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ُ إبصالية وا
طس لصوم السيدة
العذراء

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Amwini tyrou `ntenhwc @` eP=o=c
P=,=c @ nem tefmau `mpar;enoc @
Maria ];e`otokoc .

* Komt allen om te prijzen, onze Heer
Jezus Christus, en Zijn Moeder de
Maagd, de Moeder Gods Maria.

:  ووالدته العذراء:  ربنا يسوع المسيح: * تعالوا لنسبح
. مريم والدة اإلله

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Bara,iac afcaji e;by] @ `nte
nenentoly `m`pcw] @`eta P=,=c sai
nan `nqy] @ Maria ];e`otokoc .

* Berechja sprak aangaande u, over het
Plan van Verlossing, dat is de
verschijning van Christus uit u, o
Moeder Gods Maria.
 التي هي:  عن أحكام الخالص: * براشيا تكلم من أجلك
.  يا مريم والدة اإلله: إشراف المسيح منك

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ge gar P=o=c pianar,oc@ afcwtp `mmo `w
]par;enoc @ je `n;o te `psousou `m
pengenoc @ Maria ];e`otokoc .

* Want de Heer zonder begin, koos u uit
o Maagd, u bent de trots van ons
geslacht, o Moeder Gods Maria.

ت فخر
:  إختارك أيتها العذراء: * ألن الرب األزلي
ِ ألنك أن
ِ
.  يا مريم والدة اإلله: جنسنًا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Daniyl aften;wn `eroc on @ je
pitwou `nou`yron @ nem pitwou `nte
Ciwn @ Maria ];e`otokoc .

* Daniël vergeleek haar, met een
rationele berg, en de berg Sion, de
Moeder Gods Maria.

ً * دانيال شبهها أي
:  وجبل صهيون:  بأنها الجبل العقلي: ضا
. مريم والدة اإلله

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ere nim qen nicovoc @ nire`mnka]
`mpictoc @ eujw `nnemakaricmoc @ w
`
Maria ];e`otokoc .

* Wie onder de wijzen, of geleerden
onder de gelovigen, kan uitdrukken uw
gezegendheid, o Moeder Gods Maria.

 يقُص:  وأهل الفهم المؤمنين: * من في الحكماء
.  يا مريم والدة اإلله:طوباوياتك
ِ

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Za,ariac afjoc nan @ qen
tef`provytia aftamon @ je n
` ;o te
`tseri `nCiwn @ Maria ];e`otokoc .

* Zacharia sprak tot ons, hij onderwees
ons door zijn profetie, dat u de dochter
van Sion bent, o Moeder Gods Maria.

ت هي إبنة
ِ  أ ِنك أن:  في نبوته أعلمنا: * زكريا قال لنا
.  يا مريم والدة اإلله: صهيون

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Yca`yac nem Daniyl @ auerme;re
qen ou;elyl @ je n
` ;o te `;mau
`nEmmanouyl @ Maria ];e`otokoc .

* Jesaja en Daniël, getuigden met
blijdschap, dat u de Moeder van
Emmanuël bent, o Moeder Gods Maria.

ت هي أم
ِ أنك أن
ِ :  شهدوا بتهليل: * إشعياء ودانيال
.  يا مريم والدة اإلله: عمانوئيل

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* :ai te ]puly `nnim`ansai @ ;ai te
`tpolic `mpirefnai @ pima `nswpi `nte
Adwnai @ Maria ];e`otokoc .

* Zij is de Poort naar het Oosten, de Stad
van de Barmhartige, de woonplaats van
Adonai, de Moeder Gods Maria.

 ومسكن:  هذه هي مدينة الرحوم: * هذه هي باب المشارق
.  مريم والدة اإلله: أدوناى الرب

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ieremiac afercummenin @ ouoh
afer`provyteuin @ je n
` ;o te pitwou
`natkim @ Maria ];e`otokoc .

* Jeremia wees ons erop, en profeteerde,
dat u de onwankelbare berg bent, o
Moeder Gods Maria.

:  الغير المتزعزع: ت هي الجبل
ِ أنك أن
ِ : * أرميا يدلل ويتنبأ
. يا مريم والدة اإلله

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Kalwc afcaji Iakwb @ qen
ommuctyrion ethyp @ je tecpar;enia
ectob @ Maria ];e`otokoc .

* En ook waarlijk sprak Jakob, met een
verborgen
mysterie,
dat
haar
maagdelijkheid verzegeld is, de Moeder
Gods Maria.
:  أن بتوليتها مختومة:  بسر خفي: * حسنًا تكلم يعقوب
. مريم والدة اإلله

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Laqem efvori `ejwc @ ]bw `naloli
`nka;aroc @ `ete `mpiouai ][rompi
e;necwc @ Maria ];e`otokoc .

* Een stek bloeide uit haar, de zuivere
wijngaard en schone duif, en Hij is de
Ene, o Moeder Gods Maria.

 وهو:  النقية الحمامة الحسنة: * غصن نبت عنها الكرمة
.  مريم والدة اإلله: الواحد

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Mw`ucyc afnau `epilogoc @
`etafwpi caqoun `mmoc @ `ete pi`,rwm
qen pibatoc @ Maria ];e`otokoc .

* Mozes aanschouwde het Woord, en dat
Hij verbleef in haar schoot; het vuur in
het hart van de struik, de Moeder Gods
Maria.
 أى النار في:  وهو حال في داخلها: * موسي رأي الكلمة
.  مريم والدة اإلله: العوسجة

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Nirem `mve euer`svyri @ euhwc qen
ounis] `mmetjwri @ `mp`em;o `nI=y=c
pesyri @ Maria ];e`otokoc.

* De hemelingen verwonderen zich, en
lofzingen u met grote kracht, voor Jezus
uw Zoon, o Moeder Gods Maria.

 أمام يسوع:  ويسبحون بقوة عظيمة: * السمائيون يتعجبون
.  يا مريم والدة اإلله: بنك
ِ إ

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Xapina af`i saron @ `nje Gabriyl
qen outaio @ afer,eretizin `mmo @ w
`
Maria ];e`otokoc .

* Voorts kwam Gabriël, tot u met grote
eer, en hij groette u, o Moeder Gods
Maria.

 يا مريم والدة: اك
ِ  لكرامة وحي: إليك غبلاير
ِ : * وباألكثر أتى
. اإلله

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Oumuctyrion qen `svyri `cnou] @ je
][ryn acmici `nousyri @ ouoh ]par;enoc
mici nan `mV] @ Maria ];e`otokoc .

* Een mysterie in twee wonderen, de
onvruchtbare baarde een zoon, en de
Maagd baarde God voor ons, de Moeder
Gods Maria.
 والعذراء تلد لنا:  أن العاقر ولدت إبنًا: * سر في أعجوبتين
.  مريم والدة اإلله: هللا

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Pihiyb `nka;aroc @ Psyri`mV]
`aly;wc @ af[icarx qen ]par;enoc
@ Maria ];e`otokoc .

* Het onbevlekte Lam, waarlijk de Zoon
van God, nam het vlees aan uit de
Maagd, de Moeder Gods Maria.

:  تجسد من العذراء:  إبن هللا بالحقيقة: * الحمل النقي
. مريم والدة اإلله

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Rwou `nnicaq `nte ]ekklycia @
pirefbebi `nte ]covia @ eujw`m`ptaio
`n]pan`agia @ Maria ];e`otokoc .

* De monden van de leraren van de kerk,
de bronnen van wijsheid, spreken van de
eer van de al-heilige, de Moeder Gods
Maria.
 عن كرامة:  نبع الحكمة يُنشدون: * أفواه معلمي الكنيسة
.  مريم والدة اإلله: الكلية القداسة

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Colomwn `psyri `m`pouro @ afcaji
`epenis] `ntaio @ qen pijw `nte nijw @
`w Maria ];e`otokoc.

* Salomo de zoon van de koning, sprak
van uw grote eer, in het Lied der
Liederen, o Moeder Gods Maria.

 في نشيد: كرامتك
 تكلم عن عظم: * سليمان إبن الملك
ِ
.  يا مريم والدة اإلله: األنشاد

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Taio niben eutomi `ero @` w ]ourw
`;mau `mpiouro @ niaggeloc euhwc
`ero @ w
` Maria ];e`otokoc .

* Alle eer komt u toe, o Koningin en
Moeder van de Koning, de engelen
lofzingen u, o Moeder Gods Maria.

 والمالئكة:  أيتها الملكة أم الملك: بك
ِ * كل كرامة تليق
.  يا مريم والدة اإلله: تسبحك
ِ

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Uioc :eoc afcwtp `mmo @ ouoh
afswpi caqoun `mmo @ je `are`m`psa
`mpitaio @ `w Maria ];e`otokoc .

* De Zoon van God koos u uit, en
verbleef in uw schoot, want u was de eer
waardig, o Moeder Gods Maria.

 يا:  ألنك إستحققت الكرامة:  وسكن فيك: * إبن هللا إختارك
. مريم والدة اإلله

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* V] vyetou`]wou naf @ qen `pco[ni
`nte nie;ouab `ntaf @ ]`agia `mpar;enoc
acranaf @ Maria ];e`otokoc .

* God die verheerlijkt wordt, in de raad
van Zijn heiligen; de zuivere Maagd was
Hem welgevallig, de Moeder Gods Maria.

: العذراء الطاهرة أرضته:  في مشورة قديسيه: * هللا الممجد
. مريم والدة اإلله

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* <ere pitwou v`yeta p`iwni @ sathiwtf
a[ne jij `nrwmi @ nipar;enoc tyrou `are
erhemi @ Maria ];e`otokoc .

* Gegroet zij de berg waarvan een steen,
losraakte
zonder
toedoen
van
mensenhanden, u was een gids voor alle
maagden, o Moeder Gods Maria.
:  الحجر بغير يد إنسان: * السالم للجبل الذي قُ ِطع منه
.  يا مريم والدة اإلله: ت جميع العذارى
ِ أرشد

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* "olcel `nte ]ekklycia @ nem
`psousou `nte ]par;enia@ ]ourw `mmyi
nem ]`agnia @ te Maria ];e`otokoc .

* De tooi van de kerk, de trots van de
maagdelijkheid, de reine ware koningin,
is de Moeder Gods Maria.

:  الملكة الحقيقية العفيفة:  وفخر البتولية: * زينة الكنيسة
. هي مريم والدة اإلله

ُ إبصالية وا
طس

Psalie Watos

* W ]`ckyny `nka;aroc @ w
` ]cemne
`mpar;enoc @ `;mau `mV] pilogoc @
Maria ];e`otokoc .

* O zuivere tabernakel, de deemoedige
maagd, de Moeder van God het Woord,
de Moeder Gods Maria.

:  أم هللا الكلمة:  أيتها الهادئة العذراء: * أيتها القبة النقية
. يا مريم والدة اإلله
Index- الفهرس

/

/

/

Psalie Adam voor de
Vasten van de Maagd
Maria
إبصالية آدام لصوم السيدة
العذراء

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Amwini qen ou`cpoudy @ w
` nilaoc
`nnipictoc @ `ntentaio `n]caby @
Maria ]par;enoc.

* Kom met ijver, o gelovig volk, om te
eren Maria, de wijze Maagd.
 مريم:  لنكرم الحكيمة:  يا شعب المؤمنين:* تعالوا باجتهاد
. العذراء

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Bwn nan `mpennouc @ nem nibal
`nnenhyt @ w
`
V] penbo`y;oc @
`ntenjw qen oukathyt.

* Open ons verstand, en de ogen van
ons hart, o God onze Helper, om te
zingen met begrip.

 لننشد:  يا هللا معيننا:  وعيون قلوبنا: * إفتح لنا عقلنا
. بمهارة

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ge gar ac[ici @ `ehote ni,eroubim @
]`hryri `mpi`c;oinoufi @ `tseri
`niwakim .

* Want zij is verheven, meer dan de
Cherubim, de welriekende bloesem, de
dochter van Joachim.

 إبنة:  زهرة البخور: * ألنها إرتفعت أعلى من الشاروبيم
. يواقيم

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Dikewc axiac @ `nnimakaricmoc @ w
`
`;mau `mMaciac @ I=y=c P=,=c Pen=o=c.

* Waarlijk u bent waardig, de
zaligprijzing, o Moeder van de Messias,
onze Heer Jezus Christus.

 يسوع المسيح:  يا أم المسيا:  التطويبات: * حقًا مستحقة
. ربنا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Eua `nhoui] @ ecoi `nremhe @ hiten
]macnou] @ ]mah`cnou] `mve.

* De eerste Eva, is gered, door de
Moeder Gods, de tweede hemel.
. السماء الثانية:  والدة اإلله: عتقت من قِبل
ُ : * حواء األولي

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Zeos `emasw @ `nje neceuvwmia
@ ;ye;meh `nwou @ ]`agia Maria .
* Zeer talrijk, zijn haar lofzangen, zij is
vol van glorie, de heilige Maria.
 القديسة:  المملوءة مجدًا:  هي مدائحها: * كثيرة جدًا
. مريم

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Yc ni`provytyc @ euer cemmenin
nan @ `n]`proctatyc @ `;re V] nai
nan.

* Zie, de profeten, hebben ons gewezen,
op de Voorspreekster, dat God ons
genadig zij.

.  لكي يرحمنا هللا:  على الشفعية:  يدلونا: * ها األنبياء

Psalie Adam

إبصالية آدام

* :ye;meh `n`hmot @ `aV] cwtp
`mmoc @ ]soury ettoubyout @
pijwri `mpurgoc .

* Zij die vol is van genade, werd
uitgekozen door God, het zuivere
wierookvat, het sterke bolwerk.

 الحصن:  المجمرة النقية:  هللا أختارها: * المملوءة نعمة
. المنيع

Psalie Adam

إبصالية آدام

* I=y=c P=,=c Pennou] @ afsouwf
`ebol @ qen ]`agany `nto] @ af[icarx
`ebol .

* Jezus Christus onze God, heeft zich
vernederd, en nam het vlees aan, uit
haar zuivere schoot.

. تجسد:  وفي الرحم الطاهر:  تنازل: * يسوع المسيح إلهنا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Kpoc `mpi`c;oinoufi @ pi`aho ef,yp
`nqytf @ I=y=c pe pi`anamyi @ `ena`sen
couenf .

* In de welriekende hof, is de Schat
verborgen, en Jezus is, deze kostbare
edelsteen.

:  يسوع هو الجوهرة:  والكنز مخفي فيه: * بستان العطر
. الكثيرة الثمن

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Laoc `nnipictoc @ euermakarizin @
`mmoc qen axioc @ de on ernycteuin.

* Het gelovig volk, prijst haar zalig, met
waardigheid, en zij vasten ook.
ً  وأي:  بإستحقاق:  يطوبونها: * شعب المؤمنين
.ضا يصومون

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Maria ]par;enoc @ ]puly `nte
`tve @ `aouwn nan P=o=c @ `m`vro
`mpekervei .

* De Maagd Maria, is de poort des
hemels, o Heer open voor ons, de poort
van Uw heiligdom.

 باب:  إفتح لنا يارب:  هي باب السماء: * مريم العذراء
. هيكلك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Nim pe;na`scaji @ `m`ptaio `mMaria
@ `;mau `mpimairwmi @ ]`alou
`mpan`agia .

* Wie kan spreken van, de eer van Maria,
de Moeder van de Menslievende, de
vrouwe die al-heilig is.

:  أم محب البشر:  بكرامة مريم: * من يقدر أن ينطق
. المفعمة قداسة

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Xwoun `nnameu`I @ V] piref
senhyt @ qen ou`slyloui @ aicaji
`etekselyt .

* U kent mijn gedachten, o Barmhartige
God, met vreugde spreek ik over, Uw
Bruid.

:  بالتهليل أتكلم:  يا هللا الرؤوف: * أنت تعرف أفكاري
. عن عروسك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ourasi nem ou;elyl @ aumoh
`mpenhyt
tyrf
@
acmici
`nEmmanouyl @ P=o=c `mpi`e`ptyrf .

* Vreugde en blijdschap, hebben ons
hart vervuld, zij baarde Emmanuël, de
Heer van iedereen.

. رب الكل:  ولدت عمانوئيل:  مأل كل قلوبنا: * فرح وتهليل

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Pi=p=n=a e;ouab @ aferqyibi `ero @
`are`jvo `mvye;ouab @` w Maria
]ourw .

* De Heilige Geest, overschaduwde u, en
u baarde de Heilige, o Maria de Koningin.
.  يا مريم الملكة:  فول ِدت القدوس: ظللك
: * الروح القدس
ِ

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Rama `mpetopoc @ ;a ]parrycia @
`ehote niouranoc @ va ]par;enia .

* De verhevenheid van uw rang, o
vrijmoedige, is hoger dan de hemelen, o
trots van de maagdelijkheid.

 يا:  أعلى من السموات:  يا صاحبة الدالة: * سمو مكانتك
. ذات البتولية

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ce`ini `nhanlitania @ ne`w
]macnou] @ je pilogoc `naidia @
af[icarx `nqy] .

* Zij bieden u lof aan, o Moeder Gods,
want het Eeuwige Woord, nam het vlees
aan uit u.

:  ألن الكلمة الذاتي:  ياوالدة اإلله: لك تسابيح
ِ * يقدمون
. تجسد منك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Tejolh `mpitoubo @ caqoun nem
cabol @ `aremici `mpiouro @ piref,w
nan `ebol .

* U bent bekleed met reinheid, van
binnen en van buiten, u baarde de
Koning, Hij die ons vergeeft.

ت
ِ  ولد:  من الداخل والخارج: ت مشتملة بالطهر
ِ * أن
.  الغافر لنا:الملك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Uioc :eoc Pennou] @ `pouro
`nn`iewn @ tentaio `n]macnou] @ qen
hanor;inon .

* O Zoon Gods onze God, de Koning der
Eeuwen, wij eren de Moeder Gods, met
mooie lofzangen.

:  نحن نكرم والدة اإلله:  ملك الدهور: * يا إبن هللا إلهنا
. بتراتيل شجية

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Vma je ak`]wou @ nac qen
pekjin`i @ qen tecneji `ntoubo @
aktaloc `enivyoui .

* Want U hebt haar verheerlijkt, door Uw
neerdaling, tot haar zuivere schoot, en U
hief haar op tot de hemelen.

:  في بطنها الطاهر:  مجدتها بحلولك: * من أجل أنك
. ورفعتها للسموات

Psalie Adam

إبصالية آدام

* <ere ne Maria @ ][rompi e;necwc
@ e;meh `neulogia @ ]agny
`nka;aroc.

* Wees gegroet Maria, de schone duif,
vol van zegen, zuiver en onbevlekt.
:  المملوءة بركة:  الحمامة الحسنة: * السالم لك يامريم
. العفيفة النقية

Psalie Adam

إبصالية آدام

* "epi `nte ne`nehoou @ ten`cmou
`erok Pa=o=c @ ouoh ten]taio @
`ntekmau `mpar;enoc.

* De rest van onze dagen, zegenen wij U
o Heer, en eren wij Uw Moeder, de
Maagd.

.  أمك العذراء:  ونكرم:  نباركك يا رب: * بقية أيامنا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* W ]puly `nte zwy @ `ari`precbeuin
`ejwn @ `mp`em;o `mpesyri @
`ntefsenhyt qaron .

* O poort van het leven, wees onze
voorspraak, bij Uw Zoon, dat Hij ons
genadig zij.

 لكي يتراءف:  أمام إبنك:  إشفعي عنا: * يا باب الحياة
. علينا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Sopten `erok Pa=o=c @ qen
tekmetouro @ e;be ];e`otokoc @
Maria tenourw .

* Mijn Heer, neem ons aan bij U, in Uw
Koninkrijk, omwille van de Moeder Gods,
Maria onze Koningin.

 مريم:  من أجل والدة اإلله:  في ملكوتك: * إقبلنا إليك يارب
. ملكتنا

Psalie Adam

إبصالية آدام

*`Ftomi `erok @ `nhandoxologia @
tennah] `erok @ nem tekmau Maria.

* De verheerlijking, komt U toe, wij
geloven in U, en in Uw Moeder Maria.
.  وبوالدتك مريم:  نؤمن بك:  التماجيد: * يليق بك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Qomqem `nnenjaji @ `n]ekklycia @
nem `,rof `nnoulwiji @ w
` pilogoc
`naidia .

* Doe teniet de vijanden, van de kerk, en
hun kwade bedoelingen, o Eeuwig
Woord.

 أيها الكلمة:  الفاسدة:  مع ِحججهم: * بدد أعداء الكنيسة
. الذاتي

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Hwc cy`ini `mmyi @ qen `pco[ni
`n}`triac @ aktoujo `nnenswni @ qen
eukeria `mMariac .

* Als een ware Geneesheer, hebt U onze
ziekte genezen, door het werk van de
Drie-eenheid, en het vertrouwen van
Maria.
:  عالجت أمراضنا:  بمشورة الثالوث: * كمثل طبيب حقيقي
. بواسطة مريم

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Je aksai cwmatikoc @ a[ne
`cperma
`nrwmi
@
`ebolqen
]par;enoc @ hiten tekmetmairwmi.

* Want U straalde in het vlees, zonder
menselijk zaad, uit de Maagd, door Uw
menslievendheid.

 من العذراء من:  بغير زرع بشر: * ألنك أشرقت جسديًا
.  محبتك للبشر:قبل

Psalie Adam

إبصالية آدام

* {o `n`qryi `nqyten @ `m`poutah
`ntek`agapy @ hiten ni]ho e;byten @
`ntekmau `ncaby .

* Plant in ons het zaad, van Uw liefde,
door de voorbeden voor ons, van Uw
wijze Moeder.

:  من قبل طلبات والدتك:  ثمر محبتك: * إغرس فينا
. الحكيمة من أجلنا

إبصالية آدام

Psalie Adam

* }]ho `erok @ w
` pencwtyr I=y=c @
nohem `mpekbwk @ `ebol qen
nipiracmoc.

* Ik vraag U, o Jezus onze Verlosser, red
Uw dienaar, van de verzoekingen.
. من التجارب:  أنقذ عبدك:  يا مخلصنا يسوع: * أطلب إليك
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De Verzen van de
Cimbalen
أرباع الناقوس

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
Mari`a `t2eri `nIwakim : 03etca`p2wi `n nixerovbim : nem `pharma `nNicerafim :
qen nima etoi `natkim .
Maria et sherie en Joakiem, thie et sa epshooi en
nie Sheroebiem, nem ep harma en nie Serafiem,
gen nie ma et-oi en at kiem.

 نيم إب:  ثى إتصا إبشوى إن نى شيروبيم: ماريا إتشيرى إن يواكيم
.  خين نى ما إت اوى إن أتكيم: هارما إن نى سيرافيم
Maria de dochter van Joachim, is verheven boven de
Cherubim, en de troon van de Serafim, in de
onwankelbare plaatsen.
:  ومركبة السيرافيم في:  التى ارتفعت على الشاروبيم: مريم إبنه يواقيم
. المواضع غير المتزعزعة

De verheerlijking van de Maagd Maria

تمجيد السيدة العذراء

إسمارواوت
لحن أطاى بارثينوس لحن إك
ُ

لحن سينا إتشو

لحن خين إفران

De hymne Sena
etsho

De hymne gen
efran

ليمن
ِ لحن فاى بي إب

فلنجتمع

De hymne Fai pe
epliemen

Laten wij
bijeenkomen

لحن ذيفتي بين تيس

لحن إبؤُرو

إسمعي يا إبنة

De hymne O
Kirios meta soe

De hymne Zevte
panties

De hymne Ep
oero

Hoor, o dochter

شاشف انصوب
إممينى

لحن راشى نى

مديح السالم لك
يامريم

إكليل
Een kroon
وسالم
En de vrede

De hymne Ekesmaroo-oet
لحن شيرى ثيؤطوكى
De hymne Shere
theo-toke

لحن او كيريوس
ميطاسو
ُ

De hymne A tai
Parthenos

لحن آرى إبريسفيفين
De hymne Arie
pres-ve-vien

Shashf in sop im De hymne Rashi
ne
minie

Lofzang al
salamo laki Ya

De hymne Ekesmaroo-oet
إسمارواوت
لحن إك
ُ

De hymne Ek-esmaroo-oet

إسمارواوت
لحن إك
ُ

`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 ( 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
.قُمت ) وخلصتنا

voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

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-oewab Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie
koo evol ente nen novie.

:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤاب ماريا: هيتين نى إبريسفيا
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: إبشويس أري اهموت نان
Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige
Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.
.  بـمغـفــرة خطـايانا:  يـارب أنعـم لـنا:  األلـه القـديسـة مـريم: بشـفـاعات والـدة

De hymne Shere
theo-toke
لحن شيرى ثيؤطوكى

De hymne Shere theo-toke

لحن شيرى ثيؤطوكى

* Xere 0e`otoke par0ene `o`precbebov
ce `vpertov kocmov ton cwt3ri`a ke
ton )eon `3mwn :
* Shere theo-toke parthene o epresvevoe,
se ie per toe kozmoe, ton sootiereeja ke ton
The-on iemoon,

 سى إيبير:  او إبريس فيفو: * شيرى ثيؤطوكى بارثينى
:  تون سوتيريا كى تون ثيؤن إيمون: توكوزمو
* Wees gegroet, o Moeder Gods en Maagd, de

voorspraak van de wereld bij de Verlosser, onze God,

:* إفرحي يا والدة اإلله العذراء يا شفيعة في العالم عند المخلص إلهنا

De hymne Shere theo-toke

لحن شيرى ثيؤطوكى

* `procferin pan taton `vmnon `3
mwn : cemejalinomen .
* eprosferien pan da-ton iemnon iemoon,
se megha-lien-omen.

.  إيمنون إيمون سى ميغالينومين: * إبروس فيرين باندا طون
* Hem bieden wij al onze lof aan, en wij
verheffen u.

. * نُقدم له كل تسبيحنا ونُعظ ُمك

De hymne Shere theo-toke

لحن شيرى ثيؤطوكى

* Xere 0e`otoke par0ene : m3tertov
Emmanov3l t3c pina pirojam3.
* Shere theo-toke parthene, mie-ter toe
Emmanoe-iel ties pie-na pie-ro ghamie.

 ميت إيرتو إممانوئيل تيس بينا: * شيرى ثيؤطوكى بارثينى
. بى روغامى
* Wees gegroet, o Moeder Gods en Maagd,
Moeder van Emmanuël, niet verbonden door
het huwelijk.
. * إفرحي يا والدة اإلله العذراء والدة عمانوئيل يا غير مجربة بزواج

De hymne Shere theo-toke

لحن شيرى ثيؤطوكى

* Xere 03eta7ic `najjelon : xere
03`proctaci`a `3mwn tov Patri ke ton
)eon `3mwn : cemejalinomen .
* Shere thie e-taksies en ankhelon, shere thie
eprostaseeja iemoon, toe Patrie ke ton The-on
iemoon, se megha-lien-omen.

 شيرى ثى إبروس طاسيا: * شيرى ثى إتطاكسيس إن أنجيلون
.  سى ميغالينومين:  تو باترى كى تون ثيؤن إيمون: إيمون
* Wees gegroet, o rang van de engelen, wees
gegroet onze voorspraak bij de Vader, onze God.
Wij verheffen u.
. إفرحي يا شفيعتنا عند اآلب إلهنا نعظمك: * إفرحي يا طقس المالئكة

De hymne Shere theo-toke

لحن شيرى ثيؤطوكى

* Xere 0e`otoke par0ene : n
` 0ok
F5 `4er 2av nak : `nge pigw qen
Ciwn :
* Shere theo-toke parthene, enthok Efnoetie ef
er shav nak, enzje pie khoo gen Sioon,

:  إنثوك إفنوتى إف إير شاف ناك: * شيرى ثيؤطوكى بارثينى
: إنجى بى جو خين سيون
* Wees gegroet, o Moeder Gods en Maagd. U komt
toe een lofzang, o God, in Sion;

 أنت يا هللا يجب لك التسبيح: * إفرحي يا والدة اإلله العذراء
: في صهيون

De hymne Shere theo-toke

لحن شيرى ثيؤطوكى

* eve5 nak `nhanevx3 qen I=l=3=m :
Ceme jalinomen .
* ev e-tie nak, en han ev shie gen
Jerosaliem, se megha-lien-omen.

 سى:  إنهان إفشى خين ييروساليم: * إف إيتى ناك
.ميغالينومين
* U worde gelofte betaald in Jeruzalem. Wij
verheffen u.

.  ونُعظ ُمك: * وتوفى لك النذور في أورشليم

De hymne Shere theo-toke

لحن شيرى ثيؤطوكى

* Xere

ke
xaritwmen3
Mari`a `okvrioc meta cov .

* Shere ke garie too-menie Mareeja o
Kierios meta soe.

. * شيرى كى خاريتو مينى ماريا أو كيريوس ميطاسو
* Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer
is met u.

. * إفرحي يا ممتلئة نعمة يا مريم الرب معك
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De hymne Agios
istien
ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

De hymne Agios istien

ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

* *O Kvrioc metacov : Ajioc ictin
: `opat3r Bacilevcin 0epen0eb`io :
jenoc `ndo7in tov `pnevma tov `ajiov.
* O Kierios meta soe. Akhios istien : o patier
vasie-lev-sien the pen thevio : khenos en
zoksien toe pnevma toe akhioe.

 اوباتير فاسيلى فسين: * او كيريوس ميطاسو أجيوس إستين
.  جينوس إن ذوكسين تو إبنفما تو أجيو:  ثى بين ثى فيو:
* Heilig is de Vader, de Koning, die onze
nederigheid aanschouwde: het verheerlijkt
geslacht: en de Heilige Geest.
.* قدوس اآلب الملك الذى نظر إلى إتضاعنا وجنس المجد والروح القدس

De hymne Agios istien

ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

* Dikeoc ictin : `opat3r `eovbo30in :
0epen0eb`io : Zw3n `nepovranion :
tov `pnevma tov `ajiov.
* Zieke-os istien: o patier e-oe voi-thien:
the pen thevio : zo-ien en ep-oeranion : toe
pnevma toe akhioe.

:  ثى بين ثى فيو:  اوباتير إى او فويثين: * ذيكيؤس إستين
. تو إبنفما تو أجيو: ذوئين إن إبورانيون
* Rechtvaardig is de Vader, die ons bijstaat in onze
zwakheid: het Hemels Leven: en de Heilige Geest.

* عادل هو اآلب معيننا فى ضعفنا من أجل الحياة السمائية والروح
.القدس

De hymne Agios istien

ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

* `#panoc ictin : `opat3r )vcavrin :
0epen0eb`io : I=3c `nepovranion :
tov `pnevma tov `ajiov.

* Ie-panos istien : o patier thie savrien : the
pen thevio: Iesoes en ep-oeranion: toe
pnevma toe akhioe.

:  ثى بين ثى فيو:  اوباتير ثى سافرين: * إي بانوس إستين
. تو إبنفما تو أجيو: إيسوس إن إيبورانيون
* De lofzang komt toe aan de Vader, de schat in onze
nederigheid: en aan de Hemelse Jezus: en de heilige
Geest.

. والروح القدس:  كنز اتضاعنا ويسوع السمائى: * المديح يليق باآلب

De hymne Agios istien

ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

* Kvrioc ictin : `opat3r lalevcin :
0epen0eb`io : matovc `nepovranion:
tov `pnevma tov `ajio v.
* Kierios istien: o patier la-lev-sien : the pen thevio:
matoes en ep-oeranion : toe pnevma toe akhioe.

 ما:  ثى بين ثى فيو:  اوباتير ال لفسين: * كيريوس إستين
. تو إبنفما تو أجيو: توس إن إيبورانيون
* De Heer is de Vader, die spreekt door het Woord
der Waarheid: (het Woord) dat onze nederige vorm
aannam: en de Heilige Geest.

والروح: * الرب اآلب المتكلم بالحق السمائى الذى شابهنا فى اتضاعنا
.القدس

De hymne Agios istien

ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

* Nimioc ictin : `opat3r 7alevcin :
0epen0eb`io : ontwc `nepovranion :
tov `pnevma tov `ajiov.
* Niemios istien: o patier eksa-lev-sien: the
pen thevio: ondoos en ep-oeranion: toe
pnevma toe akhioe.

:  ثى بين ثى فيو:  اوباتير إكصا لفسين: * ني ميوس إستين
.  تو ابنفما تو أجيو: اوندوس إن إيبورانيون
* Verheven is de Vader, die zich verheugt over
onze nederigheid: de Hemelse Waarheid: en
de Heilige Geest.
.* مكرم هو اآلب المتهلل بإتضاعنا الحق السمائى والروح القدس

De hymne Agios istien

ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

* Pimenoc ictin : `opat3r Raravcin :
0epen0eb`io : `ctavroc `nepovranion :
tov `pnevma tov `ajiov.
* Pie menos istien: o patier ra-rav-sien: the
pen thevio: stavros en ep-oeranion: toe
pnevma toe akhioe.

:  ثي بين ثى فيو:  اوباتير رارا فسين: * بى مينوس إستين
.  تو إبنفما تو أجيو: إستافروس إن إيبورانيون
* De Vader is de Herder: en Hij die spreekt
namens onze verdrukking op het hemels kruis:
en de Heilige Geest.
.* اآلب هو الراعى المتكلم من أجل مذلتنا الصليب السمائى والروح القدس

De hymne Agios istien

ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

* Timioc ictin : `opat3r `vmonfin :
0epen0eb`io : Fwct3r `nepovranion :
tov `pnevma tov `ajiov.
*Tiemios istien : o patier ie-monfien : the pen
thevio : foostier en ep-oeranion : toe pnevma
toe akhioe.

:  ثى بين ثى فيو:  اوباتير إى مونفين: * تي ميوس إستين
. تو إبنفما تو أجيو: فوستير إن إيبورانيون
* Vereerd is de Vader, die ons verlicht in onze
verdrukkingen: met het Hemelse Licht: en de
Heilige Geest.
.والروح القدس:  بالنور السمائى:  المشرق على مذلتنا: * مكرم هو اآلب

De hymne Agios istien

ميطاسو
لحن او كيريوس
ُ

* Xere ictin ictin : `opat3r Yalevcin :
0epen0eb`io : `wntwc `nepovranion :
tov `pnevma tov `ajiov.
* Shere istien istien: o patier psalevsien : the pen thevio: oondoos en ep-oeranion: toe pnevma toe akhioe.

 ثى بين ثى فيو:  اوباتير إبصالفسين: * شيرى إستين إستين
. تو إبنفما تو أجيو: اوندوس إن إيبورانيون
* De eeuwige vreugde komt van de Vader, die zich
verheugt over onze nederigheid: de Hemelse Waarheid:
en de Heilige Geest.

* الفرح كائن على الدوام باآلب المبتهج بتواضعنا والحق السمائى والروح
. القدس
Index- الفهرس
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Deel 8 vd Zondag
Theotokie
Shashf en sop em
mienie
القطعة الثامنة
شاشف انصوب إممينى

Deel : 8

القطعة الثامنة

* =Z `ncop `mm3ni : `ebolqen pah3t
t3r4 : 5na`cmov `epekran :
Pu `mpie`pt3r4.
* Shashf en sop em mienie: evol gen pa hiet tierf:
tie na esmoe e-pekran: Eptshois em pie e-ep-tierf.
 تينا إسمو:  إيفول خين باهيت تيرف: * شاشف انصوب إممينى
. إبشويس إمبي إبتيرف: إبيكران
* Zevenmaal daags: zegen ik Uw Naam: met heel
mijn hart: o God van het al.

. يارب الكل:  أبارك أسمك: من كل قلبى: * سبع مرات كل يوم
* Sabe3 mar-rat koli jom, min kol-lie kalbie, o-barik
ismek, je Rab il kol.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Aier`fmev`i `mpekran: ovoh aigemnom5
: `povro `nni`ewn : F5 `nte ninov5.
* Ai er ef mevie em pekran: oewoh ai zjem nomtie:
ep oero en nie e-oon: Efnoetie ente nie noetie.

 إبؤرو إن نى:  أووه أى جيم نومتى: * آير إفميفئى إم بيكران
. إفنوتى إنتى نى نوتى: إ أون
* Ik gedacht Uw Naam: en werd vertroost: o
Koning der Eeuwen: en God der goden.
. واله االلهه:  يا ملك الدهور: فتعزيت
: * ذكرت اسمك
ُ
* Zakarta ismek, fe-te3-zito, je melik il
dihoer, we ileh il elihe.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* I=3c P=xc Pennov5 : pi`al30inoc : f3`eta4`i e0be
pencw5 : a4ercwmatikoc.
* Iesoes Piegristos Pennoetie: pie aliethinos: fie etaf
ie ethve pensootie: af er soomatikos.
 فى إيطافئى إثفى:  بى أليثينوس: * إيسوس بى إخرستوس بين نوتى
.  أف إير سوماتيكوس: بين سوتى
* Jezus Christus: onze ware God: die kwam voor
onze verlossing: en het vlees aannam.

:  أتى من أجل خالصنا:  الحقيقى الذى: * يسوع المسيح الهنا
.متجسدا
* Jessoe3 il Messie7 ilehne, il `hakiekie il-lezie, e-te
min ekhl `7alasna, mote-khesiden.
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القطعة الثامنة

* A4sicar7 ebolqen : Pi=p=na =e0
= v : nem ebolqen
Maria : 52elet =e=0v.
* Af etshie sariks evol: gen pie Pnevma eth-oe-wab:
nem evol gen Maria: tie shelet eth-oe-wab.

 نيم إيفول:  خين بى إبنفما إثؤواب: * أفشى صاركس إيفول
.  تى شيليت إثؤ َّواب: 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.
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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.
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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:  إلمه مريم:  ونرت ُل: * فلنسجد له
* Felnes-khod lehoe, we noret-tilo, li om-mehe
Mariam, il 7ememe il 7esene.
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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.
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القطعة الثامنة

* Xere ne Maria : `pcw5 `nAdam peniwt :
! ... : : `0mav `mpima`mfwt :
* Shere ne Maria: ep sootie en Adam penjoot:
shere… : ethmav em pie ma emfoot:
: ...  شيرى:  إبسوتى إن آدام بين يوت: * شيرى نى ماريا
: إثماف إمبى ما إمفوت
* Wees gegroet Maria: de redding van Adam
: wees... : de Moeder van de Toeverlaat:
: أم الملجأ: ...  السالم:  خالص أبينا آدم: * السالم لك يا مريم
* El selemo lekie je Mariam : galas abiene adem :
El selemo ... : om el mel-kha2.
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القطعة الثامنة

* ! ... : `p0el3l `nEva : ! ... : `povno4 `nni jene`a.
* shere...: ep theliel in Eva : shere...: ep oenof
en nie khe-nea.
 إب أونوف إن نى: ...  شيرى:  إبثليل إن إيفا: ... * شيرى
. جى ني أ
* wees...: de blijdschap van Eva: wees...: de
vreugde van generaties.
.  فرح األجيال: ...  السالم:  تهليل حواء: ... * السالم
* El selemo...: tahliel 7awa2 : El selemo...: fara7 el
akhjaal.
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القطعة الثامنة

* !... : `fra2i `nAbel pi`0m3i : !... :
5par0enoc `nta`fm3i :
* Shere...: ev rashie in Avel pie ethmie:
shere...: tie parthenos en ta efmie:
 تى: ...  شيرى:  إفراشى إن أفيل بى إثمى: ... * شيرى
: بارثينوس إنطا إفمى
* Wees...: de vreugde van Abel (de
rechtvaardige): wees...: de ware Maagd:
:  العذراء الحقيقية:...  السالم:  فرح هابيل البار: ... * السالم
* El selemo...: fara7 hebiel il bar: El selemo...: il
3dra il 7akie-keja.
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القطعة الثامنة

* !... : `fnohem `nnw`e : !... : 5at0wleb `n cemne.
* shere...: ev nohem in Noo-e: shere...: tie atthooleb en semne.
 تى أتثوليب إن: ...  شيرى:  إفنوهيم إن نو إ: ... * شيرى
. سميني
* wees...: de redding van Noach: wees...:
onbevlekt en rein.
.  غير الدنسة الهادئة: ...  السالم:  خالص نوح: ... * السالم
* El selemo...: gaalas noe7 : El selemo...: gheir il
denise il hedi-2e.
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القطعة الثامنة

* !... : `p`hmot `nAbraam : !... : pi`xlom `na0lwm
* Shere…: ep ehmot en Abra-am: shere...: pie
eklom en athloom:
 بى إكلوم إن: ...  شيرى:  إب إهموت إن أبرآم: ... * شيرى
. أثلوم
* Wees...: de genade van Abraham: wees...: de
kroon die niet verwelkt:
 اإلكليل الغير المضمحل:...  السالم: نعمة إبراهيم:... * السالم
* El selemo…: ne3mat ibrahiem: El selemo…: il
ikliel il gheir elmod-ma7il.
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القطعة الثامنة

* !... : `pcw5 `nIcaak pe0ovab : !... : `0mav `mf3=e=0v.
* shere...: ep sootie en Isa-ak peth-oe-wab:
shere...: ethmav em fie eth-oe-wab.
: ...  شيرى:  إبسوتى إن إيساك بى إثؤواب: ... * شيرى
. إثماف إمفى إثؤواب
* wees...: de redding van (de heilige) Isaak:
wees...: de Moeder van de Heilige.
.  أم القدوس:...  السالم:  خالص إسحق القديس: ... * السالم
* El selemo…: galas is7ak il kiddies: El selemo…:
om il kod-does.
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القطعة الثامنة

* !... : `p0el3l `nIakwb : !... : han `0ba `nkwb :
* Shere…: ep theliel en Jakoob: shere...: han
eth-va en koob:
 هان إثفا إن: ...  شيرى:  إب ثيليل إن ياكوب: ... * شيرى
: كوب
* Wees...: de vreugde van Jakob: wees...:
tienduizend maal:
:  ربوات مضاعفة: ...  السالم:  تهليل يعقوب: ... * السالم
* El selemo...: ta-hliel Ja3-koeb: El selemo...:
rabawat moda3afa :
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القطعة الثامنة

* !... : `p2ov2ov `nIovda : !... : `0mav `mpidecpota.
* shere...: ep shoe-shoe en Joeda: shere...:
ethmav em pie zes-pota.
 إثماف إمبى: ...  شيرى:  إبشوشو إن يودا: ... * شيرى
. ذيسبوطا
* wees...: de trots van Juda: wees...: de
Moeder van de Meester.
.  أم السيد: ...  السالم:  فخر يهوذا: ... * السالم
* El selemo...: fagri Jahoeza : El selemo...: om il seijid.
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القطعة الثامنة

* !... : `phiwi2 `mMwvc3c : !... : `0mav `m pidecpot3c .
* Shere…: ep hie ooish em Mooisies: shere...:
ethmav em pie zes-poties:
 إثماف: ...  شيرى:  إبهي اويش إم مويسيس: ... * شيرى
. إمبى ذيسبوتيس
* Wees...: de prediking van Mozes: wees...: de
Moeder van de Meester:
:  والدة السيد: ...  السالم:  كرازة موسى: ... * السالم
* El selemo...: ki-razat Moesa : El selemo...: walidat
il sei-jid.
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القطعة الثامنة

* !... : `ptai`o `ncamov3l: !... : `p2ov 2ov `mPi=cl.
* shere...: ep tajo en Samoe-iel: shere...: ep
shoe-shoe em Piesra-iel.
 إب شوشو: ...  شيرى:  إبطايو إن صاموئيل: ... * شيرى
. إمبى إسرائيل
* wees...: de eer van Samuël: wees...: de trots
van Israël.
. فخر اسرائيل: ...  السالم:  كرامة صموئيل: ... * السالم
* El selemo...: karamat Samo-iel: El selemo...: fagri
Isra-iel.
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القطعة الثامنة

* !... : `ptagro `nIwb pi`0m3i : !... : pi`wni `n`anam3i :
* Shere…: ep takh-ro en Joob pie ethmie:
shere...: pie oo-nie en ana-mie:
 بى: ...  شيرى:  إبطاجرو إن يوب بى إثمى: ... * شيرى
: اونى إن أنامى
* Wees...: de standvastigheid van Job :
wees...: de ware edelsteen:
:  الحجر الكريم: ...  السالم:  ثبات أيوب البار: ... * السالم
* El selemo...: thabat ai-joeb il baar: El selemo...:el
7akhar il keriem.
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القطعة الثامنة

* !... : `0mav `mpimenrit : !... : `t 2eri `m`povro David .
* shere...: ethmav em pie menriet: shere...: et
sherie em ep oero Davied.
 إتشيرى: ...  شيرى:  إثماف إمبى مين ريت: ... * شيرى
. إم إب اورو دافيد
* wees...: de Moeder van de Geliefde: wees...:
de dochter van (koning) David.
.  إبنة الملك داود: ...  السالم:  أم الحبيب: ... * السالم
* El selemo...: om il 7ebieb. El selemo...: ibnat il
melik Dawoed.
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القطعة الثامنة

* !... : 5`2feri `nColomwn : !... : `p`sici `n nidikeon :
*Shere…: tie esh-fierie en Solomoon: shere...:
ep et-shiesie en nie zieke-on:
 إب: ...  شيرى:  تى إشفيرى إن سولومون: ... * شيرى
: إتشيسى إن نى ذيكيؤن
* Wees...: de bruid van Salomo: wees...: de
roem der rechtvaardigen:
:  رفعة الصديقين: ...  السالم:  صديقة سليمان: ... * السالم
* El selemo...: sadikat Soleimen: El selemo…:
rif3at il sidi-kien.
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القطعة الثامنة

* ! ... : `povgai `n#ca`3ac : ! ... : `ptalso `n
Ieremiac.
* shere...: ep oe-khai en Iesa-iejas: shere...: ep
tal-etsho en Jeremie-jas.
 إب: ...  شيرى:  إب اوجاى إن إيصائياس: ... * شيرى
.طالتشو إن ييريمياس
* wees...: de verlossing van Jesaja: wees...: de
genezing van Jeremia.
.  شفاء أرميا: ...  السالم:  خالص أشعياء: ... * السالم
* El selemo...: galas ash3e-ja: El selemo…: shifa2
Arme-ja
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القطعة الثامنة

* !... : `p`emi `nIezeki3l : !... : xaric tov
Dani3l :
* Shere…: ep e-mie en Jezekie-iel: shere...:
garis toe Danie-iel:
 خاريس تو: ...  شيرى:  إب إيمى إن ييزيكييل: ... * شيرى
: دانييل
* Wees...: de kennis van Ezechiël: wees...: de
genade van Daniël:
:  نعمة دانيال: ...  السالم:  علم حزقيال: ... * السالم
* El selemo...: 3ilmi 7azke-jal. El selemo...: ne3mat
Danie-jal.
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القطعة الثامنة

* !... : `tgom `n#liac : !... : pi`hmot `n eliceoc.
* shere...: et khom en Ielias: shere...: pie
ehmot en Eliese-os.
 بى إهموت إن: ...  شيرى:  إتجوم إن إيلياس: ... * شيرى
. إليسيؤس
* wees...: de kracht van Elia: wees...: de
genade van Elisa.
.  نعمة اليشع: ...  السالم:  قوة إيليا: ... * السالم
* El selemo...: kowat ile-ja El selemo...: ni3mat
alisha3.
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القطعة الثامنة

* !... : 50eotokoc : !... : `0mav `nI=3c P=xc :
* Shere…: tie theotokos: shere...: ethmav en
Iesoes Piegristos:
 إثماف إن إيسوس: ...  شيرى:  تى ثيؤطوكوس: ... * شيرى
: بخرستوس
* Wees...: de Theotokos: wees...: de Moeder
van Jezus Christus:
:  أم يسوع المسيح: ...  السالم:  والدة االله: ... * السالم
* El selemo…: walidat il ileh : El selemo...: om
Jasoe3 al Massie7.
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القطعة الثامنة

* ! ... : 5`srompi e0necwc : !... : 0mav `n Vioc )eoc .
* shere...: tie et-shrompie ethne- sos: shere...:
ethmav en Eejos The-os.
 إثماف إن: ...  شيرى:  تى تشرومبى إثنيسوس: ... * شيرى
. يوس ثيؤس
* wees...: de schone duif: wees...: de Moeder
van de Zoon van God.
.  أم إبن هللا: ...  السالم:  الحمامة الحسنة: ... * السالم
* El selemo...: il 7amama al 7asana: El selemo...:
omi ibn Allah.
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القطعة الثامنة

* Xere ne Maria : etaverme0re nac : `nge
niprof3t3c t3rov : ovoh avgw `mmoc.
* Shere ne Maria: etav er methre nas: enzje
nie profieties tieroe: oewoh av-kho emmos.
 إنجى نى إبروفيتيس:  إيطاف إير ميثرى ناس: ... * شيرى
.  أووه أفجو إمموس: تيرو
* Wees gegroet Maria: over wie alle profeten:
hebben getuigd: en gesproken.
.  وقالوا:  جميع األنبياء:  التى شهد لها: * السال ُم لمريم
* El selemo lie Mariam, al-letie shehed laha,
khamie3 el anbi-jë, we kaloe.
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القطعة الثامنة

* H3ppe F5 pilojoc : `eta4sicar7 `nq35 : qen
ovmetovai : `natcagi `mpecr35.
* Hiep-pe Efnoetie pie Loghos: etaf et-shie sariks en
gietie: gen oe-met oewai: en at sazj-ie em pes rie-tie.

:  إيطاف تشى صاركس إنخيتى: * هيبى إفنوتى بى لوغوس
. إن أت صاجى إم بيس ريتى: خين أوميت اوواى
* Zie, God het Woord: nam het vlees aan uit u: met
een éénheid: die onnoembaar is.

 ال ينطق:  بوحدانية:  الذى تجسد منك: * هوذا هللا الكلمة
.بمثلها
* Howeza Allaho il Kalima, allezie te-khesed
minkie, bi we7da-neeja, la jontak bi mithlehe.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Tesoci al30wc : `ehote pi`2bwt : `nte Aaron : `w
03e0meh `n`hmot.
* Tet-shosie aliethoos: eho-te pie eshvoot: inte Aaron: oo thie ethmeh en ehmot.
 أوثى إثميه:  إنتى آآرون:  إيهوتى بى إشفوت: * تتشوسى أليثوس
. إن إهموت
* U bent waarlijk: meer verheven: dan de staf van
Aäron: o vol van genade.

 أيتها:  أكثر من عصا هرون:  بالحقيقة: * مرتفعة انت
.الممتلئة نعمة
* Mortafi3a antie, bil 7akieka, akthar min 3sa
Haroen, ai-jetohe el momteli-a ne3ma.
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القطعة الثامنة

* A2 pe pi`2bwt : `eb3l `eMaria : ge `n0o4
pe `ptvpoc : `ntecpar0eni`a.
* Ash pe pie eshvoot: e-viel e-Maria: zje
enthof pie ep tiepos: en tes parthenia.
 جى إنثوف بى إب:  إيفيل إى ماريا: * أش بي بى إشفوت
.  إنتيس بارثينيا: تيبوس
* Wat is de staf: anders dan Maria: want het
is een toonbeeld: van haar maagdelijkheid.
.  بتوليتها:  ألنها مثال:  اال مريم: * ما هى العصا
* Ma heja el 3asa, il-la Mariam, li-anaha
mithel, betole-jatihe.
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القطعة الثامنة

* Acerboki acmici : xwric cvnovci`a
: `m`p23ri `mf3etsoci : pilojoc `naidi`a.
* As er-vokie as miesie: goories sie-nosia: em
Epshierie em fie et-etshosie: pie Loghos en aizia.

 إم إبشيرى:  خوريس سينوسيا: * أس إيرفوكى أسميسى
. بى لوغوس إن أيذيا: إمفى إتتشوسى
* Zij werd zwanger en baarde: zonder
gemeenschap: de Zoon van de Allerhoogste: het
Eeuwige Woord.

ُ  إ:  بغير مباضعة: * حبلت وولدت
.  الكلمة الذاتى: بن العلي
* 7abalat, wa waladat, bie gheir mobada3a, ibno el
3lie, al Kelime al zatie.
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القطعة الثامنة

* Hiten necevx3 : nem nec`precbi`a : `aovwn
nan Pu : `m`fro `nte 5ekkl3ci`a.
* Hieten ne evshie: nem nes epresvia: a-oeoon nan Eptshois: em efro ente tie ekliesia.
 أ اواون نان:  نيم نيس إبريسفيا: * هيتين نيس إفشى
.  إم إفرو إنتي تى إككليسيا: إبشويس
* Door haar voorbeden: en voorspraak: open,
o Heer, voor ons: de poorten van de kerk.
.  باب الكنيسة:  إفتح لنا يارب:  وشفاعتها: * بصلواتها
* Bie salawatehe, wa shafa3atiha, ifta7 lana ja
Rab, bab il kaniesa.
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* %5ho `ero : w
` 50eotokoc : xa `fro `nniekkl3ci`a :
e4ov3n `nnipictoc.
* Tie tie ho e-ro: o tie theotokos: ka evro in nie
ekliesia: ef oe-ien en nie piestos.

 كا إفرو إن ني إكليسيا:  أو تى ثيؤطوكوس: * تى تيهو إيرو
.  إفؤوين إن نى بيستوس:
* Ik vraag u: o Moeder Gods: houd de poorten van
de kerken: open voor de gelovigen.

 مفتوحة:  إجعلى أبواب الكنائس:  يا والدة االله: * أسألك
.للمؤمنين
* as-aloki ja walidat al ileh, ikh-3alie abwab il
kana2es, maftoe7a lil mö2-minien.
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* Maren5ho `eroc : e0rectwbh `egwn :
nahren pecmenrit : e0re4xw nan `ebol.
* Maren tie ho e-ros: eth-res toobh e-khon:
nahren pes menriet: ethref koo nan evol.
 ناهرين بيس:  إثريس طوبه إيجون: * مارين تيهو إيروس
. إثريف كو نان إيفول: مينريت
* Laat ons haar vragen: dat zij voor ons: bidt
bij haar Geliefde: dat Hij ons vergeven mag.
.  ليغفر لنا:  عند حبيبها:  أن تطلب عنا: * فلنسألها
* Fal nas-aloha, an tatlob 3ana, 3indi
7abiebeha li-jekgfir lene.
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القطعة التاسعة

* Avmov5 `ero : Mari`a 5par0enoc
: ge 5`hr3ri =e=0v : `nte pi`c0oinov4i.
*Av moetie e-ro: Maria tie parthenos: zje tie ehrierie eth-oe-wab: ente pie estoi noefie.

 جي تى إهريرى:  ماريا تى بارثينوس: * أفموتى إيرو
. إنتي بى إسطوى نوفى: إثؤواب
* U bent genoemd: o Maagd Maria: de heilige:
welriekende bloesem.

.  التى للبخور:  الزهرة المقدسة:  يا مريم العذراء: * دعيت
* Do3-itie je, Mariam el 3zrä, al zahra al mokaddasa, alletie lil bogoer.
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القطعة التاسعة

* )3`etac5ov`w
`e`p2wi
:
acfiri
`ebol
:
qen `0novni `nnipatriarx3c : nem ni`prof3t3c.
* Thie etas tie oo-oe e-epshooi: as fierie evol: gen
eth-noenie en nie patriarshies: nem nie profieties.

 خين إثنونى:  أسفيرى إيفول: * ثى إيطاس تى اواو إإبشوى
.  نيم نى إبروفيتيس: إن نى باطريارشيش
* Dat bloeide: en voortkwam: uit de stam van
de patriarchen: en profeten.
.  األباء واألنبياء:  من أصل رؤساء:  وأزهرت: * التى طلعت
* El-letie tala3at we azharat, min asli ro-ese2,
el elebe2 wel enbi-jë.

Deel : 9

القطعة التاسعة

*`Mfr35 `mpi`2bwt : `nte Aaron piov3b
: `eta4firi `ebol : a4opt `nkarpoc.
* Em efrietie em pie eshvoot: ente A-aron pie
oe-wieb: etaf fierie evol: af opt en karpos.
 إيطاف:  إنتى آآرون بى اويب: * إم إفريتى إمبى إشفوت
. أف اوتب إن كاربوس: فيرى إيفول
* Zoals de staf: van Aäron de priester:
bloeide en vrucht voortbracht.
.  ثمرة:  أزهرت وأوسقت:  هرون الكاهن: * مثل عصا
* Mithlo 3asa, Haroen el kahin, azharat, we
awsakat thamara.

Deel : 9

القطعة التاسعة

*Ge `are`gfo `mpilojoc : asne `cperma `nrwmi
: ecoi `nattako : `nge tecpar0eni`a.
* Zje a-re ekh-fo em pie loghos: at-shne es-perma
en roomie: es-oi en at-tako: enzje te parthenia.

:  أتشيني إسبيرما إن رومى: * جيه أر إجفو إمبى لوغوس
.  إنجي تى بارثينيا: إسؤى إن أتطاكو
* Want u baarde het Woord: zonder menselijk
zaad: en uw maagdelijkheid: werd niet aangetast.

.  بال فساد:  وبتوليتك:  بغير زرع بشر: * ألنك ولدت الكلمة
* Li-enik weled-tie il Kelima, bi-gheir zar3i bashar,
we batoeli-jatoki bi-gheiri fa-saad.

Deel : 9
القطعة التاسعة
* E0be fai ten5`wov ne : hwc 0eotokoc :
ma5ho `mpe23ri : e0re4xw nan ebol.
* Ethve fai ten tie oo-oe ne: hoos theotokos: matieho em pe shierie: ethref koo nan evol.
 ماتى هو إمبي:  هوس ثيؤطوكوس: * إثفي فاى تين تى أوأوني
.  إثريف كو نان إيفول: شيرى
* Daarom verheerlijken wij u: als zijnde Moeder
Gods: vraag uw Zoon: om ons vergeving te
schenken.
.  ليغفر لنا:  اسألى ابنك:  كوالدة االله: * فلهذا نمجدك
* Fa li-heza nome-khido-kie, ka-walidet il ilah, is-alie
Ibnik li-jaghfir lana.
/ / /
Index- الفهرس

De hymne A tai
Parthenos
لحن أطاى بارثينوس

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

*`Ataipar0enoc si `novta`io `m
foov : `atai 2elet si `n
ov`wov `mfoov :
*A tai parthenos etshie en oe tajo em fo-oe a
tai shelet etshie en oe-oo-oe em fo-oe,
 أطاى شيليت: * أطاى بارثينوس تشى إن أوطايو إمفواو
. تشى إن او اوو او إمفواوو
* Deze Maagd wordt vereerd vandaag, deze
Bruid wordt verheerlijkt vandaag.
 هذه العروس نالت اليوم: * هذه العذراء نالت اليوم كرامة
: ً مجدا

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* 0ai etgolh qen han`2ta5 `nieb `n
novb eccelcwl qen ov0o `nr35.
* thai et kholh gen han esh ta-tie en jeb en
noeb es sel-sool gen oe-tho en rietie.
 إس سيل: * ثاى إتجوله خين هان إشتاتى إن ييب إننوب
. سول خين أوثو إنريتى
*“Van goudbrokaat is haar kleed, in kleurig
geborduurde gewaden.” (Ps 45:14-15)
. * هذه الملتحفة بأطراف موشاة بالذهب مزينة بأنواع كثيرة
) 15-14 :45 (مز

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

*`ADavid kim `mpi2orp `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :

* A Davied kiem em pie shorp en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo immos,
* آدافيد كيم إمبى شورب إنكاب إنتي تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو امموس
*David sloeg de eerste snaar van zijn citer
aan en riep uit en zei :
: * داود حرك الوتر األول من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* Ge `ac`ohi `eratc `nge 5ovrw
caov`i nam `mmok `povro.
* zje as o-hie irats enzje tie oeroo sa oe-wie
nam emmok ep oero.
* جي أس أوهى إراتس إنجي تى أورو صا أووى نام إمموك
. إب أورو
*“De Koningin staat aan Uw rechterhand O
Koning.” (Ps 45:9)
) 9:45  (مز. * قامت الملكة عن يمينك أيها الملك

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =b `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :
*Af kiem e-pie mah esnav en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo immos,
* أفكيم إيبى ماه إسناف إنكاب إنتي تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de tweede snaar van zijn citer aan
en riep uit en zei:
: * وحرك الوتر الثاني من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* Ge
cwtem
ta2eri
`anav
rekpema2g `ari `pwb2 `mpelaoc
nem `p3i t3r4 `nte peiwt.
* zje sootem ta sheerie a-nav rek pe mash-kh a-rie
ep oobsh em pe la-os nem ep ie tierf ente pe joot.

* جي سوتيم طاشيرى أناف ريك بي ماشج أرى إب اوبش
.إمبى الؤس نيم إبئي تيرف إنتى بي يوت
*“Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet
uw volk en het huis van uw vader.” (Ps 45:10)

* إسمعي يا إبنتي وأنظري وأميلي أذنك وإنسي شعبك وبيت
) ١٠ : ٤٥  (مز.أبيك

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =j `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :
* Af kiem e-pie mah shomt en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo immos,
* أفكيم إيبى ماه شومت إنكاب إنتي تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de derde snaar van zijn citer aan
en riep uit en zei:
: * وحرك الوتر الثالث من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* Ge `pwov t3r4 `n`t2eri `m
`povro
`ne` cebwn
ecgolh
qen
han `2ta5 `nieb `nnovb.
* zje ep oo-oe tierf en et sheerie em ep oero en eesevoon es kholh gen han esh ta-tie en jeeb en noeb.

* جي إب اواو تيرف إن إتشيرى إم إب اورو إن إيسيفون
. إسجوله خين هان إشتاتى إن ييب إن نوب
*“De Koningsdochter is geheel verheerlijkt
inwendig; van goudbrokaat is haar kleed.” (Ps 45:13)

* كل مجد إبنة الملك من الداخل مشتملة بأطراف موشاة
) ١٣ : ٤٥  (مز.بالذهب

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =d `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :
* Af kiem e-pie mah ef toe en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo immos,
* أفكيم إيبى ماه إفطو إنكاب إنتي تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de vierde snaar van zijn citer aan
en riep uit en zei:
: * وحرك الوتر الرابع من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* Ge `eve `ini `eqovn `mpiovro `nhan
par0enoc hifah ov `mmoc .
* zje ev-e ie-nie e-goen em pie oero en han
parthenos hie fah oe emmos.
* جي إف اي إينى إيخون إمبى اورو إنهان بارثينوس هى
. فاهو إمموس
*“Zij wordt tot de koning geleid, maagden in
haar gevolg.”(Ps 45:15)
) ١٤ : ٤٥  (مز.* يدخلن إلي الملك عذاري خلفها

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =e `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :
* Af kiem e-pie mah et joe in kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo immos,
* أفكيم إيبى ماه إتيو إنكاب إنتي تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de vijfde snaar van zijn citer aan
en riep uit en zei:
: * وحرك الوتر الخامس من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos
لحن أطاي بارثينوس
* Ge ovni25 pe Pu `4`cmarwovt `e
ma2w qen `0baki `mPennov5 higen
pe4twov =e=0v.
* zje oe nieshtie pe Eptshois ef esmaroo-oet emashoo gen ethvakie em Pennoetie hiezjen pef toooe eth-oe-wab.

* جي اونيشتى بي إبشويس إف إسمارواوت إيماشو خين
.إثفاكى إم بين نوتى هيجين بيف طواو إثؤواب
*“Groot is de Heer en zeer gezegend in de Stad van
onze God, op Zijn Heilige Berg.” (Ps 48:2)

.* عظيم هو الرب ومسبح جدا ً في مدينة إلهنا علي جبله المقدس
) ١ : ٤٨ (مز

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =6 `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :
* Af kiem e-pie mah so-oe en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo emmos,
* أفكيم إيبى ماه سواو إنكاب إنتى تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de zesde snaar van zijn citer aan
en riep uit en zei:
: * وحرك الوتر السادس من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

*
Ge
hantenh
`n`srompi
evo2g `nieb `nhat ovoh neckemo5
qen ovovt ovet `nte ovnovb.
* zje han tenh en etshrompie ev osh-kh en jeeb en
hat oewoh nes ke-moetie gen oe-ot o et ente oenoeb.

* جي هان تينه إن إتشرومبى إف اوشج إن ييب إنهات أووه
.نيس كى موتى خين اواوت او إت إنتى او نوب
*“De vleugelen ener duive waren overdekt met
zilver, haar vederen met glanzend goud.” (Ps 68:14)
٦٨ (مز

.* أجنحة حمامة موشاة بفضة ومنكباها بصفرة الذهب
) ١٣ :

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =z `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :
* Af kiem e-pie mah shashf en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo emmos,
* أفكيم إيبى ماه شاشف إنكاب إنتى تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de zevende snaar van zijn citer
aan en riep uit en zei:
: ً* وحرك الوتر السابع من قيثارته صارخا ً قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* Ge pitwov `nte F5 pitwov
etkeni`wovt pitwov ets3c pitwov
etkeni`wovt.
* zje pie too-oe ente Efnoetie pie too-oe et
kenie oo-oet pie too-oe etshies pie too-oe et
kenie oo-oet.
* جى بى طواو إنتي إفنوتى بى طواو إيت كي نى أوأوت بى
.طواو إيتشيس بى طواو إيت كي نى أوأوت
*“De berg Gods, is de berg van Basan, een
veeltoppige berg is de berg van Basan.” (Ps 68:16)
) ٥ : ٦٨ (مز

* جبل هللا الجبل الدسم الجبل المجبن الجبل الدسم

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =3 `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :
* Af kiem e-pie mah eshmien en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo emmos,
* أفكيم إيبى ماه إشمين إنكاب إنتى تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de achtste snaar van zijn citer aan
en riep uit en zei:
: * وحرك الوتر الثامن من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* Ge ne4cen5 qen nitwov =e=0v `a
Pu mei `nnipvl3 `nte Ciwn.
* zje nef sentie gen nie too-oe eth-oe-wab a
Eptshois meej en nie pie lie ente Sioon.
* جي نيف سنتى خين نى طواو إثؤواب أإبشويس مى إن نى
. بيلى إنتى سيون
* “Zijn stichting ligt op heilige bergen, de
Heer heeft Sions poorten lief.” (Ps 87:1,2)
. أحب الرب أبواب صهيون،* أساساته في الجبال المقدسة
) ٢و١ : ٨٧ (مز

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =0 `nkap `nte
te4kv0ara e4w2 `ebol e4gw `mmoc
:
* Af kiem e-pie mah ep siet en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo emmos,
* أفكيم إيبى ماه إبسيت إنكاب إنتى تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de negende snaar van zijn citer
aan en riep uit en zei:
: * وحرك الوتر التاسع من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* Ge avcagi e0b35 `nhan`hb3ov`i
evtai3ovt 5baki `nte F5.
* zje av sazj-ie ethvietie en han ehvie-oe-wie
ev tajoet tie vakie ente Efnoetie.
* جي أفصاجى إثفيتى إنهان إهفى اووى إيف طايوت تى فاكى
. إنتى إفنوتى
* “Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij
stad Gods.” (Ps 87:)
) ٣ : ٨٧  (مز.* تكلموا من أجلك بأعمال كريمة يا مدينة هللا

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* A4kim `epimah =i `nkap `nte
te4kv0ara
e4w2
`ebol
e4gw `mmoc :
* Af kiem e-pie mah miet en kap ente tef
kiethara ef oosh evol ef khoo emmos,
* أفكيم إيبى ماه ميت إنكاب إنتى تيف كيثارا إفؤش إيفول
: إفجو إمموس
* Hij sloeg de tiende snaar van zijn citer aan
en riep uit en zei:
: * وحرك الوتر العاشر من قيثارته صارخا قائال

De hymne A tai Parthenos

لحن أطاي بارثينوس

* Ge `aPu cwtp `nCiwn
a4cwtp `mmoc `eovma `n2wpi na4 .
* zje a Eptshois sootp en Sioon af sootp em
mos e-oe ma en shoopie naf.
* جي أإبشويس سوتب إن سيون أفسوتب إمموس إي أوما
. إن شوبى ناف
* “Want de Heer heeft Sion verkoren, Hij
heeft het Zich ter woning begeerd.” (Ps 132:13)
) ١٣ : ١٢٢  (مز.* الرب إختار صهيون ورضيها مسكنا له
Index- الفهرس

/

/

/

De hymne Arie
pres-ve-vien
لحن آرى إبريسفيفين

De hymne Arie pres-ve-vien

لحن أري إبريسفيفين

Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : `w tenu `nn3b
t3ren 50e`otokoc : Maria `0mav `nIycouc
Pi`,rictoc : `nte4xa nennobi nan `ebol.
Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon : oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos : Mareeja ethmav in Iesos
Pegrestos: entef ka nen novie nan evol.

 أو تين شويس إن نيب تيرين تى: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين:  ماريا إثماف إن إيسوس بي إخرستوس: ثيؤطوكوس
. نوفى نان إيفول
Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder Gods: Maria
de Moeder van Jezus Christus: dat Hij onze zonden vergeeft.

 مـريم أم يسوع المسيح:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.ليغـفـر لنا خطايانا
Index- الفهرس

De hymne
Zevte penties
لحن ذيفتي بين تيس

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

*Devte pent3c `ila`3i ton arx3 :
ajjeli `mmon an : `namenpomen :

* Zevte pendies iela-ie ton arshie, ankhelie
emmon an, en a-men po men.
 إممون آن:  طون أرشى أنجيلى: * ذيفتي بين ديس إى ال إى
: إن آمين بومين
* Komt, alle volken, om de aartsengel te
aanschouwen, terwijl hij verkondigt:
: * تعالوا يا جميع الشعوب لننظر الى رئيس المالئكة قائلين

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Xere Mariam : ke xaritomen3 :
ov Kvrioc metac cov .

* Shere Mariam, ke garie to menie, o Kierios
meta soe.
.  أو كيريوس ميطاسو: * شيرى ماريام كي خاريتو مينى
* “Wees gegroet Maria, u bent vol van
genade, de Heer is met u.”
. * السالم لك يا مريم وجدت نعمة الرب معك

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Amwini `nnilaoc t3rov `nten
nav
`apiarx3
ajjeloc
e4gw `mmoc:
*Amooinie en nie la-os tieroe en ten nav a-pie
arshie ankhelos ef kho emmos,
 إن تين ناف أبى أرشى: * أموينى إن نى الؤس تيرو
: أنجيلوس إفجو إمموس

* Komt, alle volken, om de aartsengel te
aanschouwen, terwijl hij verkondigt:
: * تعالوا يا جميع الشعوب لننظر الى رئيس المالئكة قائلين

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Ge xere Mariam : aregimi
jar `nov`hmot : ovoh Pu 2op
neme .
* zje shere Mariam, a-re zj-iemie ghar en oe
ehmot, oewoh Eptshois shop ne-me.
 أووه:  أري جيمى غار إن او إهموت: * جي شيرى ماريام
. إبشويس شوب نيمي

* “Wees gegroet Maria, u hebt genade
gevonden, de Heer is met u.”
.  الرب معك:  وجدت نعمة: * السالم لك يا مريم

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Xere 0eotoke : ton xwron ton
kocmon : ton lojon : to petro :
* Shere Theo-toke, ton gooron ton kozmon,
ton loghon, to petro,
 طون:  طون خورون طون كوزمون: * شيرى ثيؤطوكي
:  طو بيترو: لوغون
* Wees gegroet Moeder Gods, het paleis dat
getooid is door het Woord van de Vader,
:  القصر ال ُمزين بكلمة اآلب: * السالم لوالدة االله

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* xere Mariam : ke xaritomen3 :
ov Kvrioc metac cov .
* Shere Mariam, ke garie to menie, o Kierios
meta soe.
.  أو كيريوس ميطاسو:  كي خاريتو مينى: * شيرى ماريام
* wees gegroet Maria, u bent vol van genade,
de Heer is met u.
. الرب معك:  المملوءة نعمة: * السالم لمريم

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Xere 0eotoke : ton kocmon ton
xwron : ton lojon : to petro :

* Shere Theo-toke, ton kozmon ton gooron,
ton loghon, to petro,
 طون:  طون كوزمون طون خورون: * شيرى ثيؤطوكي
:  طو بيترو: لوغون
* Wees gegroet Moeder Gods, het paleis dat
getooid is door het Woord van de Vader,
:  القصر ال ُمزين بكلمة اآلب: * السالم لوالدة االله

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* xere `t2el3t : xere `tcabe : ke
xaritomen3 : ov Kvrioc metac
cov.
* shere et sheliet, shere et sa-ve ke garie to
menie, o Kierios meta soe.
 أو:  كي خاري طو مينى:  شيرى إتصافى: * شيرى إتشيليت
. كيريوس ميطاسو
* wees gegroet, o bruid, wees gegroet, o wijze,
u bent vol van genade, de Heer is met u.
 الرب:  المملوءة نعمة:  السالم للحكيمه: * السالم للعروس
. معك

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Xere 0eotoke: ton P=n=a:
ke `vpomen3 : t3c pine pe nem
n30eb mi0ere nem fev0e :
* Shere Theo-toke, ton epnevma, ke iepo menie, ties
pie ne pe nem nie theb mie the-re nem fev-the,

 تيس بى ني:  كي إيبومينى:  طون إبنفما: * شيرى ثيؤطوكي
: بي نيم نى ثيف مى ثيري نيم فيف ثي
* Wees gegroet Moeder Gods, die door de Geest is
overschaduwd en vervuld van genade, de Moeder
van de Bruidegom,
* السالم لك يا والدة االله يا من الروح حل عليك ومالك من النعمة يا
. أم الختن

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* 0e`odo7ac0e: ke `olojoc carkoki
dinamic :
* the-o zoksaste, ke o loghos sar ko kie zie
namies,
:  كي اولوغوس صاركو كى ذيناميس: * ثيؤ ذوكصاستي
*God heeft u verheerlijkt, het Woord heeft het
vlees aangenomen uit u en is geboren uit u.

. * هللا مجدك والكلمة تجسد وولد منك

De hymne Zevte penties
لحن ذيفتي بين تيس
* :in ovranon ajjelon etek`i tecin
tecin`a
pen
`trop3c
`frene0e
: `apovt3c `ila`3 ton arx3 ajjeli

* thien oe-ranon ankhelon e-tek-ie te-sien te-siena
pen et ropies ef ren e-the, a-poe-ties ie-la-ie ton
arshie ankhelie,
* ثين اورانون أنجيلون إي تيك إى تي سين تي سينا بين إتروبيس
:  أبوتيس إى ال إى طون أرشى أنجيلى: إف ري ني ثي
* De engelen in de hemel vereren u onder alle mensen
voortdurend, de vreugde zij aan alle volkeren,
de
aartsengelen juichen
 رؤساء. الفرح لجميع الشعوب.* ألن مالئكة السماء تكرمك دائما فى البشريين
المالئكة يهتفون

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* al0inna : bapticma : ton arx3
ajjeli
:
ra2i
Mariam
ke
xaritomen3 : ov Kvrioc metac cov.

* al thien-na, vaptiesma, ton arshie ankhelie,
rashie Mariam ke garie to menie, o Kierios meta
soe.

 راشى ماريام:  طون أرشى أنجيلى:  فاب تيس ما: * ألثينا
.  أو كيريوس ميطاسو: كي خاريتو مينى
* met de koren van engelen zeggende: “Verblijd u,
o Maria, u bent vol van genade, de Heer is met u.

* مع صفوف المالئكة قائلين إفرحى يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب
.معك

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Xere 0e`otoke : xere pen`ajia
par0eni`a : xere me0er0e `o
cwt3ri`a : ra2i Mariam :
* Shere Theo-toke, shere pen akhia partheneeja,
shere me-ther-the o sootiereeja, rashie Mariam,
 شيري ميثير ثيؤ:  شيري بين آجيا بارثينيا: * شيرى ثيؤطوكي
:  راشى ماريام: سوتيريا
* Wees gegroet Moeder Gods, wees gegroet Maagd,
heilig in alles, wees gegroet, Moeder van onze
Verlosser, verblijdt u o Maria,
:  السالم ألم مخلصنا:  السالم للقديسة البتول: * السالم لوالدة االله
: إفرحى يا مريم

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* `dr`eac`ge F5 : ra2i 5=p=ar =e=0v :
ra2i `0mav `mP=x=c .
* ezre-as ekh-fe Efnoetie, rashie tie parthenos
eth-oewab, rashie ethmav em Piegristos.
:  راشى أو تى بارثينوس إثؤواب: * إذرياس إجفي إفنوتى
.راشى إثماف إم بخرستوس
* die God het Woord gebaard heeft, verblijdt u o
heilige maagd, verblijdt u o Moeder van Christus.

:  افرحى أيتها العذراء الطاهرة: * يا من ولدت هللا الكلمة
. افرحى يا أم المسيح

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Xere `tfe : xere `w cemne xere
mi0er0e o =X=c: xere `t2el3t :
xere `tcabe :
* Shere etfe, shere oo semne shere mie-ther-the o
Igriestos, shere et sheliet, shere et save,

 شيري أو سيمني شيري مى ثير ثيؤ: * شيرى إتفي
:  شيري إيت صافي:  شيري إت شيليت: إخرستوس
* Wees gegroet o hemel, wees gegroet o onbevlekte,
wees gegroet o Moeder van Christus, wees gegroet
o Bruid, wees gegroet o wijze,
:  السالم للعروسة: * السالم للسماء السالم للعفيفة السالم ألم المسيح
: السالم للحكيمة

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

*
ra2i
`0mav
`mPen=c=w=r
:
ra2i `povwini `mpikocmoc : xere
a45 `axwravt3c: ton arx3 ajjeli .
* Rashie ethmav em Pensootier, rashie ep oe-ooinie em
pie kozmos, shere af tie a-goo-ravties, ton arshie
ankhelie.

اواوينى إم بى
ُ  راشى إب: * راشى إثماف إم بين سوتير
. شيرى أفتى أخور أفتيس طون أرشى انجيلى: كوزمورس
* Verblijd u o Moeder van onze Verlosser, verblijd u o licht
van de wereld, wees gegroet, u die de blijde boodschap
kreeg van de aartsengel.
 السالم للتي بشرها رئيس:  إفرحي يا أم نور العالم: * إفرحى يا أم مخلصنا
. المالئكة

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Ra2i `m`ptaio : `m`fnav `nge `pxwroc `najjeloc :
* Rashie em ep tajo, em ef nav enzje ep goros
en ankhelos,
:  إم إفناف إنجي إبخوروس إن أنجيلوس: * راشى إم ابطايو

* wees gegroet, u die eervol bent in de ogen
van de engelenkoren,
: * إفرحى يا كرامة منظر صفوف المالئكة

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* ra2i Mariam : ke xaritomen3
: =o=k=c metac cov.
* rashie Mariam, ke garie to menie, o Kierios
meta soe.
.  او كيريوس ميطاسو:  كي خاريتو مينى: * راشى ماريام

* verblijd u o Maria, u bent vol van genade,
de Heer is met u.
. الرب معك: * إفرحى يا مريم يا مملوءة نعمة

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* Eulogimenoc `nje `nnekcyn @ ke
`eulogimenoc @ tyc karpic @
peckari oucarra @

* Evlokhiemenos enzje en nek sien: ke
evlokhiemenos: ties karpies: pes-karie oe-sarra:
:  كي إيف لوجيمينوس: * إفلوجي مينوس إنجي إن نيك سين
:  بيسكارى أوسارا: تيس كاربيس
* Gezegend is uw baring, en gezegend is uw
Vrucht, waarover uw hart zich verblijd,
: * مبارك ميالدك ومبارك هوثمرتك بفرح قلبك

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* ,ere Mariam @ ke ,aritwmeny @
`o Kurioc metacou .

* shere Mariam, ke garie to menie, o Kierios
meta soe.
. أوكيريوس ميطاسو:  كي خاريتو مينى: * شيري ماريام
* wees gegroet Maria, u bent vol van genade,
de Heer is met u.
. * إفرحى يا مريم يا مملوءة نعمة الرب معك

De hymne Zevte penties

لحن ذيفتي بين تيس

* T`cmarwout `n;o qen nihiomi @
`f`cmarwout `nje pekarpoc @ `nhyt
`frasi `mMari`am @

* Et esmaroo-oet entho gen nie hiomie: ef-esmaroooet enzje pe karpos, en hiet ef rashie em Mariam,

إسمارواوت
 إف: سمارواوت إنثو خين نى هيومى
* إت إ
ُ
ُ
: إنجي بي كاربوس إنهيت إف راشى إم ماريام
* Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend
is uw Vrucht, waarover uw hart zich verblijdt, o
Maria,
. ت فى النساء ومبارك هو ثمرتك المفرح قلبك يا مريم
ِ * مباركة أن

لحن ذيفتي بين تيس

De hymne Zevte penties

* ke ,aritwmeny
metacou .

`o

Kurioc

* ke garie to menie, o Kierios meta soe.
. * كي خاريتو مينى أو كيريوس ميطاسو

* U bent vol van genade, de Heer is met u.
. * وجدت نعمة الرب معك
Index- الفهرس
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De hymne
Rashie ne
لحن راشى نى

De hymne Rashie ne

لحن راشي ني

* Rasi ne `w };eotokoc @ Mari`a
`;mau `nIycouc Pi`,rictoc .
* Rashie ne oo tie theotokos Mareeja ethmav
en Iesoes Piegristos.
. ماريا اثماف إن إيسوس بخرستوس: * راشى نى أوتى ثيؤطوكوس
* De vreugde zij aan u, o Theotokos, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مريم أم يسوع المسيح: * الفرح لك يا والدةُ االله
* El fara7o lakie ya walidet ol ielaah Marjam
omme Yasoe3 el Masie7.

De hymne Rashie ne

لحن راشي ني

* Rasi ne `w `tseri `nCiwn @ ;elyl
`mmau `;mau `m`Pouro.
*Rashie ne oo et sherie en Sioon theliel
emmav ethmav em ep oero.
 ثيليل إمماف إثماف إم: * راشى نى أو إتشيرى إن سيون
. إبؤرو
* De vreugde zij aan u, o dochter van
Sion, blijdschap aan de Moeder van de
Koning.
.  ونتهلل بك يا أم الملك: * الفرح لك يا إبنة صهيون

Refrein

المرد

* Rasi ne `w };eotokoc @ Mari`a
`;mau `nIycouc Pi`,rictoc .
* Rashie ne oo tie theotokos Mareeja ethmav
en Iesoes Piegristos.
. ماريا اثماف إن إيسوس بخرستوس: * راشى نى أوتى ثيؤطوكوس
* De vreugde zij aan u O Theotokos, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مريم أم يسوع المسيح: * الفرح لك يا والدةُ االله
* El fara7o lakie ya walidet ol ielaah Marjam
omme Yasoe3 el Masie7.

De hymne Rashie ne

لحن راشي ني

* :elyl `mV] `mpenboy;oc
]laloi `mV] `nIakwb.

@

*Theliel em Efnoetie em pen voi-thos tie
la-loi em Efnoetie en Jakoob.
 تى ال لوى إم إفنوتى إن: * ثيليل إم إفنوتى إم بين فو إيثوس
.ياكوب
* Verblijd u over God, onze Helper, jubel
tot de God van Jakob.
.  هللوا إلله يعقوب: * إبتهجوا باهلل معيننا

Refrein

المرد

* Rasi ne `w };eotokoc @ Mari`a
`;mau `nIycouc Pi`,rictoc .
* Rashie ne oo tie theotokos Mareeja ethmav
en Iesoes Piegristos.
. ماريا اثماف إن إيسوس بخرستوس: * راشى نى أوتى ثيؤطوكوس
* De vreugde zij aan u O Theotokos, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مريم أم يسوع المسيح: * الفرح لك يا والدةُ االله
* El fara7o lakie ya walidet ol ielaah Marjam
omme Yasoe3 el Masie7.

De hymne Rashie ne

لحن راشي ني

*`Fna;elyl
`nje
Iakwb
`fnaounof `nje Picrayl.

@

*If na theliel enzje Jakoob ef na oe-nof enzje
Piesra-iel.
.اونوف إنجى بى إسرائيل
ُ  إفنا: * إفنا ثيليل إنجى ياكوب

* Dat Jakob zich verheuge en Israël zich
verblijde.
.  ويفرح إسرائيل: * فليتهلل يعقوب

Refrein

المرد

* Rasi ne `w };eotokoc @ Mari`a
`;mau `nIycouc Pi`,rictoc .
* Rashie ne oo tie theotokos Mareeja ethmav
en Iesoes Piegristos.
. ماريا اثماف إن إيسوس بخرستوس: * راشى نى أوتى ثيؤطوكوس
* De vreugde zij aan u O Theotokos, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مريم أم يسوع المسيح: * الفرح لك يا والدةُ االله
* El fara7o lakie ya walidet ol ielaah Marjam
omme Yasoe3 el Masie7.

De hymne Rashie ne

لحن راشي ني

* Cena;elyl
sa
ni`eneh
`nceouwnh `nouhelpic.

@

*Se-na theliel sha nie eneh, en se oe-onh
en oe-helpies.
. إن سى أو أونه إن أو هيلبيس: * سينا ثيليل شانى إينيه

* Wij zullen ons verblijden in eeuwigheid, vervuld van hoop.
.  نعم ونترجى: * نتهلل الى األبد

Refrein

المرد

* Rasi ne `w };eotokoc @ Mari`a
`;mau `nIycouc Pi`,rictoc .
* Rashie ne oo tie theotokos Mareeja ethmav
en Iesoes Piegristos.
. ماريا اثماف إن إيسوس بخرستوس: * راشى نى أوتى ثيؤطوكوس
* De vreugde zij aan u O Theotokos, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مريم أم يسوع المسيح: * الفرح لك يا والدةُ االله
* El fara7o lakie ya walidet ol ielaah Marjam
omme Yasoe3 el Masie7.

De hymne Rashie ne

لحن راشي ني

* Va ;elyl cwtten `elol @ hiten
noten `mperkotten.

* Fa theliel sot-ten e-lol, hieten no-ten em per
kot-ten .
. هيتين نوتين إمبير كوتين: * فاثيليل سوتين اي لول
* Verblijdt u o rijpe bloeiende wijnstok.
.  الدسمة المثمرة: * تهللى أيتها الكرمة

Refrein

المرد

* Rasi ne `w };eotokoc @ Mari`a
`;mau `nIycouc Pi`,rictoc .
* Rashie ne oo tie theotokos Mareeja ethmav
en Iesoes Piegristos.
. ماريا اثماف إن إيسوس بخرستوس: * راشى نى أوتى ثيؤطوكوس
* De vreugde zij aan u O Theotokos, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مريم أم يسوع المسيح: * الفرح لك يا والدةُ االله
* El fara7o lakie ya walidet ol ielaah Marjam
omme Yasoe3 el Masie7.

De hymne Rashie ne

لحن راشي ني

* Apahyt `eou`vrane @ e;be palac
qen ou;elyl.
*A-pahiet e-oe efra-ne, ethve palas gen
oe theliel.
. إثفي باالس خين أوثيليل: * أباهيت إى أو إفراني

* Mijn hart heeft zich verblijd, en mijn
tong spreekt van vreugde.
.  من أجل لسانى بتهليل: * قلبى يفرح

Refrein

المرد

* Rasi ne `w };eotokoc @ Mari`a
`;mau `nIycouc Pi`,rictoc .
* Rashie ne oo tie theotokos Mareeja ethmav
en Iesoes Piegristos.
. ماريا اثماف إن إيسوس بخرستوس: * راشى نى أوتى ثيؤطوكوس
* De vreugde zij aan u O Theotokos, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مريم أم يسوع المسيح: * الفرح لك يا والدةُ االله
* El fara7o lakie ya walidet ol ielaah Marjam
omme Yasoe3 el Masie7.

De hymne Rashie ne

* :aformen hormona
na;elyl ha `mpekran.

لحن راشي ني

@

nem

*Tha-for men hormona, nem na theliel ha em
pek ran .
.  نيم نا ثيليل ها إمبيك ران: * ثاف اورمين هورمونا
* De dauw en regen omhullen u, en vreugde is
over uw naam.
.  مداله على أسمك: * الندى والمطر

Refrein

المرد

* Rasi ne `w };eotokoc @ Mari`a
`;mau `nIycouc Pi`,rictoc .
* Rashie ne oo tie theotokos Mareeja ethmav
en Iesoes Piegristos.
. ماريا اثماف إن إيسوس بخرستوس: * راشى نى أوتى ثيؤطوكوس
* De vreugde zij aan u O Theotokos, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مريم أم يسوع المسيح: * الفرح لك يا والدةُ االله
* El fara7o lakie ya walidet ol ielaah Marjam omme
Yasoe3 el Masie7.
Index- الفهرس
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De hymne Sena
etsho
لحن سينا إتشو

De hymne Sena etsho
لحن سينا إتشو
* Cena `tso `nna`svyri tyrou @ `nceso
`mpewou @ `psousou `nnipar;enoc
tyrou @ Mari`a ]`[rompi e;necwc .
* Sena etsho en-na eshfierie tieroe, en se-sho em pe-oo-oe, epshoeshoe en-nie parthenos tieroe, Mareeja tie-etshrompie eth-nesoos.

شو
 إن صا شو إمبى: تيرو
* سينا إتشو إن نا إشفيرى
ُ شو
ُ  إب: اواو
ُ
ُ
. ماريا تى إتشرومبى إثنيسوس: تيرو
إن نى بارثينوس
ُ

* Talrijk zijn uw wonderen, en kostbaar is uw glorie, o
trots van alle maagden, Maria, de schone duif.

 مريم:  يافخر جميع العذارى:  غال هو مجدك: * كثيرة هى عجائبك
.الحمامة الحسنة
* Kathiera heya 3akha-2ebokie, ghalie howa makhdokie,
ya fagr khamie3 el-3azara, Marjam el-7amama el-7asana.

De hymne Sena etsho

لحن سينا إتشو

*`P=o=c Pen=o=c `n;anou`svyri @ pe
pekran hijen `pkahi tyrf.
* Eptshois Penthois en-thenoe eshfierie,
pe pekran hiezjen ep-kahie tierf.
 بي بيكران هيجين: * إبشويس بين شويس إن ثانو إشفيرى
.إبكاهى تيرف
* O Heer onze Heer, hoe wonderbaarlijk
is Uw Naam op de gehele aarde.
. اسمك على األرض كلها: * أيها الرب ربنا ما أعجب

Refrein

المرد
* Cena `tso `nna`svyri tyrou @ `nceso
`mpewou @ `psousou `nnipar;enoc
tyrou @ Mari`a ]`[rompi e;necwc .

* Sena etsho en-na eshfierie tieroe, en se-sho em pe-oo-oe, epshoeshoe en-nie parthenos tieroe, Mareeja tie-etshrompie eth-nesoos.

شو
 إن صا شو إمبى: تيرو
* سينا إتشو إن نا إشفيرى
ُ شو
ُ  إب: اواو
ُ
ُ
. ماريا تى إتشرومبى إثنيسوس: تيرو
إن نى بارثينوس
ُ

* Talrijk zijn uw wonderen, en kostbaar is uw glorie, o
trots van alle maagden, Maria, de schone duif.

 مريم:  يافخر جميع العذارى:  غال هو مجدك: * كثيرة هى عجائبك
.الحمامة الحسنة
* Kathiera heya 3akha-2ebokie, ghalie howa makhdokie,
ya fagr khamie3 el-3azara, Marjam el-7amama el-7asana.

De hymne Sena etsho

لحن سينا إتشو

* Ou`wou nem outai`o @ nem
tekmau `n`,lom `etsocf.
* Oe-oo-oe nem oe-tajo: nem tek mav eneklom etshosf.
. نيم تيك ماف إن إكلوم إتشوسف: او طايو
ُ اواو نيم
ُ او
ُ *
* Glorie en eer zij aan Uw moeder, en een
verheven kroon.
.  ألمك اإلكليل العالي: * مجدا ً مع إكرام

Refrein

المرد
* Cena `tso `nna`svyri tyrou @ `nceso
`mpewou @ `psousou `nnipar;enoc
tyrou @ Mari`a ]`[rompi e;necwc .

* Sena etsho en-na eshfierie tieroe, en se-sho em pe-oo-oe, epshoeshoe en-nie parthenos tieroe, Mareeja tie-etshrompie eth-nesoos.

شو
 إن صا شو إمبى: تيرو
* سينا إتشو إن نا إشفيرى
ُ شو
ُ  إب: اواو
ُ
ُ
. ماريا تى إتشرومبى إثنيسوس: تيرو
إن نى بارثينوس
ُ

* Talrijk zijn uw wonderen, en kostbaar is uw glorie, o
trots van alle maagden, Maria, de schone duif.

 مريم:  يافخر جميع العذارى:  غال هو مجدك: * كثيرة هى عجائبك
.الحمامة الحسنة
* Kathiera heya 3akha-2ebokie, ghalie howa makhdokie,
ya fagr khamie3 el-3azara, Marjam el-7amama el-7asana.

De hymne Sena etsho

لحن سينا إتشو

* }na`tsou `nna`svyri tyrou @
]na`ounof nem to;elyl.
*Tie na-etshoe en na esh-fierie tieroe: tie
na oe-nof nem to-theliel .
 تى نا أونوف نيم تو: * تى نا اتشو إن نا إشفيرى تيرو
.ثيليل
* Verheven zijn al uw wonderen, uw
blijdschap en vreugde.
. وفرحك وبهجتك: * عالية هي عجائبك جميعها

Refrein

المرد
* Cena `tso `nna`svyri tyrou @ `ncaso
`mpewou @ `psousou `nnipar;enoc
tyrou @ Mari`a ]`[rompi e;necwc .

* Sena etsho en-na eshfierie tieroe, en se-sho em pe-oo-oe, epshoeshoe en-nie parthenos tieroe, Mareeja tie-etshrompie eth-nesoos.

شو
 إن صا شو إمبى: تيرو
* سينا إتشو إن نا إشفيرى
ُ شو
ُ  إب: اواو
ُ
ُ
. ماريا تى إتشرومبى إثنيسوس: تيرو
إن نى بارثينوس
ُ

* Talrijk zijn uw wonderen, en kostbaar is uw glorie, o
trots van alle maagden, Maria, de schone duif.

 مريم:  يافخر جميع العذارى:  غال هو مجدك: * كثيرة هى عجائبك
.الحمامة الحسنة
* Kathiera heya 3akha-2ebokie, ghalie howa makhdokie,
ya fagr khamie3 el-3azara, Marjam el-7amama el-7asana.

لحن سينا إتشو

De hymne Sena etsho

* }na`tsou `nna`svyri tyrou @
ou`wou `ebol `nnekac tyrou.

*Tie na-etshoe en na esh-fierie tieroe:
oe-oo-oe evol en ne-kas tieroe.
اواو إيفول إن نيكاس
* تى نا إتشو إن نا إشفيرى
ُ او
ُ : تيرو
ُ
.تيرو
* Verheven zijn al uw wonderen, verheerlijkt
is al uw grootsheid.
. وممجدة هي جميع عظائمك: * عالية هي عجائبك كلها
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De hymne
Fai pe epliemen
ليمن
ِ لحن فاى بي إب

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos,
Maria de Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

* Ou`ctulloc ete `erouwini @ pe
Maria ]par;enoc.
*Oe estiel-los e-te er oe-ooinie, pe
Mareeja tie parthenos.
. بي ماريا تى بارثينوس: اواويني
ُ او إس تيللوس إيتي إير
ُ *
•

Een zuil van licht is de Maagd Maria.
.  هى مريم العذراء: * عمود النور

المرد

Refrein

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos,
Maria de Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

* Cunterbin `etai par;enoc @ han
`;metennec `ntecpar;eni`a.
*Sien ter-vien e-tai parthenos han ethmet en-nes: en tes partheneeja.
 هان إثمي تين نيس إن: * سين تيرفين إيطاى بارثينوس
. تيس بارثينا
* Lankmoedig is deze Maagd en prachtig
is haar maagdelijkheid.
.* صابرة هذه العذراء وحسنة هي بتوليتها

المرد

Refrein

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos,
Maria de Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

* E;be vai `ePencwtyr @ olc
`eqoun etefmetouro.
* Ethve fai a-Pensotier: ols e-goen e-tef
met-oero.
 اولس إيخون اى تيف ميت: * إثفي فاى إي بين سوتير
.اورو
ُ
* Omwille daarvan heeft onze Verlosser
haar opgeheven tot Zijn Koninkrijk.
. * من أجل هذا مخلصنا رفعها الي ملكوته

المرد

Refrein

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos,
Maria de Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

* Af] nac `nni`aga;on @ ny`ete
`mpe bal nau`erwou.
*Af tie nas en nie agathon, nie e-te em
pe-val nav eroo-oe:
.واو
ُ  نى إيتي إم بى فال ناف إير: * أفتى ناس إن نى أغاثون

* En Hij gaf haar de goede gaven, die
door geen oog zijn gezien.
.* وأعطاها الخيرات التي لم ترها عين

المرد

Refrein

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos,
Maria de Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

*`N;o gar pe purgoc et[oci @
kata `pcaji `mpicovoc.
* Entho ghar pe piergos, et-etshosie kata
ep sazj-ie em pie sofos.
 كاطا إبصاجى إمبى: * إنثو غار بي بيرغوس إيت تشوسى
.صوفوس
* U bent de hoge toren, volgens het
woord van de wijze.
.ت هي البرج العالي كقول الحكيم
ِ * أن

المرد

Refrein

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos,
Maria de Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

*`N;o gar oucw] `n`Adam @ nem
nefsyri tyrou eucop.
* Entho ghar oe sootie en Adam, nem nef
shierie tieroe evsop.
تيرو إيف
 نيم نيف شيرى: اوسوتى إن آدام
ُ
ُ * إنثو غار
.سوب
* U bent de redding van Adam en al zijn
kinderen met hem.
.ت هي خالص آدم وبنيه معه
ِ * أن

المرد

Refrein

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos,
Maria de Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

*`N;o
gar
`aly;inon
pima`nselet `nka;aroc.

@

*Entho ghar alie-thienon, pie ma en
shelet en katharos.
.  بى ما إنشيليت إن كاثاروس: * إنثو غار أليثينوس
* U bent waarlijk de reine Bruid.
.ت هي بالحقيقة العروس النقية
ِ * أن

المرد

Refrein

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos,
Maria de Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا

De hymne Fai pe epliemen

ليمن
ِ لحن فاي بي إب

* Mari`a `vrasi `nni`aggeloc
Mari`a `psousou `nni`apoctoloc.

@

* Mareeja ef rashie en nie ankhelos,
Mareeja ep shoe-shoe en nie apostolos.
 ماريا إبشوشو إن نى: * ماريا إفراشى إن نى أنجيلوس
.أبوسطولوس
* Maria, u bent de vreugde van de engelen,
Maria, u bent de trots van de apostelen.

. * مريم فرح المالئكة مريم فخر الرسل

المرد

Refrein

* Vai pe `plumen `w };e`otokoc @

Mari`a `;mau `nUioc :eoc .

* Fai pe epliemen o tie theotokos,
Mareeja ethmav en Eejos Theos.
 ماريا إثماف إن يوس: ليمن أوتى ثيؤطوكوس
ِ * فاى بي إب
.ثيؤس
* Dit is het icoon van de Theotokos, Maria de
Moeder van de Zoon Gods.
.* هذه هي صورة والدة اإلله مريم أم إبن هللا
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De hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

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

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

De hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

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

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

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

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

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

لحن إبؤُرو

De hymne Ep oero

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

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

/  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.قُمت ) وخلصتنا
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Lofzang al salamo
laki Ya Mariam
مديح السالم لك يامريم

Lofzang al salamo laki Ya Mariam

مديح السالم لك يامريم

:  يا أم هللا القــــــدوس: * السالم لك يامريم
:  يا بكر بتول وعروس: * السالم لك يامريم
:  يا تابوت عهد النعمة: * السالم لك يامريم
.  يا ثمرة لذيذة طعمه: * السالم لك يامريم

* El-salamo laki Ya Mariam : Ya om Allahel-qoddoes :

* El-salamo laki Ya Mariam: Ya bikre batoel we-3aroes:

* El-salamo laki Ya Mariam :Ya taboet 3ahd el-ne3ma:

* El-salamo laki Ya Mariam: Ya thamara lazieza e3ma.

Lofzang al salamo laki Ya Mariam

مديح السالم لك يامريم

:  ياجنــــة وفـــــردوس: * السالم لك يامريم
:  حملت الغير محسوس: * السالم لك يامريم
:  يا خليلة سليمـــــــــان: * السالم لك يامريم
.  يادواء يبرىء التعبان: * السالم لك يامريم
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya khannah we ferdos:
* El-salamo laki Ya Mariam: Hamaltie el-gher ma7soes:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya galielat Solayman:

* El-salamo laki Ya Mariam: Ya dawa2 yobre2 et-ta3ban.

Lofzang al salamo laki Ya Mariam

مديح السالم لك يامريم

:  يا ذات البتــــــــــــوليه: * السالم لك يامريم
:  يا رجاء المسيحيـــــة: * السالم لك يامريم
:  يا زرع طاهر مـــبرور: * السالم لك يامريم
. يا سالمة من الشـــرور: * السالم لك يامريم
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya zaat el-batoeleya:

* El-salamo laki Ya Mariam: Ya rakha2 el-massi7eya:

* El-salamo laki Ya Mariam : Ya zar3 taher mabroer:

* El-salamo laki Ya Mariam : Ya salma mien al-sheroer.

Lofzang al salamo laki Ya Mariam

مديح السالم لك يامريم

:  يا شفيعة فى المؤمنين: * السالم لك يامريم
:  يا صالحا ً للخــــــاطئين: * السالم لك يامريم
:  يا ضياء فى الــــبرية: * السالم لك يامريم
.  يا طاهــــــــرة ونقيه: * السالم لك يامريم

* El-salamo laki Ya Maria : Ya shafie3a fel-mo2-menien:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya sala7an lel-gati-ien:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya deya2 fel-bareya :
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya tahra we naqeya.

Lofzang al salamo laki Ya Mariam

مديح السالم لك يامريم

:  يا ظاهرة بأجلى بيان: * السالم لك يامريم
:  يا عروسة للــــــديان: * السالم لك يامريم
:  يا غالية وثمينــــــــة: * السالم لك يامريم
. اضلة وأمينـــــــة
ِ  يا ف: * السالم لك يامريم

* El-salamo laki Ya Mariam : Ya zahra be-akhla bayan:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya 3arosa lel-dayyan:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya ghalya we thamiena:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya fadela we amiena.

Lofzang al salamo laki Ya Mariam

مديح السالم لك يامريم

:  يا قوية فى الحروب: * السالم لك يامريم
:  يا كنز هللا المرهوب: * السالم لك يامريم
: يا لوح العهـــد الجديد: * السالم لك يامريم
.  يا معونة لمن يــــريد: * السالم لك يامريم
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya qaweya fel-7oroeb:

* El-salamo laki Ya Mariam : Ya kanz Allah el-marhoeb:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya lo7 el 3ahd el-khadied:

* El-salamo laki Ya Mariam : Ya ma3oena le man yoried.

Lofzang al salamo laki Ya Mariam

مديح السالم لك يامريم

:  يا نسل طاهر مغبوط: * السالم لك يامريم
:  يا هيكل نقى مضبوط: * السالم لك يامريم
:  يا والــــــــــــدة االله: * السالم لك يامريم
.  يا الئقة له فى عــــاله: * السالم لك يامريم
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya nasle taher maghboet:

* El-salamo laki Ya Mariam : Ya haykal naqie mad-boet:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya waledat al-ielah:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya la-eqa laho fie 3olah.

Lofzang al salamo laki Ya Mariam

مديح السالم لك يامريم

:  يا ياقوت غالى االثمان: * السالم لك يامريم
:  يا زهرة فى البستـان: * السالم لك يامريم
 الكل:  كل المؤمنين: * تفسير إسمك فى أفواه
. مريم أعنا أجمعين: يقولون يا إله العذراء

* El-salamo laki Ya Mariam: Ya ya-oet ghalie el-athman:
* El-salamo laki Ya Mariam : Ya zahra fel bostan:
* Tafsier esmak fie af-wah kol el-mo2-menien : al kol
yaqoeloen ya ielah el-3adra Marjam
: a3enna
akhma3ien.
Index- الفهرس
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De hymne gen efran

لحن خين إفران

De hymne gen efran

لحن خين إفران

*Qen `fran `m`Fiwt nem `P23ri nem
Pi=p=na =e=0v: 5`triac =e=0v `nomoovcioc.
* Gen ef ran em Efjoot nem Epshierie nem pie
Epnevma eth-oe-wab, tie Trias eth-oe-wab en
omo-oesios.

* خين إفران إم إفيوت نيم إبشيرى نيم بى إبنفما إثؤواب تى
. اومواوسيوس
إترياس إثؤواب إن
ُ
* In de Naam van de Vader en de Zoon en de

Heilige Geest, de Heilige Wezensgelijke Drieeenheid.

. * بإسم اآلب واإلبن والروح القدس الثالوث المساوي

Aksia voor de Maagd Maria

أكسيا للعذراء مريم

* A7ia `a7ia `a7ia : 5aji`a Mari`a
5par0enoc.
* Aksia aksia aksia: tie akhia Maria tie
parthenos.
.  تى أجيا ماريا تى بارثينوس: * أكسيا أكسيا أكسيا
* Waardig, waardig, waardig, is de
heilige Maagd Maria.
. القديسة مريم العذراء: * مستحقة مستحقة مستحقة

Laten wij bijeenkomen

فلنجتمع

* Laten wij bijeenkomen, het volk
dat Jezus Christus liefheeft, om
te vereren de Maagd Maria.

ُ
نحن الشعب المحب لإلله يسوع المسيح لنُكرم
* فلنجتمع
. العدرا مري ُم
* Fal nakh-tame3 na7no el-sha3be elmo7iban lil ielaah Jasoe3
lenokarrim el-3adra Marjam.

el-Masie7

Aksia voor de Maagd Maria

أكسيا للعذراء مريم

* A7ia `a7ia `a7ia : 5aji`a Mari`a
5par0enoc.
* Aksia aksia aksia: tie akhia Maria tie
parthenos.
.  تى أجيا ماريا تى بارثينوس: * أكسيا أكسيا أكسيا
* Waardig, waardig, waardig, is de
heilige Maagd Maria.
. القديسة مريم العذراء: * مستحقة مستحقة مستحقة

Hoor, o dochter
إسمعي يا إبنة
* Hoor, o dochter, en neig uw oor, vergeet
uw volk en uw vaders huis, want de
Koning heeft uw schoonheid begeert, Hij
is uw Heer, buig u dus voor hem neer.

،أبيك
* إسمعي يا إبنه وأصغي بسمعك وأنسي شعبك وبيت
ِ
. ألن الملك قد إشتهى ُحسنك فهو ربُ ِك وله تسجدين
* Esma-3ie ya ebna wa esghie be sam-3ik
wa ensie sha3-bekie wa bayte abiekie lie2an el-malek kad eshtaha 7osnik fahwa
Rabokie wa laho tas-khodien.

Aksia voor de Maagd Maria

أكسيا للعذراء مريم

* A7ia `a7ia `a7ia : 5aji`a Mari`a
5par0enoc.
* Aksia aksia aksia: tie akhia Maria tie
parthenos.
.  تى أجيا ماريا تى بارثينوس: * أكسيا أكسيا أكسيا
* Waardig, waardig, waardig, is de
heilige Maagd Maria.
. القديسة مريم العذراء: * مستحقة مستحقة مستحقة

Een kroon
إكليل
* Een kroon van goud, een kroon van
zilver, een kroon van edelstenen, op het
hoofd van de Maagd Maria.

* إكليل من ذهب وإكليل من فضة وإكليل من جوهر كريم على
. رأس العدرا مري ُم
* Ikliel men dahab wa ikliel men fidda wa ikliel
men khaw-har kariem 3ala ra2s el-3adra
Mariam.

Aksia voor de Maagd Maria

أكسيا للعذراء مريم

* A7ia `a7ia `a7ia : 5aji`a Mari`a
5par0enoc.
* Aksia aksia aksia: tie akhia Maria tie
parthenos.
.  تى أجيا ماريا تى بارثينوس: * أكسيا أكسيا أكسيا
* Waardig, waardig, waardig, is de
heilige Maagd Maria.
. القديسة مريم العذراء: * مستحقة مستحقة مستحقة

En de vrede

وسالم

* En de vrede Gods zij met u, o volk van
Christus, met u allen. Moge Hij u met Zijn
vreugde gevende stem doen horen deze woorden:
“Treedt binnen tot de vreugde van het paradijs.”

Door de voorbeden van de Maagd Maria (en de
aartsengel Michaël).

* وسالم هللا يكون معكم ياشعب المسيح بأجمعكم وبصوته الفرح
يسمعنا ويسمعكم القائل ادخلوا إلى فرح الفردوس بصالة مريم
.)العذراء (ورئيس المالئكة ميخائيل
* Wa salaam alla yakoen ma3kom ya sha3b el
Masie7 bie akhma3ekom we bie saw-tiehie el feri7
yosame3na we yosama3kom el-ka-el idgolloe iela
fara7 el-ferdos bie salaat Mariam el 3adra wa ra-ies
al-mala-eka Miega-iel .

Aksia voor de Maagd Maria

أكسيا للعذراء مريم

* A7ia `a7ia `a7ia : 5aji`a Mari`a
5par0enoc.
* Aksia aksia aksia: tie akhia Maria tie
parthenos.
.  تى أجيا ماريا تى بارثينوس: * أكسيا أكسيا أكسيا
* Waardig, waardig, waardig, is de
heilige Maagd Maria.
. القديسة مريم العذراء: * مستحقة مستحقة مستحقة

De Afsluiting van
de Watos Theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات اآلدام

* O engel van deze dag omhoog
stijgend met deze lofzang, gedenk
ons voor de Heer, dat Hij onze
zonden vergeeft.

 أ ُذكرنبا:  إلى العلو بهذه التسببحة: * يا مالك هذا اليوم الطائر
. ليغفر لنا خطايانا: أمام الرب
* Ya malk haza el-yauwm el-ta2er: ielal
3ilow bie haziehie el-tasbe7a: ozkorna
amam el-Rab: le-yaghfer lana gatayana.

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات اآلدام

* De zieken genees hen, en die
ontslapen zijn o Heer schenk hun
rust, en onze broeders in nood,
help ons mijn Heer en hen allen.

 وإخواتنببا:  والببذين رقببدوا يببا رب نببيحهم: * المرضببى إشببفهم
. يا ربي أعنا وإياهم: الذين في كل شدة
* El-marda esh-fiehom : wa allaziena
rakado ya Rabbe naye7hom : wa egwatna
allaziena fie kolle shedda : ya Rabbie
a3enna wa eja-hom.

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات اآلدام

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

 فبي كبل حبين تسببحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
. دائمة في أفواهنا:
* Yoba-rekne alla: wal-nobarek esmaho elkoddoes: fie kol 7ien tas-bie7ataho: daieman fie af wa-henna.

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات اآلدام

* 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 oeoosht emmos ten tie oo-oe nas.
:  نيم بى إبنفما إثؤواب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ
.اواوناس
ُ اواوشت 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.
. نسجد له ونمجده:  الثالوث الكامل:  والروح القدس: * مبارك اآلب واإلبن

De Afsluiting

الختام

* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.* كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
* Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.

. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،* يارب ارحـْـم
*Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

الختام

De Afsluiting

* P=o=c cwtem `eron : P=o=c nai nan
:P=o=c `cmou `eron .
* Eptshois sootem eron, Eptshois nai nan, Eptshois

esmoe eron.

 إبشويس:  إبشويس ناى نان: * إبشويس سوتيم إيرون
. إسمو إيرون
* O Heer hoor ons, o Heer zegen ons, o Heer ontferm U

over ons.

. يارب باركنا
: يارب إرحمنا
: يارب إسمعنا
*
ُ
ُ
ُ
* Jarabo esm3na: Jarabo er7amna : Jarabo berekna.
Index- الفهرس
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De Psalm van vespers
voor het feest van de
Assumptie van de
Heilige Maagd Maria
Zje av sazj-ie

مزمور عشية عيد السيدة
العذراء
جى أفصاجي

De Psalm Van Vespers

مزمور العشية

Ge avcagi e0b35 `nhan`hb3ov`I
evtai3ovt : 5baki `nte Fnov5 :
Zje av sazj-ie ethvietie en han ehvieoewie ev tajoet, tie vakie ente Efnoetie,
 تى ﭬـاكى: ﭼـى أﭬـساﭼـى إثـﭭـيتى إنهان إهـﭭـيؤ َّوى إﭬـطايوت
: إنتى إفنوتى
Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad
Gods.
:  يا مدينة هللا: أعمال مجيدة قد قيلت ألجلك

De Psalm Van Vespers

مزمور العشية

`n0o4 petsoci a4hicen5 `mmoc
2a `eneh : icge ere `fman2wpi `nte
n3etovno4 t3rov `nq35 : =a=l .
enthof pet et-shosie af hie sentie emmos sha
eneh, ies zje e-re efma en shoopie ente nie etoe noef tieroe en gietie, allieloeja

 إس ﭽـى إيرى: إنثوف بيتتشوسى أفهيسنتى إمموس شا إينيه
.  الليلويا: إفمانشوبى إنتى نى إيتونوف تيرو إنخيتى
Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar in eeuwigheid.
Al haar bewoners verblijden zich. Halleluja.
.  هليلويا:  ألن سكنى الفرحين جميعهم فيك: وهو العلى الذى أسسها إلى األبد

De Tawwaf

الطواف

De Psalm van de
Rondgang (de Tawwaf)
Voor de Vasten van de
Heilige Maagd Maria en
haar feesten

الطواف
مزمور
ّ
صوم السيدة العذراء وأعيادها

De Psalm van de Rondgang (de Tawwaf)

مزمور الطواف

Cwtem taseri `anau rek pemasj
: `ari`pwbs `mpelaoc nem `pyi tyrf
`nte peiwt :
Sootem ta sherie a-nav rek pe mash-kh : arie
ep-oobsh em pe la-os nem ep-ie tierf ente pejoot :

 آرى إب اوبش إمبي: سوتيم طاشيرى آناف ريك بي ماشج
: الؤس نيم إبئي تيرف إنتي بييوت
Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw
volk en het huis van uw vader,
:  وأنسى شعبك وبيت أبيك: إسمعى يا ابنتى وانظري وأميلى سمعك

De Psalm van de Rondgang (de Tawwaf)

مزمور الطواف

Je `aPiouro `ere pi;umin `epecai :
je ouyi `n;of pe pet=o=c =a=l.
Zje a pie oero e-re pie thiemien e-pe sai : zje
oe-ie enthof pe pet-tshois allieloja.

 چي اووى إنثوف: اورو إيري بى ثيمين إيبي صاى
ُ چي آبى
. بي بيتشويس الليلويا
laat de koning uw schoonheid begeren, want hij
is uw heer; Halleluja.
.  ألنه هو ربك هلليلويا: فإن الملك قد إشتهى حسنك
Index- الفهرس

Het Responsorium van
het Evangelie Vesper

مــرد إنجيل العشية

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
`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.

َّ نساااء كثياارات نُلا
 ألنااك أناات فخاار:  تعالياات أناات أكثاار ماان جماايعهن: ان كرامااات
. يا مريم والدة اإلله: العذارى
Nisa2 kethirat nolne karamat : ta3a-leijti enti akthar min
gemi3a-honne : li2aneki enti fa`7r el-3azara : ya Mariam
walidato el-ieleh.

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: Mareeja 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
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: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى أو
ُ  تين: 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

Het Responsorium van
het Evangelie Metten

مــرد إنجيل باكر

Het Responsorium van het Evangelie

مرد إنجيل باكر

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
Mareeja 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.

 ياا:  واألمم فاي ضايائك:  يسيرون في نورك: كل ملوك األرض
.مريم أم هللا

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: Mareeja 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
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: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى أو
ُ  تين: 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

Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc
: 03etacmici nan : `mF5 pilojoc .

Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس ميسي:  تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس: نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die
God het Woord, voor ons gebaard heeft.
.السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا هللا الكلمة

voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Tote `al30wc : `n52w4t an `n`hli :
ai2anmov5
`ero
:
ge
52ovr3 `nnovb.
Tote aliethos, en tie shoft an en ehlie, ai shan
moetie ero, zje tie shoerie en 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

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
.قُمت ) وخلصتنا

Een hymne
En tie khen-niesie

لحن إنتي جين نيسي

Een hymne En tie khen-niesie

لحن إنتي جين نيسي

Ent3jenn3ci
t3n
par0enian
efvla7ac : en t3kim3ci ton
kocmon ovkatelipec 0eotoke :
En tie khen-niesie tien partheneejan e-fie
laksas, en tie kie-miesie ton kozmon oe ka-te
lie-pes Theotoke,
 إين تيكي ميسي طون: إنتي جين نيسي تين بارثينيان اي فيالكساس
: كوزمون أوكاتي ليبيس ثيؤطوكى
Bij uw baring bleef uw maagdelijkheid verzegeld en bij uw
heengaan liet u de wereld niet achter, o Moeder Gods,

 في نياحك ما أهملت العالم و: في ميالدك حفظت البتولية وصنتها
: تركته يا والدة االله

Een hymne En tie khen-niesie

لحن إنتي جين نيسي

Metect3c proct3n zw3n m3t3r
vparxov ca t3c zw3c :
me-tes ties pros tien zoo-ien mietier iepargoesa ties zoo-ies,
ميت إس تيس بروس تين زوئين ميتير إيبارخوسا تيس
: زوئيس
want u bent overgegaan tot het eeuwige
leven.
: ألنك إنتقلت الي الحياة يا أم الحياة الدائمة

Een hymne En tie khen-niesie

لحن إنتي جين نيسي

Ketec `precbiec tec cec lvt
rovmen3 ek0anatov tacyvxac
3mwn .
ke tes presvie-es tes ses lietroe me-nie
ek thanatoe tas psiegas iemoon.
كي تيس إبريس فيستيس سيس ليتروميني إكثا ناتو طاس
. بسيكاس إيمون
Door uw voorspraak, red onze zielen van
de dood.
. فبوسائلك إنقذي من الموت أنفسنا

Mohayyar voor de
heilige Maagd Maria
ُمحيَّر للعذراء مريم

Aksia voor de Maagd Maria

أكسيا للعذراء مريم

* A7ia `a7ia `a7ia : 5aji`a Mari`a
5par0enoc.
* Aksia aksia aksia: tie akhia Maria tie
parthenos.
.  تى أجيا ماريا تى بارثينوس: * أكسيا أكسيا أكسيا
* Waardig, waardig, waardig, is de
heilige Maagd Maria.
. القديسة مريم العذراء: * مستحقة مستحقة مستحقة

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* `vnau `mpi`cmou pe vai @ `vnau
`mpi`c;oinoufi etcwtp@ `vnau etenhwc
`ePen=c=w=r @ pimairwmi `n`aga;oc.
* Ef nav em pie esmoe pe fai, ef nav em pie estoi-noefie
et sootp, ef nav e-ten hoos e-Pensootier, pie mai roomie
en aghathos.

:  إفناف إمبي إستوي نوفي إتسوتب: * إفناف إمبي إسمو فاي بى
.  بي ماي رومي إن أغاثوس: إفناف تين هوس إم بين سوتير
* Dit is de tijd van de zegen, de tijd van het fijne wierook,
de tijd om te lofprijzen onze Verlosser, de Goede
Menslievende.

 الوقت الذي نُسبح فيه،  وقت البخور المختار، * هذا وقت البركة
.  محب البشرالصالح،مخلصنا

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Ou`c;oinoufi pe Maria @ ou`c;oinoufi
ouqen tecneji @ ou`c;oinoufi ecmici
`mmof @ saf,a nennobi nan ebol .
* Oe estoi noefie pe Mareeja, oe estoi noefie oe gen
tes nezj-ie, oe estoi noefie asmiesie emmof, shaf ka
nen novie nan evol.
: او إسطوي نوفي اتخين تيس نيجي
ُ : او إسطوي نوفي بي ماريا
ُ *
.  شاف كانين نوفي نان إيفول: او إسطوي نوفي إسميسي إمموف
ُ

* De wierook is Maria, de wierook is in haar schoot, de
wierook die zij heeft gebaard, opdat Hij onze zonden zou
vergeven.
. * البخور هو مريم البخور الذي في بطنها البخور ولدته كي يغفر لنا خطايانا

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Marenhwc nem niaggeloc @ enws
`ebol enjw `mmoc @ je axi``a axi``a axi`a
` @
Mari``a ]par;enoc.
* Maren hoos nem nie ankhelos, en oosh evol enkhoo
emmos, zje akseeja akseeja akseeja, Mareeja tie
parthenos.

 جي:  إنؤش إيفول إنجو إمموس: * مارين هوس نيم ني أنجيلوس
.  تي أجيا بارثيني ماريا: أكسيا أكسيا أكسيا
* Laat ons lofzingen met de engelen en uitroepen
zeggende: “Waardig, waardig, waardig is de heilige Maagd
Maria.”

* فلنسبح مع المالئكة قائلين مستحقة مستحقة مستحقة أيتها
. العذراءالقديسة مريم

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Pi=i=b `n`apoctoloc@ euws e` bol eujw
`mmoc @ je axi``a axi`a
` axi`a
` @ Mari``a
];eotokoc.
* Pie miet esnav en apostolos, ev oosh evol ev khoo
emmos, zje akseeja akseeja akseeja, Mareeja tie
theotokos.

 إفؤش إيفول إفجو: * بي ميت إسناف إن أبوسطولوس
.  تي أجيا بارثيني ماريا:  جي أكسيا أكسيا أكسيا: إمموس
* De twaal apostelen, roepen uit zeggende: “Waardig,
waardig, waardig is de Moeder Gods Maria.”

 مستحقة مستحقة مستحقة: * الرسل اإلثنى عشر يصرخون قائلين
. أيتها العذراءالقديسة مريم

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Maren;wou] `w nimenra] @ `w nisyri
`nor;odoxoc @ `ntentaio `n]par;enoc @
Mari~a ];e`otokoc .
* Maren thoo-oetie oo nie menratie, oo nie shierie
en orthozoksos, en ten tajo en tie parthenos,
Mareeja tie theotokos.
:  اوني شيري إن اورثوذوكسوس: * مارين ثواوتي ني مين راتي
.  ماريا تي ثيؤطوكوس: إن تين طايو إنتي بارثينوس
* Laten wij bijeenkomen, o geliefden, de kinderen
van de orthodoxen, om te vereren de Maagd, de
Moeder Gods Maria.
. * فلنجتمع نحن األبناء األرثوذوكسيين لنكرم العذراء مريم والدة اإلله

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* }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.
 تي إبروس:  تي ثيؤطوكوس إثؤواب: * تي بارثينوس ماريام
. طاتيس إي تين هوت إنتي إب جينوس إنتي تي ميت رومي
* Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe voorspraak
van het menselijk geslacht.

* أيتها العذراء مريم والدة اإلله القديسة الشفيعة األمينة التي لكل
. جنس البشر

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria
ُمحيَّر للعذراء مريم
*
Ten[ici
`mmo
qen
ouem`psa@

nem `elicabet tecuggenyc@ je te`cmarwout `n;o qen nihiomi@ ouoh `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,
oewoh ef esmaro-oet enzje ep oe-ta ente te nezj-ie.

 جى:  نيم إليسابيت تي سينجينيس: * تين تشيسى إممو خين أو إم إبشا
إسمارواوت إنجى إبؤطاه
 اووة إف: مارواوت إنثو خين نى هيومى
تس
ُ
ُ
. إنتى تى نيجى
* Wij verheffen u met waardigheid, met Elisabet uw nicht, zeggende
“Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van
uw schoot.”

 ومباركة:  قائلين مباركة أنت في النساء:  مع أليصابات نسيبتك: * نعظمك بإستحقاق
.هي ثمرة بطنك

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* `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.
 آرى تشيسى إن ثو ايهوتى إيروؤ:* آأوميش إن إسهيمى تشيطايو

. تى ثيؤطوكوس ماريا: جى انثوف بى إبشوشو إن نى بارثينوس:تيرو
* Vele vrouwen ontvingen eer, maar u overtrof hen allen,
want u bent de trots der maagden, O Moeder Gods Maria.

َّ ُ* نساء كثيرات ن
 ألنك أنت:  تعاليت أنت أكثر من جميعهن: لن كرامات
. يا مريم والدة اإلله: فخر العذارى

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* 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
Mareeja 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.

:  واألمام فاي ضايائك:  يسيرون في نورك: * كل ملوك األرض
.يا مريم أم هللا

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `m
m3i `n`al30in3 : xere p
` 2ov2ov `nte
penjenoc : `are`gfo nan `nEmmanov3l.
* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie,
shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en
Emmanoe-iel.

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

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

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Mari`a ];e`otokoc@ Mari`a ]selet
`mmyi@ Mari`a `pcw] `mpengenoc@ Mari`a
]mouki `mmyi ;y`eta Iakwb nau `eroc.
* Mareeja tie theotokos, Mareeja tie shelet emmie,
Mareeja ep sootie em pen khenos, Mareeja tie moekie
emmie thie e-ta Jakoob nav eros.

 ماريا إبسوتي إم:  ماريا تي شيليت إممي: * ماريا تي ثيؤطوكوس
.  ماريا تي موكي ثي إيطا ياكوب ناف إيروس: بين جينوس
* O Maria de Moeder Gods, o Maria de ware Bruid, o
Maria de redding van ons geslacht, o Maria de ware ladder
die Jakob heeft gezien.

،  يامريم خالص جنسنا،  يامريم العروس الحقيقية،* يامريم والدة اإلله
. يامريم السلم الحقيقي الذي رآة يعقوب

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Rasi `w ]selet `mmyi@ `w `tpolic
`mmyi Ciwn@ Mari`a ]ourw `mmyi@ `;mau
`m`pouro `nnie`wn.
* Rashie oo tie shelet emmie, oo et polies emmie
Sioon, Mareeja tie oeroo emmie, ethmav em epoero en nie e-oon.
 ماريا تي:  او إت بوليس إممي سيون: * راشي او تي شيليت إممي
.  إثماف إم إبؤرو إن ني إي اون: أورو إممي
* Verblijd u o ware Bruid, de ware stad Sion, Maria de
ware Koningin, de Moeder van de Koning der Eeuwen.
* إفرحي أيتها العروس الحقيقية يامدينة صهيون الحقيقية يامريم الملكة
. الحقيقية أم ملك الدهور

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* 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.
 جى:  نيم غابرييل بى أنجيلوس: * تين تى نى إمبى شيرى تيسموس
. أو كيريوس ميطاسو: 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.”

 السالم لك يا ممتلئة نعمة:  مع غبريال المالك قائلين: * نُعطيك السالم
. الرب معك:

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Ounis] pe `ptai`o `mMari`a@ `ehote
ni`;myi nem nidikeoc@ `;mau `mP=,=c
piaidi`a@ `vrasi `nni`,ricti`anoc.
* Oe nieshtie pe ep tajo em Mareeja, eho-te nie ethmie nem
nie zieke-os, ethmav em Piegristos pie aizeeja, ef rashie en
nie egriestianos.

:  إيهوتى ني إثمي نيم ني ذيكيؤس: * اونيشتي إم إبطايو ماريا
.  إفراشي إن ني إخريستيانوس: إثماف إمبي إخرستوس بي آيذيا
* Groot is de eer van Maria, meer dan de rechtvaardigen
en vromen, de Moeder van de Eeuwige Christus, de
blijdschap van de christenen.
* عظيمة هي كرامة مريم أكثر من األبرار والصديقين أُم المسيح الذاتي فرح
. المسيحيين

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Ainau `e=g `n`,lom `natlwm@ eu,y
`e`qryi n
` jij `mMi,ayl@ ou`,lom `nnoub
ou`,lom `n hat ou`,lom `mmargarityc@
* Ai nav e-shomt en eklom en at-loom, ev kie e-egrie en zjiezj em Micha-iel, oe-eklom en noeb oe-eklom en hat oeeklom em margharieties,

:  إفكاي إإخاري إن جايج إم ميخائيال: * أيناف إى شومت إن إكلوم إن أتلوم
: او إكلوم إن نوب او إكلوم إن هات او إكلوم إن اوني إممارغاريتيس
* Ik zag drie onverwelkelijke kronen, geplaatst in de
handen van Michaël: een kroon van goud, een kroon van
zilver, een kroon van edelstenen.
* رأياات ثالثااة أكالياال غياار مضاامحلة موضااوعة بااين ياادي ميخائياال إكلياال ذه اب
. وإكليل فضة وإكليل من حجر جوهري

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

* Je =al =al
Pennou] pe.

=al

ُمحيَّر للعذراء مريم

pi`wou

va

* zje allieloeja allieloeja allieloeja pie oo-oe fa
Pennoetie pe.
. * جي الليلويا الليويا الليلويا بي اواوفا بين نوتي بى
* Laat ons zeggen: Halleluja, Halleluja,
Halleluja. Glorie zij aan onze God.
. * فلنقل هلليلويا هلليلويا هلليلوياالمجد هو إللهنا

Mohayyar voor de heilige Maagd Maria

ُمحيَّر للعذراء مريم

* Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : w
` tenu n
`
n3b t3ren 50e`otokoc : Maria `0mav n
`
Iycouc Pi`,rictoc : `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon : oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos : Mareeja ethmav in Iesos
Pegrestos: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين شويس إن نيب تيرين تى: * آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين:  ماريا إثماف إن إيسوس بي إخرستوس: ثيؤطوكوس
. نوفى نان إيفول
* Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder Gods: Maria
de Moeder van Jezus Christus: dat Hij onze zonden vergeeft.

 مـريم أم يسوع المسيح:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: * إشفعى فينا
.ليغـفـر لنا خطايانا
Index- الفهرس

Psalm voor de Liturgie
voor het Feest van de
Assumptie van de
Heilige Maagd Maria

مزمور قداس عيد السيدة
العذراء

Psalm voor de Liturgie

مزمور القداس

Eu`e`ouwst `mmof `nje niseri `nte Turoc
qen handwron @ ouoh eu`eerlitaneuin `m
pefho `nje niramaoi `nte pilaoc `nte `p
kahi@
Ev-e oe-oosht emmof enzje nie sherie ente Tieros
gen hanzooron, oewoh ev-e erlietanevien em pef ho
enzje nie rama-oi ente pie la-os ente ep kahie,

إف أي اواوشت إمموف إنجي ني شيري إنتى تيروس خين هان
 اووة إف إيرليطان فين إم بيف هو إنجي ني راما اوي إنتى: ذورون
: بي الؤس إنتى إبكاهي
Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen, in kleurig
geborduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid,

وله تسجد بنات صور بالهدايا ويتلقون وجهه أغنياء شعب األرض

Psalm voor de Liturgie

مزمور القداس

`p`wou

tyrf `n`tseri `m`pouro
`n`ecebwn@
ecjolh
eccelcwl
`nou;o `nry]: =a=l .
ep oo-oe tierf en et sherie em ep oero en esevoon, es kholh es sel-sool gen oe-tho en
rietie, allieloeja

 إسجولة: إب اواو تيرف إن إت شيري إم إبؤرو إن أي سيفون
.  الليلويا: إس سولسيل إن اوثو إن ريتي
worden tot u gebracht; onder vreugde en jubel worden zij
binnengeleid, zij komen in des konings paleis, Halleluja.

. كل مجد إبنه الملك من داخل مشتملة متزينة بأشكال كثيرة هلليلويا

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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:  نيم إليسابيت تي سينجينيس: تين تشيسى إممو خين أو إم إبشا
إسمارواوت إنجى إبؤطاه
 إف: مارواوت إنثو خين نى هيومى
تس
ُ
ُ
. إنتى تى نيجى
Wij verheffen u met waardigheid, met Elisabet uw nicht, zeggende
“Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van
uw schoot.”

 ومباركة:  قائلين مباركة أنت في النساء:  مع أليصابات نسيبتك: نعظمك بإستحقاق
.هي ثمرة بطنك

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: Mareeja 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
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: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى أو
ُ  تين: 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

)1(
Aspasmos Adam
(Efra7ie ja Mariam)
األسبسمس اآلدام
) ( إفرحي يا مريم

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* Ovno4 `mmo Marià`a : 5bwki ovoh
5mav :

* Oe-nof emmo Mareeja, tie vokie oewoh tie
mav,
:  تي فوكي اووه تي ماف: اونوف إممو ماريا
ُ *
* Wees blij Maria, de dienstmaagd en
moeder,
:  العبدة واأل ُم: * إفرحي يا مريم
* Efra7ie ja Marjamoe, el-3abda wa elommoe,

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* ge f3 etqen pe`am3r : niajjeloc
cehwc `ero4 .

* zje fie et gen pe amier, nie ankhelos se hoos
erof.
. ني آنجيلوس سي هوس إيروف: * جي في إتخين بي أمير
* want degene die in uw schoot is; de engelen
prijzen Hem.
. المالئكة تُسبحه: * ألن الذي في حجرك
* lie-an allezie fie 7ig-rikie, al-mala-ekka-to
tosabe7ahoe.

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* Ovoh nixerovbim : ceovw2t `m
mo4 a7iwc :

* Oewoh nie Sheroe-biem, se oe-oosht emmof
akseejos,
: اواوشت إمموف أكسيوس
ُ  سي: * اووه ني شيروبيم
* En de Cherubim, aanbidden Hem in
waardigheid,
:  يسجدون له باستحقاق: * والشاروبيم
* Wa al-Sherobiem, jas-khodoena lahoe beste7kak,

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* nem nicerafim : qen ovmet
atmovnk.

* nem nie Serafiem, gen oe met atmoenk.
.او ميت أتمونك
ُ  خين: * نيم ني سيرافيم
* en de Serafim, zonder ophouden.
. بغير فتور: * والسيرافيم
* wa el-Serafiem bekgeirie fietoer.

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

*`Mmon `ntan `nouparryci`a @
qaten Pen[oic Iycouc Pi,rictoc @
* Emmon entan en oe par-riesia, ga-ten pentshois
Iesoes Piegristos,
 خاتين بين تشويس إيسوس بي: * إممون إنطان إنؤ باريسيا
: إخرستوس
* Wij hebben geen moed, bij onze Heer Jezus
Christus,

:  عنـد ر ِبّنـا يسـوع المسيح: * ليـس لنـا دالـة

* Laisa la-na dalla 3end rabbene Jassoe3 al
Massie7,

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* ,wric netwbh nem ne`precbi`a @
`w
ten[oic
`nnyb
tyren
];e`otokoc.

* goories ne toobh nem ne presvia, oo ten tshois en
nieb tie-ren tie theotokos.
 اوتين شويس إن نيب تيرين: * خوريس ني طوبه نيم ني إبريسفيا
. تي ثيؤطوكوس
* zonder uw voorbede en voorspraak, o ons aller
Vrouwe, de Moeder Gods.
. السيـدةُ والـدةُ اإللــ ِه:  يا سيدتنـا كلـِّنــا: ـك وشفاعـتُك
ِ ُ * ســـوى طلبـــاتـ
* sewa telbatokie washafa-3atokie, ja sajeda-tana
kollona, al-sajeda waledat-ol ielaah.

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

: الرب الضابط الكل
 أيها: * قدوس قدوس قدوس
ُ

* Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo eldabet elkol,

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

.  ثبته علي كرسيه: رئيس الكهنة
)...( * البابا أنبا
ُ

* albaba anba (…) , ra-ieso el-kahana, thabet-hoe 3ala
Korsieh.

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

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

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

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

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* abba (...) pi`epickopoc
matajrof hijen pef`;ronoc .

@

* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

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

. ثبته علي كرسيه: ) اُسقُفنا...( * األنبا

* elanba (...) oskofana (motranna), thabethoe 3ala
korsieh .

)2(
Aspasmos Adam
(howaza ma howa
al7asan)

األسبسمس اآلدام
)(هوذا ما هو الحسن

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* H3ppe ovpe0nane4 : ic ovpet
holg :

* Hiep-pe oe peth-na-nef, is oe pet holkh,
:  يس أو بيت هولج: * هيببى أوبيث نانيف
* Zie, hoe goed en liefelijk het is,
:  او ما هو الحلو: * هوذا ما هو الحسن
* Howaza ma howa al7asan, aw ma howa al
7elw,

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* eb3l epier`fmev`i : `n50e0tokoc
Maria .

* e-viel e-pie er ef mevie, en tie theotokos
Mareeja.
.  إنتى ثيؤطوكوس ماريا: * إيفيل إيبى إير إفميـﭭـئى
* om te gedenken de Moeder Gods Maria.
.  والدة اإلله مريم: * إال تذكار
* ella tezkaar waledato el elah Mariam.
Hiena enten hoos - هينا إنتين هوس

Aspasmos Watos
( Anok niem )
ُ أسبسمس وا
طس
) ( أنوك نيم

Aspasmos Watos

ُ األسبسمس الوا
طس

Anok nim qa piebi3n : para ovon
niben ethigen pikahi :

Anok niem ga pie e-vien, para oe-on nieven et
hiezjen pie kahie,
 بارا اواون نيـﭭـن إت هيـﭽـين بى: أنوك نيم خا بى إيـﭭـين
: كاهى
Wie ben ik, de zwakste van allen die op aarde
zijn,
:  أكثر من كل من على األرض: من أنا الضعيف
Men ana al da3ief, akthar min kol man 3ala al ard,

Aspasmos Watos

ُ األسبسمس الوا
طس

E0ricagi `mpe4taio : Maria `t2eri `n
Iwakim .

ethrie sazj-ie e-pe tajo, Mareeja et sherie en
Jooakiem.
.  ماريا إتشيرى إن يواكيم: إثرى صاﭼـى إمبيف طايو
dat ik kan spreken van uw eer, o Maria,
dochter van Joachim?!
.  يا مريم إبنة يواقيم: لكى أنطق بكرامتك
Likay antek be karamtek, ya mariam ebnat jooakiem.

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

A=l =a=l =a=l : `cmou `enimwou
`m`viaro :
Allieloeja allieloeja allieloeja, Esmoe e-nie
moo-oe emefjaro,

. مواو إم إفيارو
 إسمو إيني: الليلويا الليلويا الليلويا
ُ
Halleluja Halleluja Halleluja, Zegen de wateren
van de rivieren,

.  بارك مياة األنهار: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Allieloeja allieloeja allieloeja, Barik mejahi el-anhaar,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

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.

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
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.
قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت السماء واألرض مملوءتان من
.مجدك األقدس
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el samaa wal
ardoe mamloe-atanie men makh-die kal akdas.

Gebed van de Breking
ال ِقسمة

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

هــوذا كائـن معنـا على هـذه المائــد ِة اليــوم
عمانوئيــ ُل إل ُهـنـا حمـ ُل اللـه الــذي يحم ُل خطيــة
،الجـالــس على كـــرسي مجــد ِه
،العالــم ك ِلـه
ِ
ُ
 الــذي تـُسب ُحه،ت السمائيــ ِة
الـــذي
ِ تقــف أمامه جمي ُع الطغما
ُ
،ـر ويسجـ ُد له رؤســا ُء المالئكــ ِة
ِ المالئكـةُ بأصوا
ُ  ويـ ُخ،ت البـركـ ِة
Zie, vandaag met ons aanwezig op deze tafel,
is Emmanuël onze God, het Lam Gods, dat de
zonden van de hele wereld wegneemt, Die
gezeten is op de troon van Zijn glorie en voor
wie al de hemelse rangen staan, De engelen
loven Hem met stemmen van zegen en de
aartsengelen buigen neer en aanbidden Hem.

Gebed van de Breking

غيـر المتجسـديـن يقـولـون
ت
ِ األربعــةُ الحيـوانـا
ِ
 واألربعةُ والعشرون،ت
ِ تسبحـة الثالثـة التـقـديسا
 وأربعةُ وعشرون،قسيسا ً جلـوس على كراسيهم

ال ِقسمة

 وأربعةُ وعشـرون جامـا ً من ذهب في،سهم
ِ إكليـل ذهب على رؤو
، مملـوءةً بخورا ً الـذي هـو صلواتُ القـديسيـن،أيـديهـم
De vier onlichamelijke, levende wezens zingen
de lofzang van het Trisagion, en de
vierentwintig oudsten zitten op hun tronen,
met vierentwintig kronen op hun hoofden en
in hun handen vierentwintig gouden schalen,
vol wierook; dit zijn de gebeden der heiligen.

Gebed van de Breking

ُ والمائـة،ي ِ إلى أبـ ِد اآلبـديـن
ّ ويسجدون أمام الح
وأربعـة وأربعـون الفــا ً البتـوليـون غيـر الـدنسيـن
 قـدوس قـدوس قـدوس: يسبحـون الـرب قـائليـن

ال ِقسمة

ُ
ث األقـدس ونسب ُحه
،آميــن الليلــويــا
ِ ونحــن أيضا ً نسجــ ُد للثالـو
،اآلب ضابط الكـ ِ ّل آميــن الليلــويــا
 قـدوس اللـه: قــائليــن
ُ
En zij buigen neer voor de Levende tot in de
eeuwen der eeuwen, En de honderd
vierenveertigduizend
onbevlekte
maagden
loven de Heer, zeggende: “Heilig, heilig, heilig,
Amen. Halleluja.” Ook wij aanbidden de Heilige
Drieeenheid en loven Hem, zeggende : “Heilig
is God de Almachtige Vader. Amen. Halleluja.

ال ِقسمة
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ع المسبي ُح ربُبـنا آميـبـن
قـدوس إبـُنبـه الوحيبـ ُد يسبـو ُ
بببـدس البببببـاراقلي ُ
ط
الليلــويـببببـا ،قببببـدوس الـببببـرو ُ
ح القب ُ
آميــن الليلــويــا ،مقـدسـة ومملوءة مجـدا ً والــدةُ
اإللـ ِه الطاهــرةُ القـديسـةُ مـريــ ُم العـذراء آميــن الليلــويــا ،مقـدســة
العالـــم ك ِلــه
ومملوءة مجـدا ً هـذه الــذبيحـةُ التي ُذبـِحــتْ عن حيــا ِة
ِ
آميــن الليلــويــا،
Heilig is Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
onze Heer. Amen. Halleluja. Heilig is de Heilige
Geest, de Trooster. Amen. Halleluja.” Heilig en
glorievol is de zuivere Moeder Gods, de heilige
Maagd Maria. Amen. Halleluja. Gezegend en
glorievol is dit offer, dat geslacht is voor het leven
van de hele wereld. Amen. Halleluja.
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ال ِقسمة

 إن: ًصنـا الصال ُح قــائــال
ُ من أجـ ِل هـذا صرخ مخل
، ودمي هـو مشـرب حـق،جسـدي هـو مأكل حـق
ُ
يكـون في وأنــا
ويشـرب دمي
من يأكـ ْل جسـدي
ْ
ً أيضا
ُ
 ط ِ ّهــــر أنـفسنا وأجسـادـا، نسـألـُك يا سيــدنــا،أكـــون فيــه
،وأرواحنا
Daarom riep onze Goede Verlosser zeggende:
"Mijn Lichaam is ware spijs en Mijn Bloed is
ware drank.“
“Wie Mijn Lichaam eet en mijn Bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.“
Wij vragen U, onze Meester, reinig onze zielen,
lichamen en geesten,
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ال ِقسمة

ونـفـس
،نـقـيتيـن
وشفـتيـن
،لكي بقلـب طاهـر
ِ
ِ
ِ
، وإيمان بال ريــاء،غيـر مخـزي
 ووجه،مستنيـر ِة
ِ
، ورجــاء ثابــت، وصبـر كامـل،ونيـة نقيـة
قـدوس
اآلب ال
 أن نطلب إليــك أيهــا،بغيـر خـــوف
نجسـر بــدالـة
ُ
ُ
ُ
ِ
...  أبـانــا الـذي في السمــوات:  ونقــول،ت
ِ الـذي في السمــوا
opdat, met een rein hart, zuivere lippen, een
verlichte ziel, een gezicht zonder schaamte, een
oprecht geloof, een zuivere bedoeling, volmaakt
geduld en een onwankelbare hoop, wij het wagen
met vrijmoedigheid en zonder vrees tot U te
bidden, o God, Heilige Vader die in de hemelen
zijt, en te zeggen: Onze Vader ...

التوزيع
het uitdelen van de communie
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De Hymne Anok niem
المدائح
De Lofzang
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 .

.  هلليلويا: يارب المج ُد لك
المج ُد 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 وارحمنــا,* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
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De Hymne Anok niem
لحن أنوك نيم

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Anok nim qa piebi3n : para ovon
niben ethigen pikahi :

* Anok niem ga pie e-vien, para oe-on nieven
et hiezjen pie kahie,
 بارا اواون نيـﭭـن إت هيـﭽـين بى: * أنوك نيم خا بى إيـﭭـين
: كاهى
* Wie ben ik, de zwakste van allen die op
aarde zijn,
:  أكثر من كل من على األرض: * من أنا الضعيف

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* E0ricagi `mpe4taio : Maria `t
2eri `nIwakim .

* ethrie sazj-ie e-pe tajo, Mareeja et sherie en
Jooakiem.
.  ماريا إتشيرى إن يواكيم: * إثرى صاﭼـى إمبيف طايو
* dat ik kan spreken van uw eer, o Maria,
dochter van Joachim?!
.  يا مريم إبنة يواقيم: * لكى أنطق بكرامتك

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Apilojoc pil3miovrjoc : `I
a4sicar7 `ebol `nq35 :
* A-pie loghos pie ziemie-oerghos, ie af etshie
sareks evol en gietie,
 اى إفتشى صاركس: * آبى لوغوس بى ليمى أورغوس
: إيفول إنخيتى
* Het Woord, de Schepper, is gekomen en
nam het vlees aan uit u,
:  أتي وتجسد منك: * الكلمة الخالق

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Aremici `mmo4 ere oi `mpar0enoc
: Maria `t2eri `nIwakim .
* a-re miesie emmof e-re oi em parthenos,
Mareeja et sherie en Jooakiem.
 ماريا إتشيرى: * أري ميسى إمموف إيري أوى إم بارثينوس
. إن يواكيم

* u baarde Hem terwijl u maagd bleef, o
Maria, dochter van Joachim.
.  يا مريم إبنة يواقيم: ت باقية عذراء
ِ * ولدتيه وأن

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Baraxiac a4mov5 `ero : ge
anatol3 `mm3i :

* Barageejas af moetie e-ro, zje tie anatolie
emmie,
:  ﭼـى أناطولى إممى: * بارشياس أﭭموتى إيرو
* Barekja noemde u het Ware Oosten,
:  الشرق الحقيقي: دعاك
* براشيا
ِ

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* `Eta P=x=c 2ai nan `nq35 :
Maria `t 2eri `nIwakim .

* e-ta Piegristos shai nan en gietie, Mareeja et
sherie en Jooakiem.
 ماريا إتشيرى إن: * إيطا بخرستوس شاى نان إنخيتى
. يواكيم
* waaruit Christus over ons geschenen heeft,
o Maria, dochter van Joachim.
.  يا مريم إبنة يواقيم: * الذي أشرق لنا المسيح منك

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Bakt3ria acfiri `ebol : xwric so

nem `tco :
* Baktiereeja as fierie evol, goories etsho nem
etso,
:  خوريس تشو نيم إتسو: * فاك تيريا أسفيرى إيفول
* De staf die bloeide zonder beplanting of
bewatering,

:  وال سقي: * قضيب أزهر بغير غرس

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Ac2wpi `ntvpoc `n5par0enoc :
Maria `t2eri `nIwakim .
* as shoopie en tiepos en tie parthenos,
Mareeja et sherie en Jooakiem.
 ماريا إتشيرى إن: * أس شوبى إن تيبوس إنتى بارثينوس
. يواكيم
* is een symbool geworden van de Maagd, o Maria,
dochter van Joachim.

.  يا مريم إبنة يواقيم: * صار مثاالً للعذراء

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Jenoc t3r4 `nte 5metrwmi : nem
nitajma `nte `psici arsici :

* Khenos tierf ente tie met roomie, nem nie
taghma ente ep etshiesie, a-re etshiesie,
 نيم تى طاغما إنتى: * جينوس تيرف إنتى تى ميت رومى
: إبتشيسى أرتشيسى
* Alle geslachten der mensen en de rangen in
den hoge,
:  وطغمات العالء: * كل جنس البشرية

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* `n0o ehote rwov t3rov : Maria `t
2eri `nIwakim .

* Intho e-ho-te roo-oe tieroe, Mareeja et
sherie en Jooakiem.
.  ماريا إتشيرى إن يواكيم: * إنثو إيهوتى رواو تيرو
* u overtrof hen allen zeer, o Maria, dochter van
Joachim.

.  يا مريم إبنة يواقيم: ً ت أكثر منهم جميعا
ِ ت أن
ِ * إرتفع

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Je jar Pu pianarxoc
a4cwtp `mmo `nov`0ronoc na4 :

:

* Khe ghar Eptshois pie anargos, af sootp
emmo en oe ethronos naf,
 أفسوتب إممو إن أو: * جى غار إبتشويس بى آن أرخوس
: إثرونوس ناف
* Want de Heer Die zonder begin is, koos u uit om
Zijn troon te zijn,

: ً ختارك له كرسيا
ِ  إ: * ألن الرب الذي بال بداية

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* `W52elet `mparado7on
Maria `t2eri `nIwakim .

:

* oo tie shelet em parazokson, Mareeja et
sherie en Jooakiem.
.  ماريا إتشيرى إن يواكيم: * أوتى شيليت إم باراذوكصون

* O wonderbaarlijke Bruid, o Maria, dochter
van Joachim.
.  يا مريم إبنة يواقيم: * أيتها العروس العجيبة

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* David pega4 ge `a Pu F5 :
cwtp `nCiwn na4 `mman2wpi :

* Davied pe khaf zje a Eptshois Efnoetie,
sootp en Sioon naf em man shoopie,
 سوتب إن سيون: * داﭭيد بي جاف ﭼـى آ إبتشويس إفنوتي
: ناف إممان شوبى
* David zei dat de Heer God zich Sion tot
Zijn woonplaats verkoren heeft,
: ً  إختار صهيون له مسكنا: * داود قال أن الرب اإلله

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Ciwn jar te 5par0enoc :
Maria `t2eri `nIwakim .

* Sioon ghar te tie parthenos, Mareeja et
sherie en Jooakiem.
.  ماريا إتشيرى إن يواكيم: * سيون غار تى تي بارثينوس
* Want Sion is de Maagd, o Maria, dochter van
Joachim.

.  يا مريم إبنة يواقيم: * ألن صهيون هي العذراء

لحن أنوك نيم

De Hymne Anok niem

* Dani3l a4mov5 `ero : ge
pitwov `nno3ron :
* Danie-jiel af moetie e-ro, zje pie too-oe en
no-ieron,
:  ﭼـى بى طوأو إن نو إيرون: * دانييل أﭭموتى إيرو

* Daniël noemde u de rationele berg,
:  الجبل العقلي: دعاك
* دانيال
ِ

De Hymne Anok niem
لحن أنوك نيم
* `N0o pe pitwov ettagr3ovt :
Maria `t2eri `nIwakim .

* entho pe pie too-oe et takhrie-oet, Mareeja et
sherie en Jooakiem.

 ماريا إتشيرى إن: * إنثو بى بي طوأو إت طاجريوت
. يواكيم
* u bent de standvastige berg, o Maria, dochter van
Joachim.

.  يا مريم ابنة يواقيم: ت هي الجبل الثابت
ِ * أن

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Epia7iwma `nte Adam : nem
perman2wpi `narxeoc :

* E-pie aksie-ooma ente Adam, nem nef ma
enshoopie en arshe-os,
:  نيم بير مان شوبى إن أرشيوس: سيوما إنتى آدام
ّ * إيبي أك
* Christus heeft Adam weer hersteld tot zijn
rang en eerste,
:  ومسكنه األول: * رتبة آدم

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* `A pixrictoc tac0wov na4 e0b35
: Maria `t2eri `nIwakim .

* a Piegristos tas-too-oe naf
Mareeja et sherie en Jooakiem.

ethvietie,

 ماريا إتشيرى إن: * أبخرستوس طاستوأو ناف إثـﭭيتى
. يواكيم
* woonplaats door u, o Maria, dochter van
Joachim.

.  يا مريم إبنة يواقيم: * المسيح ردهما له من أج ِلك

De Hymne Anok niem

لحن أنوك نيم

* Ere nem qen nicofoc : nikath3t
nem nipictoc :
* E-re niem gen nie sofos, nie kat hiet nem nie
piestos,
 نى كات هيت نيم نى: * إيرى نيم خين نى سوﭭوس
:بيستوس
* Wie onder de wijzen, de verstandigen en
gelovigen,

:  الفهماء والمؤمنين: * من في الحكماء

لحن أنوك نيم

De Hymne Anok niem

* `Ete `mpovgw `nne makaricmoc :
Maria `t2eri `nIwakim .
* e-te em poe khoo en ne makariesmos,
Mareeja et sherie en Jooakiem.
.  ماريا إتشيرى إن يواكيم: * إيتى إمبو جو إن نى ماكاريسموس
* spreekt niet van uw gezegendheid, o Maria,
dochter van Joachim.

.  يا مريم إبنة يواقيم: * لم يقل بطوباويتك
Index- الفهرس
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المدائح
het uitdelen van de communie

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله
مديح يا أم النور يا فخر األمة
مديح أبـدى باسم القـدوس

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله
* أول ما أبدى أسبح اإلله  :إله تعالى ال رب سواه  :وأمدح
مريم البكر الفتاه  :إشفعي فينا يا مريم .

لك يا بدء السرور  :يا من إشتملتي بأبهى النور :
* السالم ِ
ت الحي الغير منظور  :إشفعي فينا يا مريم .
وحمل ِ
* بتول نقية شريفة النسب  :من سبط نقي طاهر منتخب :
شفاعتك قوية تزيل الغضب  :إشفعي فينا يا مريم .
ت في أحشاك سر جليل  :يا مرهم
ت بفرح جزيل  :وحمل ِ
* تهلل ِ
شافي لكل عليل  :إشفعي فينا يا مريم .

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله
يطوبونك يا أم المسيح  :وأنا
* جميع األلسن بالتفريح :
ِ
الخاطئ أصرخ وأصيح  :إشفعي فينا يا مريم .

* جئتك حبا ً وأنت تعلمي بى  :أكثر من ناسي وأهلي وأحبابي
 :وإن ضربوا القرعة أنت نصيبي  :إشفعي فينا يا مريم .
* خاطري طول عمري وحياتي  :أكون مادحك كل أوقاتي :
لتكوني عوني عند مماتي  :إشفعي فينا يا مريم .
ت
* درة ثمينة واسمك غالي  :يا خدرا ً طاهرا ً يتاللى  :أن ِ
ربحي ورأس مالي  :إشفعي فينا يا مريم .

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله
* روايحك زكية تفوق األطياب  :وعصيرك أحلي من كل
شراب  :يروي ويزيل كل األتعاب  :إشفعي فينا يا مريم .

ت وصفا ً وشرفا ً جليل  :عن كل نساء آل إسرائيل  :يا
* زد ِ
ويل من جحدك يصير ذليل  :إشفعي فينا يا مريم .
ت رب
ت يا بكر ونقية  :ألنك حمل ِ
* سماء ثانية جسدانية  :دعي ِ
البارية  :إشفعي فينا يا مريم .
فيك على المزمار  :الرب
فيك داود البار  :ومدح ِ
* شرح ِ
إشتهى ُحسنك وإختار  :إشفعي فينا يا مريم .

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله
* سببا صرتي لخالص آدم  :بعد إن كان مأسور نادم  :صار
وارث ملكوت دايم  :إشفعي فينا يا مريم .

* ضافك إله عظيم معبود  :له التمجيد مع السجود  :و أوفانا
الوعد الموعود  :إشفعي فينا يا مريم .
طوباك في كل األجيال  :يا والدة الملك المتعال  :قد تشرف
*
ِ
قدرك بالكمال  :إشفعي فينا يا مريم .
* ظفرتي بنعمة من عند هللا  :كقول غبلاير في بشراه :
وجدتي داله دون أصفياه  :إشفعي فينا يا مريم .

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله
عليك شهدت جميع األباء  :كل منهم قدم بإجابة  :وقد
*
ِ
دعوك قبة وسحابة  :إشفعي فينا يا مريم .
ت
* غابت فيك كل األفهام  :وأمكنهم أن يصفوك بكالم  :حمل ِ
اإلله كشبه غالم  :إشفعي فينا يا مريم .
طوباك يا
ت فوق المقدار :
ت مراتب كل األبرار  :وتفضل ِ
* فق ِ
ِ
ُ
طهر األطهار  :إشفعي فينا يا مريم .

* قد صرت القصر البهي  :وحملت اإلله الغير محوى :ومنك
ظهر السر الخفي  :إشفعي فينا يا مريم .

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله
* كملت أقوال األنبياء  :وكل شهادات نبوية  :عن حبلك يا بكر
نقية  :إشفعي فينا يا مريم .

لك يليق كل التعظيم  :يا مريم يا إبنة يواقيم  :تشبهتي
* ِ
بخيمة إبراهيم  :إشفعي فينا يا مريم .
أدعوك يا مريم  :منبر طاهر وعرش معظم  :وإن قلت
* ماذا
ِ
الكرسي أنت أعظم  :إشفعي فينا يا مريم .
نعظمك مدى األعمار  :ونطوبك بفرح ووقار  :ألننا بإبنك
* ِ
صرنا أحرار  :إشفعي فينا يا مريم .

مديح أول ما أبدى أسبح اإلله
* هدوءا ً بطول الدوام  :أعطى شعب البيعة بتمام  :ليكونوا
محفوظين بسالم  :إشفعي فينا يا مريم .

طوباك يا
لك يا أم الرحمة  :يا والدة اإلبن الكلمة :
ِ
* والسالم ِ
مملؤة نعمة  :إشفعي فينا يا مريم .

/

/

/

الفهرس Index-

مديح يا أم النور يا فخر األمة

مديح يا أم النور يا فخر األمة

* يا أم النور يا فخر األمة  :يا بدأ السرور يا
كنز النعمة  :يا أصل الحبور معدن الرحمة  :يا
مريم يا إبنة يواقيم .

شرفكي بكمال يا إبنة داوود :
* الرب المتعال الحي المعبود ّ :
وأتاكي غبلاير بالسر الموعود  :يا مريم يا إبنة يواقيم .
* أعطاكي التطويب  :بحلول النعمة  :بسر عجيب حملت
الكلمة  :وأنقذ كل كئيب من وثاق الظلمة  :يا مريم يا إبنة يواقيم
اليك يا إبنة صهيون :
لك يا عصا هارون  :الطوبى ِ
* السالم ِ
يفرح بإسمك الصديقون  :يا مريم يا إبنة يواقيم .

مديح يا أم النور يا فخر األمة

* إفرحي يا مريم يا عروسة مختارة  :يا نسالً
مكرما ً قبة ومنارة  :يا أصالً معظما ً ذا كل
طهارة  :يا مريم يا إبنة يواقيم .

ت كالسموات حاملة القدوس  :أشرف من القوات عالية
* صر ِ
نرجوك الشفاعة أمام الرب ايسوس  :يا مريم
عن الطقوس :
ِ
يا إبنة يواقيم .
نسألك يا عذراء يا تاج إسرائيل  :يا فرح الشهداء يا أصل
*
ِ
التهليل  :شفاعة ونصرا ً أمام عمانوئيل  :يا مريم يا إبنة
يواقيم .
/

/

/

الفهرس Index-

مديح أبـدى باسم القـدوس

مديح أبـدى باسم القـدوس
* أبـدى باسم القـدوس  :الرب المتعالي  :ســيــــدنـــا بي
إخريستوس  :العالم بأحوالي  :وأمـدح تي بارثينوس  :ذات
اإلسم الغالى  :وهى تُـدعــى مــــــــريم  :ام اللـه
الــــمـتـعــا ِل.
* الباء  :بوجـــود مــريم  :صار العالم فرحان  :باإلبـن
المــتجــســــــد  :منها عقب األزمان  :بـانت منــك رحـــــــمة
 :يا أم هللا الديان  :بحلــوله فى أحـــــشاك  :أصلح كل
األحــــــــــــوا ِل .
معك
جاك  :تكلـــــم
* التاء  :تمت األقــــوال  :غبلاير حين
ِ
ِ
طوباك  :واحـــد من جوهر عا ِل  :يسكن فى
وقــــال  :يا مريم
ِ
أحشاك  :تمــــت عنـــك أقــــوال  :الحكمــــــاء والعقــــــــا ِل .
ِ

مديح أبـدى باسم القـدوس
* الجيم  :جـــيرى عبدك  :يا مريم أم يسوع  :جيتـــك طــــالب
مدحك  :يا من إسمك مرفوع  :جيـــريني ألجل إبنك  :الخالص
من بعد وقوع  :جار حملي فوق رأسي  :أعـــــلى مـــن كل
جبـــا ِل .
* الحاء  :ح ّل فى أحشاكي  :الكلمة األزلية  :حملتيـــه بيــن
معناك  :يا ِبكر ونقية
يــــديك  :طاهر بالكلية  :حــار عقلي فى
ِ
 :حلـــو هــو إســــمــــك  :يا مــــــريم فى األفـــــوا ِه .
* الخاء  :خاطي ومسكين  :أنا فـعــلـــي مذمــــــــــوم :
خـــايف حيران وحزين  :مـــــرعوب من ذلك اليوم :
بـــــابنـك يا مــــريم معلــوم :
خـــالصي بالتمـــــــكين :
ِ
خبينـــي فى كنـــــــــفك ِ :وستــــــرك ذاك العــــــا ِل .

مديح أبـدى باسم القـدوس
* الدال  :داوي جـــرحي  :يا أم المتعالي  :دا ذنبي يطول
شــرحه  :محتار فى أحوالي  :دا مين في الناس مثلي  :عمله
شبه أعمالي  :دا أنـا زايـــد فـــي اإلثم  :علـى كـل
األحــــــــــــوا ِل .
* الدال  :دا ميــن قصـدك  :ورجع خايب في الحين  :دا أنــــا
غـــاوي مدحك  :يا فرحة كل حزين  :دا أنـــا قــــــاصد نحوك
فيك بيقين  :ألني خـــاطي ومسكين  :غــــارق فى
 :عشمان ِ
أهوا ِل.
* الراء  :ربــي رحــمان  :وقابل من أتاه  :راجـــي منـــه
الغفــران  :يسامح كل خطاه  :رازق خــــالق ديــــــان  :يرحم
تكوين يداه  :رؤوف ومتــحــنــــــــن  :وال يـــــُؤاخذ بــــــأفعا ِل .

مديح أبـدى باسم القـدوس
* الزين  :زادك تعظــــيم  :على كل الطغمات  :زدتي على
الشـــاروبيم  :واألربعة حيوانات  :زادك مــــن له التعظيــــم :
من فم المخلوقات  :زادك شـــرف الخــــالق  :وإسمــه فى
الناس متعا ِل .
* السين  :ســائل جملــة  :يا مريم كل صباح  :ســـألتـــك
بالنعمــــــــة  :والطوبى واألفراح  :إســــــألى رب الــرحمة :
أن يشملنا بسماح  :وســــــائر شعب البيعـة  :يُعطيـــــــهم كل
كمــــــا ِل .

* الشين  :شــافك موسى  :يا مريم بأنوارك  :شبــــــهك بالعــــــوسج
ان :
 :والنار فى أغصانك  :شلتـــــــى رب القـــدرة  :وشُفتيه بإعي ِ
عـــنـــــك جملة  :بنبـــوات مــــــع أمـــثـا ِل .
شهـدوا
ِ

مديح أبـدى باسم القـدوس
ت
* الصاد  :صـرنا فرحين  :بالمولود من
أحشاك  :صـــــر ِ
ِ
يديك  :صــــار طفالً مثل جنين :
كرسي بيقين  :وحملتيه بين
ِ
نـــرجوك دايما ً  :عند هللا
ثدييك  :صـــرنا
يرضع من
ِ
ِ
المتعا ِل.
ضيـــائك
* الضاد  :ضوؤك قد الح  :يا مريم فى األكوان :
ِ
شبـــه الصباح  :شارق للناس أعيان  :ضـافك محيى األرواح
 :القدوس الديان  :ضمن لنا الـفـردوس  :الموضـــع ذلـــك
الـعــــا ِل .
طـــــوباك مـــع
طـوباك  :يا مملوءة نعمة :
طوباك
* الطاء :
ِ
ِ
ِ
طوبـاك يــا مـــريــــــم  :يا
إبنــــك  :معدن كنز الرحمة :
ِ
والدة الكلمة  :ثيؤس يُدعي إبنك  :يا أم هللا المتعا ِل .

مديح أبـدى باسم القـدوس
* الظاء  :ظهــــر منـــك  :نور ع ّم األكوان  :ظهـــر المــولود
بــــــــاريك  :المالئ كل
إبنــك  :يسوع الديان  :ضــافك هللا
ِ
فيـــك
فيك  :ويُنُ ِظـــــــم
مكان  :ظفـــــر مــن يمدح
ِ
ِ
أقـــوا ِل.
* العين  :عينـــي عبــدك  :يا ستي يا عذراء  :عينــيني ألوفي
بوعدك  :اليوم في ذي النصرة  :عينينــي مـــن فضــــلك :
موضع عند الخضرة  :على مـــــــــاء الـــراحة  :وســــــط
الفردوس العا ِل .
* الغين  :غيــــثي شعــبك  :أوالد المعمودية  :غيثيــــهم من
جـــاك  :بشــرك
فضــــــلك  :يا بكر ونقية  :غبـــــلاير حيـــن
ِ
بــهـــديـــة  :غــالم سـوف تلــديه  :يُدعى عمانوئيل .

مديح أبـدى باسم القـدوس
أحـــــشاك  :حل رب الصباؤوت :
* الفاء  :فــي
ِ
ت كل
الفـــــاخــوري
يدعــوك  :القبة والتابوت  :فقــــ ِ
ِ
بــابنـك يـــا مـريم فزنا :
الطغـــــمات  :عليتى فى الملكوت :
ِ
من كــــل األهوا ِل .
عنـــك  :الحكماء واأللباب  :قـــــوالً واثقا ً
* القاف  :قـــــالوا
ِ
ألجل إبنك  :يسوع رب األرباب  :قــــالوا يــولد من بطنك :
وال ينفك الباب  :وال الختــــــــم إتغيـــــر  :مختــــوم بأقفا ِل.
لك آيات عظام  :كـــــم
لك أعجاب  :كم ِ
* الكاف  :كـــم ِ
فيك نُظام  :وكـــم وضعـــوا
حيّــــر ِ
ت األلبـاب  :كم عجزوا ِ
لك أنــوار تشـــرق :
ُكتّـــاب  :كالم موضوع بتمام  :وكــم ِ
كشمـس وقــمــر وهــال ِل .

مديح أبـدى باسم القـدوس
لوالك في الحين  :والمولود فدانا  :لكُنـــــــا
* الالم :
ِ
مــــــــأسورين  :بقيود من أعدانا  :لمــــــــا جـــــانا بيقــين :
وبفضله أحيانا  :لـــــــوال إبنك يــــا مريم  :مـــــا إنصلـــحت
األحوال .
ي غيــــرك  :يا إبنة يواقيم  :مـــن في
* الميم  :مــــال ّ
عطى هذا التعظيم  :مـــــرفوعة مع ُ
طهــرك
النـــساء مثلك  :أ ُ ِ
ت على الشاروبيم  :مــــن يقدر يـوصفلك  :او يبلغ فيك
 :فُق ِ
أما ِل .

* النون  :نـــرجو رحـــمة  :منك يا أم الديان  :نـــــرجو العفو
من إبنك  :يُعطينا الغفران  :ونســأله مـــــن ِقبــــ ِلك  :يرحم شعبه
لزمان  :وجميـــع مــــن يتعمــّـد  :بــــإسم الثـــــالوث العـا ِل.

مديح أبـدى باسم القـدوس
* الهاء  :هيــــــكل طاهر  :ومــــــــذبح للثــــــــالوث :
هيبـــــة إســــمك فـاخر  :وأحيـانا مـن بـعـد الموت ِ :هـــــ ِدّى
لـــــى يا
صــب المـاكر  :من قائل جي بينيوت  :هيــــيء
نُ ُ
ّ
مريم  :مســـكن فى الفردوس العا ِل .
* وأنــــا خـاطئ ومسكين  :والدهر تاعبني  :ورب
المخلـــــــــــوقين  :فى إنجيله وعدني  :تعـــــــالوا يـــــا
متعبين  :وإقتربوا مني  :وأنا أخــفـــف عنــكــــم  :سائــر
ثــقـــــل األحـــما ِل .

* ال تنســــي بطـــــــركنا  :يا مريم في كل حين  :اللـــــي ســــــاهر
عنــــا  :أنبا ( )...بيقين  :وشـــــريكه فى الخـدمة أنـبــــــا ()...
بالتمــكين  :وســــــائر شعب البيعة  :أعطــــــــهم كل كمـــــــا ِل.

مديح أبـدى باسم القـدوس
* يـــــــــارب ثبتــــــــهم  :على اإليمان بإسمك :
وإرعــــــــاهم وإحفظـــهم وسوسهم من فضلك  :بشـــــــفاعة
تي بارثينوس  :القديسة أمك  :وجمـــيع من كان يتشفع :
قدامــك يا متــــــــــــــعا ِل .

/

/

/
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De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie,
ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
`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.
موواو إم إفيارو نيم نى سيتى نيم
إسمو إينى أإير إنتى اتفى نيم نى
ُ
.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.
بارك أهوية السماء و مياه النهر والزروع والعشب ولتكن رحمتك و سالمك
.حصنا لشعبك

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

`ntef;ebio

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

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

Psalies van het feesten van de Maagd Maria

إبصاليات أعياد السيدة العذراء

Psalies

إبصاليات

ُ إبصالية وا
طس لعيد صعود جسد
السيدة العذراء
Psalie Watos voor het
Feest van de Assumptie
van het Lichaam van de
Heilige Maagd Maria
ُ إبصالية وا
طس لعيد صعود جسد
السيدة العذراء
Psalie Watos voor het
Feest van de Assumptie
van het Lichaam van de
Heilige Maagd Maria

Psalie Watos voor het
Feest van de Assumptie
van het Lichaam van de
Heilige Maagd Maria

ُ إبصالية وا
طس لعيد صعود جسد
السيدة العذراء

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Aribwk `mP¡ qen ouounof @ w
`
nilaoc `nte `pkahi @ ouoh a`ri`emi je
n
` ;of @ pe Pennou] peta`mahi.

* Dien God met blijdschap, o volken der
aarde, en weet dat Hij, onze Machtige
God is.

:  وإعلموا أنه:  يا شعوب األرض: * إعبدوا الرب بفرح
. هو إلهنا المقتدر

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Bwl `ebol qen netenmeui` @ `nni
mokmek `nte ]kakia @ `arisai qen `pjin
erv`meui` @ `nte ];e`otokoc Maria.

* Wend af van uw verstand, de kwade
gedachten, en vier de gedachtenis, van
de Moeder Gods Maria.

:  وعيدوا في تذكار:  خواطر الكآبة: * حلوا من أفكاركم
. والدة اإلله مريم

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ge gar n
` ;oc qen oume;myi @
acnohem `mpengenoc @ `ebol qen
`vmou nem pihei @ `nte pidi`aboloc.

* Want waarlijk heeft zij, ons geslacht
redding gebracht, van de dood en de val,
die door de duivel kwam.

 ومن:  من الموت:  خلصت جنسنا: * ألنها هي بالحقيقة
. سقوط إبليس

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Dauid gar pihumnodoc @ nafcaji
e;bytc qen ouerouot @ je `ari`pwbs
`mpelaoc @ nem `pyi tyrf `nte peiwt.

* David de Psalmist, sprak met vreugde
over haar: "Vergeet uw volk, en heel uw
vaders huis...

 قائالً أنسي:  تكلم من أجلها بابتهاج: * ألن داود المرتل
. أبيك
ِ  وكل بيت: شعبك

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* E;be vai a` piouro @ afer`epi;umin
`epecai @ je n
` ;of pe peouro @ qen
tefmetveri nem pefcai .

* ...want de Koning, heeft uw schoonheid
begeerd, Hij is uw Koning, vol van licht
en heerlijkheid"

 في إشراقه:  ألنه هو ملكك:  إشتهي حسنك: * ألن الملك
. وبهائه

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ze ontwc af[wrem nan @ e;be
]'u,y `mMaria @ ;yetan;wou] qen
pecran @ qen oua`gapy nem oucumvwnia.

* Waarlijk verwees hij, naar de ziel van
Maria;
in
haar
naam
zijn
wij
bijeengekomen, met liefde en eenheid.

:  إجتمعنا بإسمها:  من أجل مريم التي: * نعم حقًا قد نبهنا
. بمحبة وإنسجام لحنى

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Yppe teca`nalum'ic @ menenca
peccemnoc `nenkot @ auouwnhc `ebol
a[ne canic@ `nje nimetme;re `etenhot.

* Zie, haar tenhemelopneming, na haar
eervol heengegaan, is zonder twijfel
geopenbaard,
door
de
getrouwe
getuigenissen.
:  قد أظهرته بدون شك:  بعد وقار موتها: * هوذا صعودها
. الشهادات األمينة

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* :wmac pi`apoctoloc @ aferme;re
qaroc @ `vnau `etau`wli `mmoc @ `ejen
nitenh `nniaggeloc .

* Thomas de apostel, getuigde over haar,
ten tijde van haar tenhemelopneming, op
de vleugels van de engelen.

 على:  وقت إصعادها:  هو شهد عنها: * توما الرسول
. أجنحة المالئكة

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ic nitagma `n`epouranion@ auer'alin
`m`pem;o @ qen hanhwdy `m`pneumatikon @ nem hanhumnoc `nte pi[ro.

* Zie, de hemelse rangen, zingen voor
haar, met geestelijke lofzangen, en
liederen van overwinning.

:  بتسابيح روحية:  يرتلون أمامها: * ها طغمات السمائيين
. وتراتيل النصرة

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Ketoi af[ic`mou qen pecwma @
aftac;o `ebol qen pefmwit @ au;wou]
tyrou qen Pi=p=n=a @ `mparaklyton qen
pitwou `nte nijwit .

* Hij (Thomas) werd gezegend door haar
lichaam, daarna ging hij terug op weg,
naar de Olijfberg waar zij bijeen waren,
met de Geest de Trooster.
:  فعاد من سبيله: * السيما وقد تبارك من جسدها
.  في جبل الزيتون: وأجتمعوا كلهم بالروح المعزى

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Loipon aujimi `nnima;ytyc @ eurwic
`mpi`cpyleon @ kata `pcaji `mpi
decpotyc @ Pi=p=n=a `mparaklyton.

* Want de discipelen hielden de wacht,
bij het graf, volgens het woord van de
Meester, de Geest de Trooster.

:  كقول السيد:  يحرسون المغارة: * وهكذا ُوجد التالميذ
. الروح المعزى

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Mpouerhupomonin @ `etaunau
`eDidumoc @ alla auer`procverin @
au] naf `mpi,ereticmoc .

* Zij wachtten niet, toen zij Didymus
zagen, maar gingen hem tegemoet, om
hem te groeten.

 وأعطوه:  بل تقدموا:  لما رأوا التوأم: * لم يصبروا
. السالم

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* `N;of de pi`apoctoloc @ pejaf `nni
ma;ytyc @ je matamoi `e]par;enoc @
`psousou `nni`provytyc .

* En de apostel, zei tegen de discipelen:
"Vertel mij over de Maagd, de trots van
de profeten."

:  أعلموني عن العذراء:  فقد قال للتالميذ: * أما الرسول
. فخر األنبياء

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Xapina qen ouakriboc @ au`i `eqoun
`epi`cpyleon @ ouoh `mpoujimi `mmoc @
auswpi qen han;aumacton .

* Zij gingen toen met zorg, het graf
binnen, en vonden haar lichaam niet,
waarop zij zich verwonderden.

:  ولم يجدوها:  دخلوا المغارة: وباألكثر وبتدقيق
*
. فصاروا في دهشات

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ouoh auer`aporic;e @ qen ourimi
`enaswf @ n
` ;of de aferme;re @
`mvyetafnau `erof .

* Zij barsten, in tranen uit, maar hij
getuigde toen, van wat hij had gezien.
.  بما رأه:  أما هو فقد شهد:  في بكاء كثير: * وإنفجروا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Pejaf nwou qen ou`agapy @ je ainau
`epicwma `nte ta¡ @ ce`wli `mmof `ejen
][ypi @ `nje niaggeloc `nte P¡ .

* Hij vertelde ze in liefde: "Ik zag het
lichaam van mijn Vrouwe, gedragen op
een wolk, door de engelen van de Heer."

:  ومالئكة الرب:  أني رأيت جسد سيدتي: * قال لهم بمحبة
. يحملونه على السحابة

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Rasi ;elyl `ari'alin @ w
` namenra]
nem na`cnyou @ marenhwc `nten
er,wreuin @ `mP=,=c `pouro `nte `p`wou.

* Wees blij, jubel en zing, mijn geliefden
en broeders, laat ons loven en zingen,
tot Christus de Koning van de glorie.

 فنُسبح:  ورتلوا يا أحبائي وإخوتي: * إفرحوا وتهللوا
.  للمسيح ملك المجد: ونرنم

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ce`m`psa nan qa nipictoc @
nensyri `nte ]ekklycia @ `nten
]`wou `n]par;enoc @ ]`agia `mmyi Maria.

* Het is passend dat wij, gelovigen, en
kinderen van de Kerk, de Maagd
verheerlijken, de ware heilige Maria.

 أن نمجد:  أوالد الكنيسة: * فيجب علينا نحن المؤمنون
.  القديسة الحقيقية مريم: العذراء

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ten;wou] qen Ge;cemani @ qen
nen'u,y nem nenhyt @ nem nenka]
nem nenmeu`i @ `ntenersai `etaiselyt.

* Wij komen bijeen in Getsemane, in hart
en ziel, met ons verstand en gedachten,
huldigen wij deze bruid.

 وأفهامنا:  بنفوسنا وقلوبنا: * نجتمع في جثسماني
.  لكي نعيد لهذه العروس:وأفكارنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Uioc :eoc afcwtp `mmoc @ ouoh afswpi qen tecneji @ sa `ntefcw] `mpengenoc @ `ebol qen `ptako `nnenjaji.

* De Zoon van God koos haar uit, en
verbleef in haar schoot, om te redden
ons geslacht, van het verderf van de
vijanden.
 حتى يخلص:  وصار في أحشائها: * إبن هللا أختارها
.  من هالك األعداء:جنسنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* `Vouwini `nte nen'u,y@ penwnq nem
tenparrycia @ swp `erok `nneneu,y @
qen nitwbh `n;ye;ouab Maria .

* O Licht van onze ziel, ons leven en
onze
vrijmoedigheid,
neem
onze
gebeden aan, door de voorspraak van de
heilige Maria.
:  إقبل إليك صلواتنا:  وحياتنا ودالتنا: * يا نور نفوسنا
. بطلبات القديسة مريم

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* `<ouab `n;ok qen nekh`byoui@ je ak
`wli `m`pcwma `ntekmau@ sa ]metouro
`nnivyoui@ ak,af qen pima `ete `mmau.

* Heilig bent U in Uw werken, want U
heeft het lichaam van Uw Moeder
opgeheven, naar het Koninkrijk der
Hemelen, en gaf haar daar een plaats.
 إلى:  ألنك رفعت جسد والدتك: * قدوس أنت في أعمالك
.  ووضعته في ذلك المكان: ملكوت السموات

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* "epi `nte peklaoc @ qen pinah]
matajrwou @ sa pinifi `nteloc @
ny`etauenkot ma`mton nwou .

* De rest van Uw volk, bevestig hen in
het geloof, tot de laatste adem, en
schenk rust aan de ontslapenen.

:  إلى النفس األخير:  ثبتهم في اإليمان: * بقية شعبك
. والذين رقدوا نيحهم

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* W piran e;meh `n`wou @ `ari ounai nem
pekbwk pi`ela,ictoc@ nahmet `ebolha
pipethwou@ e;be tekmau `mpar;enoc.

* O Naam vol glorie, ontferm U over Uw
armzalige dienaar, red ons van de
kwade, omwille van Uw Moeder de
Maagd.
:  أصنع رحمة مع عبد الفقير: * أيها االسم المملوء مجدًا
.  من أجل والدتك العذراء: ونجنى من الشرير
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Psalie Adam voor het
Feest van de Assumptie
van het Lichaam van de
Heilige Maagd Maria

إبصالية آدام لعيد صعود جسد
السيدة العذراء

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ai]ho `epekho @ `ebolqen pahyt
tyrf @ cwtem `epa]ho @ P¡
`mpi`e`ptyrf.

* Ik zocht Uw aangezicht, met heel mijn
hart, hoor mijn smeking, o Heer van het
Heelal.

.  يا رب الكل:  فأسمع طلبتي:  من كل قلبي: * طلبت وجهك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Bwrp `ebolqen `p[ici @ nyi
`ntekboy`;ia @ hina `nta[ici @
`n;ye;ouab Maria .

* Zend neer uit den hoge, Uw hulp tot
mij, dat ik mag verheffen, de heilige
Maria.

 القديسة:  لكي أرفع:  معونة لي: * أرسل من العالء
.مريم

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ge gar qen pai`ehoou @ `nte
tec`analum'ic @ qen outaio nem
ou`wou @ `mper`alicou`trivic.

* Want op deze dag, van haar
tenhemelopneming, in glorie en eer,
komt haar nog meer lof toe.

 ال:  بكرامة ومجد:  الذي لصعودها: * ألنه في هذا اليوم
. يكفي الثالثي

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Dauid gar afcaji@ qen `pjwm `nte
ni'almoc@ `nhanlexic er`prepi@
`n]par;enoc.

* David immers sprak, in het Boek van
de Psalmen, met beschrijvingen, die
passen bij de Maagd.

:  عبارات تليق:  في كتاب المزامير: * وألن داود قال
. بالعذراء

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Eucaji e;by]@ `nhanh`byoui
eutaiyout@ ]baki `nte V]@ pitwou
etkeni`wout.

* Zeggend over u: "Heerlijke dingen,
Stad van God, machtige berg."
.  أعمال مجيدة مدينة هللا الجبل الدسم. * تقول عنك

Psalie Adam

إبصالية آدام

*
Za,ariac
de
on@
qen
tef`provytia@ aftame `eron@ je ;ai
te ]lu,nia.

* En ook Zacharia, openbaarde aan ons,
in zijn profetie, dat zij de kandelaar is.
ً * وزكريا أي
 أن هذه هي:  كشف لنا:  في نبوءته: ضا
. المنارة

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Yca`yac picovoc@ qen ni`provytyc@
pi;e`ocebyc@ `n`agwnictyc.

* Jesaja, de wijze onder de profeten, de
Godvrezende, en strijder zei:
.  المجاهد:  الخائف هللا:  في األنبياء: * إشعياء الحكيم

Psalie Adam

إبصالية آدام

* :ai te ]par;enoc@ qen nensyri
`mPi`crayl@
acmici
`aly;wc@
`nEmmanouyl.

* "Dit is de Maagd, onder de dochters
van Israël, die waarlijk voor ons baarde,
Emmanuël."

:  ولدت بالحقيقة:  في بنات إسرائيل: * هذه هي العذراء
. عمانوئيل

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ic ni`provytyc@ aucaji tyrou
e;bytc@ je pidecoptyc@ af[icarx
`nqytc.

* Zie, de profeten, spraken allen over
haar, dat de Meester, uit haar het vlees
aannam.

 أن السيد تجسد:  من أجلها:  تكلموا جميعهم: * ها األنبياء
. منها

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ke gar auerme;re@ `nje
nia`poctoloc@ je qen =i^ `mmecwry@
au`wli `mmoc.

* En de apostelen, hebben getuigd, dat
zij op 16 Misra, werd opgenomen.
ً * وأي
:  من مسري:  أنه في السادس عشر: ضا شهد الرسل
. رفعت

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Loipon autamon@ je nau,w
`mpeccwma@ qen pec`cpyleon@ kata
`p[wrem `mPi=p=n=a.

* Zij vertelden ons, dat zij haar lichaam,
geplaatst hebben in een graf, zoals de
Geest had aangeduid.

 كما:  في مغارتها:  أنهم وضعوا جسدها: * هكذا أعلمونا
. أشار الروح

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Menenca pecenkot@ qen =i^
`n`ehoou@ nem ^ `n`abot@ `m`vry]
`etautamwou.

* En 6 maanden, en 16 dagen, na haar
heengaan,
werd
het
aan
hun
geopenbaard.

 كما أحيطوا:  وستة أشهر:  بستة عشر يو ًما: * بعد نياحتها
. عل ًما

Psalie Adam

إبصالية آدام

*
Nau;wou]
hiouma@
`nje
ni`apoctoloc@ au`areh `epicwma@
`n`cpoudeoc.

* De apostelen, waren bijeen, en
bewaakten het lichaam, met grote zorg.
.  بكل عناية:  وحرسوا الجسد:  إجتمعوا معًا: * الرسل

Psalie Adam

* Xapina :wmac@
tef,wra@
afjimi
eu`wli `mpicwma.

إبصالية آدام

naf`iri qen
`nniaggeloc@

* En Thomas, die op zending was in zijn
land, zag dat de engelen, het lichaam
droegen.

:  فوجد المالئكة:  كان يعمل في كورته: * وباألخص توما
. حاملين الجسد

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ouoh nauer'alin@ nau]`wou
`mpef`m;o@ qen oumetatkakin@ sa
ouyi `m`pouro.

* Zij zongen, en verheerlijkten voor Hem,
zonder ophouden, tot aan het huis van
de Koning.

 حتى بيت:  بغير فتور:  ويمجدون أمامه: * وكانوا يرتلون
. الملك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Palin on af`i@ `nje Didumoc@ sa
`tGe;cemani@ afjoc `nni`apoctoloc.

* Voorts kwam ook, Didymus, naar
Getsemane, om met de apostelen te
spreken.

ً * وهكذا أي
.  وقال للرسل:  إلى الجثسماني:  جاء التوأم: ضا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Rasi w
`
ni`cnyou@ matamoi
`e]par;enoc@
icjen
acjwk
`mpeccyou@ ouoh ac`mton `mmoc.

* "Verblijd u broeders, vertel mij over de
Maagd, hoe zij haar tijd vervuld heeft, en
is heengegaan."

 منذ أكملت:  وأعلموني عن العذراء: * إفرحوا أيها األخوة
.  وتنيحت: زمانها

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ce ontwc autwounou@ auouwn
`mpima@ au`i `eqoun tyrou@ `mpoujimi
`mpicwma.

* Waarlijk, zij stonden op, en openden
het graf, gingen daar naar binnen, maar
vonden het lichaam niet.

 ولم يجدوا:  ودخلوا كلهم:  وفتحوا المكان: * نعم حقًا قاموا
. الجسد

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Tote aurimi hwou@ `ejen
vy`etauswpi@ n
` ;of de pejaf nwou@
je na`cnyou `mpernehpi.

* Toen weenden zij, vanwege wat er
gebeurd was, maar hij vertelde ze:
"Broeders, ween niet...

 يا:  أما هو فقال لهم:  هم على ما وقع: * فحينئذ بكوا
. إخوتي ال تبكوا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Uc hyppa aijimi@ `m`pcwma `nta¡@
n
` ;wou de aurasi@ qen pi`hmot `nte
P¡.

* ...want ik heb gezien, het lichaam van
mijn Vrouwe", zij verheugden zich toen,
om de genade van de Heer.

:  أما هم فقد فرحوا:  جسد سيدتي: * ها أنا قد وجدت
. بنعمة الرب

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Vtomi gar `eron@ e;ren`iri
`mpecsai@ `ntenws `ebolqen rwn@ sa
`;mau `mpinai.

* Het is passend dat wij, haar feest
vieren, en uitroepen met onze mond, tot
de Moeder van de Genade.

 إلى أم:  ونصرخ بأفواهنا:  أن نصنع عيدها: * يليق بنا
. الرحمة

Psalie Adam

إبصالية آدام

* <ere ]`analum'ic@ `n][rompi
e;necwc@ `etafouwnhc a[ne canic@
`nje Didumoc.

* Gegroet zij de tenhemelopneming, van
de schone duif, dat zonder twijfel is
verklaard, door Didymus.

 بال:  الذي أظهره التوأم:  الحمامة الحسنة: * السالم لصعود
. شك

Psalie Adam

إبصالية آدام

*
"wtyr
`mpikocmoc@
qen
tecparrycia@ nohem `mpeklaoc@ nem
tekklycia.

* O Redder van de wereld, red Uw volk,
en Uw kerk, omwille van haar gunst.
.  وكنيستك:  خلص شعبك:  بدالتها: * يا مخلص العالم

إبصالية آدام

Psalie Adam

* Wou`nhyt w
`
pimairwmi@ `ejen
pi`ela,ictoc@
e;be
pier`vmeui`@
`n];e`otokoc.

* O Menslievende wees geduldig, met de
armzalige, ter wille van de herdenking,
van de Moeder Gods.

 والدة:  من أجل تذكار:  على عبدك: * تأني يا محب البشر
. اإلله
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