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* APen¡

I=y=c P=,=c @ Pennou] `naly;inoc
] `noumyini `nnef`ebiaik @ na¡ `nio] `n`apoctoloc.

@

* Bo`y;i`a niben etjyk `ebol @ qen tekjom afmourou `mmoc @
af] ersisi nwou `ebol @ e;rouhiwis qen pikocmoc.

* Onze Heer Jezus Christus, onze Ware God,
heeft een teken gegeven aan zijn dienstknechten,
mijn meesters en vaders de apostelen.
* Met alle volmaakte bijstand, omringde Hij ze
door Zijn kracht, Hij gaf hen de macht, om te
prediken in de wereld.

:  أعطى عالمة لعبيده:  إلهنا الحقيقى: * ربنا يسوع المسيح
.وسادتى اآلباء الرسل
 أن:  وأعطاهم سلطانا:  بقوته منطقهم بها: * كل معونة كاملة
.يكرزوا فى العالم

* Ge gar n
` ;of afcwtp `mmwou@ afmahou `ebol qen ka] niben@
afouorpou afhonhen nwou@ je masenwten qen mai niben.

*

Dauid aftamon qen pefjwm@ nefmetme;reu af]
nan@ je P¡ ef`e] `noujom@ `nnyethisennoufi `mpefran.

* Want Hij heeft hen uitverkoren, en vervulde ze
met alle begrip, en Hij zond en gebood ze,
zeggende “Gaat naar alle plaatsen.”
* David heeft ons geleerd in zijn boek, en ons zijn
getuigenissen gegeven, dat de Heer kracht geeft,
aan hen die Zijn naam prediken.

:  وأرسلهم وأمرهم قائـلا:  ومألهم من كل فهم: * ألنه هو أختارهم
.إذهبوا فى كل موضع
:  أن الرب يعطى قوة:  أعطانا شهاداته: * علمنا داود فى كتابه
.للمبشرين باسمه

*`Ere nim qen nicovoc@ niermyneutyc kalwc@
nacaji `nnetenmakaricmoc@ na¡ `nio] `n`apoctoloc.
* Ze ontwc afcaji qen oume;myi@ afws nwten `njeP¡
efjw `mmoc@
napiracmoc.

je

nyeterhupomonin

nemyi@

`n`hryi

qen

* Wie onder de wijzen, de uitleggers, kan
spreken van uw gezegendheid, O mijn meesters
en vaders de apostelen.
* Waarlijk heeft Hij gesproken in waarheid, de
Heer heeft u beloofd zeggende, “Gij die steeds
bij Mij gebleven zijt, in Mijn verzoekingen.”
 ياسادتى:  ينطقون بطوباويتكم:  المفسرين حسنا: * من فى كل الحكماء
.اآلباء الرسل
 فى:  أيها الذين صبرتم معى:  ووعدكم الرب قائلا: * نعم حقا ا تكلم بالحق
. تجاربى

* Yppe `anok ]cemni nemwten@ `noudi`a;yky qen
outajro@ je tetennahemci `n;wten@ `n`hryi qen
tametouro.
*`:ronoc `mmyi =e;
= u@ `ereten `ehemci `e`hryi `ejwou@
ouoh `ereten `e]hap@ `nnirwmi `nte nijwou.
*“Zie, ik stel met u in, een verbond in
standvastigheid, Gij zult zitten, in Mijn
Koninkrijk.”
*“Op ware en heilige tronen, zult u zitten, en u
zult oordelen, over de mensen van alle
generaties. ”
. فى ملكوتى:  بأنكم تجلسون:  معكم عهدا ثابتا: * هاآنذا أقرر
 أجيال:  وتدينون:  تجلسون عليها: * كراسى مقدسة حقيقية
.األجيال

* Icjen niman`nsai sa nima-`nhwtp@ nem icjen `pemhit
sa `vryc@ matajro `nnyetcwtp@ matac;o `nni`acebyc.

* Kurioc pe Maciac@ afcwtp `nnef`apoctoloc@ `ete
Petroc nem An`dreac@ Iwannyc nem Iakwboc.
*“Van het oosten tot het westen, en van het
noorden tot het zuiden, bevestigt de
uitverkorenen, en herstel de goddelozen. ”
* De Heer de Messias, heeft Zijn apostelen
gekozen, die zijn Petrus en Andreas,
Johannes en Jakobus.
 ثَبَتوا:  ومن الشمال إلى الجنوب: * من المشارق إلى المغارب
. ردوا المنافقين: المختارين
 ويوحنا:  الذين هم بطرس وأندراوس:  إختار رسله: * الرب ماسيا
.ويعقوب

* Loipon Vilippoc nem Mat;eoc@ Bar;olomeoc nem
:wmac@ Iakwboc `nte Alveoc@ nem Cimwn pikananeoc.

* Mat;iac vyetafswpi@ `n`tsebiw `nIoudac@ nem
`pjwk `ebol nem `pcepi@ nyetaumosi `nca decpota.
* En Filippus en Mattheüs, Bartolomeüs en
Tomas, Jakobus de zoon van Alfeüs, en
Simon de Kanaäniet.
* Matthias werd gekozen, in plaats van Judas,
en werd geteld met de rest, die de Meester
volgden.
:  ويعقوب بن حلفى:  برثولماوس وتوما: * وأيضا فيلبس ومتى
. وسمعان القانوى
 الذين تبعوا:  وكامل البقيه:  ِعـوض يهوذا: * ومتياس الذى صار
.السيد

* Nai afcotpou afhonhen nwou@ `nje P=,=c Emmanouyl@
je masenwten ha ni`ecwou@ nyetcwrem qen Pi=c=l.
* Xelcwlou qen oumet-lam`proc@ `nte piwmc =e=;u@
en `onomatitou :eou Patroc@ nem Psyri nem Pi=p=na =e=;u.
* Dezen heeft Christus Emmanuël, gekozen en

bevolen, zeggende “Gaat tot de schapen, de
verlorenen van Israël.”
*“Tooi hen met de sier, van de heilige doop, in de
Naam van God de Vader, en de Zoon en de
Heilige Geest. ”

 الى:  وأمرهم قائال اذهبوا:  المسيح عمانوئيل: * هؤالء أختارهم
.خراف إسرائيل الضالة
:  باسم هللا اآلب واإلبن:  المعمودية المقدسة: * زينوهم ببهاء
.والروح القدس

* Ouoh matal[o `nnyetswni@ nidemwn hitou
`ebol@ `arivaqri `nniiabi@ qen oujom ecjyk `ebol.
* Piersisi e;myn `ebol@ qen `tve nem hijen
pikahi@ `nte picwnh nem pibwl `ebol@ ]natyif
nwten qen ou`amahi.
*“En genees de zieken, drijf de duivels uit, en
verwijder iedere kwaal, met volmaakte kracht.”
*“De eeuwige macht, in de hemel en op de
aarde, om te binden en ontbinden, zal Ik u
geven met roem.”
. بقوة كاملة:  أبرئوا االسقام:  إخرجوا الشياطين: * إشفوا المرضى
:  الذى للربط والحل:  فى السماء وعلى األرض: * السلطان الدائم
. بعزة أعطيه لكم

* Rek petenmasj qen outajro @ `nnirwmi `nac;enyc
@ `etafer`hmot nwou `nte `pouro @ e;rou]hap qen ]`kricic.
* Cwtem je `apou`qrwou senaf @ `ebol hijen `pho `mp
` kahi
tyrf @ ouoh noucaji auvoh `mmauatf @ qen `phyt `nte
pi`e`ptyrf.
* Neigt uw oor met standvastigheid, tot de

zachtmoedige mensen, aan wie de Koning heeft
geschonken, om te oordelen in de vergelding.
* Hoort dat hun stemmen uitgegaan zijn, over het
aangezicht van de hele wereld, en hun woorden
hebben gereikt, tot het hart van iedereen.

 أن:  الذين أنعم لهم الملك:  للرجال الضعفاء: * أميلوا سمعكم بثبات
.يدينوا فى القضاء
 وكالمهم:  على وجه األرض كلها: * إسمعوا أنه قد خرج صوتهم
. الى قلب الجميع: بلغ وحده

* Tote rwn naqici an @ tenereuvomin `mmwten @ ouoh

penlac na,rwf an @ tenerhou`o [ici `mmwten.
* Ic netenran nem netener`vmeu`i @ eumyn qen
rwou `nnipictoc @ eunohem `mmwou `ebol qen nimeu`i
@ `nte pidi`aboloc.
* Dan zal onze mond niet vermoeid raken, u te
prijzen, en onze tongen zullen niet ophouden, u
zeer te verhogen.
* Zie, uw namen en uw gedachtenis, zijn in de
monden van de gelovigen, en hebben hen
bewaard van de gedachten, van de duivel.

. إذ نزيدكم رفعة:  ولساننا اليسكت:  إذ نمدحكم: * حينئذ اليتعب فمنا
:  تنجيهم:  دائمة فى أفواه المؤمنين: * ها أن أسمائكم وتذكاراتكم
.من أفكار إبليس

* Viwt `nte nimetsenhyt @ nai nan hiten noueu,y @
hiten tekmetref`wou`nhyt @ nahmen `ebolha pivas et,y.
* <w nan `ebol `nnen`anomi`a @ w
` piatar,y pisa `eneh @
hiten noutwbh nem nou`precbi`a @ icjen ]nou nem
sa `eneh.
* O Vader van de barmhartigheid, wees ons

genadig door hun voorbeden, en red ons van de
strikken, door Uw lankmoedigheid.
* Vergeef ons onze ongerechtigheden, O
Eeuwige zonder begin, door hun voorbeden en
voorspraken, nu en tot in eeuwigheid.

 نجنا من الفخ:  وطول أناتك:  إرحمنا بصلواتهم: * يا آبا الرأفات
.المنصوب
 من:  بطلباتهم وشفاعتهم:  أيها اآلزلى األبدى: * إغفـر لنا آثامنا
.االن وإلى األبد

* "epi `nte nen`hoou@ qen tekjom `areh `eron@
nahmen `ebolha pipethwou@ qen peknah] matajron.
* W Pen¡ I=yc P=,=c @ nem nekcwtp `n`apoctoloc
@ `ari`vmeu`i `mpi`ela,ictoc @ ouoh opten hwn nem
nekpictoc.
* Bewaar ons door Uw kracht, voor de rest van
onze dagen, verlos ons van de kwade, en bevestig
ons in Uw geloof.
* O onze Heer Jezus Christus, met Uw uitverkoren
apostelen, gedenk de armzaligen, en reken ons
met Uw gelovigen.

. وفى ايمانك ثبتنا:  ونجنا من الشرير:  بقية أيامنا: * إحفظنا بقوتك
:  أذكر الحقير:  مع رسلك المختارين: * ياربنا يسوع المسيح
.وأحسبنا نحن أيضا مع مؤمنيك
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Psalie adam voor de
vasten van de apostelen
إبصالية آدام لصوم اآلبـاء الـرسـل

* Aiws oubyk P¡@ `mper,arwk `eroi@ swpi
nyi `nourefrwic@ ouoh ma`h;yk `eroi.
* Bwrp nyi `ebolqen `p[ici@ `ntekbo`y;i`a@ `wli
`nnaqici@ nem na`anomi`a.
* Ik heb tot U geroepen O Heer, vergeet
mij niet, wees mij een wacht, en hoor mij.
* Zend tot mij uit den hoge, Uw hulp en
hef op van mij, mijn smarten, en
ongerechtigheden.
:  كن لى حارسا ا:  فل تسكت عنى: * صرخت اليك يارب
. واصغ إلى
. وأتعابى:  إرفع آثامى:  من العالء: * أرسل لى معونتك

* Ge gar qen ou]ma]@ ]najw `nhanlogoc@ e;be
na¡ `nio]@ `n`apoctoloc.
* Dauid pe;nanef@ qen pi=p=na `ete `nqytf@ je
`apou`qrwou senaf@ hijen pikahi tyrf.

* Want met behagen, zal ik de woorden
verkondigen, van mijn meesters en vaders,
de apostelen.
* David de schone, zei door de geest die in
hem was, “Hun stemmen zijn uitgegaan,
over de hele wereld.”

. اآلباء الرسل: من أجل سادتى:  أنطق بأقـوال:* ألنى بمسرة
:  قال خرجت أصواتهم:  بالروح الذى فيه: * داود الحسن
.على االرض كلها

* Ete nai ne nicen]@ `nte ]or;odoxi`a@ `etau,w
`mpinah]@ qen ]ek`klyci`a.
* Ze ontwc e;be vai@ `n;wou pe `etau[imwit nan@
`eqoun `epioujai@ nai gar ne nouran.
* Zij zijn de fundamenten, van de Orthodoxie,
die het geloof hebben gevestigd, in de kerk.
* Ja daarom zijn zij waarlijk, degenen die ons
geleid hebben, tot de verlossing, en dit zijn
hun namen.
 فى:  الذين وضعوا االيمان:  االرثوذكسية: * هؤالء هم أسس
.الكنيسة
 وهذه:  أرشدونا إلى الخالص:  نعم هم الذين: * من أجل هذا حقا
. هى أسماؤهم

* Yppe Petroc nem An`dreac@ Iwannyc nem Iakwboc@
Vilippoc nem Mat;eoc@ nem Bar;olomeoc.

* :wmac nem Iakwboc@ nem Cimwn piref,oh@ nem
:addeoc picovoc@ qen Mat;iac aumoh.
* Zie, Petrus en Andreas, Johannes en Jakobus,
Filippus en Mattheüs, en Bartolomeüs.
* Tomas en Jakobus, en Simon de Zeloot, en
Taddeüs de Wijze, en met Mattias werden zij
compleet.

:  فيلبس ومتى:  ويوحنا ويعقوب: * بطرس وأندراوس
.وبرثولماوس
 وكملوا:  وتداوس الحكيم:  وسمعان الغيور: * توما ويعقوب
.بمتياس

* Pimyt `cnau `ete `mmau@ `n`wni `mmargarityc@ nem
pike`sbe `cnau@ `ncwtp `mma;ytyc.
* Kata ,wra niben@ nem polic nem ]mi@ aumosi
`ncyou niben@ au`iri `nhanmyini.
* Zie, deze twaalf, zijn kostbare paarlen, met
de
andere
tweeënzeventig,
gekozen
discipelen.
* Naar elk land, stad en dorp, gingen zij en
verrichtten, voortdurend wonderen.

 واالثنان:  األحجار الجوهرية: * أولئك االثـنى عشر
. تلميذا المختارين: والسبعون
 ومدينة:  فى كل كورة:  يصنعون آيات: * ساروا فى كل حين
.وقرية

* Loipon qen oume;myi@ autac;o `n]oikoumeny@
`e`pcouen ]me;myi@ e;be `p`asai `nni`svyri.
* Mw`ucyc gar af`ini@ `ebolqen oupetra `n`wni@
`mpimyt `cnau `mpygy@ euqa] `ebol eubebi.
*En ook waarlijk, brachten zij de wereld terug,
tot de kennis van de Waarheid, door de vele
wonderen.
*Want Mozes bracht voort, uit een stenen rots,
twaalf waterbronnen, stromend en vloeiend.

 من أجل:  إلى معرفة الحق:  ردوا المسكونة: * وبالحقيقة
.كثرة العجائب
:  إثـنا عشر عينا:  من صخرة حجرية: * ألن موسى أخرج
.تنبع وتفيض

* Nafsop qen Ailim@ `nje myt `cnau `mpygy@
nem hanmys `ncim@ nem `sbe `mbeni.
* Xulon `n]jwit@ peje pi`provytyc@ afviri `ebol
af-rwt@ `mpimyt `cnau `n`kladoc.
* Er waren in Elim, twaalf waterbronnen, en
vele kruiden, en zeventig palmbomen.
* De profeet heeft gesproken, “De olijfboom,
heeft gebloeid en liep uit, in twaalf ranken.”

:  وأعشاب كثيرة:  إثـنا عشرعينا ا: * ألنه كان فى إيليـم
.وسبعين نخله
 إثـنى عشر:  أينعت وأنـبتـت:  أن شجرة الزيتون: * قال النبى
.غصنا

* Oumyi `aly;wc@ ne nai paraboly@ `ejen
ni`apoctoloc@ `etau,w `nnientoly.
* Paimyt `cnau afcotpou@ `nje Pen=c=wr@ ouoh
afouorpou@ `m`vry] `nhanvwctyr.
* Waarlijk in waarheid, zijn dit parabels, over
de apostelen, die de geboden hebben
ingesteld.
* Deze twaalf zijn uitverkoren, door onze
Verlosser, en Hij zond hen, als de sterren.

 الذين:  على الرسل:  أن هذه األمثال: * حقا بالحقيقة
.وضعوا الوصايا
 مثل:  وأرسلهم:  أختارهم مخلصنا: * هؤالء اإلثـنى عشر
.كواكب

* Ran `nnivuly@ au`iri `mpimyt `cnau@ nem myt
`cnau `mpuly@ `nte `;baki `ete `mmau.
* Comc n
` ;wten ]nou@ je qen pi`ehoou@ myt
`cnau ounou@ saucini kata `ehoou.
* De namen van de stammen, zijn twaalf in
getal, en de Stad, heeft twaalf poorten.
* Aanschouwt nu, dat op een dag, twaalf
uren, voorbij gaan elke dag.

 لتلك:  وإثـنا عشر بابا:  إثـنى عشر: * أسماء األسباط
.المدينة
 تمر:  إثنى عشر ساعة:  أن فى اليوم: * أنظروا أنتم اآلن
.كل يوم

* Tote ni`abot on@ myt `cnau qen ]rompi@ ouoh

nenzwte on@ myt `cnau qen tou`ypi.
* Uppe nai tupoc@ ceercum-menin nan@ `ejen
ni`apoctoloc@ `etauhisennoufi nan.
* En ook de maanden, twaalf in een jaar, en
ook onze dagelijkse bezigheden, twaalf in
aantal.
* Zie, deze symbolen, verwijzen ons, naar
de apostelen, die tot ons gepredikt hebben.

 إثـنى:  وأمور حياتنا:  شهرا فى السنة: * وأيضا إثـنى عشر
.عشر فى عددها
. الذين بشرونا:  على الرسل:  تدلنا: * هوذا هذه األمثلة

* V]
pima`mvwt@
hiten
noueu,y@
ny`etauenkot@ ma`mton `nnou'u,y.
* <w nan `ebol `nnennobi@ nem nen`anomi`a@ qen
tekmetmai-rwmi@ hiten nou`precbi`a.
* Schenk door hun gebeden, O God van de
toevlucht, de eeuwige rust, aan alle zielen van
de ontslapenen.
* Vergeef
ons
onze
zonden,
en
ongerechtigheden, door Uw menslievendheid,
en door hun voorspraken.

. الراقدين:  نيح نفوس:  بصلواتهم: * يا اللـه الملجأ
. بمحبتك للبشر:  وآثامنا:  إغفر لنا خطايانا: * بشفاعاتهم

* "epi `mpeklaoc@ `areh `erwou P¡@ ny`etenouk
`n`ckeuoc@ `w pinou] `nrefrwic.
* W vy`etafswpi@ nem nef`apoctoloc@ ,w nan
`ebol `nnennobi@ `anon qa peklaoc.
* De rest van Uw volk, bewaar hen O Heer, zij
die Uw tempels zijn, O God de Bewaarder.
* O U die met Zijn, apostelen was, vergeef ons
onze zonden, wij Uw volk.

 اآلنيه التى:  أحفظ بقية شعبك:  االله الحارس: * أيها الرب
. لك
.  نحن شعبك:  إغفر لنا خطايانا:  مع رسله: * يا من كان
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Een hymne Ondos

لحن اوندوس

Een hymne Ondos

لحن اوندوس

Ontoc `aly;wc gar `kcal;in paci @
tyn gyn ke `v;onikon ton :eon
ton `apoctolon.
Ontos Alisos ghar ik-isa-lisien pa sie tien
khien, kei f tonikon ton Se-on ton Apostolon.

 تيـن جيـن كي: اوندوس آليـثـوس غـار إكصـال ثـين باسـي
.إفثـو نيـكـون طـون ثيـؤن طـون أبوسـطــولـون
Waarlijk worden uw namen verheerlijkt op
aarde, al gij uitverkorenen van God, onze
vaders de apostelen.
. ألنه حقا هكذا يتمجد إسمكم على األرض يا جميع مختارى اإلله أبائنا الرسل

Een hymne Ondos

لحن اوندوس

Apou`qrwou senaf `ebol @ hijen
`pho `m`pkahi tyrf @ ouoh noucaji
auvoh@ sa auryjc `n]oikoumeny.
A-poe egroo-oe shenaf evol, hiezjen ep-ho em ep
kahie tierf, oewoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs
en tie ie-koemenie.

:  هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف: أبو إخـرواو شيناف إيفـول
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: أووه نوصاجى أف فـوه
Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden reikten: de
einden der wereld.
. إلى أقطار المسكونة:  وبلغ كلمهم:  وجه األرض كلها: خرجت أصواتهم إلى

Een hymne Ondos

لحن اوندوس

Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : w
` tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc : Maria `0mav `mpen=c=wr : `nte4xa
nennobi nan `ebol .

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Maria ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين 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 ليغـفـر:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا

Een hymne Ondos
لحن اوندوس
Twbh `m`P=o=c `e`hryi `ejwn : `w na=o=c `nio]
`n`apoctoloc : nem `pcepi `nte nima;ytyc
@ `ntef,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo natshois
en jotie en apostolos, nem epsepie ente nie emmathieties, entef ka nen novie nan evol.
:  اوناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: طوبة إم إبشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم إبسيبي إنتي ني ماثيتيس
Bid tot de Heer namens ons, mijn meesters en
vaders de apostelen, en de overige discipelen, dat
Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر لنا:  وبقية التالميذ:  يا سادتي اآلباء الرسل: أُطلبوا من الرب عنا
.خطايانا

Een hymne Ondos

لحن اوندوس

Twbh
`m`P=o=c
`e`hryi
`ejwn
@
`w
pia;lovoroc `mmarturoc @ Vilopatyr
Merkourioc @ `ntef ,a nennobi nan ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie
athloforos em martieros: Filopatier Merkorios:
entef ka nen novie nan evol.
 أو بي أثلـوفـــــــوروس إم: طوبة إم إبتشويس إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول:  فيلوباتيـر ميركوريـوس: مارتيروس
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende martelaar:
Philopater Mercurius: dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفــر:  محب اآلب مرقـوريـوس:  أيها الشهيد المجاهـد: أطلب من الرب عنا
.لنـا خطايانـــا
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Het Responsorium
van de Praxis
مرد اإلبركسيس

voor onze vaders de apostelen
لآلباء الرسل
<ere na[oic `nio] @ `n`apoctoloc @ ,ere
nima;ytyc @ `nte Pen=o=c Iycouc
Pi,rictoc.

Shere natshois en jotie, en apostolos, shere nie
mathieties ente Pentshois Iesoes Piegristos.
 شيرى نى ماثيتيس: شيرى ناشويس إنيوتى إن أبوسطولوس
.إنتى بين شويس إيسوس بى إخرستوس
Wees gegroet mijn meesters en vaders, de
apostelen, wees gegroet discipelen, van onze Heer
Jezus Christus.
.  السالم لتالميذ ربنا يسوع المسيح، السالم لسادتى اآلباء الرسل

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

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

 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent )gekomen / Verrijzen( en heeft ons verlost.

/  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.قمت ) وخلصتنا
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Een hymne Nie
romie
لحن ني رومي

De hymne Nie roomie

لحن ني رومي

Nirwmi ettal3ovt `eni `eg3ov n3`eterhwt
hi 0alacca `amwini ovah03nov `ncwi `ntaer03nov `nov`ohi `nre4tah `erwmi.
Nie roomie et talie-joet e-nie e-khie-joe nie et er hoot
hie tha-lassa amooinie oe ah thienoe en sooi en ta er
thienoe en oe o-hie en ref tah e-roomie.
 أمويني،ني رومي إت طاليَّوت إيني إيجيَّو ني إت إيرهوت هي ثا آل صا
.اُو آه ثينو إنسوي إنطا إير ثينو إن اُو اُوهي إنريف طاهي رومي
Gij mannen die in de schepen vaart op de meren, komt
achter Mij en Ik zal maken, dat gij vissers van mensen
wordt.

 تعالوا إتبعوني،أيها الرجال الراكبون السفن المقلعون في البحيرة
.ألجعلكم تصيدون الناس

De hymne Nie roomie

لحن ني رومي

Ge n3etetennaconhov higen pikahi ev`e2wpi
evconh qen nif3ov`i ovoh n3`etetennabolov `ebol
higen pikahi ev`e2wpi evb3l qen nif3ov`i.

Zje nie e-te ten na son hoe hiezjen pie kahie ev e-shoopie ev
sonh gen nie fie oe-wie oewoh nie e-te ten na vo-loe evol
hiezjen pie kahie ev e-shoopie ev-viel gen nie fie oe-wie.

چيه ني إ تيتين سون هوو هيچين بيكاهي إڤ إشوبي إڤ سونه خين ني
في اُوي اووه إ تيتينا ڤولو إڤول هيچين بيكاهي إڤ إ شوبي إڤ ڤيل خين
.ني في اُوي
Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de
hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal
ontbonden zijn in de hemelen.

 وما تحلونه،فإن ما تربطونه على األرض يكون مربوطا َ في السموات
.على األرض محلوال في السموات

Een Paralexis
( Kierios )
) برلكس ( كيريوس

Een Paralexis( Kierios )

) برلكس ( كيريوس

Ge n3etetennaconhov higen pikahi ev`e2wpi
evconh qen nif3ov`i ovoh n3`etetennabolov `ebol
higen pikahi ev`e2wpi evb3l qen nif3ov`i.
Zje nie e-te ten na son hoe hiezjen pie kahie ev e-shoopie ev
sonh gen nie fie oe-wie oewoh nie e-te ten na vo-loe evol
hiezjen pie kahie ev e-shoopie ev-viel gen nie fie oe-wie.

چيه ني إ تيتين سون هوو هيچين بيكاهي إڤ إشوبي إڤ سونه خين ني
في اُوي اووه إ تيتينا ڤولو إڤول هيچين بيكاهي إڤ إ شوبي إڤ ڤيل خين
.ني في اُوي
Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de
hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal
ontbonden zijn in de hemelen.

 وما تحلونه،فإن ما تربطونه على األرض يكون مربوطا َ في السموات
.على األرض محلوال في السموات

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
Kurioc
Iycouc
Pi`,rictoc@
afcwtp
`nnefapoctloc@
e` te
Petroc
nem
An`dreac@ Iwannyc nem Iakwboc.
Kierios Iesoes pie Egriestos ،af sootp en nef
apostolos ،e-te Petros nem Anedreas ،Jo-annies
nem Jakobos.
:  أف صوتب إن نيف آبوسطولوس: كيريوس إيسوس بي إخرستوس
.  يؤانس نيم ياكوبوس: إيتى بيتروس نيم أنذرياس
Onze Heer Jezus Christus: heeft Zijn apostelen
gekozen: dat zijn Petrus en Andreas: Johannes en
Jakobus.
:  وهم بطـرس وأنـدراوس:  اختار رسله: الـرب يسـوع المسيح
.ويوحنـا ويعقـوب

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
Loipon
Villippoc
nem
Ma;eoc@
Bar;olomeoc nem :wmac@ Iakwboc `nte
Alveoc@ nem Cimwn pikananeoc.
Liepon Filippos nem Matte-os ،Bartholome-os nem
Toomas ،Jakobos ente Alfe-os ،nem Siemon pie
Kana-ne-os.
:  بارثولوميؤس نيم توماس: ليبون فيليبـوس نيم ماتثيـؤس
. نيم سيمون بى كانانيـؤس: ياكوبـوس إنتى ألفيؤس
En ook Filippus en Mattheus: Bartolomeus en
Tomas: Jakobus de zoon van Alfeus: en Simon de
Kanaäniet.
 وسمعان:  ويعقـوب بني حلفي:  وبرثولماوس وتوما: وفيلبس ومتى
.القاناني

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
:addeoc nem Mat;iac@ Pauloc nem
Markoc nem Loukac@ nem `pcepi `nte
nyma;ytyc@ nyetaumosi `nca Pencwtyr.
Thaddeos nem Matthias ،Pavlos nem Markos nem
Loekas ،nem epsepie ente nie mathieties ،nie etav
moshie ensa Pensootier.
 نيـم:  بافلــوس نيـم ماركـوس نيـم لوكاس: تاديـؤس نيـم ماتثيــاس
. نى إيطــاف موشى إنسابيـن سوتيــــر: إبسيبى إنتى نى ماثيتيــس
Taddeus en Mattias: Paulus: Marcus en Lucas: en
de overige discipelen: die onze Verlosser hebben
gevolgd.
 الذين:  وبقيـة التلميــذ:  وبولس ومرقس ولوقـا: وتداوس ومتياس
.تبعــوا مخلصنا

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
Mat;iac vyetafswpi @ `n`tsebi`w `nIoudac@
nem `pjwk `ebol nem `pcepi@ `nnyetaumosi
`nca Decpota.
Matthias fie etav shoopie ،en et-shevio en Joedas ،
nem ep khook evol nem epsepie ،nie etav moshie
ensa zespota.
 نيـم إبجـوك:  إن إتشيفيـو إن يـوداس: ماتثياس في إيطاف شـوبى
. نى إيطاف موشى إنسا ذيس بوطــا: إيفـول نيـم إبسيبى
Matthias werd gekozen: in plaats van Judas: en
vulde de overigen aan: die de Meester hebben
gevolgd.
 الذين: وكامل بقيـة التلميذ:  عوضا ا عن يهـوذا: متياس الـذي صار
.تبعـوا السيـد

Een Paralexis( Kierios )

) برلكس ( كيريوس

Apou`qrwou senaf `ebol @ hijen
`pho `m`pkahi tyrf @ ouoh noucaji
auvoh@ sa auryjc `n]oikoumeny.
A-poe egroo-oe shenaf evol, hiezjen ep-ho em ep
kahie tierf, oewoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs
en tie ie-koemenie.

:  هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف: أبو إخـرواو شيناف إيفـول
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: أووه نوصاجى أف فـوه
Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden reikten: de
einden der wereld.
. إلى أقطار المسكونة:  وبلغ كلمهم:  وجه األرض كلها: خرجت أصواتهم إلى

Een Paralexis( Kierios )

) برلكس ( كيريوس

Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : w
` tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc : Maria `0mav `mpen=c=wr : `nte4xa
nennobi nan `ebol .

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Maria ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين 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 ليغـفـر:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
Twbh `m`P=o=c `e`hryi `ejwn : `w na=o=c `nio]
`n`apoctoloc : nem `pcepi `nte nima;ytyc
@ `ntef,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo natshois
en jotie en apostolos, nem epsepie ente nie emmathieties, entef ka nen novie nan evol.
:  اوناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: طوبة إم إبشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم إبسيبي إنتي ني ماثيتيس
Bid tot de Heer namens ons, mijn meesters en
vaders de apostelen, en de overige discipelen, dat
Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر لنا:  وبقية التالميذ:  يا سادتي اآلباء الرسل: أُطلبوا من الرب عنا
.خطايانا

Een Paralexis( Kierios )

) برلكس ( كيريوس

Twbh
`m`P=o=c
`e`hryi
`ejwn
@
`w
pia;lovoroc `mmarturoc @ Vilopatyr
Merkourioc @ `ntef ,a nennobi nan ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie
athloforos em martieros: Filopatier Merkorios:
entef ka nen novie nan evol.
 أو بي أثلـوفـــــــوروس إم: طوبة إم إبتشويس إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول:  فيلوباتيـر ميركوريـوس: مارتيروس
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende martelaar:
Philopater Mercurius: dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفــر:  محب اآلب مرقـوريـوس:  أيها الشهيد المجاهـد: أطلب من الرب عنا
.لنـا خطايانـــا
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Een hymne Enthoten
لحن ني إنثوتين

De hymne `n0wten de
لحن إنثوتين ذيه
`N0wten de qa n3`etav`ohi nem3i qen
napiracmoc 5nacemni nemwten `nta
di`a03k3 e0ovab 2a `eneh.
Enthoten ze ga nie e-tav o-hie ne-mie gen na pie
razmos tie na semnie nemoo-ten enta zia-thiekie
eth-oewab sha eneh.
،إنثوتين ذي خا ني إ يطاڤ اوهي نيمي نيمي نيمي خين نا بي راسموس
.إثؤواب شا إينيه
تينا سيمني ني موتين إنطا ذيياثيكي
َّ
En gij die bij Mij zijt gebleven in Mijn verzoekingen,
Ik bevestig aan u Mijn heilig verbond tot in
eeuwigheid.

 أنا اُقرر لكم عهدي المقدس إلى،وأنتم الذين ثبتم معي في تجاربي
.األبد

De hymne `n0wten de

لحن إنثوتين ذيه

%na

` retetenovwm nem3i higen ta `trapeza qen
0
tametovro 5na`themce 03nov `egen m3t`cnav `n0
` ronoc `ereten e` 5hap e` 5=ib `mfvl3 `nte
piIcra3l.

Tie na ethre te ten oe-oom ne-mie hiezjen ta etrapeza gen ta
met oero tie na et hemse thienoe ezjen miet esnav en ethronos
e-re ten e-tie hap e-tie miet esnav em fielie ente Piesra-iel.

تي نا إثريه تيتين ؤ اُوم نيمي نيمي نيمي هيچين طا إترا بيظا خين طا
 تي نا إتهيمسي ثينو إ چين ميت إسناڤ إن إثرونوس إ،ميت اُورو
.ريتين إ تي هاب إ تي ميت إسناڤ إمفيلي إنتيه بيسرائيل
Ik geef u dat gij aan Mijn tafel met Mij eet in Mijn Koninkrijk en gij
zult zitten op twaalf tronen om de twaalf stammen van Israël te
oordelen.

 وأج ِلسكم على إثنى عشر كرسيا،وأجعلكم تأكلون معي على مائدتي في ملكوتي
.وتدينون اإلثنى عشر سبط في إسرائيل

Een Paralexis
( Amooinie sootem )
) برلكس ( أمويني سوتيم

Een Paralexis(Amooinie )

) برلكس (أمويني

`Amwini
cwtem
`epi`anam3i
pimarjarit3c `ena2e `ncoven4 pikvri7 `nte
5metevceb3c Lovkac pievajjelict3c.

Amooinie sootem e-pie a-na mie pie
margharieties e-na she en soe enf pie kie
rieks ente tie met ev sevies Loekas pie ev
ankheliesties.
إنسو إينف بي
أمويني سوتيم إيبي أنامي بي مارغاريتيس إيناشي
ُ
.لوكاس بي إف أنجيليستيس
ُ كيريكس إنتي تي ميت إف سيفيس
Kom, hoor de edelsteen, de kostbare parel, Lukas
de Evangelist, de verkondiger van de godsvrucht,
.تعالوا إسمعوا الجوهر اللؤلؤ الكثير الثمن منادي التقوي لوقا اإلنجيلي

Een Paralexis(Amooinie )
) برلكس (أمويني
`E4cagi `m`p`wov nem `ptai`o `nnasoic `nio5 `n`apoctoloc nem `psici `mpova7iwma
nem 5ta7ic `etac2wpi `nq3tov.
Ef sazj-ie em ep oo-oe nem ep tajo en na tshois en
jotie en apostolos nem ep tshiesie em poe
aksiooma nem tie taksies etas shoopie en gie-toe.

اواو نيم إبطايو إن نا تشوسي إنيوتي إن
إف صاجي إم إب
ُ
إمبو أكسيوما نيم تي طاكسيس إيطاس
أبوسطولوس نيم إبتشيسي
ُ
.إنخيتو
شوبي
ُ
spreken van de glorie en de eer van onze meesters
en vaders de apostelen, de hoogte van hun
aanschijn en de rang die hen ten deel is gevallen.
ينطق بمجد بكرامة ساداتي اآلباء الرسل وعلو منزلتهم والمرتبة التي صارت إليهم

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
`Wouniatou qen oume;yi @ ny=e;
= =u `nte
pai`ehoou @ piouai piouai kata pefran
@ nimenra] `nte P=,=c.
Oo-oenia toe gen oe methmie, nie eth-oe-wab ente
pai eho-oe, pie oe-wai pie oe-wai kata pef ran, nie
menratie ente Piegristos.

 بى: إيهواو
 نى إثؤواب إنتى باى: او ميثمى
ُ
ُ او نياتو خين
.اوواى بى اوواى كاطا بيفران ني مينراتى إنتى بى إخرستوس
Gezegend in waarheid, zijn de heiligen van deze
dag, iedereen bij naam, de geliefden van Christus.
:  كل واحــد واحــد بـإسمـــه:  قـديسي هـذا اليـوم: طـوبـاهـم بالحقيقــ ِة
. أحبـــاء المسيــح

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : w
` tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc : Maria `0mav `mpen=c=wr : `nte4xa
nennobi nan `ebol .

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Maria ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين 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 ليغـفـر:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Twbh `m`P=o=c `e`hryi `ejwn : `w na=o=c `nio]
`n`apoctoloc : nem `pcepi `nte nima;ytyc
@ `ntef,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo natshois
en jotie en apostolos, nem epsepie ente nie emmathieties, entef ka nen novie nan evol.
:  اوناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: طوبة إم إبشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم إبسيبي إنتي ني ماثيتيس
Bid tot de Heer namens ons, mijn meesters en
vaders de apostelen, en de overige discipelen, dat
Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر لنا:  وبقية التالميذ:  يا سادتي اآلباء الرسل: أُطلبوا من الرب عنا
.خطايانا

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

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

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
Nenio5 `n`apoctoloc : avhiwi2 qen
nie,;
, noc @ qen pieuaggelion : `nte I=3c
P=xc .
Nen jotie en apostolos, av hie ooish gen nie ethnos,
gen pie ev ankhelion, ente Iesoes Piegristos.

:  أفهي اويش خين ني إيثنوس: نين يوتي إن أبوسطوس
.  إنتي إيسوس بي إخرستوس: خين بي إيف أنجيليون
Onze vaders de apostelen: predikten tot de
volken: het evangelie: van Jezus Christus.
.  يسوع المسيح:  بانجيل:  كرزوا في األمم: آباؤنا الرسل

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
Apou`qrwou senaf `ebol @ hijen `pho
`m`pkahi tyrf @ ouoh noucaji auvoh @ sa
auryjc `n]oikoumeny .
A-poe egroo-oe shenaf evol, hiezjen ep-ho em ep
kahie tierf, oewoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs
en tie ie-koemenie.
 أووه:  هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف: أبو إخـرواو شيناف إيفـول
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: نوصاجى أف فـوه
Hun stemmen klonken voort: over heel het aangezicht
der aarde: en hun woorden reikten: de einden der
wereld.

 إلى أقطار:  وبلغ كلمهم:  وجه األرض كلها: خرجت أصواتهم إلى
.المسكونة

Hina `ntenhwc `erok : nem nixerovbim : nem
nicerafim : enw2 `ebol engw `mmoc.
Hiena enten hoos erok, nem nie Sheroebiem,
nem nie Serafiem, en oosh evol en khoo
emmos.
:  نيم ني سيرافيم:  نيم ني شيروبيم: هينا إنتين هوس ايروك
. إنؤش إيفول إنجو إمموس
Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim, en de
Serafim, roepende en zeggende:

. صارخين قائلين:  والسيرافيم:  مع الشاروبيم: لكي نسبحك
Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem, wa elSerafiem, sarie-`7iena ka-ielien :

Ge `xovab `xovab `xovab : Pu pipantok ratwr : `tfe
nem `pkahi meh `ebol : qen pek`wov nem pektai`o.

Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Ep-tshois pie
pantokrator, etfe nem ep kahie meh evol, gen pek
oo-oe nem pek tajo.

:  إبشويس بي باندوكراطور: جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
.  خين بيك اواو نيم بيك طايو: إتفي نيم إبكاهي ميه إيفول
“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,
hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en Uw eer.”
:  السماء واألرض:  أيها الرب الضابط الكل: قدوس قدوس قدوس
. مملوءتان من مجدك وكرامتك
Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo el-dabet
elkol, el-samaa wa elardoe, mamloe-atanie men
makhdie- ke wa karamatoke.

Ten]ho
`erok
w
`
=U=c
:=c
@
e;rek`areh `e`pwnq `mpenpatriar,c @ papa abba (...)
piar,y`ereuc @ matajrof hijen pef`;ronoc.
Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g em
pen patriarshies, pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.
 إثريك آريه إبؤنخ إم بين باطريارشيس: تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
.  ما طاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى أرشى إيريفس...(  بابا آفا:
Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch, paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.

) رئيس...(  البابا أنبا:  أن تحفظ حياة بطريركنا: نسألك يا إبن هللا
. ثبته علي كرسيه: الكهنة
Nas-aa-loka ja Ibn Alla, en ta7faz 7ajat batrie-jarkene elbaba
anba (…) , ra-ieso el-kahana, sabet-hoe 3ala Korsieh.

Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt e;ouab `ndikeoc
@ abba (...) pi`epickopoc @ matajrof hijen pef`;ronoc .
Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth oeweb en
zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

:  بنيوت إثؤواب إن ذيكيؤس: نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
. ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...( آفا
En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige rechtvaardigen
vaders, abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels.

) اسقفَنَا...(  األنبا:  أبينا المكرم البار: وشريكه في الخدمة الرسوليه
.ثبته علي كرسيه
Wa sharie-kahoe fie el-`7edma el-rasoele-jah abina
elmokaram el-bar elanba (...) oskofana (el-motran),
sabethoe 3ala korsieh .
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Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

Nenio5 e0ovab `n`apoctoloc : `n0o4
etersavmwit qagwov :
Nen jotie eth-oewab en apostolos, enthof
et er et shav mooit ga khoo-oe,
 إنثوف إت إير تشاف مويت: نين يوتي إن أبوسطولوس
: خاجواو
ُ
Onze heilige vaders de apostelen, werden
door Hem geleid,
:  هو الذي أرشدهم: آباؤنا القديسون الرسل
Aba2ona al-kidiesoen el-rosol howe al-lezie
arshedehom

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

2a `ntovtac0o `n5oikovmen3 `eqovn `e`
pcoven 5me0m3i.

sha en toe tas-to en tie ie-koe-menie egoen e-ep soe en tie methmie.
شا إنتو طاس طو إنتي إيكوميني إيخون إإب سو إين تي
.ميثمي
totdat zij de wereld bekeerden tot de kennis
van de waarheid.
:  إلي معرفة الحق: َحتي ردوا المسكونَة
7ete rado almaskonete iele m3refeti el-7ak .

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس
A=l =a=l =a=l : ( c(` mou `eni`ayr `nte `tve / `cmou
`enimwou `m`viaro / `cmou `enici] nem nicim )
Allieloeja allieloeja allieloeja,( Esmoe e-nie a-ier ente
etfe / Esmoe e-nie moo-oe emefjaro / esmoe e-nie
sietie nem nie siem )

 إسمو إيني/  ( إسمو إيني أ إير إنتي إتفي: الليلويا الليلويا الليلويا
)  إسمو إيني سيتي نيم ني سيم/ مواو إم إفيارو
Halleluja Halleluja Halleluja, ( Zegen de hemelwinden
/ Zegen de wateren van de rivieren / zegen het zaad
en het kruid )

 بارك مياة األنهار/  ( بارك أهوية السماء: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
) ع والعُشب
َ  بارك الزرو/
Allieloeja allieloeja allieloeja,( Barik ahwejati elsama /
Barik mejahi el-anhaar / barek el-zieroe3 wa el-3oshb )

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

Mare peknai nem tekhiryny @ oi
`ncobt `mpeklaoc.
ma-re pek nai nem tek hirinie oi in sobt
em pek laos.
.مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى اوى إن سوبت إم بيك الؤس
en moge Uw genade en vrede een
vesting zijn voor Uw volk.
.ولتكـن رحمتـُـك وسال ُمــك حصنــا لشعبـِـك
waalta-koen ra7matoke wa salaamoka,
7isnan lie she3bieke.

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

Gebed van de Breking
voor Vasten van de
Apostelen

قِسمة صــوم الـرســــل

Gebed van de Breking voor Vasten van de Apostelen

ِقسمة صوم الرسل

،الــدهـور
 اإللـهُ الـذي قـَبـْـ َل،ب
ِ أنتَ هـو كلمــةُ اآل
ِ
وتـأنـــس
ســـ َد
رئيس الكهنــ ِة
َّ  الـــذي ت َج،األعظـــم
َ
ِ
ُ
 ودعــا له مـــن,البشـــر
جنس
خــالص
مــن أجـ ِل
ِ
ِ
ِ
 مملكــة وكهنــوتـــا،األمـم جنســا مختــارا
جميــع
ِ
ِ
.وأمــة مقــدســـة وشعبــا مبـــررا
U bent het Woord van de Vader, God die vóór alle
tijden is, de Grote Hogepriester, die het vlees
heeft aangenomen en mens geworden is voor de
verlossing van de mensheid. U heeft uit alle
volkeren tot U geroepen, een uitverkoren
geslacht, een koninkrijk, een priesterschap, een
heilige natie en een gerechtvaardigd volk.

Gebed van de Breking voor Vasten van de Apostelen

ِقسمة صوم الرسل

القــدس علـى الـرســل فـي يــوم
إذ أرسلـتَ الـروح
َ
عليهم مثـ َل ألسن ِة
الخمسيـن (البنطيقـسطي) وحـ َّل
ِ
 ومألهــم,كل واحــ ٍد منهـــــــم
ٍ
ِ نــار منقسمــ ٍة على
،وكـل حكمــ ٍة روحيــ ٍة
فهـــم
وكل
ٍ
ِ
ِ ،كل معـرفـ ٍة
ِ مـن
.الصــــادق
كـوعـــ ِد َك
ِ
U zond de Heilige Geest over de apostelen op
de dag van Pinksteren. Hij daalde neer op een
ieder van hen, verdeeld als tongen van vuur.
Hij vervulde hen met alle kennis, inzicht en
geestelijke wijsheid, volgens Uw getrouwe
belofte.

ِقسمة صوم الرسل

Gebed van de Breking voor Vasten van de Apostelen

ت وبشـــروا بإسمـِ َ
القــدوس
ـك
بكل اللغــا ِ
ِ
وتكلمـوا ِ
وبـــــولس
بطـــــرس
األمـــــــــم ,أمـــــا
جميــــــع
فـــــي
ِ
ُ
ُ
ِ
َ
ـراض
فكــان ِظــ ُل أحــ ِدهما يَشــفي األمــ
الرســـوالن،
َ
ــــــر تـ ُ ْ
وكانـ ْ
ــــــب
ـــــت مناديـــــــ َل وعصـ
َ
ـذهـ ُ
ـــــائب اآلخـ ِ
ج األروا َح الشــريـرةَ.
األمـراض ،وتـُخـْ ِر ُ
َ
En zij spraken in alle tongen en predikten Uw
Heilige Naam aan alle volkeren, Zie, Petrus en
Paulus de apostelen, de schaduw van de ene
genas de ziekten; en de doeken en kleren van
de andere deden ziekten voorbijgaan en de
boze geesten uitvaren.

Gebed van de Breking voor Vasten van de Apostelen

ِقسمة صوم الرسل

،ت وعلمــا األمـــ َم
ِ وبعــدمــا كـرزا بإنجيــ ِل الملكـو
َ إسمـــ
 ونــاال إكليـــ َل،ــك
ِ سفكـــا د َم ُهمــــا مــــن أجـــ ِل
.الــرســوليـ ِة وإكليـ َل الشهـــاد ِة

En nadat zij het Evangelie van het Koninkrijk
hadden gepre-dikt en de volkeren hadden
onderwezen, werd hun bloed omwille van Uw
naam vergoten en ontvingen zij de kroon van
het apostelschap en het martelaarschap.

Gebed van de Breking voor Vasten van de Apostelen

ِقسمة صوم الرسل

ْ فيـــا َمـ
َ ـــن أنعـــــ َم علـــى تالميــــ ِذه القـديسيـ
ـــن ورس ِلــــه
َ المكـرميــ
،ــــن بحلـــــو ِل الـــــــروحِ ال ُمعَــــــْزي عليهــــــم
َ
السلطــــــــان أن يصنعـــــــــوا األشـفـيـــــــة
وأعطاهـــــــم
،بإسمــه القــدوس
وبشــرونــا.واآليــات والعجــائـــب
ِ
.ث القـــدوس
وردونـا إلى
ِ إإليمـان الحـقيقــي بالثالـو
ِ
U, die Uw heilige discipelen en eerwaardige
apostelen hebt begenadigd met de nederdaling
van de Heilige Geest, de Trooster, en hun de
macht gaf om genezingen, tekenen en wonderen
te verrichten; zij hebben ons de goede
boodschap van Zijn Heilige Naam verkondigd en
ons teruggebracht tot het ware geloof van de
Heilige Drie-eenheid.

Gebed van de Breking voor Vasten van de Apostelen

ِقسمة صوم الرسل

َ ُ دك ونشك ــ
َ ُ ونمج ــ
َ نسب ُحـ
رك ألجـــ ِل
، ونبــارك ــ ُ َك،ــك
ِ
َ ُ  ونسألـ,النعــــم العظيمـــ ِة
 أن،ـــك يــا سيـ َدنـــا
هـــذه
ِ
، وتـُطـَهـِ َر قلـوبـَنــا،بغفـران خطـايانـا
تـَنعـِ َم علينـا
ِ
،سـادَنـا وأروا َحنـا
َ سنـا وأج
َ وأنـُف
Wij loven U, wij zegenen U, wij verheerlijken U
en wij danken U om deze grote genadegaven.
En wij vragen U, onze Meester, om ons de
vergiffenis van onze zonden te schenken, en
onze harten, zielen, lichamen en geesten te
reinigen,

Gebed van de Breking voor Vasten van de Apostelen

ِقسمة صوم الرسل

ـــوف أن
بغيــر خ
طاهــر نجســر بـدالــ ٍة
ب
ٍ
ٍ لكي بقلـ
ٍ
ِ
َ ــــــو أبيـ
 الـــــــذي فــــــي،ــــــدوس
ــــــك القـ
ِ
َ نصــــــر َو نحـ
:  ونقــول،ت
ِ السمــوا
... أبـانــا الـذي في السمــوات
opdat wij met een rein hart het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees te roepen tot
Uw Heilige Vader, die in de hemelen zijt, en te
zeggen :
Onze Vader die in de hemelen zijt...
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التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
لحن أسومين
Een hymne Asomeen
مديح التوزيع
Lofzang van het uitdelen
van communie
لحن ني رومي
Een hymne Nie romie
لحن ني إنثوتين
Een hymne Enthoten

قانون الختام
De Afsluitende Canon

Psalm 150

Yalmoc =r=n

Doxa ci Kurie
Allylouia .

150 المزمور

Doxa

ci

@

Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja .

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

150 المزمور

Psalm 150

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

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

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

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

Psalm 150

150 المزمور

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

Psalm 150

150 المزمور

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

150 المزمور

Psalm 150

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

tyrou

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

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

لحن أسومين

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

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

De hymne A-soomen

لحن أسومين

`Acwmen tw Kvriw : endo7wc jar
dedo7ac0e :
A-soomen too Kyrio, en zoksoos ghar ze
zok sas-te,
:  إن ذوكصوس غار ذي ذوكصاستي: أصومين طو كيريو
Laten wij de Heer prijzen, want Hij is
roemvol verheerlijkt.
:  النه بالمجد تمجد: فلنسبح الرب

المرد

Refrein
`Anel0wn

ic ovranoc : `a7iton
parakl3ton to `pnevma t3c `al30iac
: à`am3n =a=l .
anel-thoon ies oeranos, ak-sieton paraklieton,
to epnevma ties alietheejas, amien allieloeja.

 طو إبنفما:  أكسي طون باراكليطون: اورانوس
ُ أنيلثون إس
.  أمين الليلويا: تيس آليثياس
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de
Parakleet, Geest der Waarheid, de Trooster, Amen
Halleluja.
 روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: صعد إلي أعلي السموات
. أمين الليلويا:

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Marenhwc `ePu : ge qen ov`wov jar
a4si`wov :

Maren hoos e-Eptshois, zje gen oe-oo-oe
ghar af etshie oo-oe,
: او
ُ اواوغار أفتشي او
ُ او
ُ  جي خين: مارين هوس إإبتشويس
Laten wij de Heer prijzen, want Hij is
roemvol verheerlijkt.
:  النه بالمجد تمجد: فلنسبح الرب

Refrein

المرد

A42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i : a4ovwrp
nan `mpiparakl3ton : pi`pnevma `nte
5me0m3i : `am3n =a=l .
af shenaf e-epshooi e-nie fie-oewie, af oe-oorp
nan em pie paraklieton, pie epnevma ente tie
methmie, amien allieloeja.

اواورب نان إمبي
ُ  أف: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
.  أمين الليلويا:  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: باراكليطون
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de Parakleet,
Geest der Waarheid, de Trooster, Amen Halleluja.

 روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: صعد إلي أعلي السموات
. أمين الليلويا:

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Laten wij de Heer prijzen, want Hij is
met de glorie verheerlijkt.

Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de
Parakleet, Geest der Waarheid, de Trooster,
Amen Halleluja.
Fel nosabi7 el rab lie annahoe bel makhdie
tamakhad.
Sa3ida iela a3lal samawat wa arsal lana al
barakliet, ro7 el 7aq el mo3azie. Amien, elliloja.

:  صعد إلي أعلي السموات:  النه بالمجد تمجد: فلنسبح الرب
. أمين الليلويا:  روح الحق ال ُمعزي: وأرسل لنا الباراقليط

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Touc du`o `kticac ic `ena @ ton
ouranon ke tyn gyn :

Toes zie o ek tie-sas ies ie-na, ton oeranon ke tien khien,
: اورانون كى تين جين
ُ  تون: توس ذى او إكتيساس إس اينا
ُ
Hij heeft de twee tot één gemaakt, dit zijn de
hemel en de aarde.
:  أى السماء واألرض: جعل اإلثنين واحدا

المرد

Refrein
`Anel0wn

ic ovranoc : `a7iton
parakl3ton to `pnevma t3c `al30iac
: à`am3n =a=l .
anel-thoon ies oeranos, ak-sieton paraklieton,
to epnevma ties alietheejas, amien allieloeja.

 طو إبنفما:  أكسي طون باراكليطون: اورانوس
ُ أنيلثون إس
.  أمين الليلويا: تيس آليثياس
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de
Parakleet, Geest der Waarheid, de Trooster, Amen
Halleluja.
 روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: صعد إلي أعلي السموات
. أمين الليلويا:

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Pentafer pi`cnau `nouai @ `ete vai pe
`tve nem `pkahi :

Pen tav er pie esnav en oe-wai, e-te fai
pe etfe nem ep kahie,
 إيتي فاي بي إتفي نيم: او َّواي
ُ بين طاف إيربي إسناف إن
: إبكاهي
Hij heeft de twee tot één gemaakt, dit zijn
de hemel en de aarde.
:  أى السماء واألرض: جعل اإلثنين واحدا

Refrein

المرد

A42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i : a4ovwrp
nan `mpiparakl3ton : pi`pnevma `nte
5me0m3i : `am3n =a=l .
af shenaf e-epshooi e-nie fie-oewie, af oe-oorp
nan em pie paraklieton, pie epnevma ente tie
methmie, amien allieloeja.

اواورب نان إمبي
ُ  أف: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
.  أمين الليلويا:  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: باراكليطون
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de Parakleet,
Geest der Waarheid, de Trooster, Amen Halleluja.

 روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: صعد إلي أعلي السموات
. أمين الليلويا:

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Hij heeft de twee tot één gemaakt, dit zijn
de hemel en de aarde.

Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de
Parakleet, Geest der Waarheid, de Trooster, Amen
Halleluja.
kha3ala el ithnaini wa7idan, ay el sama wal ard.
Sa3ida iela a3lal samawat wa arsal lana al
barakliet, ro7 el 7aq el mo3azie. Amien, elliloja.
 صعد إلي أعلي السموات:  أى السماء واألرض: جعل اإلثنين واحدا
. أمين الليلويا:  روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط:

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Devte
pantec
`ila`i
: `prockvn3cwmen I3cov `Xrictw :

Zevte pan-des ie-la-ie, epros kienie-soomen
Iesoe Egriestoo,
إيسو
 إبروس كيني صومين: ذيفتي بانتيس إي ال إي
ُ
: إخريستو
Komt alle volkeren, om te knielen voor Jezus
Christus.
:  لنسجد ليسوع المسيح: تعالوا يا جميع الشعوب

المرد

Refrein
`Anel0wn

ic ovranoc : `a7iton
parakl3ton to `pnevma t3c `al30iac
: à`am3n =a=l .
anel-thoon ies oeranos, ak-sieton paraklieton,
to epnevma ties alietheejas, amien allieloeja.

 طو إبنفما:  أكسي طون باراكليطون: اورانوس
ُ أنيلثون إس
.  أمين الليلويا: تيس آليثياس
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de
Parakleet, Geest der Waarheid, de Trooster, Amen
Halleluja.
 روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: صعد إلي أعلي السموات
. أمين الليلويا:

De hymne A-soomen

`Amwini
nilaoc
:`ntenovw2t `nI=3c P=x=c :

لحن أسومين

t3rov

Amooinie nie la-os tieroe, en ten oeoosht en Iesos Piegristos,
اواوشت إن إيسوس
ُ  إنتين: أمويني ني الؤس تيرو
: بخرستوس
Komt alle volkeren, om te knielen voor Jezus
Christus.
:  لنسجد ليسوع المسيح: تعالوا يا جميع الشعوب

Refrein

المرد

A42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i : a4ovwrp
nan `mpiparakl3ton : pi`pnevma `nte
5me0m3i : `am3n =a=l .
af shenaf e-epshooi e-nie fie-oewie, af oe-oorp
nan em pie paraklieton, pie epnevma ente tie
methmie, amien allieloeja.

اواورب نان إمبي
ُ  أف: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
.  أمين الليلويا:  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: باراكليطون
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de Parakleet,
Geest der Waarheid, de Trooster, Amen Halleluja.

 روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: صعد إلي أعلي السموات
. أمين الليلويا:

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Komt alle volkeren, om te knielen voor
Jezus Christus.
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de Parakleet,
Geest der Waarheid, de Trooster, Amen Halleluja.

Ta3alo ya khamie3 al she3oeb, le nas-khod le
yasoe3 al Masie7.
Sa3ida iela a3lal samawat wa arsal lana al
barakliet, ro7 el 7aq el mo3azie. Amien, elliloja.

 صعد إلي:  لنسجد ليسوع المسيح: تعالوا يا جميع الشعوب
:  روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: أعلي السموات
.أمين الليلويا

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Ovtoc ectin `o)eoc `ocwt3r `3mwn :
ke Kvrioc pacic carkoc :

Oe tos estien o The-os o Sootier iemon,
ke Kirios pa-sies sarkos,
 كي كيريوس: اوطوس إستين اوثيؤس اوسوتير إيمون
ُ
: باسيس صاركوس
Dit is God onze Verlosser, en de Heer van
iedereen.
: ورب كل جسد
: هذا هو هللاُ مخلصنا
ُ

المرد

Refrein
`Anel0wn

ic ovranoc : `a7iton
parakl3ton to `pnevma t3c `al30iac
: à`am3n =a=l .
anel-thoon ies oeranos, ak-sieton paraklieton,
to epnevma ties alietheejas, amien allieloeja.

 طو إبنفما:  أكسي طون باراكليطون: اورانوس
ُ أنيلثون إس
.  أمين الليلويا: تيس آليثياس
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de
Parakleet, Geest der Waarheid, de Trooster, Amen
Halleluja.
 روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: صعد إلي أعلي السموات
. أمين الليلويا:

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Fai pe F5 pencwt3r : ovoh
Pu `ncar7 niben .

Fai pe Efnoetie Pensootier, oewoh
Epshois en sareks nieven,
 اووه إبشويس إن صاركس: فاى بي إفنوتى بين سوتير
: نيفين
Dit is God onze Verlosser, en de Heer van
iedereen.
: ورب كل جسد
: هذا هو هللاُ مخلصنا
ُ

Refrein

المرد

A42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i : a4ovwrp
nan `mpiparakl3ton : pi`pnevma `nte
5me0m3i : `am3n =a=l .
af shenaf e-epshooi e-nie fie-oewie, af oe-oorp
nan em pie paraklieton, pie epnevma ente tie
methmie, amien allieloeja.

اواورب نان إمبي
ُ  أف: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
.  أمين الليلويا:  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: باراكليطون
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de Parakleet,
Geest der Waarheid, de Trooster, Amen Halleluja.

 روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: صعد إلي أعلي السموات
. أمين الليلويا:

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Dit is God onze Verlosser, en de Heer van
iedereen.
Hij is opgevaren ten hemel en zond tot ons de Parakleet,
Geest der Waarheid, de Trooster, Amen Halleluja.

Haza howa allaho mogalisna, wa rabbo kolli
khasad.
Sa3ida iela a3lal samawat wa arsal lana al
barakliet, ro7 el 7aq el mo3azie. Amien, elliloja.

 صعد إلي أعلي: ورب كل جسد
: هذا هو هللاُ مخلصنا
ُ
 أمين:  روح الحق ال ُمعزي:  وأرسل لنا الباراقليط: السموات
.الليلويا

De hymne A-soomen
لحن أسومين
` riacen monadi : ke monacen `tri `adi : `o
T
Pat3r ke o` `Vioc : ke to `ajion `Pnevma :
to `pnevma t3c `al30iac : `am3n =a=l.
Treeja-sen monazie, ke monasien Treeja-zie, o
Patier ke o Eejos, ke to akhion epnevma, to
epnevma ties alietheejas, amien allieloeja.

 اوباتير كي او إييَّوس:  كي موناسين إترياذي: إترياسين موناذي
. آمين الليلويا:  طو إبنفما تيس آليثياس:  كي طو أ ُّجيون إبنفما:
Drie in Eén en Eén in Drie: de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, Geest der Waarheid, de Trooster, Amen
Halleluja.
 روح:  اآلب و اإلبن و الروح القدس: ثالوث في واحد وواحد في ثالوث
. أمين الليلويا: الحق ال ُمعزي

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Ov`triac ecg3k `ebol : ecoi n
` 2omt ecoi `novai
: `ete fai pe `Fiwt nem P
` 23ri nem
Pi`pnevma =e=0=v : pi`pnevma `nte 5me0m3i
: `am3n =a=l.
Oe Etreejas es zj-iek evol, es-oi en shomt es-oi en oe-wai, ete fai pe Efjoot nem Epshierie nem pie Pnevma eth-oewab,
pie epnevma ente tie methmie, amien allieloeja.

:أوواي
َّ  إس اوي إن شومت إس اوي إن: او إترياس إس جيك إيفول
 بي إبنفما إنتي:  نيم بي إبنفما إثوؤاب: إيتي فاي بي إفيوت نيم إبشيري
.  أمين الليلويا: تي ميثمي
Een volmaakte Drie-eenheid, Drie in Eén: de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest, Geest der Waarheid, de Trooster, Amen
Halleluja.
:  روح الحق ال ُمعزي:  الذي هو اآلب و اإلبن و الروح القدس،ثالوث كامل مثلث وموحد
.أمين الليلويا

De hymne A-soomen

لحن أسومين

Drie in Eén en Eén in Drie: de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest,

Geest der Waarheid, de Trooster, Amen
Halleluja.
Thelloes fie we7ed, wa wa7ed fie thelloes, eleb wel ibbin wel-roh el koddos,
ro7 el 7ak el-moe3azzie, amien elleloja.
 اآلب و اإلبن و الروح: ثالوث في واحد وواحد في ثالوث
. أمين الليلويا:  روح الحق ال ُمعزي: القدس

مديح الفاعل اآلمين

الفاعل االمين ال
يخزى
اجرته حتما خير
الجزاء

واذا قس َم النصيب
اجزاء
سمه حقا ا هو
فق ْ
األوفر

بطرس الرسول
من بيت صيدا
بالجليل صارت
شهيرة

وكانت له غيرة
شديدة
فى حب ملكوت
السموات

ت َ َمشَى يسوع
عمانوئيل
على شاطىء بحر
الجليل

فرأى بطرس ذا
حب جزيل
حسن األفعال
طيب النيات

ثم انه وجد
اندراوس
محبا ا للرب
القدوس

وكان واخوه
سمعان بطرس
صيادين فى احقر
الصناعات

جذبهما اليه
ماسياس
ليكونا صيادين
للناس

ويصيدا االمم
واألجناس
بشباك الهوت
رب القوات

حب التلميذ
ارضى االله
فدعاهم ولبوا
نداه

أطاعوه وتبعوا
خطاه
فاعطاهم مفاتيح
ملكوت السموات

خصهم بالدعوة
الى االيمان
وأعطاهم القوة
والسلطان

فتقووا وأصبحوا
شجعان
بيسوع صاحب
العزم والهيبات

دعا البعض
يسوع ايليا
وآخرون يوحنا
أو أرميا

وغيرهم واحد من
األنبياء
فنطق بطرس
أعظم الشهادات

ذاتك أنت ابن
هللا
نور من نور اله
من اله

خالق ما يرى وما
ال يرى
أنت هو مبدع
الموجودات

ربنا مدحه وقال
طوباك
لست أنتَ المتكلم
برضاك

لكن ابى الذى
اعطاك
ان تتكلم بأسرار
خفيات

زودك اآلب بنور
االيمان
وليس باللحم
والدم االعلن

أنت بطرس وعلى
هذا البيان
ابنى كنيستى بيت
الخيرات

سوف اقيمكم
على القطيع
وهو لكم يخضع
ويطيع

تحلون وتربطون
بحسن صنيع
وأنا أعطيكم تأييدا
بثبات

شرفكم يفوق كا
الصفات
وشهادتكم فى
جميع الجهات

قد منحتكم أعلى
الدرجات
و َمن يحتقركم
ينال العقوبات

صرتم لى من
األخصاء
وعلى خرافى خير
رقباء

فأنتم تلميذى
األمناء
تنالون األجر من
السموات

ضحى بطرس
ألجل المعبود
وصار للمسيح
من الجنود

وصلبه نيرون
الطاغى ال َجحود
عدو يسوع رب
القوات

طلب فنال حسن
األقبال
لميراث ملكوت
الرب المتعال

وفاز باألكليل
بفرح فى الحال
واستحق الرفعة
والتطويبات

ظهر جندى آخر
اليسوس
لسان العطر حافظ
الناموس

يسمى شاول من
طرسوس
معاندا ا لطريق رب
القدرات

عمل بتعاليم
اآلباء
وحفظ التوراة
واألنبياء

وفاق اترابه
األصفياء
فى حب االله
واهب النعمات

غماالئيل معلم
الناموس
َ
لقن بولس كل
الطقوس

وبغيرة قيد تلميذ
القدوس
وساَقهم للحبس
والضيقات

فى احدى المرات
كان سائر
لطريق دمشق
وهو مسافر

يتمشى كاألسد
الزائر
على تلميذ رب
القوات

قد رأى نورا ا من
السموات
فسقط على وجهه
كاألموات

وسمع صوتا ا
يناديه بثبات
شاول لماذا
االضطهادات

ك ْلمه يسوع غافر
السيئات
أنا هو منشئ
الموجودات

إرجع عن هذه
التحديات
فنهض ال يرى
المخلوقات

لم يبصر الذين
كانوا معه
شخص من ك ْلمه
وظهر له

بل كصوت الرعد
كان صوته
فصاروا فى رهبة
وحيرات

مضى الى حنانيا
الرسول
ومعه الرجال فى
ذهول

وبأمر الرب عمده
بقبول
بعد ان صام عن
الزالت

نادى الرسل
بصوت مسموع
وبشروا بين
الجموع

وصيروهم تلميذ
ليسوع
وردوا الحياة
للموات

هزمه نيرون فى
خمسة أبيب
وقتل راعى
وكاروز وطبيب

بطرس تلميذ
ليسوع الحبيب
وبولس رسول
مبدع الكائنات

ونحن أوالد البيعة
نصيح
ونقول اكراما ا
ومديح

السلم لبطرس
الفصيح
وبولس رسول
رب القوات

ال تنسانا يا اله
بطرس
وبولس بى ابو
سطولوس

أيها الملك الرب
ايسوس
معطى النعمة
صانع الخيرات

يا من أرسل
رسله األطهار
واقامهم وكلء
على األسرار

اعطنا روحك
يجرى كاألنهار
ألنك كنز
الصالحات
الفهرس Index -

Een hymne Nie
romie
لحن ني رومي

De hymne Nie roomie

لحن ني رومي

Nirwmi ettal3ovt `eni `eg3ov n3`eterhwt
hi 0alacca `amwini ovah03nov `ncwi `ntaer03nov `nov`ohi `nre4tah `erwmi.
Nie roomie et talie-joet e-nie e-khie-joe nie et er hoot
hie tha-lassa amooinie oe ah thienoe en sooi en ta er
thienoe en oe o-hie en ref tah e-roomie.
 أمويني،ني رومي إت طاليَّوت إيني إيجيَّو ني إت إيرهوت هي ثا آل صا
.اُو آه ثينو إنسوي إنطا إير ثينو إن اُو اُوهي إنريف طاهي رومي
Gij mannen die in de schepen vaart op de meren, komt
achter Mij en Ik zal maken, dat gij vissers van mensen
wordt.

 تعالوا إتبعوني،أيها الرجال الراكبون السفن المقلعون في البحيرة
.ألجعلكم تصيدون الناس

De hymne Nie roomie

لحن ني رومي

Ge n3etetennaconhov higen pikahi ev`e2wpi
evconh qen nif3ov`i ovoh n3`etetennabolov `ebol
higen pikahi ev`e2wpi evb3l qen nif3ov`i.

Zje nie e-te ten na son hoe hiezjen pie kahie ev e-shoopie ev
sonh gen nie fie oe-wie oewoh nie e-te ten na vo-loe evol
hiezjen pie kahie ev e-shoopie ev-viel gen nie fie oe-wie.

چيه ني إ تيتين سون هوو هيچين بيكاهي إڤ إشوبي إڤ سونه خين ني
في اُوي اووه إ تيتينا ڤولو إڤول هيچين بيكاهي إڤ إ شوبي إڤ ڤيل خين
.ني في اُوي
Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de
hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal
ontbonden zijn in de hemelen.

 وما تحلونه،فإن ما تربطونه على األرض يكون مربوطا َ في السموات
.على األرض محلوال في السموات

Een Paralexis
( Kierios )
) برلكس ( كيريوس

Een Paralexis( Kierios )

) برلكس ( كيريوس

Ge n3etetennaconhov higen pikahi ev`e2wpi
evconh qen nif3ov`i ovoh n3`etetennabolov `ebol
higen pikahi ev`e2wpi evb3l qen nif3ov`i.
Zje nie e-te ten na son hoe hiezjen pie kahie ev e-shoopie ev
sonh gen nie fie oe-wie oewoh nie e-te ten na vo-loe evol
hiezjen pie kahie ev e-shoopie ev-viel gen nie fie oe-wie.

چيه ني إ تيتين سون هوو هيچين بيكاهي إڤ إشوبي إڤ سونه خين ني
في اُوي اووه إ تيتينا ڤولو إڤول هيچين بيكاهي إڤ إ شوبي إڤ ڤيل خين
.ني في اُوي
Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de
hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal
ontbonden zijn in de hemelen.

 وما تحلونه،فإن ما تربطونه على األرض يكون مربوطا َ في السموات
.على األرض محلوال في السموات

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
Kurioc
Iycouc
Pi`,rictoc@
afcwtp
`nnefapoctloc@
e` te
Petroc
nem
An`dreac@ Iwannyc nem Iakwboc.
Kierios Iesoes pie Egriestos ،af sootp en nef
apostolos ،e-te Petros nem Anedreas ،Jo-annies
nem Jakobos.
:  أف صوتب إن نيف آبوسطولوس: كيريوس إيسوس بي إخرستوس
.  يؤانس نيم ياكوبوس: إيتى بيتروس نيم أنذرياس
Onze Heer Jezus Christus: heeft Zijn apostelen
gekozen: dat zijn Petrus en Andreas: Johannes en
Jakobus.
:  وهم بطـرس وأنـدراوس:  اختار رسله: الـرب يسـوع المسيح
.ويوحنـا ويعقـوب

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
Loipon
Villippoc
nem
Ma;eoc@
Bar;olomeoc nem :wmac@ Iakwboc `nte
Alveoc@ nem Cimwn pikananeoc.
Liepon Filippos nem Matte-os ،Bartholome-os nem
Toomas ،Jakobos ente Alfe-os ،nem Siemon pie
Kana-ne-os.
:  بارثولوميؤس نيم توماس: ليبون فيليبـوس نيم ماتثيـؤس
. نيم سيمون بى كانانيـؤس: ياكوبـوس إنتى ألفيؤس
En ook Filippus en Mattheus: Bartolomeus en
Tomas: Jakobus de zoon van Alfeus: en Simon de
Kanaäniet.
 وسمعان:  ويعقـوب بني حلفي:  وبرثولماوس وتوما: وفيلبس ومتى
.القاناني

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
:addeoc nem Mat;iac@ Pauloc nem
Markoc nem Loukac@ nem `pcepi `nte
nyma;ytyc@ nyetaumosi `nca Pencwtyr.
Thaddeos nem Matthias ،Pavlos nem Markos nem
Loekas ،nem epsepie ente nie mathieties ،nie etav
moshie ensa Pensootier.
 نيـم:  بافلــوس نيـم ماركـوس نيـم لوكاس: تاديـؤس نيـم ماتثيــاس
. نى إيطــاف موشى إنسابيـن سوتيــــر: إبسيبى إنتى نى ماثيتيــس
Taddeus en Mattias: Paulus: Marcus en Lucas: en
de overige discipelen: die onze Verlosser hebben
gevolgd.
 الذين:  وبقيـة التلميــذ:  وبولس ومرقس ولوقـا: وتداوس ومتياس
.تبعــوا مخلصنا

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
Mat;iac vyetafswpi @ `n`tsebi`w `nIoudac@
nem `pjwk `ebol nem `pcepi@ `nnyetaumosi
`nca Decpota.
Matthias fie etav shoopie ،en et-shevio en Joedas ،
nem ep khook evol nem epsepie ،nie etav moshie
ensa zespota.
 نيـم إبجـوك:  إن إتشيفيـو إن يـوداس: ماتثياس في إيطاف شـوبى
. نى إيطاف موشى إنسا ذيس بوطــا: إيفـول نيـم إبسيبى
Matthias werd gekozen: in plaats van Judas: en
vulde de overigen aan: die de Meester hebben
gevolgd.
 الذين: وكامل بقيـة التلميذ:  عوضا ا عن يهـوذا: متياس الـذي صار
.تبعـوا السيـد

Een Paralexis( Kierios )

) برلكس ( كيريوس

Apou`qrwou senaf `ebol @ hijen
`pho `m`pkahi tyrf @ ouoh noucaji
auvoh@ sa auryjc `n]oikoumeny.
A-poe egroo-oe shenaf evol, hiezjen ep-ho em ep
kahie tierf, oewoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs
en tie ie-koemenie.

:  هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف: أبو إخـرواو شيناف إيفـول
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: أووه نوصاجى أف فـوه
Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden reikten: de
einden der wereld.
. إلى أقطار المسكونة:  وبلغ كلمهم:  وجه األرض كلها: خرجت أصواتهم إلى

Een Paralexis( Kierios )

) برلكس ( كيريوس

Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : w
` tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc : Maria `0mav `mpen=c=wr : `nte4xa
nennobi nan `ebol .

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Maria ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين 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 ليغـفـر:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا

Een Paralexis( Kierios )
) برلكس ( كيريوس
Twbh `m`P=o=c `e`hryi `ejwn : `w na=o=c `nio]
`n`apoctoloc : nem `pcepi `nte nima;ytyc
@ `ntef,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo natshois
en jotie en apostolos, nem epsepie ente nie emmathieties, entef ka nen novie nan evol.
:  اوناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: طوبة إم إبشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم إبسيبي إنتي ني ماثيتيس
Bid tot de Heer namens ons, mijn meesters en
vaders de apostelen, en de overige discipelen, dat
Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر لنا:  وبقية التالميذ:  يا سادتي اآلباء الرسل: أُطلبوا من الرب عنا
.خطايانا

Een Paralexis( Kierios )

) برلكس ( كيريوس

Twbh
`m`P=o=c
`e`hryi
`ejwn
@
`w
pia;lovoroc `mmarturoc @ Vilopatyr
Merkourioc @ `ntef ,a nennobi nan ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie
athloforos em martieros: Filopatier Merkorios:
entef ka nen novie nan evol.
 أو بي أثلـوفـــــــوروس إم: طوبة إم إبتشويس إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول:  فيلوباتيـر ميركوريـوس: مارتيروس
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende martelaar:
Philopater Mercurius: dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفــر:  محب اآلب مرقـوريـوس:  أيها الشهيد المجاهـد: أطلب من الرب عنا
.لنـا خطايانـــا
Index - الفهرس

Een hymne Enthoten
لحن ني إنثوتين

De hymne `n0wten de
لحن إنثوتين ذيه
`N0wten de qa n3`etav`ohi nem3i qen
napiracmoc 5nacemni nemwten `nta
di`a03k3 e0ovab 2a `eneh.
Enthoten ze ga nie e-tav o-hie ne-mie gen na pie
razmos tie na semnie nemoo-ten enta zia-thiekie
eth-oewab sha eneh.
،إنثوتين ذي خا ني إ يطاڤ اوهي نيمي نيمي نيمي خين نا بي راسموس
.إثؤواب شا إينيه
تينا سيمني ني موتين إنطا ذيياثيكي
َّ
En gij die bij Mij zijt gebleven in Mijn verzoekingen,
Ik bevestig aan u Mijn heilig verbond tot in
eeuwigheid.

 أنا اُقرر لكم عهدي المقدس إلى،وأنتم الذين ثبتم معي في تجاربي
.األبد

De hymne `n0wten de

لحن إنثوتين ذيه

%na

` retetenovwm nem3i higen ta `trapeza qen
0
tametovro 5na`themce 03nov `egen m3t`cnav `n0
` ronoc `ereten e` 5hap e` 5=ib `mfvl3 `nte
piIcra3l.

Tie na ethre te ten oe-oom ne-mie hiezjen ta etrapeza gen ta
met oero tie na et hemse thienoe ezjen miet esnav en ethronos
e-re ten e-tie hap e-tie miet esnav em fielie ente Piesra-iel.

تي نا إثريه تيتين ؤ اُوم نيمي نيمي نيمي هيچين طا إترا بيظا خين طا
 تي نا إتهيمسي ثينو إ چين ميت إسناڤ إن إثرونوس إ،ميت اُورو
.ريتين إ تي هاب إ تي ميت إسناڤ إمفيلي إنتيه بيسرائيل
Ik geef u dat gij aan Mijn tafel met Mij eet in Mijn Koninkrijk en gij
zult zitten op twaalf tronen om de twaalf stammen van Israël te
oordelen.

 وأج ِلسكم على إثنى عشر كرسيا،وأجعلكم تأكلون معي على مائدتي في ملكوتي
.وتدينون اإلثنى عشر سبط في إسرائيل

Een Paralexis
( Amooinie sootem )
) برلكس ( أمويني سوتيم

Een Paralexis(Amooinie )

) برلكس (أمويني

`Amwini
cwtem
`epi`anam3i
pimarjarit3c `ena2e `ncoven4 pikvri7 `nte
5metevceb3c Lovkac pievajjelict3c.

Amooinie sootem e-pie a-na mie pie
margharieties e-na she en soe enf pie kie
rieks ente tie met ev sevies Loekas pie ev
ankheliesties.
إنسو إينف بي
أمويني سوتيم إيبي أنامي بي مارغاريتيس إيناشي
ُ
.لوكاس بي إف أنجيليستيس
ُ كيريكس إنتي تي ميت إف سيفيس
Kom, hoor de edelsteen, de kostbare parel, Lukas
de Evangelist, de verkondiger van de godsvrucht,
.تعالوا إسمعوا الجوهر اللؤلؤ الكثير الثمن منادي التقوي لوقا اإلنجيلي

Een Paralexis(Amooinie )
) برلكس (أمويني
`E4cagi `m`p`wov nem `ptai`o `nnasoic `nio5 `n`apoctoloc nem `psici `mpova7iwma
nem 5ta7ic `etac2wpi `nq3tov.
Ef sazj-ie em ep oo-oe nem ep tajo en na tshois en
jotie en apostolos nem ep tshiesie em poe
aksiooma nem tie taksies etas shoopie en gie-toe.

اواو نيم إبطايو إن نا تشوسي إنيوتي إن
إف صاجي إم إب
ُ
إمبو أكسيوما نيم تي طاكسيس إيطاس
أبوسطولوس نيم إبتشيسي
ُ
.إنخيتو
شوبي
ُ
spreken van de glorie en de eer van onze meesters
en vaders de apostelen, de hoogte van hun
aanschijn en de rang die hen ten deel is gevallen.
ينطق بمجد بكرامة ساداتي اآلباء الرسل وعلو منزلتهم والمرتبة التي صارت إليهم
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Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie,
ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.

 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
 اآلن وكل أوان وإلى،آميـــن هلـليـلــويا المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.دهـر الدهـور آميـن
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Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie,
ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.

 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
 اآلن وكل أوان وإلى،آميـــن هلـليـلــويا المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.دهـر الدهـور آميـن
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Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w
Pen=oc I=yc P=,=c .
Ten oosh evol en khoo emmos zje oo
Pentshois Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
. بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
 ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين
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`cmou `eni`ayr `nte `tve @ nem nimwou
`m`viaro @ nem nici] nem nicim @ mare
peknai nem tekhiryny oi `ncobt
`mpeklaoc.
Esmoe e-nie a-ier ente etfe, nem nie moo-oe em
efjaro, nem nie sietie nem nie siem, ma-re pek nai
nem tek hierienie oi en soobt em pek laos.
 نيم نى سيتى نيم،  نيم نى موواو إم إفيارو، إسمو إينى أإير إنتى اتفى
.نى سيم مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى اوي إنسوبت إمبيك الؤس
zegen de hemelwinden, de wateren van de rivieren, het
zaad en het kruid, en moge Uw genade en vrede een
vesting zijn voor Uw volk.
 ولتكن رحمتك و سلمك،بارك أهوية السماء و مياه النهر والزروع والعشب
.حصنا لشعبك
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Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @
kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn
@ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie
metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe.
سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون
.آمين إسمو إيروى إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen. Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit.
 باركوا علي ها. آمين.  يارب بارك،ارحم
ْ  يارب،ارحم
ْ  يارب. خلصنا وارحمنا
.  قل البركة.  اغفروا لي. المطانية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

