشى: نى إثنا شوبى إفمين ايروف
Het water van de rivier is onze Verlosser, onze Heer
Jezus Christus, en de zielen van hen die in Hem
volharden, zullen voor altijd leven.

 والمالزمىون:  هو مخلصنا ربنا يسىوع المسىيح: مجرى المياه
. تحيا نفوسهم: له
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Ce]`cbw nan qen ni`gravy =e=;=u@ ninifi `nte `V]@
e;renswpi enoi `nnayt@ `eqoun `epicwnt `etaf;amiof.

Se tie esvo nan gen nie eghrafie eth-oewab, nie niefie
ente Efnoetie, ethren shoopie en oi en na-iet, e-goen epie soont etaf thamiof.

:  بى نيفى إنتى إفنوتى: سى تى إسفو نان خين نى إنجرافى إثؤاب
.  إيخون إيبى سونت ايطاف ثاميوف: إثرين شوبى إنؤى إن نائيت
Zij onderwijzen ons in de heilige schriften – de
ademtochten van God – om genadig te zijn jegens
de schepping, die Hij geschapen heeft.

:  أن نكىون رحىومين:  أنفاس هللا: يعلموننا في الكتب المقدسة
.على الخليقة التي خلقها
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Ouoh on je ]`agapy@ `mpachei `ebol `eneh@
kata `pcaji `mpicovoc@ Pauloc pi`apoctoloc.
Oewoh on zje tie aghapie, em pas hej evol eneh,
kata ep sazj-ie em pie sofos, Pavlos pie apostolos.

 كاطا:  إمباس هيى ايفول إينيه: أووه اون جى تى أغابى
. بافلوس بى آبوسطولوس: إبصاجى إمبى صوفوس
En ook zal de liefde, nooit verloren gaan,
zoals gesproken is door de wijze, Paulus de
Apostel.
 بىىىولس:  كقىىىول الحكىىىيم:  ال تسىىىقط أبىىىدا: وأيضىىىا أن المحبىىىة
.الرسول
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}`agapy `etafcaji e;bytc@ `nje pi`apoctoloc =e=;=u@
`ete vai pe piran `noujai@ `nte pen=o=c I=y=c P=,=c.
Tie aghapie etaf sazj-ie ethviets, enzje pie apostolos
eth-oewab, e-te fai pe pie ran en oe-khai, ente
Pentshois Iesoes Piegristos.
:  إنجى بى آبوسطولوس إثؤاب: تى أغابى ايطاف صاجى إثفيتس
. انتى بين شويس إيسوس بخرستوس: إيتى فاى بى بيران إنؤجاى
De liefde waar, de heilige apostel over spreekt, is de
Naam van de verlossing, van onze Heer Jezus
Christus.

 أي إسىىىم:  مىىىن أجلهىىىا الرسىىىول القىىىديس: المحبىىىة التىىىي تكلىىىم
. الذي لربنا يسوع المسيح: الخالص
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`Eswp ansan-menre piran `nou-jai@ `nte pen=o=c I=y=c

P=,=c@ `ntener pinai nem nen`-eryou@ sanjwk `mpinomoc
tyrf `ebol.
E-shoop an shan menre pie ran en oe-khai, ente Pentshois
Iesoes Piegristos, en ten er pie nai nem nen e-rie-joe, shan
khook em pie nomos tierf evol.

 انتى بين شويس إيسوس: إيشوب آن شان مينرى بيران إنؤجاى
 شانجوك امبى نوموس: ريو
ُ  إنتين إيربي ناى نيم نين إى: بخرستوس
. تيرف ايفول
Wanneer wij de naam van de ver-lossing liefhebben, van
onze Heer Jezus Christus, en genadig zijn jegens elkaar,
vervullen wij de gehele wet.

 وصىنعنا الرحمىة:  الىذي لربنىا يسىوع المسىيح: إذا ما أحببنىا إسىم الخىالص
. نُكمل كل الناموس: بعضنا مع بعض
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`Ebolhiten ]me;nayt@ af]ma] `nje Abraam@
e;re `V] jwili `erof nem nefaggeloc =e=;=u.

Evol hieten tie meth-na-iet, af tie matie enzje
Abra-am, ethre Efnoetie khooilie erof, nem nef
ankhelos eth-oewab.

 إثرى:  أفتى ماتى إنجى آبرآم: إيفول هيتين تى ميث نائيت
. نيم نيف أنجيلوس إثؤاب: إفنوتى جويلى إيروف
Door de genade, werd Abraham uitverkoren, om
God te ontvangen, met Zijn heilige engelen.

 مىىع مالئكت ىه:  أن يضىىيف هللا: سىر إبىىراهيم
ُ : مىىن ِقبىل الرحمىىة
.المقدسين
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`Ebolhiten

]me;nayt@
afnohem
`nje
lwt
pi`;myi@ e` bolha pikundinoc e;nast@ `etaf`i `e`hryi `ejen
codoma.
Evol hieten tie meth-na-iet, af nohem enzje Loot pie
ethmie, evol ha pie kienzienos eth-nasht, etaf-ie e-ehrie
ezjen Sodoma.

 ايفول:  أفنوهيم انجى لوط بى إثمى: ايفول هيتين تى ميث نائينت
. إيطافئى إإهرى إيجين صوذوما: هابى كين ذى نوس إثناشت
Door de genade, werd de rechtvaardige Lot gered,
van de rampspoed, die over Sodom kwam.

 التىي:  مىن الشىدة الصىعبة:  خلص لوط البىار: من قِبل الرحمة
.أتت على سدوم

De Woensdag Psalie
إبصالية يوم األربعاء
`Ebolhiten ]me;nayt@ afer `pem`psa `nje
Kornylioc@ e;ref[i `mpibapticma@ qen nenjij
`mpeniwt Petroc
Evol hieten tie meth-na-iet, af er ep em epsha enzje
Kornielios, ethref etshie em pie vaptiesma, gen nen
zj-iekh em penjoot Petros.
:  أفئير إب إم إبشا إنجى كورنيليوس: إيفول هيتين تى ميث نائيت
.  خين نين جيج إمبين يوت بيتروس: إثريف تشى إمبى فاب تيس ما
Door de genade, was Cornelius waardig, om gedoopt te
worden, door de handen van onze vader Petrus.

 مىن يىدي أبينىا:  أن ينال الصبغة:  إستحق كرنيليوس: من ِقبل الرحمة
.بطرس

De Woensdag Psalie
إبصالية يوم األربعاء
Icje gar tenoi `nqa`e@ qen ni`,ryma `nte paikocmoc@
`mmon `ntan `n`hli `mmau@ e;rentyitou `mme;nayt.

Ies zje ghar ten oi en ga-e, gen nie ekriema
ente pai kosmos, emmon en tan en ehlie
emmav, ethren tie-toe em meth-na-iet.
 خين نى إكريما انتى باى كوزموس: يسجى غار تينوى إن خاتى
. إثرين تيتو إم ميث نائيت:  إمموف إنطان إن إهلى إم ماف:
Als wij behoefte hebben, aan het geld van deze
wereld, en niets hebben, om als aalmoes te geven,

 لكىي:  وليس لنا شيء:  من أموال هذا العالم: فإن كنا معوزين
.نعطيه صدقة

De Woensdag Psalie

إبصالية يوم األربعاء

Ouon
`ntan
`mpi`anamyi@
pimargarityc
e;nasencouenf@ piran etholj e;meh `n`wou@ `nte
pen=o=c I=y=c P=,=c.
Oewoh en tan em pie ana-mie, pie margharieties ethna shen soe-enf, pie ran et holkh ethmeh en oo-oe, ente
Pentshois Iesoes Piegristos.

 بيران: سو إنف
ُ  بى مارغاريتيس إثنا شين: اواون إنطان إمبى آنامى
ُ
.  انتى بين شويس إيسوس بخرستوس: اوواو
إتهولج إثميه إن
ُ
hebben wij toch, de kostbare parel van grote waarde,
die de zoete naam vol glorie is, van onze Heer Jezus
Christus.

:  اإلسىىم الحلىىو المملىىوء مجىىدا:  الكثيىىرة الىىثمن: فلنىىا الجىىوهرة اللؤلىىؤة
.الذي لربنا يسوع المسيح

De Woensdag Psalie
إبصالية يوم األربعاء
`Eswp ansan-moun `erof@ qen penrwmi etcaqoun@
`fnaaiten
`nrama`o@
sa`nten-]
`nhanke,wouni.
E-shop an shan moen erof, gen pen roomie et sagoen, efna
ai-ten en rama-o, sha en ten tie en han ke koo-oenie.

 إفنا:  خين بين رومى إتصاخون: ايشوب آنشان مون إيروف
.اونى
ُ  شا إنتين تى إنهان كي كوو: أيتين إنراماؤ
Wanneer wij doorgaan Hem te behouden, in onze
innerlijke mens, zal Hij ons rijk maken, zodat wij
aan anderen kunnen geven.

 حتىى:  فهو يجعلنا أغنيىاء:  فى انساننا الداخلى: إذا ما الزمناه
. نعطى آخرين

إبصالية يوم األربعاء

De Woensdag Psalie

Ni`,ryma
an
`nte
pai
kocmoc @
e;nacini `etenkw] `ncwou @ alla `vno-hem `nte
nen'u,y @ qen `;melety `mpefran =e=;u.
Nie ekriema an ente pai kosmos, ethna sienie e-ten
kootie en soo-oe, alla ef nohem ente nen epsie-shie, gen
eth-me-letie em pef ran eth-oewab.
 آلال: إنصوواو
 اثناسينى إيتين كوتى: نى إكريما آن إنتى باى كوزموس
ُ
. خين اث ميليتى إمبيف ران إثؤاب: إفنوهيم انتى نين إبسشى
Wij vragen niet, om de rijkdommen van deze wereld,
maar om de verlossing van onze zielen, door Uw
Heilige Naam aan te roepen.
 بىتالوه:  بىل خىالص نفوسىنا:  الزائىل التىى نطلبهىا: ليست أموال هذا العىالم
.إسمه القدوس
/

/

/

De introductie tot de
Watos Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

*`Eswp ansaner'alin @ marenjoc
qen ou`hloj @ je pen=o=c I=y=c P=,=c @ `ari
ounai nem nen'u,y.
* E-shop an shan er epsalien, maren khos gen oe
ehlokh, zje Pentshois Iesoes Piegristos, a-rie oe-nai
nem nen epsie-shie.

 جى: او إهلوج
ُ  مارين جوس خين: * إيشوب آن شان إيربصالين
.اوناى نيم نين إبسيشى
ُ  أرى: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wanneer wij zingen, laat ons dan teder zeggen, onze
Heer Jezus Christus, heb genade over onze zielen.

 إصىنع رحمىة:  يىا ربنىا يسىوع المسىيح:  فلنقىل بعذوبىة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

* Do7a Patri ke `Viw : ke `aji`w =P=n=ati : ke nvn
ke `a`i ke ic tovc : `e`wnac `twn e`wnwn `am3n.

* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie:
ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton eonoon amien.
 كي نين كي أإي:  كي أجيـو إبنفماتي: * ذوكسابتـري كي إيو
.  إي اوناس طون إي اونـون أمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واإلبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن

De Woensdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم األربعاء

Deel : 1

القطعة االولى

Nitagma
tyrou
`nte
nivyou`i
@
cejw `nnemakaricmoc @ je `n;o te
]mah`cnou] `mve @ etsop
hijen
pikahi.
Nie taghma tieroe ente nie fie-oewie, se khoo en ne
makariesmos, zje entho te tie mah esnoetie em fe, et
shop hiezjen pie kahie.

 جى:  سيجو إن ني ماكاريسموس: نى طاغما تيرو انتى نى فيؤيى
.  إتشوب هيجين بى كاهى: إنثوتى تى ماه إسنوتى إمفى
Alle hemelse rangen, verkondigen uw gezegendheid,
want U bent de Tweede Hemel, op aarde.

ت هىىي
ِ  ألنىىك أن ى:  ينطقىىون بطوباويتِ ىك: كىىل الطغمىىات السىىمائية
. الكائنة على األرض: السماء الثانية

Deel : 1
القطعة االولى
}puly `nte nima`nsai @ te Maria ]Par;enoc @
pima`nselet ettoubyout @ `nte piNumvioc
`nka;aroc.
Tie pie-lie ente nie ma-en-shai, te Maria tie
parthenos, pie ma en-shelet et toevie-joet, ente pie
niemfios en katharos.

 بى ما:  تى ماريا تى بارثينوس: تى بيلى إنتى نى ما إنشاى
.  انتى بى نيمفيوس إنكاثاروس: إن شليت إت طوفيوت
De poort naar het oosten, is de Maagd Maria, de
reine bruiloftskamer, voor de zuivere Bruidegom.

 الىىذي للخىىتن:  الخىىدر الطىىاهر:  هىىو مىىريم العىىذراء: بىىاب المشىىارق
. النقي

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

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

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

 آتىى وتجسىد:  أرسىل وحيىده: شىبهك
ِ
ُ فلم يجد مىن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 2

القطعة الثانية
Acai `nhantaio e;by] @ `w ]baki `nte
`V] @ je `n;o petere `vma`nswpi @
`nny`etounof tyrou `nqy].

Av sazj-ie en han tajo ethvietie, oo tie vakie ente
Efnoetie, zje entho pe-te-re ef ma en shoopie, en nie etoenof tieroe en gietie.

 جى إنثو بيت:  اوتى فاكى إنتى إفنوتى: أفصاجى إنهان طايو إثفيتى
.تونوف تيرو إنخيتى
ُ  إن نى إى: إيرى إفما إنشوبى
Zij spraken over u met eer, O Stad van God, want u
bent de woon-plaats, van alle vreugdevollen.
 جميىىع: ت مسىىكن
ِ  ألنىىك أن ى:  مىىن أج ِل ىك يىىا مدينىىة هللا: تكلمىىوا بكرامىىات
.الفرحين

Deel : 2

القطعة الثانية
Niourwou tyrou `nte `pkahi @ cemosi
qen peouwini @ ouoh nie;noc qen peviri
@ `w Maria `;mau `m`V].

Nie oeroo-oe tieroe ente ep kahie, se moshie gen pe
oe-ooinie, oewoh nie ethnos gen pe fierie, oo Maria
ethmav em Efnoetie.
 أووه: اواووينى
او
ٌ  سيموشى خين بى: روواو تيرو إنتى إبكاهى
ُ
ُ نى
. أو ماريا إثماف إمفنوتى: نى إثنوس خين بي فيرى
Alle koningen der aarde, wandelen in uw licht, en de
naties in uw schittering, O Maria de Moeder van God.

 يىا مىريم أم: ضيائك
 واألمم في: نورك
 يسيرون في: كل ملوك األرض
ِ
ِ
. هللا

Deel : 2
القطعة الثانية
Ceermakarizin `mmo@ `nje nigene`a tyrou@
tenouwst `mvy`etare`jvof@ tenerhou`o [ici `mmof.
Se-er makariezien emmo, enzje nie khene-a tieroe,
ten oe-oosht em fie et a-re ekhof, ten er hoe-o
etshiesie emmof.

 تين:  إنجى نى جينيئا تيرو: سى إير ماكاريزين إممو
إيرهواو تشيسى
 تين: اوواوشت إم في إيطارى إجفوف
ُ
ُ
.إمموف
Iedere generatie zaligt u, en wij aanbidden Hem,
die u hebt gebaard, en verhogen Hem zeer.

 ونزيىىده: للىىذي ولد ِت ىه:  ونحىىن نسىىجد: تطو ِب ىك جميىىع األجيىىال
.علوا

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

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

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

 آتىى وتجسىد:  أرسىل وحيىده: شىبهك
ِ
ُ فلم يجد مىن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 3
القطعة الثالثة
N;o te ][ypi `etaciwou@ ;y`etacer-cummenin nan@
`mpimounhwou `nte ]paroucia@ `nte pimonogenyc
`nnou].
Ento te tie etshiepie etas-ie oo-oe, thie etas er siem
me-nien nan, em pie moen hoo-oe ente tie paroesia,
ente pie mono-khenies en noetie.
:  ثى إيطاس إرسيم مينين نان: اوواو
إنثوتى تي تشيبى إيطاسى
ٌ
. انتى بى مونوجينيس إن نوتى:  انتى تى باروسيا: مونهواوو
إمبى
ُ
U bent de lichte wolk, die ons heeft geleid, tot de
regen van de Komst, van de Eniggeborene God.

 إسىتعالن:  دلتنىا علىى مطىر:  الخفيفىة التىي: ت هي السىحابة
ِ أن
.اإلله الوحيد

Deel : 3
القطعة الثالثة
`A `viwt erte,nityc `ero @ `api`pneuma =e=;=u `i `ejw @
oujom `nte vyet[oci @ e;naerqyibi `ero Maria.
A-Efjoot er tegnieties e-ro, a-pie Pnevma eth-oewab
ie e-khoo, oe-khom ente fie et-etshosie, ethna er
gievie e-ro Maria.
 أوجوم إنتى:  آبى ابنفما اثؤاب إى إيجو: آ إفيوت إيرتي كنيتيس إيرو
. إثنا إرخيفى إيرو ماريا: في إتتشوسى
De Vader heeft u geschapen, en de Heilige Geest
kwam over u, en de kracht van de Allerhoogste,
overschaduwde u O Maria.

 ظللتِىك:  وقىوة العلىي: عليىك
 والروح القدس حل: اآلب صن ِعك
ِ
.يا مريم

Deel : 3
القطعة الثالثة
Je `are`jvo m
` pi`aly;inoc@ `nlogoc `nsyri `nte
`viwt@ e;myn e` bol sa `eneh@ af`i afcotten qen
nennobi.
Zje a-re ekhfo em pie aliethienos, en loghos en Shierie ente
Efjoot, ethmien evol sha eneh, af ie af sot-ten gen nen
novie.

:  إن لوغوس إنشيرى انتى إفيوت: جى آرى إجفو إمبى آليثينوس
. أفئى أفسوتين خين نين نوفى: إثمين ايفول شا إينيه
Want u hebt gebaard, het Ware Woord, de Zoon van de
Eeuwig-zijnde Vader, die kwam en ons verloste van onze
zonden.

 آتىى وأنقىذنا:  الىدائم إلىى األبىد:  إبىن اآلب: ألنك ول ِدت الكلمة الحقيقي
ِ
.من خطايانا

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

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

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

 آتىى وتجسىد:  أرسىل وحيىده: شىبهك
ِ
ُ فلم يجد مىن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

القطعة الرابعة
Ounis] gar te ]timy@ `etakem`psa
`mmoc
`w
Gabriyl@
piaggeloc
`mfaisennoufi@ `ere pekho sou`o rasi
`ebol.
Oe nieshtie ghar te tie tiemie, etak em epsha emmos
oo Ghabrie-jiel, pie ankhelos em fai shen-noefie, ere pek ho shoe-o rashie evol.
Deel : 4

 بى: إيطاك إيم إبشا إمموس أو غابرييل:أونيشتى غار تى تيمى
. إيرى بيك هو شوؤ راشى إيفول:أنجيلوس إمفاى شين نوفى
Groot is de eer, die u waardig bent O Gabriël, de Engel
en Boodschapper, uw aangezicht straalt van vreugde.

:  المىىالك المبشىىر:  التىىي إسىىتحققتها يىىا غبريىىال: عظيمىىة ه ىي الكرامىىة
.ووجهك يتألأل فرحا

Deel : 4

القطعة الرابعة

Akercummenin nan `mpi`jvo@ `nte `V] `etaf`i saron@
akhisennoufi `mMaria@ ]par;enoc `nat;wleb.

Ak er siem me-nien nan em pie ekhfo, ente Efnoetie
etaf ie sharon, ak hie shen-noefie em Maria, tie
parthenos en at-thooleb.

 أك:  انتى إفنوتى إيطافئى شارون: أك إير سيم مينين نان إمبى إجفو
. تى بارثينوس إن آتثوليب: هي شين نوفى إم ماريا
Want u hebt aan ons de geboorte bericht, van God
die tot ons kwam, en u hebt verkondigd aan Maria,
de onbevlekte maagd.

:  وبشىرت مىريم العىذراء:  الذي آتى إلينا: أعلنت لنا ميالد هللا
.غير الدنسة

Deel : 4
القطعة الرابعة
Je ,ere ;ye;meh `n`hmot @ ouoh `P=o=c sop neme @
`arejimi gar `nou`hmot @ ou`pneuma efouab e;nyou
`ejw.
Zje shere thie ethmeh en ehmot, oewoh Eptshois shop neme, a-re zj-iemie ghar en oe-ehmot, oe Epnevma ef-oewab
eth-niejoe e-khoo.

 آرى:  أووه إبشويس شوب نيمى: جى شيرى ثى إثميه إن إهموت
. او إبنفما إفؤاب إثنيو إيجو: جيمى غار إنؤ إهموت
Zeggend: “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is met
u, u hebt genade gevonden, de Heilige Geest zal over u
komen.

:ت نعمىة
: معىك
الىرب
: قائال أفرحي يا ممتلئة نعمىة
ِ ألنىك وجىد
ِ
ِ
ُ
.عليك
والروح القدس يحل
ِ

Deel : 4
القطعة الرابعة
Oujom `nte vyet[oci@ e;naerqyibi `ero Maria@
teramici `mvy=e=;=u@ `pcwtyr `mpikocmoc tyrf.
Oe-khom ente fie et etshosie, ethna er gievie e-ro
Maria, te-ra miesie em fie eth-oewab, Epsootier em
pie kosmos tierf.

:  إثنا إرخيفى إيرو ماريا: أوجوم انتى في إتتشوسى
. ابسوتير امبى كوزموس تيرف: تيراميسى إمفى إثؤاب
De kracht van de Allerhoogste, zal u
overschaduwen O Maria, U zult de Heilige baren,
de Redder van de hele wereld.”

 مخلىص العىالم:  تلىدين القىدوس: تظللىك يىا مىريم
: وقوة العلي
ِ
.كله

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

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

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

 آتىى وتجسىد:  أرسىل وحيىده: شىبهك
ِ
ُ فلم يجد مىن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 5

القطعة الخامسة
Ousai `mpar-;enikon @ et;whem
`mpenlac `mvoou @ e;ren`ereuvomin @
`n];e`otokoc Maria .

Oe shai em partheniekon, et thoohem em pen las
em fo-oe, ethren er ev fomien, en tie Theo-tokos
Maria.

 إثرين: إمفواو
 إتثوهيم ام بين الس: اوشاى إم بارثينيكون
ُ
. انتى ثيؤطوكوس ماريا: إيرف فومين
Een maagdelijk feest, inspireert vandaag onze tong,
om te lofprijzen, de Moeder Gods Maria.

. والدة اإلله مريم:  لكي نمدح:  يدعو لساننا اليوم: عيد بتولي

Deel : 5
القطعة الخامسة
E;be vy`etau-macf nan@ qen `;baki `nDauid@
penCwtyr I=y=c@ ouoh P=,=c `P=o=c.
Ethve fie etav masf nan, gen eth-vakie en Davied,
Pensootier Iesoes, oewoh Piegristos Eptshois.

 بين:  خين إثفاكى إن دافيد: إثفى في إيطاف ماسف نان
. أووه بخرستوس إبشويس: سوتير إيسوس
Omwille van Hem die voor ons, geboren is in
de Stad van David, onze Verlosser, Jezus
Christus de Heer.
:  مخلصىىنا يسىىوع:  فىىي مدينىىة داود: ِمىىن أجىىل الىىذي ُولىىد لنىىا
.والمسيح الرب

Deel : 5
القطعة الخامسة
`Amwini nilaoc tyrou@ `ntenermakarizin `mmoc@
je acswpi `mMau@ ouoh `mPar;enoc eucop.
Amooinie nie la-os tieroe, en ten er makariezien
emmos, zje as shoopie emmav, oewoh em parthenos
ev sop.

 جى:  إنتين إير ماكاريزين إمموس: آموينى نى الؤس تيرو
. أووه ام بارثينوس إفسوب: أس شوبى إمماف
Komt al u naties, om haar te zaligen, want zij
werd beiden zowel Moeder, als ook Maagd.
 وعىذراء:  ألنها صارت أما:  لنغبطها: تعالوا يا جميع الشعوب
.معا

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere ne `w ]par;enoc@ ;yettoubyout `nattako@
`eta pilogoc `nte `viwt@ i` af[icarx `ebol`nqy].
Shere ne oo tie parthenos, thie et toevie-joet en attako, e-ta pie loghos ente Efjoot, ie af etshie sareks
evol en gietie.

 تى إت طوفيوت إن أت طاكو: شيرى نى أوتى بارثينوس
 إى أفتشى ساركس ايفول:  إيطابى لوغوس إنتى إفيوت:
.إنخيتى
Gegroet zij u o Maagd, rein en onbesmet, het Woord
van de Vader, kwam en nam van u het vlees aan.

 آتىى:  التىي كلمىة اآلب:  النقية عديمة الفساد: لك أيتها العذراء
ِ السالم
.منك
ِ وتجسد

Deel : 5

القطعة الخامسة

<ere pikumillion@ `nata[ni ouoh etcwtp@
`nte tepar;enia `mmyi@ ouoh etjyk `ebol.
Shere pie kiemielion, en at at-shnie oewoh et sootp,
enzje te parthenia emmie, oewoh et zj-iek evol.

 انتى تى:  إن آطاتشنى أووه إتسوتب: شيرى بى كيميلليون
. أووه إت جيك إيفول: بارثينيا إممى
Gegroet zij het gekozen, en onbe-vlekte vat,
van uw ware en volmaakte, maagdelijkheid.
:  الىىذي لبتوليتِىىك:  الىىذي بغيىىر عيىىب المختىىار: السىىالم لإلنىىاء
.الحقيقية الكاملة

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere
piparadicoc@
`nlogikon
`nte
P=,=c@
vy`etafswpi `mmah`cnau `n`Adam@ e;be `Adam
pisorp `nrwmi.

Shere pie paraziesos, en lokhiekon ente Piegristos,
fie etaf shoopie em mah esnav en Adam, ethve
Adam pie shorp en roomie.
 في ايطاف:  إن لوجيكون انتى بخرستوس: شيرى بى بارذيسوس
. إثفى آدام بى شورب إنرومى: شوبى إمماه اسناف إن آدام
Gegroet zij het rationele, paradijs van Christus, die de
Tweede Adam werd, omwille van Adam de eerste mens.

:  الىىذي صىىار آدم الثىىاني:  النىىاطق للمسىىيح: السىىالم للفىىردوس
.من أجل آدم اإلنسان األول

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere piergactyrion@ `nte ]metouai `natvwrj@ n
` te
nivucic etau`i euma aucop@ qen oumetatmoujt.
Shere pie er-ghas-tierion, ente tie met oewai en at
foorkh, ente nie fiesies etav ie evma evsop, gen oe
met at moekht.

 إنتى:  انتى تى ميت أواى إن آتفورج: شيرى بى إيرغاستيريون
. خين أوميت آت موجت: نى فيسيس إيطافئى إفما إفسوب
Gegroet zij de plaats, van de ongescheiden
vereniging, van de naturen die samenkwamen in
één plaats, zonder vermenging.

 الىذي للطبىائع التىي أتىت:  غير المفتىرق: السالم لمعمل اإلتحاد
.  بغير اختالط: معا إلى موضع واحد

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere pima`n-selet@ etcel-cwl qen ou;o `nry]@
`nte pinumvioc `mmyi@ `etafhwtp `e]-metrwmi.
Shere pie ma en-shelet, et sel sool gen oe-tho en
rietie, ente pie niemfios emmie, etaf hootp e-tie met
roomie.

 إنتى:  إتسيل سول خين أوثو إنريتى: شيرى بى ما إن شيليت
. ايطاف هوتب إى تى ميت رومى: بى نيم فيوس إممى
Gegroet zij de bruiloftskamer, versierd op talloze
manieren, voor de ware Bruidegom, die zich
verenigde met de mensheid.

 الىذي:  الىذي للخىتن الحقيقىي:  ال ُمزين بكل نوع: السالم للخدر
.إتحد بالبشرية

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere pi`m'u,on@ `mbatoc `nte ]vucic@ `ete `mpe
pi`,rwm `nte tefme;nou]@ rwkh `n`hli `ntac.
Shere pie em epsiegon, em vatos ente tie fiesies, e-te
empe pie ekroom ente tef meth-noetie, rook-h en
ehlie entas.

 ايتى:  إمفاتوس انتى تى فيسيس:شيرى بى إم إب سيخون
. روكه إن إهلى إنطاس: إمبى بى إكروم انتى تيف ميث نوتى
Gegroet zij de natuurlijke ziel, vergeleken met de
struik, die door het vuur van Zijn Goddelijkheid,
niet verbrandde.

:  التي لم تحرق نار الهوتىه:  الطبيعية: السالم للعليقة النفسية
.شيئا منها

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere ]bwki ouoh ]mau@ ]par;enoc ouoh `tve@
;y`etacfai cwmatikwc@ qa vyethijen ni,eroubim.
Shere tie vookie oewoh tie mav, tie parthenos
oewoh etfe, thie etas fai soomatiekoos, ga fie et
hiezjen nie Sheroebiem.

 ثى:  تى بارثينوس أووه إتفى: شيرى تى فوكى اووه تى ماف
. خافى إت هيجين نى شيروبيم: ايطاس فاى صوماتيكوس
Gegroet zij de dienstmaagd en moeder, de Maagd
en de hemel, die in het vlees droeg, Hem die gezeten
is boven de Cherubim.

:  التىي حملىت جسىديا:  العىذراء والسىماء: السالم للعبىدة واألم
.الذي على الشاروبيم

Deel : 5
القطعة الخامسة
Qen nai tenrasi tener'alin@ nem niaggeloc =e=;=u@
qen ou;elyl enjw `mmoc@ je ou`wou qen nyet[oci
`m`V].
Gen nai ten rashie ten er epsalien, nem nie ankhelos ethoewab, gen oe theliel en khoo emmos, zje oe-oo-oe gen nie
et-etshosie em Efnoetie.

 خين:  نيم نى أنجيلوس اثؤاب: خين ناى تين راشى تين إيربصالين
.اوواو خين نى إتتشوسى إمفنوتى
او
ُ
ُ  جى: أوثيليل إنجو إمموس
Daarom verblijden wij ons en zingen wij, met de heilige
engelen, en ver-kondigen wij met vreugde, “Ere zij God in
den Hoge,

:  بتهليىىل قىىائلين:  مىىع المالئكىىة القديسىىين: بهىىذا نفىىرح ونرتىىل
.المجد هلل في األعالي

Deel : 5
القطعة الخامسة
Nem ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen
nirwmi@ je af]ma] gar `nqy]@ `nje vy`ete vwf pe
pi`wou sa `eneh.

Nem oe hierinie hiezjen pie kahie, nem oe tie matie
gen nie roomie, zje af tie matie ghar en gietie, enzje
fie e-te foof pe pie oo-oe sha eneh.
 جى: اوتى ماتى خين نى رومى
ُ  نيم: اوهيرينى هيجين بى كاهى
ُ نيم
. اوواو شا إينيه
 انجى في إيتى فوف بى بى: أفتى ماتى غار انخيتى
ٌ
vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen, want Hij
die eeuwig wordt verheerlijkt, had behagen in u.”

: ىك
ِ سىىر بى
ُ  ألنىىه:  وفىىي النىىاس المسىىرة: وعلىىى األرض السىىالم
.الذي له المجد إلى األبد

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

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

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

 آتىى وتجسىد:  أرسىل وحيىده: شىبهك
ِ
ُ فلم يجد مىن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 6

القطعة السادسة

Ounis] pe `ptaio `mMaria@ para
ny=e=;=u tyrou@ je acem`psa `nswp
`eroc@ `m`V] pilogoc.
Oe-nieshtie pe ep tajo em Maria, pa-ra nie ethoewab tieroe, zje as em epsha en shoop eros, em
Efnoetie pie loghos.
 جىى أس إم إبشىا:  بىارا نىى إثىؤاب تيىرو: أونيشتى بى إبطايو إم ماريىا
. إمفنوتى بى لوغوس: إن شوب إيروس
Groot is de eer van Maria, meer dan van alle heiligen,
want zij was waardig te ontvangen, God het Woord.

 ألنهىىا:  أكثىىر مىىن جميىىع القديسىىين: عظيمىىة هىىي كرامىىة مىىريم
. أن تقبل إليها هللا الكلمة: إستحقت

Deel : 6

القطعة السادسة

Vy`etere niaggeloc@ erho] qa tefhy@
`aMaria ]par;enoc@ fai qarof qen tecneji.
Fie et e-re nie ankhelos, er hotie ga tef hie, aMaria tie parthenos, fai garof gen te nezj-ie.
 آ ماريا تى:  إيرهوتى خاتيف هي: فى إت إيرى نى أنجيلوس
. فاى خاروف خين تيس نيجى: بارثينوس
Hij die wordt gevreesd, door de engelen; de
Maagd Maria heeft Hem, gedragen in haar
schoot.
. في بطنها:  حملته مريم العذراء:  المالئكة: من تخافه

Deel : 6

القطعة السادسة

`C[oci `eni,eroubim@ `ctaiyout `eniceravim@ je
acswpi `nou`ervei@ `mpiouai `ebol qen ]`triac.
Es etshosie e-nie Sheroebiem, es tajoet e-nie
Serafiem, zje as shoopie en oe er feej, em pie oewai
evol gen tie Etrias.

 جى:  إس طايوت إى نى سيرافيم: إستشوسى إى نى شيروبيم
.اواى ايفول خين تى إترياس
ٌ  إمبى: أس شوبى إنؤ إيرفيى
Zij is verheven boven de Cherubim, en meer
vereerd dan de Serafim, want zij werd een tempel,
voor de Ene van de Drie-eenheid.

 ألنها صارت هىيكال:  وأجل من السيرافيم: هي أرفع من الشاروبيم
. للواحد من الثالوث:

Deel : 6
القطعة السادسة
:ai te Ieroucalym@ `tpolic `mpennou] te@ `ere
`pounof `nte ny=e=;=u tyrou@ sop n
` `qryi `nqytc.
Thai te Jeroesaliem, et polies em Pennoetie te, e-re
ep oenof ente nie eth-oewab tieroe, shop en egrie en
giets.

 إيرى اب ُؤنوف:  إتبوليس امبين نوتى تى: ثاى تى ييروساليم
.  شوب إن إخرى إنخيتس: انتى نى إثؤاب تيرو
Dat is Jeruzalem, de Stad van onze God, in
haar vinden, alle heiligen vreugde.
 كىائن:  وفرح جميع القديسىين:  مدينة إلهنا: هذه هي أورشليم
.فيها

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

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

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

 آتىى وتجسىد:  أرسىل وحيىده: شىبهك
ِ
ُ فلم يجد مىن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 7

القطعة السابعة
}galile`a `nte nie;noc @ nyethemci
qen `p,aki @ nem `tqyibi `m`vmou @
ounis] `nouwini afsai nwou.

Tie khaliele-a ente nie ethnos, nie et hemsie gen
ep ka kie, nem et gievie em ef moe, oe nieshtie
en oe-ooinie af shai noo-oe.

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

 أشىرق:  وظىالل المىوت:  الجالسىون فىي الظلمىة: جليلوا األ ُمىم
.عليهم النور العظيم

Deel : 7
القطعة السابعة
`V] vye;moten `mmof@ qen ny=e=;=u `ntaf@ af[icarx
qen ]par;enoc@ e;be vy`etevwn `noujai.
Efnoetie fie eth-mo-ten emmof, gen nie eth-oewab
entaf, af tshie sareks gen tie parthenos, ethve fie ete foon en oe khai.

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

Deel : 7

القطعة السابعة

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

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

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

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

Deel : 7
القطعة السابعة
Je piatcarx af[icarx@ ouoh pilogoc af`q;ai
piatar,y aferhytc@ piatcyou afswpi qa
ou`,ronoc.
Zje pie at sareks af etshie sareks, oewoh pie loghos af eg
thai, pie at arshie af er hiets, pie at sie-joe af shoopie ga oe
egronos.

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

:  وغيىىر المبتىىدئ إبتىىدأ:  والكلمىىة تجسىىمت: ألن غيىىر المتجسىىد تجسىىد
.وغير الزمني صار زمنيا

Deel : 7

القطعة السابعة

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

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

 بشىريا:  إبن هللا الحي صىار:  وغير المرئي رأوه: غير المدرك لمسوه
.بالحقيقة

Deel : 7
القطعة السابعة
I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem sa
`eneh@ qen ouhu poctacic `nouwt@ tenouwst `mmof
ten]`wou naf.
Iesoes pie Igristos ensaf nem fo-oe, enthof enthof pe nem
sha eneh, gen oe hie pos-ta-sies en oe-oot, ten oe-oosht
emmof ten tie oo-oe naf.

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

:  أ ُقنىوم واحىد:  أمسا واليوم وإلى األبد: يسوع المسيح هو هو
. نسجد له ونمجده

المرد

Refrein

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

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

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.
.منك
ِ  آتى وتجسد:  أرسل وحيده: شبهك
ِ
ُ فلم يجد من ي: تطلع اآلب من السماء
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.
/

/

/
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Iezekiyl pi`provytyc @ ws `ebol efoi
`mme;re @ je ainau `eoupuly `nca
nima`nsai @ ectob qen outebc `n`svyri .
Jezekie-iel pie eprofieties, oosh evol ef oi em
methre, zje ai nav e-oe pie-lie ensa nie ma-en-shai,
es tob gen oe tebs en eshfierie.
 جى أيناف إى:  أوش إيفول إفؤى إم مثرى: ييزيكييل بى ابروفيتيس
. استوب خين او تيبس إن إشفيرى: أوبيلى إنصانى ما إن شاى
Ezechiel de profeet, heeft getuigd zeggende: “Ik zag
een poort naar het oosten, met een wonderlijk zegel
verzegeld.”
 مختومىا:  إنني رأيىت بابىا ناحيىة المشىرق:  يشهد قائال: حزقيال النبي
.بخاتم عجيب
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`Mpe `hli se `eqoun `eroc @ `ebyl `e`P=o=c
`nte nijom @ afse `eqoun af`i `ebol @
ac`ohi ecsotem `mpecry] .
Em pe ehlie she e-goen eros, eviel e-Eptshois ente nie
khom, af she e-goen af ie evol, as o-hie es shotem em pes
rietie.

:  إفيل إإبشويس انتى نى جوم: إمبى إهلى شى إيخون إيروس
. أسؤهى إس شوتيم إم بيس ريتى: أفشى إيخون أفئى إيفول

“En niemand mag daar binnengaan, want de Heer
van de Machten, is daar binnen en buiten-gegaan,
en de poort bleef verzegeld.”
 مختومىا علىى:  دخل وخرج وبقىى:  إال رب القوات: ولم يدخل فيه أحد
. حاله
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}pyli
gar
te
]par;enoc@
;y`etac-mici
`mpencwtyr@ ouoh on menenca `;recmacf@ ac`ohi
ecoi `mpar;enoc.
Tie pie-lie ghar te tie parthenos, thie etas miesie em
Pensootier, oewoh on menensa ethre-masf, as o-hie
es oi em parthenos.
 أووه:  ثى إيطاسميس إمبين سوتير:تى بيلى غارتى تى بارثينوس
. أسؤهى إسؤى إمبارثينوس:أون مينينسا إثرى ماسف
Want de poort is de Maagd, die onze Verlosser
heeft gebaard, en na Zijn geboorte, bleef zij een
maagd.
 بعىىد:  وقىىد بقيىىت عىىذراء:  التىىي ولىىدت مخلصىىنا: البىىاب هىىو العىىذراء
.والدته
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` `cmarwout `nje peKarpoc@ `w ;y`etac`jve `V]
F
nan
`epikocmoc@
sa
`ntefcotten
qen
nenjij@ `mpiturannoc `na;nai.
Ef esmaroo-oet enzje pe karpos, oo thie etas ekh-fe
Efnoetie nan e-pie kosmos, sha entef sot-ten gen nen zjiekh, em pie tierannos, en ath-nai.

 أوثى ايطاس إجفى إفنوتى نان: إسمارواوت إنجى بى كاربوس
إف
ٌ
 إمبى تى رانوس:  شا انتيف سوتين خين نين جيج: إى بى كوزموس
.إن أثناى
Gezegend is uw vrucht, u die God heeft gebaard voor de
hele wereld, om ons te verlossen van de handen, van de
genadeloze tiran.

:  كىي ينقىذنا مىن يىدي:  يا من و ِلدت هللا إلى العىالم: مباركة هي ثمرتِك
.الظالم غير الرحوم
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Tecmamat tejyk `ebol@ `w ;y`etacjem ,aricma
niben@ `mpe`m;o `m`pouro `nte `p`wou@ pen`aly;inoc
`nnou].
Tesma-mat et zj-iek evol, oo thie etas zjem
gariesma nieven, em pe emtho em epoero ente ep
oo-oe, pen aliethienos en noetie.
 إمبى:  او ثى إيطاس جيم خاريسما نيفين: تس مامات إت جيك إيفول
. بين آليثينوس إن نوتى: اوواو
إمثو إم إبؤرو إنتى إب
ُ
Gezegend en volmaakt bent u, die genade gevonden
heeft, bij de Koning van de Glorie, onze Ware God.

:  أمام ملك المجد:  يا من وج ِدت كل نعمة: ت وكاملة
ِ مباركة أن
.إلهنا الحقيقي
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`Areem`psa `ntaio niben@ para ouon niben ethijen
pikahi@ je `a pilogoc `nte `vIwt@ `i af[icarx `ebol`nqy].
Ar-e em epsha en tajo nieven, pa-ra oe-on nieven et
hiezjen pie kahie, zje a-pie loghos ente Efjoot, ie af
etshie sareks evol en gietie.

: اواون نيفين إت هيجين بى كاهى
ُ  بارا: آرى إم ابشا إنطايو نيفين
. إى أفتشى ساركس إيفول إنخيتى: جى آ بى لوغوس إنتى إفيوت
U verdiende alle eer, meer dan wie dan ook op
aarde, want het Woord van de Vader, kwam en
nam van u het vlees aan.

 ألن كلمىة:  أكثر من كل مىن علىى األرض: ت كل كرامة
ِ إستحقي
.منك
ِ  آتى وتجسد: اآلب
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Ouoh afmosi nem nirwmi@ hwc Mairwmi
`nrefsenhyt@ sa`ntefcw] `nnen'u,y@ hiten
tefparoucia =e=;=u.
Oewoh af moshie nem nie roomie, hoos mai roomie en ref
shenhiet, sha entef sootie en nen epsie-shie, hieten tef
paroesia eth-oewab.

 شا:  هوس ماى رومى إنريف شينهيت: أووه إفموشى نيم نى رومى
. هيتين تيف باروسيا إثؤاب: إنتيف سوتى ان نين إبسيشى
En Hij wandelde onder de mensen, als een Barmhartige en
Menslievende, om onze zielen te verlossen, door Zijn
heilige verschijning.

 حتى خلص نفوسنا:  كرؤوف ومحب للبشر: ومشى مع الناس
. بظهوره المقدس:
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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.

:  بى ماى رومى إن آغاثوس: اواووشت إمبين سوتير
ُ مارين
. أفئى أووه أفسوتى إممون:جى 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.

:  ألنىىه تىىرأف علينىىا:  محىىب البشىىر الصىىالح: فلنسىىجد لمخلصىىنا
.آتى وخلصنا
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Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `n`al30in3:
xere
`p2ov2ov
`nte
penjenoc:
`are`gfo
nan `nEmmanov3l.
Shere ne oo tie parthenos: tie oero emmie en
aliethienie: shere epshoe-shoe ente pen khenos: a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري إبشوشو:  تي أورو إممي إن آليثيني: شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إنتي بين جينوس
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت لنا:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.عمانوئيل
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Ten5ho `aripenmevi: w
`
5`proctat3c `etenhot :
nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi nan `ebol.
Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten
hot: nahren Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen
novie nan evol.
 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 voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden
vergeeft.
 أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا:

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس
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* W pen=o=c I=y=c P=,=c @ vyet`wli
`m`vnobi `mpikocmoc @ opten hwn nem
nekhiyb @ nai etcaou`inam `mmok .
*O Pentshois Iesoes Piegristos, fie et olie em efnovie em pie
kosmos, opten hon nem nek hi-jieb nai et sa oe-wie nam
emmok.

 في إت اولى إم إفنوفى إمبى: * اوبنشويس إيسوس بخرستوس
. ناى إتصا اووى نام إمموك:  اوبتن هون نيم نيك هييب: كوزموس
* O onze Heer Jezus Christus, die de zonden van de wereld
draagt, reken ons onder Uw schapen, die aan Uw
rechterhand staan.

:  إحسبنا مع خرافك:  حامل خطية العالم: * يا ربنا يسوع المسيح
.الذين عن يمينك

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Aksan`i qen Tekmah`cnou] @ `mParoucia etoi `nho]
@ `mpen`;ren-cwtem qen ou`c;erter @ je ]cwoun `mmwten
an.
* Ak shan-ie gen tek mah esnoetie, em paroesia etoi en
hotie, em pen ethren sootem gen oe ester-ter, zje tie so-oen
em moo-ten an.

:  إم باروسيا إت اوى إن هوتى: * أك شان إى خين تيك ماه إسنوتى
.اون إمموتين أن
ُ  جى تى سو: او إسترتير
ُ إمبين إثرين سوتيم خين
* En wanneer U weer komt, in Uw vreesvolle
wederkomst, mogen wij U dan niet angstig horen
zeggen, “Ik ken u niet.”

 لست:  برعدة أنني:  المخوف ال نسمع: * عند ظهورك الثاني
.أعرفكم
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* Alla marener`pem`p2a `ncwtem: `e5`cm3
e0meh `nra2i: `nte nekmet2ana`h034: ecw2 `ebol
ecgw `mmoc.
* Alla ma-ren er ep em epsha en sootem, e-tie esmie
ethmeh en rashie, ente nek met shan a-eh thief, es oosh
evol es kho emmos.

:  إيتى إسمى إثميه إن راشى: * ألال مارين إير إمبشا إن سوتيم
. إس اوش إيفول إسجو إمموس: إنتى نيك ميت شانا إهثيف
*Maar mogen wij waardig worden, om de stem vol
vreugde te horen, van Uw tedere genade,
verkondigend en zeggend.

:  الممتلىء فرحا:  لسماع صوتك الحنون: * بل نكون مستحقين
. يصرخ قائال
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* Je `amwini haroi@ nyet`cmarwout `nte
Paiwt@ `ari`klyronomin `mpiwnq@ e;myn `ebol
sa `eneh.
* Zje amoinie haroi, nie et-esmaroo-oet ente pajot,
arie eklieronomien em pie oon-g, ethmien evol sha
eneh.

 أرى: إسمارواوت إنتى بايوت
 نى إت: * جى أموينى هاروى
ُ
. إثمين إيفول شا إينيه: إكليرونومين إم بى اونخ
* Komt tot mij, O gezegenden van Mijn Vader, en
erft het leven, dat tot in eeuwigheid is.

. الدائمة إلى األبد:  رثوا الحياة:  يا مباركي أبي: * تعالوا إلى
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* Cena`i `nje nimarturoc@ eufai qa noubacanoc@
cena`i `nje nidikeoc@ eufai qa noupolytia.
* Se na-ie enzje nie martieros, ev fai ga noe
vasanos, se na-ie enzje nie ziekeos, ev fai ga noe
politia.

:  إف فاى خا نوفا صانوس: * سينا إي إنجى نى مارتيروس
. إف فاى خانوبوليتيا: سينا إي إنجى نى ذيكيئوس
* De martelaren zul-len komen, dragende hun
martelingen, en de rechtvaardigen zullen komen,
dragende hun deugden.

:  ويىىىأتي الصىىىديقون:  حىىىاملين عىىىذاباتهم: * يىىىأتي الشىىىهداء
.حاملين فضائلهم
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*`Fna`i `nje `psyri `m`V]@ qen pef`wou nem va
Pefiwt@
`fna]
`mpiouai
piouai@
kata
nef`hbyou`i `etafaitou.
* Ef na-ie enzje Epshierie em Efnoetie, gen pef oo-oe
nem fa pef joot, ef na tie em pie oe-wai pie oe-wai, kata
nef ehvie oewie etf aitoe.

:اوواو نيم فا بيفيوت
 خين بيف: * إفنا إى إنجى إبشيرى إم إفنوتى
ُ
. كاطا نيف إهفيؤُوى إيطاف أيتو: اوواى
ُ اوواى بى
ُ إفناتى إمبى
* De Zoon Gods zal komen, in Zijn glorie en zijn
Vaders glorie, om één ieder te vergelden, naar de
werken die hij heeft gedaan.

 كأعماله:  ويجازي كل واحد:  في مجده ومجد أبيه: * يأتي إبن هللا
.التي عملها
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* P=,=c piLogoc `nte `viwt@ pimonogenyc `nnou]@
ek`e] nan `ntekhiryny @ ;ai e;meh `nrasi niben.
* Piegristos pie loghos ente Efjoot, pie monokhenies
en noetie, ek-etie nan entek hirienie, thai ethmeh en
rashie nieven.

نوتى
ُ  بى مونوجينيس إن: * بخرستوس بى لوغوس إنتى إفيوت
. ثاى إثميه إن راشى نيفين:  إك إيتى نان إن تيك هيرينى:
* O, Christus het Woord van de Vader, de
Eniggeboren God, schenk ons Uw vrede, die vol
vreugde is.

:  أعطنىىىا سىىىالمك:  اإللىىىه الوحيىىىد: * أيهىىىا المسىىىيح كلمىىىة األب
.المملوء فرحا
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* Kata `vry] `etaktyic@ `nnek`agioc `n`apoctoloc@
ek`ejoc nan `mpoury]@ je tahiryny ]] `mmoc
nwten.
* Kata efrietie etak ties, en nek akhios en apostolos,
ek e-khos nan em poe rietie, zje ta hirinie tie tie
emmos noo-ten.
 إك:  إن نيك أجيوس إن أبوسطولوس: * كاتا إفريتى إيطاك تيس
. جى طا هيرينى تى تى إمموس نوتين: بوريتى
ُ إيجوس نان إم
* Zoals U het geschonken heeft, aan Uw heilige
apostelen, zeg evenzo tot ons, “Mijn vrede geef ik u.

 إني أعطيكم:  قُل لنا مثلهم:  لرسلك القديسين: * كما أعطيته
.سالمي
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* Tahiryny `anok@ ;y`etai[itc hiten Paiwt@ `anok
],w `mmoc nemwten@ icjen ]nou nem sa `eneh.

* Ta hirienie anok, thie etai etshits hieten
pajot, anok tie ko emmos nemoo-ten, is zjen
tie noe nem sha eneh.
 أنوك:  ثي إيطاي إتشيتس هيتين بايوت: * طا هيرينى أنوك
.نو نيم شا اينيه
ُ  يسجين تى: تى كو إمموس نيموتين
* Mijn vrede, die ik heb van Mijn Vader, laat
ik u, van nu aan en tot in eeuwigheid.
 من اآلن:  أنا أتركه معكم:  أخذته من أبى: * سالمى أنا الذى
.وإلى االبد
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* Piaggeloc `nte ( tai` ejwrh / pai `ehoou ) @ ethyl `e`p[ici
nem paihumnoc @ `aripenmeu`i qa`thy `m`P=o=c @ `ntef,a
nennobi nan `ebol.
* Pie ankhelos ente ( tai egoorh / pai eho-oe ), et hiel e-ep
etshiesie nem pai hiemnos, arie pen mevie ga et hie em
Eptshois, entef ka nen novie nan evol.
 إتهيل إإبتشيسى نيم باى: )  باي إيهواو/ * بى أنجيلوس إنتى ( طاي إيجورة
. إنتف كانين نوفى نان إيفول:  أرى بين ميفئ خا إتهى إم إبشويس: هيمنوس
* O engel van ( deze nacht / deze dag ) omhoog stijgend
met deze lofzang, gedenk ons voor de Heer, dat Hij onze
zonden vergeeft.

 إلى العلىو بهىذه التسىبحة:  هذا اليوم ) الطائر/ * يا مالك ( هذه الليلة
. ليغفر لنا خطايانا:  أ ُذكرنا أمام الرب:
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* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c ma`mton
nwou@
nen`cnyou
et,y
qen
hojhej
niben@
pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
* Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.

: نى إيطاف إنكوت إبشويس ما إمطون نو ا ُو: او
ُ * نى إتشونى ماطالتشو
 باشويس أرى فويثين إيرون: إسنيو إتكى خين هوج هيج نيفين
نين
ُ
.نيمواو
ُ
* De zieken genees hen, en die ontslapen zijn O Heer
schenk hen rust, en onze broeders in nood, help ons mijn
Heer en hen allen.

 وإخواتنا الذين في كل شىدة:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
. يا ربي أعنا وإياهم:

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Ef`e`cmou
`eron
`nje
`V]@
tenna`cmou
`epefran =e=;=u@ `ncyou niben `ere pef`cmou@ naswpi
efmyn `ebol qen rwn.
* Ef-e esmoe eron enzje Efnoetie, ten na esmoe epefran eth-oewab, en sie-joe nieven e-re pef esmoe,
na shopie efmien evol gen ron.

: تين نا إسمو إبيفران إثؤاب: * إف إإسمو إيرون إنجى إفنوتى
. ناشوبى إفمين إيفول خين رون: إنسيو نيفين أرى بيف إسمو
ُ

* Dat God ons zegent, en wij Zijn Heilige Naam
zegenen, en zijn lof altijd, in onze mond moge zijn.

:  في كل حين تسىبحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا
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* Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@ tenouwst `mmoc
ten]`wou nac.
* Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
PiePnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: 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.
 نسىىىىىجد لىىىىىه: الثىىىىىالوث الكامىىىىىل:  والىىىىىروح القىىىىىدس: * مبىىىىىارك اآلب واإلبىىىىىن
.ونمجده
Index - الفهرس
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا،ي
نُعظمـك يا أ ُّم
ُ
ِّ النـور الحقيق
 ألنــك ولـدت، والـدةُ اإلله،ُالعـذرا ُء القـديســة
، أتى وخلص نفُــوسنـا،خلص العالــم
لنـا ُم
ُ
،المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات،صديقيــن
ِّ  تهليــ ُل ال، إكليـ ُل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
ُ
ُ
،فــران الخطايــا
ُ ُ نـ
ُ  غـ، الكنائـس،بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
،ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُم ِّجـده،ُالهــوتُ واحــد
ُ  يـار،يـارب ارحــم
ُ
. آميــن،يـارب بـارك
،ارحــم
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،ق السماء واألرض
ُ  خالـ،الك ِّل
ُ
ُ ُ  نـ،يُــرى
إبـن
، ،ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـبل كل الد ُّهـور،اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـو ُد غيـر مخلوق،حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ،نـور
ُ
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
ُ
، نـزل من السماء،أجـل خالصنا
 ومن،البشـر
نحــن
من أجلنـا
ُ
ِ
، وتأنــس،وتجســد من الــروح القُــدس ومن مريــم العــذراء
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ُوص ِلـب عنــا على عهـــد بيـال
 وتألـم وقـ ُ ِبـر وقـام،طـس البـُنطي
 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،السمــوات
. الــذي ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء،ليـُـديـن األحيــاء واألمــوات
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
،ق مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فىىي األنبيــــىىـاء
ُ  الناطـىىـ،نسجـىىـ ُد لىىه ونـُمجـىىـد ُه مىىع اآلب واالبىىـن
 ونعتـىىىىىـرف،وبكنيسـىىىىىـة واحىىىىىـدة مقــدسىىىىىـة جامعىىىىىـة رســوليـىىىىىـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديىىىـة واحـىىىـدة لمغفــىىىـرة الخطايــــىىىـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتي ناي نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esma3na .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتي شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجي

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدائنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine elghalaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ * أنت
. إبـن اللـه
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتي إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ge ak`i akcw5 `mmon .
* Zje ak ie ak sotie immon .
. * جى آك إي أكسوتي إممون
* Want U bent gekomen en heeft ons verlost.

. * ألنك أتيت وخلصتنا
* le2nnake eteite we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شيني خين بيك اوجاي

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كا نين نوفي نان إيفول

* En vergeef onze zonden .
. * وأغفر لنا خطايانا
* We ghfer lana gatajana .
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Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب اغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

لينك تحليل الكهنة
Link naar Absolutie van
de priester

تين ثينو
Ten thienoe

إبصالية علي الهـوس الثاني
Psalie Adam op
de Tweede Hoos

Dinsdag - الثالثاء
Psalie Watos op de Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
Doxologieën
lobsh
لُبش

الهوس الكبير

الهوس الثاني

De Grote Hoos

De Tweede Hoos

 ذوكصولوجيات الصوم الكبيرWoensdag - األربعاء
De Doxologieen voor Psallie
إبصالية
de Grote Vasten
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

إبصالية علي الذوكصولوجيات

إبصالية علي الهـوس الثالث إبصالية علي الهـوس األول
Psalie Adam op de
Psalie Adam op
Eerste Hoos
de derde Hoos

إبصالية علي الهـوس الرابع
Psalie Adam op
de vierde Hoos

Donderdag - الخميس
Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

الهوس األول
الهوس الثالث
De Eerste Hoos De Derde Hoos

الهوس الرابع

Vrijdag - الجمعة
Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

القطعة السابعة

إبصالية علي المجمع

Deel 7

Psalie op de Gedachtenis
der Heiligen

إبصالية علي القطعة الثامنة

المجمع

Psalie Watos op Deel 8

De Gedachtenis der
Heiligen

De vierde Hoos

Zondag – األحد
Zaterdag - السبت
Psallie
 إبصاليةPsallie
إبصالية
theotokie
 ثيؤطوكيةtheotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش
Maandag - اإلثنين
 ثيؤطوكية – لُبش- إبصالية
Psallie-heotokie-lobsh

ذكصولوجية باكر
De Morgen Doxologie

De Donderdag
يوم الخميس

Psalie Watos voor de
Grote Vasten
إبصالية واطس للصوم
المقدس

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Amwini `ntenernycteuin @ `nhannycti`a etjyk `ebol @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ `nte P¡ ,w nan `ebol.
* Bon ou[wqem `nnenhyt @ marentoubof qen ]`agapy @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ nem han`hbyou`i euer`prepi.

* Komt laat ons vasten, een volmaakte vasten, door
het bidden en het vasten, vergeeft de Heer ons.
* Laten wij de smet van ons hart, reiningen met
liefde, door het bidden en het vasten, en de werken
die er bij passen.
 يغفر لنا:  ألن بالصالة والصـوم:  أصواما كاملة: * تعالوا لنصوم
.الرب
:  بواسطة الصالة والصـوم:  فلنطهره بالمحبة: * دنس قلوبنا
.واالعمال الالئقة

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ge gar P¡ af]`cbw nan @ qen pefeuaggelion @
hiten...@ `nten[oji `nca nidemwn.
* Decpota afereuvomin @ `nnyetauernycteuin harof
@ hiten...@ qen oumeu`i `natcwf.
* Want de Heer heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, dat wij door het bidden en vasten,
duivels kunnen uitdrijven.
* De Meester prees hen, die voor Hem hebben
gevast, door…, met reine gedachten.

 نـطرد:  انـه بالصالة والصـوم:  فى إنجيله: * فإن الرب علمنا
.الشياطين
 بفـكر غير:  بالصالة والصوم:  الذين صاموا له: * مـدح السيد
.نجس

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ere nenio] ermet`anoin @ qen oume;myi nem
outoubo @ hiten...@ auer`pem`psa `n]metouro.
* Zw`y nem Adam peniwt@ e;be piparadicoc
aurimi@ hiten...@ aftac;wou `nje pimairwmi.
* Onze vaders toonden berouw, met reinheid en
rechvaardigheid, door…, werden zij het
Koninkrijk waardig.
* Eva en onze vader Adam, weenden omwille
van
het
Paradijs,
door…,
bracht
de
Menslievende hen terug.
. إستحقوا الملكوت:  وبالصـالة والصوم:  ببر وطهارة: * تاب آباؤنا
:  وبالصـالة والصوم:  وحواء الجـل الفـردوس: * بكى أبونا آدم
.ردهما محب البشر

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Yliac af`s;am `n`tve @ `ncoou `nabot nem
som] `nrompi @ hiten...@ oude `mpouhwou `nje ni[ypi.
* :ucia `mpeniwt Abraam@ afsopc `nje Vnou]
pidecpotyc@ hiten..@ ouoh afaif `mpatriar,yc.
* Elia sloot de hemel, voor drie jaren en zes
maanden, door…, gaven de wolken geen regen.
* Het offer van onze vader Abraham, werd
aanvaard door de Meester God, door…, en Hij
maakte hem tot patriarch.

 بالصالة والصوم:  ثالث سـنين وستة أشهر: * إيليـا أغلق السماء
.فلم تمطر السحب
:  بالصـالة والصـوم:  قبلها اإلله السـيد: * ذبيحة أبينا إبراهيم
.وجعله رئيس آباء

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Icaak afconhf `nje pefiwt @ e;refenf `nou;ucia
ecsyp @ hiten...@ au]sebi`w naf `mpihiyb.
* Ke palin Iakwb Pi=c=l@ e;be nefmeu`i `etenhot@
hiten...@ af[i `nou`cmou qen pefiwt.
* Isaak werd gebonden door zijn vader, om hem aan
te bieden als een aanvaard offer, door…, werd hij
vervangen door een ram.
* En ook Jakob Israël, omwille van zijn trouwe
voornemens, door…, ontving hij de zegen van zijn vader.

 بالصالة والصوم:  لكى يقدمه ذبيحة مقبولة: * إسحق ربطه أبوه
.عُوض بالكبش
 بالصوم والصالة:  من أجل نواياه الصادقة: * وأيضا يعقوب إسرائيل
. نال بركة من أبـيه:

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Lwt pi`;myi afer`pem`psa @ e;rou`i sarof `nje
niaggeloc @ hiten... @ afnohem `ebolha pikundinoc.
* Mw`ucyc af[i `n]plax `cnou] @ qen ]`ckyny ouoh
af,au @ hiten...@ afsari `e`viom afer`cnau.
* De rechtvaardige Lot was waardig, dat de
engelen tot hem kwamen, door…, werd hij
gered van de rampspoed.
* Mozes ontving de twee tafelen, en plaatste ze in
de Tabernakel, door…, sloeg hij de zee in tweeën.
:  وبالصـالة والصوم:  أن يـأتى إليه المالكان: * لوط البار إستحق
.خلص من الشدة
:  وبالصالة والصوم:  ووضـعهما فى القبة: * موسى أخذ اللوحين
.ضرب البحر فصار شطرين

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Nw`e pi`;myi af[wrem naf @ `nje V] qen ]kibwtoc @
hiten... @ afnohem `ebolha pikataklucmoc.
* Xapina niremnineu`y @ `aV] tac;o `mpefjwnt `ejwou @
hiten...@ af,a nou`hbyou`i nwou ethwou.

* De rechtvaardige Noach werd door God, opgeroepen om de ark te bouwen, door…, werd hij
gered van de zondvloed.
* God nam Zijn gramschap weg, van de Ninevieten,
door…, vergaf Hij ze hun slechte daden.

 خلص:  وبالصالة والصـوم:  اللـه بـالفـلك: * نوح البار أشار إليه
.من الطوفان
 ترك:  بالصالة والصوم:  عـن أهـل نينوى: * رد اللـه غضبه بغتة
.لهم أعمالهم الشريرة

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Ontwc Iwna naf,y qen `;neji @ `mpikytoc `nsomt `n`ehoou
@ hiten... @ afci] `mmof `epetsouwou.

* Pisomt `nalou `nagioc @ auhi`pho `m`pcaji `m`piouro @
hiten... @ au`wsem `m`sah `nte ]`hrw.
* Waarlijk was Jona drie dagen, in de buik van de
walvis, door…, werd hij uitgespuwd op het droge.
* De drie heilige knapen, verwierpen de woorden
van de koning, door…, doofden zij het vuur van de
vuuroven.

:  وبالصـالة والصوم:  كان فى بطن الحوت ثالثة أيام: * حقا يونان
.قذفه إلى اليابسة
:  وبالصـالة والصوم:  رفضوا كالم الملك: * الثالثة فتية القديسون
.أطفأوا لهيب األتون

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Rwou `nnimou`i qen `vlakkoc@ aulwjh `nnivat
`nDaniyl@ hiten...@ aferounis] qen Pi=c=l.
* Camouyl piref;whc `nni-ourwou@ anefio] tyif
`e`pyi `mP¡@ hiten...@ aumou] `erof je piref;whc.
* De muilen der leeuwen in de kuil, likten de voeten
van Daniël, door…, werd hij groot in Israël.

* Samuël de zalver der koningen, werd door zijn
ouders aangeboden aan het huis van de Heer,
door…, werd hij de Zalver genoemd.
:  وبالصالة والصوم:  لحست قدمى دانيال: * أفواه األسود فى الجب
.صار عظيما فى إسرائيل
 وبالصـالة:  قدمه أبواه إلى بيت الـرب: * صموئيل ماسح الملوك
. دُعى الماسح: والصوم

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ta`vmyi Iwcyv picovron @ afnohem `ebolha
]porny @ hiten... @ au,af `nar,wn `ejen <ymi.
* Uc pimet`cnau `n`apoctoloc @ auhiwis qen `vran
et`cmarwout @ hiten...@ autounoc nirefmwout.
* Waarlijk werd de kuise Jozef, gered van de
zondares, door…, werd hij heerser over Egypte
* Zie, de twaalf apostelen, predikten de
Gezegende Naam, door…, wekten zij de doden
op.

:  وبالصالة والصوم:  خـلص مـن الزانية: * حقا يـوسف العفيف
.ُجعل رئيسا على مصر
 وبالصـالة والصوم:  كرزوا باالسم المبارك: * ها اإلثنا عشر رسوال
. أقاموا األموات:

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Va ]ku;ara pe Dauid @ ]`provyti`a autyic naf
@ hiten... @ a]metouro swpi naf.
* <aricma niben et[oci @ actaho `nniackytyc @
hiten.... @ nem ]kemeteucebyc.
* David van de citer, werd de gave van het
profeteren gegeven, door…, ontving hij een
koninkrijk.
* Elke verheven genade, werd ontvangen door
de asceten, door…, en ook de godsvrucht.
 صارت:  وبالصـالة والصوم:  أُعـطيت له النبوة: * داود ذو القـيثـار
.له المملكة
. والتقوى:  بالصالة والصوم:  أدركت النساك: * كل النعم العالية

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* "u,y niben etauranaf @ `mP¡ V] qen ni`hbyou`i @
hiten... @ ausasni `e`;metouro `nnivyou`i.
* W;en marenhwc `erof@ ouoh `nten]`wou naf @ hiten
pi`slyl nem ]nyctia @ nem ]`prockunycic nahraf.
* Alle zielen die de Heer God, door hun werken
hebben behaagd, door…, wonnen het Koninkrijk der
Hemelen.
* Laten wij Hem daarvoor prijzen, en Hem
verheerlijken, door het bidden en het vasten, en het
knielen voor Hem.

:  بالصالة والصوم:  الرب اإلله باألعمال: * كل النفوس التى أرضت
.فازت بملكوت السموات
. والسجود أمامه:  بالصـالة والصـوم:  ونمجده: * لهذا فلنسبحه
Index - الفهرس
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De Donderdag Psalie
إبصالية يوم الخميس
*Loipon gar `w namenra]@ marenhiou`i
`ebol haron@ `nnenouws `nhyt ethwou@
etcwk `mmon `eqoun `e`vnobi.

* Liepon ghar oo na menratie, maren hie-oewie
evol haron, en nen oe-oosh en hiet et hoo-oe, et sook
emmon e-goen e-efnovie.
 إن نين:  مارين هيؤيى ايفول هارون: * ليبون غار او نامين راتى
. إتسوك إممون ايخون إإفنوفى: إتهواو
اواوش إنهيت
ُ
ُ
* En eveneens mijn geliefden, laten wij afwenden, de slechte
neigingen van onze harten, die ons leiden tot zonden.

 التىي تجىذبنا:  ميول قلوبنىا الرديئىة:  فلنطرح عنا: * وأيضا يا أحبائي
.إلى الخطية

De Donderdag Psalie

إبصالية يوم الخميس

*`Nten`cmou `epiran `noujai@ `nte pen=o=c I=y=c P=,=c@ qen
ounis] `mmeta;mounk@ enws `ebol enjw `mmoc.

* En ten esmoe e-pie ran en oe-khai, ente Pentshois
Iesoes Piegristos, gen oe nieshtie em met at-moenk,
en oosh evol en khoo emmos.
 إنتى بين شويس ايسوس: * إنتين إسمو إبيران إن اوجاى
 إنؤش ايفول انجو:  خين اونيشتى إم ميت آتمونك: بخرستوس
.إمموس
* Laat ons onophoudelijk zegenen, de naam van de
verlossing, van onze Heer Jezus Christus, roepend en
zeggend.

:  بدون إنقطاع:  الذي لربنا يسوع المسيح: * ولنبارك إسم الخالص
. صارخين قائلين

De Donderdag Psalie
إبصالية يوم الخميس
* Je pa=o=c I=y=c P=,=c@ pimici `ebolqen `viwt@ qajwou
`nni`ewn tyrou@ nai nan kata peknis] `nnai.
* Zje Patshois Iesoes Piegristos, pie miesie evol gen
Efjoot, ga khoo-oe en nie e-oon tieroe, nai nan kata
pek nieshtie ennai.
:  بي ميسى إيفول خين إفيوت: * جى باشويس إيسوس بخرستوس
.  ناى نان كاطا بيك نيشتى إن ناى: خاجواو إن نى إي اون تيرو
ُ
* O mijn Heer Jezus Christus, de Geborene uit de
Vader, vóór alle tijden, ontferm u over ons volgens
Uw grote genade.

:  قبل كل الدهور:  المولود من اآلب: * يا ربي يسوع المسيح
.إرحمنا كعظيم رحمتك

De Donderdag Psalie
إبصالية يوم الخميس
* Pa=o=c I=y=c P=,=c@ vy`etacmacf `nje ]par;enoc@ qen
By;leem `nte ]iode`a@ cw] `mmon ouoh nai nan.
* Patshois Iesoes Piegristos, fie etas masf enzje tie
parthenos, gen Biethle-em ente tie Joeze-a, sootie
emmon oewoh nai nan.
 في إيطاس ماسف إنجى تى: * باشويس إيسوس بخرستوس
 سوتى إممون أووه ناى:  خين فيثليئيم إنتى تى يوذي آ: بارثينوس
. نان
* O mijn Heer Jezus Christus, die uit de maagd geboren is,
te Bethlehem in Judea, verlos ons en ontferm U over ons.

 فىي بيىت لحىم:  الىذي ولدتىهُ العىذراء: * يا ربي يسوع المسيح
.خلصنا وإرحمنا
ِ : اليهودية

De Donderdag Psalie
إبصالية يوم الخميس
* Pa=o=c I=y=c P=,=c@ vy`etaf[iwmc qen piIordanyc@
ek`etoubo `nnen'u,y@ `ebolha `p;wleb `nte `vnobi.
* Patshois Iesoes Piegristos, fie etaf etshie ooms gen
pie Jorzanies, ek-e toevo en nen epsie-shie, evol ha
ep thooleb ente ef novie.

 فى إيطاف تشى اومس خين: * باشويس أإيسوس بخرستوس
 إيفول ها:  إك إى طوفو إن نين إبسيشى: بى يورذانيس
. إبثوليب إنتى إفنوفى
* O mijn Heer Jezus Christus, die gedoopt is in de
Jordaan, reinig onze zielen, van de smet van de zonde.

 ط ِهىىىر:  الىىىذي إعتمىىىد فىىىي األردن: * يىىىا ربىىىي يسىىىوع المسىىىيح
.  من دنس الخطية: نفوسنا

De Donderdag Psalie

إبصالية يوم الخميس

* Pa=o=c I=y=c P=,=c @ vy`etafernycteuin `e`hryi `ejwn
@ `n`hme `n`ehoou nem `hme `n`ejwrh @ cw] `mmon ouoh nai
nan.
* Patshois Iesoes Piegristos, fie etaf er niestevien e-ehrie ekhoon, en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh, sootie
emmon oewoh nai nan.
 في إيطاف إيرنيس تيفين إإهرى: * باشويس إيسوس بخرستوس

 سوتى إممون اووه: إيهواو نيم إهمى إن إيجوره
 إن إهمى إن: إيجون
ُ
. ناى نان
* O mijn Heer Jezus Christus, die voor ons heeft gevast, veertig
dagen en veertig nachten, verlos ons en ontferm U over ons.

:  أربعين يوما وأربعين ليلة:  الذي صام عنا: * يا ربي يسوع المسيح
. خلصنا وإرحمنا
ِ

De Donderdag Psalie
إبصالية يوم الخميس
* Pa=o=c I=y=c P=,=c@ vy`etauasf `epi`ctau-roc@
`ekeqomqem `m`pcatanac@ ca-pecyt `nnen[alauj.
* Patshois Iesoes Piegristos, fie etav ashf e-pie
estavros, ek e-gom gem em ep satanas, sa pe-siet en
nen etsha-lavkh.

 في إيطاف أشف إيبي: * باشويس إيسوس بخرستوس
 صابي سيت إن:  إك إى خوم خيم إم إبصاطاناس: إستافروس
. نين تشاالفج
* O mijn Heer Jezus Christus, die gekruisigd is op
het kruis, vertrap de satan, onder onze voeten.

 إسىحق: صىلب علىى الصىليب
ُ  الىذي: * يا ربي يسىوع المسىيح
. تحت أقدامنا: الشيطان

De Donderdag Psalie
إبصالية يوم الخميس
* Pa=o=c I=y=c P=,c= @ vy`etau,af qen pi`mhau @
ek`eqomqem `n`qryi `nqyten @ `n]couri `nte `vmou.
* Patshois Iesoes Piegristos, fie etaf kav gen pie em
hav, ek e-gom gem en egrie en gie-ten, en tie soerie
ente efmoe.

 في إيطاف كاف خين بى: * باشويس إيسوس بخرستوس
 إنتي سورى إنتى:  إك إى خوم خيم إن إخرى إنخيتِن: إمهاف
. إفمو
* O mijn Heer Jezus Christus, die in het graf is
gelegd, vernietig voor ons, de angel van de dood.

: سىر عنىا
ِ  أك:  الىذي ُوضىع فىي القبىر: * يا ربي يسوع المسيح
.شوكة الموت

De Donderdag Psalie

إبصالية يوم الخميس

* Pa=o=c I=y=c P=,=c@ vy `etaftwnf `ebolqen nye;mwout@

afse-naf
tekjom.

`e`pswi

`enivyou`i@

ek`etounocten

qen

* Patshois Iesoes Piegristos, fie etaf toonf evol gen nie

ethmoo-oet, af shenaf e-epshooi e-nie fie-oewie, ek-e
toe nos-ten gen tek khom.
 في إيطاف طونف إيفول خين ني: * باشويس ايسوس بخرستوس
طونوستين خين تيك
ُ  إك إي:  أفشيناف إإبشوي إنيفيؤوي: إيثمواوت
ُ
.جوم
* O mijn Heer Jezus Christus, die verrezen is uit de doden,
en opgevaren naar de hemel, hef ons op met Uw kracht.

 وصىعد:  الذي قىام مىن بىين األمىوات: * يا ربي يسوع المسيح
. أ ِقمنا بقوتك: إلى السموات

De Donderdag Psalie
إبصالية يوم الخميس
*Pa=o=c I=y=c P=,=c @ vye;nyou qen tefmah`cnou]
`mparoucia @ `ariou`i `n`agapy neman @ qen pekbyma
etoi `nho].
* Patshois Iesoes Piegristos , fie eth-niejoe gen tef mah

esnoetie em paroesia, a-rie oewie en aghapie neman,
gen pek viema et oi en ho-tie.

 في إثنيو خين تيف ماه إسنوتى إم: * باشويس إيسوس بخرستوس
.  خين بيك فيما إتؤى إنهوتى:  آرى اويى إن أغابى نيمان: باروسيا
* O mijn Heer Jezus Christus, die komen zal in zijn
wederkomst, handel liefdevol met ons, op Uw vreesvolle
troon.

 إصىنع معنىا محبىة:  اآلتي في ظهوره الثىاني: * يا ربي يسوع المسيح
. في منبرك المخوف:

إبصالية يوم الخميس

De Donderdag Psalie
* Je

qen
pekouws
`mmin
`mmok
@
nem `p]ma] `mpekiwt @ nem pi`Pneuma =e=;=u @ ak`i ouoh
akcw] `mmon .

* Zje gen pek oe-oosh emmien emmok, nem ep tie

matie em Pekjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, ak ie
oewoh ak sootie emmon.

:  نيم إب تى ماتى إمبيك يوت: اواوش إم مين إمموك
ُ * جى خين بيك
. أك إى اووه أكسوتى إممون: نيم بى إبنفما إثؤاب
Want uit Uw eigen wil, en de blijheid van Uw Vader, en
de Heilige Geest, bent U gekomen en heeft ons verlost.

 أتيت:  والروح القدس:  ومسرة أبيك: * ألنك بإرادتك وحدك
. وخلصتنا
/

/

/
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De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

*`Eswp ansaner'alin @ marenjoc
qen ou`hloj @ je pen=o=c I=y=c P=,=c @ `ari
ounai nem nen'u,y.
* E-shop an shan er epsalien, maren khos gen oe
ehlokh, zje Pentshois Iesoes Piegristos, a-rie oe-nai
nem nen epsie-shie.

 جى: او إهلوج
ُ  مارين جوس خين: * إيشوب آن شان إيربصالين
.اوناى نيم نين إبسيشى
ُ  أرى: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wanneer wij zingen, laat ons dan teder zeggen, onze
Heer Jezus Christus, heb genade over onze zielen.

 إصىنع رحمىة:  يىا ربنىا يسىوع المسىيح:  فلنقىل بعذوبىة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

* Do7a Patri ke `Viw : ke `aji`w =P=n=ati : ke nvn
ke `a`i ke ic tovc : `e`wnac `twn e`wnwn `am3n.

* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie:
ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton eonoon amien.
 كي نين كي أإي:  كي أجيـو إبنفماتي: * ذوكسابتـري كي إيو
.  إي اوناس طون إي اونـون أمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واإلبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن

De Donderdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم الخميس

Deel : 1

القطعة االولى
*Pibatoc `eta mw`ucyc @ nau `erof `ebol
hi `psafe @ `ere pi`,rwm moh `nqytf @
oude `mpourwkh `nje nef`kladoc .

* Pie vatos e-ta Mooisies, nav erof evol hie ep shafe, e-re pie ekroom moh en gietf, oe-ze em poe
rook-h enzje nef ek lazos.
 إيرى:  ناف إيروف إيفول هى إبشافى: * بى فاتوس إيطا مويسيس
. اوذى إمبوروكه إنجى نيف إكالذوس: بى إكروم موه إنخيتف
* De struik die Mozes zag, in de wildernis; het
vuur dat erin was, verteerde zijn takken niet.
 ولىم:  والنىار مشىتعلة فيهىا:  موسىى فىي البريىة: * العليقة التىي رآهىا
.تحترق أغصانها

Deel : 1
القطعة االولى
* Foi `ntupoc `mmaria@ ]par;enoc `nat;wleb@ `eta
piLogoc `nte `viwt@ i` af[icarx `ebol `nqytc.
* Ef oi en tiepos em Maria, tie parthenos en atthooleb, e-ta pie loghos ente Efjoot, ie af etshie
sareks evol en giets.

 إيطا:  تى بارثينوس إن أتثوليب: * إفؤى إنتيبوس إم ماريا
. إى أفتشى ساركس إيفول إنخيتس: بى لوغوس إنتى إفيوت
* Dit is een symbool van Maria, de onbevlekte
maagd, door wie het Woord van de Vader kwam, en
van haar het vlees aannam.

 التىىي آتىىى وتجسىىد:  العىىذراء غيىىر الدنسىىة: * ه ىي مثىىال مىىريم
. كلمة اآلب: منها

Deel : 1
القطعة االولى
*`Mpe pi`,rwm `nte tefme;nou] @ rwkh `n`;neji
`n]par;enoc @ ouoh on meneca `;recmacf @ ac`ohi
acoi `mpar;enoc.
* Em pe pie ekroom ente tef meth-noetie, rook-h en ethnezj-ie en tie parthenos, oewoh on menensa ethre-masf, as
o-hie as oi em parthenos.

 روكه إن إثنيجى إن تى: * إمبى بى إكروم إنتى تيف ميثنوتى
 أسؤهى إسؤى:  اووه اون مينينصا إثريس ماسف: بارثينوس
. امبارثينوس
* Het vuur van Zijn Goddelijkheid, ver-brandde de schoot van
de Maagd niet, en nadat zij Hem baarde, bleef zij een maagd.

 بقيت: ُ وأيضا بعد ما ولدته:  لم تحرق بطن العذراء: * ونار الهوته
. عذراء

Refrein

المرد

* Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.

* Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألىال إنثىوف:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومىى: * إيطاف كين آن إفؤى إن نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: بى إفنوتى إممى
* Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا:  لكنه هو اإلله الحقيقي:  آتى وصار إبن بشر: * لم يزل إلها
* Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino
hoewe el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 2

القطعة الثانية
*`Psousou `nnipar;enoc tyrou @ pe
Maria ]Macnou] @ e;bytc on afbwl
`ebol @ `nje picaho`i `nar,eoc.

* Ep shoe-shoe en nie parthenos tieroe, pe Maria
tie masnoetie, ethviets on af vool evol, enzje pie sa
hoewie en arshe-os.
 إثفيتس:  بى ماريا تى ما سنوتى: * إبشوشو إن نى بارثينوس تيرو
. إنجى بى صاهويي إن أرشيؤس: اون أف فول ايفول
* De trots van alle maagden, is Maria de Moeder van God,
ter wille van haar is ingetrokken, de eerste vervloeking.

 مىن أجلهىا أيضىا:  هي مريم والدة اإلله: * فخر جميع العذارى
.  نُقضت اللعنة األولى:

Deel : 2
القطعة الثانية
* Vy`etaf`i hijen pengenoc @ hiten ]parabacic @
`eta ]`chimi swpi `nqytc @ acouwm `ebolqen
`poutah `mpi`ssyn.
* Fie etaf ie hiezjen pen khenos, hieten tie paravasies, e-ta
tie es-hiemie shoopie en giets, as oe-oom evol gen ep oetah
em pie esh-shien.
 إيطا تى:  هيتين تى بارافاسيس: * في إيطاف إي هيجين بين جينوس

.اواوم إيفول خين إبؤطاه إمبى إش شين
ٌ  أس: إسهيمى شوبى إنخيتس
* Die over ons geslacht was uitgeroepen, door de
overtreding, waarin de eerste vrouw viel, toen ze at van de
vrucht van de boom.

 التي وقعىت فيهىا المىرأة:  من قِبل المخالفة: * التي جاءت على جنسنا
. لما أكلت من ثمرة الشجرة:

Deel : 2
القطعة الثانية
* E;be `eua aumas;am@ `m`vro `mpiparadicoc@ hiten
Maria ]par;enoc@ auouwn `mmof nan `nkecop.
* Ethve Adam av mash-tam, em efro em pie
paraziesos, hieten Maria tie parthenos, av oe-oon
emmof nan en kesop.
 هيىتن ماريىا تىى:  إم إفىرو إمبىى باراذيسىوس: * إثفى إيفا أفمىاش تىام
. اواوون إمموف نان إنكيسوب
ُ  أف: بارثينوس
* Door Eva werd de poort, van het Paradijs
gesloten, en door de Maagd Maria, werd hij weer
voor ons geopend.
 فُىتح:  ومن قِبل مريم العذراء:  أ ُغلق باب الفردوس: * من أجل حواء
.لنا مرة أخرى

Deel : 2
القطعة الثانية
* Aner`pem`psa `mpi`ssyn @ `nte `pwnq e;renouwm
`ebol`nqytf @ `ete vai pe `pcwma `m`V] @ nem
pef`cnof `n`aly;inon.
* Maren oe-oosht em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, zje enthof af shenhiet garon, af ie oewoh
af sootie emmon.
اواووم إيفول
ُ  إثرين: * أن إيرب إمبشا إمبى إش شين إنتى ابؤنخ
 نيم بيف إسنوف إن:  إيتى فاى بي إب صوما إم إفنوتى: إنخيتف
.آليثينون
* Wij werden waardig om te eten, van de Boom des
Levens, dat is het Lichaam van God, en Zijn Ware Bloed.

. ودمه الحقيقيين:  أي جسد هللا:  لنأكل منها:* إستحققنا شجرة الحياة

Deel : 2
القطعة الثانية
* 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.
 جىى:  بىى مىاى رومىى إن آغىاثوس: * مارين اواوشت إم بىين سىوتير
.  أفئى أووه افسوتى إممون: إنثوف أفشين هيت خارون

* Laten wij knielen voor onze Verlosser, de Goede
Menslievende, want Hij had erbarmen met ons, Hij
kwam en verloste ons.
 آتى:  ألنه ترأف علينا:  محب البشر الصالح: * فلنسجد لمخلصنا
.وخلصنا

Refrein

المرد

* Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.

* Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألىال إنثىوف:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومىى: * إيطاف كين آن إفؤى إن نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: بى إفنوتى إممى
* Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا:  لكنه هو اإلله الحقيقي:  آتى وصار إبن بشر: * لم يزل إلها
* Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino
hoewe el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 3

القطعة الثالثة
* As `nnouc ie as `ncaji @ ie jincwtem
e;na`sfai @ qa pipelagoc `natcaji
`mmof @ `nte tekmetmairwmi `V] .

*Ash en noes ye ash en sazj-ie, ye zj-ien sootem ethna esh fai, ga
pie pe laghos en at sazj-ie emmof, ente tek met mai roomie
Efnoetie.

 خىابى: يىى جىين سىوتيم إثنىا إشىفاى:نوس يىى آش إنصىاجى
ُ * آش إن
. إنتى تيك ميت ماى رومى إفنوتى:بي لوغوس إن أت صاجى إمموف
* Welk verstand of welke spraak, of welk geluid kan bevatten,
de onuit-sprekelijke uiting, van Uw diepe liefde voor de
mensheid O God.

 باللجة التي ال توصف:  او أي سمع يقدر أن ينهض: * أي عقل او أي قول
.  التي لمحبتك للبشر يا هللا:

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Piouai `mmauatf `nlogoc@ `etau`jvof qajen
ni`ewn tyrou@ kata ]me;=nou] a[ne cwma@ `ebolqen piouai `viwt.
* Pie oewai em mavatf en loghos, etav ekhfof ga
zjen nie e-oon tieroe, kata tie meth-noetie atshne
sooma, evol gen pie oewai Efjoot.
 إيطىاف إجفىوف خىاجين نىى إى اوون: * بى اوواى إم مافاطف إن لوغوس
. إيفول خين بى اوواى إفيوت:  كاطا تى ميث نوتى أتشنى صوما: تيرو
* Het Ene en Enige Woord, is geboren vóór alle tijden,
als de Godheid zonder lichaam, uit de Ene Vader.

 بالالهوت بغيىر جسىد:  المولود قبل كل الدهور: * الواحد وحده الكلمة
.  من اآلب وحده:

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Ouoh vai on `mmauatf@ au`jvof cwmatikwc@ qen
oumetatsib] nem oumet`atvwnh@ `ebolqen
tefmau `mmauatc.
* Oewoh fai on em mavatf ethre masf, em pef vool

evol en tes parthenia, gen fai af oe-onhs evol, zje oe
theotokos te.
 خين او ميت:  أف إجفوف صوماتيكوس: * اووه فاى اون إم مافاطف
. إيفول خين تيف ماف إم مافاطس: أتشيفتى نيم اوميت آت فونه
* En ook Hijzelf, werd geboren in het vlees, zonder
verandering of wijziging, uit Zijn moeder alleen.

 من أمه:  بغير تغيير وال تحول:  ُولد جسديا: * هو ذاته أيضا
.وحدها

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Ouoh on menenca `;recmacf@ `mpefbwl `ebol
`ntecpar;enia@ qen vai afouonhc `ebol@ je
ou;e`otokoc te.

* Oo ep shook en tie met rama-o, nem tie sofia ente
Efnoetie, zje tie nezj-ie etav hiets e-ep hap, as ekhfo
en han shierie gen oe em kah en hiet.

 إمبيىىف فىىول إيفىىول إنتىىيس: * اووه اون مينينصىىا إثىىريس ماسىىف
.  جى اوثيؤطوكوس تى: اواونهس إيفول
ُ  خين فاى أف: بارثينيا
* En nadat zij Hem heeft gebaard, bleef zij een maagd,
en zo heeft Hij getoond, dat zij de Moeder van God is.

:  وبهىىذا أظهرهىىا:  لىىم يحىىل بتوليتهىىا: ُ* وأيضىىا بعىىد أن ولدت ىه
.بأنها والدة اإلله

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`W `pswk `n]metrama`o @ nem ]covia `nte `V] je

]neji `etauhitc `e`phap @ ac`jvo `nhansyri qen
ou`mkah`nhyt .

* Oo ipshook intimet rama-o, nem tiecofia inte ifnoetie, zje
tinezjie etavhits e-ephep, acgfo inhanshieri geen oeimkahinhiet.

 جى تىى نيجىى:  نيم تى صوفيا إنتى إفنوتى: * او إبشوك ان تى ميت راماؤ
. أس إجفو إنهان شيرى خين او إمكاه إنهيت: إيطاف هيتس إإبهاب
* O hoe groot is de rijkdom, en wijsheid van God, want
de schoot onder het vonnis, die kinderen baarde met grote
hartzeer,

 وولىىد:  ألن الىىبطن الواقىىع تحىىت الحكىىم:  وحكمىىة هللا: * يىىالعمق غنىىى
. األوالد بوجع القلب

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Acswpi `noumoumi `nte oumeta;mou @ acmici

nan `nemmanouyl @ a[ne `cperma
afbwl `ebol `m`ptako `mpengenoc.

`nrwmi

@

* As shoopie en oe-moemie ente oe met ath-moe, as miesie
nan en Emmanoe-iel, atshne esper-ma en roomie, af vool
evol em ep-tako em pen khenos.

:  أسميسىى نىان إن إممانوئيىل: اومومى إنتى اوميىت أثمىو
ُ * أس شوبى إن
.  أف فول إيفول إم إبطاكو إمبين جنيوس: أتشينى إسبيرما إن رومى
* werd de Bron van onsterfelijkheid, zij baarde
Emmanuel, zonder menselijk zaad, om het verval van ons
geslacht te herstellen.

:  بغيىىر زرع بشىىر: ت لنىىا عمانوئيىىل
ِ  ولى ِد: * صىار ينبوعىىا لعىىدم المىىوت
. ونقض فساد جنسنا

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Vai marenws oubyf enjw `mmoc@ je pi`wou nak
piat`stahof@ pimairwmi `n`aga;oc `vrefcw] `nnen'u,y@
af`i ouoh afcw] `mmon.
* Fai maren oosh oe-vief en khoo emmos, zje pie oo-oe nak
pie at esh-tahof, pie mai roomie en aghathos ef ref sootie en
nen epsie-shie, af ie oewoh af sootie emmon.
: اوواو ناك بى آت إشطاهوف
 جى بى: * فاى مارين اوش اوفيف إنجو إمموس
ُ
 أفئى أووه أفسىوتى:  إفريف سوتى إن نين إبسيشى: بى ماى رومى إن آغاثوس
. إممون
* Laten wij roepen en zeggen tot Hem: Glorie zij de
Onbevattelijke, de Goede Menslievende, de Redder van
onze zielen, die kwam en ons verloste.
 محىىب البشىىر الصىىالح:  المجىىد لىىك أيهىىا الغيىىر مىىدرك: * فلنصىىرخ نحىىوه قىىائلين
. ألنه آتى وخلصنا: مخلص نفوسنا

Refrein

المرد

* Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.

* Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألىال إنثىوف:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومىى: * إيطاف كين آن إفؤى إن نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: بى إفنوتى إممى
* Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا:  لكنه هو اإلله الحقيقي:  آتى وصار إبن بشر: * لم يزل إلها
* Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino
hoewe el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

القطعة الرابعة

Deel : 4

`W

]timy
`nte
]jinerboki@
`nte
]neji `mpar;eniky@ ouoh `n;eotokoc
ouat`jroj te@ aferme;re `nje piaggeloc.
Oo tie tiemie ente tie zj-ien er vokie, ente tie nezj-ie em
parthenie-kie, oewoh en theotokos oe at ekh-rokh te, af er
methre enzje pie ankhelos.

 اووه إن:  انتى تىى نيجىى إم بىارثينيكى: او تي تيمى إنتى تى جين إيرفوكى
. أف إرميثرى انجى بى آنجيلوس: ثيؤطوكوس او أت إجروج تى
O wat een eer voor de bevruchting, van de maagdelijke schoot,
die God baarde zonder zaad, zoals de engel getuigd had.

 والوالىد اإللىه بغيىر زرع:  الذي للبطن البتولي: يالكرامة الحبل
. إذ شهد المالك:

Deel : 4
القطعة الرابعة
`Etafouonhf `eiwcyv@ efjw `mmoc `mpairy]@ je vy
gar `etacnamacf@ ou `ebolqen ou`pnauma efouab pe.
Etaf oe-onhf e-Joosief, ef khoo emmos em pai rietie,
zje fie ghar etas na masf, oe evol gen oe epnevma
ef-oewab pe.

 جىى:  إفجىو إممىوس أمبىاى ريتىى: اواونهف إ يوسىيف
ُ إيطاف
. او ايفول خين او ابنفما إفؤاب بي: في غار إيطاس ناماسف
Toen hij aan Jozef verscheen, sprak hij alzo, dat
Degene die zij baren zal, van de Heilige Geest is.

 هو من الىروح:  ان الذي ستلده:  قائال هكذا: لما ظهر ليوسف
.القدس

Deel : 4

القطعة الرابعة

`Eti de je ne pilogoc `nte `viwt @ `i af[icarx `ebol `nqytc @
qen oumetatsibt `eacmacf @ aftouho `mpai,et
efjw `mmoc.
E-tie ze zje ne pie loghos ente Efjoot, ie af etshie sareks evol en
giets, gen oe met at shiebtie e-as masf, af toe-ho em pai ket ef
khoo emmos.

 إى آفتشــى ســاركس إيفــول: إيتــى ذى جــى نــى بــى لوغــوس إنتــى إفيــوت
أفتوهو إمبـاى كيـت إفجـو
ُ :  خين اوميت آت شيفتى إى أسماسف: إنخيتس
. إمموس
Want het Woord van de Vader, kwam en nam het vlees aan
van haar, zij baarde Hem zonder verandering; )de engel(
sprak tot hem en zei:
 وزاد هىىذا اآلخىىر:  ولدتىىه بغيىىر تغييىىر:  آتىىى وتجسىىد منهىىا: وأيضىىا كلمىىة اآلب
.قائال

Deel : 4
القطعة الرابعة
Je ec`emici `nousyri@ eu`emou] `epefran je
Emmanouyl@ vy`ete sauouahmef@ je `V] neman.
Zje es e-miesie en oe shierie, ev-e moetie e-pef ran
zje Emmanoe-iel, fie e-te shav oe ah mef, zje
Efnoetie neman.

 إف إي مىوتى إى بيفىران جىى: اوشيرى
ُ جى إس إى ميسى إن
. جى إفنوتى نيمان: او أهميف
ُ  في إيتى شاف: إممانوئيل
“Zij zal een zoon baren, en Hij zal Emmanuël
genoemd worden, hetgeen betekent, God met ons.”

 هللا:  الىىذي تفسىىيره:  ُويىىدعى إسىىمه عمانوئيىىل: انهىىا تلىىد إبنىىا
.معنا

Deel : 4

القطعة الرابعة

Ouoh on ek`emou]@ `epefran je I=y=c@ `n;of
e;nanohem `mpeflaoc@ `ebolqen nou`anomia.
Oewoh on ek-e moetie, e-pef ran zje Iesoes, enthof
ethna nohem em pef la-os, evol gen noe anomia.

 إنثىىىوف:  إى بيفىىىران جىىىى إيسىىىوس: اووه اون إك إى مىىىوتى
.نو آنوميا
ُ  ايفول خين: إثنانوهيم إمبيف الؤس
“En gij zult Hem, de naam Jezus geven, want Hij is
het Die Zijn volk, zal redden van hun zonden.”

 مىىن: يخلىص شىىعبه
ِ  وهىىو الىىذي:  إسىىمه يسىىوع: وأيضىىا تىىدعو
.خطاياهم

Deel : 4

القطعة الرابعة

Icje de `anon pe peflaoc @ `fnanohem `mmon qen
oumetjwri @ ef,w `ebol `nnen`anomia @ marencouwnf
qen outajro .
Ies zje ze anon pe pef la-os, ef na nohem emmon gen oe
met khoorie, ef koo evol en nen anomia, maren soe-oonf
gen oe takhro.

 إفنـــانوهيم إم مـــون خـــين اوميـــت: يســـجى ذى آنـــون بـــى بيـــف الؤس
.سواونف خين او طاجرو
ُ  مارين:  إفكو إيفول إن نين آنوميا: جورى
Wanneer wij Zijn volk worden, zal Hij ons redden met
kracht, Hij zal onze zonden vergeven, laten wij ons in
Hem bevestigen.

 فلنعرفىىه:  ويغفىىر آثامنىىا:  فهىىو يخلصىىنا بقىىوة: فىإذ صىىرنا نحىىن شىىعبه
.بثبات

Deel : 4

القطعة الرابعة

Je `n;of pe `V] qen oume;myi@ aferrwmi qen
oumetatsib]@ `ere pi`wou er`prepi naf@ icjen ]nou
nem sa `eneh.
Zje enthof pe Efnoetie gen oe methmie, af er roomie gen oe
met at shiebtie, e-re pie oo-oe er ep repie naf, ies zjen tie
noe nem sha eneh.

 أف إيررومىى خىين اوميىت أت: جى إنثوف بىى إفنىوتى خىين او ميثمىى
. يسجين تينو نيم شا إينيه: اوواو إير إب ريبى ناف
 إيرى بى: شيفتى
ُ
Want Hij is God in waarheid, Hij werd mens zonder
verandering, de glorie komt Hem toe, nu en tot in
eeuwigheid.

 مىىن اآلن:  المجىىد يليىىق بىىه:  تىىأنس بغيىىر تغييىىر: ألنىىه هىىو هللا بالحقيقىىة
.وإلى األبد

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 5

القطعة الخامسة
`W ninakhi `nnou] @ ouoh `nsouer`svyri
`mmwou @ `nte ];e`otokoc Maria @ etoi
`mpar;enoc `ncyou niben .

Oo nie nak-hie en noetie, oewoh en shoe er eshfierie em
moo-oe, ente tie theotokos Maria, et oi em parthenos en
sie-joe nieven.

 إنتىىى تىىى: ىوواو
ُ  اووه إنشى ٌىو إيىىر إشىىفيرى إم مى: اونىىى نىىاكهى إن نىىوتى
. إتؤى إم بارثينوس إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس ماريا
O wat een goddelijke, wonder-bare weeën, van Maria de
Moeder van God, de Altijd-Maagd.

 العىىذراء كىىل:  لوالىىدة اإللىىه مىىريم:  العجيبىىة التىىي: ياللطلقىىات اإللهيىىة
.حين

Deel : 5
القطعة الخامسة
Nai `ete `ebol `mmwou@ `eau`i euma eucop@ `nje
oupar;enia `nat;wleb@ nem oujinmici `mmyi.
Nai e-te evol em moo-oe, e-av ie evma ev sop, enzje
oe parthenia en at-thooleb, nem oe zj-ien miesie
emmie.

 إنجىىى او: إى أفئىىى إفمىىا إفسىىوب: ىوواو
نىىاى إيتىىى إيفىىول إم مى
ُ
. نيم اوجين ميسى إممى: بارثينيا إن آتثوليب
Want zij is, waar twee werden verenigd, een
onbesmette maagdelijkheid, en een waarachtige
geboorte.

. وميالد حقيقي:  بتولية بال دنس:  إجتمع معا: هذه التي منها

Deel : 5
القطعة الخامسة
Ou gar `mpe ougamoc @ ersorp `epijinmici @ oude
on `mpe pijinmici @ bwl `ebol `ntecpar;enia .
Oe ghar em pe oe ghamos, er shorp em pie zj-ien
miesie, oe-ze on em pe pie zj-ien miesie, vool evol en
tes parthenia.
اوذى اون
ُ :  إيرشىورب إى بىى جىين ميسىى: او غىاموس
ُ او غار إمبىى
ُ
. فول ايفول إنتيس بارثينيا: امبى بى جين ميسى
Want het huwelijk, ging niet vooraf aan de
geboorte, en de geboorte deed haar niet, haar
maagdelijkheid verliezen.
. أيضا بتوليتها:  ولم يحل الميالد:  الميالد زواج: ألنه لم يسبق

Deel : 5
القطعة الخامسة
Vy gar `etaumacf hwc nou]@ `apa;yc `ebolqen
`viwt@ aumacf on kata carx@ `apa;yc `ebolqen
]par;enoc.
Fie ghar etav masf hoos noetie, a-pa-thies evol gen
Efjoot, av masf on kata sareks, a-pa-thies evol gen
tie parthenos.
:  إم بىىاثيس إيفىىول خىىين إفيىىوت: فىىى غىىار إيطىىاف ماسىىف هىىوس نىىوتى
. آباثيس إيفول خين تى بارثينوس: أفماسف اون كاطا ساركس
Want Hij die zonder pijn, uit de Vader geboren is, is
ook zonder pijn, uit de Maagd geboren in het vlees.
 بغيىر:  ُولىد أيضىا حسىب الجسىد:  بغير ألم مىن اآلب: ألن الذي ُولد إله
.ألم من العذراء

Deel : 5

القطعة الخامسة

Ouai pe `ebolqen `cnau@ oume;nou] nem oumetrwmi@ qen
vai ceouwst `mmof `nje nimagoc @ eu,w `nrwou
euer;e`ologin.
Oewai pe evol gen esnav, oe meth-noetie nem oe met
roomie, gen fai se oe-oosht emmof enzje nie makhos, ef koo
en roo-oe ev er the-o-lokhien.
 خىين فىاى سىى:  او ميىث نىوتى نىيم اوميىت رومىى: اواى بى ايفول خىين إسىناف
.روواو إف إير ثيؤلوجين
 إفكو إن: اواوشت إمموف إنجى نى ماجوس
ُ
ُ
Eén natuur uit twee, de Goddelijkheid en Menselijkheid.
Daarom knielden de Wijzen voor Hem in stilte, terwijl ze
Zijn Goddelijkheid uitten.

:  ولهىىىذا سىىىجد لىىىه المجىىىوس:  الهىىىوت وناسىىىوت: هىىىو إتحىىىاد اإلثنىىىين
.ساكتين وناطقين بالهوته

Deel : 5
القطعة الخامسة
Au`ini naf `noulibanoc hwc nou]@ nem ounoub hwc
ouro@ nem ousal eu]myini@ `epefmou `nreftanqo.
Av ie-nie naf en oe liebanos hoos noetie, nem oe
noeb hoos oero, nem oe shal ev tie mienie, e-pef zjien moe en ref tan-go.
 نىيم:اورو
ُ  نىيم اونىوب هىوس: أف إينى ناف إنؤليفانوس هىوس نىوتى
.  اى بيف جينمو إنريف طانخو: اوشال إفتي مينى
Zij boden Hem wierook aan als God, en goud als
Koning, en mirre als teken, van Zijn levengevende
dood.

 علىىىى موتىىىه:  ومىىىرا عالمىىىة:  وذهبىىىا كملىىىك: قىىىدموا لىىىه لبانىىىا كإلىىىه
.المحيي

Deel : 5

القطعة الخامسة

Vai `etafsopf `erof e;byten@ qen pefouws `mmin `mmof@ `nje
piouai `mmauatf pimairwmi `n`aga;oc `vrefcw] `nnen'u,y@ af`i
ouoh afcw] `mmon.
Fai etaf shopf erof ethvie-ten, gen pef oe-oosh em mien emmof,
enzje pie oewai em mavatf pie mai roomie en aghathos ef ref
sootie en nen epsie-shie, af ie oewoh af sootie emmon.

 إنجىى: اواووش إم مىين إممىوف
ُ  خىين بيىف: فاى إيطاف شوبف إيروف اثفيتىين
 إفريىىف سىىوتى ان نىىين:  بىىى مىىاى رومىىى إن آغىىاثوس: بىىى اوواى إم مافىىاطف
. أفئى أووه أف سوتى إممون: إبسيشى
Die Hij accepteerde omwille van ons, door Zijn eigen wil, de
Ene Enige Goede Menslievende Redder van onze zielen, die
kwam en ons verloste.

 محىب البشىر:  بإرادته وحىده والواحىد وحىده: هذا الذي قبله من أجلنا
. آتى وخلصنا: الصالح مخلص نفوسنا

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 6

القطعة السادسة
`W ]nis] `n`svyri @ ;y`etac[i ejwc
`n]byt @ `ebolqen pi`cvir `n`adam @
sa`ntouer`plazin `mmoc eu`chimi .

Oo tie nieshtie en eshfierie, thie etas etshie e-khoos
en tie viet, evol gen pie esfier en Adam, sha en toe
er eplazien emmos ev es hiemie.
 إيفول:  ثى ايطاس تشى إيجوس إن تى فيت: اوتى نيشتى إن اشفيرى
. شا إنتو إر إبالزين إمموس إف إسهيمى: خين بى إسفير إن آدام
O wat een groot wonder, Hij nam een rib, van
Adams zij, en maakte daarvan een vrouw.

. و ُجبلت منه امرأة:  من جنب أدم:  أخذ الضلع: يا ِلعظم أعجوبة

Deel : 6
القطعة السادسة
Piou`wsem tyrf `nte ]metrwmi@ actyif qen
oujwk `ebol@ `m`V] pidimiourgoc@ ouoh `nlogoc
`nte `viwt.

Pie oe-oo-shem tierf ente tie met roomie, as tief gen
oe-khook evol em Efnoetie, pie ziemie-oerghos,
oewoh en loghos ente Efjoot.
 أستيف خىين او جىوك ايفىول: اواووشيم تيرف إنتى تى ميت رومى
ُ بى
. أووه إن لوغوس إنتى إفيوت:  بى ذيمى أورغوس: إمفنوتى
Zij gaf alle vorm van de mensheid, met volmaaktheid aan
de Heer, de Schepper, het Woord van de Vader.

. وكلمة اآلب:  هلل الخالق:  أعطتها بالكمال: كل عجينة البشرية

Deel : 6
القطعة السادسة
Vai `etaf[icarx `ebol `nqytc@ qen oumetatsib]
`eacmacf@ hwc rwmi aumou] `epefran@ je
Emmanouyl.
Fai etaf etshie sareks evol en giets, gen oe met at-shiebtie eas masf, hoos roomie av moetie e-pef ran, zje Emmanoe-iel.

 خين اوميت أتشيفتى إى: فاى إيطافتشى ساركس إيفول إنخيتس
. جى إممانوئيل:  هوس رومى أفموتى إبيفران: أسماسف
Hij die het vlees aannam van haar, zonder
verandering, baarde zij als mens, en Hij werd
Emma-nuël genoemd.
 و ُدعي إسمه:  ولدته كإنسان:  بغير تغيير: هذا الذي تجسد منها
.عمانوئيل

Deel : 6

القطعة السادسة

:ai on marentwbh `mmoc@ hwc ;e`otokoc `ncyou niben@
e;recer`precbeuin
`e`hryi
`ejwn@
nahren
pecsyri `mmenrit.
Thai on maren toobh emmos, hoos Theotokos en sie-joe
nieven, ethres er epresve-vien e-ehrie e-khoon, nahren pes
shierie em menriet.

:  هىىوس ثيؤطوكىىوس إنسىىيو نيفىىين: ثىىاى اون مىىارين طوبىىه إممىىوس
 نىىىاهرين بىىىيس شىىىيرى إم: إثىىىريس إيىىىر إبريسىىىفيفين إإهىىىرى إيجىىىون
.مينريت
Laten ook wij vragen aan haar, als de Altijd-Theotokos,
om onze voorspraak te zijn, bij haar Geliefde Zoon.

 أمىام:  أن تشىفع فينىا:  كوالىدة اإللىه كىل حىين: هي أيضا فلنطلىب إليهىا
.إبنها الحبيب

Deel : 6

القطعة السادسة

Je `ctaiyout gar `emasw@ `ntotou `nny=e=;=u tyrou@
nipatriar,yc je ac`ini nwou@ `mvy`etoujoust `ebol
qajwf .
Zje es tajoet ghar e-mashoo, en to-toe en nie eth-oewab
tieroe, nie patriarshies zje as ie-nie noo-oe, em fie e-toe
khoesht evol ga khoof.

 نىىىى:  إنطوطىىىو إن نىىىى إثىىىؤاب تيىىىرو: جىىىى إسىىىطايوت غىىىار إيماشىىىو
. إمفى إيتوجوشت إيفول خاجوف:نواو
باطريارشيش جى أس إينى
ُ
Want zij wordt hoog vereerd, door alle heiligen en
patriarchen, want zij heeft tot hen gebracht, Degene die zij
verwachtten.

 ألنهىا أتىت:  ورؤسىاء اآلبىاء:  عند جميىع القديسىين: ألنها ُمكرمة جدا
.لهم بمن كانوا ينتظرونه

Deel : 6

القطعة السادسة

Nem ni`provytyc de on `omoiwc@ vy`etafer`provyteuin e;bytf@ qen ou;o `nry] nem oumys `n`cmot@
je `fna`i `ntefcw] mmon.
Nem nie eprofieties ze on omoi-oos, nie etav er eprofietevien eth-vietf, gen oe tho en rietie nem oe miesh en
esmot, zje ef na-ie entef sootie emmon.
:  فىىي إيطىىاف إرإبىىروفيتيفين اثفيتىىف: نىىيم نىىى إبىىروفيتيس ذى اون اومىىوي اوس
. جى إفنائى إنتيف سوتى إممون: خين اوثو إنريتى نيم اوميش إن إسموت
En eveneens alle profeten, die profeteerden over Hem, op
talrijke manieren en vele overeenkomsten, dat Hij zou
komen en ons verlossen.

:  بىىأنواع كثيىىرة وأشىىباه شىىتى:  الىىذين تنبىىأوا مىىن أجلىىه: كىىذلك األنبيىىاء
.بأنه يأتي ويخلصنا

Deel : 6
القطعة السادسة
Nem ni`apoctoloc eucop@ je `n;oc pe ]ref`jve@
`mvy`etouerkurizin `mmof @ qen ]oikoumeny tyrc.
Nem nie apostolos evsop, zje enthos pe tie ref ekhfe, em fie e-toe er kieriezien emmof, gen tie iekoemenie tiers.

:  جىى إنثىوس بىى تيريىف إجفىى: نيم نى آبوسطولوس إفسوب
. خين تى إيكومينى تيرس:إمفى إيتو إيركيريزين إمموف
En alle apostelen tezamen, want zij is de Moeder,
van Hem waarover zij predikten, in de gehele
wereld.
. في كل المسكونة:  الذي كرزوا به:  ألنها هي والدة: والرسل معا

Deel : 6
القطعة السادسة
Nia;lityc `mmarturoc@ je af`i `ebol `nqytc@ `nje
pou`agoino;etyc@ `mmyi pen=o=c I=y=c P=,=c.
Nie ath-lieties em martieros, zje af ie evol en giets,
enzje poe aghie-no the-ties emmie, Pentshois Iesoes
Piegristos.

 إنجىىىى بىىىو:  جىىىى أفئىىىى ايفىىىول إنخيىىىتس: نىىىى أثليتىىىيس إممىىىارتيروس
. بينشويس إيسوس بخرستوس: آغوينوثيتيس إممى
En de strijdende martelaren, want uit haar kwam
voort, de Stichter van de ware strijd, onze Heer
Jezus Christus.
:  واضىع جهىادهم الحقيقىي:  ألنه قد خرج منها: والشهداء المجاهدين
.ربنا يسوع المسيح

Deel : 6

القطعة السادسة

Vai maren]`wou `n]metnis]@ `nte tefmetrama`o
etos@
nem
tefcovia
`natauryjc@
en`eretin `mpefnis] `nnai.
Fai maren tie oo-oe en tie met nieshtie, ente tef met rama-o
et osh, nem tef sofia en at av riekhs, en e-retien em pef
nieshtie en nai.

 انتى تيف ميت راما او إتؤش: او إنتى ميت نيشتى
ُ فاى مارين تى اوو
. إن أريتين امبيف نيشتى إن ناى:  نيم تيف صوفيا إن آطاف ريجس:
Laten wij daarom verheerlijken, de grootheid van Zijn
rijkdom, en Zijn onbeperkte wijsheid, smekend om Zijn
grote genade.

 سىىائلين:  وحكمتىىه التىىي ال تحىىد:  عظمىىة غنىىاه الجزيىىل: هىىذا فلنمجىىد
.رحمته العظيمة

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 7

القطعة السابعة

Afwrk `nje `P=o=c @ `nDauid qen oume;myi
@
ouoh
`nnefjolf
je
@ `ebolqen `poutah `nte tekneji @ ]na,w
hijen pek`;ronoc.
Af oork enzje Eptshois en Davied gen oe methmie,
oewoh en nef kholf zje, evol gen ep oe-tah ente tek
nezj-ie, tie na koo hiezjen pek ethronos.
:  اووه إن نيف جولف جىى:  إن دافيد خين اوميثمى:آفورك إنجى إبشويس
. تى ناكو هيجين بيك إثرونوس: ايفول خين إبؤطاه انتى تيك نيجى
De Heer heeft gezworen aan David in waarheid, en
kwam er niet op terug: “Van de vrucht van uw schoot,
zal ik uw troon zetelen.”
. أضع على كرسيك:  أن من ثمرة بطنك:  بالحق ولم يحنث: أقسم الرب لداود

Deel : 7
القطعة السابعة
`O;en `etaf;wt `nhyt@ `nje pi`;myi je `ebol `mmof@
cena`jvo `mP=,=c kata carx@ afkw] akribwc.
O-then etaf thoot en hiet, enzje pie ethmie zje evol emmof,
se na ekh-fo em Piegristos kata sareks, af kootie akrie
voos.

 سىينا:  إنجىى بىى إثمىى جىى ايفىول إممىوف: اوثين إيطاف ثوت إنهيىت
. أفكوتى أكريفوس: إجفو إم بخرستوس كاطا صاركس
Toen de rechtvaardige, met heel zijn hart vroeg, dat
Christus daar geboren zou worden in het vlees,
vroeg hij vurig,

 المسىيح حسىب الجسىد:  قلبا أن منه يولد: فلهذا لما طلب البار
.  طلب بإجتهاد:

Deel : 7
القطعة السابعة
`Ejimi `nouma`nswpi @ `m`P=o=c `V] pilogoc @ ouoh vai
afjokf `ebol @ qen ounis] `n`srwic.
E-zj-iemie en oe ma en shoopie, em Eptshois
Efnoetie pie loghos, oewoh fai af khokf evol, gen oe
nieshtie en eshroois.

:  إم بشىىويس إفنىىوتى بىىى لوغىىوس: إي جيمىىى إنؤمىىا إنشىىوبى
. خين او نيشتى إن إش رويس:اووه فاى أفجوكف إيفول
om een woning te vinden, voor de Heer God het
Woord, en dit werd vervuld, met een groot
mysterie.

. بسر عظيم:  وهذا أكمله:  للرب اإلله الكلمة: يجد مسكنا
ِ أن

Deel : 7
القطعة السابعة
Ouoh catotf afws `ebol@ qen pi`pneuma efjw
`mmoc@ je anco;mec qen evra;a@ ete by;leem te.
Oewoh sa totf af oosh evol, gen pie epnevma ef khoo
emmos, zje an soth-mes gen Efratha, e-te Biethle-em te.

 خــــين بــــى إبنفمــــا إفجــــو: اووه صــــاطوتف أف اوش إيفــــول
. إيتى فيثليئيم تى:  جى أنسوثميس خين إفراثا: إمموس
En onmiddelijke riep hij uit, door de Geest: “Wij
hebben van haar gehoord in Efrata, dat is
Bethlehem.”

 التىي:  قد سمعنا في افراثة:  قائال إننا: وللوقت صرخ بالروح
.هي بيت لحم

Deel : 7
القطعة السابعة
Pima `etaferkata-xioin `mmof@ `nje Emmanouyl
pen-Nou]@ e;rou`jvof `nqytf kata carx@ e;be
vy`ete vwn `noujai.
Pie ma etaf er kataksien emmof, enzje Emmanoeiel Pennoetie, ethroe ekh-fof en gietf kata sareks,
ethve fie e-te foon en oe-khai.
:  إنجىىى إممانوئيىىل بىىين نىىوتى: بىىى مىىا إيطىىاف إركاطاكسىىيوين إممىىوف
. إثفى في إيتى فون إنؤجاى: إثرو إجفوف إنخيتف كاطا صاركس
De plaats die onze God Emmanuël, heeft gekozen om er
geboren te worden, in het vlees, voor onze verlossing.

:  أن يُولىىد فيىه حسىىب الجسىىد:  عمانوئيىىل إلهنىا: الموضىع الىىذي تفضىل
.من أجل خالصنا

Deel : 7
القطعة السابعة
Kata `vry] on `etafjoc @ `nje Mi,eoc pi`provytyc
@ je nem `n;o hwi by;leem @ `pkahi `nevra;a .
Kata efrietie on etaf khos, enzje Miege-os pie
eprofieties, zje nem entho hooi Biethle-em, ep kahie
en Efratha.

 إنجىىىىىى ميخيىىىىىؤس بىىىىىى: كاطىىىىىا إفريتىىىىىى اون إيطىىىىىاف جىىىىىوس
. إبكاهى إن إفراثا:  جى نيم إنثو هوى فيثليئيم: ابروفيتيس
Zoals Micha de Profeet, alzo verkondigd heeft: “En
gij, Bethlehem, het land van Efrata,

 أرض: ت أيضىا يىا بيىت لحىم
ِ  وأنى:  ميخىا النبىي: كما قىال أيضىا
.إفراثة

Deel : 7
القطعة السابعة
`N;o oukouji an `ebol@ qen nimethygemwn `nte
Ioude`a@ ef`e`i gar `ebol `nqy] `nje ouhygoumenoc@
vye;na`amoni `mpalaoc picrayl.
Entho oe koezj-ie an evol, gen nie met hie-khemoon
ente Joeze-a, ef e-ie ghar evol en gietie enzje oe
hieghomenos, fie ethna a-monie em pa la-os Piesra-iel.
 إف إ إى غىار:  خين نى ميىت هيغيمىون انتىى يىودا: إنثو اوكوجى آن إيفول
 فىىىىي إثنىىىىا آمىىىىونى إمبىىىىاالؤس: إنجىىىىى او هيغومينىىىىوس: إيفىىىىول إنخيتىىىىى
.بيسرائيل
al zijt gij klein, onder de leiders van Juda, want uit u zal een
leidsman voortkomen, die zal weiden mijn volk Israël.”

 يرعىىى: ىك يخىىرج مىىدبر
ِ  ألنىىه منى:  بىىين واليىىات يهىىوذا: لسىىت الصىىغرى
.شعبي إسرائيل

القطعة السابعة

Deel : 7

`W nim naicumvwnia@ `nte nai`provytyc eucop@
ny`etauer`provyteuin
e;be `pjin`i `mP=,=c.

qen

pai`Pneuma

`nouwt@

Oo niem nai siemfoonia, enten ai eprofieties evsop, nie etav
er eprofie-tevien gen pai epnevma en oe-oot, ethve ep zj-ien
ie em Piegristos.

 نىىى إيطىىاف إيىىر:  إنتىىى نىىى إبىىروفيتيس إفسىىوب: اونىىيم نىىاى سىىيمفونيا
 إثفىىىىى ايجىىىىين إى إم: او اووت
ُ إبىىىىرو فيتيفىىىىين خىىىىين بىىىىاى إبنفمىىىىا إن
.بخرستوس
Wat een overeen-stemming, van al deze profeten tezamen, die
pro-feteerden met deze ene Geest, over de Komst van Christus.

 الذين تنبأوا بهذا الروح الواحىد:  الذي ألولئك األنبياء: يا لهذا التوافق
. من أجل مجئ المسيح:

Deel : 7
القطعة السابعة
Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc
@ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot
en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis
zjen tie noe nem sha eneh.
 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  والىروح القىدس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 8

القطعة الثامنة
Piouai `ebolqen ]`triac @ pi`omo-oucioc
nem `viwt @ `etafnau `epen;ebio @ nem
tenmetbwk etoi `nsasi .

Pie oewai evol gen tie Trias, pie omo-oesios nem Efjoot,
etaf nav e-pen thevio, nem ten met vook etoi en sha-shie.

: اومواوسىىيوس نىىيم إفيىىوت
 بىىى: بىىى اوواى إيفىىول خىىين تىىى إتريىىاس
ُ
. نيم تين ميت فوك إتؤى إن شاشى: إيطاف ناف إ بين ثيفيو
De Ene van de Drie-eenheid, één in wezen met de
Vader, toen Hij neerkeek op onze verdruk-kingen,
en onze bittere slavernij.
:  لما نظر إلى مىذلتنا:  المساوي لآلب في الجوهر: الواحد من الثالوث
.وعبوديتنا المرة

Deel : 8

القطعة الثامنة

Afrek
nivyou`i
`nte
nivyou`i
@
af`i `e`;mytra `n]par;enoc @ aferrwmi `mpenry] @
saten `vnobi `mmauatf .
Af rek nie fie-oewie ente nie fie-oewie, af ie e-eth-mietra en
tie parthenos, af er roomie em pen rietie, sha ten ef novie
em mavatf.

:  أفئىى إ إث ميتىرا إن تىى بىارثينوس: أفريك نى فيؤيى إنتى نى فيىؤيى
.  شاتين إفنوفى إممافاطف: أف إيررومى إمبين ريتى
Neigde Hij de hemel der hemelen, en kwam tot de schoot
van de Maagd, Hij werd mens zoals wij, als Enige zonder
zonde.

:  وصار إنسانا مثلنا:  وآتى إلى بطن العذراء: طأطأ سموات السموات
.ما خال الخطية وحدها

Deel : 8
القطعة الثامنة
`Etaumacf qen By;leem @ kata ni`cmy `nte
ni`provytyc @ aftoujon afcw] `mmon @ je `anon pe
peflaoc .
Etav masf gen Biethle-em, kata nie esmie ente nie eprofieties, af toe khon af sootie emmon, zje anon pe pef la-os.

 أف:  كاطا نى إسمى إنتى نىى إبىروفيتيس: إيطاف ماسف خين فيثليئيم
. جى آنون بى بيف الؤس: توجون أفسوتى إممون
Toen Hij werd geboren in Bethlehem, volgens de
spraken van de profeten, heeft Hij ons gered en
verlost, want wij zijn Zijn volk.
 ألننىىا نحىىن:  أنقىىدنا وخلصىىنا:  كأخبىىار األنبيىىاء: لمىىا ُولىىد فىىي بيىىت لحىىم
.شعبه

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 9

القطعة التاسعة
Ainau `eoumyini @ afouonhf qen `tve@
ic ou`chimi ecjolh `m`vry @ `n;oc on `ere
piioh @ capecyt `nnec[alauj.

Ai nav e-oe mienie af oe-onhf gen etfe, ies oe es-hiemie es kholh
em efrie, enthos on e-re pie joh, sa pe-siet en nes et sha-lavkh.

 إيىىىىس او إسىىىىهيمى: اواونهىىىىف خىىىىين إتفىىىىى
ُ  أف: أينىىىىاف إى إومينىىىىى
 صىىابي سىىيت إن نىىيس:  إنثىىوس اون إيىىرى بيىىوه: إسىىجوله إم إفىىرى
.تشاالفج
Ik zag een groot teken in de hemel verschijnen, een vrouw
met de zon bekleed, en ook de maan, was onder haar voeten.

:  بالشىمس والقمىر:  إذ بإمرأة متسىربلة: رأيت آية ظهرت في السماء
.أيضا تحت رجليها

Deel : 9
القطعة التاسعة
`Ere ouon myt`cnau `nciou @ oi `,lom `ejen tec`ave@
ec`mboki ec]nakhi@ ecws `ebol ecnamici.
E-re oe-on miet esnav en sie-joe, ie eklom ezjen tes a-fe, es
em vokie es tie nak hie, es oosh evol es na miesie.

 اوى إكلىوم هيجىين تىيس آفىى: اواون ميت اسناف إنسيو
ٌ إيرى
 إسؤش إيفول إسناميسى:  إس إمفوكى إس تى ناكهى:
Een krans van twaalf sterren, was op haar hoofd,
en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën,
om te baren.

:  وهىىىي ُحبلىىىى تىىىتمخض:  تكلىىىل رأسىىىها: وإثنىىىا عشىىىر كوكبىىىا
.صارخة لتلد

Deel : 9
القطعة التاسعة
`Ete ;ai te Maria @ ]ve `mberi ethijen pikahi @ `eta
piry `nte ]me;myi @ sai nan `ebol `nqytc.
E-te thai te Maria, tie fe em verie et hiezjen pie
kahie, e-ta pier ie ente tie methmie, shai nan evol en
giets.

 إيطىا:  تى في إمفيرى إت هيجين بى كاهى: إيتى ثاى تى ماريا
. شاى نان ايفول إنخيتس: بيرى إنتى تى ميثمى
Dit is Maria, de nieuwe hemel op aarde, de Zon der
Gerechtigheid, schijnt over ons door haar.

 المشىىرقة لنىىا:  السىىماء الجديىىدة التىىي علىىى األرض: هىىي مىىريم
. شمس البر: منها

Deel : 9

القطعة التاسعة

Piry gar `etecjolh `mmof @ pe pen=o=c I=y=c P=,=c @ ouoh
piioh etqa nec[alauj @ pe Iwannyc piref]wmc .
Pie rie ghar et es-kholh emmof, pe Pentshois Iesoes
Piegristos, oewoh pie joh et ga nes et sha-lavkh, pe Joannies pie ref tie ooms.

 بى بينشىويس إيسىوس بخرسىتوس: بيرى غار إى تيس جوله إمموف
. بى يؤانس بى ريفتى أومس:  اووه بيوه إت خا نيس تشاالفج:
Want de Zon die haar bekleed, is onze Heer Jezus
Christus, en de maan onder haar voeten, is Johannes de
Doper.

 والقمىىر الىىذي:  هىىي ربنىىا يسىىوع المسىىيح: ألن الشىىمس المتسىىربلة بهىىا
. هو يوحنا المعمدان: تحت رجليها

Deel : 9
القطعة التاسعة
Pimyt`cnau gar `nciou@ etoi `n`,lom e` jen tec`ave@
pe pimyt`cnau `n`apoctoloc@ eukw] eroc eu]taio
nac.
Pie miet esnav ghar en sie-joe, et oi en eklom ezjen
tes a-fe, pe pie miet esnav en apostolos, ev kootie
eros ev tie tajo nas.
 بىى بىي:  تؤى إن إكلوم ايجين تىيس آفىى:بي ميت إسناف غار إنسيو إ
. إفكوتى إيروس إفتى طايو ناس: ميت إسناف إن آبوسطولوس
De krans van twaalf steren, op haar hoofd, zijn de
twaalf apostelen, die haar omringen en vereren.
 يحيطون:  هي اإلثنا عشر رسوال:  المكللة رأسها: واإلثنا عشر كوكبا
.بها ويكرمونها

Deel : 9
القطعة التاسعة
E;be vai nilaoc tyrou@ maren]`wou `n]par;enoc@
je acmici nan `m`V]@ ectob `nje tecpar;enia.
Ethve fai nie la-os tieroe, maren tie oo-oe en tie
parthenos, zje as miesie nan em Efnoetie, es tob
enzje tes parthenia.
 جىىى: اوواو إن تىىى بىىارثينوس
 مىىارين تىىى: اثفىىى فىىاى نىىى الؤس تيىىرو
ُ
. إسطوب إنجى تيس بارثينيا: اسميسى نان إمفنوتى
Laten wij daar-voor de Maagd ver-heerlijken, O
alle volkeren, want zij heeft God voor ons gebaard,
en haar maagdelijkheid bleef verzegeld.
 وبتوليتها:  ألنها ولدت لنا هللا:  نمجد العذراء: فلهذا يا جميع الشعوب
.مختومة

المرد

Refrein

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@ alla
n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en roomie,
alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie emmon.

 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.
/

/

/

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
`V] piat`snau `erof @ qajwou `nni`ewn
tyrou @ afer`pem`psa `nnau `epef`wou @
`nje Mw`ucyc hijen pitwou .
Efnoetie pie at eshnav erof, ga khoo-oe en nie e-oon tieroe,
af er ep em-epsha en nav e-pef oo-oe, enzje Mooisies
hiezjen pie too-oe.

 أف إر:  خىىاجوؤ إن نىىى إى أون تيىىرو: إفنىىوتى بىىى آت اشىىناف إيىىروف
.طوواو
 إنجى مويسيس هيجين بى: اوواو
إب إم ابشا إن ناف إبيف
ُ
ُ
God de Onzienlijke, die vóór alle tijden was; Mozes was
waardig Zijn glorie te zien, op de berg.

 مجىده:  إسىتحق أن يىرى موسىى:  قبىل كىل الىدهور: هللا الغير المنظور
.على الجبل

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
Afnau gar `epibatoc @ `ere pi`,rwm moh
`nqytf @ oude `mpourwkh `nje
nef`kladoc @ oude `mpe nefjwbi tako.
Af nav ghar e-pie vatos, e-re pie ekroom moh en gietf, oe-ze em
poe rook-h enzje nef ekla-zos, oe-ze em pe nef khoovie ta-ko.

 اوذى:  إرى بىىىى إكىىىروم مىىىوه إنخيتىىىف: أفنىىىاف غىىىار إيبىىىى فىىىاطوس
. اوذى إمبى نيف جوفى طاكو: إمبوروكه إنجى نيف إكالذوس
Want Hij zag de struik, en het vuur erin, en zijn takken
werden niet verteerd, en zijn bladeren werden niet
beschadigd.

 ولىىم:  ولىىم تحتىىرق أغصىىانها:  والنىىار مشىىتعلة فيهىىا: ألنىىه رأى العليقىىة
.يفسد ورقها

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
Pi`,rwm men aferlampin@ qen pibatoc nafrwkh
an@ je `ere `V] caqoun `mmou@ efcaji `n;of nem
pi`provytyc.
Pie ekroom men af er lampien, gen pie vatos naf rook-h an,
zje e-re Efnoetie sagoen emmos, ef sazj-ie enthof nem nie
eprofieties.

 جىى:  خىين بىى فىاطوس نىاف روكىه آن: بى إكروم مين أف إير المبين
. إفصاجى إنثوف نيم بى إبروفيتيس: إيرى إفنوتى صاخون إمموس
Hoewel het vuur brandde, werd de struik niet verteerd,
omdat God daarbinnen was, en sprak tot de profeet.

 وهىىو:  ألن هللا داخلهىىا:  فىىي العليقىىة ولىىم تحتىىرق: فالنىىار كانىىت تشىىتعل
.يخاطب النبي

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
Je `w Mw`ucyc `w Mw`ucyc@ `w Mw`ucyc pe]mei
`mmof@ `anok pe `V] `nte nekio]@ `mmon ke ouai
`ebyl `eroi.
Zje oo Mooisies oo Mooisies, oo Mooisies pe tie meej emmof,
anok pe Efnoetie ente nek jotie, emmon ke oewai eviel eroi.

 آنىوك:  او مويسيس بى تيمىى إممىوف: جى او مويسيس او مويسيس
. إممون كى اوواى إيفيل إيروى: بى إفنوتى إنتى نيك يوتى
Zeggend: “O Mozes O Mozes, O Mozes, die ik
liefheb, Ik ben de God van uw vaderen, en er is
geen ander naast Mij.”
:  أنا هىو إلىه أبائىك:  يا موسى الذي أنا أحبه: قائال يا موسى يا موسى
.وليس آخر سواي

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
Bwl `mpi;wou`i `ebol@ vy`etoi `enek[alauj@ je
pima `etek`ohi `eratk hijwf@ oukahi efouab pe `w
pi`provytyc.
Vool em pie thoo-oewie eol, fie et oi e-nek et shalavkh, zje pie ma e-tek o-hie eratk hie khoof, oe
kahie ef oe-wab pe oo pie eprofie-ties.
 جى بى ما إتيـك:  في إتؤى إنيك تشاالفج: ثوواوويى إيفول
فول إمبى
ُ
. او كاهى إفؤاب اوبى إبروفيتيس: اوهى إيراتك هيجوف
“Doe uw schoenen, van uw voeten, want de plaats
waarop gij staat, is heilige grond O profeet.”
:  الىذي أنىت واقىف عليىه:  ألن الموضىع: حل الحذاء الىذي فىي رجليىك
.أرض مقدسة أيها النبي

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
`Arinoin nak `mpibatoc@ `ere pi`,rwm moh `nqytf@
oude `mpourwkh `nje nef`kladoc@ oude `mpe
nefjwbi tako.

Arie nien nak em pie vatos, e-re pie ekroom moh en
gietf, oe-ze em poe rook-h enzje nef ekla-zos, oe-ze
em pe nef khoovie ta-ko.
 اوذى إم:  إيرى بى إكـروم مـوه إنختيـف: آرى نين ناك إمبى فاطوس
. اوذى امبى نيف جوفى طاكو: بوروكه إنجى نيف إك الذوس
Overdenk de struik, en het vuur erin, zijn takken werden
niet verteerd, en zijn bladeren werden niet beschadigd.

 ولىم يفسىد:  ولىم تحتىرق أغصىانها:  والنار مشتعلة فيها: تأمل العليقة
.ورقها

De Donderdag Lobsh

لُبش يوم الخميس

`Foi `ntupoc `mMaria@ ]par;enoc `nat;wleb@ `eta
pilogoc `nte `viwt@ `i af[icarx `ebol`nqytc.
Ef oi en tie-pos em Maria, tie parthenos en at-thooleb, e-ta
pie loghos ente Efjoot, ie af etshie sareks evol en giets.

 ايطىابى لوغىوس:  تى بارثينوس إن آتثوليىب: إفؤى إنتيبوس إم ماريا
. إى إفتشى صاركس إيفول إنخيتس: إنتى إفيوت
Dit is een symbool van Maria, de onbevlekte
maagd, door wie het Woord van de Vader kwam, en
van haar het vlees aannam.

:  التي تجسد منها:  العذراء غير الدنسة: هي مثال لمريم
.كلمة اآلب

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
E;be vai ten`er,oreuin@ nem Iwannyc pipar;enoc@
je e;ouab `nje taiselyt@ `etaucelcwlc `mpiHiyb.
Ethve fai ten er go-revien, nem Jo-annes pie
parthenos, zje es-oewab enzje tai sheliet, etav selsools em pie hie-jieb.
 جىى إثىؤاب:  نىيم يىؤانس بىى بىارثينوس: إثفى فاى تىين إيىر خىوريفين
. ايطاف سيل سولس إمبى هييب: إنجى طاى شيليت
Daarom prijzen wij, met de maagdelijke Johannes,
en zeggen: “Rein is deze Bruid, die versierd is voor
het Lam.”
 طىىىاهرة هىىىي هىىىذه:  مىىىع يوحنىىىا البتىىىول قىىىائلين: مىىىن أجىىىل هىىىذا نمىىىدح
. التي ُزينت للحمل: العروسة
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لُبش يوم الخميس

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 إبشوشو:  تي أورو إممي إن آليثيني: شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إنتي بين جينوس
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت لنا:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.عمانوئيل

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
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.
 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 voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden
vergeeft.
 أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا:

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* W pen=o=c I=y=c P=,=c @ vyet`wli
`m`vnobi `mpikocmoc @ opten hwn nem
nekhiyb @ nai etcaou`inam `mmok .
*O Pentshois Iesoes Piegristos, fie et olie em efnovie em pie
kosmos, opten hon nem nek hi-jieb nai et sa oe-wie nam
emmok.

 في إت اولى إم إفنوفى إمبى: * اوبنشويس إيسوس بخرستوس
. ناى إتصا اووى نام إمموك:  اوبتن هون نيم نيك هييب: كوزموس
* O onze Heer Jezus Christus, die de zonden van de wereld
draagt, reken ons onder Uw schapen, die aan Uw
rechterhand staan.

:  إحسبنا مع خرافك:  حامل خطية العالم: * يا ربنا يسوع المسيح
.الذين عن يمينك
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Aksan`i qen Tekmah`cnou] @ `mParoucia etoi `nho]
@ `mpen`;ren-cwtem qen ou`c;erter @ je ]cwoun `mmwten
an.
* Ak shan-ie gen tek mah esnoetie, em paroesia etoi en
hotie, em pen ethren sootem gen oe ester-ter, zje tie so-oen
em moo-ten an.

:  إم باروسيا إت اوى إن هوتى: * أك شان إى خين تيك ماه إسنوتى
.اون إمموتين أن
ُ  جى تى سو: او إسترتير
ُ إمبين إثرين سوتيم خين
* En wanneer U weer komt, in Uw vreesvolle
wederkomst, mogen wij U dan niet angstig horen
zeggen, “Ik ken u niet.”

 لست:  برعدة أنني:  المخوف ال نسمع: * عند ظهورك الثاني
.أعرفكم
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Alla marener`pem`p2a `ncwtem: `e5`cm3
e0meh `nra2i: `nte nekmet2ana`h034: ecw2 `ebol
ecgw `mmoc.
* Alla ma-ren er ep em epsha en sootem, e-tie esmie
ethmeh en rashie, ente nek met shan a-eh thief, es oosh
evol es kho emmos.

:  إيتى إسمى إثميه إن راشى: * ألال مارين إير إمبشا إن سوتيم
. إس اوش إيفول إسجو إمموس: إنتى نيك ميت شانا إهثيف
*Maar mogen wij waardig worden, om de stem vol
vreugde te horen, van Uw tedere genade,
verkondigend en zeggend.

:  الممتلىء فرحا:  لسماع صوتك الحنون: * بل نكون مستحقين
. يصرخ قائال
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Je `amwini haroi@ nyet`cmarwout `nte
Paiwt@ `ari`klyronomin `mpiwnq@ e;myn `ebol
sa `eneh.
* Zje amoinie haroi, nie et-esmaroo-oet ente pajot,
arie eklieronomien em pie oon-g, ethmien evol sha
eneh.

 أرى: إسمارواوت إنتى بايوت
 نى إت: * جى أموينى هاروى
ُ
. إثمين إيفول شا إينيه: إكليرونومين إم بى اونخ
* Komt tot mij, O gezegenden van Mijn Vader, en
erft het leven, dat tot in eeuwigheid is.

. الدائمة إلى األبد:  رثوا الحياة:  يا مباركي أبي: * تعالوا إلى
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Cena`i `nje nimarturoc@ eufai qa noubacanoc@
cena`i `nje nidikeoc@ eufai qa noupolytia.
* Se na-ie enzje nie martieros, ev fai ga noe
vasanos, se na-ie enzje nie ziekeos, ev fai ga noe
politia.

:  إف فاى خا نوفا صانوس: * سينا إي إنجى نى مارتيروس
. إف فاى خانوبوليتيا: سينا إي إنجى نى ذيكيئوس
* De martelaren zul-len komen, dragende hun
martelingen, en de rechtvaardigen zullen komen,
dragende hun deugden.

:  ويىىىأتي الصىىىديقون:  حىىىاملين عىىىذاباتهم: * يىىىأتي الشىىىهداء
.حاملين فضائلهم
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

*`Fna`i `nje `psyri `m`V]@ qen pef`wou nem va
Pefiwt@
`fna]
`mpiouai
piouai@
kata
nef`hbyou`i `etafaitou.
* Ef na-ie enzje Epshierie em Efnoetie, gen pef oo-oe
nem fa pef joot, ef na tie em pie oe-wai pie oe-wai, kata
nef ehvie oewie etf aitoe.

:اوواو نيم فا بيفيوت
 خين بيف: * إفنا إى إنجى إبشيرى إم إفنوتى
ُ
. كاطا نيف إهفيؤُوى إيطاف أيتو: اوواى
ُ اوواى بى
ُ إفناتى إمبى
* De Zoon Gods zal komen, in Zijn glorie en zijn
Vaders glorie, om één ieder te vergelden, naar de
werken die hij heeft gedaan.

 كأعماله:  ويجازي كل واحد:  في مجده ومجد أبيه: * يأتي إبن هللا
.التي عملها
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* P=,=c piLogoc `nte `viwt@ pimonogenyc `nnou]@
ek`e] nan `ntekhiryny @ ;ai e;meh `nrasi niben.
* Piegristos pie loghos ente Efjoot, pie monokhenies
en noetie, ek-etie nan entek hirienie, thai ethmeh en
rashie nieven.

نوتى
ُ  بى مونوجينيس إن: * بخرستوس بى لوغوس إنتى إفيوت
. ثاى إثميه إن راشى نيفين:  إك إيتى نان إن تيك هيرينى:
* O, Christus het Woord van de Vader, de
Eniggeboren God, schenk ons Uw vrede, die vol
vreugde is.

:  أعطنىىىا سىىىالمك:  اإللىىىه الوحيىىىد: * أيهىىىا المسىىىيح كلمىىىة األب
.المملوء فرحا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Kata `vry] `etaktyic@ `nnek`agioc `n`apoctoloc@
ek`ejoc nan `mpoury]@ je tahiryny ]] `mmoc
nwten.
* Kata efrietie etak ties, en nek akhios en apostolos,
ek e-khos nan em poe rietie, zje ta hirinie tie tie
emmos noo-ten.
 إك:  إن نيك أجيوس إن أبوسطولوس: * كاتا إفريتى إيطاك تيس
. جى طا هيرينى تى تى إمموس نوتين: بوريتى
ُ إيجوس نان إم
* Zoals U het geschonken heeft, aan Uw heilige
apostelen, zeg evenzo tot ons, “Mijn vrede geef ik u.

 إني أعطيكم:  قُل لنا مثلهم:  لرسلك القديسين: * كما أعطيته
.سالمي

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Tahiryny `anok@ ;y`etai[itc hiten Paiwt@ `anok
],w `mmoc nemwten@ icjen ]nou nem sa `eneh.

* Ta hirienie anok, thie etai etshits hieten
pajot, anok tie ko emmos nemoo-ten, is zjen
tie noe nem sha eneh.
 أنوك:  ثي إيطاي إتشيتس هيتين بايوت: * طا هيرينى أنوك
.نو نيم شا اينيه
ُ  يسجين تى: تى كو إمموس نيموتين
* Mijn vrede, die ik heb van Mijn Vader, laat
ik u, van nu aan en tot in eeuwigheid.
 من اآلن:  أنا أتركه معكم:  أخذته من أبى: * سالمى أنا الذى
.وإلى االبد
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Piaggeloc `nte ( tai` ejwrh / pai `ehoou ) @ ethyl `e`p[ici
nem paihumnoc @ `aripenmeu`i qa`thy `m`P=o=c @ `ntef,a
nennobi nan `ebol.
* Pie ankhelos ente ( tai egoorh / pai eho-oe ), et hiel e-ep
etshiesie nem pai hiemnos, arie pen mevie ga et hie em
Eptshois, entef ka nen novie nan evol.
 إتهيل إإبتشيسى نيم باى: )  باي إيهواو/ * بى أنجيلوس إنتى ( طاي إيجورة
. إنتف كانين نوفى نان إيفول:  أرى بين ميفئ خا إتهى إم إبشويس: هيمنوس
* O engel van ( deze nacht / deze dag ) omhoog stijgend
met deze lofzang, gedenk ons voor de Heer, dat Hij onze
zonden vergeeft.

 إلى العلىو بهىذه التسىبحة:  هذا اليوم ) الطائر/ * يا مالك ( هذه الليلة
. ليغفر لنا خطايانا:  أ ُذكرنا أمام الرب:
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c ma`mton
nwou@
nen`cnyou
et,y
qen
hojhej
niben@
pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
* Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.

: نى إيطاف إنكوت إبشويس ما إمطون نو ا ُو: او
ُ * نى إتشونى ماطالتشو
 باشويس أرى فويثين إيرون: إسنيو إتكى خين هوج هيج نيفين
نين
ُ
.نيمواو
ُ
* De zieken genees hen, en die ontslapen zijn O Heer
schenk hen rust, en onze broeders in nood, help ons mijn
Heer en hen allen.

 وإخواتنا الذين في كل شىدة:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
. يا ربي أعنا وإياهم:
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Ef`e`cmou
`eron
`nje
`V]@
tenna`cmou
`epefran =e=;=u@ `ncyou niben `ere pef`cmou@ naswpi
efmyn `ebol qen rwn.
* Ef-e esmoe eron enzje Efnoetie, ten na esmoe epefran eth-oewab, en sie-joe nieven e-re pef esmoe,
na shopie efmien evol gen ron.

: تين نا إسمو إبيفران إثؤاب: * إف إإسمو إيرون إنجى إفنوتى
. ناشوبى إفمين إيفول خين رون: إنسيو نيفين أرى بيف إسمو
ُ

* Dat God ons zegent, en wij Zijn Heilige Naam
zegenen, en zijn lof altijd, in onze mond moge zijn.

:  في كل حين تسىبحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@ tenouwst `mmoc
ten]`wou nac.
* Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
PiePnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: 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.
 نسىىىىىجد لىىىىىه: الثىىىىىالوث الكامىىىىىل:  والىىىىىروح القىىىىىدس: * مبىىىىىارك اآلب واإلبىىىىىن
.ونمجده
Index - الفهرس
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا،ي
نُعظمـك يا أ ُّم
ُ
ِّ النـور الحقيق
 ألنــك ولـدت، والـدةُ اإلله،ُالعـذرا ُء القـديســة
، أتى وخلص نفُــوسنـا،خلص العالــم
لنـا ُم
ُ
،المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات،صديقيــن
ِّ  تهليــ ُل ال، إكليـ ُل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
ُ
ُ
،فــران الخطايــا
ُ ُ نـ
ُ  غـ، الكنائـس،بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
،ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُم ِّجـده،ُالهــوتُ واحــد
ُ  يـار،يـارب ارحــم
ُ
. آميــن،يـارب بـارك
،ارحــم
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،ق السماء واألرض
ُ  خالـ،الك ِّل
ُ
ُ ُ  نـ،يُــرى
إبـن
، ،ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـبل كل الد ُّهـور،اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـو ُد غيـر مخلوق،حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ،نـور
ُ
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
ُ
، نـزل من السماء،أجـل خالصنا
 ومن،البشـر
نحــن
من أجلنـا
ُ
ِ
، وتأنــس،وتجســد من الــروح القُــدس ومن مريــم العــذراء
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ُوص ِلـب عنــا على عهـــد بيـال
 وتألـم وقـ ُ ِبـر وقـام،طـس البـُنطي
 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،السمــوات
. الــذي ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء،ليـُـديـن األحيــاء واألمــوات
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
،ق مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فىىي األنبيــــىىـاء
ُ  الناطـىىـ،نسجـىىـ ُد لىىه ونـُمجـىىـد ُه مىىع اآلب واالبىىـن
 ونعتـىىىىىـرف،وبكنيسـىىىىىـة واحىىىىىـدة مقــدسىىىىىـة جامعىىىىىـة رســوليـىىىىىـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديىىىـة واحـىىىـدة لمغفــىىىـرة الخطايــــىىىـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتي ناي نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esma3na .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتي شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجي

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدائنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine elghalaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ * أنت
. إبـن اللـه
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتي إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ge ak`i akcw5 `mmon .
* Zje ak ie ak sotie immon .
. * جى آك إي أكسوتي إممون
* Want U bent gekomen en heeft ons verlost.

. * ألنك أتيت وخلصتنا
* le2nnake eteite we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شيني خين بيك اوجاي

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كا نين نوفي نان إيفول

* En vergeef onze zonden .
. * وأغفر لنا خطايانا
* We ghfer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب اغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
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Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Amwini `ntenernycteuin @ `nhannycti`a etjyk `ebol @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ `nte P¡ ,w nan `ebol.
* Bon ou[wqem `nnenhyt @ marentoubof qen ]`agapy @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ nem han`hbyou`i euer`prepi.

* Komt laat ons vasten, een volmaakte vasten, door
het bidden en het vasten, vergeeft de Heer ons.
* Laten wij de smet van ons hart, reiningen met
liefde, door het bidden en het vasten, en de werken
die er bij passen.
 يغفر لنا:  ألن بالصالة والصـوم:  أصواما كاملة: * تعالوا لنصوم
.الرب
:  بواسطة الصالة والصـوم:  فلنطهره بالمحبة: * دنس قلوبنا
.واالعمال الالئقة

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ge gar P¡ af]`cbw nan @ qen pefeuaggelion @
hiten...@ `nten[oji `nca nidemwn.
* Decpota afereuvomin @ `nnyetauernycteuin harof
@ hiten...@ qen oumeu`i `natcwf.
* Want de Heer heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, dat wij door het bidden en vasten,
duivels kunnen uitdrijven.
* De Meester prees hen, die voor Hem hebben
gevast, door…, met reine gedachten.

 نـطرد:  انـه بالصالة والصـوم:  فى إنجيله: * فإن الرب علمنا
.الشياطين
 بفـكر غير:  بالصالة والصوم:  الذين صاموا له: * مـدح السيد
.نجس

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ere nenio] ermet`anoin @ qen oume;myi nem
outoubo @ hiten...@ auer`pem`psa `n]metouro.
* Zw`y nem Adam peniwt@ e;be piparadicoc
aurimi@ hiten...@ aftac;wou `nje pimairwmi.
* Onze vaders toonden berouw, met reinheid en
rechvaardigheid, door…, werden zij het
Koninkrijk waardig.
* Eva en onze vader Adam, weenden omwille
van
het
Paradijs,
door…,
bracht
de
Menslievende hen terug.
. إستحقوا الملكوت:  وبالصـالة والصوم:  ببر وطهارة: * تاب آباؤنا
:  وبالصـالة والصوم:  وحواء الجـل الفـردوس: * بكى أبونا آدم
.ردهما محب البشر

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Yliac af`s;am `n`tve @ `ncoou `nabot nem
som] `nrompi @ hiten...@ oude `mpouhwou `nje ni[ypi.
* :ucia `mpeniwt Abraam@ afsopc `nje Vnou]
pidecpotyc@ hiten..@ ouoh afaif `mpatriar,yc.
* Elia sloot de hemel, voor drie jaren en zes
maanden, door…, gaven de wolken geen regen.
* Het offer van onze vader Abraham, werd
aanvaard door de Meester God, door…, en Hij
maakte hem tot patriarch.

 بالصالة والصوم:  ثالث سـنين وستة أشهر: * إيليـا أغلق السماء
.فلم تمطر السحب
:  بالصـالة والصـوم:  قبلها اإلله السـيد: * ذبيحة أبينا إبراهيم
.وجعله رئيس آباء

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Icaak afconhf `nje pefiwt @ e;refenf `nou;ucia
ecsyp @ hiten...@ au]sebi`w naf `mpihiyb.
* Ke palin Iakwb Pi=c=l@ e;be nefmeu`i `etenhot@
hiten...@ af[i `nou`cmou qen pefiwt.
* Isaak werd gebonden door zijn vader, om hem aan
te bieden als een aanvaard offer, door…, werd hij
vervangen door een ram.
* En ook Jakob Israël, omwille van zijn trouwe
voornemens, door…, ontving hij de zegen van zijn vader.

 بالصالة والصوم:  لكى يقدمه ذبيحة مقبولة: * إسحق ربطه أبوه
.عُوض بالكبش
 بالصوم والصالة:  من أجل نواياه الصادقة: * وأيضا يعقوب إسرائيل
. نال بركة من أبـيه:

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Lwt pi`;myi afer`pem`psa @ e;rou`i sarof `nje
niaggeloc @ hiten... @ afnohem `ebolha pikundinoc.
* Mw`ucyc af[i `n]plax `cnou] @ qen ]`ckyny ouoh
af,au @ hiten...@ afsari `e`viom afer`cnau.
* De rechtvaardige Lot was waardig, dat de
engelen tot hem kwamen, door…, werd hij
gered van de rampspoed.
* Mozes ontving de twee tafelen, en plaatste ze in
de Tabernakel, door…, sloeg hij de zee in tweeën.
:  وبالصـالة والصوم:  أن يـأتى إليه المالكان: * لوط البار إستحق
.خلص من الشدة
:  وبالصالة والصوم:  ووضـعهما فى القبة: * موسى أخذ اللوحين
.ضرب البحر فصار شطرين

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Nw`e pi`;myi af[wrem naf @ `nje V] qen ]kibwtoc @
hiten... @ afnohem `ebolha pikataklucmoc.
* Xapina niremnineu`y @ `aV] tac;o `mpefjwnt `ejwou @
hiten...@ af,a nou`hbyou`i nwou ethwou.

* De rechtvaardige Noach werd door God, opgeroepen om de ark te bouwen, door…, werd hij
gered van de zondvloed.
* God nam Zijn gramschap weg, van de Ninevieten,
door…, vergaf Hij ze hun slechte daden.

 خلص:  وبالصالة والصـوم:  اللـه بـالفـلك: * نوح البار أشار إليه
.من الطوفان
 ترك:  بالصالة والصوم:  عـن أهـل نينوى: * رد اللـه غضبه بغتة
.لهم أعمالهم الشريرة

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Ontwc Iwna naf,y qen `;neji @ `mpikytoc `nsomt `n`ehoou
@ hiten... @ afci] `mmof `epetsouwou.

* Pisomt `nalou `nagioc @ auhi`pho `m`pcaji `m`piouro @
hiten... @ au`wsem `m`sah `nte ]`hrw.
* Waarlijk was Jona drie dagen, in de buik van de
walvis, door…, werd hij uitgespuwd op het droge.
* De drie heilige knapen, verwierpen de woorden
van de koning, door…, doofden zij het vuur van de
vuuroven.

:  وبالصـالة والصوم:  كان فى بطن الحوت ثالثة أيام: * حقا يونان
.قذفه إلى اليابسة
:  وبالصـالة والصوم:  رفضوا كالم الملك: * الثالثة فتية القديسون
.أطفأوا لهيب األتون

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Rwou `nnimou`i qen `vlakkoc@ aulwjh `nnivat
`nDaniyl@ hiten...@ aferounis] qen Pi=c=l.
* Camouyl piref;whc `nni-ourwou@ anefio] tyif
`e`pyi `mP¡@ hiten...@ aumou] `erof je piref;whc.
* De muilen der leeuwen in de kuil, likten de voeten
van Daniël, door…, werd hij groot in Israël.

* Samuël de zalver der koningen, werd door zijn
ouders aangeboden aan het huis van de Heer,
door…, werd hij de Zalver genoemd.
:  وبالصالة والصوم:  لحست قدمى دانيال: * أفواه األسود فى الجب
.صار عظيما فى إسرائيل
 وبالصـالة:  قدمه أبواه إلى بيت الـرب: * صموئيل ماسح الملوك
. دُعى الماسح: والصوم

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ta`vmyi Iwcyv picovron @ afnohem `ebolha
]porny @ hiten... @ au,af `nar,wn `ejen <ymi.
* Uc pimet`cnau `n`apoctoloc @ auhiwis qen `vran
et`cmarwout @ hiten...@ autounoc nirefmwout.
* Waarlijk werd de kuise Jozef, gered van de
zondares, door…, werd hij heerser over Egypte
* Zie, de twaalf apostelen, predikten de
Gezegende Naam, door…, wekten zij de doden
op.

:  وبالصالة والصوم:  خـلص مـن الزانية: * حقا يـوسف العفيف
.ُجعل رئيسا على مصر
 وبالصـالة والصوم:  كرزوا باالسم المبارك: * ها اإلثنا عشر رسوال
. أقاموا األموات:

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Va ]ku;ara pe Dauid @ ]`provyti`a autyic naf
@ hiten... @ a]metouro swpi naf.
* <aricma niben et[oci @ actaho `nniackytyc @
hiten.... @ nem ]kemeteucebyc.
* David van de citer, werd de gave van het
profeteren gegeven, door…, ontving hij een
koninkrijk.
* Elke verheven genade, werd ontvangen door
de asceten, door…, en ook de godsvrucht.
 صارت:  وبالصـالة والصوم:  أُعـطيت له النبوة: * داود ذو القـيثـار
.له المملكة
. والتقوى:  بالصالة والصوم:  أدركت النساك: * كل النعم العالية

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* "u,y niben etauranaf @ `mP¡ V] qen ni`hbyou`i @
hiten... @ ausasni `e`;metouro `nnivyou`i.
* W;en marenhwc `erof@ ouoh `nten]`wou naf @ hiten
pi`slyl nem ]nyctia @ nem ]`prockunycic nahraf.
* Alle zielen die de Heer God, door hun werken
hebben behaagd, door…, wonnen het Koninkrijk der
Hemelen.
* Laten wij Hem daarvoor prijzen, en Hem
verheerlijken, door het bidden en het vasten, en het
knielen voor Hem.

:  بالصالة والصوم:  الرب اإلله باألعمال: * كل النفوس التى أرضت
.فازت بملكوت السموات
. والسجود أمامه:  بالصـالة والصـوم:  ونمجده: * لهذا فلنسبحه
Index - الفهرس
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De Vrijdag Psalie
إبصالية يوم الجمعة

De Vrijdag Psalie

إبصالية يوم الجمعة

Aly;oc gar ai] `mpaou`i @ `eounis]
`nkevaleon @ `ete vai pe piran
`nougai @ `nte pen=o=c I=y=c P=,=c.
`

Aliethos ghar ai tie em pa oe-wie, e-oe nieshtie en
kefale-on, e-te fai pe pie ran en oe-khai, ente Pentshois
Iesoes Piegristos.

 ايتى فاى بى:  إى اونيشتى إنكى فاليؤن:آليثوس غار آيتى إم با اووى
. انتى بينشويس ايسوس بخرستوس: بيران إنؤجاى
Ik ben waarlijk genaderd, een grote Prins, die de naam
van de verlossing is, van onze Heer Jezus Christus.

 الىذي لربنىا:  هىو إسىم الخىالص:  إلى رأس عظيم: بالحقيقة قد تقدمت
. يسوع المسيح

De Vrijdag Psalie

إبصالية يوم الجمعة

`A pen=o=c I=y=c P=,=c@ ]`noumyini `nnef-`ebiaik@ ny`eterho]
qa tefhy@ e;rou-vwt `ebol qa `thy `m`pho `nouvi].

A-Pentshois Iesoes Piegristos, tie en oe-mienie en nef evie aik, nie et er ho-tie ga tef hie, ethroe-foot evol ga ethie em epho en oe-fiet.

 نى:  تى إنؤمينى ان نيف إيفى آيك: آبنشويس ايسوس بخرستوس
. إثروفوت إيفول خا إتهى إم ابهو انؤفيتى:إت إرهوتى خاتيفهى
Onze Heer Jezus Christus, heeft een teken gegeven
aan zijn dienaars, die Hem vrezen, om te
ontsnappen aan het aangezicht der boog.
 لكىي:  الىذين يخافونىه:  قىد أعطىى عالمىة لعبيىده: ربنا يسىوع المسىيح
. يهربوا من وجه القوس

De Vrijdag Psalie
إبصالية يوم الجمعة
`A pen=o=c I=y=c P=,=c@ ]`noumyini `nnef-`ebiaik@
ny`eterho] qa tefhy@ e;rou-;wm `nrwou `nnimou`i.
A-Pentshois Iesoes Piegristos, tie en oe-mienie en
nef e-vie aik, nie et er ho-tie ga tef hie, ethroethoom en roo-oe en nie moe-wie.
 نى:  تى إنؤمينى ان نيف إيفى أيك: آبنشويس ايسوس بخرستوس
.إنروواو ان ني مونى
إثروثوم
ٌ
ُ : إت إرهوتى خا تيف هي
Onze Heer Jezus Christus, heeft een teken gegeven
aan zijn dienaars, die Hem vrezen, om de muilen
der leeuwen te sluiten.
 لكىىي:  الىىذين يخافونىىه:  أعطىىى عالمىىة لعبيىىده: ربنىىا يسىىوع المسىىيح
. يسدوا أفواه األسود

De Vrijdag Psalie

إبصالية يوم الجمعة

`A pen=o=c I=y=c P=,=c@ ]`noumyini `nnef-`ebiaik@ ny`eterho]
qa tefhy@ e;rou-`wsem `n`tjom `nte pi`,rwm.

A-Pentshois Iesoes Piegristos, tie en oe-mienie en
nef e-vie aik, nie et er ho-tie ga tef hie, ethroe-ooshem en et khom ente pie ekroom.
 نى:  تى إنؤمينى ان نيف إيفى أيك: آبنشويس ايسوس بخرستوس
.إثرواوو شيم إن إتجوم انتى بى إكروم
ٌ : إت إرهوتى خاتيف هي
Onze Heer Jezus Christus, heeft een teken gegeven
aan zijn dienaars, die Hem vrezen, om de kracht
van het vuur te doven.
 لكىىي:  الىىذين يخافونىىه:  أعطىىى عالمىىة لعبيىىده: ربنىىا يسىىوع المسىىيح
. يطفئوا قوة النار

De Vrijdag Psalie

إبصالية يوم الجمعة

`A pen=o=c I=y=c P=,=c@ ]`noumyini `nnef-`ebiaik@ ny`eterho]
qa tefhy@ e;rouhiou`i `nnidemwn `ebol.
A-Pentshois Iesoes Piegristos, tie en oe-mienie en nef evie aik, nie et er ho-tie ga tef hie, ethroe-hie-oewie en
nie zemoon evol.

 نى:  تى إنؤمينى ان نيف ايفى أيك: آبنشويس ايسوس بخرستوس
.إثرو هيؤى إن نى ذيمون إيفول
ٌ : إت إرهوتى خاتيف هي
Onze Heer Jezus Christus, heeft een teken gegeven aan
zijn dienaars, die Hem vrezen, om de duivels uit te
drijven.

 لكىىي:  الىىذين يخافونىىه:  أعطىىى عالمىىة لعبيىىده: ربنىىا يسىىوع المسىىيح
.يُخرجوا الشياطين

De Vrijdag Psalie

إبصالية يوم الجمعة

`A pen=o=c I=y=c P=,=c@ ]`noumyini `nnef-`ebiaik@ ny`eterho]
qa tefhy@ e;rouer=o=c `ejen noujaji.
A-Pentshois Iesoes Piegristos, tie en oe-mienie en nef evie aik, nie et er ho-tie ga tef hie, ethroe-er-etshois
ezjen noe khazj-ie.

 نى:  تى إنؤمينى ان نيف إيفى آيك: آبنشويس ايسوس بخرستوس
.إثروإيرتشويس إيجين نوجاجى
: إت إرهوتى خاتيف هي
ُ
Onze Heer Jezus Christus, heeft een teken gegeven
aan zijn dienaars, die Hem vrezen, om hun
vijanden te overheersen.
 لكىىي:  الىىذين يخافونىىه:  أعطىىى عالمىىة لعبيىىده: ربنىىا يسىىوع المسىىيح
. يتسلطوا على أعدائهم

De Vrijdag Psalie
إبصالية يوم الجمعة
`A pen=o=c I=y=c P=,=c@ ]`noumyini `nnef-`ebiaik@
ny`eterho] qa tefhy@ e;rou-tal[o `nswni niben.
A-Pentshois Iesoes Piegristos, tie en oe-mienie en nef evie aik, nie et er ho-tie ga tef hie, ethroe tal-etsho en
shoonie nieven.

 نى:  تى إنؤمينى ان نيف إيفى آيك: آبنشويس ايسوس بخرستوس
.اثرو طالتشو انشونى نيفين
ُ : إت إرهوتى خا تيف هي
Onze Heer Jezus Christus, heeft een teken gegeven
aan zijn dienaars, die Hem vrezen, om alle ziekten
te genezen.
 أن يشىفوا:  الذين يخافونىه:  أعطى عالمة لعبيده: ربنا يسوع المسيح
. كل مرض

De Vrijdag Psalie
إبصالية يوم الجمعة
E;be vai maren]`wou@ `mpen=o=c I=y=c P=,=c@ nem
Pefiwt `n`aga;oc@ nem pi`Pneuma =e=;=u.
Ethve fai maren-tie oo-oe, em Pentshois Iesoes
Piegristos, nem pef joot en aghathos, nem pie
Pnevma eth-oewab.
 نيم:  ام بنشويس ايسوس بخرستوس: اوواو
اثفى فاى مارين تى
ُ
. نيم بى ابنفما اثؤاب: بيف يوت إن آغاثوس
Laten wij daarvoor verheer-lijken, onze Heer Jezus
Christus, met Zijn Goede Vader, en de Heilige
Geest.
 والىروح:  مىع أبيىه الصىالح:  ربنىا يسىوع المسىيح: من أجل هذا نمجد
. القدس

De Vrijdag Psalie

إبصالية يوم الجمعة

`Ete vai pe piran `noujai@ `nte pen=o=c I=y=c P=,=c@ nem
pef`ctauroc `nreftanqo@ vy`etauasf `e`hryi `ejwf.
E-te fai pe pie ran en oe-khai, ente Pentshois Iesoes
Piegristos, nem pef estavros en ref tan-go, fie etav ashf
e-ehrie e-khoof.
 نىىيم:  انتىىى بينشىىويس إيسىىوس بخرسىىتوس: ايتىىى فىىاى بىىي بيىىران إنؤجىىاى
.  في إيطاف آشف إإهرى إيجوف: بيف إستافروس إنريف طانخو
Dat is de Naam van de verlossing, van onze Heer Jezus
Christus, en Zijn levensgevende Kruis, waarop Hij
gekruisigd is.

:  وصليبه المحيىي:  الذي لربنا يسوع المسيح: وهذا هو إسم الخالص
.صلب عليه
ُ الذي

De Vrijdag Psalie
إبصالية يوم الجمعة
`W ouniatf `mpirwmi@ e;na,w `ncwf `mpaibioc@ nem
nefrwous e;meh `nqici@ nai etqwteb `n]'u,y.
Oo-oe nie-jatf em pie roomie, ethna-koo ensoof em
pai vios, nem nef roo-oesh ethmeh en giesie, nai et
gooteb en tie epsie-shie.
 نيم نيف روو:  إثناكو إنسوف امباى فيوس: اوواو نياتف إمبى رومى
ُ
.  ناى إتخوتيب إن تى ابسيشى: ٌاوش اثميه إن خيسى
Zalig is de man, die zijn leven verlaat, en de
bezigheden ervan die vol vermoeid-heden zijn, die
de ziel doden.
:  وإهتماماته المملؤة تعبا:  يترك عنه هذا العُمر: طوبى لإلنسان الذي
. القاتلة للنفس

De Vrijdag Psalie

إبصالية يوم الجمعة

Ouoh
`nteffai
`mpef`ctauroc@
`n`ehoou
qa
`thy
`n`ehoou@
`nteftwmi
`mpefnouc
nem
pefhyt@ `epiran `noujai `nte pen=o=c I=y=c P=,=c.
Oeowoh entef fai em pef estravros, en eho-oe ga et-hie en ehooe, entef too-mie em pef noes nem pef hiet, e-pie ran en oe-khai
ente Pentshois Iesoes Piegristos.

 إنتيف: إهواو
إيهواو خا إتهى إن
 إن: أووه انتيف فاى إم بيف ستافروس
ُ
ُ
 إيبي ران إن اوجاى انتى بنشويس ايسوس: طومى ام بيف نوس نيم بيف هيت
.بخرستوس
En zijn kruis dag na dag draagt, en zijn verstand en hart
gericht houdt, op de Naam van de verlossing, van onze
Heer Jezus Christus.
 بإسىم الخىالص الىذي لربنىا:  ويلصىق عقلىه وقلبىه:  يومىا فيومىا: ويحمل صليبه
. يسوع المسيح

De Vrijdag Psalie

إبصالية يوم الجمعة

Safounof `nte penhyt@ saf;elyl `nje penlac@ `eswp
ansanermeletan@ `epiran `noujai `nte pen=o=c I=y=c P=,=c.

Shav-oenof enzje pen hiet, shaf-theliel enzje pen las, eshoop an shan er me-letan, e-pie ran en oe-khai ente
Pentshois Iesoes Piegristos.

 ابشوب أنشان: شاف ثيليل إنجى بين الس:شاف أونوف انجى بين هيت
. اى بيران انؤجاى انتى بين شويس ايسوس بخرستوس:إرميليتان
Onze harten zijn verheugd, en onze tongen verblijden zich,
wanneer wij overdenken, de Naam van de verlossing van
onze Heer Jezus Christus.

 الىىذي لربنىىا:  إذا مىىا تلونىىا إسىىم الخىىالص:  ويتهلىىل لسىىاننا: يفىىرح قلبنىىا
.يسوع المسيح
/ / /

De introductie tot de
Watos Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

*`Eswp ansaner'alin @ marenjoc
qen ou`hloj @ je pen=o=c I=y=c P=,=c @ `ari
ounai nem nen'u,y.
* E-shop an shan er epsalien, maren khos gen oe
ehlokh, zje Pentshois Iesoes Piegristos, a-rie oe-nai
nem nen epsie-shie.

 جى: او إهلوج
ُ  مارين جوس خين: * إيشوب آن شان إيربصالين
.اوناى نيم نين إبسيشى
ُ  أرى: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wanneer wij zingen, laat ons dan teder zeggen, onze
Heer Jezus Christus, heb genade over onze zielen.

 إصىنع رحمىة:  يىا ربنىا يسىوع المسىيح:  فلنقىل بعذوبىة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

* Do7a Patri ke `Viw : ke `aji`w =P=n=ati : ke nvn
ke `a`i ke ic tovc : `e`wnac `twn e`wnwn `am3n.

* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie:
ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton eonoon amien.
 كي نين كي أإي:  كي أجيـو إبنفماتي: * ذوكسابتـري كي إيو
.  إي اوناس طون إي اونـون أمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واإلبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن

De Vrijdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم الجمعة

Deel : 1

القطعة االولى
Te`cmarwout
qen
nihiomi
@ `f`cmarwout `nje peKarpoc @ `w
Maria `;mau `m`V]@ ]par;enoc `nat;wleb.

Tesmaroo-oet gen nie hie-jomie, ef esmaroo-oet
enzje pe karpos, oo Maria ethmav em Efnoetie, tie
parthenos en at-thooleb.
 او: إسماروواوت انجى بي كاربوس
 إف: ماروواوت خين نى هيومى
تس
ُ
ُ
. تى بارثينوس إن أتثوليب: ماريا إثماف إمفنوتى
Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend is uw vrucht,
O Maria de Moeder van God, de onbevlekte Maagd.

 العىىذراء:  يىىا مىىريم أم هللا: ىك
ِ مباركىىة أنى
ِ  ومباركىىة ثمرتى: ت فىىي النسىىاء
.غير الدنسة

Deel : 1
القطعة االولى
Je afsai nan `ebol `nqy]@ `nje piry `nte ]me;myi@
`ere pital[o ,y qa neftenh@ je `n;of pe
piref;amio.
Zje af shai nan evol en gietie, enzje pier ie ente tie
methmie, e-re pie tal-etsho kie ga nef tenh, zje
enthof pe pie ref thamio.
 إرى بى:  إنجى بيرى انتى تى ميثمى: جى أفشاى نان ايفول إنخيتى
.  جى إنثوف بى بى ريف ثاميو: طالتشو كى خا نيف تينه
Want uit u scheen over ons, de Zon der Gerechtigheid, met
genezing onder Zijn vleugelen, want Hij is de Schepper.

 ألنىىه:  والشىىفاء فىىي جناحيهىىا:  شىىمس البىىر: ىك
ِ ألنىىه قىىد أشىىرقت لنىىا منى
. الخالق

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 2

القطعة الثانية
Te`cmarwout `ehote `tve @ tetaiyout
`ehote `pkahi @ teca`pswi `mmeu`i niben @
nim pe;na`scaji `epetaio .

Tesmaroo-oet eho-te etfe, te tajoet eho-ote ep kahie, te sa
epshooi em mevie nieven, niem peth-na esh sazj-ie e-petajo.

 تصا:  تى طايوت إيهوتى إبكاهى: ماروواوت إيهوتى إتفى
تس
ٌ
. نيم بيثنا إش صاجى إيبى طايو: إبشوى إم ميفئى نيفين
U bent meer gezegend dan de hemel, en meer
vereerd dan de aarde, u bent verheven boven alle
gedachten, wie kan uw eer beschrijven.
ت فُقىت
ِ  أنى:  ومكرمة أفضل مىن األرض: ت أفضل من السماء
ِ مباركة أن
. من يقدر أن يصف كرامتك: كل فكر

Deel : 2
القطعة الثانية
`Mmon vyet-ten;wnt `ero@ `w Maria ]par;enoc@
niaggeloc cetaio `mmo@ niceravim ce]`wou ne.
Emmon fie et ten thoont ero, oo Maria tie
parthenos, nie ankhelos se tajo emmos, nie
Serafiem se tie oo-oe ne.

 نى:  أو ماريا تى بارثينوس: إممون في إت تين ثونت إيرو
.اوواونى
 نى سيرافيم سيتى: أنجيلوس سيطايو إممو
ُ
Niemand is u gelijk, O Maagd Maria, de engelen
vereren u, en de Serafim verheerlijken u.

: تكرمىىىك
 المالئكىىىة:  يىىىا مىىىريم العىىىذراء: شىىىبهك
ِ
ُلىىىيس مىىىن ي
ِ
.والسيرافيم تُمج ِدك

Deel : 2
القطعة الثانية
Je `a vyethijen ni,eroubim@ `i af[icarx `ebol
`nqy]@
sa
`ntefhotpen
`erof@
hiten
tefmet`aga;oc.
Zje a-fie et hiezjen nie Sheroebiem, ie af etshie sareks evol
en gietie, sha entef hot-pen erof, hieten tef met aghathos.

:  إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى:جى أفى إت هيجين نى شيروبيم
. هيتين تيف ميت أغاثوس: شا إنتيف هوتين إيروف
Want Hij die gezeten is op de Cherubim, kwam en
nam het vlees aan van u, en Hij verenigde ons met
Hem, door Zijn goedheid.

:  حتى إتحدنا به: منك
ِ  آتى وتجسد: ألن الذي على الشاروبيم
. من قِبل صالحه

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 3

القطعة الثالثة
Te`cmarwout `n;o Maria @ `f`cmarwout
`nje pekarpoc @ `w ]par;enoc `;mau
`m`V] @ `psousou `nte ]par;enia .

Tesmaroo-oet entho Maria, ef esmaroo-oet enzje pe karpos, oo
tie parthenos ethmav em Efnoetie, ep shoe-shoe ente tie
parthenia.

: إسماروواوت إنجى بي كاربوس
 إف: ماروواوت إنثو ماريا
تس
ُ
ُ
. إبشوشو إنتى تى بارثينيا: أوتى بارثينوس إثماف إمفنوتى
Gezegend bent u, O Maria, en gezegend is uw vrucht, O
Maagd, de Moeder van God, de trots van de
maagdelijkheid.

 فخىىر:  أيتهىىا العىىذراء أم هللا:  ومباركىىة ثمر ِت ىك: ت يىىا مىىريم
ِ مباركىىة أن ى
.البتولية

Vyetsop qajen ni`ewn@ `i af[icarx `ebol `nqy]@
pi`apac `nte ni`ehoou@ af`i `ebolqen temytra.

Fie et shop ga zjen nie e-oon, ie af etshie
sareks evol en gietie, pie a-pas ente nie eho-oe,
af ie evol gen te mietra.
:  إى أفتشى ساركس ايفول إنخيتى: في إتشوب خاجين نى إى اوون
. أفئى ايفول خين تي ميترا: إيهواو
بى آباس إنتى نى
ُ

Hij die vóór alle tijden was, kwam en nam
van u het vlees aan, en de Oude van dagen,
kwam voort uit uw schoot.
 خىرج مىن:  عتيق األيام: منك
ِ  آتى وتجسد: الكائن قبل الدهور
.بط ِنك

Deel : 3
القطعة الثالثة
`n;of af[i `ntencarx@ af] nan `mpef`pneuma =e=;=u@
afaiten `nouai nemaf@ hiten tefmet`aga;oc.
Enthof af etshie en ten sareks, af tie nan em pef
Pnevma eth-oewab, af ai ten en oewai nemaf, hieten
tef met aghathos.
 أف:  افتى نان إمبيف ابنفما إثؤاب: إنثوف أفتشى إنتين ساركس
. هيتين تيف ميت آغاثوس: أيتين إن أواى نيماف
Hij nam ons vlees aan, en gaf ons Zijn Heilige
Geest, en verenigde ons met Hem, door zijn
goedheid.

:  وجعلنا واحدا معه:  وأعطانا روحه القدوس: هو أخذ جسدنا
.من قِبل صالحه

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 4

القطعة الرابعة
`Aoumys `n`chimi [itaio @ `are[ici `n;o
`nhoterwou tyrou@ je `n;o pe `psousou
`nnipar;enoc@ ];e`otokoc Maria.

A-oe miesh en es hiemie etshie tajo, a-re etshiesie entho
eho-te roo-oe tiero, zje entho pe epshoe-shoe en nie
parthenos, tie theotokos Maria.
 جى: آرى تشيسى إن ثو ايهوتى إيروؤ تيرو:آأوميش إن إسهيمى تشيطايو
. تى ثيؤطوكوس ماريا:انثوف بى إبشوشو إن نى بارثينوس
Vele vrouwen ontvingen eer, maar u overtrof hen allen,
want u bent de trots der maagden, O Moeder Gods Maria.

ت
: ت أكثىر مىن جمىيعهن
ِ ألنىك أنى
ِ ت أنى
ِ  تعالي: نساء كثيرات نُلن كرامات
ِ
. يا مريم والدة اإلله: فخر العذارى

Deel : 4
القطعة الرابعة
}polic `m'u,on@ `eta vyet[oci swpi `nqytc@
vyethemci `e`hryi hijen@ `pharma `nni,eroubim.
Tie polies em epsiegon, e-ta fie et-etshosie shoopie
en giets, fie et hemsie e-ehrie hiezjen, ep harma en
nie Sheroebiem.
 فى:  ايطا في إتتشوسى شوبى انخيتس: تى بوليس إم إبسيخون
. إب هارما إن نى شيروبيم: اتهيمسى إإهرى هيجين
U bent de zielenstad, waar de Allerhoogste is
verbleven, die gezeten is op de troon, van de
Cherubim.
 مركبىىىة:  الجىىىالس علىىىى:  التىىىي سىىىكن فيهىىىا العلىىىي: المدينىىىة النفسىىىية
. الشاروبيم

Deel : 4
القطعة الرابعة
niceravim ce]`wou naf@ `aretalof `ejen ne`jvoi@
vyet]`qre `ncarx niben@ hiten tefmetsana`h;yf.
Nie Serafiem se tie oo-oe naf, a-re talof ezjen ne
ekhfoi, fie et tie egre en sareks nieven, hieten tef
met shan-a eh-thief.
 في:  آرى طالوف إيجين نى إجفوى: اوواو ناف
نى سيرافيم سيتى
ُ
. هيتين تيف ميت شان إهثيف: إت تى إخرى إنصاركس نيفين
De Serafim verheerlijken Hem, en u hield Hem in
Uw armen, Hij die voedsel geeft aan iedereen, door
Zijn grote barmhartig-heid.

 المعط ىي طعامىىا: ىك
ِ  حملتِ ىه علىىى ذراعيى: والسىىيرافيم يمجدونىىه
. من قِبل رأفته: لكل ذي جسد

Deel : 4

القطعة الرابعة

Af`amoni `nne`mno]@ `are] `erw] `eqoun `erof@ ke
gar `n;of pe pennou]@ ouoh `pcwtyr `nte ouon niben.

Af a-monie en ne emnotie, a-re tie erootie e-goen
erof, keg har enthof pe Pennoetie, oewoh epsootier
ente oe-on nieven.
 كى غار:  أريتى إيروتى إيخون إيروف: آف أمونى إن نى إمنوتى
.اواون نيفين
ُ  أووه إبسوتير إنتى: إنثوف بي بين نوتى
Hij hield zich vast aan uw boezem, en u hebt Hem
gevoed, want Hij is onze God, en de Verlosser van
iedereen.

 ومخلىىص كىىل:  ألنىىه هىىو إلهنىىا:  وأرضىىعته اللىىبن: ىدييك
ِ مسىىك ثى
.أحد

Deel : 4
القطعة الرابعة
`N;of pe;na`amoni `mmon@ sa `eneh `nte pi`eneh@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof peth-na a-monie emmon, sha eneh ente pie
eneh, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o etshiesie emmof.
 تين هوس:  شا اينيه إنتى بى اينيه: إنثوف بيثنا آمونى إممون
.هواو تشيسى إمموف
إيروف تين تى
ُ  تين إير: اوواوناف
ُ
Hij waakt over ons, tot in de eeuwen der eeuwen,
wij prijzen en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer.

 ونزيىىىىده:  نُسىىىىبحه ونُمجىىىىده:  إلىىىىى أبىىىىد األبىىىىد: هىىىىو يرعانىىىىا
.علوا

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 5

القطعة الخامسة
}par;enoc Mariam @ ]macnou] `ncaby
@ pikupoc `nte pi`c;oinoufi @ ]moumi =e=;=u
`nte pimwou `nwnq .

Tie parthenos Mariam, tie masnoetie en savie, pie
kiepos ente pie estoi-noefie, tie moemie eth-oewab
ente pie moo-oe en oon-g.
 بى كيبوس إنتى بى:  تى ماسنوتى إنصافى: تى بارثينوس ماريام
.او إنؤنخ
ُ  تى مومى إثؤاب إنتى بى موو: اسطوى نوفي
O Maagd Maria, de wijze Moeder van God, de hof van de
welriekend-heid, de heilige bron van het water des levens.

 ينبىوع مىاء:  بُسىتان العطىر:  والدة اإللىه الحكيمىة: أيتها العذراء مريم
. الحياة المقدس

Deel : 5
القطعة الخامسة
`A pikarpoc `nte teneji@ af`i afcw] `n]oikoumeny@
afbel ]metjaji `ebolharon@ afcemni nan
`ntefhiryny.
A-pie karpos ente te nezj-ie, af ie afsootie en tie
iekoe-menie, af vel tie met khazj-ie evol haron, af
semnie nan entef hierienie.

 أف:  أفئى أفسوتى إن تى إيكومينى: آبى كاربوس إنتى تي نيجى
. أفسيمنى نان إنتيف هيرينى: فيل تى ميت جاجى إيفول هارون
De vrucht van uw schoot, kwam en verloste de wereld, en
vernietigde de vijandschap, en schonk ons Zijn vrede.

:  ونقىىض العىىداوة عنىىا:  آتىىى وخل ىص المسىىكونة: ثمىىرة بط ِن ىك
.وقرر لنا سالمه

Deel : 5
القطعة الخامسة
`Ebolhiten pef`ctauroc@ nem tef`anactacic =e=;=u @
aftac;o `mpirwmi `nkecop @ `eqoun `epiparadicoc.
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tas-to em pie roomie en ke-sop, e-goen epie paraziesos.

:  نيم تيف آناسطاسيس إثؤاب: ايفول هيتين بيف استافروس
. ايخون إبي باراذيسوس: أفطاستو إمبى رومى إن كيسوب
Door Zijn Kruis, en Zijn Heilige verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.

:  رد اإلنسىان مىرة أ ُخىرى:  وقيامتىه المقدسىة: من قِبل صىليبه
.إلى الفردوس

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 6

القطعة السادسة
}par;enoc Mariam @ ];e`otokoc =e=;=u @
]`proctatyc `etenhot @ `nte `pgenoc
`nte ]metrwmi .

Tie parthenos Mariam, tie theotokos eth-oe-wab,
tie epros-taties e-ten hot, ente ep khenos ente tie
met roomie.
 تى إبروسطاتيس إت:  تى ثيؤطوكوس إثؤاب: تى بارثينوس ماريام
. انتى إبجينوس إنتى تى ميت رومى: إن هوت
Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe
voorspraak, van het menselijk geslacht.
 التىىي:  الشىىفيعة األمينىىة:  والىىده اإللىىه القديسىىة: أيتهىىا العىىذراء مىىريم
.لجنس البشر

Deel : 6
القطعة السادسة
`Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ nahren P=,=c
vy`etare`jvof@ hopoc `nteferhmot nan@ `mpi,w
`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 إيطارى: آرى إبريس فيفين إإهرى إيجون
. إم بيكو إيفول إنتى نين نوفى:  هوبوس إنتيف إر إهموت نان: إجفوف
Wees onze voor-spraak, bij Christus die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis, van onze zonden schenkt.

:  لكىىي يىىنعم علينىىا:  أمىىام المسىىيح الىىذي ولدتِ ىه: إشىىفعي فينىىا
.بمغفرة خطايانا

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 7

القطعة السابعة
}par;enoc Mariam @ ws `ebol qen
piervei @ je paacpacmoc `anok @ `V]
pet`emi `erof .

Tie parthenos Mariam, oosh evol gen pie er feej, zje
pa aspasmos anok, Efnoetie pet-emie erof.

 جى با:  اووش إيفول خين بى إرفيى: تى بارثينوس ماريام
. إفنوتى بيت إيمى إيروف: أسباسموس آنوك
De Maagd Maria, heeft geroepen in het
heiligdom, zeggende “God weet, dat ik vrede heb,

 يعلمىه:  سىالمي أنىا:  فىي الهيكىل قائلىة: العذراء مريم تصىرخ
.هللا

Deel : 7

القطعة السابعة

}cwoun gar `n`hli an@ `ebyl `e`tcmy `nte piaggeloc@
efhisennoufi nyi `nourasi@ efnyou nyi `ebolqen `tve.

Tie soo-oen ghar en ehlie an, e-viel e-et esmie ente
pie ankhelos, ef hie shen-noefie nie en oe-rashie, ef
nie-joe nie evol gen etfe.
:  إفيل إإت إسمى إنتى بي أنجيلوس: سوواون غار إن إهلى آن
تى
ٌ
. إف نيو نى إيفول خين اتفى: او راشى
ُ أفهي شين نوفى نى إن
want ik weet niets anders, dan dat de stem van de
engel, tot mij kwam uit de hemel, en mij blijheid
verkondigde.”
 آت إلىي:  يبشىرني بفىرح:  سىوى صىوت المىالك: ألني ال أعرف شىيئا
.من السماء

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie e-ete
noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o et-shiesie
emmof.

 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.
/ / /

De Vrijdag Lobsh
لُبش يوم الجمعة

De Vrijdag Lobsh
لُبش يوم الجمعة
Ainamou] `ero je nim @ `w ]pan`agia
`mpar;enoc
@
;y`etacfai
qa
piat`stahof @ ouoh `naxwrictoc eucop .
Ai na moetie e-ro zje niem, oo tie pan akhia em
parthenos, thie etas fai ga pie at esh-tahof, oewoh
en agoorietos ev sop.
 ثى ايطاس:  اوتى بان آجيا إم بارثينوس: أى ناموتى إيرو جى نيم
. أووه إن آخوريتوس إفسوب: فاى خا بى آت إشطا هوف
Hoe noem ik u, O al-heilige Maagd, die de
Onbereikbare baarde, en de Onbevattelijke.
:  التي حملت غير المدرك:  أيتها العذراء الكلية القداسة: أدعوك
بماذا
ِ
. وغير المحوى أيضا

De Vrijdag Lobsh

لُبش يوم الجمعة

Ceos gar `nte neeuvomia @ `w
;yetcelcwl
qen
taio
niben
@
je
`areswpi
`nouma`nswpi
@ `n]covia `nte `V].

Se-osh ghar ente ne ev fomia, oo thie et sel sool gen
tajo nieven, zje a-re shoopie en oe-ma en shoopie,
en tie sofia ente Efnoetie.
 أوثى إت سيل سول خين طايو نيفين: سيؤس غار إنجى نى إف فوميا
. انتى صوفيا إنتى إفنوتى:  جى آرى شوبى إنؤما إن شوبى:
Vele zijn U lofzangen, O u die getooid bent met alle eer,
want u werd een woning, voor de wijsheid van God.

: ت مسكنا
تكثر
ِ ألنك صر
ِ :  أيتها المزينة بكل كرامة: مدائحك
ِ
. لحكمة هللا

De Vrijdag Lobsh

لُبش يوم الجمعة

`N;o pe ]wimi `nno`yte @ ettaho `nni`,rictianoc @
ec`tcabo `mmwou `e]jinwoust @ `n]`triac `nreftanqo.

Entho pe tie ooimie en no ie-te, et ta-oh en nie
egristianos, es et savo em moo-oe en tie zj-ien oeoosht, en tie Trias en ref tango.
 إس: ات طاهو ان نى إخريستيانوس: إنثو بى تى أويمى إن نو إيتى
. إنتى اترياس إنريف طانخو: اوواوشت
إمموواو إيتى جين
إتصافو
ُ
ُ
U bent het rationele net, dat de Christenen vangt,
en hen leert te aanbidden, de Levengevende Drieeenheid.

 وتعلمهىم:  التىي تصىطاد المسىيحيين: ت هي الصنارة العقليىة
ِ أن
. للثالوث المحيي: السجود

De Vrijdag Lobsh
لُبش يوم الجمعة
`N;o pe tarefai qa pi`ctulloc @ `etaunau `eroc `nje
Mw`ucyc @ `ete vai pe `psyri `m`V]@ `etaf`i afswpi
qen teneji.
Entho te ta-re fai ga pie estiellos, etav nav eros
enzje Mooisies, e-te fai pe Epshierie em Efnoetie,
etaf ie af shoopie gen te nezj-ie.
 إيطاف ناف إيروس إنجى: إنثو بي طاري فاى خا بى استيللوس
 إيطافئى أفشوبى خين تى:  إيتى فاى بى إبشيرى إم إفنوتى: مويسيس
.نيجى
U bent degene die heeft gedragen, de pilaar die Mozes zag;
dat is de Zoon Gods, die kwam en in Uw schoot verbleef.

 آتى وحل في:  هو إبن هللا:  العامود الذي رآه موسى: ت
ِ ت التي حمل
ِ أن
.بطنِك

De Vrijdag Lobsh

لُبش يوم الجمعة

`Areswpi

`noukibwtoc @ `mvy`etaf;amio `n`tve nem `pkahi
@ `arefai qarof qen teneji @ `m'it `n`abot `n`ypi.

A-re shoopie en oe kievootos, em fie etaf thamio en
etfe nem ep kahie, a-re fai garof gen te nezj-ie, em
epsiet en a-vot en ie-pie.
:  إمفى إيطاف ثاميو إن اتفى نيم إبكاهى: آرى شوبى إنؤكيفوتوس
. إم إبسيت إن آفوت إن إيبى: آرى فاى خاروف خين تي نيجى
U werd de Ark, voor Hem die hemel en aarde
geschapen heeft, u hebt Hem in uw schoot
gedragen, negen volle maanden lang.

:  حملت ى ِه فىىي بطنِ ىك:  لخىىالق السىىماء واألرض: ت تابوتىىا
ِ صىىر
.تسعة أشهر عدا
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لُبش يوم الجمعة
`N;o on te `etautenhoutc@ `e]ouysci `n`tve nem
`pkahi@ `areswpi nan `noulwiji@ `epima`mmosi
`e`pswi `e`tve.
Entho on te etav ten hoets, e-tie oe iesh-sie en etfe nem ep
kahie, a-re shoopie nan en oe looizj-ie, e-pie ma em moshie
e-epshooi e-etfe.

:  إيتى اويشسى إن إتفى نيم إبكاهى: إنثو أون تى إيطاف تين هوتس
. إيبى ما إمموشى إإبشوى إإتفى: آرى شوبى نان إن أولويجى
Aan u werd ook toevertrouwd, de volheid van de
hemel en de aarde, en u werd een reden, voor onze
voortgang tot de Hemel.
: ت لنىا سىببا
ِ  وصىر:  على سىعة السىماء واألرض: ت
ِ ت أيضا أؤتمن
ِ وأن
. لإلرتقاء إلى السماء
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Teerouwini `ehote `vry@ `n;o pe `pca `n]`anatoly@ `ere
ni`;myi joust `ebol qajwc@ qen ouounof nem ou;elyl.

Te-er oe-ooinie e-hote efrie, entho pe epsa en tie
anatolie, e-re nie ethmie khoesht evol ga khoos, gen
oe-oenof nem oe theliel.
 إرى نى:  إنثو بى إبصا إنتى آناطولى: إيراواوويني إيهوتى إفرى
تى
ُ
.اوثيليل
ُ اونوف نيم
ُ او
ُ  خين: إثمى جوشت إيفول خاجوس
U bent stralender dan de zon, u bent de oostelijke
kant, waar de rechtvaardigen naar kijken, met
blijheid en vreugde.

 التىي: ت هىي ناحيىة المشىرق
ِ  أن: ت مضيئة أكثر من الشمس
ِ أن
. بفرح وتهليل: ينتظرها األبرار
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Auerkata`krinin `n`eua@ je teramici qen
ouemkah`nhyt@ `n;o hwi `arecwtem@ je ,ere
;ye;meh `n`hmot.

Av er kata ekrie-nien en Eva, zje te-ra miesie gen
oe em kah en hiet, entho hooi a-re sootem, zje shere
thie ethmeh en ehmot.
: او إمكاه إنهيت
ُ  جى تيرا ميسى خين: أف إركاطا إك رينين إن إيفا
.  جى شيرى ثى إثميه إن إهموت: إنثو هوى أرى سوتيم
Eva werd veroordeeld, om met hartenpijn te baren, terwijl
tegen U werd gezegd, “Gegroet zij u O vol van genade.”

:ت
ِ ت فسىىمع
ِ  أمىىا أن ى:  بىىالوالدة بوجىىع القلىىب: ُح ِك ىم علىىى حىىواء
.إفرحي يا ممتلئة نعمة
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`Aremici nan `m`pouro@ `P=o=c `nte ]`ktycic tyrc@ af`i
afcotten `ebol qen nennobi@ hoc `aga;oc ouoh `mmairwmi.

A-re miesie nan em pie oeroe, Eptshois ente tie ektiesies tiers, af ie af sot-ten evol gen nen novie, hoos
aghathos oewoh em mai roomie.
 افئى:  إبشويس انتى تى إك تيسيس تيرس: اورو
ُ أرى ميسى نان إم إب
. هوس آغاثوس أووه إمماى رومى: أفسوتتين إيفول خين نين نوفى

U baarde ons de Koning, de Heer van de gehele
schepping, Hij kwam en verloste ons van onze
zonden, als een Goede en Menslievende.

:  آتىى وخلصىنا مىن خطايانىا:  رب كىل البريىة: ت لنىا الملىك
ِ ولد
.كصالح ومحب البشر
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E;be vai tener,oreuin @ nem `elicabet teceggenyc @
je
et`cmarwout
`n;o
qen
nihiomi
@ `f`cmarwout `nte `poutah `nte teneji.
Ethve fai ten er gorevien, nem Elie-sabet te sienkhenies, zje te esmaro-oet entho gen nie hie-omie, ef
esmaro-oet enzje ep oe-tah ente te nezj-ie.
 جى تس:  نيم إليسابيت تى سينجينيس: إثفى فاى تين إيرخوريفين
إسماروواوت إنجى إبؤطاه إنتى تي
 إف: ماروؤت انثو خين نى هيومى
ُ
.نيجى
Waarvoor wij zingen, met Elisabet Uw nicht,
“Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend is de
vrucht van uw schoot.”

ت فىىي
ِ  قىىائلين مباركىىة أن ى:  مىىع أليصىىابات نسىىيبتِك: مىىن أجىىل هىىذا نرتىىل
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Ten] ne `mpi,ereticmoc@ nem Gabriyl piaggeloc@
je ,ere ke,aritwmeny@ `o Kurioc meta cou.
Ten tie ne em pie shere tiesmos, nem Ghabri-jiel pie
ankhelos, zje shere ke garie-toe menie, o Kirios
meta soe.

:  نيم غابرييل بى أنجيلوس: تين تى نى إمبى شيرى تيسموس
. أو كيريوس ميطاسو: جى شيرى كى خاريتومينى
Wij zenden tot u de groet, met Gabriël de engel,
zeggende “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer
is met u.”

لك يا ممتلئة
ِ  السالم:  مع غبريال المالك قائلين: نعطيك السالم
ِ
.معك
ِ  الرب: نعمة
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لُبش يوم الجمعة
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.
 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 voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden
vergeeft.
 أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا:

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* W pen=o=c I=y=c P=,=c @ vyet`wli
`m`vnobi `mpikocmoc @ opten hwn nem
nekhiyb @ nai etcaou`inam `mmok .
*O Pentshois Iesoes Piegristos, fie et olie em efnovie em pie
kosmos, opten hon nem nek hi-jieb nai et sa oe-wie nam
emmok.

 في إت اولى إم إفنوفى إمبى: * اوبنشويس إيسوس بخرستوس
. ناى إتصا اووى نام إمموك:  اوبتن هون نيم نيك هييب: كوزموس
* O onze Heer Jezus Christus, die de zonden van de wereld
draagt, reken ons onder Uw schapen, die aan Uw
rechterhand staan.

:  إحسبنا مع خرافك:  حامل خطية العالم: * يا ربنا يسوع المسيح
.الذين عن يمينك

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Aksan`i qen Tekmah`cnou] @ `mParoucia etoi `nho]
@ `mpen`;ren-cwtem qen ou`c;erter @ je ]cwoun `mmwten
an.
* Ak shan-ie gen tek mah esnoetie, em paroesia etoi en
hotie, em pen ethren sootem gen oe ester-ter, zje tie so-oen
em moo-ten an.

:  إم باروسيا إت اوى إن هوتى: * أك شان إى خين تيك ماه إسنوتى
.اون إمموتين أن
ُ  جى تى سو: او إسترتير
ُ إمبين إثرين سوتيم خين
* En wanneer U weer komt, in Uw vreesvolle
wederkomst, mogen wij U dan niet angstig horen
zeggen, “Ik ken u niet.”

 لست:  برعدة أنني:  المخوف ال نسمع: * عند ظهورك الثاني
.أعرفكم
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* Alla marener`pem`p2a `ncwtem: `e5`cm3
e0meh `nra2i: `nte nekmet2ana`h034: ecw2 `ebol
ecgw `mmoc.
* Alla ma-ren er ep em epsha en sootem, e-tie esmie
ethmeh en rashie, ente nek met shan a-eh thief, es oosh
evol es kho emmos.

:  إيتى إسمى إثميه إن راشى: * ألال مارين إير إمبشا إن سوتيم
. إس اوش إيفول إسجو إمموس: إنتى نيك ميت شانا إهثيف
*Maar mogen wij waardig worden, om de stem vol
vreugde te horen, van Uw tedere genade,
verkondigend en zeggend.

:  الممتلىء فرحا:  لسماع صوتك الحنون: * بل نكون مستحقين
. يصرخ قائال
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* Je `amwini haroi@ nyet`cmarwout `nte
Paiwt@ `ari`klyronomin `mpiwnq@ e;myn `ebol
sa `eneh.
* Zje amoinie haroi, nie et-esmaroo-oet ente pajot,
arie eklieronomien em pie oon-g, ethmien evol sha
eneh.

 أرى: إسمارواوت إنتى بايوت
 نى إت: * جى أموينى هاروى
ُ
. إثمين إيفول شا إينيه: إكليرونومين إم بى اونخ
* Komt tot mij, O gezegenden van Mijn Vader, en
erft het leven, dat tot in eeuwigheid is.

. الدائمة إلى األبد:  رثوا الحياة:  يا مباركي أبي: * تعالوا إلى
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* Cena`i `nje nimarturoc@ eufai qa noubacanoc@
cena`i `nje nidikeoc@ eufai qa noupolytia.
* Se na-ie enzje nie martieros, ev fai ga noe
vasanos, se na-ie enzje nie ziekeos, ev fai ga noe
politia.

:  إف فاى خا نوفا صانوس: * سينا إي إنجى نى مارتيروس
. إف فاى خانوبوليتيا: سينا إي إنجى نى ذيكيئوس
* De martelaren zul-len komen, dragende hun
martelingen, en de rechtvaardigen zullen komen,
dragende hun deugden.

:  ويىىىأتي الصىىىديقون:  حىىىاملين عىىىذاباتهم: * يىىىأتي الشىىىهداء
.حاملين فضائلهم
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*`Fna`i `nje `psyri `m`V]@ qen pef`wou nem va
Pefiwt@
`fna]
`mpiouai
piouai@
kata
nef`hbyou`i `etafaitou.
* Ef na-ie enzje Epshierie em Efnoetie, gen pef oo-oe
nem fa pef joot, ef na tie em pie oe-wai pie oe-wai, kata
nef ehvie oewie etf aitoe.

:اوواو نيم فا بيفيوت
 خين بيف: * إفنا إى إنجى إبشيرى إم إفنوتى
ُ
. كاطا نيف إهفيؤُوى إيطاف أيتو: اوواى
ُ اوواى بى
ُ إفناتى إمبى
* De Zoon Gods zal komen, in Zijn glorie en zijn
Vaders glorie, om één ieder te vergelden, naar de
werken die hij heeft gedaan.

 كأعماله:  ويجازي كل واحد:  في مجده ومجد أبيه: * يأتي إبن هللا
.التي عملها
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* P=,=c piLogoc `nte `viwt@ pimonogenyc `nnou]@
ek`e] nan `ntekhiryny @ ;ai e;meh `nrasi niben.
* Piegristos pie loghos ente Efjoot, pie monokhenies
en noetie, ek-etie nan entek hirienie, thai ethmeh en
rashie nieven.

نوتى
ُ  بى مونوجينيس إن: * بخرستوس بى لوغوس إنتى إفيوت
. ثاى إثميه إن راشى نيفين:  إك إيتى نان إن تيك هيرينى:
* O, Christus het Woord van de Vader, de
Eniggeboren God, schenk ons Uw vrede, die vol
vreugde is.

:  أعطنىىىا سىىىالمك:  اإللىىىه الوحيىىىد: * أيهىىىا المسىىىيح كلمىىىة األب
.المملوء فرحا
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* Kata `vry] `etaktyic@ `nnek`agioc `n`apoctoloc@
ek`ejoc nan `mpoury]@ je tahiryny ]] `mmoc
nwten.
* Kata efrietie etak ties, en nek akhios en apostolos,
ek e-khos nan em poe rietie, zje ta hirinie tie tie
emmos noo-ten.
 إك:  إن نيك أجيوس إن أبوسطولوس: * كاتا إفريتى إيطاك تيس
. جى طا هيرينى تى تى إمموس نوتين: بوريتى
ُ إيجوس نان إم
* Zoals U het geschonken heeft, aan Uw heilige
apostelen, zeg evenzo tot ons, “Mijn vrede geef ik u.

 إني أعطيكم:  قُل لنا مثلهم:  لرسلك القديسين: * كما أعطيته
.سالمي
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* Tahiryny `anok@ ;y`etai[itc hiten Paiwt@ `anok
],w `mmoc nemwten@ icjen ]nou nem sa `eneh.

* Ta hirienie anok, thie etai etshits hieten
pajot, anok tie ko emmos nemoo-ten, is zjen
tie noe nem sha eneh.
 أنوك:  ثي إيطاي إتشيتس هيتين بايوت: * طا هيرينى أنوك
.نو نيم شا اينيه
ُ  يسجين تى: تى كو إمموس نيموتين
* Mijn vrede, die ik heb van Mijn Vader, laat
ik u, van nu aan en tot in eeuwigheid.
 من اآلن:  أنا أتركه معكم:  أخذته من أبى: * سالمى أنا الذى
.وإلى االبد
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* Piaggeloc `nte ( tai` ejwrh / pai `ehoou ) @ ethyl `e`p[ici
nem paihumnoc @ `aripenmeu`i qa`thy `m`P=o=c @ `ntef,a
nennobi nan `ebol.
* Pie ankhelos ente ( tai egoorh / pai eho-oe ), et hiel e-ep
etshiesie nem pai hiemnos, arie pen mevie ga et hie em
Eptshois, entef ka nen novie nan evol.
 إتهيل إإبتشيسى نيم باى: )  باي إيهواو/ * بى أنجيلوس إنتى ( طاي إيجورة
. إنتف كانين نوفى نان إيفول:  أرى بين ميفئ خا إتهى إم إبشويس: هيمنوس
* O engel van ( deze nacht / deze dag ) omhoog stijgend
met deze lofzang, gedenk ons voor de Heer, dat Hij onze
zonden vergeeft.

 إلى العلىو بهىذه التسىبحة:  هذا اليوم ) الطائر/ * يا مالك ( هذه الليلة
. ليغفر لنا خطايانا:  أ ُذكرنا أمام الرب:

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c ma`mton
nwou@
nen`cnyou
et,y
qen
hojhej
niben@
pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
* Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.

: نى إيطاف إنكوت إبشويس ما إمطون نو ا ُو: او
ُ * نى إتشونى ماطالتشو
 باشويس أرى فويثين إيرون: إسنيو إتكى خين هوج هيج نيفين
نين
ُ
.نيمواو
ُ
* De zieken genees hen, en die ontslapen zijn O Heer
schenk hen rust, en onze broeders in nood, help ons mijn
Heer en hen allen.

 وإخواتنا الذين في كل شىدة:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
. يا ربي أعنا وإياهم:
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* Ef`e`cmou
`eron
`nje
`V]@
tenna`cmou
`epefran =e=;=u@ `ncyou niben `ere pef`cmou@ naswpi
efmyn `ebol qen rwn.
* Ef-e esmoe eron enzje Efnoetie, ten na esmoe epefran eth-oewab, en sie-joe nieven e-re pef esmoe,
na shopie efmien evol gen ron.

: تين نا إسمو إبيفران إثؤاب: * إف إإسمو إيرون إنجى إفنوتى
. ناشوبى إفمين إيفول خين رون: إنسيو نيفين أرى بيف إسمو
ُ

* Dat God ons zegent, en wij Zijn Heilige Naam
zegenen, en zijn lof altijd, in onze mond moge zijn.

:  في كل حين تسىبحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا
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* Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@ tenouwst `mmoc
ten]`wou nac.
* Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
PiePnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: 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.
 نسىىىىىجد لىىىىىه: الثىىىىىالوث الكامىىىىىل:  والىىىىىروح القىىىىىدس: * مبىىىىىارك اآلب واإلبىىىىىن
.ونمجده
Index - الفهرس

/ / /

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا،ي
نُعظمـك يا أ ُّم
ُ
ِّ النـور الحقيق
 ألنــك ولـدت، والـدةُ اإلله،ُالعـذرا ُء القـديســة
، أتى وخلص نفُــوسنـا،خلص العالــم
لنـا ُم
ُ
،المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات،صديقيــن
ِّ  تهليــ ُل ال، إكليـ ُل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
ُ
ُ
،فــران الخطايــا
ُ ُ نـ
ُ  غـ، الكنائـس،بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
،ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُم ِّجـده،ُالهــوتُ واحــد
ُ  يـار،يـارب ارحــم
ُ
. آميــن،يـارب بـارك
،ارحــم
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،ق السماء واألرض
ُ  خالـ،الك ِّل
ُ
ُ ُ  نـ،يُــرى
إبـن
، ،ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـبل كل الد ُّهـور،اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـو ُد غيـر مخلوق،حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ،نـور
ُ
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
ُ
، نـزل من السماء،أجـل خالصنا
 ومن،البشـر
نحــن
من أجلنـا
ُ
ِ
، وتأنــس،وتجســد من الــروح القُــدس ومن مريــم العــذراء
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ُوص ِلـب عنــا على عهـــد بيـال
 وتألـم وقـ ُ ِبـر وقـام،طـس البـُنطي
 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،السمــوات
. الــذي ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء،ليـُـديـن األحيــاء واألمــوات
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
،ق مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فىىي األنبيــــىىـاء
ُ  الناطـىىـ،نسجـىىـ ُد لىىه ونـُمجـىىـد ُه مىىع اآلب واالبىىـن
 ونعتـىىىىىـرف،وبكنيسـىىىىىـة واحىىىىىـدة مقــدسىىىىىـة جامعىىىىىـة رســوليـىىىىىـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديىىىـة واحـىىىـدة لمغفــىىىـرة الخطايــــىىىـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتي ناي نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esma3na .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتي شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجي

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدائنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine elghalaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ * أنت
. إبـن اللـه
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتي إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ge ak`i akcw5 `mmon .
* Zje ak ie ak sotie immon .
. * جى آك إي أكسوتي إممون
* Want U bent gekomen en heeft ons verlost.

. * ألنك أتيت وخلصتنا
* le2nnake eteite we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شيني خين بيك اوجاي

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كا نين نوفي نان إيفول

* En vergeef onze zonden .
. * وأغفر لنا خطايانا
* We ghfer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب اغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

لينك تحليل الكهنة
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Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Amwini `ntenernycteuin @ `nhannycti`a etjyk `ebol @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ `nte P¡ ,w nan `ebol.
* Bon ou[wqem `nnenhyt @ marentoubof qen ]`agapy @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ nem han`hbyou`i euer`prepi.

* Komt laat ons vasten, een volmaakte vasten, door
het bidden en het vasten, vergeeft de Heer ons.
* Laten wij de smet van ons hart, reiningen met
liefde, door het bidden en het vasten, en de werken
die er bij passen.
 يغفر لنا:  ألن بالصالة والصـوم:  أصواما كاملة: * تعالوا لنصوم
.الرب
:  بواسطة الصالة والصـوم:  فلنطهره بالمحبة: * دنس قلوبنا
.واالعمال الالئقة

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ge gar P¡ af]`cbw nan @ qen pefeuaggelion @
hiten...@ `nten[oji `nca nidemwn.
* Decpota afereuvomin @ `nnyetauernycteuin harof
@ hiten...@ qen oumeu`i `natcwf.
* Want de Heer heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, dat wij door het bidden en vasten,
duivels kunnen uitdrijven.
* De Meester prees hen, die voor Hem hebben
gevast, door…, met reine gedachten.

 نـطرد:  انـه بالصالة والصـوم:  فى إنجيله: * فإن الرب علمنا
.الشياطين
 بفـكر غير:  بالصالة والصوم:  الذين صاموا له: * مـدح السيد
.نجس

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ere nenio] ermet`anoin @ qen oume;myi nem
outoubo @ hiten...@ auer`pem`psa `n]metouro.
* Zw`y nem Adam peniwt@ e;be piparadicoc
aurimi@ hiten...@ aftac;wou `nje pimairwmi.
* Onze vaders toonden berouw, met reinheid en
rechvaardigheid, door…, werden zij het
Koninkrijk waardig.
* Eva en onze vader Adam, weenden omwille
van
het
Paradijs,
door…,
bracht
de
Menslievende hen terug.
. إستحقوا الملكوت:  وبالصـالة والصوم:  ببر وطهارة: * تاب آباؤنا
:  وبالصـالة والصوم:  وحواء الجـل الفـردوس: * بكى أبونا آدم
.ردهما محب البشر

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Yliac af`s;am `n`tve @ `ncoou `nabot nem
som] `nrompi @ hiten...@ oude `mpouhwou `nje ni[ypi.
* :ucia `mpeniwt Abraam@ afsopc `nje Vnou]
pidecpotyc@ hiten..@ ouoh afaif `mpatriar,yc.
* Elia sloot de hemel, voor drie jaren en zes
maanden, door…, gaven de wolken geen regen.
* Het offer van onze vader Abraham, werd
aanvaard door de Meester God, door…, en Hij
maakte hem tot patriarch.

 بالصالة والصوم:  ثالث سـنين وستة أشهر: * إيليـا أغلق السماء
.فلم تمطر السحب
:  بالصـالة والصـوم:  قبلها اإلله السـيد: * ذبيحة أبينا إبراهيم
.وجعله رئيس آباء

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Icaak afconhf `nje pefiwt @ e;refenf `nou;ucia
ecsyp @ hiten...@ au]sebi`w naf `mpihiyb.
* Ke palin Iakwb Pi=c=l@ e;be nefmeu`i `etenhot@
hiten...@ af[i `nou`cmou qen pefiwt.
* Isaak werd gebonden door zijn vader, om hem aan
te bieden als een aanvaard offer, door…, werd hij
vervangen door een ram.
* En ook Jakob Israël, omwille van zijn trouwe
voornemens, door…, ontving hij de zegen van zijn vader.

 بالصالة والصوم:  لكى يقدمه ذبيحة مقبولة: * إسحق ربطه أبوه
.عُوض بالكبش
 بالصوم والصالة:  من أجل نواياه الصادقة: * وأيضا يعقوب إسرائيل
. نال بركة من أبـيه:

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Lwt pi`;myi afer`pem`psa @ e;rou`i sarof `nje
niaggeloc @ hiten... @ afnohem `ebolha pikundinoc.
* Mw`ucyc af[i `n]plax `cnou] @ qen ]`ckyny ouoh
af,au @ hiten...@ afsari `e`viom afer`cnau.
* De rechtvaardige Lot was waardig, dat de
engelen tot hem kwamen, door…, werd hij
gered van de rampspoed.
* Mozes ontving de twee tafelen, en plaatste ze in
de Tabernakel, door…, sloeg hij de zee in tweeën.
:  وبالصـالة والصوم:  أن يـأتى إليه المالكان: * لوط البار إستحق
.خلص من الشدة
:  وبالصالة والصوم:  ووضـعهما فى القبة: * موسى أخذ اللوحين
.ضرب البحر فصار شطرين

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Nw`e pi`;myi af[wrem naf @ `nje V] qen ]kibwtoc @
hiten... @ afnohem `ebolha pikataklucmoc.
* Xapina niremnineu`y @ `aV] tac;o `mpefjwnt `ejwou @
hiten...@ af,a nou`hbyou`i nwou ethwou.

* De rechtvaardige Noach werd door God, opgeroepen om de ark te bouwen, door…, werd hij
gered van de zondvloed.
* God nam Zijn gramschap weg, van de Ninevieten,
door…, vergaf Hij ze hun slechte daden.

 خلص:  وبالصالة والصـوم:  اللـه بـالفـلك: * نوح البار أشار إليه
.من الطوفان
 ترك:  بالصالة والصوم:  عـن أهـل نينوى: * رد اللـه غضبه بغتة
.لهم أعمالهم الشريرة

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Ontwc Iwna naf,y qen `;neji @ `mpikytoc `nsomt `n`ehoou
@ hiten... @ afci] `mmof `epetsouwou.

* Pisomt `nalou `nagioc @ auhi`pho `m`pcaji `m`piouro @
hiten... @ au`wsem `m`sah `nte ]`hrw.
* Waarlijk was Jona drie dagen, in de buik van de
walvis, door…, werd hij uitgespuwd op het droge.
* De drie heilige knapen, verwierpen de woorden
van de koning, door…, doofden zij het vuur van de
vuuroven.

:  وبالصـالة والصوم:  كان فى بطن الحوت ثالثة أيام: * حقا يونان
.قذفه إلى اليابسة
:  وبالصـالة والصوم:  رفضوا كالم الملك: * الثالثة فتية القديسون
.أطفأوا لهيب األتون

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Rwou `nnimou`i qen `vlakkoc@ aulwjh `nnivat
`nDaniyl@ hiten...@ aferounis] qen Pi=c=l.
* Camouyl piref;whc `nni-ourwou@ anefio] tyif
`e`pyi `mP¡@ hiten...@ aumou] `erof je piref;whc.
* De muilen der leeuwen in de kuil, likten de voeten
van Daniël, door…, werd hij groot in Israël.

* Samuël de zalver der koningen, werd door zijn
ouders aangeboden aan het huis van de Heer,
door…, werd hij de Zalver genoemd.
:  وبالصالة والصوم:  لحست قدمى دانيال: * أفواه األسود فى الجب
.صار عظيما فى إسرائيل
 وبالصـالة:  قدمه أبواه إلى بيت الـرب: * صموئيل ماسح الملوك
. دُعى الماسح: والصوم

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ta`vmyi Iwcyv picovron @ afnohem `ebolha
]porny @ hiten... @ au,af `nar,wn `ejen <ymi.
* Uc pimet`cnau `n`apoctoloc @ auhiwis qen `vran
et`cmarwout @ hiten...@ autounoc nirefmwout.
* Waarlijk werd de kuise Jozef, gered van de
zondares, door…, werd hij heerser over Egypte
* Zie, de twaalf apostelen, predikten de
Gezegende Naam, door…, wekten zij de doden
op.

:  وبالصالة والصوم:  خـلص مـن الزانية: * حقا يـوسف العفيف
.ُجعل رئيسا على مصر
 وبالصـالة والصوم:  كرزوا باالسم المبارك: * ها اإلثنا عشر رسوال
. أقاموا األموات:

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Va ]ku;ara pe Dauid @ ]`provyti`a autyic naf
@ hiten... @ a]metouro swpi naf.
* <aricma niben et[oci @ actaho `nniackytyc @
hiten.... @ nem ]kemeteucebyc.
* David van de citer, werd de gave van het
profeteren gegeven, door…, ontving hij een
koninkrijk.
* Elke verheven genade, werd ontvangen door
de asceten, door…, en ook de godsvrucht.
 صارت:  وبالصـالة والصوم:  أُعـطيت له النبوة: * داود ذو القـيثـار
.له المملكة
. والتقوى:  بالصالة والصوم:  أدركت النساك: * كل النعم العالية

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* "u,y niben etauranaf @ `mP¡ V] qen ni`hbyou`i @
hiten... @ ausasni `e`;metouro `nnivyou`i.
* W;en marenhwc `erof@ ouoh `nten]`wou naf @ hiten
pi`slyl nem ]nyctia @ nem ]`prockunycic nahraf.
* Alle zielen die de Heer God, door hun werken
hebben behaagd, door…, wonnen het Koninkrijk der
Hemelen.
* Laten wij Hem daarvoor prijzen, en Hem
verheerlijken, door het bidden en het vasten, en het
knielen voor Hem.

:  بالصالة والصوم:  الرب اإلله باألعمال: * كل النفوس التى أرضت
.فازت بملكوت السموات
. والسجود أمامه:  بالصـالة والصـوم:  ونمجده: * لهذا فلنسبحه
Index - الفهرس

/

/

/

ُ لينك مقدمة الثيؤطوكيات الوا
طس
Link naar De introductie
tot de Watos Theotokie

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Af] `m`pounof `nnen'u,y @ `nje
`per`vmeu`i `mpekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c
P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
*Af tie em ep oe-nof en nen epsie-shie, enzje ep er
ef-mevie em pekran eth-oewab, Pa-tshois Iesoes
Piegristos, Pa-sootier en aghathos.

 إنجى إب إير إف ميفئى إمبيك: * أفتى إم اب ُؤنوف إن نين إبسيشى
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: ران إثؤاب
* Uw heilige Naam gedenken, brengt vreugde aan onze
zielen, O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede Verlosser.

 يا ربى يسوع:  تذكار اسمك القدوس: * أعطى فرحا لنفوسنا
. مخلصى الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Bon niben ce`cmou `erok@ na nivyou`i nem na
`pkahi@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Bon nieven se esmoe erok, na nie fie-oe-wie nem
na ep kahie, Pa-tshois Iesoes Piegristos, Pa-sootier
en aghathos.

:  نا نى فيؤيى نيم نا إبكاهى: * فون نيفين سى إسمو إيروك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Iedereen zegent U, de hemelsen en de aardsen,
O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede
Verlosser.

 ياربى يسوع:  السمائيون واألرضيون: * يباركك كل أحد
. مخلصى الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Ge gar `n;ok `mmauatk@ `kem`psa `nten`cmou
`erok@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ke ghar enthok em ma-vatk, ek-em epsha
enten esmoe erok, Pa-tshois...
:  إك إم إبشا إنتين إسمو إيروك: * جى غار إنثوك إم مافاطك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
*Want alleen U bent het waardig, om
gezegend te worden, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يا ربى يسوع:  مستحق أن نباركك: * ألنك أنت وحدك
. مخلصى الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Dikewc ke axiwc@ `kem`psa `mpi`wou nem
pitaio@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Zieke-os ke aksios : ek-em epsha em pie oooe nem pie tajo, Pa-tshois...
: اواو نيم بى طايو
ُ  إك إم إبشا إمبى: * ذيكيؤس كى أكسيوس
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* U bent waarlijk in waarheid, waardig de
glorie en de eer, O mijn Heer Je zus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يا ربي:  أنت مستحق المجد والكرامة: * حقا وإستحقاقا
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Eu`e`cmou `epekran =e=;=u@ `nje nivuly tyrou
`nte `pkahi@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ev-e esmoe e-pekran eth-oewab enzje nie
fielie tieroe ente ep kahie, Pa-tshois...
 إنجىىى نىىى فيلىىى تيىىرو إنتىىى: * إف إى إسىىمو إبيىىك ران إثىىؤاب
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إبكاهى
* Alle stammen van de aarde, prijzen Uw
Heilige Naam, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يا ربي يسوع:  كل قبائل األرض: * تسبح إسمك القدوس
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Coou `nhudria `mmwou@ akaitou `nyrp
efcwtp@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Soo-oe en hiezria em moo-oe, ak ai-toe en
ierp ef sootp, Pa-tshois...
 باشويس:  أك أيتو إنيرب إفسوتب: إممواو
سواو إن هيذريا
*
ُ
ُ
. باسوتير إن أغاثوس: إيسوس بخرستوس
* Zes vaten water heeft U, veranderd in
gekozen wijn, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يا ربي يسوع:  حولتها خمرا مختارا: * ست أجران ماء
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Sasf
`ncop
`mpi`ehoou@
]na`cmou
`epekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Shashf en sop em pie ehoo-oe, tie na esmoe
e-pekran eth-oewab, Pa-tshois...
إسمو إى بيكران إثؤاب
 تى نا: * شاشف إنسوب إمبى إيهواو
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس:
* Zevenmaal daags, zal ik zegenen Uw Heilige
Naam, O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede
Verlosser.

 يا ربي يسوع:  أبارك إسمك القدوس: * سبع مرات في اليوم
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Ydewc ten`cmou `erok @ `anon tyren qa
peklaoc @ pa=o=c I=y=c P=,=c @ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ie-ze-os ten esmoe erok, anon tieren ga pek
la-os, Pa-tshois...
:  آنون تيرين خابيك الؤس: * إيذيؤس تين إسمو إيروك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Met verrukking zegenen wij U, wij allen,
Uw volk, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  نحىىن كلنىىا شىىعبك: * بلىىذة نبىىارك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* `:metcai`e `mpekran =e=;=u@ qen rwou `nny=e=;=u
`ntak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Eth-met-sa-je em pekran eth-oewab, gen
roo-oe en nie eth-oewab intak, Pa-tshois...
رواو إن نى إثؤاب
 خين: * إث ميت صاى إى إم بيكران إثؤاب
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إنطاك
* De pracht van Uw Heilige Naam, is in de mond
van Uw heiligen, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.

 يىىا ربىىي يسىىوع:  فىىي أفىىواه قديسىىيك: * بهىىاء إسىىمك القىىدوس
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Icjen swrp sa rouhi `mmyni@ ]na`cmou
`epekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ies zjen shorp sha roehie em mienie, tie naesmoe e-pekran eth-oewab , Pa-tshois...
 تى نا إسمو إى بيك ران: * يسجين شورب شا روهى إم مينى
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إثؤاب
* Van de morgen tot de avond, elke dag, zal ik
zegenen Uw Heilige Naam, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يا ربىي:  كل يوم أبارك إسمك القدوس: * من باكر إلى المساء
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Kata sennifi niben `e]natytou@ ]na`cmou
`epekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Kata shen-niefie nieven e-tie na tie-toe, tie
na esmoe e-pekran eth-oewab , Pa-tshois...
 تينا إسمو إى بيكران: * كاطا شين نيفى نيفين إى تى نا تيتو
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إثؤاب
* Met alle lucht die ik adem, zal ik prijzen
Uw Heilige Naam, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يا ربي يسوع:  أسبح إسمك القدوس: * كل نفس أتنسمه
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Lwiji niben `nte `vnobi@ hitou `ebolqen
nen'u,y@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Looi zj-ie nieven ente ef novie, hie-toe evol
gen nen epsie-shie, Pa-tshois...
:  هيتو إيفول خين نين إبسيشى: * لويجى نيفين إنتى إفنوفى
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Alle oorzaken van zonde, verwijder ze van
onze zielen, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
 يىىا ربىىي يسىىوع:  إنزعهىىا مىىن أنفسىىنا: * كىىل أسىىباب الخطيىىة
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Meu`i niben `nte pijaji@ marououei cabol
`mmoi@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Mevie nieven ente pie khazj-ie, maroe oewej
savol em-moi, Pa-tshois...
: او إي صىافول إم مىوى
: * ميفئى نيفين إنتى بىى جىاجى
ُ
ُ مىارو
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Laat alle gedachten van de vijand, van mij
verwijderd worden, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.

:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  فلتُبعىىد عنىىي: * كىىل أفكىىار العىىدو
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Nifi niben ce`cmou `erok @ kata `pcaji
`mpi`provytyc @ pa=o=c I=y=c P=,=c @ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Niefie nieven se esmoe erok, kata ep sazj-ie
em pie eprofieties, Pa-tshois...
:  كاطا إبصاجى إم بى ابروفيتيس: * نيفى نيفين سى إسمو ايروك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Alles wat adem heeft zegent U, volgens het
woord van de profeet, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.

:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  كقىىول النبىىي: * كىىل نسىىمة تباركىىك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Xa`pswi gar `nar,y niben@ `n;ok pe `pouro `nte
niourwou@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Ksa epshoi ghar en arshie nieven, enthok pe
ep oero ente nie oeroo-oe, Pa-tshois...
أورو انتى نى
ُ  إنثوك بى إب: * إكصا إبشوى غار إن أرشى نيفين
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: رواو
ُ او
ُ

* U bent hoger dan iedere heerschappij, U
bent de Koning der Koningen, O mijn Heer
Jezus Christus, mijn Goede Verlosser.
 يىا ربىي يسىوع:  أنىت هىو ملىك الملىوك: * أنت فوق كل رئاسة
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Ou`wou nak nem Pekiwt@ nem pi`Pneuma =e=;=u @
pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Oe-oo-oe nak nem Pekjoot, nem pie Pnevma
eth-oewab, Pa-tshois...
 باشويس:  نيم بى ابنفما إثؤاب: اوواو ناك نيم بيك يوت
او
ُ
ُ *
. باسوتير إن أغاثوس: إيسوس بخرستوس
* Aan U zij de glorie met Uw Vader, en de
Heilige Geest, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يا ربىي يسىوع المسىيح:  والروح القدس: * لك المجد مع أبيك
. مخلصي الصالح:

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Pekran holj ouoh `f`cmarwout@ qen rwou
`nny=e=;=u `ntak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Pekran hol-kh oewoh ef esmaroo-oet, gen
roo-oe en nie eth-oewab entak, Pa-tshois...
رواو إن نى إثؤاب
 خين: إسمارواوت
* بيك ران هولج اووه إف
ُ
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: إنطاك

* Uw naam is gezegend en zoet, in de monden
van Uw heiligen, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يىىا ربىىي يسىىوع:  فىىي أفىىواه قديسىىيك: * إسىىمك حلىىو ومبىىارك
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Rwi gar na`cmou `erok@ ouoh palac na]`wou
nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Rooi ghar na esmoe erok, oewoh pa-las na
tie oo-oe nak, Pa-tshois...
: او ناك
ُ  اووه باالس ناتى اوو: * روى غار نا إسمو إيروك
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
Mijn mond prijst U, en mijn tong *
verheerlijkt U, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  ولسىىاني يمجىىدك: * فمىىي يسىىبحك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Ce ontwc ten`cmou `erok@ ce ontwc ten]`wou
nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Se ondoos ten esmoe erok, se ondoos ten tie
oo-oe nak, Pa-tshois...
وواو
ُ  سى اونتوس تين تى ا: * سى اونتوس تين إسمو إيروك
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: ناك
* Ja waarlijk prijzen wij U, ja waarlijk
verheerlijken wij U, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
:  يا ربىي يسىوع المسىيح:  نعم حقا نمجدك: * نعم حقا نسبحك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Tennaqici an `eneh@ tennakyn an en`cmou
`erok@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ten na giesie an eneh, ten na-kien an en
esmoe erok, Pa-tshois...
:  تين ناكين أن إن إسمو إيروك: * تين ناخيسى أن إينيه
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Nooit zullen wij vermoeid raken, of het
laten U te prijzen, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يا ربي يسوع المسىيح:  وال نكف عن تسبيحك: * ال نتعب أبدا
. مخلصي الصالح:

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Umnologia niben `n`cmou@ tenouwrp `mmwou
`e`pswi harok@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Iemno-lokhia nieven en esmoe, ten oe-oorp
em moo-oe e-epshooi harok, Pa-tshois...
مواو إابشوى
اواوورب إم
ُ
ُ  تين: * إمنولوجيا نيفين إن إسمو
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: هاروك

* Iedere lof van zegening, zenden wij omhoog
tot U, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
 يىا ربىي يسىوع:  نرسىلها إليىك إلىى فىوق: * كل تماجيىد البركىة
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Vwk pe pi`wou nem pitaio@ nem
]eu,arictia@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Fok pe pie oo-oe nem pie tajo, nem tie evgariestia, Pa-tshois...
:  نيم تى إفخاريستيا: اوواو نيم بى طايو
* فوك بى بى
ُ
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Aan U zij de glorie en de eer, en de
dankzegging, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  والكرامىى ِة والشىىكر: * لىىك المجىىد
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

*`<ouab `P=o=c ouoh `,ouab@ `,ouab panou] qen
oume;myi@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Ek-oewab Eptshois oewoh ek-oewab Panoetie gen oe-methmie, Pa-tshois...
او ميثمى
ُ بانوتى خين
ُ  إكؤاب: * إكؤاب إبشويس اووه إكؤاب
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس:
* Heilig O Heer Heilig, U bent Heilig in
waarheid mijn God, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يىا ربىي:  قىدوس أنىت بالحقيقىة: * قدوس أنت يا رب وقدوس
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* "u,y niben ce`cmou `erok@ keli niben ce
kwlj nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Epsie-shie nieven se esmoe erok, ke-lie
nieven se kool-kh nak, Pa-tshois...
 كيلى نيفين سي كولج ناك: * بسيشى نيفين سى إسمو ايروك
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس:
* Elke ziel zegent U, en elke knie buigt voor U
neer, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
 يىىا ربىىي يسىىوع:  وكىىل ركبىىة تجثىىو لىىك: * كىىل نفىىس تباركىىك
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* W piran e;meh `n`wou@ `w piran e;meh
`n`cmou@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Oo pie ran ethmeh en oo-oe, oo pie ran
ethmeh en esmoe , Pa-tshois...
:  اوبى ران إثميه إن إسمو: اوواو
* اوبى ران اثميه إن
ُ
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* O, Naam vol van glorie, O, Naam vol van
zegen, O mijn Heer Jezus Christus, mijn
Goede Verlosser.
 يا ربىي:  أيها اإلسم المملوء بركة: * أيها اإلسم المملوء مجدا
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Sa `eneh `nte pi`eneh@ tennakyn an en`cmou
`erok@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Sha eneh ente pie eneh, tan na kien an en
esmoe erok, Pa-tshois...
:  تين ناكين أن إن إسمو ايروك: * شا إينيه إنتى بى إينيه
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Voor eeuwig en altijd zullen wij, niet
ophouden U te prijzen, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
:  يا ربي يسوع المسىيح:  إلى أبد األبد: * ال نكف عن تسبيحك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* `Fentak `mmau `nje pi`cmou@ nem pi`wou nem
pitaio@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Ef entak em mav enzje pie esmoe, nem pie
oo-oe nem pie tajo, Pa-tshois...
اوواو نيم بى
 نيم بى: اسمو
* إف إنطاك إمماف إنجى بى
ُ
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: طايو
* Aan U komt de zegen toe, en de glorie en de
eer, O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede
Verlosser.
:  يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  والمجىىد والكرامىىة: * لىىك البركىىة
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Qen ou`cmou ten`cmou `erok@ qen ou`wou ten]`wou
nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Gen oe-esmoe ten esmoe erok, gen oe-oo-oe
ten tie oo-oe nak, Pa-tshois...
اوواو
اوواو تين تى
او
إسمو تين
او
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ُ  خين: إسمو ايروك
ُ * خين
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس:ناك

* Met zegen zegenen wij U, met glorie
verheerlijken wij U, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
: يىىا ربىىي يسىىوع المسىىيح:  بالمجىىد نمجىىدك: * بالبركىىة نباركىىك
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* Hoc enonq ten`cmou `erok@ hoc ensop ten]`wou
nak@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.

* Hos en on-g ten esmoe erok, hos en shop ten
tie oo-oe nak, Pa-tshois...
اوواو
 هوس إنشوب تين تى: * هوس إن اؤنخ تين إسمو إيروك
ُ
. باسوتير إن أغاثوس:  باشويس إيسوس بخرستوس: ناك

* Zo lang wij leven prijzen wij U, zo lang wij
zijn verheerlijken wij U, O mijn Heer Jezus
Christus, mijn Goede Verlosser.
 يىا ربىي:  مىا دمنىا موجىودين نمجىدك: * ما دمنا أحياء نسىبحك
. مخلصي الصالح: يسوع المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* Jwk `ebol `n`cmou niben@ ce,y qen
pekran =e=;=u@ pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Khook evol en esmoe nieven, se kie gen
pekran eth-oewab, Pa-tshois...
:  سيشى خين بيكران إثؤاب: إسمو نيفين
* جوك إيفول إن
ُ
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* De volmaaktheid van alle zegen, is in Uw
Heilige Naam, O mijn Heer Jezus Christus,
mijn Goede Verlosser.
 يىىا ربىىي يسىىوع:  كىىائن فىىي إسىىمك القىىدوس: * كمىىال كىىل بركىىة
. مخلصي الصالح: المسيح

De Zaterdag Psalie

إبصالية يوم السبت

* {i `nnen]ho `ntoten@ `anon qa nirefernobi@
pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Et-shie en nen tieho en to-ten, anon ga nie
ref er novie, Pa-tshois...
:  أنون خانى ريف إيرنوفى: * تشى إن نين تيهو إنتوتين
. باسوتير إن أغاثوس: باشويس إيسوس بخرستوس
* Neem onze gebeden aan, van ons, zondaars,
O mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede
Verlosser.
:  يىا ربىي يسىوع المسىيح:  منىا نحىن الخطىاة: * إقبل توسالتنا
.مخلصي الصالح

De Zaterdag Psalie
إبصالية يوم السبت
* }nan `ntekhiryny `mmyi@ ,a nennobi nan `ebol@
pa=o=c I=y=c P=,=c@ pa=c=w=r `n`aga;oc.
* Tie nan en tek hierienie em mie, ka nen novie nan
evol, Pa-tshois...

 باشويس:  كانين نوفى إيفول: * تى نان إنتيك هيرينى إممى
. باسوتير إن آغاثوس: إيسوس بخرستوس
* Schenk ons Uw ware vrede, en vergeef ons zonden, O
mijn Heer Jezus Christus, mijn Goede Verlosser.

 يىا ربىي يسىوع:  وإغفر لنىا خطايانىا: * أعطنا سالمك الحقيقي
. مخلصي الصالح: المسيح
/ / /

De introductie tot de
Watos Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

*`Eswp ansaner'alin @ marenjoc
qen ou`hloj @ je pen=o=c I=y=c P=,=c @ `ari
ounai nem nen'u,y.
* E-shop an shan er epsalien, maren khos gen oe
ehlokh, zje Pentshois Iesoes Piegristos, a-rie oe-nai
nem nen epsie-shie.

 جى: او إهلوج
ُ  مارين جوس خين: * إيشوب آن شان إيربصالين
.اوناى نيم نين إبسيشى
ُ  أرى: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wanneer wij zingen, laat ons dan teder zeggen, onze
Heer Jezus Christus, heb genade over onze zielen.

 إصىنع رحمىة:  يىا ربنىا يسىوع المسىيح:  فلنقىل بعذوبىة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

* Do7a Patri ke `Viw : ke `aji`w =P=n=ati : ke nvn
ke `a`i ke ic tovc : `e`wnac `twn e`wnwn `am3n.

* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie:
ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton eonoon amien.
 كي نين كي أإي:  كي أجيـو إبنفماتي: * ذوكسابتـري كي إيو
.  إي اوناس طون إي اونـون أمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واإلبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن

De Zaterdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم السبت

Deel : 1

القطعة االولى

* }at;wleb `ncemne @ ouoh =e=;=u qen
hwb niben @ ;y`etac`ini nan `m`V] @
eftalyout `ejen nec`jvoi.

* Tie at-thooleb en semne, oewoh eth-oewab gen
hoob nieven, thie etas ie-nie nan em Efnoetie, eftalie-oet ezjen nes ekh-foi.
 ثى إيطاس:  اووه إثؤاب خين هوب نيفين: * تى أتثوليب إن سيمنى
. إفطاليوت إيجين نيس إجفوى: إينى نان إم إفنوتى
* O onbevlekte en reine, heilig in alles, die God tot
ons bracht, op haar armen gedragen.
 في كل شئ التي قدمت لنا هللا:  العفيفة القديسة: * أيتها الغير دنسة
. محموال على ذراعيها:

Deel : 1
القطعة االولى
* `Crasi neme `nje ]`ktycic tyrc @ ecws `ebol
ecjw `mmoc @ je ,ere ;ye;meh `n`hmot @ ouoh `P=o=c
sop neme.
* Es rashie neme enzje tie ektiesies tiers, es oosh evol es
khoo emmos, zje shere thie ethmeh en ehmot, oewoh
Eptshois shop ne-me.

 إس اوش ايفول إسجو: * إسراشى نيمى إنجى تى إكتي سيس تيرس
. اووه إبشويس شوب نيمى: جى شيرى ثى إثميه إن إهموت: إمموس
* De hele schepping verblijdt zich met u, roepende en
zeggende: “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is
met u.

:  السالم لك يىا ممتلئىة نعمىة:  صارخة قائلة: معك كل الخليقة
ِ * تفرح
.معك
ِ الرب

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

Deel : 2

القطعة الثانية
* Tenermakarizin `ntemetnis] @ `w
]par;enoc `ncaby @ ten] ne `mpi,ereticmoc @ nem gabriyl piaggeloc.

* Ten er maka-riezien ente met nieshtie, oo tie
parthenos en sa-vie, ten tie ne em pie shere tiesmos,
nem Ghabri-jiel pie ankhelos.
:  او تى بارثينوس إنصافى: * تين إيرماكاريزين إنتى ميت نيشتى
. نيم غابرييل بي أنجيلوس: تين تى نى إمبى شيرى تيس موس
* Wij zaligen uw grootheid, O wijze Maagd, en
zenden tot u de groet, met Gabriël de engel.
 مع غبريال: ونعطيك السالم
:  أيتها العذراء الحكيمة: * نُغبُط عظمتِك
ِ
.المالك

Deel : 2
القطعة الثانية
* Je `ebolhiten pekarpoc @ `a pioujai tahe
pengenoc @ `a`V] hotpen `erof `nkecop @ hiten
tefmet`aga;oc.
* Zje evol hieten pe karpos, a pie oe khai ta-he pen
khenos, a-Efnoetie hotpen erof en kesop, hieten tef met
aghathos.

: اوجاى طاهى بين جينوس
ُ  أبى: * جى إيفول هيتين بى كاربوس
. هيتين تيف ميت أغاثوس: آ إفنوتى هوتبين إيروف إنكيسوب
* Want door uw vrucht, kwam redding voor ons
geslacht, en God verzoende Zich weer met ons,
door Zijn goedheid.
 وأصلحنا هللا مرة أخرى:  أدرك الخالص جنسنا: * ألن من ِقبل ثمر ِتك
. من قِبل صالحه:

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

Deel : 3

القطعة الثالثة
* Hwc
ma`nselet
`nattako
@
`api`pneuma =e=;=u `i `ejw @ oujom `nte
vyet[oci @ e;naerqyibi `ero Maria.

* Hoos ma en shelet en at-tako, a pie Pnevma eth-oewab ie
e-khoo, oe-khom ente fie et-etshosie, eth-na er gievie e-ro
Maria.

اوجوم
ُ :  آأبى إبنفما اثؤاب إى إيجو: * هوس ما إنشيليت إن أت طاكو
. إثنا ايرخيفى إيرو ماريا: إنتى في إتتشوسى
* Als een Bruid zonder smet, daalde de Heilige Geest op u,
en de kracht van de Allerhoogste, overschaduwde u O
Maria.

 ظللتِىك يىا: ِ  وقىوة العلىي: عليك
 الروح القدس حل: كخدر بغير فساد
ِ
ِ *
.مريم

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Je `are`jvo `mpi`aly;inoc @ `nlogoc `nsyri `nte
`viwt @ e;myn `ebol sa `eneh @ af`i afcotten qen
nennobi.
* Zje a-re ekh fo em pie alie-thienos, en loghos en
shierie ente Efjot, ethmien evol sha eneh, af-ie afsot-ten
gen nen novie.

 إن لوغوس إن شيرى إنتى: * جى أرى إجفو إمبى أليثينوس
. أفئى أفسوت تين خين نين نوفى:  إثمين إيفول شا اينيه: إفيوت
* Want u hebt gebaard, het Ware Woord, de Zoon van
de Eeuwig-zijnde Vader, die kwam en ons verloste van
onze zonden.

 آتىىىى:  الىىىدائم إلىىىى األبىىىد:  إبىىىن اآلب: ت الكلمىىىة الحقيقىىىي
ِ ىىك ولىىىد
ِ * ألنى
.وخلصنا من خطايانا

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

Deel : 4

القطعة الرابعة
*`N;o gar pe pigenoc @ nem ]nouni
`nte Dauid @ `aremici nan kata carx @
`mpencwtyr I=y=c P=,=c.

*Entho ghar pe pie khenos, nem tie noe-nie ente
Davied, a-re miesie nan kata sareks, em-Pensootier
Iesoes Piegristos.

 أرى:  نيم تي نونى إنتى دافيد: * إنثو غار بى بي جينوس
. إم بين سوتير إيسوس بخرستوس: ميسى نان كاطا ساركس
* U bent het nageslacht, en de wortel van David, die in
het vlees heeft gebaard, onze Verlosser Jezus Christus.

 مخلصىىنا: ت لنىىا جسىىديا
ِ  ولىىد:  وأصىىل داود: ت هىي جىىنس
ِ * أنى
.يسوع المسيح

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Pimonogenyc `ebolqen `viwt @ qajwou `nni`ewn tyrou @
afsouwf `ebol `mmin`mmof af[i `noumorvy `mbwk `nqy] @
e;be penoujai.
* Pie mono-khenies evol gen Efjot, ga khoo-oe en nie e-oon
tieroe, af shoe-oof evol em mien emmof af-etshie en oemorfie em vook en gietie, ethve pen oe-khai.

: خاجواو إن نى إي اون تيرو
: * بى مونوجينيس إيفول خين إفيوت
ُ
اومورفى إمفوك إنخيتى
ُ  أفتشى إن: أفشواووف ايفول إممين إمموف
ُ
.اوجاى
ُ  إثفى بين:

* De Eniggeborene van de Vader, vóór alle tijden,
vernederde zichzelf, en nam van u de vorm aan van
een dienstknecht, voor onze verlossing.

: منىك
ِ  أخلى ذاته وأخذ شكل عبد:  قبل كل الدهور: * الوحيد من اآلب
.ألجل خالصنا

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

Deel : 5

القطعة الخامسة
*`Areswpi `noumah`cnou] `mve @ hijen
pikahi `w ]macnou] @ je afsai
nan `ebol `nqy] @ `nje piry `nte ]dike`ocuny.

* A-re shoopie en oe-mah esnoetie em-fe, hiezjen pie kahie
oo tie mas noetie, zje af-shai nan evol en-gietie, enzje pierie ente tie zieke-os-ienie.

 هيجين بى كاهى اوتى: اوماه إسنوتى إمفى
ُ * أرى شوبى إن
 إنجى بيرى انتى تى ذيكي:  جى أفشاى نان إيفول إنخيتى: ماسنوتى
.اوسينى
ُ
* U werd een tweede Hemel, op aarde O Moeder van God,
want uit u scheen over ons, de Zon der Gerechtigheid.

منىك
ِ  ألنه أشرق لنىا:  على األرض يا والدة اإلله: * صرت سماء ثانية
.شمس البر
:
ُ

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`Are`jvof hiten ou`provytia @ a[ne `jroj `nattako @
hwc dymiourgoc @ ouoh `nlogoc `nte `viwt.

* A-re ekh-fof hieten oe-eprofietia, atsh-ne ekhrokh en at-tako, hoos ziemie-orghos, oewoh en
loghos ente Efjot.

 أتشنى إجروج إن أت: * أرى إجفوف هيتين او إبروفيتيا
. اووه إن لوغوس إنتى إفيوت: اورغوس
ُ  هوس ذيمى: طاكو
* U baarde Hem volgens de profetieën,
zonder zaad of smet, en Hij is de Schepper, en
het Woord van de Vader.
 وكلمة:  وهو الخالق:  بغير زرع وال فساد: * ولد ِته كالنبوة
.اآلب

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

Deel : 6

القطعة السادسة
* }`ckyny ;y`etoumou] `eroc @ je ;y=e=;=u
`nte ny=e=;=u @ `ere ]kibwtoc `nqytc @
etosj `nnoub `ncaca niben.

* Tie eskienie thie e-toe moetie eros, zje thie eth-oewab
ente nie eth-oewab, e-re tie kievotos en-giets, et osh-kh en
noeb en sa-sa nieven.

 جى ثى إثؤاب إنتى نى إثؤاب: موتى إيروس
ُ إيتو
ُ * تى إسكينى ثى
. إتؤشج إن نوب إنصاصا نيفين:  إيرى تى كيفوتوس انخيتس:
* De tabernakel die wordt genoemd, het heiligste der
heiligen, waarin de ark zich bevond, bedekt met goud van
alle kanten.

 التىىي فيهىىا التىىابوت المصىىفح:  قُىىدس األقىىداس: * القبىىة التىىي تُىىدعى
. من كل ناحية: بالذهب

Deel : 6
القطعة السادسة
* :y `ere ni`plax `nqytc @ `nte ]dia;yky @ nem
pi`ctamnoc `nnoub @ `ere pimanna hyp `nqytf.

* Thie e-re nie eplaks en giets, ente tie ziathie-kie, nem pie estamnos en noeb, e-re pie
manna hiep en giets.
 نيم بى:  إنتى تي ذياثيكى: * ثى إيرى نى إبالكس إنخيتس
. إيرى بى مان ناهيب إنخيتف: نوب
ُ إسطامنوس إن
* Waarin zich bevonden, de Tafelen van het
verbond, en het gouden Vat, waarin het
manna verborgen was.
. المخفي فيه المن:  وال ِقسط الذهبي:  لوحا العهد: * الذي فيه

Deel : 6

القطعة السادسة

*`Foi `ntupoc `m`psyri `m`V] @ `etaf`i afswpi qen Maria
@ ]par;enoc `nat;wleb @ af[i-carx `ebol`nqytc.

* Ef oi en tiepos em Epshierie em Efnoetie, etaf ie
af shoopie gen Maria, tie parthenos en at-thooleb,
af-etshie sareks evol en giets.
 إيطافئى أفشوبى خين ماريا: * إفؤى إن تيبوس إم إبشيرى إمفنوتى
. أفتشى ساركس إيفول إنخيتس:  تى بارثينوس إن أتثوليب:
* Dit is een symbool van de Zoon van God, Die
kwam en verbleef in Maria, de onbevlekte Maagd,
en het vlees van haar aannam.

 العىذراء غيىر:  الىذي آتىى وحىل فىي مىريم: * هو مثال إلبن هللا
. وتجسد منها: الدنسة

Deel : 6

القطعة السادسة

* Ac`jvof `epikocmoc @ qen oumetouai `natvwrj @
alla `N;of pe `pouro `nte `p`wou @ af`i ouoh
afcw] `mmon.
* As ekh-fof e-pie kozmos, gen oe-met oewai en at
forkh, alla enthof pe ep-oero ente ep-oo-oe, af-ie oewoh
af sootie emmon.

: اوميت اوواى إن أت فورج
ُ  خين: * أس إجفوف إيبى كوزموس
. أفئى اووه أفسوتى إممون: او
ُ الال إنثوف بى اب ُؤرو انتى إب اوو
* Zij baarde Hem voor de wereld, in een éénheid
zonder scheiding, want Hij is de Koning van de
Glorie, Die kwam en ons verloste.
 آتى:  إذ هو ملك المجد:  بإتحاد بغير إفتراق: * ولدتهُ للعالم
.وخلصنا

Deel : 6

القطعة السادسة

* Piparadicoc `e`slylou`I @ je af`i `nje pihiyb
@ `nlogoc `nsyri `nte `viwt e;myn `ebol sa `eneh @ af`i
afcotten qen nennobi.
* Pie paraziesos eshlie-loewie, zje af-ie enzje pie hie-jieb,
en loghos en shierie ente Efjot ethmien evol sha eneh, af-ie
afsot-ten gen nen novie.

 ان لوغوس:  جى أفئى إنجى بى هيب: * بى باراذيسوس إى إشليلوى
 أفئى أفسوت تين خين نين:  إثمين ايفول شا اينيه: إنشيرى انتى إفيوت
. نوفي
* Het paradijs verheugde zich, over de komst van het Lam,
het Woord van de Eeuwig-zijnde Vader, Die kwam en ons
verloste van onze zonden.

:  إبىن اآلب الىدائم إلىى األبىد:  بمجئ الحمىل الكلمىة: * يتهلل الفردوس
.ليخلصنا من خطايانا

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

Deel : 7

القطعة السابعة
* Aumou] `ero je `;mau `m`V]@ piouro
`mmyi menenca `;remacf @ `are`ohi `ereoi
`mpar;enoc @ qen ouhwb `mparadoxon.

*Av moetie e-ro zje ethmav em Efnoetie, pie oero em-mie
menensa eth-re masf, a-re o-hie e-re oi em-parthenos, gen
oe-hoob em parazokson.

: اورو إممى مينينسا إثري ماسف
ُ  بى: * أفموتى إيرو جى إثماف إمفنوتى
. خين اوهوب إمباراذوكسون: أري اوهى إيروى ام بارثينوس
* U bent genoemd de Moeder van God, de Ware Koning,
en nadat Hij uit u was geboren, bleef u wonderbaarlijk een
Maagd.

ت عىذراء بىأمر
ِ  بقيى:  وبعىد مىا ولد ِتىه:  الملك الحقيقىي: ت أ ُم هللا
ِ * دُعي
.عجيب

Deel : 7
القطعة السابعة
* Emmanouyl vy`etare`jvof @ e;be vai af`areh
`ero @ `ereoi `nattako @ ectob `nje tepar;enia.
* Emmanoe-iel fie et a-re ekhfof, ethve fai af a-reh
ero, e-re oi en at-tako, estob enzje te parthenia.

:  إثفى فاى أف أريه إيرو: * إممانوئيل في إيطار إجفوف
. إستوب إنجى تى بارثينيا: إيريؤى إن أت طاكو
* Emmanuël die uit u geboren is, heeft u daarom,
behouden zonder smet, en uw maagdelijkheid bleef
verzegeld.

 وبتولي ِتىك:  بغيىر فسىاد:  هىو حف ِظىك: * عمانوئيل الىذي ولد ِتىه
.مختومة

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

Deel : 8

القطعة الثامنة
* Areten;wn] `e]mouki @ ;y`etaIakwb nau `eroc @ ec[oci sa `e`hryi
`e`tve @ `ere `P=o=c hijwc qen ouho].

*A-re ten thoontie e-tie moe-kie, thie e-ta Jakoob nav eros,
es-etshosie sha e-ehrie e-etfe, e-re Eptshois hie khos gen oehotie.

:  ثى إيطا ياكوب ناف إيروس: * أرى تين ثونتى إيتى موكى
.اوهوتى
ُ  إيرى إبشويس هيجوس خين: إستشوسى شا إإهرى إإتفى
* U werd vergeleken met de ladder, die Jakob heeft gezien,
reikend tot de hemel, met de vreeswek-kende Heer boven
staande.

 والىىرب:  مرتفعىىا إلىىى السىىماء:  الىىذي رآه يعقىىوب: ت بالسىىلم
ِ شىىبه
ُ *
.المخوف عليه

Deel : 8

القطعة الثامنة

* <ere
ne
`ebolhitoten
@
`w
;y`etacswp
`eroc
`mpi`a,writoc
@
qen
tecmytria `mpar;eniky @ ouoh ecsotem `ncaca niben.
* Shere ne evol hie-to-ten, o thie etas shop eros em pie
agorietos, gen tes mietra em parthenie-kie, oewoh es
shotem en sa-sa nieven.

 اوثى إيطاس شوبى إيروس إمبى: * شيرى نى إيفول هيتوتين
 اووه إس شوتيم:  خين تيس ميترا إم بارثينيكى: أخورى توس
.إنصاصا نيفين
* Wij groeten haar, die de Onbevattelijke heeft
geaccepteerd in haar schoot, en haar maagdelijkheid, was
verzegeld van alle kanten.

:  وبتوليتها مختومة:  غير المحوى في بطنها: * سالمنا إلى من قبلت
.من كل ناحية

Deel : 8
القطعة الثامنة
*`Areswpi nan `nou`proctatyc @ nahren `V]
penrefcw] @ vy`etaf[icarx `ebol`nqy] @ e;be
penoujai.
* A-re shopie nan en oe-eprostaties, nahren
Efnoetie pen ref-sootie, fie etav etshie sareks evol
en gietie, ethve pen oe-khai.
 نىىاهرين إفنىىوتى بىىين ريىىف: * أرى شىىوبى نىىان إنىى ُؤ إبروسىىطاتيس
.اوجاى
ُ  إثفى بين:  في إيطاف تشى ساركس إيفول إنخيتى: سوتى
* U werd een voorspraak voor ons, vóór God onze
Verlosser, Die van u het vlees aannam, voor onze
verlossing.

: ىك
ِ * صىىر
ِ  الىىذي تجسىىد منى:  أمىىام هللا مخلصىىنا: ت لنىىا شىىفيعة
.ألجل خالصنا

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@

,ere ;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: ثى إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

 السالم ل ِك: ت نعمة
ِ لك يا من وجد
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ يا من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.

Deel : 9

القطعة التاسعة

* Hyppe ic `P=o=c af`i `ebol`nqy] @ `w
;yet`cmamat
etjyk
`ebol
@ `enohem `mpikocmoc `etaf;amiof @ e;be
nefmetsenhyt etos.
*Hiep-pe ies Eptshois af-ie evol en gietie, o-thie et-es mamat et zj-iek evol, e-nohem em pie kozmos etaf thamjof,
ethve nef met shenhiet et-osh.

: اوثى إت إسمامات إتجيك ايفول: * هيبى يس إبشويس أفئى إيفول إنخيتى
. اثفى نيف ميت شينهيت إتؤش: إينوهيم إمبى كوزموس إيطاف ثاميوف
* Zie, de Heer kwam uit u, O gezegende en volmaakte, om
de wereld te redden die Hij geschapen had, volgens Zijn
grote barmhartigheid.

خلص العىالم الىذي
ِ ُ لىي:  أيتها المباركة الكاملىة: منك
ِ * هوذا الرب خرج
. حسب كثرة رأفاته: خلقه

Deel : 9

القطعة التاسعة

* Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@
hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata
peknis] `nnai.
* Ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o etshie-sie
emmof, hoos aghathos oewoh em mai roomie, nai nan kata
pek nieshtie en nai.

هواو تشيسى
* تين هوس إيروف تين تى
ُ  تين إير: اوواو ناف
ُ
 ناى نان كاطا بيك:  هوس أغاثوس اووه إمماى رومى: إمموف
.نيشتى إن ناى
* Wij prijzen Hem en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer, als een Goede en Mens-lievende, ontferm U
over ons volgens Uw grote genade.

 إرحمنا:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده علوا: * نسبحه ونمجده
.كعظيم رحمتك

Refrein

المرد

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ,ere ;y`etacjem `hmot@ ,ere
;y`etacmec P=,=c@ ouoh `P=o=c sop neme.
* Shere thie ethmeh en ehmot, shere thie etas zjem ehmot,
shere thie etas mes Piegristos, oewoh Eptshois shop ne-me.

 شيرى ثى:  شيرى ثى ايطاس جيم إهموت: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. اووه إبشويس شوب نيمى: إيطاس ميس بخرستوس
* Gegroet zij u O vol van genade, gegroet zij u die genade
gevonden heeft, gegroet zij u die Christus heeft gebaard,
de Heer is met u.

لىك يىا
ِ لك يا من وجىد
ِ  السىالم: ت نعمىة
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ من ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.
/ / /

Het Eerste Deel van de
Loobsh ( Watos )

) الشيرات األولى ( واطس

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

* <ere ;ye;meh `n`hmot @ ]par;enoc
`nat;wleb @ pikumillion etcwtp @
`nte ]oikoumeny tyrc.
* Shere thie ethmeh en ehmot, tie parthenos en at-thooleb,
pie kiemielion et sootp, ente tie ie-koemenie tiers.

 بى:  تى بارثينوس إن أتثوليب: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. إنتى تى إيكومينى تيرس: كيميليون إت سوتب
* Gegroet zij u O vol van genade, de onbevlekte
maagd, het gekozen vat, voor de hele wereld.

 اإلنىىاء:  العىىذراء غيىىر الدنسىىة: ىك يىىا ممتلئىىة نعمىىة
ِ * السىىالم لى
. لكل المسكونة: المختار

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

* Pilampac `nat[eno@ `psousou
`nte ]par;enia@ piervei `natbwl
`ebol@ ouoh pi`sbwt `nte pinah].
* Pie lampas en at et-sheno, ep shoe-shoe ente tie
parthenia, pie erfeej en at vool evol, oewoh pie esh-voot
ente pie nahtie.

 بى: شو إنتى تى بارثينيا
: * بى المباس إن أتشينو
ُ إبشو
ُ
. اووه بى إشفوت إنتى بى ناهتى: إيرفي إن أتفول إيفول
* De onuitdoofbare lamp, de trots van de maagdelijkheid,
het onvernielbare altaar, en de scepter van het geloof.

:  الهيكل غير ال ُمنقض:  فخر البتولية: * المصباح غير ال ُمطفأ
.وقضيب اإليمان
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الشيرات األولي

* Ma]ho `mvy`etaremacf @ pencwtyr `n`aga;oc @
`ntef`wli `nnaiqici `ebolharon @ `ntefcemni nan
`ntefhiryny.
* Ma tie-ho em fie e-ta-re masf, Pensootier en aghathos,
entef oolie en nai giesie evol haron, entef semnie nan entef
hierienie.

 إنتيف:  بين سوتير ان أغاثوس: * ما تيهو إمفى إيطارى ماسف
. إنتيف سيمنى نان انتيف هيرينى: اولى إن ناي خيسى إيفول هارون
* Vraag Hem die u hebt gebaard, onze Goede
Verlosser, dat Hij van ons alle smarten wegneemt,
en ons Zijn vrede schenkt.
:  أن يرفىع عنىا هىذه األتعىاب:  مخلصىنا الصىالح: * إسألي الذي ولدتِه
.ويقرر لنا سالمه
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الشيرات األولي

* <ere ;ye;meh `n`hmot@ ]lu,nia `nka;aroc@
;y`etacfai qa pilampac@ pi`,rwm `nte ]me;nou].
* Shere thie ethmeh en ehmot, tie liegnia en
katharos, thie etas fai ga pie lampas, pie ekrom ente
tie meth-noetie.

 ثى:  تى ليخنيا إنكاثاروس: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. بى إكروم إنتى تى ميث نوتى: إيطاس فاى خابى المباس
* Gegroet zij u O vol van genade, de reine
lampenstandaard, de drager van de lamp, met het
vuur van de Goddelijkheid.

:  حاملة المصباح:  المنارة النقية: * إفرحى يا ممتلئة نعمة
.نار الالهوت
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الشيرات األولي

* <ere ]helpic `noujai@ `nte ]oikoumeny tyrc@
e;by] gar anerremhe@ `ebolha picahou`i `nte `eua.
* Shere tie helpies en oe-khai, ente tie ie-koemenie
tiers, ethvietie ghar an er-remhe, evol ha pie sa
hoewie ente Eva.

:  إنتى تى إيكومينى تيرس: * شيرى تى هيلبيس إن ُؤجاى
. إيفول هابى صاهويى إنتى إيفا: إثفيتى غار أن إيرريمهى
* Verblijdt u O hoop van de verlossing, van de hele
wereld, want door u zijn wij bevrijd, van de vloek
van Eva.

: أجلىك
 ألننىا مىن:  خىالص كىل المسىكونة: * إفرحي يا رجىاء
ِ
.عُتقنا من لعنة حواء

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

* E;by] on anerma`nswpi@ `mpi`pneuma =e=;=u@
vai `etaf`i `e`hryi `ejw@ afer`agiazin `mmo.
* Ethvietie on an er ma en shoopie, em pie Pnevma
eth-oewab, fai etaf-ie e-ehrie e-khoo, af er akhiazien em-mo.

 فاى:  إمبي إبنفما اثؤاب: * إثفيتى اون أن إيرما إنشوبى
. أف إير أجيازين إممو: إيطاف اي إإهرى إيجو
* Want door u zijn wij geworden, een woning voor
de Heilige Geest, die op u kwam, en u heiligde.

 الىىذى حىىل:  صىىرنا مسىىكنا للىىروح القىىدس: * ومىىن أجلىىك أيضىىا
. وقدسك: عليك

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

* <ere ;y`eta Gabriyl@ er,eretizin `mmoc@ je
,ere ;ye;meh `n`hmot@ ouoh `P=o=c sop neme.

* Shere thie e-ta Gabri-jiel, er shere tie-zien
emmos, zje shere thie ethmeh en ehmot,
oewoh Eptshois shop ne me.
 جى:  إير شيرى تيزين إمموس: * شيرى ثى إيطا غابرييل
. اووه إبشويس شوب نيمى: شيرى ثى إثميه إن إهموت
* Gegroet zij u, die Gabriël groette, zeggende
“Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is met u.”

ىك يىىا
ِ  السىىالم لى:  غبريىىال السىىالم قىىائال: * السىىالم للت ىي أقرأهىىا
.معك
ِ  الرب: ممتلئة نعمة
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الشيرات األولي

*`A `p]ma] gar `m`viwt@ swpi qen pejinerboki @ `a
`tparoucia `mpisyri@ swpi `n`hryi qen temytra.
* A-ep tie matie ghar em Efjoot, shoopie gen pe
zjen er-vokie, a-et paroe-sia em pie Shierie, shoopie
en ehrie gen te mietra.

 آ:  شوبى خين بى جين إيرفوكى: * آ إبتى ماتى غار إم إفيوت
. شوبى إن إهرى خين تي ميترا: إتباروسيا إمبى شيرى
* De Vader was verblijd, over uw bevruchting, en
de verschijning van de Zoon, was uit uw schoot.

 كان في:  وظهور االبن:  كانت في حبلك: * ألن مسرة اآلب
.أحشائك
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الشيرات األولي

* Api`pneuma =e=;=u@ moh `mmai niben `nte@
te'u,y nem pecwma@ `w Maria `;mau `m`V].
* Apie Pnevma eth-oewab, moh em-mai
nieven ente, te epsieshie nem pe-sooma, o
Maria ethmav em Efnoetie.
 تى إبسيشى نيم:  موه إم ماى نيفين إنتى: * أبى إبنفما إثؤاب
. او ماريا إثماف إم إفنوتى: بى صوما
* De Heilige Geest, vulde u volledig, uw ziel
en uw lichaam, O Maria de Moeder van God.
: نفسك وجسدك
: منك
ِ
ِ  مأل كل موضع: * والروح القدس
.يامريم ام هللا
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الشيرات األولي

* E;be vai tenersai hwn@ qen ousai `m=p=n=atikon@
ouoh `m`provytikon eucop@ enws `ebol nem `pouro
Dauid.
* Ethve fai ten er shai hoon, gen oe-shai em
epnevma-tiekon, oewoh em eprofie-tiekon ev-sop,
en oosh evol nem ep-oero Davied.

: اوشاي إم إبنفما تيكون
ُ  خين: * إثفي فاي تين إيرشاي هون
. إن اوش إيفول نيم إب ُؤرو دافيد: اووه إم إبروفيتيكون إفسوب
* Daarvoor vieren ook wij, beiden een spiritueel, en
een profetisch feest, verkondigend met koning David:

:  ونبويا معا:  نحن أيضا عيدا روحيا: عيد
ِ ُ* ألجل هذا ن
.صارخين مع الملك داود
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الشيرات األولي

* Je twnk `P=o=c `epek`mton@ `n;ok nem ]kibwtoc@
`nte pima =e=;=u `ntak@ `ete `n;o te `w Maria.
* Zje toonk Eptshois e-pek emton, enthok nem tie
kie vootos, ente pie ma eth-oewab entak, e-te entho
te oo Maria.

 إنثوك نيم تى: * جى طونك إبشويس إى بيك إمطون
. إيتى انثو تى او ماريا:  إنتى بي ما إثؤاب إنطاك: كيفوتوس
* “Sta op, O Heer, naar Uw rustplaats, U en Uw
ark, van Uw Heiligheid” hetgeen u bent O Maria.

 الىذي:  أنىت وتىابوت قُدسىك:  إلىى راحتىك: * قائلين قُىم يىا رب
.ت يا مريم
ِ هو أن
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الشيرات األولي

* 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.

:  اوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو أرى بين ميفئى
 إنتيف كانين نوفى نان: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
.إيفول
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح

Het Tweede Deel van de
Loobsh (Watos)

) الشيرات الثانية ( واطس
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الشيرات الثانية

* <ere ;ye;meh `n`hmot @ ]par;enoc
`nat;wleb @ ]`ckyny `na;mounk `njij @
pi`aho `nte ]me;myi.
* Shere thie ethmeh en ehmot, tie parthenos en at-thooleb, tie
eskienie en ath-moenk en zj-iekh, pie a-ho ente tie methmie.

 تى:  تى بارثينوس إن أتثوليب: * شيرى ثى إثميه إن إهموت
. بى أهو إنتى تى ميثمى: إسكينى إن أثمونك إن جيج
* Gegroet zij u O vol van genade, de onbevlekte maagd, de
tabernakel die niet is gemaakt door handen, de schat der
gerechtigheid.

 القبة غير:  العذراء غير الدنسة: * السالم لل ُممتلئة نعمة
.  باأليدي كنز البر: المصنوعة
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الشيرات الثانية

*<ere ][rompi e;necwc@ ;y`etachisennoufi nan@
`n]hiryny `nte `V]@ ;y`etacswpi sa nirwmi.
* Shere tie etshrompie ethne-soos: thie etas hie
shennoefie nan: en tie hierienie ente Efnoetie: thie
etas shopie sha nie roomie.

 ثى إيطاس هي شين نوفى: * شيرى تى إتشرومبى إثنيسوس
 ثى إيطاس شوبى شانى:  إن تى هيرينى إنتى إفنوتى: نان
.رومى
* Wees gegroet schone duif, die ons verklaarde, de
vrede van God, aan de mensheid.

 الىىذي:  بسىىالم هللا:  التىىي بشىىرتنا: * السىىالم للحمامىىة الحسىىنة
.صار للبشر
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الشيرات الثانية

* <ere `:mau `mvy`etaferrwmi@ qen pefouws
`mmin `mmof@ nem `p]ma] Pefiwt@ nem pi`P=n=a =e=;=u.
* Shere ethmav em fie etaf er roomie, gen pef oeoosh em mien emmof, nem ep tie matie em Pefjoot,
nem pie Pnevma eth-oewab.

اواووش إم
ُ  خين بيف: * شيرى إثماف إم فى إيطاف إيررومى
. نيم إبنفما إثؤاب:  نيم إب تيماتى إمبيف يوت: مين إمموف
* Gegroet zij u O moeder van Hem die mens
geworden is, uit Zijn eigen wil, en de blijheid van
Zijn Vader, en de Heilige Geest.

 والىروح:  ومسرة أبيىه:  بإرادته وحده: * السالم ألم المتأنس
.القدس
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الشيرات الثانية

*<ere pi`ctamnoc `nnoub@ `ere piManna hyp `nqytf@
nem
pi`sbwt
`nse
`mpeukinwn@
`eta
Mw`ucyc mes ]petra `nqytf.
* Shere pie estamnos en noeb, e-re pie manna hiep en giets,
nem pie esh-voot en she em pev-kienon, e-ta Moisies mesh
tie petra en giets.

 نيم:  إيرى بى مان ناهيب إنخيتف: * شيرى بى إسطامنوس إن نوب
. إيطا مويسيس ميشتى بيترا انخيتف: بى إشفوت إنشى إمبيف كينون
* Gegroet zij u O gouden vat, waarin het manna
verborgen was, en de stok van amandel hout,
waarmee Mozes op de rots sloeg.
:  وعصا الخشىب اللىوزي:  المخفي فيه المن: * السالم للقسط الذهبي
.التي ضرب بها موسى الصخرة
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الشيرات الثانية

* <ere ke,aritwmeny@ `w ]`trapeza `m=p=n=atiky@
et] `m`pwnq `nouon niben@ e;naouwm `ebol`nqytc.
* Shere ke garie-too-menie, oo tie et rapeza em
epnevma-tiekie, et-tie em ep on-g en oe-on nieven,
eth-na oe-oom evol en giets.

 إت:  اوتى إترابيزا إم إبنفما تيكى: * شيرى كى خاريتومينى
.اواووم إيفول إنخيتس
ُ  إثنا: اواون نيفين
ُ تى إم إبؤنخ إن
* Gegroet zij u O vol van genade, de spirituele
tafel, die leven geeft aan iedereen, die ervan eet.

:  التىي تعطىي الحيىاة:  المائدة الروحية: * السالم لل ُمتلئة نعمة
.لكل من يأكل منها
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الشيرات الثانية

* <ere pikumillion@ `nav;arton `nte ]me;nou]@
`etervaqri `nouon niben@ e;nacw `ebol`nqytf.
* Shere pie kiemielion, en af tharton ente tie methnoetie, et er-fagrie en oe-on nieven, ethna soo evol
en giets.

 إت:  إن أفثارتون إنتى تى ميث نوتى: * شيرى بى كيميليون
. إثناسوو إيفول إنخيتف: اواون نيفين
ُ إير فاخرى إن

* Gegroet zij u O onbevlekt vat, van de
Goddelijkheid, dat iedereen geneest, die ervan
drinkt.

:  المعطي الشىفاء:  الذي لالهوت: * السالم لإلناء غير الفاسد
.لكل من يشرب منه
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الشيرات الثانية

* Ainaerhytc qen ou[isswou @ `ntakim
`m`porganon `mpalac @ `ntajw `m`ptaio `nte
taipar;enoc @ nem neccuggwmion eucop.
* Ai na er hiets gen oe etshiesh shoo-oe, en ta-kiem em epoerghanon em palas, en ta-khoo em ep-tajo ente tai parthenos,
nem nes sien-ghomion ev-sop.

 إنطاكيم إم إب اورغانون: شواو
اوتشي
ُ
ُ * أي نا إيرهيتس خين
 نيم نيس سين:  إنطاجو إم إبطايو إنتى طاى بارثينوس: إمباالس
.غوميون إفسوب
* Met verlangen begin ik te bewegen, de snaren van mijn tong,
en te spreken van de eer van de Maagd, tezamen met haar
lofzangen.

 هىىذه العىىذراء:  وأتحىىدث بكرامىىة:  محركىىا اُرغىىن لسىىاني: * أبىىدأ بإشىىتياق
.ومدائحها معا
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الشيرات الثانية

* Je `n;oc gar pe pensousou@ nem tenhelpic nem
pentajro@ qen `tparoucia `mpennou]@ pen=o=c I=y=c
P=,=c.
* Zje enthos ghar pe pen shoe-shoe, nem ten helpies
nem pen takhro, gen et paroesia em Pennoetie,
Pentshois Iesoes Piegristos.
: نيم تين هيلبيس نيم بين طاجرو: شو
ُ شو
ُ * جى إنثوس غار بى بين
. بين شويس إيسوس بخرستوس: باروسيا إم بين نوتى
خين إت
ُ
* Want zij is onze trots, onze hoop en vestiging, in de
Wederkomst van onze God, onze Heer Jezus Christus.

 ربنا يسوع:  في ظهور إلهنا:  ورجاؤنا وثباتنا: * ألنها فخرنا
.المسيح
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الشيرات الثانية

* Ten[ici `mmo qen ouem`psa@ nem `elicabet
tecuggenyc@
je
te`cmarwout
`n;o
qen
nihiomi@ `f`cmarwout `nje `poutah `nte teneji.
* Ten et shiesie emmo gen oe em-epsha, nem Elie-sabet te
sien-khenies, zje te esmaro-oet entho gen nie hie-omie, ef
esmaro-oet enzje ep oe-ta ente te nezj-ie.
 جى تس:  نيم إليصابيت تي سينجينيس: او إم إبشا
ُ * تين تشيسى إممو خين
.إسمارواوت إنجى إبؤطاه إنتى تى نيجى
 إف: مارواوت إنثو خين نى هيومى
ُ
ُ
* Wij verheffen u met waardigheid, met Elisabet uw nicht,
zeggende “Gezegend bent u onder de vrouwen, en
gezegend is de vrucht van uw schoot.”

ُ* ن
ت فىي
ِ  قىائلين مباركىة أنى:  مىع أليصىابات نسىيبتِك: عظمك بإستحقاق
ِ
. ومباركة هي ثمرة بط ِنك: النساء
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الشيرات الثانية

* Ten] ne `mpi,ereticmoc@ nem Gabriyl
piaggeloc@ je ,ere ke,aritwmeny@ `o Kurioc
meta cou.
* Ten tie ne em pie shere tiesmos, nem Ghabri-jiel pie
ankhelos, zje shere ke garie-toe menie, o Kirios meta soe.

:  نيم غابرييل بى أنجيلوس: تين تى نى إمبى شيرى تيسموس
. أو كيريوس ميطاسو: جى شيرى كى خاريتومينى
* Wij zenden tot u de groet, met Gabriël de engel,
zeggende “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer
is met u.”

ىك يىىا
ِ  السىىالم لى:  مىىع غبريىىال المىىالك قىىائلين: ىك السىىالم
ِ * نُعطيى
.معك
ِ  الرب: ممتلئة نعمة

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

* 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: اورو إممي إن آليثيني
ُ  تي: * شيري ني اوتي بارثينوس
. أري 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
.ت لنا عمانوئيل
ِ ولد
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الشيرات الثانية

* 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.

:  اوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو أرى بين ميفئى
 إنتيف كانين نوفى نان: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
.إيفول
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا: المسيح

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* W pen=o=c I=y=c P=,=c @ vyet`wli
`m`vnobi `mpikocmoc @ opten hwn nem
nekhiyb @ nai etcaou`inam `mmok .
*O Pentshois Iesoes Piegristos, fie et olie em efnovie em pie
kosmos, opten hon nem nek hi-jieb nai et sa oe-wie nam
emmok.

 في إت اولى إم إفنوفى إمبى: * اوبنشويس إيسوس بخرستوس
. ناى إتصا اووى نام إمموك:  اوبتن هون نيم نيك هييب: كوزموس
* O onze Heer Jezus Christus, die de zonden van de wereld
draagt, reken ons onder Uw schapen, die aan Uw
rechterhand staan.

:  إحسبنا مع خرافك:  حامل خطية العالم: * يا ربنا يسوع المسيح
.الذين عن يمينك

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Aksan`i qen Tekmah`cnou] @ `mParoucia etoi `nho]
@ `mpen`;ren-cwtem qen ou`c;erter @ je ]cwoun `mmwten
an.
* Ak shan-ie gen tek mah esnoetie, em paroesia etoi en
hotie, em pen ethren sootem gen oe ester-ter, zje tie so-oen
em moo-ten an.

:  إم باروسيا إت اوى إن هوتى: * أك شان إى خين تيك ماه إسنوتى
.اون إمموتين أن
ُ  جى تى سو: او إسترتير
ُ إمبين إثرين سوتيم خين
* En wanneer U weer komt, in Uw vreesvolle
wederkomst, mogen wij U dan niet angstig horen
zeggen, “Ik ken u niet.”

 لست:  برعدة أنني:  المخوف ال نسمع: * عند ظهورك الثاني
.أعرفكم
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Alla marener`pem`p2a `ncwtem: `e5`cm3
e0meh `nra2i: `nte nekmet2ana`h034: ecw2 `ebol
ecgw `mmoc.
* Alla ma-ren er ep em epsha en sootem, e-tie esmie
ethmeh en rashie, ente nek met shan a-eh thief, es oosh
evol es kho emmos.

:  إيتى إسمى إثميه إن راشى: * ألال مارين إير إمبشا إن سوتيم
. إس اوش إيفول إسجو إمموس: إنتى نيك ميت شانا إهثيف
*Maar mogen wij waardig worden, om de stem vol
vreugde te horen, van Uw tedere genade,
verkondigend en zeggend.

:  الممتلىء فرحا:  لسماع صوتك الحنون: * بل نكون مستحقين
. يصرخ قائال
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Je `amwini haroi@ nyet`cmarwout `nte
Paiwt@ `ari`klyronomin `mpiwnq@ e;myn `ebol
sa `eneh.
* Zje amoinie haroi, nie et-esmaroo-oet ente pajot,
arie eklieronomien em pie oon-g, ethmien evol sha
eneh.

 أرى: إسمارواوت إنتى بايوت
 نى إت: * جى أموينى هاروى
ُ
. إثمين إيفول شا إينيه: إكليرونومين إم بى اونخ
* Komt tot mij, O gezegenden van Mijn Vader, en
erft het leven, dat tot in eeuwigheid is.

. الدائمة إلى األبد:  رثوا الحياة:  يا مباركي أبي: * تعالوا إلى

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Cena`i `nje nimarturoc@ eufai qa noubacanoc@
cena`i `nje nidikeoc@ eufai qa noupolytia.
* Se na-ie enzje nie martieros, ev fai ga noe
vasanos, se na-ie enzje nie ziekeos, ev fai ga noe
politia.

:  إف فاى خا نوفا صانوس: * سينا إي إنجى نى مارتيروس
. إف فاى خانوبوليتيا: سينا إي إنجى نى ذيكيئوس
* De martelaren zul-len komen, dragende hun
martelingen, en de rechtvaardigen zullen komen,
dragende hun deugden.

:  ويىىىأتي الصىىىديقون:  حىىىاملين عىىىذاباتهم: * يىىىأتي الشىىىهداء
.حاملين فضائلهم
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

*`Fna`i `nje `psyri `m`V]@ qen pef`wou nem va
Pefiwt@
`fna]
`mpiouai
piouai@
kata
nef`hbyou`i `etafaitou.
* Ef na-ie enzje Epshierie em Efnoetie, gen pef oo-oe
nem fa pef joot, ef na tie em pie oe-wai pie oe-wai, kata
nef ehvie oewie etf aitoe.

:اوواو نيم فا بيفيوت
 خين بيف: * إفنا إى إنجى إبشيرى إم إفنوتى
ُ
. كاطا نيف إهفيؤُوى إيطاف أيتو: اوواى
ُ اوواى بى
ُ إفناتى إمبى
* De Zoon Gods zal komen, in Zijn glorie en zijn
Vaders glorie, om één ieder te vergelden, naar de
werken die hij heeft gedaan.

 كأعماله:  ويجازي كل واحد:  في مجده ومجد أبيه: * يأتي إبن هللا
.التي عملها

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* P=,=c piLogoc `nte `viwt@ pimonogenyc `nnou]@
ek`e] nan `ntekhiryny @ ;ai e;meh `nrasi niben.
* Piegristos pie loghos ente Efjoot, pie monokhenies
en noetie, ek-etie nan entek hirienie, thai ethmeh en
rashie nieven.

نوتى
ُ  بى مونوجينيس إن: * بخرستوس بى لوغوس إنتى إفيوت
. ثاى إثميه إن راشى نيفين:  إك إيتى نان إن تيك هيرينى:
* O, Christus het Woord van de Vader, de
Eniggeboren God, schenk ons Uw vrede, die vol
vreugde is.

:  أعطنىىىا سىىىالمك:  اإللىىىه الوحيىىىد: * أيهىىىا المسىىىيح كلمىىىة األب
.المملوء فرحا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Kata `vry] `etaktyic@ `nnek`agioc `n`apoctoloc@
ek`ejoc nan `mpoury]@ je tahiryny ]] `mmoc
nwten.
* Kata efrietie etak ties, en nek akhios en apostolos,
ek e-khos nan em poe rietie, zje ta hirinie tie tie
emmos noo-ten.
 إك:  إن نيك أجيوس إن أبوسطولوس: * كاتا إفريتى إيطاك تيس
. جى طا هيرينى تى تى إمموس نوتين: بوريتى
ُ إيجوس نان إم
* Zoals U het geschonken heeft, aan Uw heilige
apostelen, zeg evenzo tot ons, “Mijn vrede geef ik u.

 إني أعطيكم:  قُل لنا مثلهم:  لرسلك القديسين: * كما أعطيته
.سالمي
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Tahiryny `anok@ ;y`etai[itc hiten Paiwt@ `anok
],w `mmoc nemwten@ icjen ]nou nem sa `eneh.

* Ta hirienie anok, thie etai etshits hieten
pajot, anok tie ko emmos nemoo-ten, is zjen
tie noe nem sha eneh.
 أنوك:  ثي إيطاي إتشيتس هيتين بايوت: * طا هيرينى أنوك
.نو نيم شا اينيه
ُ  يسجين تى: تى كو إمموس نيموتين
* Mijn vrede, die ik heb van Mijn Vader, laat
ik u, van nu aan en tot in eeuwigheid.
 من اآلن:  أنا أتركه معكم:  أخذته من أبى: * سالمى أنا الذى
.وإلى االبد
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Piaggeloc `nte ( tai` ejwrh / pai `ehoou ) @ ethyl `e`p[ici
nem paihumnoc @ `aripenmeu`i qa`thy `m`P=o=c @ `ntef,a
nennobi nan `ebol.
* Pie ankhelos ente ( tai egoorh / pai eho-oe ), et hiel e-ep
etshiesie nem pai hiemnos, arie pen mevie ga et hie em
Eptshois, entef ka nen novie nan evol.
 إتهيل إإبتشيسى نيم باى: )  باي إيهواو/ * بى أنجيلوس إنتى ( طاي إيجورة
. إنتف كانين نوفى نان إيفول:  أرى بين ميفئ خا إتهى إم إبشويس: هيمنوس
* O engel van ( deze nacht / deze dag ) omhoog stijgend
met deze lofzang, gedenk ons voor de Heer, dat Hij onze
zonden vergeeft.

 إلى العلىو بهىذه التسىبحة:  هذا اليوم ) الطائر/ * يا مالك ( هذه الليلة
. ليغفر لنا خطايانا:  أ ُذكرنا أمام الرب:
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c ma`mton
nwou@
nen`cnyou
et,y
qen
hojhej
niben@
pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
* Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.

: نى إيطاف إنكوت إبشويس ما إمطون نو ا ُو: او
ُ * نى إتشونى ماطالتشو
 باشويس أرى فويثين إيرون: إسنيو إتكى خين هوج هيج نيفين
نين
ُ
.نيمواو
ُ
* De zieken genees hen, en die ontslapen zijn O Heer
schenk hen rust, en onze broeders in nood, help ons mijn
Heer en hen allen.

 وإخواتنا الذين في كل شىدة:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
. يا ربي أعنا وإياهم:
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Ef`e`cmou
`eron
`nje
`V]@
tenna`cmou
`epefran =e=;=u@ `ncyou niben `ere pef`cmou@ naswpi
efmyn `ebol qen rwn.
* Ef-e esmoe eron enzje Efnoetie, ten na esmoe epefran eth-oewab, en sie-joe nieven e-re pef esmoe,
na shopie efmien evol gen ron.

: تين نا إسمو إبيفران إثؤاب: * إف إإسمو إيرون إنجى إفنوتى
. ناشوبى إفمين إيفول خين رون: إنسيو نيفين أرى بيف إسمو
ُ

* Dat God ons zegent, en wij Zijn Heilige Naam
zegenen, en zijn lof altijd, in onze mond moge zijn.

:  في كل حين تسىبحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@ tenouwst `mmoc
ten]`wou nac.
* Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
PiePnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: 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.
 نسىىىىىجد لىىىىىه: الثىىىىىالوث الكامىىىىىل:  والىىىىىروح القىىىىىدس: * مبىىىىىارك اآلب واإلبىىىىىن
.ونمجده
Index - الفهرس

/ / /

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا،ي
نُعظمـك يا أ ُّم
ُ
ِّ النـور الحقيق
 ألنــك ولـدت، والـدةُ اإلله،ُالعـذرا ُء القـديســة
، أتى وخلص نفُــوسنـا،خلص العالــم
لنـا ُم
ُ
،المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات،صديقيــن
ِّ  تهليــ ُل ال، إكليـ ُل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
ُ
ُ
،فــران الخطايــا
ُ ُ نـ
ُ  غـ، الكنائـس،بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
،ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُم ِّجـده،ُالهــوتُ واحــد
ُ  يـار،يـارب ارحــم
ُ
. آميــن،يـارب بـارك
،ارحــم
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،ق السماء واألرض
ُ  خالـ،الك ِّل
ُ
ُ ُ  نـ،يُــرى
إبـن
، ،ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـبل كل الد ُّهـور،اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـو ُد غيـر مخلوق،حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ،نـور
ُ
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
ُ
، نـزل من السماء،أجـل خالصنا
 ومن،البشـر
نحــن
من أجلنـا
ُ
ِ
، وتأنــس،وتجســد من الــروح القُــدس ومن مريــم العــذراء
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ُوص ِلـب عنــا على عهـــد بيـال
 وتألـم وقـ ُ ِبـر وقـام،طـس البـُنطي
 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،السمــوات
. الــذي ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء،ليـُـديـن األحيــاء واألمــوات
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
،ق مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فىىي األنبيــــىىـاء
ُ  الناطـىىـ،نسجـىىـ ُد لىىه ونـُمجـىىـد ُه مىىع اآلب واالبىىـن
 ونعتـىىىىىـرف،وبكنيسـىىىىىـة واحىىىىىـدة مقــدسىىىىىـة جامعىىىىىـة رســوليـىىىىىـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديىىىـة واحـىىىـدة لمغفــىىىـرة الخطايــــىىىـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتي ناي نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esma3na .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتي شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجي

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدائنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine elghalaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ * أنت
. إبـن اللـه
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتي إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ge ak`i akcw5 `mmon .
* Zje ak ie ak sotie immon .
. * جى آك إي أكسوتي إممون
* Want U bent gekomen en heeft ons verlost.

. * ألنك أتيت وخلصتنا
* le2nnake eteite we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شيني خين بيك اوجاي

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كا نين نوفي نان إيفول

* En vergeef onze zonden .
. * وأغفر لنا خطايانا
* We ghfer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب اغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

لينك تحليل الكهنة
Link naar Absolutie van
de priester

تين ثينو
Ten thienoe

إبصالية علي الهـوس الثاني
Psalie Adam op
de Tweede Hoos

Dinsdag - الثالثاء
Psalie Watos op de Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
Doxologieën
lobsh
لُبش

الهوس الكبير

الهوس الثاني

De Grote Hoos

De Tweede Hoos

 ذوكصولوجيات الصوم الكبيرWoensdag - األربعاء
De Doxologieen voor Psallie
إبصالية
de Grote Vasten
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

إبصالية علي الذوكصولوجيات

إبصالية علي الهـوس الثالث إبصالية علي الهـوس األول
Psalie Adam op de
Psalie Adam op
Eerste Hoos
de derde Hoos

إبصالية علي الهـوس الرابع
Psalie Adam op
de vierde Hoos

Donderdag - الخميس
Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

الهوس األول
الهوس الثالث
De Eerste Hoos De Derde Hoos

الهوس الرابع

Vrijdag - الجمعة
Psallie
إبصالية
theotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش

القطعة السابعة

إبصالية علي المجمع

Deel 7

Psalie op de Gedachtenis
der Heiligen

إبصالية علي القطعة الثامنة

المجمع

Psalie Watos op Deel 8

De Gedachtenis der
Heiligen

De vierde Hoos

Zondag – األحد
Zaterdag - السبت
Psallie
 إبصاليةPsallie
إبصالية
theotokie
 ثيؤطوكيةtheotokie
ثيؤطوكية
lobsh
لُبش
Maandag - اإلثنين
 ثيؤطوكية – لُبش- إبصالية
Psallie-heotokie-lobsh

ذكصولوجية باكر
De Morgen Doxologie

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Tenovw2t `mFiwt nem `P23ri :
nem Pi=p=na =e=0v : xere 5ek`kl3ci`a
: `p3i `nte niajjeloc.
* Ten oe-oosht em Efjoot nem Epshierie, nem
pie Pnevma eth-oe-wab, shere tie eklieseeja,
ep ie ente nie ankheelos.
 شيرى:  نيم بي إبنفما إثؤُوب: اواوشت إم إفيوت نيم إبشيرى
ٌ * تين
.  إبئي إنتي ني أنجيلوس: تي إككليسيا
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, gegroet zij de Kerk, het huis van de engelen.

 بيت:  السالم للكنيسة:  والروح القدس: * نسجد لآلب واإلبن
. المالئكة

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere 5par0enoc : `etacmec Pen=c=w=r : xere
Jabri3l : `eta4hi2ennov4i nac.
* Shere tie parthenos, etas mes Pensootier,
shere Ghabreej-iel, etaf hie shennoefie nas.

 شيري:  إيطاس ميس بين سوتير: * شيري تي بارثينوس
. إيطاف هى شين نوفي ناس: غابرييل
* Gegroet zij de Maagd, die onze
Verlosser heeft gebaard, wees gegroet
Gabriël, die aan haar verkondigd heeft.
:  السالم لغبلاير:  التي ولدت مخلصنا: * السالم للعذراء
.الذي بشرها

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere Mixa3l : piarx3ajjeloc : xere
pigovt `4tov : `m`precbvteroc.
* Shere Miega-iel, pie arshie ankhelos,
shere pie khoet eftoe, em epres-vieteros.
 شيري بي جوت:  بي أرشي أنجيلوس: * شيري ميخائيل
. إم إبريسفيتيروس:إفتو
* Wees gegroet Michaël, de aartsengel,
wees gegroet vierentwintig, priesters.
:  السالم لألربعة:  رئيس المالئكة: * السالم لميخائيل
. والعشرين قسيسا

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Xere Nixerovbim : xere Nicerafim : xere
nitajma t3rov : `n`epovranion.
* Shere nie Sheroebiem, shere nie Serafiem,
shere nie taghma tieroe, en e-poeranion.

 شيري ني طغما:  شيري ني سيرافيم: * شيري ني شيروبيم
.  إن إيبورانيون: تيرو
* Wees gegroet Cherubim, wees gegroet
Serafim, wees gegroet, alle hemelse
machten.
 السالم لجميع:  السالم للسيرافيم: * السالم للشاروبيم
. السمائية: الطغمات

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere Iwann3c : pini25 `m`prodromoc : xere
pim3t `cnav : `n`apoctoloc .
* Shere Jo-annies, pie nieshtie em
eprodromos, shere pie miet esnav, en
apostolos.
 شيري بي:  بي نيشتي إم إبروذروموس: * شيري يؤنس
.  إن أبوسطولوس: ميت إسناف
* Wees gegroet Johannes, de grote
voorloper, wees gegroet twaalf, apos-telen.

:  السالم لإلثنى عشر:  السابق العظيم: * السالم ليوحنا
. رسوال

Morgen doxologie
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* Xere peniwt Markoc : pievajjelict3c :
pire4gwr `ebol: `nte ni`idwlon.
* Shere
penjoot
Markos,
pie
evankheliesties, pie ref khoor evol, ente
nie ie-zolon.
 بي ريف:  بي إف أنجيليستيس: * شيري بين يوت ماركوس
.  إنتي ني إيذولون: جور إيفول
* Wees gegroet onze vader Marcus, de
Evangelist, de vernietiger, van de
afgoden.
. األوثان:  ُمبدِّد:  مرقص اإلنجيلي: * السالم ألبينا

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere `Ctefanoc : pi2orp `mU : xere
Jewrjioc : piciov `nte han`atoov`i.
* Shere Stefanos, pie shorp em
martieros, shere Khe-or-kheejos, pie
seejo ente han atooe-wie.
 شيري:  بي شورب إممارتيروس: * شيري إستيفانوس
.سيو انتي هان أطو اووي
ُ  بي: جيؤرجيوس
* Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet Georgius, de morgenster.

:  السالم لجرجس:  أول الشهداء: * السالم إلسطفانوس
.كوكب الصبح

Morgen doxologie
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* Xere `pxoroc t3r4 : `nte niU : xere abba
Antwni : nem pi2omt Makarioc.
* Shere ep goros tierf, ente nie martieros,
shere ava Antonie, nem pie shomt Makarios.

 شيري أفا:  إنتي ني مارتيروس: * شيري إبخوروس تيرف
.  نيم بي شومت مكاريوس: أنطوني
* Wees
gegroet
alle
koren,
van
martelaren, wees gegroet abba Antonius,
en de drie Macarii.
:  السالم ألنبا انطونيوس:  الشهداء: * السالم لجميع صفوف
.والثالثة مقارات

Morgen doxologie
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* Xere `pxoroc t3r4 : `nte ni`ctavroforoc : xere
n3=e=0v t3rov : `etavrana4 `mPu.
* Shere ep goros tierf, ente nie estavro-foros,
shere nie eth-oe-wab tieroe, etav ranaf em
Eptshois.

:  إنتي ني إسطافروفوروس: * شيري إبخوروس تيرف
. إيطاف راناف إم إبتشويس: شيري ني إثؤواب تيرو
* Wees gegroet alle koren, van kruisdragers,
wees gegroet alle heiligen, die de Heer
hebben behaagd.

 السالم لجميع:  لباس الصليب: * السالم لجميع صفوف
. الذين أرضوا الرب: القديسين

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Hiten novevx3 : P=x=c Penovro : `ariovnai
neman : qen tekmetovro.
* Hieten noe ev-shie, Piegristos Penoero,
arie oe-nai neman, gen tek met oero.
اوناي نيمان
ُ  أري: اورو
ُ  بخرستوس بين: * هيتين نو إفشي
. اورو
ُ  خين تيك ميت:
* Door hun voorbeden, O Christus onze
Koning, wees ons genadig, in Uw
Koninkrijk.
 في:  إصنع معنا رحمة:  بصلواتهم: * أيها المسيح ملكنا
.ملكوتك

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

*
Piovwini
`nta`fm3i
:
f3`eterovwini : `erwmi niben :
e0n3ov `epikocmoc.
*Pie oe-oinie inta ifmie, fie et er-oe-oinie,
eromie niven, esneejo epie kosmos.
 إيرومي: اواويني
ُ  في إت إير: اواوينى إنطا إفمى
ُ * بي
.  إثنيو إيبي كوزموس: نيفين
*U, het ware Licht: die iedere mens:
verlicht: die in de wereld komt.
 آت الى:  لكل انسان:  الذى يضىء: * أيها النور الحقيقى
.العالم

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Aki `epikocmoc : hiten tekmetmairwmi
:a
` 5`kt3cic t3rc : 0el3l qa pekgin`i .
* Ak-ie e-pie kosmos, hiten tek met
mairomie, a-tie ik tie-sistiers, seliel ga pek
zj-inie.

 أتي:  هيتين تيك ميت ماي رومي: * أك إي إيبي كوزموس
. ثيليل خابيك جين إى: إكتيسيس تيرس
* In Uw menslievendheid: bent U in de wereld
gekomen: en de hele schepping heeft zich:
over Uw komst verblijd.

 تهللت:  وكل الخليقة:  بمحبتك للبشر: * أتيت الى العالم
.بمجيئك

Morgen doxologie
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* Akcw5 `nAdam : `ebolqen 5`apat3 : aker
Eva `nremhe : qen ninakhi `nte `fmov.
* Ak sootie en Adam, evol gen tie a-patie,
ak er Eva en remhe, gen nie nak-hie ente
efmoe.

 أك إير إيفا إنريمهي:  إيفول خين تي أباتى: * أكسوتى إن أدام
. خين ني ناكهي إنتي إفمو:
* hebt Adam verlost: van de verleiding : en
Eva bevrijd : van de pijnen van de dood.

 من طلقات:  وعتقت حواء:  من الغواية: * خلصت أدم
.الموت

Morgen doxologie
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* Ak5 nan `mPi=p=n=a : `nte 5met23ri : enhwc
en`cmov `erok : nem nekajjeloc.
* Ak tie nan em pie pnevma, ente tie met
shierie, en hoos en esmoe erok, nem nek
ankhelos.
 إن هوس إن:  إنتي تى ميت شيري: * أكتي نان إمبي إبنفما
.  نيم نيك أنجيلوس: إسمو إيروك
* U hebt ons de geest: van het kindschap
gegeven: daarom prijzen en zegenen wij
U: met Uw engelen.
.  مع مالئكتك:  نسبحك ونباركك:  روح البنوة: * أعطيتنا

Morgen doxologie
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* Qen `pgin`0re4`i nan `eqovn
: `nge `fnav `n2wrp : `w P=x=c
Pennov5: piovwini `nta`fm3i.
* Gen ep zj-ien eth-ref-ie nan egoen, enzje
efnav en-shoorp, oo Piegristos Pennoetie,
pie oe-ooinie enta ef-mie.

:  إنجي إفناف إنشورب: * خين إبجين إثريف إى نان إيخون
. اواويني إنطا إفمى
ُ  بي: نوتي
ُ او بي إخرستوس بين

* Wanneer de morgenstond : aanbreekt : o
Christus onze God: het ware Licht.
.  النور الحقيقى:  أيها المسيح إلهنا:  وقت باكر إلينا: * عندما يدخل

Morgen doxologie
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* Marov2ai `nq3ten : `nge nilojicmoc `nte piovwini
: ovoh `mpen`0re4hobcten : `nge `pxaki `nnipa0oc.
* Maroe-shai en gie-ten, enzje nie lokhiesmos
ente pie oe-ooinie, owoh em pen eth-ref hobs
ten, enzje epkakie en nie pathos.

 إنجي ني لوجيسموس إنتي بي: مارو شاي إنخيتين
*
ُ
 إنجى إبكاكي إن ني: هوبس تين
 اووه إمبين إثريف: اواويني
ِ
ُ
. باثوس
* Laat dan de verlichte gedachten: in ons
schijnen: en laat de duisternis van het lijden:
ons niet overdekken.

.  ظلمة اآلالم:  وال تُغطينا:  حواس النور: * فلتشرق فينا

Morgen doxologie
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* Hina `ntenhwc `erok : `nno`3toc nem David :
enw2 ovb3k : ovoh engw `mmoc.
* Hiena enten hoos erok, en no ie-tos
nem Davied, en oosh oe-viek, owoh en
khoo emmos.
 إنؤش:  إن نو إيطوس نيم دافيد: * هينا إنتين هوس إيروك
.  اووه إنجو إمموس: اوفيك

* Dan kunnen wij U : bewust met David
prijzen : en tot U reopen : zeggende:
.  نحوك قائلين:  صارخين:  عقليا مع داود: * لكى نسبحك
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* Ge aver2orp `mfoh : `nge nabal `m`fnav `n2wrp
: `eermeletan : qen nekcagi t3rov.

* Zje av er shorp em foh, enzje naval em
ef nav en shoorp, e-er mele-tan, gen nek
sazj-ie tieroe.
:  إنجى نافال إم إفناف إنشورب: * جى أف إيرشورب إمفوه
. خين نيك صاجى تيرو: إيرمي ليطان
* “Mijn ogen zijn al wakker: voor de
morgenstond: opdat ik nadenk over: al Uw
uitspraken.”

.  جميع أقوالك:  ألتلو:  عيناى وقت السحر: * سبق أن بلغت
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* Cwtem
`eten`cm3
:
kata
pekni25 `nnai : nahmen Pu
Pennov5 : kata nekmet2enh3t.
* Sootem e-ten esmie, kata pek nieshtie en
nai, nahmen Eptshois Pennoetie, kata nek met
shen hiet.

 ناهمين:  كاطا بيك نيشتى إن ناي: * سوتيم إي تين إسمي
. كاطا نيك ميت شنهيت: إبتشويس بين نوتي
* Hoor onze stemmen: naar Uw grote genade: en red
ons o Heer, onze God: naar Uw barmhartigheid.

:  ونجينا أيها الرب إلهنا:  كعظيم رحمتك: * إسمع صوتنا
. حسب رأفاتك
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* F5 pi4airwov2 : `nre4erpe0nane4 :
pire4eroikonomin : `nne4cwtp `nkalwc.
* Efnoetie pie fai roo-oesh, en ref er
peth-na-nef, pie ref er ie kono-mien, en
nef sootp en kaloos.
 بي ريف:  إنريف إيربيث نانيف: رواوش
* إفنوتي بي فاي
ُ
.  إن نيف صوتب انكالوس: إير إي كونومين
* O Zorgzame God: de Weldoener: de
Goede
Bestierder:
van
Zijn
uitverkorenen.
.  مختاريه حسنا:  مدبر:  صانع الخيرات: * يا هللا المهتم
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* Pire4erhemi etgor : `nn3`etavfwt haro4
: `fresi22wov `nte ovon niben: nohem `ntovovgai.
* Pie ref er hemie et khor, en nie etav foot
harof, ef ref etshiesh shoo-oe ente oe-on
nieven, nohem en toe oekhai.

:  إن ني إيطاف فوت هاروف: * بي ريف إيرهيمي إتجور
.اوجاي
 نوهيم: اواون نيفين
إفريف
ُ إنطو
ُ
ُ إتشيشواو انتي
ُ
* De Sterke Bestierder voor hen: die hun
toevlucht zoeken bij U: die de verlossing en
redding: voor een ieder wenst.

 ونجاة:  المتشوق لخالص:  للملتجئين إليه: * ال ُمدبر القوي
. كل أحد

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Qen tekmet`xr3ctoc : akcob5 nan `mpiegwrh :
ari`hmot nan `mpai`ehoov : enoi `na0nobi.
* Gen tek met egriestos, ak sobtie nan em pie
e-khoorh, arie ehmot nan em pai ehoo-oe, enoi en ath-novie.

:  أك صوفتي نان إم بي إيجوره: * خين تيك ميت إخريستوس
.  إنؤي إن أثنوفي: إيهواو
أرى إهموت نان إم باى
ُ

* In Uw goedheid: heeft U voor ons de nacht
bereid: laat ons deze dag: zonder zonden
doorkomen.

 ونحن بغير:  أنعم لنا بهذا اليوم:  هيأت لنا الليل: * بصالحك
. خطية

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* E0rener`pem`p2a: `e4ai `nnengig `e`p2:
harok `mpek`m0o : xwric gwnt nem
mokmek e4hwov.
* Ethren er ep em-epsha, e-fai en nen zj-iekh
e-epshooi, harok em pek emtho, goories
khoont nem mok mek ef hoo-oe.

 هاروك:  إفاى إن نين جيج إإبشوي: * إثرين إير إب إم إبشا
.إفهواو
 خوريس جونت نيم موك ميك: إمبيك إمثو
ُ

* Zodat wij waardig zijn: onze handen naar U op
te heffen: zonder boosheid : of kwade gedachten.

 وال فكر: ب
ِ  أمامك بغير غض:  أيدينا إليك: * لنستحق أن نرفع
. ردىء

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Qen tai han`atoovi : covtwn nenmwit `eqovn :
nem nenmwit `ebol : qen `povno4 `nte tek`ckep3.

* Gen tai han ato-oewie, soe-toon nen
mooit egoen, nem nen mooit evol, gen ep
oe-nof ente tek es ke-pie.

 صوطون نين مويت إيخون نيم: أطواووي
* خين طاي هان
ُ
. خين إب ُؤنوف إنتي تيك إسكيبي: نين مويت إيفول
* Effen op deze morgen: ons ingaan: en ons
uitgaan: in de vreugde van Uw bescherming.

ُ  سهل: * فى هذا السحر
 بسترك:  الداخلية والخارجيه: طرقنا
. المفرح

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* E0rengw
`ntekme0m3i
:
`n`ehoov
niben: `ntenhwc `etekgom : nem david pi`prof3t3c.

* Ethren khoo entek methmie, en ehoooe nieven, en-ten hoos e-tek khom, nem
Davied pie profities.
 إنتين هوس: إيهواو نيفين
 إن: * إثرين جو إنتيك ميثمى
ُ
.  نيم دافيد بي إبروفيتيس: إتيك جوم
* Zodat
wij
elke
dag:
Uw
rechtvaardigheid verkondigen: en Uw
kracht prijzen: met David de profeet:
.  مع داود النبى:  ونمجد قوتك:  كل يوم: * لننطق بعدلك

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Ge qen tekhir3n3 : P=x=c Pen=c=w=r :
anenkot antwovn : ge anerhelpic `erok.
* Zje gen tek hirienie, Piegristos Pensootier,
anen kot an too-oen, zje an er helpies erok.

 أنين كوت:  بخرستوس بين سوتير: * جي خين تيك هيريني
.  جى أن إيرهيلبيس إيروك: أنطواون
ُ

* “In Uw vrede: o Christus onze Verlosser:
sliepen en ontwaakten wij: want wij hoopten
op U.”

 الننا:  رقدنا وقمنا:  أيها المسيح مخلصنا: * قائلين بسالمك
.توكلنا عليك

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* H3ppe
ovpe0nane4
:
ie
ovpetholg `eb3l : `e`p5ma5 `nhan`cn3ov
: ev2op hi ovma.
* Hiep-pe oe peth-nanef, je oe pet-holkh e-viel,
eeptie-matie en han esniejoe, ev-shop hie oema.

 إإبتي ماتي:  يي او بيت هولج إيفيل: * هيببي او بيث نانيف
.  إفشوب هيوما: إسنيو
إنهان
ُ
* Zie, hoe goed en liefelijk: het voor broeders
is: om bijeen te komen: in eenheid.
.  ساكنين معا:  إال إتفاق إخوة:  وما هو الحلو: * ها ما هو الحسن

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Evercvmfwnin : qen ovajap3 `mm3i
: `nevajjelik3 : kata ni`apoctoloc.
* Ev-er siemfoonien, gen oe-aghapie
emmie, en ev ankhe-liekie, kata nie
apostolos.
 إن إف أنجيليكى:  خين او آغابي إممي: * إف إير سيمفونين
.  كاطا ني أبوسطولوس:
* Verenigd: in de ware: evangelische
liefde: gelijk de apostelen.
.  كمثل الرسل:  إنجيلية:  بمحبة حقيقية: * متفقين

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* M`fr35 `mpicogen : `e5`afe `mP=x=c : e4n3ov `egen
5mort : 2a `e`qr3i `enisalavg.
* Em efrietie em pie sozjen, e-tie a-fe em
Piegristos, ef nie-joe ezjen tie mort, sha eegrie e-nie et shalav-kh.

 إفنيو:  إي تي أفي إم بخرستوس: * إم إفريتي إمبي صوجين
. شا إإخري إيني تشاالفج: إيجين تي مورت
* Het is als balsem: op het hoofd van
Christus: vloeiend van Zijn baard: tot zijn
voeten.

 إلى:  النازل على اللحية:  على رأس المسيح: * مثل الطيب
.أسفل الرجلين

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* E40whc `mm3ni niben : niqelloi nem nialwov`i :
nem niqel2iri : nem nidi`akonict3c.

* Ef thoohs em mienie nieven, nie gelloi
nem nie aloo-oewie, nem nie gel shierie,
nem nie ziakoniesties.
: اووى
ُ  ني خيللوى نيم ني ألو: * إفثوهس إم ميني نيفين
.  نيم ني ذيا كونيس تيس: نيم ني خيلشيري
* En iedere dag zalft: de ouderen en
kinderen: de jonge mannen: en
diakenen.
.  والفتيان والخدام:  والصبيان:  الشيوخ: * يمسح كل يوم

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Nai `eta4hotpov evcop : `nge
Pi=p=na =e=0v : `m`fr35 `novkv0ara :
ev`cmov `eF5 `nc3ov niben.
* Nai etaf hotpoe evsop, enzje pie Pnevma ethoewab, em efrietie en oe-kiethara, ev esmoe eEfnoetie en sie-joe nieven.

 إمفريتي:  إنجي بي إبنفما اثؤواب: * ناى إيطاف هوتبو إفسوب
.إنسيو نيفين
 إف إسمو إفنوتي: إن ُؤ كيثارا
ُ

* Dezen die de Heilige Geest: verenigd heeft:
als een snaarinstrument: altijd God lovend.
 مسبحين هللا:  معا مثل قيثارة:  الروح القدس: * هؤالء الذين ألِّفهم
. كل حين
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ذوكصولوجية باكر
* Qen hanyalmoc nem hanhwc : nem
hanhwd3 `m=p=n=atikon : `mpi`ehoov nem pi`egwrh :
qen ovh3t `natxarw4.
* Gen han epsalmos nem han hoos, nem han
hozie em epnevmatiekon, em pie ehoo-oe
nem pie e-khoorh, gen oe-hiet en at ka-roof.

 نيم هان هوذي إم: * خين هان إبصالموس نيم هان هوس
اوهيت إن
 إمبي: إبنفما تيكون
ُ  خين: إيهواو نيم بي إيجوره
ُ
.أت كاروف
* Met psalmen en lofzangen: en geestelijke liederen:
dag en nacht: met een aanhoudend hart.

.  بقلب ال يفتر:  النهار والليل:  وترانيم روحية: * بمزامير وتسابيح

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* N0o
`0mav
`mpiovwini
:
ettai3ovt `mmacnov5 : `are4ai qa
pilojoc: pi`axwritoc.
* ntho ethmav em pie oeooinie, et tajoet
emmasnoetie, a-re fai ga pieloghos, pie a-gooritos.

 أري:  إت طايوت إم ما سنوتي: اواويني
ُ * نثو إثماف امبي
. بي أخوريطوس: فاي خابي لوغوس
* U bent de Moeder van het Licht: de vereerde
Moeder Gods: u hebt gedragen: het
Onbevattelijke Woord.
 حملت الكلمه غير:  والده االله:  المكرمه: * أنت يا أم النور
. المحوى

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Menenca `0remac4 : `are`ohi `ereoi `mpar0enoc :
qen hanhwc nem han`cmov : tensici `mmo.
* Menensa ethre masf, ar-e ohie e-re oi em
parthenos, gen han hoos nem han esmoe, ten
et-shiesie emmo.

:  أري اوهي إيروي إم بارثينوس: * مينينصا إثري ماسف
. تين تشيسي إممو: خين هان هوس نيم هان إسمو
* Nadat U Hem hebt gebaard: bleef U een
maagd: met lofzang en met zegening:
verhogen wij u.

 بتسابيح:  نعظمك:  بقيت عذراء: * ومن بعد أن ولدته
. وبركات

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Ge `n0o4 qen pe4ovw2 : nem `p5ma5 `mPe4iwt :
nem Pi=p=n=a e=0v : a4`i a4cw5 `mmon.

* Zje enthof gen pef oeoosh, nem ep tiematie em pef-joot, nem pie Pnevma ethoewab, af ie af sootie emmon.
:  نيم إبتي ماتي إمبيف يوت: اواوش
ُ * چي إنثوف خين بيف
. أفئي أفصوتي إممون: نيم بي إبنفما إثؤواب
* Want door Zijn eigen wil: en het
behagen van Zijn Vader: en de Heilige
Geest: kwam Hij en verloste ons.
. أتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسره أبيه: * النه بإرادته

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Anon hwn tentwbh : e0ren2a2ni evnai : hiten
ne`precbi`a : `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie
evnai: hieten ne presvia: en totf em pie mai
roomie.

 هيتين ني:  إثرين شاشني إفناي: * أنون هون تين طوبه
.  إن طوتف إمبي ماي رومي: إبريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.

 لدي:  برحمه بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا
. محب البشر

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Api`c0oinov4i etcwtp : `nte
tepar0eni`a : a42ena4 `e`p2wi : 2a
pi`0ronoc `mFiwt.
* A-pie estoi noefie et sootp, ente te parthenia,
af shenaf e-epshooi, sha pie ethronos em
Efjoot.
 أفشي ناف:  إنتي تي بارثينيا: * أبي إسطوي نوفي إت صوتب
. شا بي إثرونوس إم إفيوت: إإبشوي
* De
uitgelezen
wierook:
van
uw
maagdelijkheid: is gestegen naar de troon:
van de Vader.
. كرسى اآلب:  صعد إلى:  الذى لبتوليتك: * البخور المختار

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Ehote pi`c0oinov4i : `nte Nixerovbim : nem
Niceravim : Maria` 5par0enoc.
* Eho-te pie estoi noefie, ente nie
Sheroebiem, nem nie Serafiem, Maria tie
parthenos.
 نيم ني:  إنتي ني شيروبيم: * إيهوتي بي إسطوي نوفي
. ماريا تي بارثينوس: سيرافيم
* Voortreffelijker dan de wierook: van de
Cherubim: en de Serafim: o Maagd Maria.

 يا مريم:  والسيرافيم:  الشاروبيم: * أفضل من بخور
. العذراء

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Xere 5fe `mberi : 03`eta Fiwt 0amioc :
a4xac `novma `nemton : `mPe423ri `mmenrit.
* Shere tie fe em verie, thie e-ta Efjoot
thamios, af kas en oe-ma en emton, em pef
shierie em menriet.

 أف كاس:  ثي إيطا إفيوت ثاميوس: * شيري تي في إمفيري
.  إمبيف شيري إم مينريت: إنوما إن إمطون
* Gegroet zij de nieuwe hemel: die de Vader
schiep: en maakte tot rustplaats: voor Zijn
Geliefde Zoon.

 وجعلها موضع:  التى صنعها اآلب: * السالم للسماء الجديدة
.  البنه الحبيب: راحه

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere
pi`0ronoc
:
`mbacilikon
: `mf3`etov4ai `mmo4 : higen Nixerovbim.
* Shere pie ethronos, em vasilie-kon, em fie e
toe fai emmof, hiezjen nie Sheroebiem.

 إمفي إيتو فاي:  إم فاسيليكون: * شيري بي إثرونوس
.  هيجين ني شيروبيم: إمموف
* Gegroet zij de Koninklijke Troon: van
Hem: die wordt gedragen: door de
Cherubim.
 على:  الذى للمحمول:  الملوكى: * السالم للكرسى
. الشاروبيم

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere 5`proctat3c : `nte nenyvx3 : `n0o
jar `al30wc : pe `p2ov2ov `mpenjenoc.
* Shere tie epros-taties: ente nen epsieshie, entho ghar aliethoos: pe ep shoeshoe em pen khe-nos.
 إنثو غار:  إنتي نين إبسيشي: * شيري تي إبروسطاتيس
. بي إبشوشو إمبين جينوس: آليثوس
* Gegroet zij de Voorspreekster: van
onze zielen: u bent waarlijk: de trots van
ons geslacht.
.  فخر جنسنا:  أنت بالحقيقه:  نفوسنا: * السالم لشفيعه

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Ari`precbevin `egwn : `w 03e0meh `n`hmot :
nahren Pen=c=w=r : Penu I=3c P=x=c.
* Arie pres ve-vien e-khoon: oo thie
ethmeh en ehmot: nahren Pensootier:
Pentshois Iesoes Piegristos.
 ناهرين:  اوثي إثميه إن إهموت: * آري إبريسفيفين إيجون
. بين تشويس إيسوس بخرستوس: بين سوتير
* Wees onze voorspraak: o vol van genade:
bij onze Verlosser: onze Heer Jezus Christus.

 ربنا يسوع:  لدى مخلصنا:  يا ممتلئة نعمة: * إشفعى فينا
. المسيح

Morgen doxologie
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* Hopwc `nte4tagron : qen pinah5 etcovtwn :
ovoh `nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et
soe-toon: oewoh entef er ehmot nan: em pie
ko evol ente nen novie.

:  خين بي ناهتي إت سوطون: * هوبوس إنتيف طاجرون
.  إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: اووه إنتيف إير إهموت نان
* Dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof:
en ons schenkt: de vergiffenis van onze
zonden.

 بمغفرة:  وينعم لنا:  فى االيمان المستقيم: * لكى يثبتنا
.خطايانا

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Hiten ni`precbi`a : `nte 50e`otokoc =e0
= v Mari`a :
Pu ari`hmot nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie epresvia: ente tie theotokos ethoe-wab Maria: Eptshois arie ehmot nan: em
pie koo evol ente nen novie.

:  إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبشويس أري إهموت نان
* Door de voorspraak: van de Moeder Gods
de heilige Maria: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden.

:  يارب أنعم لنا:  اإلله القديسة مريم: * بشفاعات والدة
. بمغفرة خطايانا
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ذوكصولوجية باكر

* Hanan2o
`n2o
:
nem
han`0ba `n`0ba : `narx3ajjeloc :
nem ajjeloc evovab.
*Han ansho en sho, nem han eth-va en eth-va,
en arshie ankhelos, nem ankhelos evoe-wab.

 إن أرشي أنجيلوس:  نيم هان إثفا إن إثفا: * هانا نشو إنشو
. نيم أنجيلوس إفؤواب:
* Duizend maal duizenden: en tienduizend
maal tienduizenden: aartsengelen: en heilige
engelen.
. ومالئكة مقدسين:  رؤساء مالئكة:  وربوات ربوات: * اُلوف اُلوف

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Ev`ohi `eratov : `mpe`m0o `mpi`0ronoc : `nte
pipantokratwr : evw2 `ebol evgw `mmoc.
* Ev o-hie era-toe, em pe emtho em pie
ethronos, ente pie Pandokrator, ev-oosh
evol ev-khoo emmos.
 إنتي بي:  إمبي إمثو إمبي إثرونوس: * إفؤهي إيراطو
. إفوش إيفول إفجو إمموس: باندوكراطور
*Staan voor de troon: van de
Pantokrator: en roepen uit: zeggende:
.  قائلين:  صارخين:  كرسى ضابط الكل: * وقوف أمام

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Ge `xovab `xovab : `xovab qen ovme0m3i :
pi`wov nem pitai`o : er`prepi `n%`triac.
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab, ek-oe-wab
gen oe-methmie, pie oo-oe nem pie tajo,
er ep-re-pie en tie Trias.
اوواو
 بي: اوميثمي
ُ
ُ  إكؤواب خين: * جي إكؤواب إكؤواب
. إير إبريبي إنتي إترياس: نيم بي طايو
* Heilig heilig: heilig in waarheid: glorie
en eer: komen toe aan de Drie-eenheid.
 يليقان:  المجد والكرامة:  قدوس بالحقيقة: * قدوس قدوس
. بالثالوث
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ذوكصولوجية باكر

* Hiten ni`precbi`a : `nte `pxoroc t3r4 `nte niajjeloc :
Pu ari`hmot nan `mpixw `ebol `nte nennobi.

* Hieten nie epresvia, ente ep goros tierf ente
nie ankhelos, Eptshois arie ehmot nan: em pie
koo evol ente nen novie.
:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني أنجيلوس: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبشويس أري إهموت نان
* Door de voorspraak: van alle koren van
engelen: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.
 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  صفوف المالئكة: * بشفاعات جميع
. خطايانا
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ذوكصولوجية باكر

* Nenio5 `n`apoctoloc : avhiwi2
qen nie0noc : qen pievajjelion
: `nte I=3c P=x=c.
* Nen jotie en apostolos, av hie ooish gen nie
ethnos, gen pie ev ankhelion, ente Iesoes
Piegristos.

:  أفهي اويش خين ني إثنوس: * نين يوتي إن أبوسطولوس
. إنتي إيسوس بخرستوس: خين بي إف أنجيليون
* Onze vaders de apostelen: predikten tot de
volken: het evangelie: van Jezus Christus.

.  يسوع المسيح:  بأنجيل:  بشروا فى األمم: * آباؤنا الرسل
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* Apov`qrwov 2ena4 : higen `pkahi t3r4 : ovoh
novcagi avfoh : 2a avr3gc `n5oikovmen3.
* A-poe egroo-oe shenaf, hiezjen ep kahie
tierf, owoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs en
tie ie-koe-menie.

 اووه نو:  هيجين إبكاهي تيرف: او شيناف
ُ * أبو إخرو
. شا أفريجس إنتي إيكوميني: صاجي أف فوه
* Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden
reikten: de einden der wereld.

 إلى:  وبلغ كالمهم:  الى األرض كلها: * خرجت أصواتهم
. أقطار المسكونة

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Hiten nievx3 : `nte nau `nio5 `n`apoctoloc : Pu
ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie ev-shie, ente natshois en jotie en
apostolos, Eptshois arie ehmot nan, em pie
koo evol ente nen novie.

:  إنتي ناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van mijn meesters
en vaders de apostelen: o Heer schenk
ons: de vergiffenis van onze zonden.
 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  اآلباء الرسل: * بصلوات سادتى
. خطايانا

Morgen doxologie

للشهداء

ذوكصولوجية باكر

* Han`xlom
`natlwm
:
a4t3itov `nge Pu : higen `pxoroc
t3r4 : `nte nimartvroc.

* Han eklom en atloom, avtie toe enzje
Eptshois, hiezjen ep goros tierf, ente nie
martieros.
 هيجين:  أف تيطو إنجي إبتشويس: * هان إكلوم إن أتلوم
. إنتي ني مارتيروس: إبخوروس تيرف
* Met kronen die niet verwelken: heeft de Heer
gekroond: alle koren: van martelaren.
 صفوف:  على جميع:  جعلها الرب: * أكاليل غير مضمحلة
.الشهداء
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* A4tovgwov a4nahmov : ge avfwt haro4
: aver2ai nema4 : qen te4metovro.
* Af toe khoo-oe afnahmoe, zje av-foot
harof, av er shai nemaf, gen tef met oero.
 أف:  جي أف فوت هاروف: ناهمو
جواو أف
* أفطو
ُ
ُ
. خين تيف ميت اورو: إيرشاي نيماف
* Hij heeft hen gered en bewaard: want
zij hebben op Hem gehoopt: ze vierden
met Hem: in Zijn Koninkrijk.
 فى:  وعيدوا معه:  ألنهم التجأوا اليه: * أنقذهم وخلصهم
.ملكوته
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* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte nimartvroc :
Pu ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.

* Hieten nie ev-shie, ente ep goros tierf ente
nie martieros, Eptshois arie ehmot nan, em
pie koo evol ente nen novie.

:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني مارتيروس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van alle koren van
martelaren: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.

 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  صفوف الشهداء: * بصلوات جميع
.خطايانا
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* N3=e=0v `ntak : ev`e`cmov `erok
:
`evecagi
`m`p`wov
:
`nte
tekmetovro.
* Nie eth-oewab entak, ev e-esmoe erok,
ev e-sazj-ie em ep oo-oe, ente tek met
oero.
 إف إي صاجي:  إف إي إسمو إيروك: * ني إثؤواب إنطاك
. إنتي تيك ميت اورو: إبؤاو
إم
ُ
* Uw heiligen: zegenen U: en zij spreken
van de glorie: van Uw Koninkrijk.
.  بمجد ملكوتك:  وينطقون:  يباركونك: * قديسوك
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* Tekmetovro Panov5 : ovmetovro `n`eneh : ovoh
tekmetu : 2a nigene`a t3rov.
* Tek met oero Panoetie, oemet oero en eneh,
owoh tek met tshois, sha nie khene-a tieroe.

 اووه تيك: اوميت اورو إن إينيه
ُ : اورو بانوتي
ُ * تيك ميت
. شا ني جي ني أ تيرو: ميت تشويس
* Uw koninkrijk, mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: en Uw heerschappij: is tot
alle generaties.
 إلى كل:  وربوبيتك:  ملكوت أبدى: * ملكوتك يا إلهى
. األجيال
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* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte
ni`ctavroforoc : nem ni`0m3i nem nidikeoc : Pu
ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie evshie, ente ep goros tierf ente nie
estavroforos, nem nie ethmie nem nie zieke-os, Eptshois
arie ehmot nan, em pie koo evol ente nen novie.

 إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني إسطافروفوروس: * هيتين ني إفشي
 إمبي كو:  إبتشويس أري إهموت نان:  نيم ني إثمي نيم ني ذيكيؤس:
.إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorbeden: van alle koren van kruisdragers:
de vromen en rechtvaardigen: o Heer schenk ons:
de vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم:  واألبرار والصديقين:  مصاف البسى الصليب: بصلوات كافة
. بمغفره خطايانا: لنا
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ذوكصولوجية باكر

* Xere
`#liac
:
picofron `m`prof3t3c : nem
Eliceoc : pe4cwtp `mma03t3c.

*Shere
Ielie-as,
pie
sofron
em
eprofieties, nem Eliese-os, pef sootp em
mathities.
 نيم إي:  بي صوفرون إم إبروفيتيس: * شيري إيلياس
. بيف سوتب إم ماثيتيس:ليسيؤس
* Wees gegroet Elia: de ingetogen profeet: en
Elisa: zijn uitverkoren discipel.

. تلميذه المختار:  وأليشع:  النبى المتعفف: * السالم إليليا

Morgen doxologie
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* Pini25 `nre4hiwi2 : qen 5xwra `nte X<3mi :
Markoc pi`apoctoloc : pec2orp `nne4erhemi.
* Pie nieshtie en ref hie ooish, gen tie goora
ente Kiemie, Markos pie apostolos, pes shorp
en ref er-hemie.

:  خين تي خورا إنتي كيمي: * بي نيشتي إنريف هي اويش
.  بيس شورب إنريف إيرهيمي: ماركوس بي أبوسطولوس
* De grote verkondiger: van het land
Egypte: is Markus de Apostel: haar
eerste beheerder.
 مدبرها:  مرقس الرسول:  فى كوره مصر: * ال ُمبشر العظيم
. االول
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*`N0o pe 0`mav `mF5 : Mari`a 5par0enoc :
twbh `mmo4 `egwn : e0re4nai qa penjenoc.
* Entho pe ethmav em Efnoetie, Maria tie
parthenos, toobh emmof ekhoon, ethref nai ga
pen khenos.

 طوبه:  ماريا تي بارثينوس: * إنثو بي إثماف إم إفنوتي
. إثريف ناي خا بين جينوس: إمموف إيجون
* U bent de Moeder Gods: o Maagd Maria:
bid tot Hem voor ons: dat Hij ons genadig
zij.

 أن:  أُطلبى منه عنا:  يا مريم العذراء: * أنت هى أم هللا
. يرحم جنسنا
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ذوكصولوجية باكر

* Pini25 `mpatriarx3c : peniwt abba Cev`3roc :
f3eta ne4`cbwov`i =e=0v : `erovwini `mpennovc.

* Pie nieshtie em patriarshies, penjoot
ava Sevieros, fie eta nef esvoo-oewie
ethoewab, er oe-ooinie em pen-noes.
 في إيطا نيف:  بنيوت أفا سيفيروس: * بي نيشتي إم باطريارشيس
.اواوويني إمبين نوس
ُ  إير: اووي إثؤواب
ُ إسفو
* De grote patriarch: onze vader abba
Severus: wiens heilige leer: ons verstand
heeft verlicht.
:  الذى أنارت تعاليمه:  أبونا أنبا ساويرس: * البطريرك العظيم
. المقدسة عقولنا
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* Peniwt `n`omolojit3c : abba Diockoroc :
a4mi2i `egen pinah5 : ovbe niheretikoc.
* Penjot en omolo-khieties, ava Dioskoros, af
mieshie ezjen pie nahtie, oe-ve nie heretiekos.

 أف ميشي:  أفا ديوسقوروس: * بنيوت إن اومولوجيتيس
.اوفي ني هيري تيكوس
ُ : إيجين بي ناهتي
* Onze
vader
de
belijder:
abba
Dioscorus: verdedigde het geloof: tegen
de ketters.
 ضد:  حارب عن اإليمان:  أنبا ديسقورس: * أبونا المعترف
. الهراطقة
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* Nem nenio5 t3rov : `etavrana4 `mPu : `ere
pov`cmov =e=0v : 2wpi nan `novre4rwic.
* Nem nen jotie tieroe, etav ranaf em
Eptshois, e-re poe esmoe eth-oewab, shoopi
nan en oe-ref roois.

 إيري بي:  إيطاف راناف إم إبتشويس: * نيم نين يوتي تيرو
. شوبي نان إن اوريف رويس: إسمو إثؤواب
* En al onze vaders: die de Heer hebben
behaagd: laat hun heilige zegen: een wacht
zijn voor ons.

 تكون:  بركتهم المقدسة:  الذين أرضوا الرب: * وكل آبائنا
. لنا حارسا

Morgen doxologie
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* Hiten
novevx3
:
`ari`hmot
nan
F5
: `mpixw `ebol `nte nennobi : moi nan `novcw5.
* Hieten noe ev-shie, arie ehmot nan Efnoetie,
em pie koo evol ente nen novie, moi nan en
oe-sootie.

 إمبي كو إيفول:  أري إهموت نان إفنوتي: * هيتين نو إفشي
.اوسوتي
ُ  موي نان إن: إنتي نين نوفي

* Door hun voorbeden: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden: en schenk ons
verlossing.

 وأعطنا:  بمغفرة خطايانا:  أنعم لنا يا هللا: * بصلواتهم
. سالما

De beëindiging van
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* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش:  هان أتتشى إيبى إم موؤ: * نيك ناى او بانوتى
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
.رأفـاتـك
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* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* نى تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك
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* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسى: * فكـم بالحـرى
.يـاربى
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* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باشويس إن نيك إربوميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى
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* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إربف ميفئى: بى سونى إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدى ذكـرتـه:
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*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوى إنطا:  خابى ريف إرنوفى: * آنوك هو باشويس
. انؤميطانيا: إيرى
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطىء
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* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه
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* Matac0on F5: `eqovn `epek-ovgai: `ariov`i
neman: kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووى:  إيخون إى بيك اوجاى: * ما طاس طون إفنوتى
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  الى خالصك: * ردنـا يا هللا
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* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 ماروطاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح
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* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وارحمنا:  أيها الــرب االله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك
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* Nai `k`iri `mpovmev`i : `w Penn3b P=xc : ek`e2wpi
qen tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبى خين تين ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا قـائـال
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* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيرينى إم:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
. تى كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمى أنـا
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*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntek-hir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا
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* 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:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبد
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* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
اوواو
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا
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* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem Pekiwt `n`aja0oc
: nem P=p=na =e=0v : ge ( ak`i ) akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie ) sootie
emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اووشت إمموك أوبي إخرستوس
ُ * تين
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent ) gekomen ( en heeft ons
verlost.
 النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.) وخلصتنا
/

/

/

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــول ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ الــذي في السمـوا

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
اليـوم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
نجنـا من
ِ
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door
Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

تين ثينو
Ten thienoe
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