Een hymnen van het Verrijzenisfeest
الحان عيد القيامة المجيد

كنيسة السيدة العذراء بأمستردام

األنبا أرساني
أسقف هولندا وبلجيكا

De Heilige Maagd Maria kathedraal Te Amsterdam

إبصالية واطس
Psalie watos

إبصالية آدام
Psalie Adam

أرباع الناقوس الفريحي
Feestelijke verzen
van de cymbalen

أرباع الناقوس لعيد القيامة

De verzen voor
het
Verrijzenisfeest

أوشية المرضي

الذكصولوجيات

مرد اإلنجيل باكر

Gebed voor de
Zieken

De Doxologieën

Het Responsorium
van het Evangelie
Metten

السبع طرائق

ختام الذوكصولوجيات

قانون ختام باكر

De zeven
melodieën

De Afsluitende
Afsluiting van de
Canon Voor Metten
Doxologieën

أوشية القرابين

الطواف
مزمور
ّ

لحن إبؤُرو

Gebed voor de
Offeranden

De Psalm van de
Rondgang
(de Tawwaf)

De Hymne Ep
oero

مقدمة الذكصولوجيات
مرد المزمور
Introductie tot de Het Responsorium
Doxologieën
van de Psalm

الهيتنيات
De Voorbeden

مرد اإلبركسيس

لحن إخرستوس
أنيستي

لحن باشويس
Een hymne
Pa shois

أسبسمس آدام
Een Aspasmos
Adam

المزمور السنجاري
De Psalm
( Sinkherie )

أسبسمس واطس
Een Aspasmos
Watos

Het
Responsorium
van de
Handelinge

Een hymne
Igristos anistie

لحن اونيم ناي سيمفونيَّا
Een hymne o nim
nai simfoneeje

لحن طون سينا
Een hymne
Ton sie na

لحن يا كل الصفوف
Een hymne
Je kol el sifoef

لحن طوليثوس

مرد المزمور

ال ِقسمة

Een hymne
Toe lie sos

Het
Responsorium
van de Psalm

Gebed van de
Breking

تمثلية القيامة

لحن تين آناسطاسين

فهرس التوزيع

De Verrijzenis
Ceremonie

Een hymne
Tien anastasien

مرد االنجيل
Het Responsorium
van het Evangelie

Index van het
uitdelen van de
communie

Psalie Watos voor
de verrijzenis
إبصالية واطس للقيامة

* Aly;wc tennah] `anon @ pi`slol `nor;odoxon @

je `pouro `nte ni`ewn @ P=,=c `anecty ek nekrwn.
* Bon ourasi nem ou;elyl @ je V] aftyitou nan @
je penouro Emmanouyl @ P=,=c `anecty ek nekrwn.
* Waarlijk geloven wij, het Orthodoxe volk, dat de
Koning der eeuwen, Christus is verrezen uit de
doden.
* Alle vreugde en blijdschap, zijn ons door God
gegeven, want onze Koning Emmanuël, Christus
is verrezen uit de doden.

:  أن ملك الدهور:  نحن الشعب االرثوذوكسى: * حقا نؤمن
. المسيح قام من األموات
:  الن ملكنا عمانوئيل:  أعطاهما لنا اللـه: * فرحا وتهليل
. المسيح قام من األموات

* Genoc niben `nte nirwmi @ noumwit tyrou cecoutwn @
je Pilogoc `mmairwmi @ P=,=c `anecty ek nekrwn.
* Dauid `pouro `mPi=cl@ afjoc qen pi'altyrion @ je
aftwnf `nje Vnou] qen ou;elyl @ P=,=c `anecty ek
nekrwn.
* Alle paden zijn recht gemaakt, van de menselijke
geslachten, want het Menslievende Woord,
Christus is verrezen uit de doden.
* David de Koning van Israël, zei met de harp, God
is vreugdevol verrezen, Christus is verrezen uit de
doden.

 ألن الكلمة محب البشر:  جميع طرقهم مستقيمة: * كل جنس البشر
.  المسيح قام من األموات:
 المسيح:  قد قام اللـه بتهليل:  قال فى المزمور: * داود ملك إسرائيل
.قام من األموات

* E;be ]`anactacic e` ;ouab @ hwc ;elyl `ari'alin
@ hisennoufi qen nie;noc eucop @ P=,=c...
* =Z `ntagma `naggeloc @ cehwc `erof =p=natikon @
e;be `vnohem `mpikocmoc @ P=,=c...
* Prijst, jubelt en zingt, omwille van de heilige
Verrijzenis, en predikt tot de naties,
Christus…
* Zeven rangen van engelen, prijzen Hem
spiritueel, omwille van de redding van de
wereld, Christus…
 وبشروا معا فى:  س ِبحوا وهل ِلوا ور ِتلوا: * من أجل القيامة المقدسة
.  المسيح قام من األموات: األمم
:  من أجل خلص العالم:  تسبحه روحيا: * سبع طغمات الملئكة
. المسيح قام من األموات

* Yl n
` ;of pe U=c :=c @ tenhwc `erof `mmocikon @ je
`n;of afcw] `mpengenoc @ P=,=c...
* :elyl `w `pgenoc `nAdam @ qen ourasi
`m=p=natikon @ je pirefcwnt `nAdam @ P=,=c...
* El is de Zoon van God, wij prijzen Hem met
muziek, want Hij heeft ons geslacht verlost,
Christus…
* Verheugt u O geslacht van Adam, met
spirituele vreugde, want de Schepper van
Adam, Christus…
 المسيح:  ألنه خلص جنسنا:  نسبحه بالموسيقى: * إيل هو إبن اللـه
. قام من األموات
 المسيح قام من:  ألن خالق آدم:  بفرح روحى: * تهلل يا جنس آدم
. األموات

* Ic ]`ktycic tyrc eucop @ rasi e;be paimuctyrion
@ je `Psyri `mvy=e=;u @ P=,=c...
* Kurioc I=y=c P=,=c @ `Psyri `mV] Pilogoc @ tenhwc
`erof enjw `mmoc @ P=,=c...
* De hele schepping tezamen, verblijdt zich
omwille van dit mysterie, want de Zoon van de
Heilige, Christus…
* De Heer Jezus Christus, de Zoon van God
het Woord, Hem prijzen wij zeggende,
Christus…
:  ألن إبن القدوس:  من أجل هذا السر: * ها البريه تفرح معا
. المسيح قام من األموات
 المسيح قام:  الكلمه قائلين:  يسوع المسيح إبن اللـه: * نسبح الرب
. من األموات

* Loipon au,af qen pi`mhau @ kata ni`cmy
`m`provytikon @ qen pimah =g `n`ehoou @ P=,=c...
* Marenka] `w nilaoc @ `epieuaggelion @
vy`etafjoc je pi`a;anatoc @ P=,=c...
* En zij hebben Hem in het graf gelegd,
volgens de profetieën, en op de derde dag,
Christus…
* Laat ons het Evangelie, begrijpen O volk, dat
gesproken heeft dat de Onsterfelijke,
Christus…
:  وفى اليوم الثالث:  حسب األخبار النبوية: * وضع أيضا فى القبر
. المسيح قام من األموات
 المسيح:  أن غير المائت:  أيها الشعوب الذى قال: * فلنفهم االنجيل
. قام من األموات

* Nitagma tyrou `nte nivyou`i@ nivucic `nno`yron@
auer`svyri qen nek`hbyou`i@ P=,=c...
* Xeretwn ne nek`hbyou`i@ nekhap `mparadoxon@
je n
` ;ok pe `pouro `nte nivyou`i@ P=,=c...
* Alle hemelse rangen, en de rationele
naturen, verwonderden zich over Uw werken,
Christus…
* Verheven zijn Uw werken, en Uw
wonderbaarlijke oordeel, want U bent de
Koning der Hemelen, Christus…
:  تعجبت من أعمالك:  والطبائع العقلية: * كل الطغمات السمائية
. المسيح قام من األموات
 ألنك أنت هو ملك السموات:  وأحكامك المعجزة: * وباالكثر أعمالك
.  المسيح قام من األموات:

* Ouran
`nsousou
pe
pekran
@
U=c
:=c
vilan`;rwpon @ tennah] a[ne
`ckandalon @ P=,=c...
* Piouai `ebolqen }`triac @ Pilogoc `naidion @
`psyri `mV] `aly;wc @ P=,=c...
* Een naam van trots is Uw Naam, O Zoon van
God de Menslievende, wij geloven zonder
twijfel, Christus…
* De Ene van de Drie-eenheid, het Eeuwige
Woord, de Zoon van de Ware God, Christus…
 نؤمن بغير شك:  يا إبن اللـه محب البشر: * إسم االفتخار هو إسمك
.  المسيح قام من األموات:
 المسيح:  إبن اللـه الحقيقى:  الكلمة الذاتي: * الواحد من الثالوث
. قام من األموات

* Rwn gar afmoh `nrasi @ nem ouounof `natmetron
@ je picyini `nnyetswni @ P=,=c...
* Cwtem `eroi w
` namenra] @ ny`etau[i `mpiparabion
@ e;be ]`anactacic `m`Psyri `mV] @ P=,=c...
* Onze lippen zijn vervuld met vreugde, en
onmeetbare blijheid, want de Geneesheer van
de zieken, Christus…
* Hoort naar mij O mijn geliefden, die het
testament hebben ontvangen, omwille van de
Verrijzenis van de Zoon van God, Christus…
 المسيح:  الن طبيب المرضى:  وسرورا اليقاس: * فمنا إمتأل فرحا
. قام من األموات
:  من أجل قيامة إبن اللـه:  الذين أخذوا الوصية: * إسمعوا ياأحبائى
. المسيح قام من األموات

* Tennah] a[ne canic @ qen pai hwb `mmuctyrion
@ je `Psyri `mmonogenyc @ P=,=c...
* Uppe ni`rovytyc tyrou@ auer`provyteuin deon@
je `pouro `nte niourwou tyrou@ P=,=c...
* Wij geloven zonder twijfel, in deze
mysterieuze kwestie, dat de Eniggeborene
Zoon, Christus…
* Zie, alle profeten, hebben ook geprofeteerd,
dat de Koning van alle koningen, Christus…
 المسيح:  أن اإلبن الوحيد:  بهذا األمر السرى: * نؤمن بغير شك
. قام من األموات
 المسيح:  أن ملك جميع الملوك:  تنبأوا أيضا: * هوذا جميع االنبياء
. قام من األموات

*V] `nte ni`provytyc@ nem ni`;myi nem nidikeon@
n
` ;of pe pidecpotyc@ P=,=c...
*`<ouab P¡ ouoh `,ouab @ `,ouab ]nou sa ni`ewn
@ je `n;ok pe `Psyri `mvy`e;ouab @ P=,=c...
* De God van de profeten, en de oprechten en
de rechtvaardigen, Hij is de Meester, Christus…
* Heilig O Heer en Heilig, Heilige nu en tot in
eeuwigheid, want U bent de Zoon van de
Heilige, Christus…
 المسيح قام من:  هو السيد:  واألبرار والصديقين: * إله األنبياء
. األموات
 ألنك أنت إبن:  قدوس قدوس األن والى الدهور: * قدوس أيها الرب
.  المسيح قام من األموات: القدوس

* "wtyr `mpikocmoc tyrf @ Pennou] `n`aly;inon @
tennah] qen penhyt tyrf @ P=,=c...
*`W vyetsop qajen ni`eneh @ pirefcwnt `nni`ewn @
tenhwc `erok sa ni`eneh @ P=,=c...
* Wij geloven met heel ons hart, dat de Redder
van de hele wereld, onze Ware God, Christus…
* O U die was vóór de eeuwigheid, de Schepper
van de eeuwigheid, wij prijzen U tot in
eeuwigheid, Christus is verrezen uit de doden.
 المسيح:  مخلص العلم كله:  بأن إلهنا الحقيقى: * نؤمن بكل قلوبنا
. قام من األموات
:  نسبحك الى اآلباد:  وخالق الدهور: * آيها الكائن قبل اآلباد
. المسيح قام من األموات
/ / /

Psalie Adam voor
de verrijzenis
إبصالية آدام للقيامة

* Ari'alin `mvoou @ qen ou`cmy `nounof @ je
`pouro `nte `p`wou @ I=y=c P=,=c aftwnf.
* Bon niben cehwc @ qen ou`cmy `nat,arwc @ je
V] Pilogoc@ I=y=c P=,=c aftwnf.

* Zingt vandaag, met een stem van vreugde,
want de Koning van de Glorie, Jezus Christus is
verrezen.
* Iedereen prijst, met een onophoudelijke stem,
want God het Woord, Jezus Christus is verrezen.

 يسوع المسيح قد:  ألن ملك المجد:  بصوت الفرح: * رتلوا اليوم
. قام
 يسوع المسيح:  الن اللـه الكلمة:  بصوت غير ساكت: * كل يسبح
. قد قام

* Ge gar n
` ;of pe pennou] @ `amwini marenouwst
`mmof@ pihiyb `nte V] @ I=y=c P=,=c aftwnf.
* Decpota afmou @ qen `tcarx ouoh afkocf @ qen
pimah =g `n`ehoou @ I=y=c P=,=c aftwnf.
* Want Hij is onze God, komt laat ons Hem
aanbidden, het Lam van God, Jezus Christus
is verrezen.
* De Meester is in het vlees gestorven, en is
begraven, en op de derde dag, Jezus Christus
is verrezen.
. يسوع المسيح قد قام:  هلموا نسجد له:  حمل اللـه: * ألنه هو إلهنا
 يسوع المسيح قد:  وفى اليوم الثالث:  ودفن: * السيد مات بالجسد
. قام

* Emmanouyl Pilogoc @ marenhwc `erof @
nem niaggeloc @ I=y=c...
* =Z `ntagma niben @ ceouwst `mmof @ euws
`ebol `ncyou niben @ I=y=c...
* Emmanuël het Woord, laten wij Hem
prijzen, met de engelen, Jezus…
* Alle zeven rangen, aanbidden Hem, ten
alle tijden verkondigend, Jezus…
 يسوع المسيح:  عمانوئيل الكلمة:  مع الملئكة: * فلنسبحه
. قد قام
 يسوع:  صارخة كل حين:  تسجد له: * كل الطغمات السبع
. المسيح قد قام

* Yppe peniwt Adam @ afrasi ouoh
afounof @ nem peniwt Abraam @ I=y=c...
* :elyl
ni`provytyc@
`mvoou
je
piat`stahof@ Pennou] pidecpotyc@ I=y=c...
* Zie, onze vader Adam, verheugde zich en
was blij, met onze vader Abraham, Jezus…
* Verheugt u vandaag O profeten, want de
Onbevattelijke, onze God de Meester, Jezus…

 يسوع:  مع أبينا إبراهيم:  فرح وجذل: * هوذا أبونا آدم
. المسيح قد قام
:  ألن السيد غير المدرك إلهنا:  أيها األنبياء: * تهللوا اليوم
. يسوع المسيح قد قام

* Ic ni``apoctoloc @ aunau ouoh auounof @ auhiwis
qen pikocmoc @ I=y=c...
* Ke palin nifaicojen @ piaggeloc nwou
afouonhf @ je `f,y `mpai ma an@ I=y=c...
* Zie, de apostelen, zagen het en werden
verblijd, en zij predikten in de wereld, Jezus…
* En ook de dragers van de welriekende
kruiden, aan hen verscheen de engel,
zeggend “Hij is niet hier,” Jezus…
 يسوع المسيح:  وكرزوا فى العالم:  رأوا وفرحوا: * ها أن الرسل
. قد قام
:  قائل ليس هو ههنا:  ظهر لهن الملك: * وأيضا حاملت الطيب
. يسوع المسيح قد قام

* Leli w
` ]par;enoc@ Maria `;mau `m`pounof@ je
pesyri `aly;wc@ I=y=c...
* Maren;elyl `mvoou@ ouoh `ntenounof@ je
`pouro `nte niourwou@ I=y=c...
* Jubelt O Maagd, Maria de moeder van de
vreugde, want waarlijk uw Zoon, Jezus…
* Laten wij ons vandaag verheugen, en
verblijden, want de Koning der koningen,
Jezus…
:  آلن إبنك بالحقيقة:  مريم أم الفرح: * تهللى أيتها العذراء
. يسوع المسيح قد قام
 يسوع المسيح قد:  ألن ملك الملوك:  ونفرح: * فلنتهلل اليوم
. قام

* Nem Loukac picovoc @ nem I=w=a pefmenrit @
auhiwis `nkalwc @ I=y=c...
* Xmarwout `w P=,=c @ piouwini `nat`sqetqwtf @
`amwini marenhwc `erof @ I=y=c...
* Lucas de Wijze, en Johannes Zijn geliefde,
hebben waarlijk gepredikt, Jezus…
* Gezegend bent U O Christus, het
Onbevattelijke Licht, komt laat ons Hem
prijzen, Jezus…
 يسوع المسيح قد:  يبشرون جيدا:  ويوحنا حبيبه: * لوقا الحكيم
. قام
 هلموا:  النور غير المفحوص: * مبارك أنت أيها المسيح
.  يسوع المسيح قد قام: فلنسبحه

* Ouoh afcw] `mpeflaoc @ `n`hryi qen
pefswbs @ `ebolqen pidi`aboloc @ I=y=c...
* Pihyib `mmyi@ marenhwc `erof@ Pennou]
`nta`vmyi@ I=y=c...
* Want Hij heeft zijn volk, met zijn Arm
verlost, van de duivel, Jezus…
* Laat ons Hem prijzen, het Ware Lam,
onze Ware God, Jezus…
 يسوع المسيح قد:  بذراعه:  من إبليس: * وخلص شعبه
.قام
 يسوع المسيح قد:  الحمل الحقيقى:  إلهنا: * بالحقيقة نسبح
. قام

* Rwic `eron w
` Pennou] @ `ebolqen pi`,rof @
pennyb `Psyri `mV] @ I=y=c...
* Ciwn nem I=l=y=m @ `mvoou eu`eounof @ nem
`pkahi `nEv;alim @ I=y=c...
* Bewaar ons O onze God, van het bedrog,
O onze Meester de Zoon van God, Jezus…
* Sion en Jeruzalem, verblijden zich
vandaag, met het land Naftali, Jezus…

 يسوع:  يا سيدنا إبن اللـه:  من الغش: * أحرسنا يا إلهنا
. المسيح قد قام
:  مع أرض نفتاليم:  اليوم تفرحان: * صهيون وأورشليم
. يسوع المسيح قد قام

* Tenhwc ten`cmou erof @ tensemsi `mmof @
ouoh tenouwst `mmof @ I=y=c...
* U=c :=c penouro @ afmou ouoh afkocf @
menenca =g `n`ehoou @ I=y=c...
* Wij prijzen en zegenen Hem, en dienen
Hem, en aanbidden Hem, Jezus…
* De Zoon Gods onze Koning, stierf en
werd begraven, en na drie dagen, Jezus…
 يسوع المسيح قد:  ونسجد له:  ونخدمه: * نسبحه ونباركه
. قام
 يسوع:  وبعد ثلثة أيام:  مات ودفن: * ابن اللـه ملكنا
. المسيح قد قام

* Vai pe pi`ehoou @ e` ta P¡ ;amiof @ maren;elyl
`mvoou @ I=y=c...
* <ere ]`anactacic @ nem pi`mhau nem pi`cnof @
`etafvonf `nje pimonogenyc @ I=y=c...
* Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft,
laten wij ons vandaag verblijden, Jezus…
* Gegroet zij de Verrijzenis, en het graf en het
bloed, dat de Eniggeborene heeft vergoten,
Jezus…

 يسوع:  فلنتهلل اليوم:  الذى صنعه الرب: * هذا هو اليوم
. المسيح قد قام
 يسوع:  الذى سفكه الوحيد:  والقبر والدم: * السلم للقيامة
. المسيح قد قام

* "u,y ma`mton nwou @ qen `vma`nswpi `nte `pounof @
e;be tekmau ]ourw @ I=y=c...
*`W vyetaf[i`mkah @ ouoh pimou afkorf @ nai nan `w
piouro `n`eneh @ I=y=c P=,=c aftwnf.
* Schenk de zielen rust, in de plaats van de
vreugde, omwille van Uw Moeder de Koningin,
Jezus…
* O U die geleden heeft, en de dood hebt
vernietigd, wees ons genadig O Koning der
eeuwen, Jezus Christus is verrezen.

 يساوع:  مان أجال أماك الملكاة:  فاى مساكن الفارح: * النفوس نيحهاا
. المسيح قد قام
 يسوع المسيح:  إرحمنا ياملك الدهور:  وأبطل الموت: * يا من تألم
. قد قام

Feestelijke verzen
van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Tenovw2t `mFiwt nem `P23ri :
nem Pi=p=na =e=0v : xere 5ek`kl3ci`a
: `p3i `nte niajjeloc.
* Ten oe-oosht em Efjoot nem Epshierie, nem
pie Pnevma eth-oe-wab, shere tie eklieseeja,
ep ie ente nie ankheelos.
 شيرى:  نيم بي إبنفما إثؤُوب: اواوشت إم إفيوت نيم إبشيرى
ٌ * تين
.  إبئي إنتي ني أنجيلوس: تي إككليسيا
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, gegroet zij de Kerk, het huis van de engelen.

 بيت:  السلم للكنيسة:  والروح القدس: * نسجد لآلب واإلبن
. الملئكة

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere 5par0enoc : `etacmec Pen=c=w=r : xere
Jabri3l : `eta4hi2ennov4i nac.
* Shere tie parthenos, etas mes Pensootier,
shere Ghabreej-iel, etaf hie shennoefie nas.

 شيري:  إيطاس ميس بين سوتير: * شيري تي بارثينوس
. إيطاف هى شين نوفي ناس: غابرييل
* Gegroet zij de Maagd, die onze
Verlosser heeft gebaard, wees gegroet
Gabriël, die aan haar verkondigd heeft.
:  السلم لغبلاير:  التي ولدت مخلصنا: * السلم للعذراء
.الذي بشرها

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere Mixa3l : piarx3ajjeloc : xere
pigovt `4tov : `m`precbvteroc.
* Shere Miega-iel, pie arshie ankhelos,
shere pie khoet eftoe, em epres-vieteros.
 شيري بي جوت:  بي أرشي أنجيلوس: * شيري ميخائيل
. إم إبريسفيتيروس:إفتو
* Wees gegroet Michaël, de aartsengel,
wees gegroet vierentwintig, priesters.
:  السلم لألربعة:  رئيس الملئكة: * السلم لميخائيل
. والعشرين قسيسا

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere Nixerovbim : xere Nicerafim : xere
nitajma t3rov : `n`epovranion.
* Shere nie Sheroebiem, shere nie Serafiem,
shere nie taghma tieroe, en e-poeranion.

 شيري ني طغما:  شيري ني سيرافيم: * شيري ني شيروبيم
.  إن إيبورانيون: تيرو
* Wees gegroet Cherubim, wees gegroet
Serafim, wees gegroet, alle hemelse
machten.
 السالم لجميع:  السالم للسيرافيم: * السالم للشاروبيم
. السمائية: الطغمات

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere Iwann3c : pini25 `m`prodromoc : xere
pim3t `cnav : `n`apoctoloc .
* Shere Jo-annies, pie nieshtie em
eprodromos, shere pie miet esnav, en
apostolos.
 شيري بي:  بي نيشتي إم إبروذروموس: * شيري يؤنس
.  إن أبوسطولوس: ميت إسناف
* Wees gegroet Johannes, de grote
voorloper, wees gegroet twaalf, apos-telen.

:  السالم لإلثنى عشر:  السابق العظيم: * السالم ليوحنا
. رسوال

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere peniwt Markoc : pievajjelict3c :
pire4gwr `ebol: `nte ni`idwlon>>.
* Shere
penjoot
Markos,
pie
evankheliesties, pie ref khoor evol, ente
nie ie-zolon.
 بي ريف:  بي إف أنجيليستيس: * شيري بين يوت ماركوس
.  إنتي ني إيذولون: جور إيفول
* Wees gegroet onze vader Marcus, de
Evangelist, de vernietiger, van de
afgoden.
. األوثان:  مبدّد:  مرقص اإلنجيلي: * السلم ألبينا

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere `Ctefanoc : pi2orp `mU : xere
Jewrjioc : piciov `nte han`atoov`i.
* Shere Stefanos, pie shorp em
martieros, shere Khe-or-kheejos, pie
seejo ente han atooe-wie.
 شيري:  بي شورب إممارتيروس: * شيري إستيفانوس
.اووي
َّ سيو انتي هان أطو
ُ  بي: جيؤرجيوس
* Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet Georgius, de morgenster.

:  السالم لجرجس:  أول الشهداء: * السالم إلسطفانوس
.كوكب الصبح

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere `pxoroc t3r4 : `nte niU : xere abba
Antwni : nem pi2omt Makarioc.
* Shere ep goros tierf, ente nie martieros,
shere ava Antonie, nem pie shomt Makarios.

 شيري أفا:  إنتي ني مارتيروس: * شيري إبخوروس تيرف
.  نيم بي شومت مكاريوس: أنطوني
* Wees
gegroet
alle
koren,
van
martelaren, wees gegroet abba Antonius,
en de drie Macarii.
:  السالم ألنبا انطونيوس:  الشهداء: * السالم لجميع صفوف
.والثالثة مقارات

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere `pxoroc t3r4 : `nte ni`ctavroforoc : xere
n3=e=0v t3rov : `etavrana4 `mPu.
* Shere ep goros tierf, ente nie estavro-foros,
shere nie eth-oe-wab tieroe, etav ranaf em
Eptshois.

:  إنتي ني إسطافروفوروس: * شيري إبخوروس تيرف
. إيطاف راناف إم إبتشويس: شيري ني إثؤواب تيرو
* Wees gegroet alle koren, van kruisdragers,
wees gegroet alle heiligen, die de Heer
hebben behaagd.

 السالم لجميع:  لباس الصليب: * السالم لجميع صفوف
. الذين أرضوا الرب: القديسين

Feestelijke verzen van de cymbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Hiten novevx3 : P=x=c Penovro : `ariovnai
neman : qen tekmetovro.
* Hieten noe ev-shie, Piegristos Penoero,
arie oe-nai neman, gen tek met oero.
اوناي نيمان
ُ  أري: اورو
ُ  بخرستوس بين: * هيتين نو إفشي
. اورو
ُ  خين تيك ميت:
* Door hun voorbeden, O Christus onze
Koning, wees ons genadig, in Uw
Koninkrijk.
 في:  إصنع معنا رحمة:  بصلواتهم: * أيها المسيح ملكنا
.ملكوتك

De Verzen voor het
Verrijzenisfeest
أرباع الناقوس لعيد القيامة
المجيد
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أرباع الناقوس لعيد القيامة

*`A P=xc Pennov5 : twn4 `ebolqen
n3e0mwovt : `n0o4 pe `t`aparx3 : `nte
n3`etavenkot.

*A pie Igristos Pennotie, tonf ivol gen nie
ismoeoet, insof pe it a parshie, inti nie etav
enkot.

 طونف إيفول خين ني إثمواوت: * أبخرستوس بين نوتي
.  إنتي ني إيطاف إنكوت: إنثوف بي إت أبارشي
* Christus onze God, is verrezen uit de dood,
als eerste van hen, die ontslapen zijn.
.  باكورة الراقدين:  وهو:  قام من بين األموات: * المسيح إلهنا

De Verzen voor het Verrijzenisfeest

أرباع الناقوس لعيد القيامة

* Xere te4anactacic : `eta4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : 2a `nte4cw5 `mmon
: `ebolqen nennobi.
* Shere tef anastasies, etaf tonf ivol gen nie ismoeoet, sha intef sotie immon, ivol gen nen novi.

 إيطاف طونف إيفول خين ني: * شيري تيف أنا سطاسيس
.  إيفول خين نين نوفي:  شا إنتيف سوتي إممون: إثمواوت
ٌ
* Gegroet zij Zijn Verrijzenis, toen Hij is verrezen
uit de dood, om ons te verlossen, van onze zonden.
 من:  لكي يخلصنا:  لما قام من بين األموات: * السالم لقيامته
. خطايانا

De Verzen voor het Verrijzenisfeest

أرباع الناقوس لعيد القيامة

* Loipon avxa4 qen pi`mhav : kata
ni`cm3 `m`prof3tikon : qen pimah
2omt `n`ehoov : P=xc anect3 ek nekrwn.
*Lipon av kaf gen pi imhav, kata nie esmie im
iprofitiekon, gen pi mah shomt in eho-oe, pie
Igristos anestie ek nekron.

:  كاطاني إسمي إم إبروفيتيكون: * ليبون أفكاف خين بي إمهاف
. بخرستوس أنيستي إك نيكرون: خين بي ماه شومت إن إيهواو
* En zij hebben Hem in het graf gelegd, volgens de
spraken van de profeten, en op de derde dag,
verrees Christus uit de dood.
 قام:  وفي اليوم الثالث:  حسب األخبار النبوية: * وأيضا وضع في القبر
.المسيح من بين األموات

De Verzen voor het Verrijzenisfeest

أرباع الناقوس لعيد القيامة

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

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

De Verzen voor het Verrijzenisfeest
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*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : 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 هيريني: * إبؤرو إنتي تي هيريني
. كانين نوفي نان ايفول: نان انتيك هيريني
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

De Verzen voor het Verrijzenisfeest

أرباع الناقوس لعيد القيامة

* 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 تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.

 إلي:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبــد

De Verzen voor het Verrijzenisfeest

أرباع الناقوس لعيد القيامة

* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
اوواو
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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أرباع الناقوس لعيد القيامة

*`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 إبسيشي نيم نين سوما: لتشو إن ني شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا
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أرباع الناقوس لعيد القيامة

* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge ak twnk akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak
tonk ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك طونك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent Verrijzen en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.قُمت و خلصتنا
Index - الفهرس

Gebed voor de Zieken

أوشية المرضي

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou etswni qen
jinswni niben @ `ite qen paitopoc `ite qen mai
niben.
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe et shoonie
gen zj-ien shoonie nieven e-te gen pai topos e-te gen
mai nieven,
: طوبه إيجين نين يوتي نيم نين إسنيو إتشوني خين جين شوني نيفين
. إيتى خين باي طوبوس إيتى خين ماى نفين
Laat ons bidden voor onze vaders en broeders die
ziek zijn, door elke ziekte, of zij hier zijn of elders,
 إن كان في هذا، اطلبوا عن آبائنا وأخو ِتنا المرضى بكل مرض
.بكل موضع
ِ المسكن أو
ِ
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-marda bekol maradin, in kaan fie haza el-maskan auw bekol mauw-de3.

hina `nte P=,=c Pennou] er`hmot nan nemwou
`mpioujai nem pital[o@ `ntef,a nennobi nan
`ebol.
hiena ente Piegristos Pennoetie er ehmot nan nemooe em pie oe-khai nem pie taletsho, entef ka nen
novie nan evol.
اوواو إمبي
هينا إنتى بي إخريستوس بين نوتي إيرإهموت نان نيم
ُ
.  إنيتف كانين نوفي نان إيفول: اوجاي نيم بي طالتشو
opdat Christus onze God hen en ons begenadigt
met sterkte en genezing en onze zonden vergeeft.
والشفاء ويغفر لنا
لكي المسيح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافي ِة
ِ
.خطايانا
Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleine wa 3aleihom
bel 3afeja wa el-shiefa wa jaghfer lana gata-jana.
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السبع طرائق

*
Piovwini
`nta`fm3i
:
f3`eterovwini : `erwmi niben :
e0n3ov `epikocmoc.
*Pie oe-oinie inta ifmie, fie et er-oe-oinie,
eromie niven, esneejo epie kosmos.
 إيرومي:  في إت إير اواويني: * بي اواوينى إنطا إفمى
.  إثنيو إيبي كوزموس: نيفين
*U, het ware Licht: die iedere mens:
verlicht: die in de wereld komt.
 آت الى:  لكل انسان:  الذى يضىء: * أيها النور الحقيقى
.العالم
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السبع طرائق

* Aki `epikocmoc : hiten tekmetmairwmi
:a
` 5`kt3cic t3rc : 0el3l qa pekgin`i .
* Ak-ie e-pie kosmos, hiten tek met
mairomie, a-tie ik tie-sistiers, seliel ga pek
zj-inie.

 أتي:  هيتين تيك ميت ماي رومي: * أك إي إيبي كوزموس
. ثيليل خابيك جين إى: إكتيسيس تيرس
* In Uw menslievendheid: bent U in de wereld
gekomen: en de hele schepping heeft zich:
over Uw komst verblijd.

 تهللت:  وكل الخليقة:  بمحبتك للبشر: * أتيت الى العالم
.بمجيئك
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* Akcw5 `nAdam : `ebolqen 5`apat3 : aker
Eva `nremhe : qen ninakhi `nte `fmov.
* Ak sootie en Adam, evol gen tie a-patie,
ak er Eva en remhe, gen nie nak-hie ente
efmoe.

 أك إير إيفا إنريمهي:  إيفول خين تي أباتى: * أكسوتى إن أدام
. خين ني ناكهي إنتي إفمو:
* hebt Adam verlost: van de verleiding : en
Eva bevrijd : van de pijnen van de dood.

 من طلقات:  وعتقت حواء:  من الغواية: * خلصت أدم
.الموت
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* Ak5 nan `mPi=p=n=a : `nte 5met23ri : enhwc
en`cmov `erok : nem nekajjeloc.
* Ak tie nan em pie pnevma, ente tie met
shierie, en hoos en esmoe erok, nem nek
ankhelos.
 إن هوس إن:  إنتي تى ميت شيري: * أكتي نان إمبي إبنفما
.  نيم نيك أنجيلوس: إسمو إيروك
* U hebt ons de geest: van het kindschap
gegeven: daarom prijzen en zegenen wij
U: met Uw engelen.
.  مع مالئكتك:  نسبحك ونباركك:  روح البنوة: * أعطيتنا
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* Qen `pgin`0re4`i nan `eqovn
: `nge `fnav `n2wrp : `w P=x=c
Pennov5: piovwini `nta`fm3i.
* Gen ep zj-ien eth-ref-ie nan egoen, enzje
efnav en-shoorp, oo Piegristos Pennoetie,
pie oe-ooinie enta ef-mie.

:  إنجي إفناف إنشورب: * خين إبجين إثريف إى نان إيخون
. اواويني إنطا إفمى
ُ  بي: نوتي
ُ او بي إخرستوس بين

* Wanneer de morgenstond : aanbreekt : o
Christus onze God: het ware Licht.
.  النور الحقيقى:  أيها المسيح إلهنا:  وقت باكر إلينا: * عندما يدخل

De zeven melodieën
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* Marov2ai `nq3ten : `nge nilojicmoc `nte piovwini
: ovoh `mpen`0re4hobcten : `nge `pxaki `nnipa0oc.
* Maroe-shai en gie-ten, enzje nie lokhiesmos
ente pie oe-ooinie, owoh em pen eth-ref hobs
ten, enzje epkakie en nie pathos.

 إنجي ني لوجيسموس إنتي بي: مارو شاي إنخيتين
*
ُ
 إنجى إبكاكي إن ني: هوبس تين
 اووه إمبين إثريف: اواويني
ِ
ُ
. باثوس
* Laat dan de verlichte gedachten: in ons
schijnen: en laat de duisternis van het lijden:
ons niet overdekken.

.  ظلمة اآلالم:  وال تغطينا:  حواس النور: * فلتشرق فينا

De zeven melodieën
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* Hina `ntenhwc `erok : `nno`3toc nem David :
enw2 ovb3k : ovoh engw `mmoc.
* Hiena enten hoos erok, en no ie-tos
nem Davied, en oosh oe-viek, owoh en
khoo emmos.
 إنؤش:  إن نو إيطوس نيم دافيد: * هينا إنتين هوس إيروك
.  اووه إنجو إمموس: اوفيك

* Dan kunnen wij U : bewust met David
prijzen : en tot U reopen : zeggende:
.  نحوك قائلين:  صارخين:  عقليا ً مع داود: * لكى نسبحك

De zeven melodieën
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* Ge aver2orp `mfoh : `nge nabal `m`fnav `n2wrp
: `eermeletan : qen nekcagi t3rov.

* Zje av er shorp em foh, enzje naval em
ef nav en shoorp, e-er mele-tan, gen nek
sazj-ie tieroe.
:  إنجى نافال إم إفناف إنشورب: * جى أف إيرشورب إمفوه
. خين نيك صاجى تيرو: إيرمي ليطان
* “Mijn ogen zijn al wakker: voor de
morgenstond: opdat ik nadenk over: al Uw
uitspraken.”

.  جميع أقوالك:  ألتلو:  عيناى وقت السحر: * سبق أن بلغت
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* Cwtem
`eten`cm3
:
kata
pekni25 `nnai : nahmen Pu
Pennov5 : kata nekmet2enh3t.
* Sootem e-ten esmie, kata pek nieshtie en
nai, nahmen Eptshois Pennoetie, kata nek met
shen hiet.

 ناهمين:  كاطا بيك نيشتى إن ناي: * سوتيم إي تين إسمي
. كاطا نيك ميت شنهيت: إبتشويس بين نوتي
* Hoor onze stemmen: naar Uw grote genade: en red
ons o Heer, onze God: naar Uw barmhartigheid.

:  ونجينا أيها الرب إلهنا:  كعظيم رحمتك: * إسمع صوتنا
. حسب رأفاتك
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السبع طرائق

* F5 pi4airwov2 : `nre4erpe0nane4 :
pire4eroikonomin : `nne4cwtp `nkalwc.
* Efnoetie pie fai roo-oesh, en ref er
peth-na-nef, pie ref er ie kono-mien, en
nef sootp en kaloos.
 بي ريف:  إنريف إيربيث نانيف: رواوش
* إفنوتي بي فاي
ُ
.  إن نيف صوتب انكالوس: إير إي كونومين
* O Zorgzame God: de Weldoener: de
Goede
Bestierder:
van
Zijn
uitverkorenen.
. ً  مختاريه حسنا:  مدبر:  صانع الخيرات: * يا هللا المهتم

De zeven melodieën
(3)
السبع طرائق
* Pire4erhemi etgor : `nn3`etavfwt haro4
: `fresi22wov `nte ovon niben: nohem `ntovovgai.
* Pie ref er hemie et khor, en nie etav foot
harof, ef ref etshiesh shoo-oe ente oe-on
nieven, nohem en toe oekhai.

:  إن ني إيطاف فوت هاروف: * بي ريف إيرهيمي إتجور
.اوجاي
 نوهيم: اواون نيفين
إفريف
ُ إنطو
ُ
ُ إتشيشواو انتي
ُ
* De Sterke Bestierder voor hen: die hun
toevlucht zoeken bij U: die de verlossing en
redding: voor een ieder wenst.

 ونجاة:  المتشوق لخالص:  للملتجئين إليه: * ال ُمدبر القوي
. كل أحد
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السبع طرائق
* Qen tekmet`xr3ctoc : akcob5 nan `mpiegwrh :
ari`hmot nan `mpai`ehoov : enoi `na0nobi.
* Gen tek met egriestos, ak sobtie nan em pie
e-khoorh, arie ehmot nan em pai ehoo-oe, enoi en ath-novie.

:  أك صوفتي نان إم بي إيجوره: * خين تيك ميت إخريستوس
.  إنؤي إن أثنوفي: إيهواو
أرى إهموت نان إم باى
ُ

* In Uw goedheid: heeft U voor ons de nacht
bereid: laat ons deze dag: zonder zonden
doorkomen.

 ونحن بغير:  أنعم لنا بهذا اليوم:  هيأت لنا الليل: * بصالحك
. خطية
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السبع طرائق
* E0rener`pem`p2a: `e4ai `nnengig `e`p2:
harok `mpek`m0o : xwric gwnt nem
mokmek e4hwov.
* Ethren er ep em-epsha, e-fai en nen zj-iekh
e-epshooi, harok em pek emtho, goories
khoont nem mok mek ef hoo-oe.

 هاروك:  إفاى إن نين جيج إإبشوي: * إثرين إير إب إم إبشا
.إفهواو
 خوريس جونت نيم موك ميك: إمبيك إمثو
ُ

* Zodat wij waardig zijn: onze handen naar U op
te heffen: zonder boosheid : of kwade gedachten.

 وال فكر: ب
ِ  أمامك بغير غض:  أيدينا إليك: * لنستحق أن نرفع
. ردىء
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السبع طرائق
* Qen tai han`atoovi : covtwn nenmwit `eqovn :
nem nenmwit `ebol : qen `povno4 `nte tek`ckep3.

* Gen tai han ato-oewie, soe-toon nen
mooit egoen, nem nen mooit evol, gen ep
oe-nof ente tek es ke-pie.

 صوطون نين مويت إيخون نيم: * خين طاي هان أطواووي
. خين إبؤنوف إنتي تيك إسكيبي: نين مويت إيفول
* Effen op deze morgen: ons ingaan: en ons
uitgaan: in de vreugde van Uw bescherming.

ُ  سهل: * فى هذا السحر
 بسترك:  الداخلية والخارجيه: طرقنا
. المفرح
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السبع طرائق
* E0rengw
`ntekme0m3i
:
`n`ehoov
niben: `ntenhwc `etekgom : nem david pi`prof3t3c.

* Ethren khoo entek methmie, en ehoooe nieven, en-ten hoos e-tek khom, nem
Davied pie profities.
 إنتين هوس:  إن إيهواو نيفين: * إثرين جو إنتيك ميثمى
.  نيم دافيد بي إبروفيتيس: إتيك جوم
* Zodat
wij
elke
dag:
Uw
rechtvaardigheid verkondigen: en Uw
kracht prijzen: met David de profeet:
.  مع داود النبى:  ونمجد قوتك:  كل يوم: * لننطق بعدلك
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السبع طرائق

* Ge qen tekhir3n3 : P=x=c Pen=c=w=r :
anenkot antwovn : ge anerhelpic `erok.
* Zje gen tek hirienie, Piegristos Pensootier,
anen kot an too-oen, zje an er helpies erok.

 أنين كوت:  بخرستوس بين سوتير: * جي خين تيك هيريني
.  جى أن إيرهيلبيس إيروك: أنطواون
* “In Uw vrede: o Christus onze Verlosser:
sliepen en ontwaakten wij: want wij hoopten
op U.”

 الننا:  رقدنا وقمنا:  أيها المسيح مخلصنا: * قائلين بسلمك
.توكلنا عليك
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السبع طرائق
* H3ppe
ovpe0nane4
:
ie
ovpetholg `eb3l : `e`p5ma5 `nhan`cn3ov
: ev2op hi ovma.
* Hiep-pe oe peth-nanef, je oe pet-holkh e-viel,
eeptie-matie en han esniejoe, ev-shop hie oema.

 إإبتي ماتي:  يي او بيت هولج إيفيل: * هيببي او بيث نانيف
.  إفشوب هيوما: إنهان إسنيو
* Zie, hoe goed en liefelijk: het voor broeders
is: om bijeen te komen: in eenheid.
.  ساكنين معا:  إال إتفاق إخو ِة:  وما هو الحلو: * ها ما هو الحسن
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السبع طرائق

* Evercvmfwnin : qen ovajap3 `mm3i
: `nevajjelik3 : kata ni`apoctoloc.
* Ev-er siemfoonien, gen oe-aghapie
emmie, en ev ankhe-liekie, kata nie
apostolos.
 إن إف أنجيليكى:  خين او آغابي إممي: * إف إير سيمفونين
.  كاطا ني أبوسطولوس:
* Verenigd: in de ware: evangelische
liefde: gelijk de apostelen.
.  كمثل الرسل:  إنجيلية:  بمحب ِة حقيقي ِة: * متفقين
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السبع طرائق

* M`fr35 `mpicogen : `e5`afe `mP=x=c : e4n3ov `egen
5mort : 2a `e`qr3i `enisalavg.
* Em efrietie em pie sozjen, e-tie a-fe em
Piegristos, ef nie-joe ezjen tie mort, sha eegrie e-nie et shalav-kh.

 إفنيو:  إي تي أفي إم بخرستوس: * إم إفريتي إمبي صوجين
. شا إإخري إيني تشاالفج: إيجين تي مورت
* Het is als balsem: op het hoofd van
Christus: vloeiend van Zijn baard: tot zijn
voeten.

 إلى:  النازل على اللحية:  على رأس المسيح: * مثل الطيب
.أسفل الرجلين

De zeven melodieën
(5)
السبع طرائق
* E40whc `mm3ni niben : niqelloi nem nialwov`i :
nem niqel2iri : nem nidi`akonict3c.

* Ef thoohs em mienie nieven, nie gelloi
nem nie aloo-oewie, nem nie gel shierie,
nem nie ziakoniesties.
:  ني خيللوى نيم ني ألو اووى: * إفثوهس إم ميني نيفين
.  نيم ني ذيا كونيس تيس: نيم ني خيلشيري
* En iedere dag zalft: de ouderen en
kinderen: de jonge mannen: en
diakenen.
.  والفتيان والخدام:  والصبيان:  الشيوخ: يوم
ِ * يمسح كل
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السبع طرائق

* Nai `eta4hotpov evcop : `nge
Pi=p=na =e=0v : `m`fr35 `novkv0ara :
ev`cmov `eF5 `nc3ov niben.
* Nai etaf hotpoe evsop, enzje pie Pnevma ethoewab, em efrietie en oe-kiethara, ev esmoe eEfnoetie en sie-joe nieven.

 إمفريتي:  إنجي بي إبنفما اثؤواب: * ناى إيطاف هوتبو إفسوب
. إف إسمو إفنوتي إنسيو نيفين: إنؤ كيثارا
* Dezen die de Heilige Geest: verenigd heeft:
als een snaarinstrument: altijd God lovend.
 مسبحين هللا:  معا مثل قيثار ِة:  الروح القدس: * هؤالء الذين ألّفهم
. كل حين
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* Qen hanyalmoc nem hanhwc : nem
hanhwd3 `m=p=n=atikon : `mpi`ehoov nem pi`egwrh :
qen ovh3t `natxarw4.
* Gen han epsalmos nem han hoos, nem han
hozie em epnevmatiekon, em pie ehoo-oe
nem pie e-khoorh, gen oe-hiet en at ka-roof.

 نيم هان هوذي إم: * خين هان إبصالموس نيم هان هوس
 خين اوهيت إن:  إمبي إيهواو نيم بي إيجوره: إبنفما تيكون
.أت كاروف
* Met psalmen en lofzangen: en geestelijke liederen:
dag en nacht: met een aanhoudend hart.

.  بقلب ال يفتر:  النهار والليل:  وترانيم روحية: * بمزامير وتسابيح
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السبع طرائق

* N0o
`0mav
`mpiovwini
:
ettai3ovt `mmacnov5 : `are4ai qa
pilojoc: pi`axwritoc.
* ntho ethmav em pie oeooinie, et tajoet
emmasnoetie, a-re fai ga pieloghos, pie a-gooritos.

 أري:  إت طايوت إم ما سنوتي: * نثو إثماف امبي اواويني
. بي أخوريطوس: فاي خابي لوغوس
* U bent de Moeder van het Licht: de vereerde
Moeder Gods: u hebt gedragen: het
Onbevattelijke Woord.
 حملت الكلمه غير:  والده االله:  المكرمه: ت يا أم النور
ِ * أن
. المحوى
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السبع طرائق
* Menenca `0remac4 : `are`ohi `ereoi `mpar0enoc :
qen hanhwc nem han`cmov : tensici `mmo.
* Menensa ethre masf, ar-e ohie e-re oi em
parthenos, gen han hoos nem han esmoe, ten
et-shiesie emmo.

:  أري اوهي إيروي إم بارثينوس: * مينينصا إثري ماسف
. تين تشيسي إممو: خين هان هوس نيم هان إسمو
* Nadat U Hem hebt gebaard: bleef U een
maagd: met lofzang en met zegening:
verhogen wij u.

 بتسابيح:  نعظمك:  بقيت عذراء: * ومن بعد أن ولدتِه
. وبركات
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السبع طرائق
* Ge `n0o4 qen pe4ovw2 : nem `p5ma5 `mPe4iwt :
nem Pi=p=n=a e=0v : a4`i a4cw5 `mmon.

* Zje enthof gen pef oeoosh, nem ep tiematie em pef-joot, nem pie Pnevma ethoewab, af ie af sootie emmon.
:  نيم إبتي ماتي إمبيف يوت: * چي إنثوف خين بيف اواوش
. أفئي أفصوتي إممون: نيم بي إبنفما إثؤواب
* Want door Zijn eigen wil: en het
behagen van Zijn Vader: en de Heilige
Geest: kwam Hij en verloste ons.
. أتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسره أبيه: * النه بإرادت ِه
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السبع طرائق

* Anon hwn tentwbh : e0ren2a2ni evnai : hiten
ne`precbi`a : `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie
evnai: hieten ne presvia: en totf em pie mai
roomie.

 هيتين ني:  إثرين شاشني إفناي: * أنون هون تين طوبه
.  إن طوتف إمبي ماي رومي: إبريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.

 لدي:  برحمه بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا
. محب البشر
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السبع طرائق

* Api`c0oinov4i etcwtp : `nte
tepar0eni`a : a42ena4 `e`p2wi : 2a
pi`0ronoc `mFiwt.
* A-pie estoi noefie et sootp, ente te parthenia,
af shenaf e-epshooi, sha pie ethronos em
Efjoot.
 أفشي ناف:  إنتي تي بارثينيا: * أبي إسطوي نوفي إت صوتب
. شا بي إثرونوس إم إفيوت: إإبشوي
* De
uitgelezen
wierook:
van
uw
maagdelijkheid: is gestegen naar de troon:
van de Vader.
. كرسى اآلب:  صعد إلى:  الذى لبتوليتك: * البخور المختار
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السبع طرائق

* Ehote pi`c0oinov4i : `nte Nixerovbim : nem
Niceravim : Maria` 5par0enoc.
* Eho-te pie estoi noefie, ente nie
Sheroebiem, nem nie Serafiem, Maria tie
parthenos.
 نيم ني:  إنتي ني شيروبيم: * إيهوتي بي إسطوي نوفي
. ماريا تي بارثينوس: سيرافيم
* Voortreffelijker dan de wierook: van de
Cherubim: en de Serafim: o Maagd Maria.

 يا مريم:  والسيرافيم:  الشاروبيم: * أفضل من بخور
. العذراء
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* Xere 5fe `mberi : 03`eta Fiwt 0amioc :
a4xac `novma `nemton : `mPe423ri `mmenrit.
* Shere tie fe em verie, thie e-ta Efjoot
thamios, af kas en oe-ma en emton, em pef
shierie em menriet.

 أف كاس:  ثي إيطا إفيوت ثاميوس: * شيري تي في إمفيري
.  إمبيف شيري إم مينريت: إنوما إن إمطون
* Gegroet zij de nieuwe hemel: die de Vader
schiep: en maakte tot rustplaats: voor Zijn
Geliefde Zoon.

 وجعلها موضع:  التى صنعها اآلب: * السلم للسماء الجديدة
.  البنه الحبيب: راحه
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السبع طرائق

* Xere
pi`0ronoc
:
`mbacilikon
: `mf3`etov4ai `mmo4 : higen Nixerovbim.
* Shere pie ethronos, em vasilie-kon, em fie e
toe fai emmof, hiezjen nie Sheroebiem.

 إمفي إيتو فاي:  إم فاسيليكون: * شيري بي إثرونوس
.  هيجين ني شيروبيم: إمموف
* Gegroet zij de Koninklijke Troon: van
Hem: die wordt gedragen: door de
Cherubim.
 على:  الذى للمحمول:  الملوكى: * السلم للكرسى
. الشاروبيم
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السبع طرائق

* Xere 5`proctat3c : `nte nenyvx3 : `n0o
jar `al30wc : pe `p2ov2ov `mpenjenoc.
* Shere tie epros-taties: ente nen epsieshie, entho ghar aliethoos: pe ep shoeshoe em pen khe-nos.
 إنثو غار:  إنتي نين إبسيشي: * شيري تي إبروسطاتيس
. بي إبشوشو إمبين جينوس: آليثوس
* Gegroet zij de Voorspreekster: van
onze zielen: u bent waarlijk: de trots van
ons geslacht.
.  فخر جنسنا: ت بالحقيقه
ِ  أن:  نفوسنا: * السلم لشفيعه
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السبع طرائق

* Ari`precbevin `egwn : `w 03e0meh `n`hmot :
nahren Pen=c=w=r : Penu I=3c P=x=c.
* Arie pres ve-vien e-khoon: oo thie
ethmeh en ehmot: nahren Pensootier:
Pentshois Iesoes Piegristos.
 ناهرين:  اوثي إثميه إن إهموت: * آري إبريسفيفين إيجون
. بين تشويس إيسوس بخرستوس: بين سوتير
* Wees onze voorspraak: o vol van genade:
bij onze Verlosser: onze Heer Jezus Christus.

 ربنا يسوع:  لدى مخلصنا:  يا ممتلئة نعمة: * إشفعى فينا
. المسيح
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* Hopwc `nte4tagron : qen pinah5 etcovtwn :
ovoh `nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et
soe-toon: oewoh entef er ehmot nan: em pie
ko evol ente nen novie.

:  خين بي ناهتي إت سوطون: * هوبوس إنتيف طاجرون
.  إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: اووه إنتيف إير إهموت نان
* Dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof:
en ons schenkt: de vergiffenis van onze
zonden.

 بمغفرة:  وينعم لنا:  فى االيمان المستقيم: * لكى يثبتنا
.خطايانا
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* Hiten ni`precbi`a : `nte 50e`otokoc =e0
= v Mari`a :
Pu ari`hmot nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie epresvia: ente tie theotokos ethoe-wab Maria: Eptshois arie ehmot nan: em
pie koo evol ente nen novie.

:  إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبشويس أري إهموت نان
* Door de voorspraak: van de Moeder Gods
de heilige Maria: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden.

:  يارب أنعم لنا:  اإلله القديسة مريم: * بشفاعات والدة
. بمغفرة خطايانا
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السبع طرائق

* Hanan2o
`n2o
:
nem
han`0ba `n`0ba : `narx3ajjeloc :
nem ajjeloc evovab.
*Han ansho en sho, nem han eth-va en eth-va,
en arshie ankhelos, nem ankhelos evoe-wab.

 إن أرشي أنجيلوس:  نيم هان إثفا إن إثفا: * هانا نشو إنشو
. نيم أنجيلوس إفؤواب:
* Duizend maal duizenden: en tienduizend
maal tienduizenden: aartsengelen: en heilige
engelen.
. وملئكة مقدسين:  رؤساء ملئكة:  وربوات ربوات: * الوف الوف
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السبع طرائق

* Ev`ohi `eratov : `mpe`m0o `mpi`0ronoc : `nte
pipantokratwr : evw2 `ebol evgw `mmoc.
* Ev o-hie era-toe, em pe emtho em pie
ethronos, ente pie Pandokrator, ev-oosh
evol ev-khoo emmos.
 إنتي بي:  إمبي إمثو إمبي إثرونوس: * إفؤهي إيراطو
. إفوش إيفول إفجو إمموس: باندوكراطور
*Staan voor de troon: van de
Pantokrator: en roepen uit: zeggende:
.  قائلين:  صارخين:  كرسى ضابط الكل: * وقوف أمام
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السبع طرائق

* Ge `xovab `xovab : `xovab qen ovme0m3i :
pi`wov nem pitai`o : er`prepi `n%`triac.
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab, ek-oe-wab
gen oe-methmie, pie oo-oe nem pie tajo,
er ep-re-pie en tie Trias.
 بي اوواو:  إكؤواب خين اوميثمي: * جي إكؤواب إكؤواب
. إير إبريبي إنتي إترياس: نيم بي طايو
* Heilig heilig: heilig in waarheid: glorie
en eer: komen toe aan de Drie-eenheid.
 يليقان:  المجد والكرامة:  قدوس بالحقيقة: * قدوس قدوس
. بالثالوث
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السبع طرائق

* Hiten ni`precbi`a : `nte `pxoroc t3r4 `nte niajjeloc :
Pu ari`hmot nan `mpixw `ebol `nte nennobi.

* Hieten nie epresvia, ente ep goros tierf ente
nie ankhelos, Eptshois arie ehmot nan: em pie
koo evol ente nen novie.
:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني أنجيلوس: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبشويس أري إهموت نان
* Door de voorspraak: van alle koren van
engelen: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.
 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  صفوف الملئكة: * بشفاعات جميع
. خطايانا

De zeven melodieën

(7)
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* Nenio5 `n`apoctoloc : avhiwi2
qen nie0noc : qen pievajjelion
: `nte I=3c P=x=c.
* Nen jotie en apostolos, av hie ooish gen nie
ethnos, gen pie ev ankhelion, ente Iesoes
Piegristos.

:  أفهي اويش خين ني إثنوس: * نين يوتي إن أبوسطولوس
. إنتي إيسوس بخرستوس: خين بي إف أنجيليون
* Onze vaders de apostelen: predikten tot de
volken: het evangelie: van Jezus Christus.

.  يسوع المسيح:  بأنجيل:  بشروا فى األمم: * آباؤنا الرسل
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* Apov`qrwov 2ena4 : higen `pkahi t3r4 : ovoh
novcagi avfoh : 2a avr3gc `n5oikovmen3.
* A-poe egroo-oe shenaf, hiezjen ep kahie
tierf, owoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs en
tie ie-koe-menie.

 اووه نو:  هيجين إبكاهي تيرف: * أبو إخرو او شيناف
. شا أفريجس إنتي إيكوميني: صاجي أف فوه
* Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden
reikten: de einden der wereld.

 إلى:  وبلغ كلمهم:  الى األرض كلها: * خرجت أصواتهم
. أقطار المسكونة
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* Hiten nievx3 : `nte nau `nio5 `n`apoctoloc : Pu
ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie ev-shie, ente natshois en jotie en
apostolos, Eptshois arie ehmot nan, em pie
koo evol ente nen novie.

:  إنتي ناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van mijn meesters
en vaders de apostelen: o Heer schenk
ons: de vergiffenis van onze zonden.
 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  اآلباء الرسل: * بصلوات سادتى
. خطايانا
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* Han`xlom
`natlwm
:
a4t3itov `nge Pu : higen `pxoroc
t3r4 : `nte nimartvroc.

* Han eklom en atloom, avtie toe enzje
Eptshois, hiezjen ep goros tierf, ente nie
martieros.
 هيجين:  أف تيطو إنجي إبتشويس: * هان إكلوم إن أتلوم
. إنتي ني مارتيروس: إبخوروس تيرف
* Met kronen die niet verwelken: heeft de Heer
gekroond: alle koren: van martelaren.
 صفوف:  على جميع:  جعلها الرب: * أكاليل غير مضمحلة
.الشهداء
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* A4tovgwov a4nahmov : ge avfwt haro4
: aver2ai nema4 : qen te4metovro.
* Af toe khoo-oe afnahmoe, zje av-foot
harof, av er shai nemaf, gen tef met oero.
 أف:  جي أف فوت هاروف: * أفطو جواو أف ناهمو
. خين تيف ميت اورو: إيرشاي نيماف
* Hij heeft hen gered en bewaard: want
zij hebben op Hem gehoopt: ze vierden
met Hem: in Zijn Koninkrijk.
 فى:  وعيدوا معه:  ألنهم التجأوا اليه: * أنقذهم وخلصهم
.ملكوته
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* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte nimartvroc :
Pu ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.

* Hieten nie ev-shie, ente ep goros tierf ente
nie martieros, Eptshois arie ehmot nan, em
pie koo evol ente nen novie.

:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني مارتيروس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van alle koren van
martelaren: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.

 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  صفوف الشهداء: * بصلوات جميع
.خطايانا
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* N3=e=0v `ntak : ev`e`cmov `erok
:
`evecagi
`m`p`wov
:
`nte
tekmetovro.
* Nie eth-oewab entak, ev e-esmoe erok,
ev e-sazj-ie em ep oo-oe, ente tek met
oero.
 إف إي صاجي:  إف إي إسمو إيروك: * ني إثؤواب إنطاك
. إنتي تيك ميت اورو: إم إبؤاو
* Uw heiligen: zegenen U: en zij spreken
van de glorie: van Uw Koninkrijk.
.  بمجد ملكوتك:  وينطقون:  يباركونك: * قديسوك
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* Tekmetovro Panov5 : ovmetovro `n`eneh : ovoh
tekmetu : 2a nigene`a t3rov.
* Tek met oero Panoetie, oemet oero en eneh,
owoh tek met tshois, sha nie khene-a tieroe.

 اووه تيك:  اوميت اورو إن إينيه: * تيك ميت اورو بانوتي
. شا ني جي ني أ تيرو: ميت تشويس
* Uw koninkrijk, mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: en Uw heerschappij: is tot
alle generaties.
 إلى كل:  وربوبيتك:  ملكوت أبدى: * ملكوتك يا إلهى
. األجيال
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* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte
ni`ctavroforoc : nem ni`0m3i nem nidikeoc : Pu
ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie evshie, ente ep goros tierf ente nie
estavroforos, nem nie ethmie nem nie zieke-os, Eptshois
arie ehmot nan, em pie koo evol ente nen novie.

 إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني إسطافروفوروس: * هيتين ني إفشي
 إمبي كو:  إبتشويس أري إهموت نان:  نيم ني إثمي نيم ني ذيكيؤس:
.إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorbeden: van alle koren van kruisdragers:
de vromen en rechtvaardigen: o Heer schenk ons:
de vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم:  واألبرار والصديقين:  مصاف البسى الصليب: بصلوات كافة
. بمغفره خطايانا: لنا
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* Xere
`#liac
:
picofron `m`prof3t3c : nem
Eliceoc : pe4cwtp `mma03t3c.

*Shere
Ielie-as,
pie
sofron
em
eprofieties, nem Eliese-os, pef sootp em
mathities.
 نيم إي:  بي صوفرون إم إبروفيتيس: * شيري إيلياس
. بيف سوتب إم ماثيتيس:ليسيؤس
* Wees gegroet Elia: de ingetogen profeet: en
Elisa: zijn uitverkoren discipel.

. تلميذه المختار:  وأليشع:  النبى المتعفف: * السلم إليليا
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* Pini25 `nre4hiwi2 : qen 5xwra `nte X<3mi :
Markoc pi`apoctoloc : pec2orp `nne4erhemi.
* Pie nieshtie en ref hie ooish, gen tie goora
ente Kiemie, Markos pie apostolos, pes shorp
en ref er-hemie.

:  خين تي خورا إنتي كيمي: * بي نيشتي إنريف هي اويش
.  بيس شورب إنريف إيرهيمي: ماركوس بي أبوسطولوس
* De grote verkondiger: van het land
Egypte: is Markus de Apostel: haar
eerste beheerder.
 مدبرها:  مرقس الرسول:  فى كوره مصر: * المبشر العظيم
. االول
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*`N0o pe 0`mav `mF5 : Mari`a 5par0enoc :
twbh `mmo4 `egwn : e0re4nai qa penjenoc.
* Entho pe ethmav em Efnoetie, Maria tie
parthenos, toobh emmof ekhoon, ethref nai ga
pen khenos.

 طوبه:  ماريا تي بارثينوس: * إنثو بي إثماف إم إفنوتي
. إثريف ناي خا بين جينوس: إمموف إيجون
* U bent de Moeder Gods: o Maagd Maria:
bid tot Hem voor ons: dat Hij ons genadig
zij.

 أن:  أطلبى منه عنا:  يا مريم العذراء: ت هى أم هللا
ِ * أن
. يرحم جنسنا
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* Pini25 `mpatriarx3c : peniwt abba Cev`3roc :
f3eta ne4`cbwov`i =e=0v : `erovwini `mpennovc.

* Pie nieshtie em patriarshies, penjoot
ava Sevieros, fie eta nef esvoo-oewie
ethoewab, er oe-ooinie em pen-noes.
 في إيطا نيف:  ِبنيوت أفا سيفيروس: * بي نيشتي إم باطريارشيس
. إير اواوويني إمبين نوس: إسفو اووي إثؤواب
* De grote patriarch: onze vader abba
Severus: wiens heilige leer: ons verstand
heeft verlicht.
:  الذى أنارت تعاليمه:  أبونا أنبا ساويرس: * البطريرك العظيم
. المقدسة عقولنا
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* Peniwt `n`omolojit3c : abba Diockoroc :
a4mi2i `egen pinah5 : ovbe niheretikoc.
* Penjot en omolo-khieties, ava Dioskoros, af
mieshie ezjen pie nahtie, oe-ve nie heretiekos.

 أف ميشي:  أفا ديوسقوروس: * بنيوت إن اومولوجيتيس
. اوفي ني هيري تيكوس: إيجين بي ناهتي
* Onze
vader
de
belijder:
abba
Dioscorus: verdedigde het geloof: tegen
de ketters.
 ضد:  حارب عن اإليمان:  أنبا ديسقورس: * أبونا المعترف
. الهراطقة
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* Nem nenio5 t3rov : `etavrana4 `mPu : `ere
pov`cmov =e=0v : 2wpi nan `novre4rwic.
* Nem nen jotie tieroe, etav ranaf em
Eptshois, e-re poe esmoe eth-oewab, shoopi
nan en oe-ref roois.

 إيري بي:  إيطاف راناف إم إبتشويس: * نيم نين يوتي تيرو
. شوبي نان إن اوريف رويس: إسمو إثؤواب
* En al onze vaders: die de Heer hebben
behaagd: laat hun heilige zegen: een wacht
zijn voor ons.

 تكون:  بركتهم المقدسة:  الذين أرضوا الرب: * وكل آبائنا
. لنا حارسا
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* Hiten
novevx3
:
`ari`hmot
nan
F5
: `mpixw `ebol `nte nennobi : moi nan `novcw5.
* Hieten noe ev-shie, arie ehmot nan Efnoetie,
em pie koo evol ente nen novie, moi nan en
oe-sootie.

 إمبي كو إيفول:  أري إهموت نان إفنوتي: * هيتين نو إفشي
. موي نان إن اوسوتي: إنتي نين نوفي
* Door hun voorbeden: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden: en schenk ons
verlossing.

 وأعطنا:  بمغفرة خطايانا:  أنعم لنا يا هللا: * بصلواتهم
. سلما

De beëindiging van de
Adam Theotokie
ختام الثيؤطوكيات االدام
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* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش:  هان أتتشى إيبى إم موؤ: * نيك ناي او بانوتي
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى: ً  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهي
.رأفـاتـك
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* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بي:  سى إيبي إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* ني تيل تيلي
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك
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* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناي إث:  ني نوفي إنتى طا إبسيشي: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باتشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسي: * فكـم بالحـري
.يـاربي
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* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باتشويس إن نيك إربوميفئى: * ني نوفي إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تي إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربي ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامي
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* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تي بورني أك سوتي إمموس: * جى بي تيلونيس أكسوتبف
. باتشويس أك إربف ميفئي: بي سوني إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدي ذكـرتـه:
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*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوي إنطا:  خابي ريف إرنوفي: * آنوك هو باتشويس
. انؤميطانيا: إيري
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمني:  ياسيـدي: * وأنـا أيضا ً الخاطىء
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* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه
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* Matac0on F5: `eqovn `epekovgai: `ariov`i
neman: kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووى:  إيخون إى بيك اوجاي: * ما طاس طون إفنوتي
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  إلى خالصك: * ردنـا يا هللا
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* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 ماروطاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
. ً  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح
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* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبتشويس إفنوتي بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتي إن ناي: ناي ناي
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وارحمنا:  أيها الــرب االله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك
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* Nai `k`iri `mpovmev`i : `w Penn3b P=xc : ek`e2wpi
qen tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناي إك إيرى إمبو ميفئي
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبي خين تين ميتي
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.ًصارخـا ً قـائـال

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيريني إم:  تي تي إمموس نوتين: * جى طاهيريني آنوك
. تي كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمي أنـا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : 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 هيريني: * إبؤرو إنتي تي هيريني
. كانين نوفي نان ايفول: نان انتيك هيريني
* O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh.
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia:
a-rie sobt eros: en nes kiem sha eneh.
 آرى سوبت:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.

 إلي:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبــد

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
اوواو
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: لتشو إن ني شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge ak twnk akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak
tonk ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك طونك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent Verrijzen en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.قُمت و خلصتنا
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Gebed voor de
Offeranden
أوشية القرابين

Twbh `ejen nyetfi `m`vrwous @ `nni;ucia ni`procvora @
ni`apar,y nineh ni`c;oinoufi ni`ckepacma nijwm `nws @
nikumillion `nte pima- `nerswousi@
Toobh ezjen nie etfie em ef roo-oesh en nie thiesia nie epros
fora nie aparshie nie neh nie estoi noefie nie eskepasma nie
khoom en oosh nie kiem-miellion ente pie ma en er shoo-oe
shie,

إمفرواوش إن نى ثيسيا نى إبروس فورا نى أبارشى نى
طوبه ايجين نى إتفى
ُ
نيه نى إسطوي نوفى نى إس كيباس مانى جوم إن إوش نى كيميليون إنتي بى ما
: إيرشواوشى
إن
ُ
Laat ons bidden voor hen die zorgen voor de offers, de offergaven,
de eerstelingen, de olie, de wierook, de voorhangsels, de kerk-boeken
en de altaar-vaten,

، والستور،والبخور
،ت
،اطلبوا عن المهتمين بالصعائ ِد والقرابين
ِ والبكور والزي
ِ
ِ
. وأواني المذبح،وكتب القراء ِة
Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien, wa el-bekoer wa el-zeet wa
el-begoer wa elsetoer wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7.

Hina `nte P=,=c Pennou] ]sebi`w nwou qen I=l=y=m
`nte `tve @ `ntef,a nennobi nan `ebol.
hiena ente Piegristos Pennoetie tie sheveejo noo-oe
gen Jerosaliem ente etfe, entef ka nen novie nan
evol.
نواو خين يروساليم إنتي
هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو
ُ
.إتفي إنتيف كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het
Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft.
. ويغفر لنا خطايانا،لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائي ِة
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie
Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gatajana.
Index - الفهرس

Introductie tot de
Doxologieën
مقدمة الذكصولوجيات

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Aniov`i
`nten`procevx3
:
`e`p2wi
ha
pe23ri `mmenrit : `nte4xa nennobi nan `ebol.
A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi
ha pe shierie em menriet, entef ka nen novie
nan evol.
 إإبشوي هابي شيري إم: آنى اووى إنتين إبروس إفشى
. إنتيف كا نين نوفى نان إيفول: مينريت
draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon,
opdat Hij onze zonden vergeeft.
.  ليغفر لنا خطايانا:  الحبيب:  إلى إبنك: إصعدى صلواتنا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

%par0enoc

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

De doxologieën voor het Verrijzenisfeest
ذوكصولوجيات عيد القيامة المجيد

)(1
De eerste Doxologie
الذوكصولوجية األولي

* Tote rwn a4moh `nra2i : ovoh penlac qen
ov0el3l : ge Penu I=3=c P=x=c : a4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt.
* Tote ron af moh in rashie, oewoh pen las gen oeseliel, zje Penshois Iesoes pie Igristos, af tonf ivol
gen nie ismoe-oet.
 جي:  اووه بين الس خين او ثيليل: * توتي رون أفموه إن راشي
 أفطونف إيفول خين ني: بين تشويس إيسوس بخرستوس
.إثمواوت
ُ
* Dan zijn onze lippen met vreugde vervuld, en onze
tongen met blijheid, want onze Heer Jezus Christus, is
verrezen uit de dood.

 ألن ربنا يسوع:  ولساننا تهليال: ً * حينئذ إمتأل فمنا فرحا
. قام من بين األموات: المسيح

* A4kwr4
`m`fmov
qen
te4gom
:
a4`0re`pwnq `erovwini `eron : `n0o4 on f3`eta42en2a4
: `enima etcapec3t `m`pkahi.

*Af korf im ifmo gen tef khom, af isre ip on-g er oeoinie iron, insof on fie etaf shen shaf, e-nie ma et sa
pe-siet im ip kahi.
اواوويني
* أفكورف إم
ُ  أف إثري إبؤنخ إير: إفمو خين تيف جوم
ُ
 إيني ما إتصابي سيت إم:  إنثوف اون في إيطاف شيناف: إيرون
.إبكاهي
Hij overwon de dood door Zijn macht, en Hij liet het leven
over ons schijnen, Hij is het die afdaalde, naar de lagere
delen van de aarde.

ً  وهو أيضا:  وجعل الحياة تضئ لنا: * بقوته أبطل الموت
. الي األماكن التي أسفل األرض: الذي مضي

* Ni`mnovt `nte `amen5 : avnav `ero4 averho5 :
a4tako
`nninakhi
`m`fmov
:
`mpov`2gem
gom `n`amoni `mmo4.
* Nie im noet inti amentie, af nav irof af er hotie, af
ta-ko in nie nak hi im if mo, im po ish zjem khom
in a-monie immof.

 أفطاكو:  أفناف إيروف أف إيرهوتي: * ني إمنوت إنتي أمينتي
. إمبو إشجيم جوم إن أموني إمموف: إن ني ناكهي إم إفمو
* De wachters van de Hel, zagen Hem en werden
bevreesd, Hij vernietigde de angel van de dood, en
Hij werd er niet door gegrepen.

 فلم:  وأهلك طلقات الموت:  رأوه وخافوا: * بوابو الجحيم
.تستطع أن تمسكه

*A4qomqem `nhanpvl3 `n`homt:a4kw2 `nhanmoxl
ovc `mbenipi : a4`ini `nne4cwtp `ebol : qen ovovno4
nem ov0el3l.
* Af gom gem in han pilie in ihmot, af kosh in han
mok los im ve ni pie, af i-nie in nef sotp ivol, gen oe
oe-nof nim oe-seliel.
 أفكوش إنهان موخلوس إمفي: * أف خوم خيم إنهان بيلي إن إهموت
.او ثيليل
ُ او نوف نيم
ُ او
ُ  خين:  أف إيني إن نيف سوتب إيفول: نيبي
* Hij vernietigde de koperen poorten, en brak de
ijzeren sloten, en Hij nam Zijn uitverkorenen weg,
met verblijding en vreugde.

 وأخرج:  وكسر المتاريس الحديد: * سحق األبواب النحاس
. بفرح وتهليل: مختاريه

* A4`olov `e`psici nema4 : `eqovn `ene4ma`nemton :
a4nahmov e0be pe4ran : a4ovwnh `nte4gom
nwov `ebol.
*Af o-lo ie e-pet shisie nie mav, iegon e-nef ma in
emton, af nahmo esve pef ran, af oe-onh intef khom
no-oe ivol.

:  إيخون إنيف ما إن إمطون: اولو إإبتشيسي نيماف
* أف
ُ
.نواو إيفول
اواوونه إنتيف جوم
ُ
ُ  أف: أفناهمو إثفي بيفران

* Hij hief ze met Hem op, naar Zijn plaats van rust,
en redde ze in Zijn Naam, Hij openbaarde aan hen
Zijn kracht.

 خلصهم ألجل:  إلي العلو إلي مواضع راحته: * وأصعدهم معه
. وأظهر قوته لهم: إسمه

*E0be fai tenoi `nrama`o : qen ni`aja0on
etg3k `ebol : qen ovnah5 teneryalin :
engw `mmoc ge =a=l.
* Esthe fai ten oi en rama-o, gen nie aghathon et zjiek evol, gen oe nahtie ten er epsalien, en kho
emmos zje allieloeja.

 خين ني أغاثون إتجيك إيفول: * إثفي فاى تين اوى إن راما او
. إنجو إمموس جي الليلويا: اوناهتى تين إيربصالين
ُ  خين:
* Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven,
en zingen wij met geloof, zeggende Halleluja.
:  وبإيمان نرتل:  بالخيرات الكاملة: * فلهذا هذا نحن أغنياء
. قائلين هلليلويا

* A=l =a=l : =a=l =a=l : =I3
= c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt.
* Ellieloje ellieloje, ellieloje ellieloje,
Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe, af
tonf ivol gen nie ismoe-oet.
 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا:* الليلويا الليلويا
.  أفطونف إيفول خين ني إثمواوت: إبؤرو إنتي إب اواو
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja,
Jesus Christus de Koning van de glorie,
is verrezen uit de dood.
 يسوع المسيح ملك:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. قام من بين األموات: المجد

* Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa
`eneh.
* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en
aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie
noe nem sha eneh.

 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: أغاثوس
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

 والروح الق دس:  له المجد مع أبيه الصالح: * هذا الذي ينبغي
. من اآلن وإلى األبد:
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

)(2
De tweede Doxologie
الذوكصولوجية الثانية

* F3`eta42an2 `mPi=cl : `n`hme `nrompi hi `p2a4e :
a45 `mpimanna nwov `eovom4 : `pwik `nte niajjeloc.

* Fie etaf shansh im Pesra-iel, in ehme in
rompie hie ip sha-fe, af tie im pie manna no-oe
e-oe omf, ip oik inti nie ankhelos.

 إن إهمي إن رومبي هي: * فى إيطاف شانش إم بي إسرائيل
 إب اويك إنتي:  أفتي إمبي مان نا نواو إي اواونمف: إبشافيه
.ني أنجيلوس
* Hij die zorgde voor Israël, veertig jaren in de
woestijn, Hij gaf hun het manna te eten, het
brood van de engelen.

 وأعطاهم:  أربعين سنة في البرية: * الذي عال اسرائيل
.  ليأكلوا خبز الملئكة: المن

*`N`t2ebi`w jar `mpimanna : av5 `novhemg e4en2a2i
na4 : `n`t2ebi`w `nniaja0on : a45 `xlom `ncovri `egw4.

* In it sheveejo ghar im pi manna, af tie in oe
hemkh if en sha shie naf, in it shevejo in nie
aghason, af tie iklom in sorie ie-khof.

 أفتي إنؤهيمج إف إن: * إن إت شيفيو غار إمبي مان نا
 أفتي إكلوم إن:  إن إت شيفيو إن ني أغاثون: شاشي ناف
. سوري إيجوف
* In plaats van het manna, gaven zij Hem
bittere azijn, in plaats van goedheid, zetten zij
een kroon van dornen op Zijn hoofd.

 جعلوا إكليل:  أعطوه خل مرا وبدل الخيرات: * عوض المن
.شوك علي رأسه

* Avkoc4

avxa4 qen pi`mhav : f3etx3
cabol `n5baki : `etavgoc qen tovmetath3t : ge
fai `4na`2twn4 an ge.
* Af kosf af kaf gen pi im hav, fie et kie savol
in tie vaki, etaf khos gen toe met at-hiet, zje fai
if na ish tonf an zje.
:  في إتكي صافول إنتي فاكي: * أفكوسف أفكاف خين بي إمهاف
. جي فاي إفنا اشطونف أن جي: إيطاف جوس خين طو ميت أتهيت
* Zij wikkelden Hem en legden Hem in het graf, dat
buiten de stad was, en in hun onwetendheid zeiden
zij, dat het voor Hem onmogelijk is op te staan.

 وقالوا:  الكائن خارج المدينة: * ك ِفن وو ِضع في القبر
. ال يستطيع أن يقوم بعد: بجهلهم أن هذا

* @wrp `m`fovai `nte nicabbaton : `aP=x=c twn4 `ebolqen
n3e0mwovt : a4tac0o `nne4gagi `efahov : a45
nwov `nov`2fit `n`eneh.

* Shorp im if oe-wei inti ni savaton, a pie Igristos
tonf ivol gen nie ismoeoet, af tasto in nef khazjie
e-fa hoe, af tie no-oe in oe ish fiet in eneeh.

 أبخرستوس طونف إيفول: * شورب إم إف اووي انتي ني سافاطون
 أفتي نواو:  أف طاستو إن نيف جاجي إي فاهو: خين ني إثمواوت
. إن او إشفيت إن إينيه
* Vroeg op één van de Sabbat dagen, verrees
Christus uit de dood, Hij plaatste Zijn vijanden
achter Zich, Hij gaf ze de eeuwige schande.

 ورد:  المسيح قام من بين األموات: * باكر أحد السبوت
. و أعطاهم عارا أبديا: أعداءه إلي خلف

* E0be fai tenerxovrevin : nem pihvmnodoc
David : ge a4twn4 `nge F5 : `m`fr35
`mf3`etenkot.
* Esve fai ten er go revien, nim nie himnozos
Davied, zje af tonf inzje Ifnoti, im ifritie im fie
eten kot.

:  نيم بي هيمنوذوس دافيد: * إثفي فاي تين إير كوريفين
. إم إفريتي إمفي إي تين كوت: جي أف طونف إنجي إفنوتي
* Daarvoor prijzen wij, tezamen met de
Psalmist David, zeggende “God is verrezen,
als iemand die slaapt.“

:  قد قام هللا:  مع المرتل داود قائلين: * من أجل هذا نمدح
.مثل النائم

* A=l =a=l : =a=l =a=l : =I3
= c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt.
* Ellieloje ellieloje, ellieloje ellieloje, Iesoes pie
Igristos ip oero inti ip o-oe, af tonf ivol gen nie
ismoe-oet.

 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا:* الليلويا الليلويا
.  أفطونف إيفول خين ني إثمواوت: إبؤرو إنتي إب اواو
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Koning van de glorie, is verrezen
uit de dood.
:  يسوع المسيح ملك المجد:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
.قام من بين األموات
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

)(3

De derde Doxologie
Voor Aartsengel Michaël

الذوكصولوجية الثالثة
لرئيس الملئكة ميخائيل

Ca`tanactacic `nte P=x=c : `nge nihi`omi `m4aicogen : av`i
avkw5 qen ov`cpovd3 : a4ovwnh nwov`nge Mixa3l.

Sa it anastasies inti pie Igristos, inzje nie
heejomie im fai sozjen, af ie af kotie gen oe is
po zie, af oe-onh no-oe inzje Michaiel.
 إنچي نى هيّومى إمفاى: صا إت آناسطاسيس إنيت بخريستوس
 أف أوأونه نوأو إنچي:  آڤ إى آفكوتى خين أو إسبوذى: سوچين
. ميخائيل
Bij de Verrijzenis van Christus, kwamen de
vrouwen dragende de welriekende kruiden, en
zochten vurig, en Michael verscheen aan hen.
 وطلبنا باجتهاد:  توجهت النسوة حاملت الطيب: عند قيامة المسيح
.  فظهر لهن ميخائيل:

Pe4`dmoc de na4oi `m`fr35: `novcetebr3g `novwini :
ovoh te4hebcw `covwb2 : `m`fr35 `novxiwn .

Pef iz mos ze naf oi im ifritie, in oe set ev
riekh
in oe-oinie, oewoh tef hevso is oe-ovsh,
im ifritie in oe shion.
 إن أو سيتيب ريج إن: بيف إذموس ذي ناف أوى إمفريتى
 إمفريتى إن:  أووه تيف هيبسو إس أوأوبش: أوأوينى
. أوشيّون
Zijn uiterlijk was, als een bliksem, en zijn
kleding, wit als sneeuw.
.  أبيض كالثلج:  ولباسه:  مثل البرق المنير: وكانت هيئته

A4erov`w ovoh pega4 : `nnihi`omi m
` 4aicogen : ge
f3`etetenkw5 `ncw4 : a4twn4 `4x3 `mpai ma an .

Af er oe-o oewoh pekhaf, in nie heejomie
im fai so zjen, zje fie et e-ten kotie insof,
af tonf if kie im pai ma an.
:  إن ني هيومى إمفاى سوچين: أف إيرأوأو أووه بي جاف
.  أفطونف إفكى إمباى ما آن: چي فى إي تيتين كوتى إنسوف
Hij antwoorde en zeide, tot de vrouwen
dragende de welriekende kruiden, “Wie zoekt
gij, Hij is verrezen Hij is niet hier.”
 قد:  أن الذى تطلبنه:  حاملت الطيب: فأجاب وقال للنسوة
. قام وليس ههنا

Iwc ovoh ma2enwten : `agoc `nne4`apoctoloc : ge
a4twn4
`ebol
qen
n3e0mwovt
:
kata `fr35 `eta4goc nwten .
Jos oewoh ma shen soten, a khos in nef
apostolos, zje af tonf ivol gen nie ismoe-oet,
kata ifritie etaf khos noten.
 چي:  آجوس إن نيف آبوسطولوس: يوس أووه ماشينو تين
. كاطا إفريتى إيطاف جوس نوتين: أفطونف إيفول خين ني إثموأوت
“En gaat terstond op weg, en zegt zijn apostelen,
dat Hij is verrezen uit de doden, zoals Hij het
uheeft gezegd.”

كما:  أنه قام من بين األموات:  وقلن لرسله: إذهبن وإسرعن
. قال لكم

Ra2i
ge
f3eta4a24
a4twn4
:
h3ppe `4naer2orp `erwten : `e5Jalile`a
tetennav `ero4 `mmav : ge aigoc nwten .
Rashi zje fie etaf ashf af tonf, hippe if na er
shorp e-ro ten, e-tie Ghaliele-a te ten nav
immav, zje ai khos no-ten .
:  هيبّبى إفنا إيرشورب إيروتين: راشى چي فى إيطاڤ أشف أفطونف
.  إمماڤ چي إيجوس نوتين: إي تى جاليليآ تيتين ناڤ إيروف
Verblijdt u want de gekruisigde, is verrezen en gaat
u voor, naar Galilea daar zult gij Hem zien, zie ik
heb het u gezegd.”

 هناك:  قد قام وسيسبقكم إلى الجليل: إفرحوا ألن الذى صلب
.  ها قد قلت لكن: ترونه

Ovni25 jar pe pekta`io : w
` Mixa3l `parxwn `nna
nif3ov`i : ge `n0ok `etakhi2ennov4i nan : qen
5anactacic `mP=o=c .
Oe nishtie ghar pe pek tajo, o Michaiël ip
argon in na nie fie-oewie, zje insok etak hie
shen nofie nan, gen tie anastasies im epshois.
 چي:  أو ميخائيل إب أرخون إنّا نيفيؤى: أونيشتى غار بي بيك طايو
.  خين تي آناسطاسيس إمبشويس: إنثوك إيطاك هي شينّوفى نان
Groot is uw eer, O Michael het hoofd van de
hemelsen, want u heeft ons verkondigd, de
Verrijzenis van Christus.
:شرتنا
ّ  ألنك أنت ب:  يا ميخائيل رئيس السمائيين: عظيمة هى كرامتك
. بقيامة الرب

W `ctavrw0ic di `3mac : `w P=x=c `povro `nte `p`wov
: `anactac ektwn nekrwn : ovoh ak5
nan `mpekovno4 .
O estavro ties zie iemes, o pie Igristos ip oero
inti ip o-oe, anastas ek ton nekron, oewoh ak
tie nan im pek oe-nof.
:  أو بخريستوس إبؤرو إنتي إب أوأو: أو إسطاڤروثيس ذي إيماس
. أووه أك تى نان إمبيك أونوف: آناسطاس إكطون نيكرون
O voor ons gekruisigd, O Christus de Koning van
de glorie, U bent verrezen uit de dood, en schonk
ons Uw vreugde.

 قد قمت من بين:  المصلوب عنا: أيها المسيح ملك المجد
.  ومنحتنا بهجتك: األموات

Ari`precbevin `e`hr3i egwn : `w piyalpict3c `nte
5anactacic : Mixa3l `parxwn `nna nif3ov`i
: `nte4xa nennobi nan `ebol .
Ari epres-ve-vien eehrie e-hkon, o pi ipsal
pisties inti tie anastasies, Michaiël ip argon in
na nie fie-oewie, intef ka nen novi nan ivol.
:  أوبى بصالبيستيس إنتي أناسطاسيس: آرى إبريسڤيڤين إإهرى إيجون
.  إنتيف كانين نوڤى نان إيڤول: ميخائيل إب أرخون إنّا نيفيؤى

Wees onze voorspraak, O verkondiger (lett.
bazuinblazer) van de verrijzenis, Michaël het hoofd
van de hemelsen, dat Hij ons onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  ميخائيل رئيس السمائيين:  المبوق بالقيامة: إشفع فينا أيها
. لنا خطايانا
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De vierde Doxologie
Voor Thomas

الذوكصولوجية الرابعة
لتوما الرسول

Qen pimah `smyn `n`eho`ou @ nau;ouyt `eqoun `nje
nima;ytyc @ naf,y nemaf `nje :wmac @ nare
nirw`ou ecsotem .
Gen pie mah eshmien en eho-oe, nav thoe-wiet egoen enzje nie mathie-ties, naf kie nemaf enzje
Thoomas, na-re nie roo-oe es-shotem.

 ناف ثويت إيخون إنجى نى: خين بيماه إشمين إن إيهواو
.  نارى نيرواو إسشوتيم:  نافكى نيمواوإنجى توماس: ماثيتيس
Op de achtste dag, waren de discipelen
bijeen, terwijl de deuren gesloten waren, en
Thomas was bij hen.

:  ومعهم توما:  كان التلميذ مجتمعين: في اليوم الثامن
. وكانت األبواب مغلقة

Af`ohi `eratf qen toumy] @ `nje pen=o=c I=y=c P=,=c @
pejaf je `thiryny nemwten @ namenra] ouoh
pejaf .
Af o-hie eratf gen toe mietie, enzje Pentshois
Iesoes Piegristos, pe khaf zje et hierinie
nemoo-ten, na menratie oewoh pe khaf.
:  إنجى بين شويس إيسوس بخرستوس: أفؤهى إيراتف خين توميتى
.  نامين راتى أووه بيجاف: بيجاف جى إت هيرينى نيموتين
Onze Heer Jezus Christus, stond in hun
midden, en zei "vrede zij u, mijn geliefden" en
toen zei Hij:

 يا:  وقال سلم لكم:  وقف في وسطهم: ربنا يسوع المسيح
. أحبائي وقال

:wmac ma pektyb `mnai @ ouoh `anyou tekjij @
,a tekjij qen pa`cvir @ `mperernah] alla
nah].
Thoomas ma pek tieb em nai, oewoh a-nie
oewie en tek zj-iekh, ka tek zj-iekh gen pa
es fier, em per er ath-nahtie alla nahtie.

 كاتيك جيج: أووه أنيوء تيك جيج:توماس ما بيك ثييب إمناى
. إمبير إرناهتى الل ناهتى:خين با إسفير
"Thomas plaats uw vinger hier, strek je hand
uit, steek je hand in Mijn zij, wees niet
ongelovig maar gelovig."

 وال:  وضع يدك في جنبي:  إلى هنا: يا توما هات أصبعك
.تكن غير مؤمن بل مؤمنا

:wmac de af`ws `ebol @ je pa=o=c ouoh paNou]
@ pejaf naf `nje I=y=c @ aknau `eroi aknah] .
Thoomas ze af oosh evol, zje Patshois
oewoh Panoetie, pe khaf naf enzje Iesoes,
ak nav -eroi ak nahtie.

:  جى باشويس أووه بانوتى: توماس ذى أفؤش إيفول
. أكناف إيروى أكناهتى: بيجاف ناف إنجى إيسوس
Thomas riep uit: "Mijn Heer en mijn God",
Jezus zei tot hem, "u gelooft omdat u
gezien hebt."

 لما رأيتنى:  قال له يسوع:  ربي وإلهي: فصرخ توما قائل
. آمنت

`W`ouniatou `nni`etaunyou @ `eroi `anau annah] `eroi
an @ `ariten `n`em`psa `ntennah] `erok @ `w pennyb
`pouro P=,=c.
Oo-oeniatoe en nie etav nie-joe, eroi em poe
nav av nahtie eroi, a-rie ten en em epsha en
ten nahtie erok, oo Pennieb epoero Piegristos.
 أريتين:  إيروى أناف أناهتى إيروى أن: اواونياتو إن نى إيطافنيو
. أوبين نيب إبؤرو بخرستوس: إم إم إبشا إنتين ناهتى إيروك
"Zalig zijn zij die niet hebben gezien, en Mij toch
aannemen en geloven", maak ons waardig te
geloven in U, o Christus onze Meester en Koning.

إجعلنا

: ويؤمن بي ولم يراني: طوبى لمن يقبل إلي
.  يا سيدنا الملك المسيح: مستحقين أن نؤمن بك

E0be fai tenoi `nrama`o : qen ni`aja0on
etg3k `ebol : qen ovnah5 teneryalin :
engw `mmoc ge =a=l.
Esthe fai ten oi en rama-o, gen nie aghathon et zjiek evol, gen oe nahtie ten er epsalien, en kho
emmos zje allieloeja.

:  خين ني أغاثون إتجيك إيفول: إثفي فاى تين اوى إن راما او
. إنجو إمموس جي الليلويا: اوناهتى تين إيربصالين
ُ خين
Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven,
en zingen wij met geloof, zeggende Halleluja.
 قائلين:  وبإيمان نرتل:  بالخيرات الكاملة: فلهذا نحن أغنياء
. هلليلويا

A=l =a=l : =a=l =a=l : =I3
= c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt.
Ellieloje ellieloje, ellieloje ellieloje, Iesoes
pie Igristos ip oero inti ip o-oe, af tonf
ivol gen nie ismoe-oet.
 إيسوس بخرستوس إبؤرو:  الليلويا الليلويا:الليلويا الليلويا
.  أفطونف إيفول خين ني إثمواوت: إنتي إب اواو
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja,
Jesus Christus de Koning van de glorie,
is verrezen uit de dood.
 يسوع المسيح ملك:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. قام من بين األموات: المجد

Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc
@ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.
Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en
aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie
noe nem sha eneh.

 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: أغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  وال روح الق دس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد
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ختـام الــذكصــولــوجيــــات
* Swpi n
` ;o `ere comc `ejwn @ qen nima et[oci
etere,y `nqytou @ w
`
ten¡ `nnyb tyren
];e`otokoc @ etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.
*Shoopie entho e-re soms e-khoon: gen nie ma et tshosie
et-e re-kie en gietoe: o ten tshois en nieb tie-ren tie
theotokos: et-oi em parthenos en sie-joe nieven.

 خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى: * شوبى إنثو إيرى سومس إيجون
 إتؤى إم بارثينوس:  أوتين شويس إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس: إنخيتو
.إنسيو نيفين
* Wees onze behoedster: in de hoogten waar u bent: o ons
aller vrouwe de Moeder Gods: de Altijd-Maagd.
 يا سيدتنـا: ت كائنة فيها
ِ  في المواضع العالية التي أن: ت ناظـرة علينا
ِ * كوني أن
. العـذراء كل حيـن: كلنا والـدة اإلله
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* Ma]ho `mvyetaremacf@ Pencwtyr `naga;oc@ `ntef`wli `nnaiqici `ebol-haron@ `ntefcemni nan
`ntefhiryny.
* Matie ho em fie etar e-masf: Pensotier in aghathos: intef
o-lie in nai gisie evol haron: intef semnie nan intef hirinie.

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

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  ُمخ ِلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
. ويُقـرر لنـا سالمه: األتعـاب
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* Xere ne `w 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`al30in3 :
xere
`p2ov2ov
`nte
penjenoc
:
`are`gfo
nan `nEmmanov3l.
* Shere ne oo tie parthenos: tie oero emmie en aliethienie:
shere epshoe-shoe ente pen khenos: a-re ekhfo nan en
Emmanoe-iel.

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

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

De Psalm van de Rondgang
voor het Verrijzenisfeest
(de Tawwaf)

مزمور طواف باكر

De Tawwaf

الطواف

Mare4twn4
`nge
F5
:
marovgwr `ebol `nge ne4gagi t3rov :
Maref toonf enzje Efnoetie, ma-roe khoor
evol enzje nef khazjie tieroe,

 مارو جور إيفول إنجي نيف: ماريف طونف إنجي إفنوتي
: جيج تيرو
Laat God opstaan en laat al Zijn vijanden
verstrooid worden,
. فليقم هللا ولتتفرق جميع أعدائة

De Tawwaf

الطواف

Marovfwt `ebol qa `th3 `mpe4ho `nge
ovon niben e10moc5 `mpe4ran e0ovab .
ma-roe foot evol ga et-hie em pef ho enzje
oe-on nieven eth-mostie em pef ran ethoewab .

 إث: مارو فوت إيفول خا إتهي إم بيف هو إنجي اواون نيفين
. موستي إم بيفران إثؤواب
en laat al diegenen die Zijn Heilige Naam
haten voor Zijn aangezicht wegvluchten.
(Psalm 68:1)

. وليهرب من قدام وجهه جميع مبغضي إسمه القدوس

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
A=l =a=l : =I=3c P=x=c `povro `nte `pwov : a4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt : =a=l =a=l.
Ellieloje Ellieloje, Iesoes pie Igristos ip oero
inti ip o-oe, af tonf ivol gen nie ismoe-oet gen
pie eho-oe im mah shomt, ellieloje ellieloje.
 أفطونف:  إيسوس بخرستوس إبؤرو إنتي إب أواو: الليلويا الليلويا
 الليلويا:  خين بي إيهواو إمماه شومت: إيفول خين ني إثمواوت
.الليلويا
Halleluja Halleluja, Jesus Christus de Koning van
de glorie, is verrezen uit de dood op de derde
dag, Halleluja.

 في:  قام من األموات:  يسوع المسيح ملك المجد: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا: اليوم الثالث

Het Responsorium
van het Evangelie
Metten

مرد إنجيل باكر

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

`Xovab Pu ovoh `kc` marwovt : aksi `mkah
ovoh `mpekgwnt : aktwnk `ebolqen
n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt.
Ik o-web Ipshois oewoh ik is maro-oet, ak etshie im
kah oewoh im pek khont, ak tonk ivol gen nie ismoeoet, gen pie eho-oe im mah shomt.

 أكتشي إمكاه اووه إم بيك: إكؤواب إبشويس اووه إك إسمارواوت
 خين بي إيهواو إمماه:  أك طونك إيفول خين ني إثمواوت: جونت
. شومت
Heilig bent U en gezegend, want u hebt geleden en
werd niet boos, en U bent verrezen uit de dood, op
de derde dag.
:  وقمت من بين األموات:  ألنك تألمت ولم تغضب: قدوس أنت يارب ومبارك
.في اليوم الثالث

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

A=l
=a=l
:
=a=l
= =l
a
:
=I=3c
P=x=c `povro `nte `pwov : a4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt.
Ellieloje ellieloje, ellieloje ellieloje, Iesoes pie
Igristos ip oero inti ip o-oe, af tonf ivol gen nie
ismoe-oet.

 إيسوس بخرستوس إبؤرو:  الليلويا الليلويا:الليلويا الليلويا
.  أفطونف إيفول خين ني إثمواوت: إنتي إب اواو
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Koning van de glorie, is verrezen uit de
dood.

 قام:  يسوع المسيح ملك المجد:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
.من بين األموات

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen
]nou nem sa `eneh.
Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en
aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie
noe nem sha eneh.
 نيم:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: بى ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 م ن:  وال روح الق دس:  ل ه المج د م ع أبي ه الص الح: ه ذا ال ذي ينبغ ي
.اآلن وإلى األبد

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

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

De Afsluitende Canon
van Metten
قانون ختام باكر

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Pu Pu Pu : icge ak`ohi `eratk `eovma n
` 5hap :
nahren pontioc pilatoc avcwbi `mmok
alla `mpekxw `ncwk `mpek`0ronoc :

Ipshois Ipshois Ipshois, is zje ak o-hie iratk e-oe
ma in tie hap, nahrin pontios pilatos, av sowie
immok. a-la im pek ko insok, im pek isronos,

 إي اوما إن:  يس جي أك اوهي إيراتك: إبشويس إبشويس إبشويس
 الّل إم:  أف صوفي إمموك:  ناهرين بونتيوس بيلطوس: تي هاب
:  إم بيك إثرونوس: بيك كو إنصوك
O Heer Heer Heer, toen u op de plek van
veroordeling stond voor Pontius Pilatus en hij U
bespotte, had u niet Uw troon verlaten,
يارب يارب يارب إن كنت وقفت فى موضع الحكم أمام بيلطس البنطى
،  لكنك لم تترك كرسيك، وأستهزئ بك

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Akhemci nem pekiwt aktwnk `ebol qen
n3e0mwovt : aker pikocmoc `nremhe `ebolha
5metbwk `nte pigagi.

ak hemsie nim pek jot. ak tonk ivol gen nie
ismoe-oet, ak er pie kosmos, in rem hi, ivol ha
tie met wok, inti pie kazj-ie.
 أك إير:  أك طونك إيفول خين ني إثمواوت: أك هيمسي نيم بيك يوت
.  إنتي بي جاجي:  إيفول هاتي ميت فوك:  إنريمهي: بي كوزموس
U hebt gezeteld met Uw Vader, en U bent
verrezen uit de dood en hebt de wereld bevrijd
van de slavernij van de vijand.
 و قمت من بين األموات وحررت العالم من عبودية، وجلست مع أبيك
.العدو

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Tenw2 `ebol engw `mmoc ge w
` Penu I=3c P=x=c
: `povro `nte `pwov a4twn4 `ebolqen n3e0mwovt
qen pi`ehoov `mmah2omt.

Ten osh ivol en kho immos zje o Penshois Iesoes
pie Igristos, ip oero inti ip o-oe af tonf ivol gen
nie ismoe-oet gen pie eho-oe im mah shomt.

تين اوش إيفول إنجو إمموس جي او بين تشويس إيسوس
 إبؤرو إنتي إب اواو أفطونف إيفول خين ني إثمواوت: بخرستوس
. خين بي إيهواو إمماه شومت
Wij roepen en zeggen O onze Heer Jezus Christus,
de Koning van de glorie is verrezen uit de dood op
de derde dag.
نصرخ قائلين ياربنا يسوع المسيح ملك المجد قام من بين األموات فى اليوم
. الثالث

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,
أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت او ّويب إنتى ِملشي سي
. 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,

إفنوتي إنتي إتفي إف إطاجرواو هيجين نو إثرونوس إن هان
: ميش إن رومبي نيم هان سيو إن هيريني كون
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.

إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشالفج 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
. خين او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
Bid tot Christus namens ons, dat Hij
onze zonden vergeeft, in vrede, volgens
Zijn grote genade.
.أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسلم 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

De Hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

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

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

لحن إب ُؤرو
* 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
Een hymne Ep oero

* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.

 إلي:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبد

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

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.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس

Een hymne Ep oero

لحن إب ُؤرو

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge ak twnk akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak
tonk ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك طونك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent Verrijzen en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.قُمت و خلصتنا
Index - الفهرس

Een hymne Allie al-korbaan
( Allieloeja )

لحن اللي القربان
) ( الليلويا

Een hymne Allie al-korbaan

لحن اللي القربان

Allylouia.

Allieloeja.
.الليلـــويا
Halleluja.

.هلليلويا

De Voorbeden
الهيتنيات

voor Aartsengel Michaël

للمالك ميخائيل

Hiten
ni`precbi`a
`nte
pical
pict3c
`n5anactacic
Mixa3l `parxwn `nnanif3ov`i : `P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hiten nie ipresveeje inti pie sal pisties in tie anastasies
Micha-iel ip ar gon in na nie fie o-wie, Eptshois arie
ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

 ميخائيل: هيتين ني إبريسفيا إنتي بي صالبستيس إنتي آناسطاسيس
 إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول: إب آرخون إن نا نيفيؤوي
. إنتي نين نوفي
Door de voorspraken van de verkondiger van de
verrijzenis, Michaël het hoofd van de hemelsen, o Heer,
schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
. أنعــم لنـا بمغـفـرة خطايانــا: يــارب
:  مبوق القيامة ميخائيل رئيس المالئكة: بشفاعات
ُ

Voorde Jozef en Nicodimusen en Maria Magdalena

ليوسف ونيقوديموس ومريم المجدلية

Hiten nievx3 `nte ni`0m3i nirwmi `ntelioc
Iwc3f nem Nikod3moc nem 5aji`a Mari`a
5Majdalin3:`
P[oic
ari`hmot
nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hiten nie ev shie inti nie esmie nie romie in teleejos Josief
nim Nikodiemos nim tie akheeje Mareeja tie Makhdalinie,
Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
هيتين ني إفشي إنتي ني إثمي ني رومي إنتي ليوس يوسف نيم نيقوديموس نيم
 إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي: تي آجيا ماريا تي ماجد ليني
.نين نوفي
Door de voorbeden van de rechtvaardige volmaakte mannen, Jozef
en Nicodimus en de heilige Maria Magdalena, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.
 يارب أنعم لنا بمغفرة: بصلوات الصديقين يوسف و نيقوديموس و القديسة مريم المجدلية
.خطايانا

slotzang na De Voorbeden
ختام الهيتنيات
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
aktwnk akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak tonk
ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى آك طونك أك سوتى إممون: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent Verrijzen en heeft ons verlost.
 النـك قُمت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
Index - الفهرس

Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد اإلبركسيس

Xere te4anactacic : `eta4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : 2a `nte4cw5 `mmon
: `ebolqen nennobi.

Shere tef anastasies, etaf tonf ivol gen nie
ismoe-oet, sha intef sotie immon, ivol gen nen
novi.
 إيطاف طونف إيفول خين ني: شيري تيف أنا سطاسيس
. إيفول خين نين نوفي:  شا إنتيف سوتي إممون: إثمواوت
ٌ
Gegroet zij Zijn Verrijzenis, toen Hij is verrezen uit
de dood, om ons te verlossen, van onze zonden.
. من خطايانا،  لكي يخلصنا،  لما قام من بين األموات، السالم لقيامته

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
aktwnk akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje ak
tonk ak sootie emmon.
 نيم بى إبنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى آك طونك أك سوتى إممون: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent Verrijzen en heeft ons verlost.
 ألنك قُمت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
Index - الفهرس

De Verrijzenisprocessie
دورة عيد القيامة المجيد

Een hymne o nim
nai simfoneeje
لحن اونيم ناي سيمفونيَّا

Een hymne o nim nai simfoneeje

لحن اونيم ناي سيمفونيا

Kata nixoroc e` 5cwtem `erwov : w
`
nim nai cvmfoni`a e0n3ov `enama2g .
Kata nie goros e-tie soteem iro-oe, o nim nai
simfoneeje esneejo i-na ethneejoi-na mashkh .

:  أونيم ناى سمفونيا: كاطانى خورس إيتي سوتيم إيرواو
. إثنيو إينا ماشج
Alle koren die ik hoor, o wat een simfoniën die
tot mijn oor komen.
. كل الصفوف التى أسمعها يا للتفاقات االتية إلى أذنى

Een hymne
Je kol el sifoef
لحن يا كل الصفوف

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 رتلوا: * يا كل الصفوف السمائيين
. إللهنا بنغمات التسبيح
* O, alle hemelse heerscharen, zingt een
melodie van lofprijzing .
* Je kol el sifoef el seme-ei jien, ratilloe li
ilahna bie neghemet el tesbie7.

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 بقيامة: * وإبتهجوا معنا اليوم فرحين
. السيد المسيح
* Voor onze God, en juicht vandaag
verblijd met ons over de verrijzenis van de
Christus de Heer .
* We iptehiboe me3ane el jauwma feri7ien
: bie ki-jamat el Sei-id el Messie7.

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وقد تمت: * اليوم قد كملت النبوات
. اآلباء األولين
أقوال
ِ
* De profetieën zijn vandaag volbracht, en
de wijzingen van de eerste Vaders zijn
voltooid.
* El jauwma kad kamelat el nobowa-at, we
kad tam-mat akwa-alo el ab2 el awalien.

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وهو: ب من بين األموات
ِ * بقيامة الر
. بدء المضطجعين
* Voor onze God, en juicht vandaag
verblijd met ons over de verrijzenis van de
Christus de Heer .
* bie ki-jamat el Rabi min bein el amwaat,
weh-we bad2o el mod-ta-khie3ien.

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وكالث ِم ِل ِمن: * قد قام الرب مثل النائم
. الخمر
* Hij is verrezen zoals degene die ontslapen
zijn, en zoals de onbewuste van de drank.
* Kad kaam al-rabo mithlo el-naëm, we kethameli mina el-gamraa,

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وعتقنا من: * ووهبنا النعيم الدائم
. العبودية المرة
* Hij gaf ons de eeuwige rust, en verloste
ons van de bittere slavernij.
* we we-habanne elna3iema el-daëm, we3atakna min el-3obodiat el-morra .

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وحطم أبوابه: * وسبى الجحيم سبيا
. النحاس
* Hij nam de Hades gevangen, zijn koperen
deuren verbrak .
* Wa sabal-kha7ima sabian, wa 7atama
abwa-bahol-no7as .

Een hymne Je kol el sifoef

لحن يا كل الصفوف

 وأبدل: * وكسر متاريسه الحديد كسرا
. لنا العقوبة بالخلص
* Hij, zijn ijzeren grendels verbrijzelde Hij
volledig, en Hij verving voor ons de
bestraffing door verlossing.
* wa kassara matarisahol- 7adida kasran,
wa abdala lanal-3okobata bel-galas.

De Verrijzenis
Ceremonie
تمثلية القيامة

يـقــول الـشماس

Diaken

* Xrictoc `anect3 .

1
* gristos anistie .

. * خرستوس آنيستى
* Christus is verrezen .
. * المسيح قام

* Al masie-7o kaam .

يقول الكاهن

Celebrant

* `Ali0ovc `anect3 .

1
* Alithoes anistie .

. * أليثوس آنيستي
* Hij is waarlijk verrezen .
. * بالحقيق ِة قام

* Bel-7akikati kaame .

يـقــول الـشماس

Diaken

* Xrictoc `anect3 .

2
* gristos anistie .

. * خرستوس آنيستى
* Christus is verrezen .
. * المسيح قام

* Al masie-7o kaam .

يقول الكاهن

Celebrant

* `Ali0ovc `anect3 .

2
* Alithoes anistie .

. * أليثوس آنيستي
* Hij is waarlijk verrezen .
. * بالحقيق ِة قام

* Bel-7akikati kaame .

يـقــول الـشماس

Diaken

* Xrictoc `anect3 .

3
* gristos anistie .

. * خرستوس آنيستى
* Christus is verrezen .
. * المسيح قام

* Al masie-7o kaam .

يقول الكاهن

Celebrant

* `Ali0ovc `anect3 .

3
* Alithoes anistie .

. * أليثوس آنيستي
* Hij is waarlijk verrezen .
. * بالحقيق ِة قام

* Bel-7akikati kaame .

يـقــول الـشماس

Diaken

* Xrictoc `anect3 .

1
* gristos anistie .

. * خرستوس آنيستى
* Christus is verrezen .
. * المسيح قام

* Al masie-7o kaam .

يقول الكاهن

Celebrant

* `Ali0ovc `anect3 .

1
* Alithoes anistie .

. * أليثوس آنيستي
* Hij is waarlijk verrezen .
. * بالحقيق ِة قام

* Bel-7akikati kaame .

يـقــول الـشماس

Diaken

* Xrictoc `anect3 .

2
* gristos anistie .

. * خرستوس آنيستى
* Christus is verrezen .
. * المسيح قام

* Al masie-7o kaam .

يقول الكاهن

Celebrant

* `Ali0ovc `anect3 .

2
* Alithoes anistie .

. * أليثوس آنيستي
* Hij is waarlijk verrezen .
. * بالحقيق ِة قام

* Bel-7akikati kaame .

يـقــول الـشماس

Diaken

* Xrictoc `anect3 .

3
* gristos anistie .

. * خرستوس آنيستى
* Christus is verrezen .
. * المسيح قام

* Al masie-7o kaam .

يقول الكاهن

Celebrant

* `Ali0ovc `anect3 .

3
* Alithoes anistie .

. * أليثوس آنيستي
* Hij is waarlijk verrezen .
. * بالحقيق ِة قام

* Bel-7akikati kaame .

Diaken

يـقــول الـشماس

 وأرتفعي أيتها: * إفتحوا أيها الملوك أبوابكم
. األبواب الدهرية

1

* Open uw poorten, o vorsten, en verhef u,
eeuwige poorten .
* Efta7o aijoha al moeloko abwabakom, we
ertafe3i aijatoha al abwabo el dahreija .

Diaken

يـقــول الـشماس

 وأرتفعي أيتها: * إفتحوا أيها الملوك أبوابكم
. األبواب الدهرية

2

* Open uw poorten, o vorsten, en verhef u,
eeuwige poorten .
* Efta7o aijoha al moeloko abwabakom, we
ertafe3i aijatoha al abwabo el dahreija .

Diaken

يـقــول الـشماس

 وأرتفعي أيتها: * إفتحوا أيها الملوك أبوابكم
.  ليدخل م ِلك المجد: األبواب الدهرية

3

* Open uw poorten, o vorsten, en verhef u,
eeuwige poorten, opdat inga de Koning van
de glorie .
* Efta7o aijoha al moeloko abwabakom, we
ertafe3i aijatoha al abwabo el dahreija, le
jadgoela maleko el makhd .

Celebrant

يقول الكاهن

* من هو ملك المجد ؟
* Wie is die Koning van de glorie?
* Man howa maleko el makhd ?

Diaken

يـقــول الـشماس

 القاهر في: * الرب العزيز القوي الجبار
.  هو ملك المجد: الحروب
* De verheven Heer, sterk en machtig,
overwinnar in de strijd, Hij is de Koning van
de glorie .
* Al rabbo el 3aziezo el kaweio el khabbar, al
kahero fi el 7orob, howa maleko el makhd .

Een hymne
Igristos anistie
لحن إخرستوس أنيستي

Een hymne Igristos anistie

لحن إخرستوس أنيستي

Xrictoc `anect3 eknekrwn 0anatw
0anaton pat3cac ke tic en
tic `mn3maci zw3n xaricamenoc .
Igristos anistie ik nik ron thana-to tha-naton pa tie ses,
ke ties in ties im nie ma sie zo ien ge rie sa mi nos,

خرستوس آنيستى إكنيكرون ثاناتو ثاناتون باتيساس كى تيس
. إنتيس إمنى ماسى زوئين خاريسا مينوس
Christus is verrezen uit de dood, Hij vernietigde de
dood door Zijn dood, Hij schonk het eeuwige leven
aan hen die in de graven lagen.
 بالموت داس الموت و الذين في القبور أنعم، المسيح قام من األموات
. لهم بالحياة األبدية

Een hymne Igristos anistie

لحن إخرستوس أنيستي

Doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn .
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 كى إسطوس: ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.إى أو ناس طون إى اونون آمين
Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest .
nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen .

 اآلن وكل أوان وإلى دهـر،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. الدهـور آميـن

Een hymne
Ton sie na
لحن طون سينا

Een hymne Ton sie na

لحن طون سينا

Ton cvna narxon lojon Patri
ke `Pnevmati : ton ekpar0enov
tex0enta ic cwt3rian `3mwn :
Ton sie na nar gon loghon patrie ke ipnevmatie, ton
ek parsinoe tik sinda is sotiereejen iemon,

 طون إك: طون سينا نارخون لوغون باطري كي إبنفماتي
: بارثينو تيك ثيندا إيس سوتيريان إيمون
Wij de gelovigen, prijzen en verheerlijken het Woord, één
in wezen met de Vader en de Geest, geboren uit de Maagd
voor onze verlossing.

نسبح نحن المؤمنين ونمجد الكلمة المساوي لآلب والروح في األزلية
،وعدم اإلبتداء المولود من العذراء لخلصنا

Een hymne Ton sie na
لحن طون سينا
Anvmn3cwmen picti ke `prockvn3cwmen
: oti 3vdok3ce carki : `anel0in
entwctavrw : ke 0anaton `vpomine :
A-nim nie someen pis tie ke ipros ki nie someen,
otie iev zo kie sie sarkie, anilsien in to stavro, ke
sanaton ie-po mieni,

 أوتي: آنيم ني صومين بيستي كي بروس كي ني سومين
 آنيلثين إندو سطافرو كي ثاناطون إي: إفذو كي سي صاركي
: بومي ني
Hij verheugde zich en accepteerde het en nam het aan
om het kruis te bestijgen,

. ألنه سر وإرتضي بالجسد أن يعلو علي الصليب

Een hymne Ton sie na

لحن طون سينا

Ke `ejire tovc te0ne`wo tac : ent3
endo7w `anactaci avtov .
Ke i-khirie toes tes ne o-oe tas, in tie in zokso
anastasie avto .

 إنتي إن ذوكسو: كي إي جيري طوس تيث ني اواو طاس
. آنسطاسي أفطو
en de dood in het vlees te lijden en de doden op
te wekken door Zijn verheerlijkte Verrijzenis.
.  بقيامته المجيدة، يحتمل الموت وينهض الموتي

Een hymne
Toe lie sos
لحن طوليثوس

Een hymne Toe lie thos

لحن طوليثوس

Tov li0ovc fraji0en toc `vpo
twniovdewn ke `ctrati`w twn fvlac
contwnto axranton cov cwma :
Toe lie thos fra khie thin tos, ie-po ton eejo zi-on ke
istrateejo ton fie las son ton to akranton soe Soma,

 كي: طوليثوس فراجيس ثين طوس إيبو طون إيوذي أون
:ستراتيو طون فيلس صون طون طو أكران طون سو صوما
Terwijl de steen door de Joden verzegeld was, en Uw
reine lichaam door de soldaten bewaakt werd, bent U
op de derde dag verrezen.

 قمت: إن الحجر لما ختم من اليهود و جسدك الطاهر حفظ من الجند
: في اليوم الثالث أيها المخلص

Een hymne Toe lie thos

لحن طوليثوس

Anect3c tri`3meroc
cwt3r
:
dwrovmenoc tw kocmwt3n zw3n :
Anisties trie ie meeros sotier, zo ro meenos to
kosmo tien zo ien .

 ذورو مينوس طو: آنيس تيس تري إي ميروس سوتير
: كوزمو تين ذوئين
O Verlosser, U schonk het leven aan de wereld,
waarvoor de hemelse scharen tot U roepen, O gever
van het leven .

مانحا العالم الحياة ألجل هذا قوات السموات هتفوا إليك يا واهب
: الحياة

Een hymne Toe lie thos

لحن طوليثوس

Do7a t3 `anactaci cov`Xricte do7a
t3 bacilià`a cov : do7a t3 `ikonomi`a
cov mone filan`0rwpe .
Zoksa tie anastasie soe Igristi, zoksa tie vasieleeja
so, zoksa tie ie ko nomeeja so, mo ni fie lan eth ropi.

 ذوكصاتي فاسيليا: ذوكصا تي آناس طاسي سو إخريستي
.  ذوكصاتي إيكو نوميا سو موني فيلن إثروبي: سو
“Ere zij Uw verrijzenis O Christus, Ere zij Uw
koninkrijk, Ere zij Uw bestuur, O de Ene
Menslievende.”

 المجد لتدبيرك يا محب:  المجد لملكك: المجد لقيامتك أيها المسيح
. البشر وحدك

Een hymne
Tien anastasien
لحن تين آناسطاسين

Een hymne Tien anastasien

لحن تين آناسطاسين

T3n `anactacin covXricte cwt3r
ajjeli : vmnovcin en ovranic :
Tien anastasien so Egristi sotier ankhelie, im no
sien in oe ra nies,

 أنجيلي إمنوسين إن: تين آناسطاسين سو خريستي سوتير
. أورانيس
O Christus onze Verlosser, de engelen in de hemel
houden niet op Uw verrijzenis te prijzen. Daarom
vragen wij U ons waardig te maken.

أيها المسيح مخلصنا إن الملئكة ال يزالون فى السماء يسبحون
. قيامتك

Een hymne Tien anastasien

لحن تين آناسطاسين

Ke `3mac tovc `epi j3c kata 7i`wcon
en ka0ara kardi`a ce do7azin .
Ke iemas toes i-pie khies kata ksie o-son in
kathara karzeeja si zoksa zien.

 كاطا كسى او سون إنكاثارا: كي إيماس طوس إي بى جيس
. كارذيا سي ذوكصا زين
Wij die nog op aarde zijn, U voor eeuwig te
verheerlijken met reine harten.
ولذلك نضرع إليك فأهلنا نحن الذين على األرض أن نكون
. ممجدين إياك بقلوب نقية أبدا

Een hymne
pee Igristos aftonf
لحن بخرستوس أفطونف

Een hymne pee Igristos aftonf

لحن بخرستوس أفطونف

P=x=c a4twn4 `ebolqen n3e0mwovt
f3eta4mov a4hwmi .
pee Igristos aftonf ivol gen nie ismoe-oet fie etaf
mo af ho-mie,

بخرستوس أفطونف إيفول خين ني إثمواوت في إيطاف مو
. أفهومي
Christus is verrezen uit de dood, Hij vernietigde
de dood door Zijn dood,
.المسيح قام من بين األموات الذي مات داس الموت

Een hymne pee Igristos aftonf

لحن بخرستوس أفطونف

`egen `fmov ovoh n3e`tx3 qen
ni`mhav
a4er`hmot
nwov `mpi`wnq `n`eneh .
Iezjen if mo oewoh nie et kie gen nie im hav af
er ihmot no-oe im pie on-g in eneeh.

إيجين إفمو أووه ني إتكي خين ني إمهاف أف إير إهموت
. نواو إمبي أونخ إن إينيه
Hij schonk het eeuwige leven aan hen die in de
graven lagen.
. والذين في القبور أنعم لهم بالحياة األبدية

Een hymne
Pa shois
لحن باشويس

Een hymne Pa shois
لحن باشويس
Pau I=3c P=x=c : f3eta4twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt :
ek`etovnocten qen tekgom .
Pa shois Iesoes pie Igristos fie etaf tonf ivol gen nie
ismoe-oet, gen pie eho-oe im mah shomt ik i-toe nos
tin gen tek khom.
باتشويس إيسوس بخرستوس في إيطاف طونف إيفول خين ني
 خين بي إيهواو إم ماه شومت إك إى طونوس تين خين: إثمواوت
. تيك جوم
O mijn Heer Jezus Christus, die op de derde dag uit de
dood is verrezen, wek ons op door Uw kracht.
. ياربي يسوع المسيح الذي قام من األموات في اليوم الثالث أقمنا بقوتك

Een hymne Pa shois

لحن باشويس

Nixerovbim nem Nicerafim : niajjeloc
nem niarx3ajjeloc : nictrati`a nem
nie7ovci`a ni`0ronoc nimet soic nigom .
Nie Sheroebiem nem nie Serafiem, nie ankhelos
nem nie arshie ankhelos, nie strateeja nem nie
eksoeseeja nie ethronos nie met tshois nie khom.
:  ني أنجيلوس نيم ني أرشى أنجيلوس: ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
.  ني إثرونوس ني ميت شويس ني جوم: ني ستراتيا نيم ني إكسوسيا
De Cherubim, de Serafim, de engelen, de aartsengelen, de
vorstendommen, de machten, de tronen, de heerschappijen
en de krachten,
:  والعساكر والسالطين:  المالئكة ورؤساء المالئكة: الشاروبيم والسيرافيم
. والكراسى والربوبيات

Een hymne Pa shois
لحن باشويس
Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge `xovab
ovoh `xovab : `xovab Pu `nni`ewn
: `Xrictoc `anect3 eknekrwn.
Iv osh ivol iv kho immos zje ik o-web oewoh ik
oweb, ik oweb Ipshois in nie e-on igristos anestie ik
nikron.
 إكؤاب:  چي إكؤاب أووه إكؤاب: إڤ أوش إيڤول إڤجو إمموس
.  إخريستوس آنيستى إكنيكرون: إبشويس إن نّى إي أون
Roepen uit zeggende: “Heilig Heilig Heilig O Heer der
eeuwigheid, Christus is verrezen uit de dood.”

صارخين قائلين قدوس قدوس قدوس رب الدهور المسيح قام من
. األموات

Trisagion
لحن أجيوس

Trisagion

1

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn `ele`3con `3mac .

Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-anas-tas ek ton nekron, Elee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
. أو أناسطاس إيك طون نيكرون إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
uit de dood opgestaan, Ontferm U over ons.
 قام من: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
ُ
.األموات إرحمنا

Trisagion

2

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn `ele`3con `3mac .

Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-anas-tas ek ton nekron, Elee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
. أو أناسطاس إيك طون نيكرون إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
uit de dood opgestaan, Ontferm U over ons.
 قام من: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
ُ
.األموات إرحمنا

Trisagion

3

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn `ele`3con `3mac .

Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-anas-tas ek ton nekron, Elee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
. أو أناسطاس إيك طون نيكرون إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
uit de dood opgestaan, Ontferm U over ons.
 قام من: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
ُ
.األموات إرحمنا

Trisagion

لحن أجيوس

Doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke
nun ke a
` i`
ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn. Agi`a `triac `ele`ycon `ymac.
Zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien ke aie ke
is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien. Akhia Trias eleison
iemas.

 كي نين كى أ إى كى إسطوس: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
. إى او ناس طون إى اونون أمين أجيا إترياس إليسون إيماس
Ere zij de Vader; de Zoon, en de Heilige Geest, Nu en
altijd, en tot in eeuwen der eeuwen, Amen, Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons,
 اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
ُ
.الثالـــوث القـدوس ارحمنــا
 أيهــــا.آميـن

De Psalm
( Sinkherie )

المزمور السنجاري

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

=A=l Fai pe pi`ehoov e` ta P
` u ;amio4 :
maren ;el3l `nten``ovno4 `mmon `nq3t :
Ellieloje Ellieloje Ellieloje, fai pe pi eho-oe eta epthois
thamiof, maren theliel inten oenof immin ingietf,

 فاي بى بي ايهواو إيطا إبتشويس: الليلويا الليلويا الليلويا
:  مارين ثيليل إن تين اونوف إممون إنخيتف: ثاميوف
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij
juichen en ons daarover verheugen.
 فلنفرح:  هذا هو اليوم الذي صنعه الرب: الليلويا الليلويا الليلويا
: ولنبتهج فيه

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

W
` Pu ek`enahmen w
` Pu `ek`ecovten
nenmwit : F5 Pu a4erovwini eron
A=l .
O epshois ek e-nahmen o epshois ek e-soeten nen
moit, fnoeti epshois af er oe-oini eron Ellieloje.

او إبتشويس إك إي ناهمين او إبتشويس إك إي سوتين نين
.  الليلويا:  إفنوتي إبتشويس آف إير اواوينى إيرون: مويت
O Here, geef toch heil. O Here, geef toch
voorspoed! De Here is God, Hij heeft het voor ons
doen lichten . Halleluja.
.  هلليلويا:  هللا الرب أضاء علينا: سبلنا
ُ يارب خلصنا يارب سهل

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف

Marou[acf qen `tek`klycia `nte peflaoc @ ouoh
marou`cmou
`erof
hi
`tka;edra
`nte
ni`precbuteroc @
Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef laos, oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,

 أ ُّووه مارو: سيا إنتى پيف الؤس
ِ ماروتشاسف خين إت إكلي
: إسمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني إپريسڤيتيروس
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in de raad der oudsten,
،  وليباركوه علي منابر الشيوخ،فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف

Je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou @
eu`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @
zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى: چى آفكو إن أوميت يوت إم إفريتي إن هان إيسواو
: ناڤ إنچى ني إتصوطون أ ُّووه إڤ إى أونوف
want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.
.  يبصر المستقيمون ويفرحون،ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
Afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm `n`h;yf @ je `n;ok
pe `vouyb sa `eneh @ kata `ttaxic `mMel,icedek .
Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef oe-oom
en eh-thief, zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.

 چى: أف اورك إنچى إپتشويس أووه إن نيف اواوم إن إهثيف
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: وويب شا إينيه
ِ ّ إنثوك پى إف أ
: سيديك
De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt
priester in eeuwig-heid naar de ordening van Melchisedek.

 أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علي طقس،أقسم الرب و لن يندم
. ملشيصادق

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab `mpatriar,yc
papa abba (...) @ nem peniwt `n`epickopoc abba (...)
Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab
em patriarshies papa Ava (...) , Nem penjoot en
episkopos ava (…) :

ووي نام إمموك پين يوت إثؤواب إم پاطريارشيس
ِ ّ إپشويس صا أ
: )...(  نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا: )...( پاپا آڤا
De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) , en onze
vader de bisschop abba (...),
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
: )...( وآبينا األسقف المكرم األنبا

ماروتشاسف

Maroe-tshashf

P¡ ef`e`areh `epetenwnq.
Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.

. إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
de Heer beware jullie leven.
،الرب يحفظ حياتكما

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
A=l =a=l : =I=3c P=x=c `povro `nte `pwov : a4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt : qen pi`ehoov `mmah2omt : =a=l =a=l.
Ellieloje Ellieloje, Iesoes pie Igristos ip oero
inti ip o-oe, af tonf ivol gen nie ismoe-oet gen
pie eho-oe im mah shomt, ellieloje ellieloje.
 أفطونف:  إيسوس بخرستوس إبؤرو إنتي إب أواو: الليلويا الليلويا
 الليلويا:  خين بي إيهواو إمماه شومت: إيفول خين ني إثمواوت
.الليلويا
Halleluja Halleluja, Jesus Christus de Koning van
de glorie, is verrezen uit de dood op de derde
dag, Halleluja.

 في:  قام من األموات:  يسوع المسيح ملك المجد: هلليلويا هلليلويا
. هلليلويا هلليلويا: اليوم الثالث

Het Responsorium
van het Evangelie

مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Loipon avxa4 qen pi`mhav : Kata
ni`cm3
`m`prof3tikon : qen Pimah
2omt `n`ehoov : P=xc anect3 ek nekrwn .
Lipon av kaf gen pi imhav, kata nie esmie Im
iprofitiekon, gen pi mah shomt in eho-oe, pie
Igristos anestie ek nekron.
 خين:  كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: ليبون أفكاف خين بي إمهاف
.  بخرستوس آنيستي إيك نيكرون: بي ماه شومت إن إيهواو
En zij hebben Hem in het graf gelegd, volgens de
spraken van de profeten, en op de derde dag,
verrees Christus uit de dood.

:  وفي اليوم الثالث:  حسب األخبار النبوية: وأيضا وضع في القبر
. قام المسيح من األموات

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
A=l
=a=l
:
=a=l
=a=l
:
=I=3c
P=x=c `povro `nte `pwov : a4twn4 `ebol
qen n3e0mwovt.
Ellieloje ellieloje, ellieloje ellieloje, Iesoes pie
Igristos ip oero inti ip o-oe, af tonf ivol gen nie
ismoe-oet.

 إيسوس بخرستوس إبؤرو:  الليلويا الليلويا:الليلويا الليلويا
.  أفطونف إيفول خين ني إثمواوت: إنتي إب اواو
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus
Christus de Koning van de glorie, is verrezen uit de
dood.

 قام:  يسوع المسيح ملك المجد:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
.من بين األموات

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen
]nou nem sa `eneh.
Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en
aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie
noe nem sha eneh.
 نيم:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: بى ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 م ن:  وال روح الق دس:  ل ه المج د م ع أبي ه الص الح: ه ذا ال ذي ينبغ ي
.اآلن وإلى األبد

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

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
`AP=xc Pennov5 : twn4 `ebol qen
n3e0mwovt : `n0o4 pe `t`aparx3 : `nte
n3`etavenkot .

A pie Igristos Pennotie, tonf ivol gen nie
ismoeoet, insof pe it a parshie, inti nie etav
enkot.

 طونف إيفول خين ني إث مواوت: آبي إخرستوس بين نوتي
.  إنتي ني إيطاف إنكوت:  إنثوف بي إت أبارشي:
Christus onze God, is verrezen uit de dood,
als eerste van hen, die ontslapen zijn.
.  وهو باكورة الراقدين: قام من األموات:المسيح إلهنا

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
E0be fai ten5`wov na4 : enw2 `ebol
engw `mmoc : ge `k`cmarwovt `w Pau I=3c:
ge aktwnk akcw5 `mmon .
Esve fai ten tie o-oe naf, in osh ivol in kho
immos, zje ik ismaro-oet o Pashois Iesoes, zje
ak tonk ak sotie immon.
 جي إك:  إن اوش إيفول إنجو إمموس: إثفي فاي تين تي أوأو ناف
.  جي أك طونك آك سوتي إممون: إسمارواوت او باشويس إيسوس
Waarvoor wij Hem verheerlijken, verkondigend
en zeggend, gezegend bent U O mijn Heer Jezus,
want U bent verrezen en heeft ons verlost.

 ألنك:  مبارك أنت ياربي يسوع:  صارخين قائلين: فلهذا نمجده
. قمت وخلصتنا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) ا ُسقُفنا...(  األنبا:  أبينا المكرم البار: وشريكه في الخدمة الرسوليه
.ثبته علي كرسيه
Wa sharie-kahoe fie el-`7edma el-rasoele-jah abina
elmokaram el-bar elanba (...) oskofana (el-motran),
sabethoe 3ala korsieh .
Index - الفهرس

Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
Loipon avxa4 qen pi`mhav : Kata
ni`cm3
`m`prof3tikon : qen Pimah
2omt `n`ehoov : P=xc anect3 ek nekrwn .
Lipon av kaf gen pi imhav, kata nie esmie Im
iprofitiekon, gen pi mah shomt in eho-oe, pie
Igristos anestie ek nekron.
 خين:  كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: ليبون أفكاف خين بي إمهاف
.  بخرستوس آنيستي إيك نيكرون: بي ماه شومت إن إيهواو
En zij hebben Hem in het graf gelegd, volgens de
spraken van de profeten, en op de derde dag,
verrees Christus uit de dood.

:  وفي اليوم الثالث:  حسب األخبار النبوية: وأيضا وضع في القبر
. قام المسيح من األموات

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
A=l =a=l =a=l : =I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt :
Cw5 `mmon ovoh nai nan .
ellieloje, ellieloje ellieloje, Iesoes pie Igristos ip
oero inti ip o-oe, af tonf ivol gen nie ismoe-oet,
Sotie immon oewoh nai nan.

:  إيسوس بخرستوس إبؤرو إنتي إب اواو: الليلويا الليلويا الليلويا
.  سوتي إممون أووه ناي نان: أفطونف إيفول خين ني إثمواوت
Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus Christus de
Koning van de glorie, is verrezen uit de dood,
Verlos ons en ontferm U over ons .
 قام من بين:  يسوع المسيح ملك المجد: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
.  خلصنا وإرحمنا: األموات

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
Je Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0
: `pl3r3c `o ovranoc ke 3
` j3 t3c `ajiac
cov do73c .

Zje akhios akhios akhios Kierios sava-ot,
eplieries o oeranos ke ie khie ties akheejas soe
zoksies.

 كيريوس صافا اووت إبلى: جي أجيوس أجيوس أجيوس
.  كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس: اواورانوس
ُ ريس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.
 السماء واألرض، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مملوءتان من مجدك األقدس

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(1)
أيها السيد الرب االله
O Meester, Heer,
Almachtige God

(2)
أيهــا المسي ُح إلهنــا
O Christus onze God

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(1)
Gebed van de
Breking : O Meester,
Heer, Almachtige God

 أيها السيد الرب االله: ال ِقسمة

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

أيهااا الساايد الاارب االلااه ضااابط الكاال أبااو ربنااا
 الذى من قبال، والهنا ومخلصنا يسوع المسيح
 ورد أبانااا آدم وبني اه،صااليبه ناازل الااى الجحاايم
. إلى الفردوس
O Meester, Heer, Almachtige God, de Vader
van onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus, die door Zijn kruis is afgedaald naar
de Hades en onze vader Adam en zijn
kinderen terug heeft gebracht naar het
Paradijs.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

 وفى ثالاث، بموته أبطل عز الموت، ودفنا معه
 وظهاار لمااريم المجدليااة. يااوم قااام ماان االمااوات
 إعلمااى إخااوتى أن يااذهبوا الااى: وكلمهااا قااائل
. الجليل هناك يروننى
Hij heeft ons met Zich begraven en door Zijn
dood vernietigde Hij de macht van de dood,
en op de derde dag is Hij verrezen uit de
dood. Hij verscheen aan Maria Magdalena en
sprak tot haar en zei evenzo: "Bericht mijn
broeders dat zij naar Galilea moe-ten gaan, en
daar zullen zij Mij zien."

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

ميخائياااال رئاااايس الملئكااااة ناااازل ماااان السااااماء
ودحاارج الحجاار عاان باااب القباار وبشاار النسااوة
 خرسااتوس أنيسااتى إك: حاااملت الطيااب قااائل
. نيكرون
De aartsengel daalde neer uit de hemel en
rolde de steen weg van de ingang van het graf
en verkondigde het goede nieuws aan de
vrouwen die de balsem droegen en zei :
gristos anistie ek nekron .

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

 باالموت داس الماوت. المسيح قام من األموات
. والذين فى القبور أنعام علايهم بالحيااة األبدياة
ونفااااخ فااااى وجااااه تلميااااذه القديسااااين ورسااااله
: االطهار قائل
"Christus is verrezen uit de dood, Hij
vertrapte de dood door Zijn dood en schonk
het leven aan hen die in de graven lagen."Hij
blies in het aangezicht van zijn heilige
discipelen en reine apostelen en zei :

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

إقبلااوا الااروح القاادس ماان غفاارتم لهاام خطاياااهم
.  ومن أمسكتموها علايهم أمساكت، غفرت لهم
ماان أجاال هااذا نسااألك يااا ساايدنا طهرنااا ماان كاال
، رياء
Ontvang de Heilige Geest, wie gij hun zonden
vergeeft, die zijn ze vergeven; wie gij ze
toerekent, die zijn ze toegerekend.” Daarom
vragen wij U, onze Meester, reinig ons van alle
huichelarij,

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

لكااى بقلااب طاااهر نجساار بدالااة بغياار خااوف أن
 ياا: نطلب إليك يا هللا الذى فى السموات ونقول
... أبانا الذى فى السموات

opdat wij met een rein hart, het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees tot U te
bidden, o God, de Vader die in de hemelen zijt,
en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt...

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(2)
Gebed van de
Breking : O Christus
onze God

 أيهــا المسي ُح إلهنــا: ال ِقسمة

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

ت
أيهـااااـا المساااايح إلهنـااااـا رئيـااااـس كهنـااااـ ِة الخيـااااـرا ِ
ت ،األبـاـدي،
العتيــد ِة ،ملـك
الـدهـاـور ،الغـيـاـر المائـاـ ِ
ِ
كـ ِلمـااـة اللـااـه الـااـذي علااى الكـااـ ِل .الـااـذي أنعـااـم لنـااـا
العظيــم ،الـاـذي هـاـو جسـاـده المقـاـدس
الســر
بهــذا
ِ
ِّ
لغفــران خطـايـانــا.
ودمــه الكـريــم
ِ
O Christus onze God, de Hogepriester van het
goede dat komen zal, de Koning der eeuwen,
onsterfelijk en eeuwig, het Woord van de
Vader, die boven alles staat, die ons heeft
begenadigd met dit grote Mysterie; dat is Zijn
Heilig Lichaam en Zijn Kostbaar Bloed voor
de vergeving van onze zonden.

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

هـاااـذا هـاااـو الجسـاااـد الـاااـذي أخـاااـذه مـاااـن سيــدتِنـاااـا
وملكـ ِتنـااااـا كـ ِلنـااااـا القــديسـااااـ ِة مــريــااااـم ،وجعـلـااااـه
واحــدا مــع الهــوتـِـاـه .هـاـذا هـاـو الـاـذي نـاـزل إلاى
ت ،وسباااـى سبيـاااـا
الجحيـاااـم ،وأبطـاااـل ِعـاااـز المـاااـو ِ
ِ
وأعطــى النــاس كــرامــات.
Dit is het Lichaam dat Hij heeft aangenomen
uit ons aller Vrouwe en Koningin, de heilige
Maria, en dat Hij één heeft gemaakt met Zijn
Goddelijkheid. Hij is het die afdaalde naar de
Hades, de macht van de dood vernietigde, de
gevangenschap gevangen nam en eervolle
gaven aan de mensen gaf.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

 أعطـاهـاـم قــرباناـا،رفـع قـديسياـ ِه إلاى العـاـلى معـاـه
، بــذوقاااـِه الماااـوت عنـاااـا خلـاااـص األحياااـاء.ألبيـاااـه
 ونحـاااـن أيضـاااـا. وأعطاااـى النياااـاح لـلـذيـاااـن مـاتاااـوا
ااـور
ِ  أنعـاااـم لنـاااـا بنـا،الجلـاااـوس فاااي الظلمـاااـ ِة زمانـاااـا
.الطاهــر
قيــامتِــه مــن قـِبــ ِل تجســد ِه
ِ
Hij heeft Zijn heiligen met zich verheven en gaf
hen als gaven aan Zijn Vader. Doordat Hij voor
ons de dood heeft geproefd, verloste Hij de
levenden en gaf eeuwige rust aan hen die waren
heengegaan. En ook wij, die gezeten waren in het
duister voor een bepaalde tijd, ons heeft Hij
begenadigd met het licht van Zijn Verrijzenis
door Zijn heilige vlees-wording.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

فـليضئ عـلينـا نـــور معـرفـتِــاـك الحـقـيـقيـاـ ِة لنضائ
 ونجســر بــدالــة بغيــر خـاـوف أن. بشكلــك المحيي
: ونقـــول،ت
ِ نصــرخ نحــو أبيــك الــذي في السمــوا
... أبانــا الـذي فى السمـوات

Moge het licht van Uw ware kennis over ons
schijnen, opdat wij mogen schijnen met Uw
levend Beeld,
en wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees te roepen tot Uw Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen :
Onze Vader die in de hemelen zijt…

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
لحن كاطا ني خوروس
Een hymne Kata nie goros
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie

قانون الختام
De Afsluitende Canon

Psalm 150

150 المزمور

Doxa ci Kurie Doxa ci @ Allylouia
Allylouia
@
Allylouia
Allylouia .
Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja
Allieloeja Allieloeja Allieloeja .

 الليلويا الليلويا الليلويا: ذوكصاسي كيري ذو كصاسي
.الليلويا
Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie :
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja .
. هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا: المجد لك يارب المجد لك
El-makhdo lek ja Rab, el-makhdo lek : Hallieloja .

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

150 المزمور

Psalm 150

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

150 المزمور

Psalm 150

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

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

150 المزمور

Psalm 150

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

tyrou

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `povro `nte `pwov :
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt .

* Iesoes pie Igristos ip oero inti ip o-oe,
af tonf ivol gen nie ismoe-oet .
 أفطونف إيفول: * إيسوس بخرستوس إبؤور إنتي إب أوأو
. خين نى إثمواوت
*Jesus Christus de Koning van de glorie,
isverrezen uit de dood .
.  قام من بين األموات: * يسوع المسيح ملك المجد
* Jesoe3 al mesie7 maleko el makhdi : kama men
beijn el amwat .

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
Index - الفهرس

/ / /

Een hymne
Kata nie goros
لحن كاطا ني خوروس

Een hymne Kata nie goros

لحن كاطا ني خوروس

Kata nixoroc nem nita7ic : `nte na
nif3ov`i nem na `pkahi : niajjeloc
nem nirwmi evcop :
Kata nie goros nim nie taksies, inti na nie fie owie
nim na ip kahie, nie ankhelos nim nie romie iv sop,

فيؤوي نيم نا
 إنتى نا ني: كاطا ني خوروس نيم ني طاكسيس
ِّ
.  ني أنجيلوس نيم ني رومي أفسوب: إبكاهي
Alle hemelse en aardse koren en rangen, de engelen
en de mensen tezamen zingen met vreugde.

 الملئكة والناس معا، كل صفوف وطقوس السمائيين واألرضيين
. يرتلون بإبتهاج

Een hymne Kata nie goros

لحن كاطا ني خوروس

Everyalin qen ov0el3l : Ge Penu
I=3c P=x=c pihi3b `mm3i : ) a4twn4 ( =g
e` bol qen n3e0mwovt .
Iv ir ipsalien gen oe seliel . Zje Penshois Iesoes pie
Igristos pie heej-ieb immie, ( af tonf ) 3 ivol gen nie
ismoe-oet .

 جي بين شويس إيسوس: إف إيريبصالين خين أوثيليل
 إيفول خين ني3 ) بخرستوس بي هييب إممي ( أفطونف
. إثمواوت
Want onze Heer Jezus Christus, het Ware Lam, is verrezen
uit de dood.

.  قام من األموات، ألن ربنا يسوع المسيح الحمل الحقيقي

Lofzangen van het uitdelen van communie

مدائح التوزيع

مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen van communie

مديح عيد القيامة
مديح األحد األول

مديح األحد الثاني
مديح األحد الثالث
مديح األحد الرابع

مديح األحد الخامس

مديح عيد القيامة

مديحة عيد القيامة
أنا افتح
الرب ملك

فمي وأتكلم
وجلس وحكم

عظام
بأسرار
وأنطق
المسيح صلب وقبر ثم قام

بعد أن وضعوه في المقبرة مكث مدفونا ثلثة أيام
………………
ثم قام وفضح كل الكفرة المسيح
تألم ومات ودفن في القبر وصار موضوعا فيه كالنيام
………………
واستيقظ كالثمل من الخمر المسيح

اهتمام
بكل
قبره
جاءته النسوة ومعهن الطيب إلى
………………
وازددن في البكاء والنحيب المسيح
حينئذ نظرن الحجر دحرج والحراس
وملك الرب لهن ظهر المسيح

قيام
كانوا
………………

تطلبن الحي مع األموات قد قام
من
خاطيهن
لكن أذهبن للرسل وقلن المسيح ……………………
داود النبي رتل في المزمور قائل قم يا رب لماذا تنام
أهلك العداء مع شهود الزور المسيح ……………………
ربنا
ألجل

اآلالم
كل
عنا
وتألم وقبل
جاء
خلص أبينا أدم المسيح ……………………

زمان الضللة قد انتهي وأشرق لنا النور من بعد الظلم
والهم والحزن كلهما قد مضي المسيح ……………………
قدام
من
أعدائه
وتتفرق جميع
هللا
سيقوم
ونور الحق لنا أشرق المسيح ……………………

شاركنا في الكأس المحتوم على سائر جنس اآلنام
إذ قال الرب اآلن أقوم المسيح ……………………
صدق ما قاله في ذلك الوقت داود عن المسيح بإلهام
أنا اضطجعت ونمت واستيقظت المسيح ……………………
ضل كثيرون رغم اآليات ولم يؤمنوا برب اآلنام
خالق األرض والسموات المسيح ……………………
طأطأ الرب سما السموات
ودفن في القبر مثل األموات

ونزل وتجسد وتحمل اآلالم
المسيح ……………………

ظهرت األشياء التي خفيت
والمواهب للبشر منحت

من قديم الدهر واألعوام
المسيح ……………………

عل إلى السما مشتمل بالبها وجلس عن يمين اآلب بأكرام
لبس القدرة وتجلبب بها المسيح ……………………
أثمه
ودمه

ووهب لنا وافر األنعام
المسيح ……………………

أدم
ألبينا
غفر
جسده
وأعطانا

فلتفتضح اليوم أمه اليهود
الذي دبروه لخالقهم المعبود

حيث عاد عيهم وبال االنتقام
المسيح ……………………

قربوا للرب يا أبناء الرب قدموا للرب أبناء األغنام
وخافوه لتحظوا منه بالقرب المسيح ……………………
كسر أبواب الجحيم ونزله وخلص من كان في الظلم
خلص أبانا آدم ونسله المسيح ……………………

ألبيه ارتفع وجلس عن اليمين
وأعطي الكلمة للمؤمنين

وهو جليل القدر عالي المقام
المسيح ……………………

من في اآللهة يشبهك يا رب أنشات الخليقة بحسن نظام
واألرب المسيح ……………………
الخير
وبلغتهم
نؤمن بمن أتي وهو أت
ليدين األحياء واألموات

في مجده على سحاب وغمام
المسيح ……………………

هذا هو اليوم الذي صنعه ربنا اإلله وفيه قد قام
ورد الخاطئ عن الضللة ومنعه المسيح ……………………
ومن بعد صعوده أرسل رسله
وعدله
مجده
ويظهروا

فطافوا البقاع ليهدوا اآلنام
المسيح ……………………

ألنه أتاهم في العلية
وحلت عليهم األلسنة النارية

وخصهم بالمجد مع األكرام
المسيح ……………………

يا ربنا انت الكريم المعطي الذي منح تلميذه ما يرام
البنديقسطي المسيح ……………………
عيد
يوم
أفض علينا غيث البركات وجميع من في هذا المقام
ومتعنا جميعا بكامل الخيرات وأنلنا الخلود في دار السلم

+ + +

مديح األحد األول

مديح األحد الثاني

مديحة األحد الثانى
أنا افتح فمي بمجد هللا وأنطق جليا بعذب الكلم
الرب جلس فى علو سماه المسيح صلب وقبر ثم قام
أن كنا قد لدغنا بسم
وابرأنا المسيح
هللا
ابن

واآلثام
الخطايا
………………

بعد
أتى

الطقوس مرتلين
كل
تسبحه
قائلين قدوس قدوس قدوس المسيح

األنغام
بلذيذ
………………

البشرية وقبل
البرية المسيح

اآلالم
باختياره
………………

جاء انسانا كامل
خلص
ألجل

حمل خطايا كل العالم ودفن
اضطجع واستيقظ كمن نام المسيح

فى

القبر ثلثة أيام
………………

خرج من
وألعوان

دائم
حى

أزلى
محيى

القبر
الشر

قبل
غير

اآلثام
كل
ممجدا وماحيا
مبددا المسيح صلب وقبر ثم قام

الدهور باق سرمدى على الدوام
………………
منظور المسيح

رأت النسوة ملكا عند القبر فطمأنهن
أن المسيح قام عند الفجر المسيح
واستبشارا بقيامة
فرحا
زدن
جهارا المسيح
التلميذ
وأخبرن
سيد
قام

السلم
ببشارة
………………
يسوع رب اآلنام
………………

المخلوقات وضابط الدنيا بالتمام المسيح
جميع
………………
األموات
من
حقا

شهد ودون داود البار قال  :يقوم هللا باألكرام
ويبدد مشورة األشرار المسيح صلب وقبر ثم قام
صار العالم فى
عصر
وانبلج

حبور بانتهاء
النور المسيح

الظلم
حقبة
………………

ضل جميع شعب اليهود وأستوجب النقمة واالنتقام
باسترساله فى الجحود المسيح ………………

طهر المسيح كل سقيم وأوهب
بجسده الطاهر ودمه الكريم المسيح
ظهر
وزهق

الحق
الباطل

الشفاء واالنعام
………………

المبين بعجائب وآيات عظام المسيح
………………
اللعين

عجيبة
وقيامته

حكمة
اثبتت

الخالق حارت فيها كل األفهام
الحقائق المسيح صلب وقبر ثم قام

غزيرة هى رحمة االله وعدله سام فى كل االحكام
أرضى الرحمة والعدل وفاه المسيح ………………
فداء العالم بالرحمة تم والعدل تلقى معها بسلم
والبر مع السلمة تلثم المسيح ………………

قربوا للرب ياقبائل الشعوب قدموا للرب المجد واالكرام
كما فى رق العبودية المسيح ………………
كما فى رق
الكلمة
فأتانا

العبودية تائهين
بالحرية المسيح

ضالين كاألغنام
………………

لك العظمة والجبروت يامن حولت عنا السهام
وأبطلت سلطان الموت المسيح صلب وقبر ثم قام
مجدوا الرب
وأرفعوا إسمه

بالتعظيم مجدا على مدى األيام
بالتكريم المسيح ………………

نزل الى اسفل الجحيم واصعد من كان فى الظلم
وأدخلهم فردوس النعيم المسيح ………………

هذا هو االله
علينا
بنوره

الحق المحيى
أشرق المسيح

العظام
رميم
………………

وزود التلميذ باألمر األنفس تلمذوا وعمدوا كل اآلنام
باسم االب واالبن والروح القدس المسيح ………………

وعلموهم حفظ الناموس وجميع ما أوصيتكم بتمام
واكرزوا باسمى القدوس المسيح صلب وقبر ثم قام
األيام
كل
معكم
ال تخافى يارسلى األبطال أنا
والى انفضاء جميع األجيال المسيح ………………
يامن طهر رسله األبرار وباركهم وأعطاهم السلم
نجنا من كيد األشررار المسيح ………………

+ + +

مديح األحد الثالث

مديحة األحد الثالث
المجد
وطهر

واالكرام بمن فى اليوم الثالث قد قام
يليق
لتلميذه الكرام المسيح صلب وقبر ثم قام

بتدبيره أخذ جسدا كامل من احشاء العذراء ماريام
وصار لخطايانا حامل المسيح ………………
تألم ألجلنا على الصليب وقبل عنا كل اآلالم المسيح
………………
وهو القدير ابن هللا الحبيب
جعلوا على قبره الحراس وعلى الحجر وضعوا األختام
أما هو فقام فى األغلس المسيح ………………

حطم متاريس الجحيم وأخرج
وترك ابليس فى غيظ أليم المسيح
خزق
وجسده

كتاب
ودمه

خطايانا ومحا
أعطانا

داود تنبأ عن قيامته
خمرته استيقظ
من
وكالثمل
ذلك حققه سيدنا بى اخرستوس المسيح

آدم مع ابرآم
………………
اآلثام
كل
عنا
المسيح
………………

الرب كمن نام
………………

وقام
أيام
ثلثة
وفرحنا مع يوسف ونيقوديموس دفن
رآه تلميذان فى طريق عمواس المسيح ………………
بالسلم
عليهما
أما توما فدخله الوسواس مقبل
المسيح ………………

زالت عنا هواجس األفكار فى الثامن من القيامة بالتمام
لما وضع أصبعه مكان المسمار المسيح ………………
سار الرب الى الجحيم واطلق األسرى بقوة واقتحام
واصعدهم الى فردوس النعيم
المسيح
………………
شهد ميخا بأن الجبار
االنتقام
بسيف
ويبدد مشورة الشرار ينزل
صاد العدو بتدبير حكمته المسيح ………………
اآلنام
كل
منه
ورد االنسان الى رتبته وأخذ
ضرب العدو وأبطل فعله المسيح ………………
ونسله وألقاه فى غياهب الظلم
آدم
وأخرج
المسيح ………………

طلع بالنفوس الى الفردوس وأفاض
هذا صنعه الرب القدوس المسيح
ظهر لتلميذه
فتحققوا جيدا

األطهار وأثبت
باألنظار

باألنعام
عليهم
………………
قام
انه
لهم
المسيح
………………

طبرية
بحر
على
الطعام
معهم
عسل واسماكا مشوية تناول
المسيح ………………
غير المحتاج الى القوت
ليحقق قيامته بالناسوت أكل وشرب بعد ان قام
المسيح ………………
جميع السمائيين
فرح
وخلص نفوس البشريين بقيامة يسوع رب األنام
المسيح ………………

قدم باكرا يوحنا وبطرس الى حيث القبر للستعلم
اسرع يوحنا وتفرس المسيح ………………
بالفزع ثم
بطرس
كلم
فوجدوا اللفائف فى موضع

عاد به الى المقام
المسيح
………………

لما عاينا تلك العلمات
قام
سيدنا
حقا
نؤمن بقيامته من األموات قاال
المسيح ………………
من له يسبح العلويون
ونحن لفضله مدينون قام طافرا على األخصام
المسيح ………………
نقدم له جزيل الشكران
وكلمه حق مدى األزمان لما تفضل به من األنعام
المسيح ………………

هذه ارادة هللا الرحيم وهذه
أن تدفن من فى السماء مقيم المسيح
ونحن نسبح رب األرباب ونسر
بالجالس عن يمين اآلب
الهوت

متحد

بالناسوت

العظام
آياته
………………
على مدى الدوام
المسيح
………………

االكرام
به
يليق
أزلى سرمدى رب الصباؤوت إله
يامن قام من االموات المسيح ………………
من
واحمنا
الضربات اشفنا من كل األسقام
المسيح ………………

+ + +

مديح األحد الرابع

مديحة األحد الرابع
فمى
أتانا

وأتكلم وأنشىء مديحا بانسجام
وتألم المسيح صلب وقبر ثم قام

أنا
فى

أفتح
من

بدا ذلك فى
الفداء
فدبر

األيام
بداية
………………

علمه قبل
بابنه المسيح

تأهلت عن وصفه الحكماء وكذا جميع أولى األفهام
حين رأوا مريم له شبه سماء المسيح ………………
جاءنا االله رب الصباؤوت متجسدا
وعن الشيطان أخفى اللهوت المسيح

أقام
وبيننا
………………

حقا أتى الى الصلبوت لخلص الذين فى الظلم
الكلمة األزلى ذاق الموت المسيح صلب وقبر ثم قام
خلصنا
وبموته

الرب
أحيا

القدوس بالمزايا
النفوس المسيح

والعطايا واألنعام
………………

الموت وظفر بالعدو الطفر التمام
سلطان
داس
هو الحى الذى ال يموت المسيح ………………

ذل الشيطان الرجيم وأقل موليا
ويهوذا لنفسه قد قتل المسيح

بانفحام
األديار
………………

رفع المسيح على الصليب خشبة العار فى تلك األيام
وحمل ما نستحق من التأديب المسيح ………………

ذان الصليب بربوبيته وحول اللعنه الى السلم
وجعل القوة فى علمته المسيح صلب وقبر ثم قام
القوات دفن فى القبر ثلثة أيام
رب
سيدنا
وقام فى الثالث من األموات المسيح ………………
شمل بالعفو آدم وبنيه ورفع عنهم صارم األحكام
وهذابا دائما كانوا فيه المسيح ………………

صعد للسماء ابنه االله بجسد أخذ من ماريام
وجلس عن يمين اآلب فى عله المسيح ………………
ضرب األعداء وبددهم وكسر شوكة الموت الزؤام
والمأسورين فى الجب أطلقهم المسيح ………………

طرح التنين فى بحيرة النار فى اآلم باضطرام والتهام
معدة له ولجنده األشرار المسيح صلب وقبر ثم قام
ظن الشرير أنه تحكم وبمكره
فخلصهم هللا بتدبيبر محكم المسيح

األنام
استبعد
………………

ومكرم فعل هللا اله ابرآم المسيح
جدا
عظيم
………………
حيث فدانا بابنه األكرم

العصيان فآثرناها
ثمرة
غرتنا
واليها بجرأة امتدت اليدان المسيح

على كل طعام
………………

فيها كان السم الزاعف أودى باألرواح واالجسام
بااللطاف المسيح ………………
هللا
فأدركنا

قدوس رحمته الى األبد له تمجيد على كول الدوام
ليس لقدرته العلوية حد المسيح صلب وقبر ثم قام
كمل وتم كل المكتوب فى األنبياء من غابر االيام
عن ابن هللا الفادى المحبوب المسيح ………………
له اشارت جميع النبوات من مولد وتألم ودفن وقيام
وصعود الى أعلى السموات المسيح ………………

من سمائه رب الكون أرسل روحه القدوس بسلم
على تلميذه فى علية صهيون المسيح ………………
نوره العظيم أشرق عليهم ومنحهم المعرفة بقسط تام
عليهم
فسطع
وأبرق المسيح ………………

هذا هو صنع االله المتفضل علينا باألنعام
نحمده على خلص لنا أواله المسيح صلب وقبر ثم قام
الجسام
الخطايا
ألنه اله رؤوف رحيم غافر
مورث شعبه فردوس النعيم المسيح ………………
يامن قد أتى وهو آت ليدين المخلوقات بأحكام
األحياء منهم واالموات المسيح ………………

واحفظ شعبك وبلغه مناه حياة مرضية وحسن ختام
وأسكنه مكانا عاليا فى أخراه المسيح ………………

+ + +

مديح األحد الخامس

مديحة األحد الخامس
ابورانيون
ان
أبدى باسم هللا القدوس ابؤرو
بين سوتير ان اغاثوس اخرستوس أنيستى اكنكرون
قد
بتدبيره
وتأنس
أتى

خلصنا من يد الشيطان األركون
وأنقذنا اخرستوس أنيستى اكنكرون

ووافاه لنا الهنا عالم ما سيكون
وعده
تمم
وصار حاضر حالل معنا اخرستوس أنيستى اكنكرون
بالبشريون
األزلى وتشبه
االبن
جاء
له التسابيح ولم يزل اخرستوس أنيستى اكنكرون

والقديسون
حلو هو تسبيحة فى أفواه ملئكته
أتى الى آدم وفداه اخرستوس أنيستى اكنكرون
خلص من كان فى جحيم وظلم وجميع من كانوا محبوسين
له التمجيد مع االكرام اخرستوس أنيستى اكنكرون
ذلك فضل منه وانعام وأعطانا خلصا بالميرون
يجب له التسابيح واالكرام اخرستوس أنيستى اكنكرون

الحواريين
الى
رب األرباب صعد لسماه وجاء
تلميذه وجعلهم خلفاء اخرستوس أنيستى اكنكرون
زينهم بفضائل وأقوال وذلك فى علية صهيون
حل عليهم روحه المتعال اخرستوس أنيستى اكنكرون

سيدنا أوصى تلميذه وقال امضوا فى العالم نادوا
بعد أن أعطاهم تأييده اخرستوس أنيستى اكنكرون
شملهم
ونحن
صرنا
لمن

بالروح سيدنا من فمه الطاهر ينادون
نصيح بأجمعنا اخرستوس أنيستى اكنكرون
أطهارا
فدانا

ببشائرهم وجعلونا للملكوت بنون
وأحياهم اخرستوس أنيستى اكنكرون

صلب وتوما وضع يده فى حنبه بعد ان كان مدفون
ربه اخرستوس أنيستى اكنكرون
بأنه
وصدق
ظهر
يسوع

محب

الحواريون
اآلباء
للمجدلية قبل
البشرية اخرستوس أنيستى اكنكرون

ضياء نور الرب الزاهى نور اللهوت االبن المكنون
لمسه توما قال الهى اخرستوس أنيستى اكنكرون
وشكوا
جحدوا
عجائب سيدنا ظهرت للذين
وكل األرواح قد خلصت اخرستوس أنيستى اكنكرون
غير انه جعل الشيطان ألجل ذرية آدم مسجون
فى جحيم وسلسل من نيران اخرستوس أنيستى اكنكرون

فك الماسورين
بين
بقيامة

بالتدبير وصاروا فراحى مبتهجون
سوتير اخرستوس أنيستى اكنكرون

قدوس قدوس رب األرباب قدوس اسمه الى األبد يكون
الكلمة األزلى وحيد األب اخرستوس أنيستى اكنكرون

والقديسين
اآلباء
كملت األفراح اليوم حقا لكل
وجميع من صار له شعبا اخرستوس أنيستى اكنكرون
لهم قد أعطى الميراث وشعب اليهود يخزون
ونحن نصيح بأعلى االصوات اخرستوس أنيستى اكنكرون

من هو
عمانوئيل

يشبه
حقا

سيدنا منم جميع اآللهة المصنوعين
معنا اخرستوس أنيستى اكنكرون

نور أزال كل ظلم على الدنيا وجميع الكون
وأعطانا كل خلص وانعام اخرستوس أنيستى اكنكرون
البشريون
اله
هذا هو يوم األفراح صنعه
نرتل فيه ونقول بصياح اخرستوس أنيستى اكنكرون

سلفوا
الذين
وأنا أطلب منه بخشوع بصلوات
واقول خلص شعبك يا يسوع اخرستوس أنيستى اكنكرون
ألن أبواب الرحمة واسعة وأنت الراحم للذين يسألون
يا هللا ثبت عمد البيعة اخرستوس أنيستى اكنكرون

احفظ
يارب
الخادمون
كهنتنا وشمامستنا
وجميع من كان فى رتبتنا اخرستوس أنيستى اكنكرون
وسلم هللا يحل عليكم يا شعب المسيح المجتمعون
وبصوته الفرح يناديكم اخرستوس أنيستى اكنكرون

+ + +
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قانون الختام

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

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

 اآلن وكل أوان،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.وإلى دهـر الدهـور آميـن
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قانون الختام

Tenw2 `ebol engw `mmoc ge w
` Penu I=3c P=x=c
: `povro `nte `pwov a4twn4 `ebolqen n3e0mwovt
qen pi`ehoov `mmah2omt.

Ten osh ivol en kho immos zje o Penshois Iesoes
pie Igristos, ip oero inti ip o-oe af tonf ivol gen
nie ismoe-oet gen pie eho-oe im mah shomt.

تين اوش إيفول إنجو إمموس جي او بين تشويس إيسوس
 إبؤرو إنتي إب اواو أفطونف إيفول خين ني إثمواوت: بخرستوس
. خين بي إيهواو إمماه شومت
Wij roepen en zeggen O onze Heer Jezus Christus,
de Koning van de glorie is verrezen uit de dood op
de derde dag.
نصرخ قائلين ياربنا يسوع المسيح ملك المجد قام من بين األموات فى اليوم
. الثالث
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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
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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,
أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت او ّويب إنتى ِملشي سي
. تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال: ِديك
U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van
Jakob, het lange leven van Metuselach,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

