De lofprijzing van middernacht van het Kerstfeest ( 29 kiahk )

)  كيهك29 ( تسبحة نصف الليل لعيد الميالد المجيد

كنيسة السيدة العذراء بأمستردام

األنبا أرساني
أسقف هولندا وبلجيكا

De Heilige Maagd Maria kathedraal Te Amsterdam
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En de psalie van het feest van Zondag en ai kotie (talabtoka men 3onk kalbie) op
de manier van de theotokie van zondag

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De lofprijzing van middernacht op de maandag

تسبحة نصف الليل يوم اإلثنين

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم األحد

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم السبت

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie

Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie
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الهوس الرابع

De
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De Derde Hoos

De vierde Hoos

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الجمعة

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم االثنين

Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie

Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

Psalie Watos op de
Vrijdag Theotokie

Psalie Adam op de
Maandag Theotokie

تين ثينو
Ten thienoe

الهوس األول
الهوس الثاني
De Eerste Hoos De Tweede Hoos

المجمع
De Gedachtenis
der Heiligen

ثيؤطوكية يوم اإلثنين
de Maandag
Theotokie

De lofprijzing van middernacht op de dinsdag

تسبحة نصف الليل يوم الثالثاء

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم األحد

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم السبت

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie

Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie

الهوس الكبير

القطعة السابعة

الهوس الثالث

الهوس الرابع

De
GroteCanticum

Deel 7

De Derde Hoos

De vierde Hoos

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم االثنين

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الجمعة

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Psalie Adam op de
Maandag Theotokie

Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

Psalie Watos op de
Vrijdag Theotokie

Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie

تين ثينو
Ten thienoe

الهوس األول
الهوس الثاني
De Eerste Hoos De Tweede Hoos

المجمع
De Gedachtenis
der Heiligen

ثيؤطوكية يوم الثالثاء
de Dinsdag
Theotokie

De lofprijzing van middernacht op de woensdag

تسبحة نصف الليل يوم األربعاء

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم األحد

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم السبت

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie

Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie

الهوس الكبير

القطعة السابعة

الهوس الثالث

الهوس الرابع

De
GroteCanticum

Deel 7

De Derde Hoos

De vierde Hoos

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم االثنين

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الجمعة

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

Psalie Adam op de
Maandag Theotokie

Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie

Psalie Watos op de
Vrijdag Theotokie

Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

تين ثينو
Ten thienoe

الهوس األول
الهوس الثاني
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De Gedachtenis
der Heiligen

ثيؤطوكية يوم األربعاء
de Woensdag
Theotokie

De lofprijzing van middernacht op de donderdag

تسبحة نصف الليل يوم الخميس

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم األحد

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم السبت

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie

الهوس الكبير

القطعة السابعة

الهوس الثالث

الهوس الرابع

De
GroteCanticum

Deel 7

De Derde Hoos

De vierde Hoos

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم االثنين

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الجمعة

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الخميس

Psalie Adam op de
Maandag Theotokie

Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie

Psalie Watos op de
Vrijdag Theotokie

Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie

تين ثينو
Ten thienoe

الهوس األول
الهوس الثاني
De Eerste Hoos De Tweede Hoos

المجمع
De Gedachtenis
der Heiligen

ثيؤطوكية يوم الخميس
de Donderdag
Theotokie

De lofprijzing van middernacht op de vrijdag

تسبحة نصف الليل يوم الجمعة

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم األحد

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم السبت

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie

الهوس الكبير

القطعة السابعة

الهوس الثالث

الهوس الرابع
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De Derde Hoos

De vierde Hoos

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم االثنين

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الجمعة

Psalie Adam op de
Maandag Theotokie

Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie

Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie

Psalie Watos op de
Vrijdag Theotokie

المجمع

ثيؤطوكية يوم الجمعة
de Vrijdag
Theotokie

تين ثينو
Ten thienoe

الهوس األول
الهوس الثاني
De Eerste Hoos De Tweede Hoos

De Gedachtenis
der Heiligen

De lofprijzing van middernacht op de zaterdag

تسبحة نصف الليل يوم السبت

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم األحد

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الجمعة

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

Psalie Watos op de
Vrijdag Theotokie

الهوس الكبير

القطعة السابعة

الهوس الثالث

الهوس الرابع

De
GroteCanticum

Deel 7

De Derde Hoos

De vierde Hoos

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم االثنين

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم السبت

Psalie Adam op de
Maandag Theotokie

Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie

Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie

Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie

المجمع

ثيؤطوكية يوم السبت
de Zaterdag
Theotokie

تين ثينو
Ten thienoe

الهوس األول
الهوس الثاني
De Eerste Hoos De Tweede Hoos

De Gedachtenis
der Heiligen

De lofprijzing van middernacht op de zondag

تسبحة نصف الليل يوم األحد

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم السبت

Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie

Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie

Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie

الهوس الكبير

الهوس الثاني

تين اوية إنسوك

الهوس الرابع

De
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De Tweede Hoos

Ten oeweh ensok

De vierde Hoos

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم االثنين

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

ُ إبصاليه وا
طس على
ثيؤطوكية يوم الجمعة

إبصاليه آدام على
ثيؤطوكية يوم األحد

Psalie Adam op de
Maandag Theotokie

Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

Psalie Watos op de
Vrijdag Theotokie

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

الهوس األول
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الهوس الثالث

المجمع

De Derde Hoos
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der Heiligen

تين ثينو
Ten thienoe

ثيؤطوكية يوم األحد
de Zondag
Theotokie

Ten thienoe
De introductie tot de Lofprijzing
Van Middernacht

تين ثينو
مقدمة تسبحة نصف الليل

Een hymneTen thienoe

لحن تين ثينو

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

 إن تين:  ني شيري إنتى بي اواويني: * تين ثينو إإبشوي
. إإبتشويس إنتى ني جوم: هوس
* Sta op, kinderen van het licht, laat ons
lofprijzen de Heer der machten.
. رب الـقـوات:  لنـسـبح:  يا بني النور: * قـوموا

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

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

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المجـد لك:  كـكـلمتــك أحينـي:  أمـامـك: * ليـدخـل إبتـهـالي
.يا محب البشـر

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

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

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

uw

 المجـد لك يا:  تعينـني:  وأحكـامـك: * تحيـا نفسي وتسبحـك
.محب البشـر

Ten thienoe

تين ثينو

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

 كوتي إنصا: * أيسوريم إم إفريتي إن او إيسواو إى أفطاكو
 ذوكصاسي فيال:  جى نيك أندولي إمبي إيربو اوفش: بيك فوك
.نثروبي
* Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw
knecht, want uw geboden vergeet ik niet, Glorie zij…

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

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

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

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

Ten thienoe

تين ثينو

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

 ماروجور إيفول إنجى نيف جاجي: * ماريف طونف إنجى إفنوتي
 ماروفوت إيفول خا إتهى إمبيفهو إنجي أوأون نيفين إثموستي: تيرو
. ذوكصاسي فيال نثروبي: إمبيف ران إثؤواب
* Laat God opstaan en laat al Zijn vijanden verstrooid
worden, en laat al diegenen die Zijn Heilige Naam haten
voor Zijn aangezicht wegvluchten, Glorie zij…

 وليهـرب من قــدام وجـهه:  ولـتـتبـدد جميــع أعـدائـه: * ليـقــم هللا
. المجـد لك يا محب البشـر:كل مبغضي اسمــه القــدوس

Ten thienoe

تين ثينو

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

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

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

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

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

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

.  هلليلويا: * المجد اللهنا

De Grote Canticum

الهوس الكبير

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

* Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer,
gij ganse aarde. Zingt de Heer, prijst zijn
naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,

De Grote Canticum
الهوس الكبير
* nem nef`svyri qen nilaoc tyrou
@ je ounis] pe P=o=c ouoh
`f`cmarwout `emasw @ `foi `nho]
`ejen ninou] tyrou @ A=l.
ومبارك
الرب عظيم ه َو
 ألن,* وبعجائِ ِب ِه فى جميع الشعوب
َ
َ
. هلليلويا,جدا ومخوف على كل اآللهة
* Onder alle natiën zijn wonderen. Want de Heer is
groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle
goden. Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
* أيها الرب ربنا مثل عجب صار اسمك على األرض كلها ألنه
قـد أرتفع عظم بهائك فوق السموات من أفواه االطفال
.والرضعان هيأت سبحا هلليلويا
(Ps 8:2,3)
* O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op
de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan
de hemel.Uit de mond van kinderen en
zuigelingen hebt Gij lof bereid, Halleluja.
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الهوس الكبير
* الرب قال لي أنت ابنى أنا اليوم ولدتك اسألني أعطك األمم
ميراثـا لك وسلطانك على أقطار األرض لترعاهم بقضيب من
.حديد هلليلويا
(Ps 2:7,8)
* De Heer sprak tot mij: Mijn Zoon zijt gij; Ik
heb U heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal
volken geven tot Uw erfdeel, de einden der
aarde tot Uw bezit. Gij zult hen hoeden met een
ijzeren staf, Halleluja.
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 قدموا. * قدموا يا أبناء اللـه للرب قدموا للرب ابناء الكباش
للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا السمه اسجدوا للرب في
.ديار قدسه الحبيب مثل ابن ذوى القرن الواحد هلليلويا
(Ps 29:1,2,6)
* geeft de Heer heerlijkheid en eer; geeft de
Heer de heerlijkheid van zijn naam, buigt u
neder voor de Heer in Zijn heilige voorhoven, en
de Geliefde is als een jonge éénhoorn, Halleluja.
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* الرب قال لي أنت ابنى أنا اليوم ولدتك اسألني أعطك األمم
ميراثـا لك وسلطانك على أقطار األرض لترعاهم بقضيب من
.حديد هلليلويا
(Ps 2:7,8)
* Geeft de Heer, gij zonen Gods, geeft de Heer
jonge rammen, De Heer sprak tot mij: Mijn
Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt. Vraag
Mij en Ik zal volken geven tot Uw erfdeel, de
einden der aarde tot Uw bezit. Gij zult hen
hoeden met een ijzeren staf, Halleluja.
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* المر والميعة والسليخة من ثيابك وله تسجد بنات صور
.بالهدايا ويلتقي وجهه أغنياء شعب األرض هلليلويا

(Ps 45:9,13)
* Mirre, aloë en kassia zijn al uw klederen. De
dochters van Tyrus zullen hem aanbidden met
geschenken, de rijksten van het volk van het
land zullen Zijn gunst zoeken, Halleluja.
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الهوس الكبير
* من مشارق الشمس إلي مغاربها من صهيون حسن بهاء
.جماله اللـه يأتي جهارا هلليلويا

(Ps 50:1,2)
* Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat.
Uit Sion, komt de volkomen-heid van Zijn
schoonheid, God zal openlijk verschij-nen,
Halleluja.
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* لك ينبغى التسبيح يا اللـه في صهيون ولك توفى النـذور في
.أورشليم هلليلويا

(Ps 65:1)
* U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U
worde gelofte betaald in Jeruzalem, Halleluja.
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* ينزل مثل المطر على الجزة ومثل قطرات المطر تقطر على
.األرض هلليلويا

(Ps 72:6)
* Hij zij als de regen die neerdaalt op het
grasland, als regenbuien die de aarde
besproeien, Halleluja.
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الهوس الكبير
* مـلوك طـرسوس والجزائر يقدمون له الهدايا ملوك العرب
.وسبأ يقـربون له العطايا هلليلويا

(Ps 72:10)
* De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen Hem geschenken brengen, de koningen
van de Arabieren en Seba zullen Hem schatting
offeren, Halleluja.
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.* ويسجد له جميع ملوك األرض وكل األمم تتعبد له هلليلويا

(Ps 72:11)
* Alle koningen der aarde zullen zich voor Hem
neder-buigen, alle volkeren zullen Hem dienen,
Halleluja.
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* يكون اسمهم كريما لديه يعيش ويعطى من ذهب العرب
.هلليلويا

(Ps 72:14,15)
* Hun naam zal kostbaar zijn in zijn oog. En hij
zal leven; men zal hem van het goud van Arabië
geven, Halleluja.
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* فليكن اسمه مباركا إلي األبد وقبل الشمس يدوم اسمه
.وتتبارك به جميع قبائل األرض وكل األمم تمجده هلليلويا

(Ps 72:17)
* Zijn naam zij voor altoos gezegend, zolang de
zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle stammen
der aarde elkander daarmee zegenen, alle
volken hem gelukkig prijzen, Halleluja.
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* معك الرئاسة في يوم قوتـك في بهاء القديسين من البطن
.قبل كوكب الصبح ولدتك هلليلويا

(Ps 110:3)
* U behoort toe de heerschappij ten dage van
uw heerban, in het licht van de heiligen; uit de
schoot heb ik u verwekt, voor de morgenster,
Halleluja.
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* الرحمة والحق التقيـا العدل والسالمة تالثما الحق من
.األرض أشرق والعدل من السماء أطلع هلليلويا

(Ps 85:11,12)
* Goedertierenheid en trouw ontmoeten
elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar,
trouw spruit voort uit de aarde, en
gerechtigheid ziet neder van de hemel,
Halleluja.
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* ها قد سمعناها في إفراثا ووجدناها في موضع الغابة
فلندخل إلي مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه قامت قدماه
.هلليلويا
(Ps 132:6,7)
* Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata,
wij hebben haar gevonden in de velden van
Jaär. Laten wij zijn woning binnengaan, laten
wij ons nederbuigen voor zijn voetbank,
Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
, وليباركوه على منابر الشيوخ,* فليرفعوه فى كنيسة شعبه
, ينظر المستقيمون و يفرحون,ألنه جعل األبوة مثل الخراف
.هلليلويا
(Psalm 107:32,41-42)
* Dat zij Hem verhogen in de gemeente des
volks, en Hem loven in de raad der oudsten. Hij
maakt geslachten talrijk als een kudde. De
oprechten zien het en verheugen zich. Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
 أن َك أنتَ هو الكاهن إلى األبد على,* أقسم الرب و لن يندم
. هلليلويا,طقس ملشيصاداق

(Psalm 110:4)
* De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem
niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze
van Melchisedek. Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
,* ليتراءف علينا ويباركنا ويشرق بوجهه علينا ويرحمنا
.هلليلويا

(Psalm 67:2)
* God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn
aanschijn bij ons lichten en ontferme zich over
ons. Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
 إرعهم وإرفعهم إلى, بارك ميراثك,* يارب خلص شعبك
. هلليلويا,األبد

(Psalm 28:9)
* Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid
hen en draag hen tot in eeuwigheid. Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
* Nim pe picabe ouoh `ntefareh `enai ouoh
`nceka] `eninai `nte P=o=c.
. هلليلويا,* من هو الحكيم فيحفظ ويتفهم مراحم الرب
(Psalm 107:43)

* Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men
acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
Halleluja.

De Grote Canticum
الهوس الكبير
*`Cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoia ,w
nyi `ebol @ naio] nem na`cnyou `slyl `e`hryi
ejwi@ qen ouagapy ]]ho `erwten aripameui.
 ها مطانية إغفروا لى يا آبائي واخوتي صلوا,* بـاركـوا على
. هلليلويا, بالـمحبة أسالكم إذكروني,ألجلي
* Zegen mij. Dit is een metanja. Vergeef mij, mijn
vaders en broeders. Bid voor mij. In liefde vraag ik
u mij te gedenken. Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, van nu aan en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen, Halleluja, Heer ontferm U,
Heer ontferm U, Heer ontferm U.

De Grote Canticum

الهوس الكبير

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

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن
/ / /

Introductie

مقدمة

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

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De Eerste Hoos
( Exodus 15 )

الهــوس األول
) 15 ( خــروج

Introductie Voor De Eerste Hoos

مقدمة الهوس األول

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

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am

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

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

 وقـالـوا:  بهـذه التسبحة للـرب:  وبنـوا إسـرائيل: * حيـنئـذ سـبح مـوسى
. ألنه بالمجـد قـد تم ّجـد: فلنسبح للـرب
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15  خروج: الهوس األول

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

:  معـيني وساتـري:  طـرحهما فى البحـر: * الفــرس وراكبـه
.صار لى خالصا
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* Fai pe Panov5
F5 `mpaiwt 5nasac4.

15  خروج: الهوس األول

5na5`wov

na4

:

* Fai pe Panoetie tie na-tie oo-oe naf:
Efnoetie em pa joot tie na et-shasf.
 إفنوتي إم بايوت تينا: * فاي بي بانوتي تي ناتي أو أو ناف
. إتشاسف
* Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de
God mijns vaders, Hem verhoog ik.
. فـأرفعـه:  إلـه أبي:  فأمجـده: * هـذا هـو إلهي
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15  خروج: الهوس األول

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

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

 مـركبات فـرعـون: ُ الرب إسمه: سر الحـروب
ّ * الـرب ُمك
. طرحهما فى البحر: وكل قـوتِه
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15  خروج: الهوس األول

*Hancwtp
`n`anabat3c
`n`trictat3c
a4golkov qen `fiom `n2ari.
* Han sootp en ana-vaties en etries-taties af
khol-koe gen efjom en sha-rie.
 أف جولكو:  إن إتريس تاتيس: * هان سوتب إن آنافاتيس
.  إنشاري: خين إفيوم
* De keur van zijn wagenhelden werd in de
Schelfzee gedompeld.
 فى البحـر:  غـرقهـم:  ذى ثـالث جنبات: * ركبـانا منتخـبيـن
.األحمـر
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15  خروج: الهوس األول

* A4hwbc `e`hr3i `egwov `nge pimwov:
avwmc `e`qr3i `epet23k `m`fr35 `nov`wni.
* Af-hoobs e-ehrie e-khoo-oe enzje pie moooe: av-ooms e-egrie e-pet shiek em efrietie en
oe-oonie.
 أف أومس إإخرى:  إيجوؤ إنجى بي موؤ: * أفهوبس إإهرى
. إم إفريتي إن أو أو ني: إيبى تشيك

* Watervloeden overdekten hen; in de diepte
zonken zij als een steen.
. مثـل الحجـر:  إنغـمسـوا إلى العمـق:  المـاء: * غطاهـم
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15  خروج: الهوس األول

* Tekov`inam Pu acsi`wov qen ovgom:
tekgig `nov`inam Panov5 actake nekgagi.
* Tek oe-wie nam Eptshois as etshie oo-oe gen
oe-khom: tek zj-iekh en oe-wie nam Panoetie
asta-ke nek khazj-ie.
 تيك:  أستشي أوأو خين أو جوم: * تيك أويى نام إبتشويس
.  أستاكى نيك جاجي: جيج إن أوي نام بانوتي
* Uw rechterhand, Heer, heerlijk door kracht. Uw
rechterhand, mijn God, verpletterde de vijand.

:  يـُدك اليُمنى يا إلهي:  تمجـدت بالقـوة: * يمـيـُنـك يـارب
.أهـلكت أعـدائـك
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15  خروج: الهوس األول

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

:  أرسلـت غضبـك:  سحقـت الـذيـن يقـاوموننا: * بكثـرة مجـدك
.فأكلهـم مثـل الهشيـم

De Eerste Hoos : Exodus 15

15  خروج: الهوس األول

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

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

 وجمـدت:  وأرتفعـت المياه مثـل السـور: * وبـروح غضبك وقـف الماء
. فى وسـط البحـر: األمـواج

De Eerste Hoos : Exodus 15

15  خروج: الهوس األول

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

: * أفجوس غار إنجى بي جاجي جى تينا إتشوجي إنطاطاهو
 إنطا خوتيب خين: إنطافوش إنهان شول إنطا إتسيو إنطا إبسيشي
.  إنتى تاجيج إيرتشويس: طاسيفي
* De vijand zeide: Ik achtervolg, haal in, deel de buit, ik
verzadig mijn ziel, ik dood met mijn zwaard, mijn hand
zal zich meester maken.

:  وأقســم الغنـائـم وأشبـــع نـفسي: * قـال العــدو أني أســرع فـأدرك
. ويــدي تتسـلط: وأقـتـل بسـيفي

De Eerste Hoos : Exodus 15

15  خروج: الهوس األول

* Akov`wrp `mpek=p=na a4hobcov `nge `fiom:
avwmc `epec3t `m`fr35 `novtath qen hanmwov
evo2.
*Ak oe-oorp em pek pnevma af hobsoe enzje
efjom: av-ooms e-pesiet em efrietie en oe-tat gen
han moo-oe ev-osh.

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

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

 إى:  نيم إتؤني إمموك: * نيم إتؤنى إمموك خين ني نوتي إبتشويس
أو أوو
ُ آفتي أوأوناك خين ني إثؤواب إنطاك إفئير إشفيري إمموك خين
. إك إيرى إنهان إشفيري: أو
ُ

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

 ممجـدا فى قـديـسيـك:  مـن يشبهك: * مـن يشبهـك فى األلهـة يـارب
. صانعـا عجائـب: متعجبـا منـك بالمجـد

De Eerste Hoos : Exodus 15
15  خروج: الهوس األول
* Akcovten tekov`inam `ebol a4omkov `nge `pkahi:
aksimwit
qagw4
`mpeklaoc
qen
ovme0m3i:
fai `etakcotp4: ak5gom na4 qen teknom5: evma `nemton
e4ovab nak.
* Ak soe-ten tek oe-wie nam evol af om-koe enzje ep kahie: ak
etshie mooit ga-khof em pek la-os gen oe-methmie: fai etak sotpf:
ak tie khom naf gen tek nomtie: evma en emton ef-oewab nak.

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

 هـذا الـذى:  هـديت شعبـك بالحقـيقـة: * مـدّدت يمينـك فابتـلعـتـهم األرض
.  إلى مـوضع راحـة قـدسـك: إختـرته وقـويته بتعـزيتـك
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15  خروج: الهوس األول

* Avcwtem `nge hane0noc ovoh avgwnt:
hannakhi avsi `nn3et2op qen Nifvlictim.
* Av sootem enzje han ethnos oewoh av
khoont: han nak hie af etshie en nie etshop
gen nie Fielistiem.
:  هان ناكهي: * أفسوتيم إنجى هان إثنوس أووه أفجونت
. خين ني فيليستيم: آفتشي إني إتشوب
* Volkeren hoorden het en werden toornig,
beving greep de bewoners van Filistea aan.
 أخـذ سكان:  والمخاض:  وغضبت: * سمعـت األمم
.فـلسطيـن
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15  خروج: الهوس األول

* Tote avi3c `mmwov `nge nih3jemwn `nte Edwm :
niarxwn
`nte
Nimw`abit3c
ov`c0erter
:
pe `eta4sitov.
* Tote av-ies em moo-oe enzje nie hieghemoon ente
Edoom: nie argoon ente nie Moo-abie-ties oe es-terter: pe etaf et shie toe.

 ني: * توتى آفيس إم موؤ إنجى ني هيجيمون إنتى إدوم
.  بي إيطاف إتشيتو:  أو إستيرتير: أرخون إنتى ني موآفيتيس
* Toen verschrikten de stamhoofden van
Edom, huivering greep Moabs machtigen aan.
:  أخـذتهـم:  ورؤسـاء المـؤابـين: * حيـنئـذ أسـرع والة أدوم
.الـرعـدة
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15  خروج: الهوس األول

* Avbwl `ebol `nge ovon niben et2op qen
Xanaan: a4`i `e`hr3i `egwov `nge ov`c0erter nem
ovho5.
* Af vool evol enzje oe-on nieven et-shop gen Kanaan: af-ie e-ehrie e-khoo-oe enzje oe es-ter-ter nem
oe ho-tie.

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

:  الـرعـدة:  وأتـت علـيهم: * ذاب كـل سكـان كنـعـان
.والخــوف
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15  خروج: الهوس األول

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

:  حتى يجتـاز شعبـك يارب: * بكثـره ساعـدك فليصيـروا كالحجـر
. هـذا الـذى أقـتـنـيتـه: حتى يجتـاز شعبـك
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15  خروج: الهوس األول

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

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

 يارب تملك:  الـذى أعـددته يـداك: * مـوضعـك المقـدس يارب
. واآلن وإلى األبــد: منـذ األزل
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15  خروج: الهوس األول

* Ge av`i `eqovn `e`fiom `nge ni`h0wr `nte Fara`w nem
ne4bereswovtc nem ne4saci`h0o.

* Zje af-ie e-goen e-efjom enzje nie ehthor
ente Fara-oo nem nef ver-etshoo-oets nem nef
et-sha-sie ehtho.
: * جى أف اى إيخون إى إفيوم إنجى ني إهثور إنتى فاراؤ
.  إهثو:  نيم نيف إتشاسى: نيم نيف فيرتشو أوتس
* Toen Farao’s paarden met zijn wagens en
ruiters in de zee gekomen waren,
:  ومـركباته:  خيـل فـرعـون: * ألنه قــد دخـل إلى البحـر
.وفـرسانه

De Eerste Hoos : Exodus 15

15  خروج: الهوس األول

* `APu en pimwov `nte `fiom `e`hr3i `egwov :
nen23ri de `mPi=cl navmo2i qen pet2ov`wov
qen `0m35 `m`fiom.
* A-Eptshois en pie moo-oe ente efjom e-ehrie e-khoooe: nen shierie ze em Pisra-iel nav moshie gen pet shoeoo-oe gen eth-mietie em ifjom.

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

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

* أستشى ذى ناس إنجى ماريام تي إبروفيتيس إتسونى إن آآرون إمبي كيم كيم
 خين:  صامينهيس إنجى ني هيومي تيرو:  أووه أف اى إيفول: خين نيس جيج
.هان كيم كيم نيم هان هوس
* Toen nam Mirjam de profetes, de zuster van Aäron, de
tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter
haar aan met tamboerijnen en lofzangen.
 وخـرج فى إثـرها جميـع النســوة: * فأخـذت مــريم أخت هـارون الـدف بيـديـها
. والتسـابيــح:  بالـدفــوف:
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* Acerh3tc de qagwov `nge Mariam ecgw `mmoc:
ge marenhwc `ePu: ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* As er hiets ze ga khoo-oe enzje Mariam es-khoo
emmos: zje ma-ren hos Eptshois: zje ma-ren hoos
e-Eptshois: zje gen oe-oo-oe ghar af-etshie oo-oe.
 جى مارين: * أسر هيتس ذى خاجوؤ إنجى ماريام إس جو إمموس
. غار أفتشي أو أوو: او
ُ او اوو
ُ  جى خين: هوس إبتشويس
* En Mirjam begon hen te leiden zeggende: “Laten
wij de Heer prijzen, want Hij is met de glorie
verheerlijkt,
 بالمجـد:  ألنه:  فـلـنسبـح الـرب: * وبـدأت مـريم فى مقـدمتهـن تقـول
.قــد تمجــد
/ / /

De Eerste Hoos : Exodus 15
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* Ov`h0o nem ovsaci`h0o a4ber-bwrov `e`fiom: ge
marenhwc `ePu: ge qen ov`wov jar a4si`wov.
* Oe eh-tho nem oe et-shasie eh-tho af ver-voo-roe
e-efjom zje ma-ren hoos e-Eptshois: zje gen oe-oooe ghar af-etshie oo-oe.
 جى مارين: * أو إهثو نيم أو إتشاسي إهثو أف فير فورو إإفيوم
. غار أفتشي اوواو: او
ُ او اوو
ُ  جى خين: هوس إبتشويس
* het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.”
Laten wij de Heer prijzen, want Hij is met de glorie
verheerlijkt.
:  فـلنسبــح الـرب:  طـرحهما فى البحـر: ب الفــرس
ِ * الفــرس وراك
.ألنه بالمجــد قـــد تمجــــــد
/ / /

Lobsh de eerste
hoos
لُبش الهــوس األول

Lobsh de eerste hoos

لُبش الهوس األول

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

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

Lobsh de eerste hoos
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* Ovkahi `na0ovwnh : `a`fr3 2ai
higw4 : ovmwit `natcini : avmo2i
hiwt4.
*Oe kahie en ath oe-oonh: a-efrie shai hie
khoof: oe-mooit en at sienie: af moshie hiootf.
 أومويت إن:  آإفرى شاى هيجوف: اواونه
ُ * اوكاهي إن أث
. آفموشى هيوتف: أت سينى
* De zon scheen: over het ongeziene land: en
er werd gelopen: op het onbetreden pad.
 وطريق غـير:  أشـرقـت الشمس عليها: * أرض غـير ظاهـرة
. مشـوا عليها: مسلوكة
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* Ovmwov e4b3l `ebol: a4`ohi `erat4: qen
ovhwb `n`2f3ri: `mparado7on.
* Oe-moo-oe ef viel evol: af o-hie eratf: gen
oe-hoob en eshfierie: em para-zokson.
 خين اوهوب:  أف اوهى إيراطف: مواو إف فيل إيفول
أو
ُ
ُ *
.  إمباراذوكسون: إن إشفيرى
* Het stromend water: stond stil: door een
wonderbaarlijke: wonderdaad.
. عجـيب معجــــز:  بفعــل:  وقـف: * مـاء منحــل
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* Fara`w nem ne4harma: avwmc `epec3t :
nen23ri `mPi=cl : averginior `m`fiom.
* Fara-oo nem nef harma: af ooms e-pesiet:
nen shierie em Pisra-iel: af er zj-inior em
efjom.
 نين شيري:  أف أومس إبيسيت: * فاراؤ نيم نيف هارما
. أفئير جينيور إم إفيوم: إمبسرائيل
* Farao verdronk: met zijn legermacht: en de
kinderen van Israël: staken de zee over.
 بنـو إسـرائيـل:  وعـبـر:  ومـركبـاتـه: * غـرق فـرعـون
.البحـر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:  يـارب أنعـم لـنا:  األلـه القـديسـة مـريم: * بشـفـاعات والـدة
. بـمغـفــرة خطـايانا
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*Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e=0v :
ge ak avmack akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak
sootie emmon.

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

 ألنك ُو ِلدت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
/ / /

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De Tweede Hoos
) ( Psalm 135

الهـوس الثـاني
( مزمور ) 135

Introductie Voor De Tweede Hoos

مقدمة الهوس الثاني

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

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am
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135  مزمور: الهوس الثاني

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

* أوأونه إيفول إم إبتشويس جى او إخريستوس أو آغاثوس
.  جى بيف ناي شوب شا إينيه: بي الليلويا
* Dank de Heer, want Hij is goed en weldadig
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * أشـكـروا الـرب ألنه صالح و خيـّر الـليلـويا
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* Ovwnh `ebol `mF5 `nte ninov5 =al: ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Efnoetie ente nie noetie
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * أوأونه إيفول إم إفنوتي إنتى ني نوتي الليلويا
.ناي شوب شا إينيه
* Dank de God der goden Halleluja, want zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * اشـكـروا إلـه األلهـه الـليلـويا
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* Ovwnh `ebol `mPu `nte niu =a=l : ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Eptshois ente nie tshois
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * أوأونه إيفول إم إبتشويس إنتى نيتشويس الليلويا
. بيف ناي شوب شا إينيه
* Dank de Heer der Heren Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * أشـكـروا رب األرباب الـليلـويا
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* F3et`iri `nhanni25 `n`2f3ri `mmavat4 =al :
ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie et-ierie en han nieshtie en esh-fierie em
mavatf Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * في إتئيري إنهان نيشتي إن إشفيري إممافاتف الليلويا
. بيف ناي شوب شا إينيه
* Hem, die grote wonderen doet, Hij alleen
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الصانع العجـائب العظـام وحـده الـليلـويا
.رحمته
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* F3eta40ami`o `nnif3ov`i qen ovka5 =al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf thamio en nie-fie-oewie gen oe katie
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * في إيطاف ثاميو إن نيفيؤيى خين أو كاتي الليلويا
. ناي شوب شا إينيه
* Die met wijsheid de hemel schiep Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * الـذى خلـق السمـوات بفهـم الـليلـويا
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* F3eta4tagro `mpikahi higen nimwov =al :
ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf takhro em pie kahie hiezjen nie
moo-oe Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * في إيطاف طاجرو إمبي كاهي هجين نيموأو الليلويا
. بيف ناي شوب شا إينيه
*Die de aarde op het water bevestigd heeft
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى ثبـت األرض على المياه الـليلـويا
.رحمته
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*F3eta40ami`o `nhanni25 `nre4`erovwini `mma
vat4 =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf thamio en han nieshtie en ref er oeooinie em mavatf Allieloeja: zje pef nai shop
sha eneh.
* في إيطاف ثاميو إن هان نيشتي إن ريف إر أواوينى
.  جى بيف ناي شوب شا إينيه: إممافاتف الليلويا
* Die de grote lichten maakte, Hij alleen Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

 ألن إلى: * الـذى خلق نيـريـن عظـيمـين وحــده الـليلـويا
.األبـد رحمته

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

* `Fr3 `eover2i2i `nte pi`ehoov =al : =ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Efrie e-oe er-shie-shie ente pie ehoo-oe
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناي: * إفرى إى أو إرشيشى إنتى بي إيهواو الليلويا
. شوب شا إينيه
* De zon, om te heersen over de dag
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * الشمس لحكم النهار الـليلـويا
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135  مزمور: الهوس الثاني

* Piioh
nem
niciov
eve7ovci`a
`nte
pi`egwrh =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Pie-joh nem nie sie-joe ev eksoesia ente pie
e-khoorh Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * بيو نيم ني سيو إف إكسوسيا إنتى بي إيجوره الليلويا
. بيف ناي شوب شا إينيه
* De maan en de sterren, om te heersen over
de
nacht
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * القمـر والنجـوم لحكم الـليـل الـليلـويا
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* F3`eta42ari `enaX3mi nem nov2amici =al
: =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf sharie e-na Kiemie nem noe shamiesie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * في إيطاف شاري إنا كيمي نيم نوشاميسي الليلويا
. بيف ناي شوب شا إينيه
* Die de Egyptenaren sloeg in hun
eerstgeborenen
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 ألن إلى: * الـذى ضرب المصريـين مع أبكـارهـم الـليلـويا
.األبـد رحمته
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135  مزمور: الهوس الثاني

* Ovoh a4`ini `mPi=cl `ebolqen tovm35 =al
: =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af-ienie em Pisra-iel evol gen toe
mietie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
: * أووه آف إيني إمبي إسرائيل إيفول خين توميتي الليلويا
. جى بيف ناي شوب شا إينيه
* En Israël uit hun midden uitleidde
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * وأخـرج إسرائيـل من وسـطهم الـليلـويا
.رحمته
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135  مزمور: الهوس الثاني

* Qen ovgig ec`amahi nem ov2wb2
e4soci =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Gen oe zj-iekh es a-mahie nem oe-shoobsh
ef et-shosie Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.
: * خين أوجيج إس آماهي نيم أوشوفش إفتشوسي الليلويا
. جى بيف ناي شوب شا إينيه
* Met sterke hand en met uitgestrekte arm
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * بيـد عـزيـزة وذراع عاليـة الـليلـويا

De Tweede Hoos: Psalm 135
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* F3`eta4fwrg
`m`fiom
`n2ari
qen
hanfwrg =al : ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf foorkh em efjom en sharie gen han
foorkh Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
:* في إيطاف فورج إم إفيوم إنشاري خين هان فورج الليلويا
. جى بيف ناي شوب شا إينيه
* Die de Schelfzee in tweeën deelde Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى: * الـذى شـق البحر األحمـر إلى أقسـام الـليلـويا
.األبـد رحمته
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* Ovoh a4`ini `mPi=cl `em3r qen te4m35 =al
: =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af ienie em Pisra-iel e-mier gen tef
mietie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * أووه إف إيني إمبسرائيل إمير خين تيف ميتي الليلويا
. بيف ناي شوب شا إينيه
* En Israël er middendoor deed gaan
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * وآجـاز إسـرائيـل فى وسط ِه الـليلـويا
.رحمته

De Tweede Hoos: Psalm 135
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* Ovoh a4borber `mFara`w nem te4gom
t3rc `e`fiom n
` 2ari =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af vor-ver em Fara-oo nem tef khom tiers
e-efjom en sharie Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.

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

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

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

 ألن إلى األبـد: * الـذى أخـرج ماء من صخرة صماء الـليلـويا
.رحمته
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* F3`eta42ari `nhanni25 `novrwov =al : =ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie etaf sharie en han nieshtie en oeroo-oe
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى: * في إيطاف شاري إنهان نيشتي إن أوروأو الليلويا
. بيف ناي شوب شا إينيه
* Die grote koningen versloeg Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى ضـرب ملوكـا عظـماء الـليلـويا
.رحمته
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* Ovoh
a4qwteb
`nhanovrwov
evoi `n`2f3ri =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* Oewoh af gooteb en han oeroo-oe ef oi en
eshfierie Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
* أووه آفخوتيب إن هان أوروأو إف أوى إن إشفيري الليلويا
.  جى بيف ناي شوب شا إينيه:
* En geweldige koningen doodde Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وقتـل ملوكا عجـيـبيـن الـليلـويا
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135  مزمور: الهوس الثاني

* C3wn `povro `nte Ni`amorreoc =al : =ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Sie-on epoero ente nie Amorre-os
Allieloeja : zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناي: * سيون إبؤرو إنتى ني آموريؤس الليلويا
. شوب شا إينيه
* Sichon, de koning der Amorieten Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * سيحون ملـك األمـورين الـليلـويا
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135  مزمور: الهوس الثاني

* Nem Wj `povro `nte `)bacan =al : =ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Nem Okh epoero ente Ethvasan, Allieloeja :
zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناي شوب: * نيم أوج إبؤرو إنتى إثفاسان الليلويا
. شا إينيه
* En Og, de koning van Basan Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وعـوج ملك باشان الـليلـويا

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

* A45 `mpovkahi ev`kl3rono-mi`a =al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Af tie em poe kahie ev eklieronomia
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناي: * أفتى إمبو كاهي إف إكليرونوميا الليلويا
. شوب شا إينيه
* Die hun land ten erfdeel gaf Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * أعطى أرضهم ميـراثا الـليلـويا

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

* Ev`kl3ronomi`a `mpe4bwk Pi=c=l al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Ev eklieronomia em pef vook Pisra-iel
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * إف إكليرونوميا إم بيف فوك بي إسرائيل الليلويا
. ناي شوب شا إينيه
* Ten erfdeel aan Israël, zijn knecht
Halleluja, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * ميـراثا لعـبـده إسرائيـل الـليلـويا

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

* `N`hr3i qen pen0ebi`o a4erpenmev`i `nge
Pu =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
* En ehrie gen pen thevio af er pen mevie
enzje Eptshois Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.
* إن إهرى خين بين ثيفيو أف إربين ميفىء إنجى إبتشويس
.  جى بيف ناي شوب شا إينيه: الليلويا
* De Heer heeft ons gedacht in onze
vernedering
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * فى تـواضعنا ذكــرنا الـرب الـليلـويا
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* Ovoh a4cotten `ebolqen nengig `nte
nengagi =al : =ge pe4nai 2op 2a `eneh.
Oewoh af sot-ten evol gen nen zj-iekh ente
nen khazj-ie Allieloeja: zje pef nai shop sha
eneh.
* أووه أفسوتين إيفول خين نين جيج إنتى نين جاجي الليلويا
.  جى بيف ناي شوب شا إينيه:
* En ons gered uit de handen van onze
vijanden
Halleluja,
want
zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * وخلصنا من أيـدى أعــدائـنا الـليلـويا
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* F3et5 `qre `ncar7 niben etonq =al : ge
pe4nai 2op 2a `eneh.
* Fie et tie egre en sariks nieven et oon-g
Allieloeja : zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف: * في إت تي إخرى إنصاركس نيفين إتؤنخ الليلويا
. ناي شوب شا إينيه
* Die spijze geeft aan al wat leeft Halleluja,
want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
 ألن إلى األبـد: * الـذى يُـعـطى طعـاما لكل جســد حى الـليلـويا
.رحمته
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* Ovwnh `ebol `mF5 `nte `tfe =al : ge pe4nai
2op 2a `eneh.
* Oe-oonh evol em Efnoetie ente etfe
Allieloeja: zje pef nai shop sha eneh.
 جى بيف ناي:* أوؤنه إيفول إم إفنوتي إنتى إتفى الليلويا
. شوب شا إينيه
* Dank de God des hemels Halleluja, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
. ألن إلى األبـد رحمته: * إحمـدوا إله السماء الـليلـويا
/ / /

De Tweede Hoos: Psalm 135

135  مزمور: الهوس الثاني

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

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

/ / /

Lobsh De Tweede
Hoos
لُبش الهـوس الثـاني

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

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

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

* Hieten

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

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

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

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

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

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

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

Lobsh de tweede hoos

لُبش الهوس الثاني

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

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De Derde Hoos
) Daniël 3:50-90 )

الهوس الثالث
) 90-50:3 ( دانيال

Introductie Voor De Derde Hoos

مقدمة الهوس الثالث

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

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

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

De Derde Hoos: Daniël 3:50-90

90-50:3  دانيال: الهوس الثالث

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

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

Een hymne Esmoe e-Eptshois

لحن إسمو إبشويس

* `Cmov `ePu `Ananiac `Azariac Mica3l:
hwc `ero4 `arihov`o sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois Ananias: Azarias: Misaiel : hoos erof arie hoe-o t-shasf sha nie eneh.
 هوس إيروف: * إسمو إبشويس آنانياس أزارياس ميصائيل
. هواو تشاسف شاني إنية
ُ آري
* Zegen de Heer, Hananja, Azarja, Misaël,
prijs Hem en verhoog Hem zeer in
eeuwigheid.
:  سبحـوه:  يا حنانـيا وعزاريا وميصائيل: * باركـوا الـرب
.وزيـدوه عـلـوا إلى اآلباد

Een hymne Esmoe e-Eptshois

لحن إسمو إبشويس

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

* إسمو إبشويس ني إت إرسيفيستى إمبشويس إفنوتى إنتى
. هواو تشاسف شاني إنية
ُ  هوس إيروف آري: نين يوتى
* Zegen de Heer, allen die de Heer vereren, de God van
onze vaderen, prijs Hem en verhoog Hem zeer in
eeuwigheid.

 وزيـدوه:  سبحـوه:  يا عابـدى الـرب إله أبائـنا: * باركـوا الـرب
.عـلـوا إلى اآلباد
/ / /

Psalie voor de drie
heilige knapen
( Aripsalien )

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين
) ( أربصالين

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

 سبحـوه:  وأبطـ َل الموت وأهانه:  وقُـبر وقا َم: * رتلـوا للذى ُصلب عنا
.وزيدوه علـوا

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

 للـرب:  القسـوس والشمامسـة أعطـوا مجـدا: * يا جنس المسيحـيـين
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: ألنه مستـوجب

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

* Devte haron `w pi=j
Pennov5 `olov: a4nahmov
hwc `ero4 `arihov`o sac4.

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

`n`alov:
`ebolha

`eta P=xc
pidi`abolov:

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

 هلـم إلينا ياحنانيا:  المانح اإلحسان: * من أجـل إلهـك مـاسيا
. سبحـه وزده عـلـوا:

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

 تكلم بصوت:  فى وسطنا يا ميصائيل: * فهاهوذا عمانوئيل
. سبحه وزده عـلـوا: التهليل

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

t3rov: cagi nem
ne4`hb3ov`i t3rov:

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

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

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

Een lofzang de Drie Heilige Knapen

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين

* Wcavtwc pekbwk pi`ptwxoc : Carkic `arit4 e4oi `n`enoxoc
: `ecagi nem nai hwc metoxoc: hwc `ero4 `arihov`o sac4.
* Oo savtos pek vook pie ep too-gos: Sarkies a-rietf ef-oi
en e-no gos: e-sazj-ie nem nai hoos meto gos: hoos erof arie
hoe-o t-shasf.

 ساركيس آريتف إفؤى إن: * اوس افتوس بيك فوك بى إبتوخوس
 هوس إيروف آرى هوؤ:  إساجى نيم ناى هوس ميتوخوس: اينوخوس
.تشاسف
* Ook Uw armzalige dienaar Sarkis: laat hem niet vallen
onder het oordeel: dat hij met al dezen zeggen mag: prijs
Hem en verhoog Hem zeer.

 ليقـول مـع:  سـركيس اجعله بغيـر دينـونه: * كـذلك عبـدك المسكيـن
. سبحـوه وزيـدوه عـلـوا: هـؤالء كشريـك
Index van zondag – فهرس يوم األحد

Psalie voor de drie
heilige knapen
( Ten oeweh ensok )

مـديح للثالثـة فتيـة القـديسين
) ( تين أويه إنسوك

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

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

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

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

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

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

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

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

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

* Mare tenprocevx3 penn3b : `i `e`p2wi `mpek`m0o
: `m`fr35 `nhanslil `nte hanwili : nem hanmaci
evkeni`wovt.
* Mare-ten epros evshie Pennieb: e-epshooi em pek
emtho: em efrietie en han et-shliel ente han ooi-lie:
nem han ma-sie ev-kenie oo-oet.
 إم إفريتى: * مارى تين إبروس إفشى بين نيب إإبشوى إمبيك إمثو
.  نيم هان ماسى إفكينى أوأوت: إنهان إتشليل إنتى هان أويلى
* Laat onze gebeden tot U stijgen: o onze Meester:
zoals de brandoffers van lammeren: en mestkalveren.

 وعجـول:  مثـل محـرقات كباش:  أمـامك يا سيـدنا: * فلتصعـد صالتنا
.سمان

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

* Mpererpwb2 n
` 5di`a03k3: 03etakcemn3tc nem
nenio5: Abraam `Icaak Iakwb: Pi=cl pe=e=0v `ntak.
* Emper er-ep-obsh en tie zia-thiekie: thie etak-sem
niets nem nen jotie: Abra-am Isa-ak Jakob: Pisraiel pe eth-oe-wab intak.

 ثي إيطاك سيم نيتس نيم نين: * إمبير إربؤفش إنتى ذيآثيكى
. بى إسرائيل بي إثؤواب إنطاك:  آبرآم إيسآك ياكوب: يوتى
* Vergeet niet het verbond: dat U gesloten hebt met
onze vaderen: Abraham, Isaac en Jakob: Israël Uw
heilige.
 إبراهيم واسحـق و يعقـوب:  قطـعته مع أبائنا: * التنس العهـد الـذى
. إسرائيل قـديسك:

Een hymne ten oeweh ensok

لحن تين اوية إنسوك

* `Cmov `ePu nilaoc t3rov : nifvl3 niacpi `nlac :
hwc `ero4 ma`wov na4 : arihovo sac4 2a ni`eneh.
* Esmoe e-Eptshois nie la-os tieroe: nie fielie nie
aspie en las: hoos erof ma oo-oe naf: arie hoe-o tshasf sha nie eneh.

:  نى فيلى نى أس بنالس: * إسمو إبشويس ني الؤس تيرو
.  آرى هواو تشاسف شانى إينيه: هوس إيروف ما اوواو ناف
* Zegen de Heer al gij volken: de stammen en de
vele talen: prijs Hem en verheerlijk Hem: en
verhoog Hem zeer in eeuwigheid.
:  والقبـائـل ولغـات األلسـن: * باركـوا الـرب يا جميـع الشعـوب
. وزيـدوه عـلـوا إلى اآلباد: سبحـوه ومجـدوه

Een hymne ten oeweh ensok
لحن تين اوية إنسوك
* Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : w
` pi2omt `n`alov `najioc :
Cedrak Micak Abdenajw : `nte4xa nennobi nan `ebol.

* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: o pie shomt en
aloe en akhios: Sedrak Misak Abdenagho: intef ka nen
novie nan evol.

:  اوبى شومت إن آلو إن آجيوس: * طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: سيدراك ميصاك أبديناغو
* Bid tot de Heer namens ons: o Drie Heilige Knapen:
Sadrak, Mesak, Abednego: dat Hij onze zonden
vergeeft.

 ســـدراك:  أيـها الثالثـة فـتيــة القــديسـيـن: * أطلبـوا من الــرب عنا
. ليغـفــر لنا خطـايانا: وميســاك وأبـدناغـــوا

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De Gedachtenis der
Heiligen
مجمع القديسين

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

 او تين شويس إن نيب تيرين تى: * آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إم بين سوتير:ثيؤطوكوس
* Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij onze
zonden vergeeft.

 مـريم أم مخلصنا:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: * إشفعى فينا
.ليغـفـر لنا خطايانا

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* Ari`precbevin
`e`hr3i `egwn: `w niarx3
ajjeloc =e=0v: Mixa3l nem Jabri3l: `nte4xa
nennobi nan `ebol.
* Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: o nie arshie
ankhelos eth-oe-wab: Micha-iel nem Ghabri-iel:
entef ka nen novie nan evol.
:  أونى أرشى أنجيلوس إثؤاب: * آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
.  إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ميخائيل نيم غابرييل
* Wees onze voorspraak: o heilige aartsengelen:
Michaël en Gabriël: dat Hij onze zonden vergeeft.
:  ميخائيل وغبـريال:  يا رئيـسى المالئكـة الطـاهـرين: * إشفعا فينا
.ليغـفـر لنا خطايانا

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w niarx3 ajjeloc =e=0=v : Rafa3l
nem Covri3l: `n=t=e=4...
* Arie…: o nie arshie ankhelos eth-oe-wab:
Rafa-iel nem Sori-iel: entef...
 رافائيل نيم:  أونى أرشى إنجيلوس إثؤاب:… * آريب
…  إنتيف: سورييل
* Wees…: o heilige aartsengelen: Rafaël en
Soriël : dat...
 رافـائيـل:  يا رئيـسى المالئكـة الطاهـرين: * إشفعا فيـنا
... ليغـفـر: وسـولاير

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w niarx3 ajjeloc =e=0v: Cedaki3l
Cara0i3l nem Anani3l: `n=t=e=4...
* Arie…: o nie arshie ankhelos eth-oe-wab:
Sedaki-iel Sarathi-iel nem Anani-iel: entef...
 سيداكييل ساراثييل:  أونى أرشى أنجيلوس إثؤاب:… * آريب
… إنتيف: نيم أنانييل
* Wees…: o heilige aartsengelen: Sedakiël
Sarathiël en Ananiël: dat...

 سـداكيال:  يارؤساء المالئكـة األطهـار: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر: وسـراثيال وأنانيال

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip:
ni`0ronoc
nimetu
nigom:
Nixerovbim nem Nicerafim: `n=t=e=4...
* Arie…: nie ethronos nie met tshois nie
khom: nie Sheroebiem nem nie Serafiem:
entef...
 نى:  نى إثرونوس نى ميت شويس ني جوم: … * آريب
…  إنتيف: شيروبيم نيم نى سيرافيم
* Wees…: o Tronen: Heerschappijen en
Machten: de Cherubim en Serafim: dat...
 والشاوبيم:  أيتها الكـراسى واألرباب والقـوات: * أشفعى فيـنا
... ليغـفـر: والسيـرافيم

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip : pi`4tov `nzwon `n`acwmatoc
: `nlitovrjoc `n2ah `n`,xrwm : `n=t=e=4...
* Arie…: pie eftoe enzoo-on en asoomatos: en
lietoerghos en-shah en ekroom: entef...
 إن:  بى إفتو إن زواون إن آسوماتوس: … * آريب
…  إنتيف: ليتورغوس إنشاه إن إكروم
* Wees…: o vier onlichamelijke Wezens: de
vurige dienaren: dat...
:  أيها األربعه الحيونات غير المتجسدين: * أشفعـوا فينا
... ليغـفـر: الخدام الملتهبين نارا

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip
:
niov3b
`nte
5me0m3i
:
pigovt `4tov `m`precbvteroc : `n=t=e=4..
* Arie…: nie oe-wieb ente tie methmie: pie
kheot eftoe em epres-vieteros: entef...
 بى جوت إفتو إم:  نى اويب إنتى تى ميثمى: … * آريب
…  إنتيف: إبريسفيتيروس
* Wees…: o Priesters van de Waarheid: de
Vierentwintig Oudsten: dat...
 األربعـة والعشـرين قسيسا:  يا كهنـة الحـق: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر:

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip : ni`ctratia `najjelikon : nem
nitajma `nepovranion : `n=t=e=4...
* Arie…: nie stratia en ankheliekon: nem nie
taghma en epoe-ranion: entef...
 نيم نى طاغما إن:  نى ستراتيا إن أنجيليكون: … * آريب
…  إنتيف: إيبورانيون
* Wees…: o engelenscharen: en de hemelse
rangen: dat...
 والطغمات:  أيها العساكـر المالئكيـة: * أشفعـوا فيـنا
...  ليغـفـر: السمائيـة

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* Twbh `mPu `eh
` r3i `egwn : nau `nio5 `mpatriarx3c :
Abraam `Icaak Iakwb : `n=t=e=4...

* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: na-tshois en
jotie em patriarshies: Abra-am Isaak Jakob:
entef...

 ناشويس إنيوتى إم: * طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
…  إنتيف:  آبرآم إيساآك ياكوب: باتريارشيس
* Bid tot de Heer namens ons: mijn meesters en
vaders de patriarchen: Abraham, Isaac en Jakob:
dat...
 إبـراهيم:  يا سـادتى اآلبـاء البطاركـة: * أطلبـوا من الـرب عنا
...  ليغـفـر: واسحـق ويعقـوب

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : w
` pirwmi `ntelioc :
pi`0m3i enwx pidikeoc: `n=t=e=4...

* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: o-pie
roomie en telios: pie ethmie Enoog pie ziekeos: entef....
:  اوبى رومى إنتى ليوس: * طوبه إم إبشويش إإهرى إيجون
… إنتيف:بى إثمى إنوخ بى ذيكيؤس
* Bid tot de Heer namens ons: o volmaakte man: de
rechtvaardige en vrome Henoch: dat...
:  البـار أخنـوخ الصديـق:  أيها الـرجـل الكامل: * أطلب من الـرب عنا
...ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : #liac pi0ecbit3c : nem eliceoc
pe4ma03t3c : `n=t=e=4...

* Toobh…: Ielias pie thes-vieties: nem Elieseos pef mathieties: entef....
 نيم إليسيؤس بيف:  إيلياس بى ثيس فيتيس: … * طوبه
. .. إنتيف: ماثيتيس
* Bid…: Elia de Tisbiet: en Elisa zijn
discipel: dat..
... ليغـفـر:  واليشــع تلميــذه:  يا إيـليـا التسـبيتى: ...* أطلبا

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : `w Mw`vc3c piarx3-`prof3t3c :
nem `#ca`3ac nem Ieremiac : `n=t=e4
= ...
* Toobh…: o Mooisies pie arshie profieties:
nem Iesa-iejas nem Jeremie-jas: entef....
 نيم:  أو مويسيس بى أرشى إبروفيتيس: … * طوبه
... إنتيف:إيصائياس نيم ييريمياس
* Bid…: Mozes de aartsprofeet: Jesaja en
Jeremia: dat...
:  وأشعـياء وأرمـيا:  يا موسى رئيـس األنبيـاء: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : David piieroyalt3c : nem Iezeki3l
nem Dani3l : `n=t=e=4...

* Toobh…: Davied pie jero-psalties: nem
Jezekie-iel nem Danie-iel: entef...
:  نيم يزيكييل نيم دانييل:  دافيد بى يروبصالتيس: … * طوبه
…إنتيف
* Bid…: David de Psalmist: Ezechiël en
Daniël: dat...
...  ليغـفـر:  وحـزقيال ودنيـال:  ياداود المـرتـل: ... * أطلبـوا

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
*T=w:
Iwakim
nem
Anna
nem
Iwc3f
pi`precbvteroc: nem pi`0m3i Iwb nem Iwc3f nem
Nikod3moc: `n=t=e=4...
* Toobh…: Joakiem nem Anna nem Josief pie presvieteros: nem pie ethmie Job nem Josief nem
Niekodiemos: entef...

 نيم:  يواكيم نيم آنا نيم يوسيف بى ابريسفيتيروس:..* طوبه
... إنتيف:بى إثمى يوب نيم يوسيف نيم نيقوديموس
* Bid…: Joachim, Hanna en Jozef de ouderling: de
rechtvaardige Job, Jozef en Nikodemus: dat...
 والصـديـق أيــوب:  يا يـواقيـم و َحنـّه ويـوسـف الشيـخ: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: ويـوسف ونيـقـوديمـوس

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: Melxicedek nem A`arwn: nem
Zaxariac nem Cvmewn: `n=t=e=4...
* Toobh…: Melchiesedek: nem A-aron: nem
Zacharias nem Siemeon: entef...
:  نيم زاخارياس نيم سيميؤن: سدك نيم آآرون
ِ * طوبه ِملشي
… إنتيف
* Bid…: Melchisedek en Aaron: Zacharias en
Simeon: dat...
:  وزكـريا وسمعان:  يا ملشيصادق وهـارون: ... * أطلبـوا
... ليغفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: nixoroc `nte ni`prof3t3c: nem ni`0m3i
nem nidikeoc: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie goros ente nie profieties: nem
nie ethmie nem nie zieke-os: entef...
 نيم نى إثمى:  نى خوروس إنتى نى إبروفيتيس: … * طوبه
…  إنتيف: نيم نى ذيكيؤس
* Bid…:
o
koren
van
profeten:
rechtvaardigen en vromen: dat...
:  واألبــرار والصديـقيـن:  يا صفـوف األنبياء: ...* أطلبـوا
...ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w pi`prodromoc `mbaptict3c:
Iwann3c pire4-5wmc: `n=t=e=4...
* Arie…: o-pie prodromos em vapties-ties:
Jo-annies pie ref tie ooms: entef...
 يؤانس بى:  أو بى إبرودروموس إم فابتيس تيس:..* آريب
… إنتيف: ريفتى أومس
* Wees…, o voorloper en doper: Johannes de
Doper: dat...
:  يـوحنا المعمـدان:  أيها السـابق الصـابغ: * أشفـع فينا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* A=r=ip: `w pi2e `hme `4tov `n2o: nem
pipar0enoc `nevajjelict3c: `n=t=e=4...
* Arie…: o-pie she ehme eftoe en-sho: nem
pie parthenos en ev-ankhelisties: entef...
 نيم بى بارثينوس:  أوبى شى إهمى إفتو إنشو: … * آريب
… إنتيف: إن إف آنجيليستيس
* Wees…, o honderdvierenveertigduizend: en
de maagdelijke Evangelist: dat...
:  أيها المئـة واألربعـة واألربعـيـن ألفـا: ...* إشفعــوا
...  ليغـفـر: والبـتـول األنجيلى

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: nau `nio5 `n`apoctoloc: nem `pcepi `nte
nima03t3c: `n=t=e4
= ...
* Toobh…: na-tshois en jotie en apostolos:
nem ep-sepie ente nie mathieties: entef...
 نيم إبسيبى:  ناشويس إنيوتى إن ابوسطولوس: … * طوبه
… إنتيف: إنتى نى ماثيتيس
* Bid…: mijn meesters en vaders de
apostelen: en de overige discipelen: dat...
:  وبقيـة التـالميـذ:  يا سادتى اآلبـاء الـرسـل: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : piarx3 diakwn et-`cmarwovt
: `ctefanoc pi2orp `mmartvroc : `n=t=e=4...
* Toobh…: pie arshie ziakon et esmaroo-oet:
Stefanos pie shoorp em martieros: entef...
 إستيفانوس:  بى أرشي ذياكون إت إسماروؤت: ...* طوبه
… إنتيف: بى شورب إممارتيروس
* Bid…: o gezegende aartsdiaken: Stefanus
de eerste martelaar: dat...
 إستفانـوس:  يا رئيـس الشمامسـة المـبارك: ...* أطلـب
...  ليغـفـر: الشهيـد األول

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: pi0e`wrimoc `nevajjelict3c: Markoc
pi`apoctoloc: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie the-o riemos en evankhelisties: Markos pie apostolos: entef...
 أفا:  بى ثيؤريموس إن اف أنجيليستيس: … * طوبه
… إنتيف: ماركوس بى آبوسطولوس
*Bid…: o Godziener en Evangelist: Markus
de apostel: dat...
:  اإلنجيلـى مـرقــس الـرسـول:  أيـها الـناظراإللـه: ... * أطلب
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: pia0loforoc `mmartvroc: pau `povro
Jewrjioc: `n=t=e=4...
* Toobh…: pie athlo-foros em martieros: patshois ep oero Georgios: entef...
 باشويس:  بى أثلوفوروس إممارتيروس:..* طوبه
…  إنتيف: إبؤروجيؤرجيوس
* Bid…: o overwinnende martelaar: mijn
meester koning Georgius: dat...
 سيـدى الملك:  أيها الشهيـد المجاهـد: ... * أطلـب
...  ليغـفـر: جيؤرجيـوس

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : )e`odwroc nem )e`odwroc : nem
Leontioc nem Panikaroc : `n=t=e=4...
* Toobh…: Theodoros nem Theodoros: nem
Leontios nem Panikaros: entef...
 نيم ليؤنديوس نيم:  ثيؤدوروس نيم ثيؤدوروس:..* طوبه
…  انتيف:بانيكاروس
* Bid…: Theodorus en Theodorus: Leontius
en Panikarus: dat...
 والونـديـوس و:  يا ثيـؤدوروس وثيـؤدوروس: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر: بانـيكاروس

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : Filopat3r Merkovrioc : nem `apa
M3na nem `apa Biktwr : `n=t=e=4...
* Toobh…: Filopatier Merkoerios: nem abba
Mina nem abba Viktor: entef...
: نيم آفا مينا نيم آفا فيكتور: فيلوباتير ِمركوريوس: ...* طوبه
…إنتيف

* Bid…: Philopater Mercurius: abba Mina en
abba Victor: dat...
 وأبا مينا وأبا:  يافـيلـوباتيـر مارقـوريـوس: ...* أطلبـوا
...  ليغـفـر: بقطـر

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: Kvri `Klavdioc nem )e`odwroc:
nem `apa `Cxvron nem `apa `Icaak: `n=t=e=4...
* Toobh…: kirie Kladios nem Theodoros:
nem ava Isgieron nem ava Isa-ak: entef...
 نيم آبا:  كيرى إكالفديوس نيم ثيؤدوروس: ..* طوبه
…  إنتيف: إسخيرون نيم آبا إيساآك
* Bid…: mijn meester Claudius en Theodorus:
abba Schieron en abba Isaac: dat…
 وأباسخيرون وأبا:  يا سـيدى إقـلوديـوس وثيـؤدوروس: ...* إطلبـوا
...  ليغـفـر: اسحق

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: n3=e=0=v `nte pai`ehoov: piovai piovai
kata pe4ran: `n=t=e=4...
* Toobh…: nie eth-oe-wab ente pai eho-oe:
pie oewai pie oewai kata pefran: entef...
 بى اوواى بى:  نى إثؤاب إنتى باى إيهواو: … * طوبه
...  إنتيف:  كاطا بيفران:اوواى
* Bid…: o heiligen van deze dag: iedereen bij
naam: dat...
:  كل واحـد باسمه:  يا قـديـسى هـذا الـيـوم: ...* أطلبـوا
... ليغـفـر

De Gedachtenis der Heiligen
مجمع القديسين
* `Wcavtoc tensici `mmok : nem pihvmndoc David
:
ge
`n0ok
pe
piov3b
2a
`eneh
:
kata `tta7ic `mMelxicedek.
* O-savtos ten et-shisie emmok: nem pie hiemnozos
Davied: zje enthok pe pie oe-wieb sha eneh: kata et
tak-sies em Melshie-sedek.

:  نيم بى هيمنوذوس دافيد: * أوسافتوس تين إتشيسى إمموك
.سدك
ِ  كاطا إيطاكسيس ام ِملشي: جى إنثوك بي بى أوويب شا إينيه
* Evenzo verhogen wij u: met David de psalmist: u bent
priester voor altijd: naar de orde van Melchisedek.

 قـائـليـن أنت هـو الكـاهـن إلى:  مـع المـرتـل داود: * كـذلـك نعظمـك
. على طـقـس ملـشيصادق: األبــد

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w : peniwt =e=0=v `mpatriarx3c : abba (...)
piarx,3`erevc : `n=t=e=4...
* Toobh…:
penjot
eth-oe-wab
em
patriarshies : ava (...) pie arshie erevs :
entef...
( بى...)  أفا:  بين يوت إثؤاب إم باطريارشيس: ...* طوبه
.… إنتيف: أرشى إيريفس
* Bid…: onze heilige vader de patriarch:
abba (...) de hogepriester: dat...
( رئـيس...)  أنبا:  يا أبانا القـديـس البطـريـرك: ...* أطلب
...  ليغـفـر: الكهنـة

De Gedachtenis der Heiligen

مجمع القديسين

* T=w: peniwt =e=0=v `ndikeoc„ : abba (...)
pi`epickopoc : `n=t=e=4...
* Toobh…: penjot eth-oe-wab in zieke-os: ava
(...) pie episkopos: entef...
( بى...)  أفا:  بين يوت إثؤاب إنذيكيؤس: ...* طوفه
.… إنتيف: إبسكوبوس

* Bid…: onze heilige rechtvaardige vader:
abba (...) de bisschop: dat...
: ) األسـقـف...(  أنبا:  يا أبانا القـديـس البار: ...* أطلب
... ليغـفـر

De doxologieen voor het Kerstfeest

ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

(1)
Doxologie voor het
Kerstfeest
ذوكصولوجية عيد الميالد
المجيد

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Tote rwn a4moh `nra2i : ovoh penlac
qen ov0el3l : ge Penu I=3=c P=x=c :
avmac4 qen B30leem.
To-te ron af moh en rashie, oewoh pen las gen oe
theliel, zje Pentshois Iesoes pie Egrestos, av masf
gen viethle-em.

 جي:  اووه بين الس خين اوثيليل: توتي رون أفموه إن راشى
. أف ماسف خين فيثليئيم: بين تشويش إيسوس بخرستوس
Onze mond is gevuld met lachen, en onze tong met gejuich,
want onze Heer Jezus Christus, is geboren in Bethlehem.

 ألن ربنا يسوع:  ولساننا تهليال: حينئذ إمتأل فمنا فرحا
.  ولد فى بيت لحم: المسيح

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Xere 5baki `mPennov5 : `tpolic `nte n3etonq
: `fma`n2wpi `nnidikeoc : `ete 0ai te I=l=3=m.
Shere tie vakie em Pennoetie, et polies ente nie et
oon-g, ef ma en shoopie en nie ziekeos, e-te thai te
Jerosaliem.

 إفما:  إت بوليس إنتي ني إتؤنخ: شيري تى فاكى إم بين نوتى
.  إيه تي ثاى تي يروساليم: إن شوبى إن ني ذيكيؤس
Wees gegroet o stad van onze God, de stad van de
levenden, het huis van de rechtvaardigen dat is
Jeruzalem.

 التي:  مسكن الصديقين:  مدينة األحياء: السالم لمدينة إلهنا
. هى اورشليم

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Xere ne `w B30leem : `tpolic `nni`prof3t3c : n3
etaver`prof3tevin : e0be `pginmici `nEmmanov3l.
Shere ne o Viesle-em, et polies en nie eprofieties,
nie etav er eprofietevien, ethve ep zj-ien miesie en
Emmanoe-iel.

 ني إيطا:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: شيري ني او فيثليئيم
.  إثفي إبجين ميسى إن إممانوئيل: إير إبروفي تيفين
Wees gegroet o Bethlehem, de stad van de profeten,
die geprofeteerd hebben, over de geboorte van
Emmanuël.

 عن ميالد:  الذين تنبأوا:  مدينة األنبياء: لك يا بيت لحم
ِ السالم
. عمانوئيل

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Apiovwini `nta`fm3i : a42ai nan hwn `mfoov : qen
5par0enoc Mariam : 52elet `nka0aroc.

A-pie oe-ooinie enta ef mie, af shai nan hoon
em fo-oe, gen tie parthenos Mareejam, tie
shelet en katharos.
 خين تى: إمفواو
 أفشاى نان هون: اوواوينى إنطا إفمى
آبى
ُ
ُ
.  تى شيليت إن كاثاروس: بارثينوس ماريام
Het Ware Licht, scheen vandaag over ons, uit de
Maagd Maria, de reine Bruid.

 من مريم العذراء:  نحن ايضا النور الحقيقي: اليوم أشرق لنا
. العروس النقية:

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Mari`a acmici `mPen=c=w=r : pimairwmi `n`aja0oc : qen
B30leem `nte %iovdea : kata ni`cm3 `nte ni`prof3t3c.

Mareeja as miesie em Pensootier, pie mai roomie
en aghathos, gen Viesle-em ente tie Joeze-a, kata
nie esmie ente nie eprofieties.
 خين:  بى ماى رومى إن آغاثوس: ماريا أس ميسى إم بين سوتير
.  كاطا ني إسمى إنتي ني إبروفيتييس: فيثليئيم إنتي تى يوذي آ
Maria baarde onze Verlosser, de Goede
Menslievende, te Bethlehem in Judea, volgens de
uitspraken van de profeten.

 في بيت لحم:  محب البشر الصالح: مريم ولدت مخلصنا
. كأقوال األنبياء: اليهودية

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

#ca`3ac pi`prof3t3c : w2 `ebol qen ov`cm3 `n0el3l :
ge ec`emici `nEmmanov3l : Pencwt3r `n`aja0oc.

Iesa-eejas pie epro-fieties, oosh evol gen oe esmie en
theliel, zje es e-miesie en Emmano-iel, Pensootier
en aghathos.

 اوش إيفول خين او إسمى إن ثيليل: إيصائياس بى إبروفيتيس
. بين سوتير إن آغاثوس:  جيه إس إميسى إن إممانوئيل:
Jesaja de profeet, riep met een stem van
vreugde: “Zij zal baren Emmanuël, onze Goede
Verlosser.”

 أنها تلد:  يصرخ بصوت التهليل قائال: أشعياء النبي
. مخلصنا الصالح: عمانوئيل

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Ic nif3ov`i ev`eovno4 : nem `pkahi 0el3l : ge acmici
nan `nEmmanov3l : `anon qa ni`xricti`anoc .
Jis nie fie oe-wie ev e-oe nof, nem ep kahie theliel,
zje as miesie nan en Emmanoe-iel, anon ga nie
egrestianos.

 جي:  نيم إبكاهى ثيليل: اونوف
ُ يس ني فيؤوى إف إي
. آنون خانى إخريستيانوس: أسميسى نان إن إممانوئيل
Zie, de hemelen verheugen zich, en de aarde
verblijdt zich, want zij baarde Emmanuël voor ons,
de Christenen.

 ألنها ولدت لنا عمانوئيل:  واألرض تتهلل: ها السموات تفرح
.  نحن معشر المسيحيين:

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

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 آغاثون إتجيك إيفول: إثفي فاى تين اوى إن راما او
. إنجو إمموس جي الليلويا:  خين اوناهتى تين إيربصالين:
Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en
zingen wij met geloof, zeggende Halleluja.

:  وبإيمان نرتل:  بالخيرات الكاملة: من أجل هذا نحن أغنياء
. قائلين هلليلويا

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
F3etavmac4 qen B30leem.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, fietav masf gen
Bietle-em

 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
.  في إيطاف فماسف خين فيثليئيم: إبشيرى إم إفنوتي
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, is geboren in
Bethlehem.
 ُولد فى:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. بيت لحم

Doxologie voor het Kerstfeest (1) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc
@ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot
en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis
zjen tie noe nem sha eneh.
 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

(2)
Doxologie voor het
Kerstfeest
ذوكصولوجية عيد الميالد
المجيد

Doxologie voor het Kerstfeest (2) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Pi`ouai `ebol qen ]`triac @ pi`omooucioc
nem `Viwt @ `etafnau `epen;ebio @ nem
tenmetbwk etoi `nsasi.
Pie oewai evol gen tie Trias, pie omo-oesios nem Efjoot,
etaf nav epen thevio, nem ten met vook et-oi en
shashie.

: اومواوسيوس نيم إفيوت
 بى:بى اوواى إيفول خين تى إترياس
ُ
. نيم تين ميت فوك إتؤى إن شاشى: إيطاف ناف إي بين ثيفيو
Toen de Ene van de Drie-eenheid, één in wezen met de
Vader, neerkeek op onze verdrukkingen, en onze
bittere slavernij.

 وعبوديتنا:  لما نظر إلى ذلنا:  المساوى لآلب: الواحد من الثالوث
. المرة

Doxologie voor het Kerstfeest (2) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Afrek nivyou`i `nte nivyou`i @ af`i `e`;mytra
`n]par;enoc @ af`errwmi `mpenry] @ saten `vnobi
`mmauatf.
Af-rek nie fie-oewie ente nie fie-oewie, af-ie
eethmietra en tie parthenos, af er roomie em pen
rietie, sha-ten ef novie em mavatf.
 أفئى إإث ميترا إن تى بارثينوس: أفريك ني فيؤوى إنتي ني فيؤوى
. شاتين إفنوفى إممافاطف:  أف إيررومى إم بين ريتى:
neigde Hij de hemel der hemelen, en kwam tot de schoot
van de Maagd, Hij werd mens gelijk aan ons, als Enige
zonder zonde.

:  وصار إنسانا مثلنا:  وأتى إلى بطن العذراء: طأطأ سماء السموات
. بدون الخطية وحدها

Doxologie voor het Kerstfeest (2) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Etaumacf qen By;leem @ kata ni`cmy `nte
ni`provytyc @ aftoujon afcw] `mmon @ je `anon pe
peflaoc.
Etav masf gen Biethleem, kata nie esmie enten nie
eprofities, af toe khon af sootie emmon, zje anon pe
pef la-os.

:  كاطا ني إسمى إنتي ني إبروفيتيس: إيطاف ماسف خين فيثليئيم
.  جيه أنون بي بيف الؤس: أفطوجون أفسوتى إممون
Toen Hij werd geboren in Bethlehem, volgens de
uitspraken van de profeten, heeft Hij ons gered en verlost,
want wij zijn Zijn volk.

 ألننا نحن:  أنقذنا وخلصنا:  كأقوال األنبياء: لما ُو ِلد فى بيت لحم
. شعبه

Doxologie voor het Kerstfeest (2) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Etafkyn an efoi `nnou] @ af`i afswpi `nsyri
`nrwmi @ alla `n;of pe V] `mmyi@ af`i ouoh afcw]
`mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en
shierie en roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie,
af-ie oewoh af sootie emmon.

 أفئى أفشوبى إن شيرى إن رومى: إيطاف كين أن إفؤى إن نوتى
. أفئى اووه أفسوتى إممون:  ألال إنثوف بي إفنوتي إممى:
Hij hield niet op Goddelijk te zijn – Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen – maar Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

 أتى:  لكنه هو اإلله الحقيقى:  أتي وصار إبن بشر: لم يزل إلها
. وخلصنا

Doxologie voor het Kerstfeest (2) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
F3etavmac4 qen B30leem.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, fietav masf gen
Bietle-em

 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
.  في إيطاف فماسف خين فيثليئيم: إبشيرى إم إفنوتي
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, is geboren in
Bethlehem.
 ُولد فى:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. بيت لحم

Doxologie voor het Kerstfeest (2) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc
@ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot
en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis
zjen tie noe nem sha eneh.
 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

(3)
Doxologie voor het
Kerstfeest
ذوكصولوجية عيد الميالد
المجيد

Doxologie voor het Kerstfeest (3) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Amwni tyrou `ntenouwst @ `mPen=o=c
I=y=c P=,=c @ vy`etacmacf `nje ]par;enoc
@ ectob `nje tecpar;enia.
Amooinie tieroe en ten oe-oosht, em Pentshois
Iesoes Piegristos, fie etas masf enzje tie parthenos,
estob enzje tes parthenia.
 في:  إم بين شويس إيسوس بخرستوس: اواوشت
ُ أموينى تيرو إنتين
. استوب إنچى تيس بارثينيا: إيطاس ماسف إنچى تى بارثينوس
Komt allen om te knielen, voor onze Heer Jezus Christus,
die geboren is uit de Maagd, terwijl haar maagdelijkheid
verzegeld bleef.

:  الذى ولدته العذراء:  لربنا يسوع المسيح: تعالوا جميعا لنسجد
.وبتوليتها مختومة

Doxologie voor het Kerstfeest (3) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Au`i `nje nimagoc @ auouwst `mV] qen By;leem @
vy`etacmacf `nje ]par;enoc @ `ete Pen=o=c I=y=c P=,=c.
Av-ie enzje nie makhos, avo e-oosht em Efnoetie gen
Biethle-em, fie etas masf enzje tie parthenos, e-te
Pentshois Iesoes Piegristos.

 فى: اواوشت إمفنوتى خين ڤيثليئيم
ُ  أف: أفئى إنچى نى ماجوس
 ايتى بينشويس إيسوس: إيطاس ماسف إنچى تى بارثينوس
.بخرستوس
De Wijzen kwamen, en knielden in Bethlehem neer
voor God, die geboren is uit de Maagd; onze Heer
Jezus Christus.

 ربنا:  فى بيت لحم:  الذى ولدته العذراء: أتى المجوس وسجدوا هلل
.يسوع المسيح

Doxologie voor het Kerstfeest (3) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Nictratia `nte `tve @ au;wou] `eqoun nem nou`ery`ou @
euhwc `eV] qen By;leem @ vy`etacmacf `nje
]par;enoc.
Nie stratia ente etfe, av thoo-oetie e-goen nem noe erie-joe, ev hoos e- Efnoetie gen Biethle-em, fie etas
masf enzje tie parthenos.

 إفهوس: نو إيريو
ُ ثواوتى إيخون نيم
ُ  أف: ني ستراتيا انتى اتفى
. في ايطاس ماسف إنچى تى بارثينوس: إفنوتى خين ڤيثليئيم
De hemelse machten, verzamelden zich, en in
Bethlehem prezen zij God, die geboren is uit de
Maagd.

 في بيت:  الذى ولدته العذراء:  مسبحين هللا: جند السماء اجتمعوا معا
. لحم

Doxologie voor het Kerstfeest (3) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge ov`wov `mF5 qen
n3etsoci : nem ovhir3n3 higen pikahi : nem
ov5ma5 qen nirwmi.
Ev oosh evol ev khoo emmos zje oe-oo-oe em
Efnoetie gen nie et etshosie nem oe hierienie hiezjen
pie kahie nem oe tie matie gen nie roomie.
اوواو إم إفنوتي خين ني إتشوسى
او
ُ
ُ  جي: إفؤش إيفول إفجو إمموس
. او تي ماتي خين ني رومي
ُ  نيم: او هيرينى هيجين بي كاهى
ُ  نيم:
roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge,
vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen.”
 وفى:  وعلى األرض السالم:  المجد هلل فى األعالى: صارخين قائلين
. الناس المسرة
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Yppe au`i `nje hanmagoc @ `ebol capeiebt
`eIeroucalym @ je af;wn vy`etaumacf @ `pouro `nte
niioudai.
Iep-pe av-ie enzje han makhos, evol sa pe-jevt eJerosaliem, zje af thoon fie etav masf, ep oero ente
nie Joedai.

:  إيڤول سابييڤت إى ييروساليم: إببى أڤئى إنچى هان ماغوس
. إبؤرو إنتى نى يوذاى: چى أفثون في ايطاف ماسف
Zie, Wijzen uit het Oosten, kwamen te Jeruzalem, en
vroegen: “Waar is de geborene, de Koning der Joden.”

 قائلين أين:  من المشرق إلي أورشليم: وإذا مجوس قد أتوا
. ملك اليهود: هو المولود

Doxologie voor het Kerstfeest (3) ذوكصولوجية عيد الميالد المجيد

` metcai`e `nte pefciou @ aferouwini qen ten,wra @
:
`ere han`cqai `cqyout `erof @ an`i `ntenouwst `mmof.
Eth met sa-je ente pef sie-joe, af er oe-ooinie gen
ten goora, e-re han es gai esgie-oet erof, anie en ten
oe-oosht emmof.
: اواوينى خين تين كورا
ُ  أف إير: إثميت صاي إى إنتى بيف سييو
.اواوشت إمموف
ُ  آن إى إنتين: إيرى هان إسخاى إسخيوت إيروف
“De glans van Zijn ster, heeft geschenen in ons
land, zoals over Hem geschreven staat, en wij zijn
gekomen om voor Hem te knielen.”

 فأتينا:  وعليه كتابات مكتوبة:  أضاء فى كورتنا: بهاء نجمه
.لنسجد له
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Yca`yac pi`provytyc @ va `t`cmy `m`provytiky @
af`er`provyteuin @ e;be `pjinmici `mP=,=c.
Iesa-iejas pie eprofities, fa et esmie em eprofitiekie,
af er eprofietevien, ethve ep zj-ien miesie em
Piegristos.

 أف:  فا إت إسمى إم ابروفيتيكى: إيصائياس بى إبروفيتيس
. إثڤى إبچين ميسى إم بخرستوس: إير إبروفيتيفين
Jesaja de profeet, met de profetische stem, heeft
geprofeteerd, over de geboorte van Christus.

 ميالد:  تنبأ من أجل:  ذو الصوت النبوي: أشعياء النبى
.المسيح
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Nimagoc `etau`i sarof @ ausini e;bytf qen
ou`cpoudy @ je af;wn vy`etaumacf @ `pouro `nte
niioudai.
Nie makhos etav ie sharof, av shienie ethvietf gen
oe espoezie, zje afthoon fie etav masf, ep oeroe ente
nie Joedai.
 چى: او إسبوذى
ُ  أڤشينى إثڤيتف خين: نى ماغوس إيطاڤئى شاروف
. إبؤرو إنتى نى يوذاى: أفثون في إيطاڤ ماسف
En toen de Wijzen aankwamen, zochten zij Hem vurig, en
vroegen: “Waar is de geborene, de Koning der Joden.”

 قائلين أين هو:  بحثوا عنه بإجتهاد: ولما جاء المجوس
. ملك اليهود: المولود
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Etafcwtem `nje `Yrwdyc @ af`erho] ouoh
af`s;orter @ nem Ieroucalym tyrc nemaf @ ouho]
ac`i `ejw`ou.
Etaf sootem enzje Ieroozies, af er hotie oewoh af
eshtor-ter, nem Jerosaliem tiers nemaf, oe hotie asie ekhoo-oe.

 أف إيرهوتى اووه أف إشتوتير: إيطاف سوتيم إنچى إيروذيس
.إيجواو
اوهوتى أس إى
ُ
ُ :  نيم ييروساليم تيرس نيماف:
Toen Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij, en
geheel Jeruzalem met hem, en vrees beving hen.

:  وجميع أورشليم معه:  خاف واضطرب: لما سمع هيرودس
.ووقع عليهم خوف
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Pairy]
afmou]
`enimagoc
@
`n,wp
afouorpou `eBy;leem @ je `aretennajimi `mpi`alou @
vy`etaumacf qen pima `ete `mmau.
Pai rietie af moetie e-nie makhos, en koop af oeorpoe e-Biethle-em, zje a-re ten na zj-iemie em pie aloe, fie
etav masf gen pie ma e-te emmav.
 چى: اوربو إى ڤيثليئيم
او
ُ
ُ  إنكوب أف: باي ريتى أفموتى إينى ماغوس
. في إيطاف ماسف خين بى ما إيتى إمماف: أريتين ناچيمى إمبى آلو
Toen riep hij de Wijzen in het geheim, en hij liet hen
naar Bethlehem gaan, en zei: “Jullie zullen het kind
vinden, dat daar geboren is.”

 ستجدون:  وأرسلهم إلى بيت لحم قائال: ولذلك دعا المجوس سرا
. الذى ولد فى ذلك الموضع: الصبى
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Oupar;enia `n`atbwl `ebol @ oujinmici efjyk `ebol
@ niman`ecw`ou aunau `ebol @ au`cmou `eV] sa `ebol.
Oe parthenia en at vool evol, oe zj-ien miesie ef zjiek evol, nie man esoooe av nav evol, av esmoe eEfnoetie sha evol.

:  اوچين ميسى إفجوك إيڤول: او بارثينيا إن أتڤول إيڤول
. أڤ إسمو إفنوتى شا إيڤول: إيسواو أڤناڤ إيڤول
نيمان
ُ
Een verzegelde maagdelijkheid, en een volmaakte
geboorte. De herders keken toe, en
prezen God.

 وسبحوا هللا:  الرعاه نظروا:  وميالد كامل: بتوليه غير ُمنحله
. الي المنتهي
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E;be vai tenhwc `erof @ tenouwst `e`pswi harof @
e;be ny`etauranaf @ `ntefer ounai nem nen'u,y.
Ethve fai ten hoos erof, ten oe-oosht e-epshooi
harof, ethve nie etav ranaf, entef er oe-nai nem nen
epsieshie.

: اواوشت إإبشوى هاروف
ُ  تين: إثڤى فاى تين هوس إيروف
.اوناى نيم نين إبسيشى
ُ  إنتيف إير: إثڤى نى إيطاف راناف
Daarom prijzen wij Hem, en aanbidden Hem,
opdat Hij genade heeft over onze zielen, omwille
van hen die Hem hebben behaagd.

 لكى:  من أجل الذين أرضوه:  ونسجد له: من أجل هذا نسبحه
.يصنع رحمه مع نفوسنا
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A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
F3etavmac4 qen B30leem.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes
Piegristos Epshierie em Efnoetie, fietav masf gen
Bietle-em

 إيسوس بخرستوس:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
.  في إيطاف فماسف خين فيثليئيم: إبشيرى إم إفنوتي
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, is geboren in
Bethlehem.
 ُولد فى:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
. بيت لحم
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Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc
@ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot
en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis
zjen tie noe nem sha eneh.
 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات

Afsluiting van de
Doxologieën
ختام الذكصولوجيات

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

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

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

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

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  ُمخ ِلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
. ويُقـرر لنـا سالمه: األتعـاب
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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
De vierde Hoos - الهوس الرابع
/ / /

De Afsluiting van
de watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c
ma`mton nwou@ nen`cnyou et,y qen hojhej
niben@ pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
*Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.
 نين: نى إيطاف إنكوت إبشويس ما إمطون نو ا ُو: او
ُ * نى إتشونى ماطالتشو
.يمواو
 باشويس أرى فويثين إيرون ن: إسنيو إتكى خين هوج هيج نيفين
ُ
ُ
* De zieken genees hen, en die ontslapen zijn O Heer
schenk hen rust, en onze broeders in nood, help ons mijn
Heer en hen allen.

 وإخواتنا الذين فري كرل:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
.  يا ربي أعنا وإياهم: شدة

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

:  في كل حين تسربحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول

*Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.
 نسرررررجد لررررره: الثرررررالوث الكامرررررل:  والرررررروح القررررردس: * مبرررررارك اآلب واإلبرررررن
.ونمجده
Index - الفهرس
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األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De vierde Hoos
( Psalm 148, 149 en 150 )

الهوس الرابع
) 150 و149 و148 ( مزمور

Introductie Voor De Vierde Hoos

مقدمة الهوس الرابع

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

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

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

Jarabor7am : Jarabor7am

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

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

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

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

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

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

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

 وإلى أبــد:  أقـامهـا إلى األبــد:  فخلقـت الـليلـويـا: * وأمـر
.األبــد
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148  مزمور: الهوس الرابع

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

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

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

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

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

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

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

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

 وكل:  الـرؤساء:  وكل الشعـوب الـليلـويـا: * ملـوك األرض
.حكـام األرض
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148  مزمور: الهوس الرابع

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

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

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

De vierde Hoos : Psalm 148

148  مزمور: الهوس الرابع

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

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

:  األرض وفى السـماء الـليلـويا: * شـكـره كـائـن عـلى
. قـرن شعبـه: ويـرفـع
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148  مزمور: الهوس الرابع

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

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

149  مزمور: الهوس الرابع

De vierde Hoos : Psalm 149

* Allylouia
Allylouia .

:

Allylouia

:

* Alleloja, Alleloja, Alleloja.

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

.  هلليلويا:  هلليلويا: * هلليلويا

De vierde Hoos : Psalm 149

149  مزمور: الهوس الرابع

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

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

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

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

:  وبنـو صهيـون:  بخالقـه الـليلـويـا: * فليفـرح إسـرائيـل
. فليتهـلـلـوا بملكهـم
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149  مزمور: الهوس الرابع

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

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

 بـدف:  القـدوس بصف الـليلـويـا: * فليسبحـوا إسمـه
. فليـرتـلـوا لـه: ومـزمـار
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149  مزمور: الهوس الرابع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150  مزمور: الهوس الرابع

De vierde Hoos : Psalm 150

* Allylouia
Allylouia .

:

Allylouia

:

* Alleloja, Alleloja, Alleloja.

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

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

* Looft God in al Zijn heiligen. Halleluja.
. قديسيه هلليلويا:  في جميع: * سبحوا اللـه
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* `Cmou `erof qen pitajro `nte tefjom a=l.
* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom.
allieloeja.
. إنتي تيف جوم الليلويا: * إسمو إيروف خين بي طاجرو
* Looft Hem in Zijn machtig firmament.
Halleluja.
.  قوتــه هلليلويا:  في جلــد: * سبحــوه
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*`Cmov `erof `e`hryi hijen tefmetjwri a=l.
* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie.
allieloeja.

. تيف ميت جوري الليلويا: * إسمو إيروف إإهـري هيجين
* Looft Hem om Zijn machtige daden.
Halleluja.
.  مقدرتـــه هلليلويا:  على: * سبحــوه
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* `Cmou `erof kata `p`asai `nte tefmetnis]
a=l.
* Esmoe erof kata ep a-shai ente tef met
nishtie. allieloeja.
 إنتي تيف ميت نيشتي: * إسمو إيروف كاطا إب آشاي
.الليلويا
* Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid.
Halleluja.
. عظمته هلليلويا:  ككثــرة: * سبحــوه
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*`Cmov `erof qen ou`cmy `ncalpiggoc a=l.
* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos.
allieloeja.
. إنصالبين غـوس الليلويا: * إسمو إيروف خين أو إسمي
* Looft Hem met bazuingeschal. Halleluja.
. البـــوق هلليلويا:  بصــوت: * سبحـوه
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* `Cmou `erof qen ou'altyrion nem
ouku;ara a=l.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oekiethara. allieloeja.
. نيم أو كيثارا الليلويا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون
* Looft Hem met harp en citer. Halleluja.
. وقيثــارة هلليلويا:  بمزمار: * سبحــوه
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*`Cmov `erof qen hankemkem nem han,oroc
a=l.
* Esmoe erof gen han kem-kem nem han
goros. allieloeja.
. نيم هان خوروس الليلويا: * إسمو إيروف خين هان كيم كيم

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

met

snarenspel

en

fluit.

. وأرغــن هلليلويا:  بأوتــار: * سبحــوه

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* Nifi niben marou`cmou tyrou `e`vran `mP=o=c
pennou] a=l .
* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran
em Eptshois Pennoetie allieloeja.
 إم إبتشويس بين: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
.نوتي الليلويا
* Alles wat adem heeft, love de Naam van de
Heer onze God. Halleluja.
. إلهنا هلليلويا:  اسم الـرب:  فلتسبح: * كل نسمة

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

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

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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn
`amyn a=l.
* Ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo-nas ton e-oonoon amien allieloeja.
 إي أونـون: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
.آمين الليلويا
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
Amen. Halleluja.
. آمين هلليلويا:  وإلى دهـــر الدهـور:  أوان: * اآلن وكل

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

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

De vierde Hoos : Psalm 150

150  مزمور: الهوس الرابع

* a==l a=l @ pi`wou va pennou] pe a=l.
Allieloeja allieloeja pie oo-oe fa Pennoetie pe
allieloeja.
. الليلويا:  بين نوتي بي:  بي اواو فـا: * الليلويا الليلويا
* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze
God. Halleluja.
. هلليلويا:  المجـد إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
إبصاليه آدام تقال على ثيؤطوكية يوم األحد
Psalie Adam op de Zondag Theotokie

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

إبصاليه آدام تقال على
ثيؤطوكية يوم األحد

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

*`AV] pinayt @ `pouro `nni`ewn @ pinis]
`nrefsenhyt @ ouoh `n`aly;inoc.
* Bwrp nan `mpefcaji @ `e]selyt `mmyi @ afswpi
qen tecneji @ e;be penoujai.
* De Genadige God, de Koning der Eeuwen,
de Grote en Barmhartige, en de Waarachtige,
* zond omwille van ons, Zijn Woord tot de
ware Bruid, Hij verbleef in haar schoot, voor
onze verlossing.

.  والحقيقي:  العظيم المتحنن:  ملك الدهور: * هللا الرحوم
 من:  وحل في بطنها:  إلي العروس الحقيقية: سل لنا كلمته
َ * أر
.أجل خالصنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Genne;ic `o ekpar;enou @ `m`vry] `mpai`ehoou @
]moumi `na;mou @ I=yc `pouro `nte `p`wou.
* Dauid `amou tenmy] @ qen `pjwm `m'ali`a @
`e]baki `nte V] @ e;meh `neulogi`a.
* Op deze dag werd Hij, geboren uit de Maagd – de
onsterfelijke Bron, Jezus de Koning van de glorie.
* O David kom temidden van ons, met het boek

der Psalmen, tot de Stad Gods, die vol zegen is.

:  الينبوع الغير الناضب:  في مثل هذا اليوم: * ُولد من العذراء
.يسوع ملك المجد
:  إلي مدينة هللا:  بكتاب مزاميرك: * يا داود تعال في وسطنا
.المملوءة بركة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Epidy gar af]ma] @ `eswpi `nqytc @ `nje penref
cw] @ vy`etaucemnytc.
* Zeos `emasw @ `nje neeuvomi`a @ para `t`ypi
`mpisw @ w
` ten¡ Mari`a.

* Onze Verlosser, had welbehagen, om in
haar, te verblijven.
* Talrijk zijn, uw lofzangen, meer dan het
zand der zee, O onze vrouwe Maria.
.  الذي أتقنها:  مخلصنا:  أن يحل فيها: سر
ُ * اذ
 يا سيدنتا:  أكثر من عدد الرمل:  هي مدائحك: * كثيرة جدا
. مريم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Yppe gar `aly;wc @ pairy] on afjw `mmoc @ `nje
`Yca`yac@ ke `provytyc `ocioc.
* :ai te ]nis] `n`svyri @ ou`alou nan aumici @ au]
nan `nousyri @ va pico[ni `n`svyri.
* Waarlijk, werd dit voorzegd, door Jesaja, de
grote profeet.
* “Dit is een groot wonder, want een Kind is
ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de
wonderlijke Raadgever.”

.  النبي الكامل:  قال أشعياء:  بالحقيقة أيضا: * النه هكذا
 هو:  وإبنا أُعطيناه:  غالم ولد لنا: * هذه أعجوبة عظيمة
. صاحب المشورة العظمي

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* I=yc P=,=c pijwri @ pi`exouciactyc @ vy`ere
tefar,y @ ,y hijen nefmou] tyrc.
* Kalwc on afjoc @ `nje Iezekiyl @ `ejen
Maciac @ `pouro `mP=i=c=l.
* “Jezus Christus, de Krachtige Heerser, op
wiens schouders, Zijn heerschappij rust.”
* Eveneens sprak, Ezechiël, over de
Messias, de Koning van Israël.

 علي:  الذي سلطانه:  المتسلط القوي: * يسوع المسيح
. منكبيه
.  ملك إسرائيل:  علي الماسيا:  أيضا حزقيال: * حسنا قال

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Loipon ainau `eoupuly @ `nca nima`nsai @ ectob
qen outebc `n`svyri @ V] pirefnai.
* Mpe `hli se `eqoun @ `erof `ebyl `n;of @ tenhwc
naf qen ou`cmou @ kata pe;ranaf.
* “Ik zag een poort, naar het Oosten,
verzegeld met een wonderlijk zegel, en de
Genadige God.”
* Niemand dan Hij, is daarin binnengegaan, wij
prijzen Hem met lof, zoals het Hem behaagt.

:  مختوما بخاتم عجيب:  ناحية المشارق: ُ * وأيضا رأيت بابا
. وهللا الرحوم
.  كما يرضيه:  نسبحه تسبيحا:  أحد غيرة: * لم يدخله

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Niourwou `nhanmagoc @ au`i `ebol ca peiebt @
auouwst `mP=,=c @ va piran ettai`yout.
* Xapina auouwn @ `nnou`ahwr au`ini @ naf
`nhandwron @ `tri`adikon au]myini.
* De Wijze Koningen, kwamen uit het Oosten,
en knielden voor Christus, wiens Naam eervol
is.
* En zij ontsloten toen, hun schatten, en
boden Hem geschenken aan – de drie gaven:

 ذي:  وسجدوا للمسيح:  من المشرق: * أتي ملوك المجوس
. االسم المكرم
.  قرابين ثالثة:  وقدموا له:  كنوزهم: * حقا فتحوا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Oulibanoc hwc nou] @ nem ounoub hwc ouro @
nem ousal au]myini @ `epefjinmou `nreftanqo.
* Pairy] niourwou @ `nte ni`Araboc @ nem
niman`ecwou @ nem Caba nem ninycoc.
* Wierook voor Zijn Goddelijkheid, goud voor
Zijn Koningschap, en mirre als teken, van zijn
levengevende dood.
* Evenzo de Koningen, van de Arabieren, de
Herders, Saba en de Kustlanden

 ومرا:  وذهبا إشارة الي أنه ملك: * لبانا عالمة علي إُلوهيتة
.  الي موته المحيي: إشارة
. والجزائر:  والرعاة وسابا:  ملوك العرب: * وهكذا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Rytoc au`ini naf @ `nhandwron eusyp @ ouoh
auouwst `mmof @ kata [oic `nnyb.
*` Cernofri nan de on @ `anon qa nipictoc @ nijwri
`ngenneoc @ qen `vran `mP=,=c.
* Zij boden Hem, aanvaarde geschenken aan,
en knielden voor Hem neer, als Heer en
Meester.
* Voor ons, de moedige en sterke gelovigen,
is het ook passend, in de naam van Christus,

.  كرب وسيد:  وسجدوا له:  قرابين مقبولة: * حقا قدموا له
 األشداء:  نحن أيضا معشر المؤمنين: * نعم يجب علينا
.  بإسم المسيح: الشجعان

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ten;ouyt eucop @ hina `ntenersai naf @ qen
ouhyt `efouab @ ouoh `nten`ini naf.
* Umnoc niben nem hwc @ nem handoxologi`a @
`m`vry] `n:e`opriptoc @ qen hanlac `nagni`a.

* bijeen te komen, om voor Hem te vieren,
met een heilig hart, en Hem aan te bieden
* alle hymnen en lof, en verheerlijking,
met een reine tong, zoals het God
toekomt.
. ونقدم له:  بقلب طاهر:  لكي نعيد له: * أن نجتمع معا
 بألسنة:  كما يليق باإلله:  وتسبيح وكرامات: * كل تمجيد
.طاهرة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Vy gar `etaumacf @ `ebol qen Mari`a @ `n;of pe
vy`etafasf @ e;be nen`anomi`a.
* <wlem de on afcotten @ `ebolqen ]`;raucic @
hiten pefmou afolten @ `e] `anapaucic.
* Want Hij die geboren is, uit Maria, is
gekruisigd, voor onze zonden.
* Hij verloste ons, van onze vijanden, en door
Zijn dood hief Hij ons op, tot de plaats van
rust.

. من أجل اثامنا:  هو الذي صلب:  من مريم: * الن الذي ولد
 إحتمل:  يا من بموته:  وخلصنا من أعدئنا: * اسرع أيضا
.آالمنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* "u,y niben eucop @ marou`[nejwou naf @ nem
pefiwt vy=e=;u @ `ajoc qen ouounof.
*`W piman`ecwou @ `nrefnohem `nkalwc @ qen
hanhwdy en`ejw @ enhwc `erok acvalwc.
* Laat alle zielen, zich onderwerpen aan Hem,
en Zijn Heilige Vader, en met blijheid roepen:
“O Gij Herder, de Goede Redder, met liederen
zingen wij, en wij prijzen U onvermoeid.”

. ولنقل بفرح:  مع أبيك القدوس:  كل االنفس له: * فلتخضع
 ونسبحك بغير:  نرتل لك:  المخلص حسنا: * أيها الراعي
.فتور
/

/

/

Zondag Psali voor
mijn Heer Jezus
إبصاليه يــوم األحــد لـربى
يسـوع

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Aikw5 `ncwk : qen p
` 2wk `mpah3t :
Pau I=3c“ : `aribo`30in `eroi .
* Ai kotie ensook: gen ep shook em pa hiet: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.

:  باشويس إيسوس:  خين إبشوك إم باهيت: * أيكوتى إنسوك
.آرى فو إيثين إيروى
* Ik heb U gezocht: uit het diepste van mijn
hart: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.

. أعنى:  يـاربى يسـوع:  مـن عمق قـلبى: * طـلبتـُـك

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Bwl ebol haroi : `nni`cnavh `nte `fnobi :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Vol evol haroi: en nie esnavh ente ef novie:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إن نى إسنافه إنتى إفنوفى: * فول إيفول هاروى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Ontbind voor mij: de boeien van de zonden:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  رباطـات الخطيـه: * حـ ّل عنى
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Jent3i `mbo`30oc : e0rekcw5 `mmoi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Khen tie em vo-iesos: ethrek sootie emmoi:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إثريك سوتى إمموى: * جين تى إمفو إيثوس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس
* Wees mij een hulp: dat U mij verlossen
mag: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  لكى تخلصنى: * كن لى معينـا

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Dekmet`aja0oc : marectahoi `nxwlem :
Pau I=3c : P=xc `aribo`30in `eroi .
* Zek met aghathos: mares tahoi en koolem.
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  ماريس طاهوى إن كوليم: * ذيك ميت آغاثوس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Moge Uw goedheid: spoedig tot mij komen:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  فليـدركنى سـريعا: * صالحـك
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Ekerq3ibi `egwi : qa `tq3ibi `nte nektenh :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Ek er gievie e-khooi: ga et gievie ente nek
tenh: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  خا إتخيفى إنتى نيك تينه: * إك إرخيفى إيجوى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Overschaduw mij: met de schaduw van Uw
vleugels: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  بظـل جناحيـك: * ظلـل على

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* ^ jar `n`ehoov : ak0amio `n5`kt3cic t3rc : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* So-oe ghar en eho-oe: ak thamio en tie ek tiesies
tiers: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien
eroi.

:  آك ثاميو إن تى إكتيسيس تيرس: * سو غار إن إيهوؤ
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* In zes dagen: heeft U de hele schepping gemaakt :
o mijn Heer Jezus Christus : kom mij te hulp.

 يـاربى يسـوع:  صـنعـت كـل الخـليقـة: * فى سـتة أيـام
. أعنى: المسيـح

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* =Z `ncop `mm3ni: 5na`cmov `epekran: Pau
I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Shashf en sop em mienie: tie na esmoe epekran: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  تينا إسمو إبيكران: * شاشف إنسوب إممينى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Zevenmaal daags: zal ik zegenen Uw Naam:
o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع:  أبارك أسمـك: * سبـع مـرات فى اليـوم
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* #c 5`kt3cic t3rc : ce5wov `mpekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Ies tie ek-tiesies tiers: se tie oo-oe em
pekran: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voithien eroi.
: سى تى أو أوو إم بيكران: * يس تى إكتيسيس تيرس
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* De hele schepping: verheerlijkt Uw Naam:
o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  تمجـد أسمـك: * هـا كل الَبَـريـة
.أعنى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* )wk te 5metu : nem 5`e7ovci`a : Pau I=3c
: `aribo`30in `eroi.
* Thook te tie met tshois: nem tie eksoesia:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  نيم تى إكسوسيا: * ثوك تى تى ميت شويس
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Aan U zij de heerschappij: en de macht: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  والسلطـان: * لـك الـربـوبيـة
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* Iwc `mmok Panov5 : e0rekcw5 `mmoi : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Joos emmok panoetie: ethrek sootie emmoi:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إثريك سوتى إمموى: * يوس إمموك بانوتى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Haast U, o mijn God: dat U mij verlossen
mag: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيح:  لتخلصنى: * أسـرع يا إلهـى

Zondag Psali Voor Mijn Heer Jezus إبصاليه يــوم األحــد لـربى يسـوع

* Keli niben cekwlg : `mpek`m0o `ebol : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Kelie nieven se kol-kh: em pek emtho evol:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إمبيك إمثو إيفول: * كيلى نيفين سى كولج
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Elke knie: buigt zich voor U neer: o mijn
Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  تجـثـو أمامـك: * كل ركبـة
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* Lac niben evcop : ce`cmov `epekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Las nieven ev-sop: se esmoe e-pekran: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  سى إسمو إبيكران: * الس نيفين إفسوب
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Alle tongen tezamen: zegenen Uw Naam: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيح:  تـبارك اسـمك: * كـل األلسـنه معـا
.أعنى
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* Matac0o `mpekho : cabol `nnanobi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi.
* Ma-tas to em pek ho: savol en na novie: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  سافول إن نانوفى: * ماطا سطو إمبيك هو
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Wend Uw aangezicht: van mijn zonden af:
o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  عـن خطايـاى: * إصـرف وجهـك
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* Na`anomi`a t3rov : F5 ek`ecwlgov : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Na anomia tieroe: Efnoetie ek e-sol-khoe:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إفنوتى إك إي سولجو: * نا آنوميا تيرو
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* O God, wis al mijn overtredingen uit: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  ياهلل أمحهـا: * جميـع آثامى
.أعنى
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* &ovwn `nnamev`i : `kqotqet `nnaslwt :
Pau I=3c : aribo30in eroi .
* Ksoe-oon en na mevie: ek got-get en na
etsh-loot: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  إكخوت خيت إن نا إتشيلوت: * إكسوأون إن نا ميفئى
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* U kent mijn gedachten: en doorzoekt mijn
nieren: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع:  وتفحـص كُليـتى: * أنت تعـرف أفكارى
.أعنى
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* Ovh3t e4ovab : ek`econt4 `nq3t : Pau I=3c
P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Oe-hiet ef-oe-wab: ek e-sontf en giet: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إك إى سونتف إنخيت: * أوهيت إفؤاب
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Schep in mij : een rein hart : o mijn Heer
Jezus Christus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيـح: فى
ّ  أخلقـه: * قلبـا طاهـرا
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* Pek=p=na =e=0v : `mperol4 `ebolharoi : Pau
I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Pek Pnevma eth-oe-wab: em per olf evol
haroi: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إمبير أولف إيفول هاروى: * بيك إبنفما إثؤاب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Neem Uw Heilige Geest: niet weg van mij: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  التنـزعه منى: * روحـك القـدوس
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* Rekpekma2g eroi : cwtem eroi `nxwlem :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Rek pek mash-kh eroi: sootem eroi en
koolem: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voithien eroi.
 باشويس:  سوتيم إيروى إن كوليم: * ريك بيك ماشج إيروى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Neig Uw oor: haast U en hoor mij aan: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع:  واستجـب لى عاجال: إلى
ّ * أمـل سمعـك
.المسيـح أعنى
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* Cemne nomoc n3i : hi `fmwit `nte
tekme0m3i : Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Semne nomos nie: hie ef mooit ente tek
methmie: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  هى إفمويت إنتى تيك ميثمى: * سيمنى نوموس نى
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Stel voor mij de wet vast: naar Uw
rechtvaardigheid: o mijn Heer Jezus: kom
mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع:  فى طـريـق عـدلـك: * قـرر لى نامـوسـا
.أعنى
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* Tekmetovro panov5 : ovmetovro `n`eneh :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Tek met oero Panoetie: oe met oero en eneh:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  أوميت أورو إن إينيه: * تيك ميت أورو بانوتى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Uw koninkrijk, o mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: o mijn Heer Jezus Christus: kom
mij te hulp.
:  يـاربي يسـوع المسيح:  ملـكوت أبـدي: * ملـكوتـك يا إلهـي
.أعنى
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* `Vioc )eoc `n0ok: ainah5 erok: Pau
I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Eejos The-os enthok: ai nahtie erok: Patshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  آى ناهتى إيروك: * إيوس ثيؤس إنثوك
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* U bent de Zoon van God: ik geloof in U: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  آمنـت بـك: * أنـت إبـن هللا
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* F3etwli `m`fnobi : `nte pikocmoc nai n3i :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Fie et-oolie em ef novie: ente pie kosmos nai nie:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.

 باشويس:  إنتى بى كوزموس ناى نى:* فى إتؤلى إم إفنوفى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* U, die de zonden der wereld wegneemt:
ontferm U over mij: o mijn Heer Jezus
Christus: kom mij te hulp.
 يـاربى يسـوع المسيـح:  إرحمنى: * يا حامـل خطيـة العالـم
.أعنى
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* Xw n3i `ebol `m`pa2ai : `nte na`anomi`a :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Koo nie evol em ep-a-shai: ente na anomia:
Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس: * كونى إيفول إم إب آشاى إنتى نا آنوميا
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Vergeef mij: mijn talloze overtredingen: o
mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  كثـرة آثـامى: * إغفـر لى
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* Yvx3 niben evcop : ce`cmov `epekran : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Psie-shie nieven ev-sop: se esmoe e-pekran:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  سى إسمو إبيكران: * إبسيشى نيفين إفسوب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Alle zielen tezamen: zegenen Uw Naam: o
mijn Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  يـاربى يسـوع المسيـح:  تبـارك أسمـك: * كل األنفـس معا
.أعنى
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* Wov`nh3t nem3i : `mpertakoi `nxwlem :
Pau I=3c : `aribo`30in `eroi .
* Oo-oe en hiet ne-mie: em per ta-koi en
koolem: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إمبير طاكوى إنكوليم: * اواو إنهيت نيمى
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Wees geduldig met mij: verderf mij niet
haastig: o mijn Heer Jezus: kom mij te hulp.
ّ *
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  وال تهلكـنى سـريعـا: عـلى
تـأن
ّ
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* @aitwnt `m`fnav `n2wrp : `nta`cmov `epekran :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Shai toont em ef nav en shoorp: en ta esmoe epekran: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien
eroi.

:  إنطا إسمو إبيكران: * شاى تونت إم إفناف إنشورب
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* In de morgen zal ik opstaan: om Uw Naam te
prijzen: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.

 يـاربى يسـوع المسيـح:  إلُبـارك أسمـك: * أقـوم وقت السحـر
.  أعنى:
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* `$holg `nge peknahbe4 : teketfw `aci`wov :
Pau I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Ef hol-kh enzje pek nah vef: tek etfoo a-sie
oo-oe: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  تيك اتفو اسي أوأو: * إف هولج انجى بيك ناهفيف
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Uw juk is zoet: en Uw last is licht: o mijn
Heer Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  وحملـك خفيـف: * حلـو هـو نيـرك
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* Qen ovc3ov e423p : ek`ecwtem `eroi : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Gen oe-sie-joe ef shiep: ek e-sootem eroi:
Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  إك إى سوتيم إيروى: * خين أوسيو إف شيب
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Verhoor mij: in de gunstige tijd: o mijn
Heer Jezus Christus: kom mij te hulp.
:  ياربى يسـوع المسيـح:  إستجب لى: * فى زمن مقبول
.أعنى
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* Hwc ov2ovmenrit4 : pe pekran =e0
= v : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Hoos oe-shoe men-rietf: pe pekran eth-oewab: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  بي بيكران اثؤواب: * هوس اوشو مينريتف
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Geliefd is: Uw Heilige Naam: o mijn Heer
Jezus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  اسـمك القـدوس: * محـبوب هـو
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* Gwr `ebol haroi,: `ndi`abol3 niben : Pau
I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi.
* Khoor evol haroi: en-ziavolie nieven: Patshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس إيسوس:  إنذيا فولى نيفين: * جور إيفول هاروى
. آرى فو إيثين إيروى: بخرستوس
* Verstrooi: alle duivels van mij: o mijn Heer
Jezus Christus: kom mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع المسيـح:  كل األبالسـة: * فـرق عنى
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* So `n`qr3i `nq3t: `m`povtah `nte tekme0m3i:
Pau I=3c: `aribo`30in `eroi.
* Tsho en egrie en giet: em ep oe-tah ente tek
methmie: Pa-tshois Iesoes: arie voi-thien eroi.
:  إم إب إوطاه إنتى تيك ميثمى: * تشو إن إخرى إنخيت
. آرى فو إيثين إيروى: باشويس إيسوس بخرستوس
* Plant in mij het zaad: van Uw
rechtvaardigheid: o mijn Heer Jezus: kom
mij te hulp.
. أعنى:  يـاربى يسـوع:  ثمـرة بـرك: فـى
ّ * إغـرس
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* %nan `ntekhir3n3 `mm3i : xa nennobi nan `ebol :
Pau I=3c P=xc : `aribo`30in `eroi .
* Tie nan entek hierinie em mie: ka nen novie nan
ivol: Pa-tshois Iesoes Piegristos: arie voi-thien eroi.
 باشويس:  كانين نوفى نان إيفول: * تى نان إنتيك هيرينى إممى
. آرى فو إيثين إيروى: إيسوس بخرستوس
* Schenk ons Uw ware vrede: en vergeef onze
zonden: o mijn Heer Jezus Christus: kom mij te
hulp.
 يـاربى يسـوع:  وأغفـر لنا خطـايـانا: * أعطنـا سالمـك الحقيـقى
. أعنى: المسيـح

/ / /
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* Loipon
an2an0wov5
: `e5`procevx3 : maren`cmov `epiran
: `nte Pau I=3c.
*Liepon an shan thoo-oetie: e-tie epros evshie:
maren esmoe e-pie ran: ente Pa-tshois Iesoes.

 مارين إسمو:  إى تى إبروس إفشى: * ليبون آن شان ثوأوتى
.  إنتى باشويس إيسوس: إي بيران
* En wanneer wij bijeenkomen: voor gebed: laat
ons dan zegenen de Naam: van mijn Heer Jezus.

 ربى:  فلنـبارك اسـم:  ما أجتمعـنا لـلصالة: * وأيضا إذا
.يسـوع
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* Ge tenna`cmov `erok : `w Pau
I=3c : nahmen qen Pekran : ge
anerhelpic `erok.
*Zje ten na esmoe irok: o Pa-tshois Iesoes:
nahmen gen pekran: zje an er helpies erok.
 ناهمين خين:  أوباشويس إيسوس: * جى تين نا إسمو إيروك
. جى أن إرهيلبيس إيروك: بيكران
* Wij zegenen U: o mijn Heer Jezus: red ons
door Uw Naam: want wij hopen op U.
 ألننـا تـوكلنـا:  نجـنا بإسمـك:  يـاربى يسـوع: * ألننـا نبـاركك
.عليــك
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* E0renhwc
`erok
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v:
ge avmack akcw5 `mmon .
*Ethren hoos erok: nem pek jot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sootie
emmon.

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * إثرين هوس إيروك
. جى أف ماسك أكسوتى إممون:إبنفما إثؤواب
* Dat wij U mogen prijzen: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.

 ألنـك:  والـروح القـدس:  مـع أبيـك الصالح: * لكى نسبحـك
.ُو ِلدت وخلصتنا
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* Do7a Patri ke `Viw : ke `aji`w =P=n=ati
: ke nvn ke `a`i ke ic tovc `e`wnac
twn `e`wnwn `am3n.
*Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie: ke nien
ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton e-onoon amien.

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige Geest:
nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen. Amen.

:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.وإلي دهـــر الـدهــور آميـن

De Zondag Theotokie
ثيؤطوكية يوم األحد

Deel : 1

القطعة االولى

* Cemov5
`erodikeoc
:
`w
03et`cmarwovt : qen nihiomi : ge
5mah`cnov5 `n`ck3n3.
* Semoetie e-ro zieke-os: o thie et esmaroo-oet: gen
nie hie-omie: zje tie mah esnoetie en es-kienie.

 خين نى:  أوثى إت إسمارواوت: * سيموتى إيرو ذيكيؤس
. جى تى ماه إسنوتى إن إسكينى: هيومى
* U wordt rechtvaardig genoemd : o gezegende:
onder de vrouwen : de tweede tabernakel.

 القبــة:  فى النسـاء:  أيتهـا المبـاركة: * مـدعـوة ِصديقـة
.الثانيــة

Deel : 1

القطعة االولى

* )3`etovmov5 `eroc: ge 03=e0
= v: `nte
n3=e=0v: `ere ni`pla7 `nq3tc.
* Thie e-toe moetie eros: zje thie eth-oe-wab:
ente nie eth-oe-wab: ere nie ep-laks en giets.
:  إنتى نى إثؤواب:  جى ثى إثؤاب: * ثى إتوموتى إيروس
.إيرى نى إبالكس إنخيتس
* Die genoemd wordt: het heilige: der
heiligen: met daarin de tafelen
. لـوحـا العهـد:  وفـيها:  قـدس األقـداس: * التى تـدعى

Deel : 1

القطعة االولى

*`Nte 5dia03k3: nem pim3t `ncagi: nai
eta4`cq3tov: `nge pit3b `nte F5.

* Ente tie zia-thiekie: nem pie miet en sazj-ie:
nai etaf es-gietoe: enzje pie tieb ente Efnoetie.
 ناى إيطاف:  نيم بى ميت إن صاجى: * إنتى تى ذياثيكى
. إنجى بى تيب إنتى إفنوتى: إسخيتو
* van het verbond: met de tien geboden;
geschreven door: de vinger van God.
. بأصبــع هللا:  المكـتـوبـة:  هـذه: * والعشـر كلمات

Deel : 1

القطعة االولى

* Ceer2orp `nercvmmenin: nan `mpiiwta:
piran `novgai: `nte I=3c P=xc.
* Se er shorp en er-siem me-nien: nan em pie
jota: pie ran en oe-khai: ente Iesoes
Pegrestos.
 بيران إن:  نان إمبى يوطا: * سى إيرشورب إن إرسيم مينين
. إنتى إيسوس بى أخرستوس:أوجاى
* Zij hebben ons voorheen: geleid tot de Jota:
de Naam der verlossing: van Jezus Christus.
 الــذى:  إسم الخـالص: ) على (اليـوطه: * سبقـت أن دلتـنا
.ليســوع المسيـح

Deel : 1

القطعة االولى

* Fai `eta4sicar7 `nq35: qen ovmetat2ib5:
a42wpi `mme-cit3c: evdia03k3 `mberi.
* Fai etaf et-shie sariks en gietie: gen oe met
at shieb-tie: af shoopie em me-sieties: ev ziathiekie em verie.
 خين أوميت آت شيفتى: * فاى إيطاف إتشى صاركس إنخيتى
. إف ذياثيكى امفيرى:  أفشوبى إممى سيتيس:
* Die uit u het vlees aannam: zonder verandering:
en de Middelaar werd: van een nieuw verbond.

:  وصار وسيطـا:  بغيـر تغيـيـر: * هـذا الـذى تجسـد منـك
.لعهـد جـديـد

Deel : 1

القطعة االولى

*`Ebolhiten `fnovgq : `nte pe4`cno4 =e0
= v :
a4tovbo `nn3-e0nah5 : evlaoc ev`0maio4.
* Evol hieten ef noekh-g: ente pef esnof eth-oe-wab:
af toevo en nie eth-nahtie: ev la-os ev eth-majof.

 أفطوفو:  إنتى بيف إسنوف إثؤواب: * ايفول هيتين إفنوجخ
. إفالؤس إف إثمايوف: إن نى إثناهتى
* Door de besprenging: met Zijn Heilig
bloed: reinigde Hij de gelovigen: tot een
gerechtvaardigd volk.
 شعبـا:  طهـر المؤمنـين:  دمه المقـدس: * مـن قِبل ِرشـاش
.مـبـررا
ّ

Deel : 1

القطعة االولى

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 1

القطعة االولى

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 1

القطعة االولى

* Nim pe0na`2cagi : `m`ptaio `n5`ck3n3 : `eta
Mw`vc3c 0amioc : higen `ptw`ov `nCina.
* Niem peth-na esh sazj-ie: em ep tajo en tie
es-kienie: e-ta Mooisies thamios: hiezjen ep
too-oe en Siena.
 إيطا:  إم إبطايو إن تى إسكينى: * نيم بيثنا إش ساجى
. هيجين إبطواو إن سينا: مويسيس ثاميوس
* Wie kan spreken: van de eer van de tabernakel:
die Mozes maakte: op de berg Sinaï.

:  التى صنعها مـوسى:  بكـرامه القبـة: * من يقـدر أن ينطـق
.على جبـل سينـاء

Deel : 1
القطعة االولى
* A40amioc qen ov`wov : kata `pcagi `m`Pu : nem
kata nitvpoc t3rov : etavtamo4 `erwov.
* Af thamios gen oe-oo-oe: kata ep sazj-ie em
Eptshois: nem kata nie tiepos tieroe: etav tamof
eroo-oe.

 نيم:  كاطا إبصاجى إم إبشويس: أو
ُ أو أوو
ُ * أفثاميوس خين
. إطاف طاموف إيرواو: كاطا نى تيبوس تيرو
* Hij maakte het met glorie: volgens het woord van
de Heer: en volgens de voorbeelden: die hem waren
getoond.

 التى:  وكجميـع المثاالت:  كقــول الــرب: * صنعهـا بمجــد
.أعلنـت له

Deel : 1

القطعة االولى

* )3 `ere `Aarwn : nem ne423ri 2em2i `nq3tc :
qen `ptvpoc `nte `psici : nem `tq3ibi `nte na `tfe.
* Thie e-re A-aron: nem nef shierie shem-shie en
giets: gen ep tiepos ente ep-etshiesie: nem et gievie
ente na etfe.

 خين:  نيم نيف شيرى شيمشى إنخيتس: * ثى إيرى آآرون
. نيم اتخيفي إنتى نا إتفى: إبتيبوس إنتى إبتشيسى
* Daarin dienden Aäron: en zijn zonen: in een
afbeelding van het hoogste: en de schaduw van het
hemelse.

 بمثال العالء:  وبنـوه يخـدمـون فيها: * تلـك التى كان هارون
. وظـل السمائيات:

Deel : 1

القطعة االولى

* Avten0wni `eroc: Mari`a 5par0enoc :
5`ck3n3 `mm3i : `ere F5 caqovn `mmoc.
* Av ten thoonie eros: Maria tie parthenos: tie eskienie emmie: e-re Efnoetie sagoen emmos.

 تى إسكينى إممى:  ماريا تى بارثينوس: * أفتين ثونى إيروس
.  إفنوتى صاخون إمموس: إيرى:
* Zij vergeleken u daarmee: o Maagd Maria:
de ware tabernakel: waarin God heeft
gewoond.
 التى:  القبـة الحقيـقيـة:  يا مـريم العــذراء: * شبهـوك بها
.فى داخلهـا هللا

Deel : 1

القطعة االولى

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 1

القطعة االولى

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 1

القطعة االولى

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 2

القطعة الثانية

* %kibwtoc eto2g : `nnovb `ncaca
niben : 03etav0amioc : qen
han2e `naterholi.
*Tie kievoo-tos et osh-kh: en noeb en sasa nieven:
thie etav thamios: gen han she en at er-holie.

 ثى:  إن نوب إن صاصا نيفين: * تى كيفوتوس إت أوشج
. خين هان شى إن آت إرهولى: إيطاف ثاميوس
* De ark overtrokken: met goud aan alle
kanten: die werd gemaakt: uit acaciahout
 المصنـوع من:  بالـذهب من كل ناحيـة: * التابـوت المصفـح
. اليسـوس: خشـب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Acer2orp `n5m3ini: `mF5 pilojoc:
f3`eta42wpi `nrwmi: qen ovmetatfwrg.
* As er-shorp en tie mienie: em Efnoetie pie loghos:
fie etaf shoopie en roomie: gen oe-met at-foorkh.

 في:  إم إفنوتى بى لوغوس: * آس إير شورب إنتى مينى
. خين أوميت آت فورج: إيتاف شوبى إن رومى
* heeft het teken voorzegd: van God het
Woord: die mens geworden is: zonder
scheiding.
 بغيـر:  الـذى صار انسانا:  على هللا الكلمـة: * سبـق أن دلنـا
.افتـراق

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ovai pe `ebolqen =b: ovme0nov5 ectovb3ovt:
ecoi `nattako: `n`omoovcioc nem `Fiwt.
* Oewai pie evol gen esnav: oe meth-noetie es toe
vie-oet: es oi en at-tako: en omo-oesios nem Efjoot.

:  أوميث نوتى إس توفيوت: * أواى بى إيفول خين إسناف
. إن أوموسيوس نيم إفيوت: إسؤى إن آتطاكو
* Eén natuur uit twee: een heilige
Goddelijkheid: één in Wezen met de Vader:
en onvergankelijk.
 مساو:  بغيـر فسـاد:  الهـوت قـدوس: * واحـد من إثـنيـن
.لآلب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Nem ovmetrwmi e0ovab : xwric cvnovci`a
: `n`omoovcioc neman : kata 5oikonomi`a.
* Nem oe met roomie eth-oe-wab: gories sie-noesia:
en omo-oesios neman: kata tie iekonomia.

 إن:  خوريس سينوسيا: * نيم اوميت رومى إثؤواب
. كاتاتى كونوميا: أوموؤسيوس نيمان
* En een heilige menselijkheid: verwekt
zonder gemeenschap: één in wezen met ons:
volgens het verlossingsplan.
:  مسـاوى لنـا:  بغيـر مباضعـة: * وناسـوت طاهـر
.كالتـدبيـر

Deel : 2

القطعة الثانية

* )ai `eta4sitc `nq35 : `w 5at0wleb
: `ea4hwtp `eroc: kata ovhvpoctacic.
* Thai etaf et-shiets en gietie: oo-tie attholeeb: e af-hootp eros: kata oe-hiepostasies.
 إى أف هوتب:  أوتى أتثوليب: * ثاى إيتاف إتشيتس إنخيتى
. كاطا اوهي بوس طاسيس: إيروس
* Hetgeen Hij uit u aannam: o onbevlekte:
maakte Hij één met Zichzelf: als een
hypostase.
:  وأتحـد به:  أيتـها الغيـر الـدنسـة: * هـذا الـذى أخـذه منـك
.كاقنــوم

Deel : 2

القطعة الثانية

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 2

القطعة الثانية

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 2

القطعة الثانية

* Yvx3 niben evcop: `nte nen23ri `mpi=cl:
av`ini `nhandwron: `e5`ck3n3 `nte Pu.
* Psie-shie nieven ev sop: ente nen shierie em
Piesra-iel: av ie-nie en han zooron: e-tie eskienie ente Eptshois.
 أف:  إنتى نين شيرى إم بسرائيل: * إبسيشى نيفين إفسوب
. إى تى إسكينى إنتى إبشويس: إينى إنهان ذورون
* Alle zielen van de kinderen: van Israël: brachten
samen gaven: naar de tabernakel van de Heer.

:  قـدمـوا قــرابيـن:  مـن بنى اسـرائيـل: * كـل األنـفـس معـا
.إلى قبـة الــرب

Deel : 2

القطعة الثانية

* Pinovb nem pihat : nem pi`wni `mm3i : nem
pi2enc etca5 : nem pihv`akvn0inon.
* Pie noeb nem pie hat: nem pie oo-nie
emmie: nem pie shens et-satie: nem pie hie akien thienon.
 نيم بى شينس:  نيم بى اونى إممى: بينوب نيم بى هات
ُ *
. نيم بي هى آكين ثينون: إتصاتى
* Goud en zilver: edelstenen: en fijn linnen:
en purper.
:  والحـريـر المغـزول:  والحجـر الكـريم: * الـذهب والفضـة
.واألرجـوان

Deel : 2
القطعة الثانية
* Av0ami`o `novkibwtoc : qen han2e `naterholi :
avlalwc `nnovb : caqovn nem cabol.
* Av thamio en oe-kievootos: gen han she en at er
ho-lie: av la-los en noeb: sagoen nem savol.

:  خين هان شى إن آت إيرهولى: * أفثاميو إن أو كيفوطوس
. ساخون نيم سافول: آف اللوس إن نوب
* En zij maakten een ark: van acaciahout:
overtrokken met goud: van binnen en van
buiten.
 وصفحـوه بالـذهـب:  من خشـب اليسـوس: * صنعـوا تابـوتا
. داخال وخارجا:

Deel : 2

القطعة الثانية

* Tegolh jar hwi : Mari`a 5par0enoc
: `m`p`wov `nte 5me0nov5 : caqovn nem cabol.
* Te khol-h ghar hooi: Maria tie parthenos:
em ep oo-oe ente tie meth-noetie: sagoen nem
savol.
اوواو
 إم إب:  ماريا تى بارثينوس: * تى جوله غار هوى
ُ
. صاخون نيم صافول: إنتى تى ميث نوتى
* Ook u, o Maagd Maria: bent bekleed: met glorie
van de goddelijkheid: van binnen en van buiten.

:  بمجـد الالهـوت:  العـذراء متسربلـة: * وأنـت أيضا يا مـريم
.داخال وخارجا

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ge are`ini `eqovn: `novlaoc e4o2: `mF5
pe23ri: hieten petovbo.
* Zje a-re ie-nie e-goen: en oe la-os ef-osh: em
Efnoetie pe shierie: hieten pe toevo.
 إم إفنوتى:  إن او الؤس إفؤش: * جى آرى إينى إيخون
. هيتين بي طوفو: بيشيرى
* Want u hebt: veel mensen gebracht: tot
God uw Zoon: door uw reinheid.
. مـن قبـل طهـارتـك:  هلل إبنـك:  شعـبا كثيـرا: ت
*
ِ آلنـك قـدم
ِ

Deel : 2

القطعة الثانية

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 2

القطعة الثانية

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Pi`ilact3rion : `etovhwbc `mmo4 :
hieten Nixerovbim : evoi `nhikwn.
*Pie ielas-tierion: e-toe-hoobs emmof: hieten
nie Sheroebiem: ev-oi en hiekon.
 هيتين نى شيروبيم:  إيتو هوفس إمموف: * بى إيالستيريون
. إفؤى إن هيكون:
* Het verzoendeksel: werd overschaduwd:
door de Cherubim: van gedreven werk;
.صوريـَن
َ  الم:  بالكــروبَيـن:  عليـه: * الغطاء الم َظـلَـل

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`Ete F5 pilojoc: `eta4sicar7 `nq35: `w
5atasni: qen ovmetat2ib5.
* E-te Efnoetie pie loghos: etaf et-shie sariks en
gietie: oo-tie at atshnie: gen oe-met at shieb-tie.

:  إيطاف إتشى صاركس إنخيتى: * إيتى إفنوتى بى لوغوس
. خين أوميت أت شيفتى: أوتى آطاشينى
* een symbool van God het Woord: die uit u,
o onbevlekte: het vlees aannam: zonder
verandering.
:  أيتها التى بال عيـب:  الـذى تجسـد منـك: * أى هللا الكلمـة
.بغيـر تغـيـيـر

Deel : 3

القطعة الثالثة

* A42wpi `ntovbo : `nte nennobi : nem
ovre4xw `ebol: `nte nen`anomi`a.
* Af shoopie en toevo: ente nen novie: nem oe
ref-koo evol: ente nen anomia.
:  نيم اوريف كو إيفول:  إنتى نين نوفى: * آفشوبى إن طوفو
.إنتى نين آنوميا
* Hij werd de reiniging: van onze zonden: en
de vergeving: van onze overtredingen.
. آلثامنا:  وغافـرا:  لخطايانا: * وصار تطهيـرا

Deel : 3

القطعة الثالثة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Xerovbim =b
`nnovb : evoi `nhikwn :
evhwbc `mpi`ilact3rion : qen novtenh `nc3ov niben.
* Sheroebiem esnav en noeb: ev-oi en hiekon: ev
hoobs em pie ielas-tierion: gen noe tenh en sie-joe
nieven.

 إف هوبس:  إفؤى إن هيكون: * شيروبيم إسناف إن نوب
. خين نوتنه إنسيو نيفين: إمبى إيالستيريون
* De twee Cherubim van goud: van gedreven werk:
bedekten het verzoendeksel: voortdurend met hun
vleugels.

:  على الغطـاء:  مصـوران مظلـالن: * كـروبا ذهـب
.باجنحتهما كل حيـن

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Ev`erq3ibi `e`hr3i: higen pima =e=0v: `nte
n3 =e=0v: qen 5`ck3n3 `mmah`cnov5.
* Ev er gie-vie e-ehrie: hiezjen pie ma eth-oe-wab:
ente nie eth-oe-wab: gen tie es-kienie em mah
esnoetie.

:  إنتى نى إثؤاب:  هيجين بى ما إثؤاب: * إف إرخيفى إإهرى
.خين تى إسكينى إمماه إسنوتى
* En overschaduwden: de plaats van het
heilige: der heiligen: in de tweede tabernakel.
. فى القبـة الثانيـة:  قـدس األقـداس:  على مـوضع: * يظلـالن

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`N0o hwi Mari`a : niana`n2o `n2o : nem
niana`n`0ba `n`0ba : ceerq3ibi `egw.
* Entho hooi Maria: nie a-na en-sho en-sho:
nem nie a-na en-ethva en-ethva: se er-gievie
e-khoo.
 نيم نى أنا إثفا إن إثفا:  نى أنا إنشو إنشو: * إنثو هوى ماريا
. سى إرخيفى إيجو:
* Ook u, o Maria: duizend maal duizend: en
myriaden van myriaden: overschaduwen u.
:  وربـوات ربـوات:  الـوف الـوف: ت أيضا يا مـريم
ِ * وأن
.يظلـلـون عليـك

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Evhwc `epovre4cwnt : e4x3 qen tenegi :
fai `eta4si `mpen`ini : xwric nobi hi 2ib5.
* Ev hoos e-poe ref-soont: ev kie gen te ne zj-ie: fai
etaf et-shie em pen ie-nie: goories novie hie shiebtie.

 فاى:  إفشى خين تي نيجى: * إفهوس إي بوريف سونت
. خوريس نوفي هي شيفتى: إيطافتشى إمبين إينى
* Hun Schepper lovend: die in uw schoot was: en
onze gestalte aannam: zonder zonde of
verandering.

 هـذا الـذى أخـذ شبهنا:  وهـو فى بطنـك: * مسبحيـن خالقهم
. ما خال الخطيـة والتغيـير:

Deel : 3

القطعة الثالثة

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`N0o pe pi`ctamnoc : `nnovb
ettovb3ovt : `ere pimanna h3p
: `n`hr3i qen te4m35.
* Entho pe pie estamnos: en noeb et toevie-oet:
e-re pie manna hiep: en ehrie gen tef mietie.

 إيرى بى ما:  إن نوب إتطوفيوت: * إنثو بى بى إستامنوس
. إن إهرى خين تيف ميتى: ناهيب
* U bent de kruik: van zuiver goud: waarin
het manna: in het midden verborgen was.
 فى:  المخـفـى المـن:  الـذهب النـقـى: ت هى قسـط
ِ * أنـ
.وسطــه

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Piwik
`nte
`pwnq:
`eta4`i
`epec3t:
nan `ebolqen `tfe: a45 `m`pwnq `mpikocmoc.
* Pie ooik ente ep on-g: etaf ie e-pesiet: nan
evol gen etfe: af tie em ep oon-g em pie
kosmos.
 نان إيفول:  إيطاف إي إبيسيت: * بى اويك إنتى إب أونخ
. آفتى إم إبؤنخ إمبى كوزموس: خين إتفى
* Het brood des levens: dat uit de hemel: voor
ons neerdaalde: gaf leven aan de wereld.
 وأعطى الحيـاة:  من السماء:  الـذى نــزل لنا: * خبـز الحيـاة
.للعالم

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`$twmi jar `ero: e0rovmov5 `eperan: ge
pi`ctamnoc `nnovb: `ere pimanna h3p `nq3t4.
* Ef too-mie ghar e-ro: eth-roe-moetie e-pie
ran: zje pie estamnos en noeb: e-re pe manna
hiep en gietf.
 جى بى:  إثروموتى إى بيران: * إف تو مى غار إيرو
.  إيرى بى ماناهيب إنخيتف: إستامنوس إنوب
* Het is passend: dat u wordt genoemd: de gouden
kruik: waarin het manna verborgen was.

 المخفـى فيـه:  قسـط الـذهـب: إسمـك
ِ  أن يُـدعى: بـك
ِ * يليـق
.المـن

Deel : 4

القطعة الرابعة

* F3 men `ete `mmav : 2avxa4 qen
5`ck3n3: `novmetme0re : `nte nen23ri `mPi=cl.
* Fie men e-te em mav: shav kaf gen tie eskienie: en oe-met methre: ente nen shierie em
Piesra-iel.
 إن:  شاف كاف خين تى إسكينى: * في مين إيتى إمماف
. إنتى نين شيرى إمبى إسرائيل: اوميت ميثرى
* Want dat werd bewaard: in de tabernakel: als
een getuigenis: voor de kinderen van Israël.

. لبنى اسـرائيـل:  شهـادة:  فى القبــة: * فــذاك ُوضـع

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be nipe0nanev: `eta4aitov nemwov: `nge
Pu F5: hi `p2a4e `ncina.
* Ethve nie peth-nanev: etaf ai-toe nemoo-oe:
enzje Eptshois Efnoetie: hie ep-shafe en
Siena.
 إنجى إبشويس:  إيطاف أيتو نيموأو: * إثفى نى بيث نانيف
. هى إبشافى إن سينا: إفنوتى
* Van de weldaden: die de Heer God: voor
hen verrichtte: in de wildernis van Sinaï.
 فى:  الـرب االلـه:  التى صنعها معهـم: * من أجـل الخيـرات
.بـريـة سينـاء

Deel : 4

القطعة الرابعة

*`N0o hwi Maria : `are4ai qen tenegi
: `mpimanna `nno`3ton : `eta4`i ebolqen `Fiwt.
* Entho hooi Maria: a-re fai gen te nezj-ie: em pie
manna en no ie-ton: etaf ie evol gen Efjoot.

 إم بى مانا إن:  آرى فاى خين تى نيجى: * إنثو هوى ماريا
. إيتاف إى إيفول خين إفيوت: نو إيطون
* Ook u, o Maria: hebt in uw schoot
gedragen: het rationele Manna: dat van de
Vader kwam.
:  المـن العـقلى:  حملـت فى بطنـك: * وأنـت أيضا يا مـريـم
.الـذى أتى مـن اآلب

Deel : 4
القطعة الرابعة
*`Aremac4 asne 0wleb: a45 nan `mpe4cwma: nem
pe4`cno4 ettai3ovt: anwnq 2a eneh.
* A-re masf at-shne thooleb: af tie nan em pef
soma: nem pef esnof et tajoet: an on-g sha eneh.

 نيم:  آفتى نان إمبيف سوما: * آرى ماسف أتشينى ثوليب
. آن أونخ شا إينيه: بيف إسنوف إتطايوت
* U heeft Hem gebaard zonder smet: Hij
heeft ons Zijn Lichaam: en Kostbaar Bloed
gegeven: en wij leefden voor eeuwig.
:  ودمـه الكـريميـن:  وأعطانا جسـده: * وولـدتِـه بغيـر دنـس
.فحيـينا إلى األبـد

Deel : 4

القطعة الرابعة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 4

القطعة الرابعة

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`N0o te 5lvxni`a : `nnovb
ettovb3ovt : et4ai qa pilampac :
e0moh `nc3ov niben.

*Entho te tie liegnia: en noeb et toe-vie-oet: et
fai ga pie lampas: ethmoh en sie-joe nieven.
 إت فاى خابى:  إن نوب إت توفيوت: * إنثوتى تى لخنيا
. إثموه إنسيو نيفين: المباس
* U bent de kandelaar: van zuiver goud:
dragende de lamp: die voortdurend brandt.
 المتقـد:  الحاملـة المصبـاح:  الـذهب النـقى: * أنت المنارة
.كل حيـن

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Ete `fovwini `mpikocmoc: piat`2qwnt `ero4:
pi `ebolqen piovwin:i `nat`2qwnt `ero4.
* E-te ef oe-ooinie em pie kosmos: pie at esh goont
erof: pie evol gen pie oe-ooinie: en at esh goont erof.

:  بى أت إشخونت إيروف: * إت إف أوأوينى إمبى كوزموس
. إن أت إشخونت إيروف: بى إيفول خين بى أوأوينى
* Dat is het Licht der wereld: dat
ontoegankelijk is: en voortkomt uit Licht: dat
ontoegankelijk is.
 الـذى من:  غيـر المقتـرب إليه: * الـذى هـو نـور العـالم
. غيـر الـُمـدنى منه: النـور

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Pinov5 `nta`fm3i : `ebolqen ovnov5 `nta`fm3i
: `eta4sicar7 `nq35 : qen ovmeta2ib5.

* Pie noetie enta efmie: evol gen oe-noeti enta
efmie: etaf etshie sariks en gietie: gen oe met
at shieb-tie.
 إيطاف:  إيفول خين أونوتى إنطا إفمى: * بينوتى إنطا إفمى
. خين أوميت أت شيفتى: اتشى ساركس إنخيتى
* De Ware God: uit de Ware God: die uit u
het vlees aannam: zonder verandering.
 منـك بغيـر:  الـذى تجسـد:  من اإللـه الحـق: * اإللـه الحـق
.تغـيـيـر

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Hieten te4parovci`a: a4`er-ovwini `eron: qa
n3ethemci qen `pxaki: nem `tq3ibi `m`fmov.
* Hieten tef paroesia: af er oe-ooinie eron: ga nie et
hemsie gen ep kakie: nem et gievie em ef moe.

 خا نى إت:  أف إر أوأوينى إيرون:* هيتين تيف باروسيا
. نيم إتخيفى إم إفمو: همسى خين إبكاكى
* Door Zijn verschijning: verlichtte Hij ons:
die gezeten waren in het duister: en de
schaduw des doods.
 وظالل:  نحن الجلـوس في الظلمة:  أضاء علينا: * بظهـوره
.الموت

Deel : 5

القطعة الخامسة

* A4covten nensalavg: `e`fmwit `nte 5hir3n3:
hieten 5koinwni`a: `nte ne4mvct3rion =e=0v.
* Af soe-ten nen et shalaf-kh: e-efmooit ente tie
hierienie: hieten tie kie-nonie-a: ente nef
miestierion eth-oe-wab.

 هيتن:  إإفمويت إنتى تى هيرينى: * أفسوتين نين إتشاالفج
. إنتى نيف ميستيريون إثؤواب:تى كينونيا
* En Hij richtte onze voeten: op het pad van de
vrede: door de deelname: aan Zijn Heilige
Mysteries.

:  بشـركـة أسـراره:  إلى طـريـق السـالم: * وقـوم أرجلـنا
.المقـدسـة

Deel : 5

القطعة الخامسة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 5
القطعة الخامسة
*`Vcoc niben etqen `psici : `mpov`2ten0wnov `ero
: `w 5lvxni`a `nnovb : et4ai qa piovwini `mm3i.
* Iesos nieven et gen ep et-shiesie: em poe esh-ten
thoo-noe e-ro: oo-tie liegnia en noeb: et fai ga pie
oe-ooinie emmie.

 إمبوإش تين ثونو: * إيسوس نيفين إت خين إب إتشيسى
. إتفاى خابى أوؤينى إممى:  أوتى لخنيا إن نوب:إيرو
* Alle rangen in den hoge: kunnen u niet gelijken: o
gouden kandelaar: die het Ware Licht draagt.

 أيتها المنـارة:  لم تقــدر أن تشبهـك: * كل الـرتب العلـويـة
. حاملـة النـــــور الحـقيـقى: الـذهبيــة

Deel : 5

القطعة الخامسة

* )3men `ete `mmav : 2av0amioc qen ovnovb :
e4cwtp `nka0aroc : 2avxac qen 5`ck3n3.
* Thie-men e-te emmav: shav thamios gen oenoeb: ef sootp en katharos: shaf kas gen tie
eskie-nie.
 إفسوتب:  شاف ثاميوس خين أونوب: * فى مين إيتى إمماف
. شاف كاس خين تى إسكينى: إن كاثاروس
* Deze werd gemaakt: van verkoren zuiver
goud: en werd in de tabernakel: geplaatst.
 فى: ووضعـت
ُ * فـتلـك
ُ  نـقى:  من ذهـب مختـار: صنعـت
.القبـة

Deel : 5
القطعة الخامسة
* Ceerkebernit3c `eroc: hieten hangig `nrwmi:
ev5neh `nca neclampac: `mpi`ehoov nem ni`egwrh.

* Se-er ke-ver nie-ties eros: hieten han zj-iekh
en roomie: ev tie neh en sa nes lampas: em
pie ehoo-oe nem pie e-khoorh.
:  هيتين هان جيج إنرومى: * سى إركي فيرنيتيس إيروس
. إمبى إيهوؤ نيم بى إيجوره: إف تينه إنسانيس المباس
* Het werd verzorgd: door mensenhanden: die
olie in zijn lampen brachten: bij dag en nacht.

 نهـارا:  إذ يعطى زيـت لمصابيـها: بأيـدى البشـر: * تـدبـر
.وليـال

Deel : 5

القطعة الخامسة

* F3etx3 qen tenegi: Mari`a 5par0enoc:
a4erovwini `erwmi niben: e0n3ov `epikocmoc.
* Fie etkie gen te ne zj-ie: Maria tie
parthenos: af er oe-ooinie e-roomie nieven:
ethnie-joe e-pie kosmos.
 آف إر:  ماريا تى بارثينوس: * في إتكى خين تى نيجى
. إثنيو إيبى كوزموس: اواوينى إيرومى نيفين
* Hij die in uw schoot verbleef: o Maagd Maria:
verlicht ieder mens: die in de wereld komt.

:  أضاء لكل انسان:  يا مـريم العـذراء: * والـذى فى بطنـك
. آت إلى العـالـم

Deel : 5

القطعة الخامسة

*`N0o4 jar pe `fr3 : `nte 5dike`ocvn3
: `aremac4 a4talson : `ebolqen nennobi.
* Enthof ghar pe efrie: ente tie zieke-os-ienie:
a-re masf af-tal-et-shon: evol gen nen novie.
 آرى ماسف:  إنتى تى ذيكيؤسينى: * إنثوف غار بى إفرى
. إيفول خين نين نوفى: آف طالتشون
* Want Hij is de Zon: der Gerechtigheid: u
baarde Hem en Hij genas: ons van onze
zonden.
. مـن خطـايانـا:  ولـدتـِه وشفـانا:  شمس البـر: * ألنـه هـو

Deel : 5

القطعة الخامسة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Ge avcagi e0b35 : `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt
: 5baki =e=0v : `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

Deel : 5

القطعة الخامسة

* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر

Deel : 6

القطعة السادسة

*`N0o
te
52ovr3
: `nnovb `nka0aroc : et4ai qa pigebc
: `n`xrwm et`cmarwovt.
*Entho te tie shoerie: en noeb en katharos: et
fai ga pie zjebs: en ekroom et esmaroo-oet.
 إت فاى خابى:  إن نوب إن كاثاروس: * إنثوتى تى شورى
. إن إكروم إت إسماروؤت: جيبس
* U bent het wierookvat: van zuiver goud: dat
de gezegende: gloeiende kool draagt.
:  حاملـة جمـر النـار:  الـذهب النـقى: ت هى المجمـرة
ِ * أن
.المباركـة

Deel : 6

القطعة السادسة

* F3etovsi `mmo4: `ebolqen pima`ner2wov2i:
2a4tovbo `nninobi: `nte4`wli `nnianomi`a.
* Fie e-toe et-shie emmof: evol gen pie ma en
er shoo-oe-shie: shaf toevo en nie novie: entef
oo-lie en nie anomia.
: إيفول خين بى ما إن إرشوأوشى: * فى إت او تشى إمموف
. إنتيف أولي إن نى آنوميا: شاف طوفو إن ني نوفى
* Dat van het altaar: genomen wordt: om zonden te
reinigen: en overtredingen weg te nemen.

 ويمحو:  يطهــر الخطـايا:  مـن المـذبـح: * الـذى يـُؤخـذ
.اآلثــام

Deel : 6
القطعة السادسة
*`Ete F5 pilojoc : `eta4sicar7 `nq35 :
a4ol4 `e`p2wi `nov`c0oinov4i : 2a F5 pe4iwt.
* E-te Efnoetie pie loghos: etaf etshie sariks en
gietie: af olf e-epshooi en oe estoi noefie: sha
Efnoetie pef joot.

 آف:  إيطاف إتشى ساركس إنخيتى: * إيتى إفنوتى بى لوغوس
. شا إفنوتى بيفيوت: أولف إإبشوى إن أو إستوي نوفي
* Dat is God het Woord: die uit u het vlees
aannam: en Zichzelf aanbood als reukoffer: aan
God Zijn Vader.

:  ورفـع ذاتــه بخــورا:  الــذى تجسـد منـك: * أى هللا الكلمـة
. إلى هللا أبيــه

Deel : 6

القطعة السادسة

* E0be fai ovon niben: cesici `mmo: tau
50e`otokoc: =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن

Deel : 6

القطعة السادسة

*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 6

القطعة السادسة

* Tote `al30wc : `n52w4t an `nh
` li :
ai2anmov5 `ero : ge 52ovr3 `nnovb.
* Tote alisos, in tie shoft an in ihlie, ai shan
moetie ero, zje tie shorie in noeb.
 آى شان موتى:  إن تى شوفت آن إن إهلى: * توتى آليثوس
. جى تى شورى إن نوب: إيرو
* Daarom in waarheid, bega ik geen fout,
wanneer ik u noem, het gouden
wierookvat.
:  إذا ما دعوتك:  ال أخطىء فى شيء: * حينئذ بالحقيقة
.المجمرة الذهب

Deel : 6

القطعة السادسة

* )3 men `ete `mmav : 2avtalo `e`p2wi `nq3tc
: `mpi`c0oinov4i etcwtp : `mpe`m0o `nn3=e=0v.
* Thie men e-te emmav: shav ta-lo e-epshooi
en giets: em pie estoi noefie et sootp: em pe
emtho en nie eth-oe-wab.
 إمبى:  شاف طالو إإبشوى إنخيتس: * ثى مين إيتى إمماف
. إمبى إمثو إنى إثؤاب: إستوى نوفى إت سوتب
* Want daarin: wordt geofferd: het verkoren
wierook: vóór het Heiligste.
. أمــام األقــداس:  المختـار:  فـيهـا البخــور: * فـتلـك يـُـرفـع

Deel : 6
القطعة السادسة
* @are F5 `wli `mmav : `nninobi `nte pilaoc
: `ebolhiten pislil : nem pi`c0oi `nte pi`c0oinov4i.

* Sha-re Efnoetie oo-lie emmav: en nie novie
ente pie la-os: evol hieten pie et-shliel: nem
pie estoi ente pie estoi noefie.
 إيفول: إن نى نوفي إنتى بيالؤس: * شارى إفنوتى أولى إمماف
. نيم بى إستوى إنتى بى إستوى نوفي: هيتين بى إتشليل
* Daar neemt God weg: de zonden der mensen:
door de brandoffers: en de geur van het wierook.

:  من قبـل المحـرقات:  هنـاك خطايـا الشعب: * ويـرفـع هللا
.ورائحـة البخــور

Deel : 6

القطعة السادسة

*`N0o hwi Maria: `are4ai qen tenegi
: `mpiat`2nav `ero4 : `nlojoc `nte `Fiwt.
* Entho hooi Maria: a-re fai gen te nezj-ie:
em pie at esh nav erof: en loghos ente Efjoot.
 إم بى آت:  آرى فاى خين تى نيجى: * إنثو هوى ماريا
. إن لوغوس إنتى إفيوت: إشناف إيروف
* Ook u, o Maria: hebt in uw schoot
gedragen: de Onzienlijke: het Woord van de
Vader.
:  غيـر المنظـور: ت فى بطنـك
ِ  حمل: * وأنـت أيضا يا مـريم
.كلمـة اآلب

Deel : 6

القطعة السادسة

* Fai `eta4en4 `e`p2wi : `nov0vci`a ec23p :
higen pi+ : qa `povgai `mpenjenoc .
* Fai etaf enf e-epshooi: en oe thiesia esshiep: hiezjen pie-stavros: ga ep oe-khai em
pen khe-nos.
 هيجين بى:  إن او ثيسيا إسشيب: * فاى إيطاف إنف إإبشوى
. خا إب اوجاى إمبين جينوس: إستافروس
* Hij die Zichzelf aanbood: als aanvaard offer: op
het kruis: voor de redding van ons geslacht.

:  على الصليب:  ذبيحـة مقبـولـة: * هـذا الـذى أصعـد ذاتـه
.عـن خالص جنسـنا

Deel : 6

القطعة السادسة

* E0be fai tensici : `mmo `a7iwc : qen
han`vmnoloji`a : `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا

Deel : 6

القطعة السادسة

* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة

القطعة السادسة

Deel : 6

* Ten5ho tentwbh : e0ren-2a2ni evnai :
hieten ne`precbi`a : `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die de
mens liefheeft.

 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
/ / /

St. Lucas 2:29-32

32-29:2 لوقا

%nov

pan3b `xnaxa pekbwk `ebol qen ovhir3n3
kata pekcagi ge avnav `nge nabal `epeknohem
f3`etakcebtwt4 `mpe`m0o `nnilaoc t3rov. Ovovwini
evswrp `ebol `nte hane0noc nem ov`wov `nte peklaoc
Pi=cl. Do7a ci Kvrie.

Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar
uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat
Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:
Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid
voor uw volk Israël. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

 ألن عيـنى قـد أبصـرتـا,اآلن يا سيـد تطلـق عبـدك بسـالم كقـولـك
 نـــورا تجلى لألمــم,خـالصـك الـذى أعـددتـه قـــدام جميـع الشعـوب
. والمجد هلل دائما,ومجـــدا لشعبـــك إسـرائيـــل

Deel : 7

القطعة السابعة

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

*Shere ne Maria: tie et-shrompie ethne-soos:
thie etas miesie nan: em Efnoetie pie Loghos.
 ثى إيطاس:  تى إتشرومبى إثنيسوس: * شيرى نى ماريا
. إم إفنوتى بى لوغوس: ميسى نان
* Wees gegroet Maria: de schone duif: die
God het Woord: voor ons heeft gebaard.
 لنـا:  التى ولـدت:  الحمامـة الحسنـة: * السـالم لـك يا مـريم
.هللا الكلمـة

Deel : 7

القطعة السابعة

*`N0o te 5`hr3ri : `nte pi`c0oinov4i
:
03etacfiri
`ebol
:
qen `0novni `nIecce.

* Entho te tie ehrie-rie: ente pie estoi noefie:
thie etas fierie evol: gen eth-noenie en Jes-se.
 ثى إيطاس:  إنتى بى إسطوى نوفي: * إنثوتى تى إهريرى
. خين إثنونى إن يسى: فيرى إيفول
* U bent de welriekende: bloesem: die
ontbloeide: aan de wortel van Jesse.
.يسـى
 مـن أصل:  التى أيـنعـت:  البخــور: * أنـت زهــرة
ّ
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القطعة السابعة

* Pi`2bwt `nte Aaron: `eta4firi `ebol: xwric
so nem `tco: `4oi `ntvpoc ne.
* Pie eshvoot ente A-aron: etaf fierie evol:
goories et-sho nem etso: ef-oi en tiepos ne.
 خوريس إتشو:  إيتاف فيرى إيفول: * بى إشفوت إنتى آآرون
. إف أوى إن تيبوس نى: نيم إتسو
* De staf van Aäron: die bloeide: zonder
beplanting of bewatering: is een toonbeeld
van u.
 هى:  بغـيـرغــرس وال سـقى:  التى أزهـرت: * عصا هـرون
.مثـال لـك

Deel : 7
القطعة السابعة
*`W 03`etacmec P=xc : Pennov5 qen ovme0m3i :
asne `cperma `nrwmi : ecoi `mpar0enoc.
* Oo thie etas mes Piegristos: Pennoetie gen oemethmie: at-shne es-perma en roomie: es oi em
parthenos.

 بين نوتى خين أو: * اوثى إيطاس ميس بى إخرستوس
. إسؤى إم بارثينوس:  آتشني إسبيرما إنرومى: ميثمى
* U heeft Christus gebaard: waarlijk onze God:
zonder menselijk zaad: terwijl u maagd gebleven
bent.

 بغـيـر زرع:  إلهنـا بالحـقيـقــة: ت المسيـح
ِ * يا من ولـد
.  وأنت عــذراء: بشــر
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القطعة السابعة

* E0be fai ovon niben : cesici `mmo : tau
50e`otokoc : =e=0v `nc3ov niben.
* Ethve fai oe-on nieven: se et-shiesie emmo:
ta tshois tie theotokos: eth-oe-wab en sie-joe
nieven.
 طاشويس تى:  سى إتشيسى إممو: * إثفى فاى أوؤن نيفين
. إثؤاب إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس
* Daarom verhoogt: iedereen u: o mijn
Vrouwe de Theotokos: de altijd-heilige.
:  يا سيـدتى والـدة اإللـه:  كل واحـد يعظمك: * من أجـل هـذا
.القـديسـة كل حيـن
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*`Anon hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: * ونحـن أيضا
.محـب البشــر

Deel : 7
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* Cemov5 `ero dikewc : `w 03e0ovab
Maria : ge 5mah`cnov5 `n`ck3n3
: `nte n3=e=0v.
* Semoetie e-ro zieke-os: o thie eth-oe-wab Maria: zje
tie mah esnoetie en es-kienie: ente nie eth-oe-wab.

 جى تى ماة:  أوثى إثؤاب ماريا: * سيموتى إيرو ذيكيؤس
. إنتى نى إثؤواب: إسنوتى إن إسكينى
* U wordt rechtvaardig genoemd: o heilige Maria:
de tweede tabernakel: behorend tot het Heiligste.

 الـقبـة:  أيتها القـديسـة مـريـم: مـدعـوة أنـت بالحـقيـقـة
*
ُ
. التى لالقــداس: الثانيـة
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* )3`etovx3
`nq3tc
:
`nge
pi`2bwt `nte Aaron : nem
5`hr3ri =e=0v : `nte pi`c0oinov4i.
* Thie e-toe kie en giets: enzje pie eshvoot ente A-aron:
nem tie ehrie-rie eth-oe-wab: ente pie estoi noefie.

 نيم:  إنجى بى إشفوت إنتى آآرون: * ثى إي طوكى إنخيتس
. إنتى بى إستوى نوفي: تى إهريرى إثؤواب
* Daarin werd geplaatst: de staf van Aäron:
met de heilige: welriekende bloesem.
 والــزهرة:  عصا هـارون: * تـلـك المـوضوع فيـهـا
. التى لـلبخــور: المقـدســة

Deel : 7
القطعة السابعة
* Tegolh `mpitovbo : caqovn nem cabol : `w
5`ck3n3 `nka0a-roc : `fma`n2wpi `nnidikeoc.
* Te kholh em pie toevo: sagoen nem savol: oe tie
es-kienie en katharos: ef ma en shoopie en nie
zieke-os.

 أوتى إسكينى:  صاخون نيم صافول: * تى جولة إمبى طوفو
. إفما إن شوبى إن نى ذيكيؤس: إن كاثاروس
* U bent bekleed met reinheid: van binnen en van
buiten: o reine tabernakel: de plaats der
rechtvaardigen.

 أيتها:  مـن داخـل ومـن خـارج: ت مشتملة بالطهـارة
ِ * أن
. مسكـن الصـديـقيـن: الـقبـة النـقيــة
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* Nitajma `nte `psici: nem `pxoroc `nte
ni`0m3i: ce-erevdo7azin: `nnemakaricmoc.
* Nie taghma ente ep-etshiesie: nem ep goros
ente nie ethmie: se er ev-zoksa-zien: en ne
makariesmos.
:  نيم إبخورس إنتي ني إثمي: * نى طاغما إنتى إبتشيسى
. إن نى مكاريسموس: سي إيرف ذوكصازين
* De rangen in den hoge: en de koren der
rechtvaardigen: verheerlijken: uw zaligheid.
:  يمجـدون:  وصفـوف األبــرار: * طغمـات العـالء
.طـوبـاويتــك

Deel : 7

القطعة السابعة

* E0be fai tensici: `mmo
`a7iwc: qen
han`vmnoloji`a: `m`prof3tikon.
* Ethve fai ten et-shiesie: emmo aksios: gen
han iemnolo-khia: em eprofietiekon.
 خين هان إم:  إممو أكسيوس: * إثفى فاى تين إتشيسى
. إم إبروفيتيكون: نولوجيا
* Daarom verhogen wij u: met waardigheid:
met profetische: hymnen.
. بتماجيــد نبــويـــة:  باستحقـاق:  نعظمـك: * من أجـل هـذا
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* Ge avcagi e0b35: `nhan-`hb3ov`i evtai3ovt:
5baki =e=0v: `nte pini25 `novro.
* Zje af sazj-ie eth-vietie: en han ehvie-oe-wie
ev-tajoet: tie vakie eth-oe-wab: ente pie
nieshtie en oero.
 تى فاكى:  إنهان إهفيؤيى إفطايوت: * جى أفساجى إثفيتى
. إنتى بى نيشتى إن أورو: إثؤواب
* Want zij spraken van u: met grote eer: o
Heilige Stad: van de Grote Koning.
 أيتها المدينـة:  بأعمال كـريمة: * ألنهم تكلمـوا من أجلـك
. التى للملـك العظيم: المقـدسة
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* Ten5ho tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh: ethren shash-nie ev nai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * تين تيهو تين طوبه
. إنطوتف إمبى ماي رومى: إبريسفيا
* Wij vragen en bidden: dat wij ontferming
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.
 بشفاعتــك عنــد محـب:  أن نفــوز برحمة: * نسـأل ونطلـب
.البشــر
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القطعة الثامنة

* =Z `ncop `mm3ni : `ebolqen pah3t
t3r4 : 5na`cmov `epekran :
Pu `mpie`pt3r4.
* Shashf en sop em mienie: evol gen pa hiet tierf:
tie na esmoe e-pekran: Eptshois em pie e-ep-tierf.

 تينا:  إيفول خين باهيت تيرف: * شاشف انصوب إممينى
. إبشويس إمبي ِ إبتيرف: إسمو إبيكران

* Zevenmaal daags: zegen ik Uw Naam: met heel
mijn hart: o God van het al.

. يارب الكل:  أبارك أسمك: من كل قلبى: * سبع مرات كل يوم
* Sebe3 mar-rat kol jom, min kol-lie kalbie, o-berik ismek,
je Rab il kol-lie.
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القطعة الثامنة

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

 إب اورو إن:  أووه أى جيم نومتى: * آير إفميفئى إم بيكران
. إفنوتى إنتى نى نوتى: نى إ أون
* Ik gedacht Uw Naam: en werd vertroost: o
Koning der Eeuwen: en God der goden.
. واله االلهه:  يا ملك الدهور: فتعزيت
: * ذكرت اسمك
ُ
* Zakarta ismek, fe-te3-zito, je melik il
dihoer, we ileh il elihe.
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القطعة الثامنة
* I=3c P=xc Pennov5 : pi`al30inoc : f3`eta4`i e0be
pencw5 : a4ercwmatikoc.
* Iesoes Piegristos Pennoetie: pie aliethinos: fie etaf
ie ethve pensootie: af er soomatikos.
 فى إيطافئى إثفى:  بى اليثينوس: * إيسوس بى إخرستوس بين نوتى
.  أف إير سوماتيكوس: بين سوتى
* Jezus Christus: onze ware God: die kwam voor
onze verlossing: en het vlees aannam.

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

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

 نيم إيفول:  خين بى ابنفما إثؤواب: * أفشى صاركس إيفول
.  تى شيليت إثؤؤاب: خين ماريا
* Hij nam het vlees aan: door de Heilige Geest: en
uit Maria: de heilige bruid.

. العروس الطاهرة:  ومن مريم:  من الروح القدس: * وتجسد
* We te-gesede, min el ro7 il kodos, we min
Mariam, il 3aros el tahira.
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القطعة الثامنة

* A4fwnh `mpenh3bi : nem penhogheg t3r4
: `eovra2i `nh3t : nem ov0el3l `e`pt3r4.
* Af foonh em pen hievie: nem pen hokh-hekh
tierf: e-oe-rashie en hiet: nem oe-theliel e-eptierf.

 إى:  نيم بين هوج هيج تيرف: * أف فونه إمبين هيفى
.  نيم او ثيليل إإبتيرف: اوراشى إنهيت
* En Hij heeft ons verdriet: en al ons leed:
veranderd in vreugde van hart: en volledige
blijdschap.

.  وتهليل كلى:  الى فرح قلبى:  وكل ضيقاتنا: * وقلب حزننا
* We ka-lab 7ozne-ne, we kol die-katne, iele fara7
kalbie, we tehliel kol-lie.
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القطعة الثامنة

* Marenovw2t `mmo4 : ovoh `ntenerhvmnoc
: `nte4mav Maria : 5srompi e0necwc.
* Maren oe-oosht emmof: oewoh enten er hiemnos:
entef mav Maria: tie et-shrompie ethne-sos.

 إنتيف:  أووه إنتين إيرهيم نوس: * مارين أوأوشت إمموف
.  تى إتشرومبى إثنيوس: ماف ماريا
* Laten wij Hem aanbidden: en zingen: tot Zijn
Moeder Maria: de schone duif.

. الحمامة الحسنة:  إلم ِه مريم:  ونرت ُل: * فلنسجد له
* Felnes-khod lehoe, we noret-tilo, li om-mehe
Mariam, il 7ememe il 7esene.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* Ovoh `ntenw2 ebol: qen ov`cm3 `n0el3l: ge
xere ne Maria: `0mav `nEmmanov3l.
* Oewoh enten oosh evol: gen oe-esmie en theliel:
zje shere ne Maria: ethmav en Emmanoe-iel.
 جى شيرى نى:  خين او إسمى إن ثيليل: * اووه إنتين اوش إيفول
. إثماف إن إممانوئيل: ماريا
* En laten wij roepen: met een blije stem: ”Wees
gegroet Maria: de Moeder van Emmanuel.”

 أم:  السالم لك يا مريم:  التهليل قائلين: * ونصرخ بصوت
. عمانوئيل
* We nasrog bie sot , il tehliel ka-ielen, El selemo
lekie je Mariam, ome 3-immeno-iel.
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القطعة الثامنة

* Xere ne Maria : `pcw5 `nAdam peniwt : !
: `0mav `mpima`mfwt : ! : p
` 0el3l `nEva : !
: `povno4 `nnijene`a.
* Shere ne Maria: ep sootie en Adam penjoot: shere…: ethmav
em pie ma emfoot: shere...: ep theliel en Eva: shere...: ep oenof
en nie khe-nea.

:  إثماف إمبى ما إمفوت...  شيرى: * شيرى نى ماريا إبسوتى إن آدام بينيوت
. إب أونوف إنى جينيئا...  شيرى:  إبثليل إن إيفا... شيرى
* Wees gegroet Maria: de redding van Adam : wees...: de
Moeder van de Toeverlaat: wees...: de blijdschap van Eva:
wees...: de vreugde van generaties.

:  تهليل حواء...  السالم:  أم الملجأ...  السالم:  خالص أبينا آدم... * السالم
.  فرح األجيال... السالم
* El selemo lekie je Mariam `7alas ebiene Edem. El selemo: om
il mel-ge2. El selemo: tehliel 7ewe2. El selemo: fara7 il egjel.
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القطعة الثامنة

* ! : `fra2i `nAbel pi`0m3i : ! : 5par0enoc `nta`fm3i
: ! : `fnohem `nnw`e : ! : 5at0wleb `ncemne.
* Shere...: ef rashie en Abel pie ethmie: shere...: tie
parthenos en ta efmie: shere...: ef nohem en Noo-e:
shere...: tie at-thooleb en semne.
:  تى بارثينوس إنطا إفمى...  شيرى:  إفراشى إن أفيل بى إثمى... * شيرى
. تى اتثوليب إن سميني...  شيرى:  إفنوهيم إن نو إ... شيرى
* Wees...: de vreugde van Abel (de rechtvaardige):
wees...: de ware Maagd: wees...: de redding van Noach:
wees...: onbevlekt en rein.
 خالص...  السالم:  العذراء الحقيقية...  السالم:  فرح هابيل البار... * السالم
.  غير الدنسة الهادئة...  السالم: نوح
* El selemo: fara7 hebiel il bar. El selemo: il 3dra il 7akie-keje.
El selemo: `7alas noe7. El selemo: `3eir il denise il hedi-2e.
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القطعة الثامنة

* !: `p`hmot `nAbraam : ! : pi`xlom `na0lwm : !
: `pcw5 `nIcaak pe0ovab : ! : `0mav `mf3=e=0v.
* Shere…: ep ehmot en Abra-am: shere...: pie eklom en
athloom: shere...: ep sootie en Isa-ak peth-oe-wab: shere...:
ethmav em fie eth-oe-wab.
...  شيرى:  بى إكلوم إن أثلوم...  شيرى:  إب إهموت إن آبرآم... * شيرى
.  إثماف إمفى إثؤواب...  شيرى: إبسوتى إن إيساك بى إثؤواب
* Wees...: de genade van Abraham: wees...: de kroon die
niet verwelkt: wees...: de redding van (de heilige) Isaak:
wees...: de Moeder van de Heilige.
...  السالم:  االكليل الغير المضمحل...  السالم:  نعمة إبراهيم... * السالم
.  أم القدوس...  السالم: خالص اسحق القديس
* El selemo: ne3met ibrahiem. El selemo: il ikliel il `3eir
modma7il. El selemo: `7alas is7ak il kiddies. El selemo: om il
kod-does.
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القطعة الثامنة

*! : p
` 0el3l `nIakwb : ! : han`0ba `nkwb : !
:p
` 2ov2ov `nIovda : ! : `0mav `mpi-decpota.
* Shere…: ep theliel en Jakoob: shere...: han eth-va en
koob: shere...: ep shoe-shoe en Joeda: shere...: ethmav em
pie zes-pota.
 إبشوشو...  شيرى:  هان إثفا إن كوب...  شيرى:  إبثيليل إن ياكوب... * شيرى
.  إثماف إمبى ذيسبوطا...  شيرى: إن يودا
* Wees...: de vreugde van Jakob: wees...: tienduizend
maal: wees...: de trots van Juda: wees...: de Moeder van de
Meester.
:  فخر يهوذا...  السالم:  ربوات مضاعفة...  السالم:  تهليل يعقوب... * السالم
. أم السيد... السالم
* El selemo: tehliel Je3-koeb. El selemo: rabawat moda3fa.
El selemo: fagr Jehoeze. El selemo: om il sei-jid.
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* ! : `phiwi2 `mMwvc3c : ! : `0mav `mpidecpot3c : !
: `ptai`o `ncamov3l: ! : p
` 2ov2ov `mPi=cl.
* Shere…: ep hie ooish em Mooisies: shere...: ethmav em
pie zes-poties: shere...: ep tajo en Samoe-iel: shere...: ep
shoe-shoe em Piesra-iel.
 شيرى:  إثماف إمبى ذيسبوتيس...  شيرى:  إبهيؤيش إممويسيس... * شيرى
.  إب شوشو إمبى إسرائيل...  شيرى:  إبطايو إن صاموئيل...
* Wees...: de prediking van Mozes: wees...: de Moeder van
de Meester: wees...: de eer van Samuël: wees...: de trots
van Israël.
:  كرامة صموئيل...  السالم:  والدة السيد...  السالم:  كرازة موسى... * السالم
. فخر اسرائيل... السالم
*El selemo: kirazat Moese. El selemo: welidet il sei-jid. El
selemo: karamat Samo-iel. El selemo: fa`7r Isra-iel.
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* !: `ptagro `nIwb pi`0m3i: !: pi`wni `n`anam3i:
!: `0mav `mpimenrit: !: t
` 2eri `m`povro David.
* Shere…: ep takh-ro en Joob pie ethmie: shere...: pie oonie en ana-mie: shere...: ethmav em pie menriet: shere...: et
sherie em ep oero Davied.
 شيرى:  بى أوينى إن أنامى....  شيرى:  إبطاجرو إن يوب بى إثمى... * شيرى
.  إتشيرى إم إب اورو دافيد...  شيرى:  إثماف إمبى مين ريت...
* Wees...: de standvastigheid van Job : wees...: de ware
edelsteen: wees...: de Moeder van de Geliefde: wees...: de
dochter van (koning) David.
:  أم الحبيب...  السالم:  الحجر الكريم...  السالم:  ثبات أيوب البار... * السالم
.  ابنة الملك داود... السالم
* El selemo: sebet Ei-oeb il bar. El selemo:el 7agar il keriem. El
selemo: om il 7ebieb. El selemo: ibnet il melik Dehoed.
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* !: 5`2feri `nColomwn : !: `p`sici `nnidikeon : !
: `povgai `n#ca`3ac : ! : `ptalso `nIeremiac.
* Shere…: tie esh-fierie en Solomoon: shere...: ep et-shiesie
en nie zieke-on: shere...: ep oe-khai en Iesa-iejas: shere...:
ep tal-etsho en Jeremie-jas.
:  إبتشيسى إننى ذيكيئون...  شيرى:  تى إشفيرى إن سولومون... * شيرى
. اب طالتشو إن ييريميا...  شيرى:  إب أوجاى إن إيصائياس... شيرى
* Wees...: de bruid van Salomo: wees...: de roem der
rechtvaardigen: wees...: de verlossing van Jesaja: wees...:
de genezing van Jeremia.
 خالص:..  السالم:  رفعة الصديقين: ..  السالم:  صديقة سليمان: .. * السالم
.  شفاء أرميا:..  السالم: أشعياء
* El selemo: sadikat Soleimen. El selemo: rif3-et il sidikien.
El selemo: `7alas Esh3-eeje. El selemo: shife Armeeje

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !: `p`emi `nIezeki3l: !: xaric tov Dani3l:
!: `tgom `n#liac: !: pi`hmot `neliceoc.
* Shere…: ep e-mie en Jezekie-iel: shere...: garis toe Danieiel: shere...: et khom en Ielias: shere...: pie ehmot en Elieseos.
 إتجوم...  شيرى:  خاريس تو دانييل...  شيرى:  إبئيمى إن ييزيكييل... * شيرى
.  بى إهموت إن إليسيؤس...  شيرى: إن إيلياس
* Wees...: de kennis van Ezechiël: wees...: de genade van
Daniël: wees...: de kracht van Elia: wees...: de genade van
Elisa.
 السالم:  قوة ايليا...  السالم:  نعمة دانيال...  السالم:  علم حزقيال... * السالم
. نعمة اليشع...
* El selemo: 3-ilm 7ezkee-jel. El selemo: ni3mit Denie-jel.
El selemo: kowet Ilee-je El selemo: ni3met Ilishe3.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* !: 50eotokoc : !: `0mav `nI=3c P=xc : ! : 5`srompi
e0necwc : ! : 0mav `nVioc )eoc.
* Shere…: tie theotokos: shere...: ethmav en Iesoes
Piegristos: shere...: tie et-shrompie ethne- sos: shere...:
ethmav en Eejos The-os.
 شيرى:  إثماف إن إيسوس بخرستوس...  شيرى:  تى ثيؤطوكوس... * شيرى
. إثماف إن يوس ثيؤس...  شيرى:  تى تشرومبى إثنيسوس...
* Wees...: de Theotokos: wees...: de Moeder van Jezus
Christus: wees...: de schone duif: wees...: de Moeder van
de Zoon van God.
 الحمامة...  السالم:  أم يسوع المسيح...  السالم:  والدة االله... * السالم
.  أم ابن هللا...  السالم: الحسنة
* El selemo: welidet il ileh. El selemo: om Jesoe3 il Messie7. El
selemo: il 7ememe il 7esene. El selemo: om ibn Allah.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Xere ne Maria: etaverme0re nac : `nge
niprof3t3c t3rov : ovoh avgw `mmoc.
* Shere ne Maria: etav er methre nas: enzje
nie profieties tieroe: oewoh av-kho emmos.
 إنجى نى إبروفيتيس:  إيطاف إيرى ميثرى ناس... * شيرى
.  أووه افجو إمموس: تيرو
* Wees gegroet Maria: over wie alle profeten:
hebben getuigd: en gesproken.
.  وقالوا:  جميع األنبياء:  التى شهد لها: * السالم لمريم
* El selemo lie Mariam, el-letie shehed lehe,
gemie3 el enbi-jë, we kaloe.

Deel : 8

القطعة الثامنة

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

:  إيطاف تشى ساركس إنخيتى: * هيبى إفنوتى بى لوغوس
. إن أتصاجى إمبيس ريتى: خين أوميت أواى
* Zie, God het Woord: nam het vlees aan uit u: met
een éénheid: die onnoembaar is.

 ال ينطق:  بوحدانية:  الذى تجسد منك: * هوذا هللا الكلمة
.بمثلها
* Howeze Allah il Kelime, ellezie te-khesede minkie,
bi we7de-neeje, le jontak bi mithlehe.

Deel : 8

القطعة الثامنة

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

 أيتها:  أكثر من عصا هرون:  بالحقيقة: * مرتفعة انت
.الممتلئة نعمة
* Mortefi3-e entie, bil 7akieka akthar, min 3sa
Haroen, ei-jetohe el momteli-e ne3-me.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* A2 pe pi`2bwt : `eb3l `eMaria : ge `n0o4
pe `ptvpoc : `ntecpar0eni`a.
* Ash pe pie eshvoot: e-viel e-Maria: zje
enthof pie ep tiepos: en tes parthenia.
 جى إنثوف بى:  إيفيل إى ماريا: * أش بي بى إشفوت
.  إنتيس بارثينيا: إبتيبوس
* Wat is de staf: anders dan Maria: want het
is een toonbeeld: van haar maagdelijkheid.
.  بتوليتها:  ألنها مثال:  اال مريم: * ما هى العصا
* Me heje el 3sa, il-le Mariam, li-enehe
mithel, betolee-jetihe.

Deel : 8

القطعة الثامنة

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

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

.  الكلمة الذاتى:  ابن العلى:  بغير مباضعة: * حبلت وولدت
* 7ebelet, we weledet, bie `3eir mobada3a, ibno el
3lie, el Kelime el zetie.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Hiten necevx3 : nem nec`precbi`a : `aovwn
nan Pu : `m`fro `nte 5ekkl3ci`a.
* Hieten ne evshie: nem nes epresvia: a-oeoon nan Eptshois: em efro ente tie ekliesia.
 أ اواونان إبشويس:  نيم نيس إبريسفيا: * هيتين نيس إفشى
.  إم إفرو إنتي تى إككليسيا:
* Door haar voorbeden: en voorspraak: open,
o Heer, voor ons: de poorten van de kerk.
.  باب الكنيسة:  افتح لنا يارب:  وشفاعتها: * بصلواتها
* Bie salawatehe, we shefe3tihe, ifte7 lene je
Rab, beb il kenieseh.

Deel : 8
القطعة الثامنة
* %5ho `ero : w
` 50eotokoc : xa `fro `nniekkl3ci`a :
e4ov3n `nnipictoc.
* Tie tie ho e-ro: o tie theotokos: ka efro en nie
ekliesia: ef oe-ien en nie piestos.

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

 مفتوحة:  اجعلى أبواب الكنائس:  يا والدة االله: * أسألك
.للمؤمنين
* Es-eloki je welidet il ileh, ig-3lie ebweb il kene2es,
meftoe7e lil mö-minien.

Deel : 8

القطعة الثامنة

* Maren5ho `eroc : e0rectwbh `egwn :
nahren pecmenrit : e0re4xw nan `ebol.
* Maren tie ho e-ros: eth-res toobh e-khon:
nahren pes menriet: ethref koo nan evol.
 ناهرين بيس:  إثريس طوبه إيجون: * مارين تيهو إيروس
. إثريف كو نان إيفول: مينريت
* Laat ons haar vragen: dat zij voor ons: bidt
bij haar Geliefde: dat Hij ons vergeven mag.
.  ليغفر لنا:  عند حبيبها:  أن تطلب عنا: * فلنسألها
* Fel-neselohe, en tat-lob 3ne, 3-ind 7ebiebehe
li-je`3fir lene.

Deel : 9

القطعة التاسعة

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

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

.  التى للبخور:  الزهرة المقدسة:  يا مريم العذراء: * دعيت
* Do3-itie je, Mariam el 3zrä, el zahr el mokaddese, el-letie
lil bo`7oer.
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القطعة التاسعة

* )3`etac5ov`w
`e`p2wi
:
acfiri
`ebol
:
qen `0novni `nni-patriarx3c : nem ni`prof3t3c.
* Thie etas tie oo-oe e-epshooi: as fierie evol: gen
eth-noenie en nie patriarshies: nem nie profieties.

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

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

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

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

.  بال فساد:  وبتوليتك:  بغير زرع بشر: * ألنِك ولدت الكلمة
* Li-enik weled-tie il Kelimeh, bi`3eir zer3 bashar,
we betoeli-jetiki bi-`3heir fesed.

القطعة التاسعة

Deel : 9

* E0be fai ten5`wov ne : hwc 0eotokoc : ma5ho `mpe23ri
: e0re4xw nan ebol.
* Ethve fai ten tie oo-oe ne: hoos theotokos: ma-tieho em
pe shierie: ethref koo nan evol.
:  ماتى هو إمبي شيرى:  هوس ثيؤطوكوس: * إثفي فاى تين تى أوأوني
. إثريف كو نان إيفول
* Daarom verheerlijken wij u: als zijnde Moeder Gods:
vraag uw Zoon: om ons vergeving te schenken.

.  ليغفر لنا:  اسألى ابنك:  كوالدة االله: * فلهذا نمجدك
* Fe li-heze nome-gid-okie, ke-welidet il ileh, is-elie Ibnik
li-je`3fir lene.
Index - الفهرس
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Deel 10 van de Zondag
Theotokie

القطعة العاشرة من ثيؤطوكية
األحد

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Teoi `nhikanoc : `ehote n3=e=0v
t3rov : e0retwbh `egwn : `w
03e0meh `nhmot.
* Te-oi en hiekanos: eho-te nie eth-oe-wab tieroe:
ethre toobh e-khoon: oo-thie ethmeh en ehmot.

 إثرى:  إيهوتى نى إثؤاب تيرو: * تي اوى إن هى كانوس
.توبه إيجون او ثى إثميه إهموت
* U bent meer waardig: dan alle heiligen: om
voor ons te bidden: o vol van genade.
:  أن تطلبى عنا:  أكثر من جميع القديسين: ت مستحقة
ِ * أن
.أيتها الممتلئة نعمة

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Tesoci `ema2w: `ehote ni-patriarx3c:
ovoh tetai3ovt: `ehote niprof3t3c.
* Te et-shosie e-mashoo: eho-te nie patriarshies:
oewoh te-tajoet: eho-te nie profieties.

 اووه تى:  إيهوتى نى باطريارشيس: * تيتشوسى إيماشو
. إيهوتى نى إبروفيتيس: طايوت
* U bent hoog verheven: meer dan de
patriarchen: en meer dan de profeten: bent u
vereerd.
 أفضل:  ومكرمة:  أكثر من رؤساء األباء: ت مرتفعة جدا
ِ * أن
.من األنبياء

Deel : 10

القطعة العاشرة

* Ovon te ginmo2i: qen ovparr3ci`a: `ehote
ni-xerovbim: nem nicerafim.
* Oe-on te zj-ien moshie: gen oe-par-riesia:
eho-te nie Sheroebiem: nem nie Serafiem.
 إيهوتى نى:  خين أوباريسيا: * اواون تى جين موشى
. نيم نى سيرافيم: شيروبيم
* U bent een middelares: met meer gunst:
dan de Cherubim: en de Serafim.
. والسيرافيم:  من الشاروبيم:  بدالة أكثر: ولك سعى
ِ *

Deel : 10

القطعة العاشرة

*`N0o jar al30wc: pe `p2ov2ov `mpenjenoc:
ovoh 5`proctat3c: `nte nenyvx3.
* Entho ghar aliethoos: pe ep shoe-shoe em
pen khe-nos: oewoh tie epros-taties: ente nen
epsie-shie.
 اووه تى:  بى إبشوشو إمبين جينوس: * إنثو غار آليثوس
. إنتى نين إبسيشى: إبروستاتيس
* U bent waarlijk: de trots van ons geslacht:
en de voorspraak: van onze zielen.
. نفوسنا:  وشفيعة:  فخر جنسنا: ألنك أنت بالحقيقة
ِ *

Deel : 10

القطعة العاشرة

* `Ariprecbevin `egwn : nahren pencwt3r:
hopwc `nte4tag-ron: qen pinah5 etcovtwn.
* Arie pres ve-vien e-khoon: nahren Pensootier:
hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et soe-toon.

 هوبوس:  ناهرين بين سوتير: * آرى إبريسفيفين إيجون
. خين بى ناهتى إت سوتون: إنتيف تاجرون
* Wees onze voorspraak: bij onze Verlosser:
dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof.
 في اإليمان:  لكي يثبتنا:  أمام مخلصنا: * إشفعى فينا
.المستقيم

Deel : 10
القطعة العاشرة
*`Nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte
nennobi: `nten2a2ni evnai: hieten ne`precbi`a.

* Entef er ehmot nan: em pie ko evol ente nen
novie: enten shash-nie ev nai: hieten ne
presvia.
:  إمبى كو إيفول انتى نين نوفي: * إنتيف إير إهموت نان
. هيتين نى إبريسفيا: انتين شاشنى إفناى
* En ons de vergeving: van onze zonden
schenkt: dat wij ontferming verkrijgen: door
uw voorspraak.
. بشفاعاتك:  لنفوز برحمة:  بمغفرة خطايانا: * وينعم لنا

Deel : 11

القطعة الحادية عشر

* Ran niben etsoci : `nte ni`acwmatoc
: ni`anaan2o `najjeloc : nem
niarx3ajjeloc.
* Ran nieven et-etshosie: ente nie asoomatos: nie
ana-ansho en ankhelos: nem arshie ankhelos.

 نى آنا أنشو:  إنتى نى آصوماطوس: * ران نيفين إتتشوسى
. نيم أرشى أنجيلوس: إن إنجيلوس
* Alle verheven namen: van de onlichamelijken;
duizenden engelen: en aartsengelen

 ألوف المالئكة:  التي لغير المتجسدين: * كل األسماء العالية
. ورؤساء المالئكة:

Deel : 11
القطعة الحادية عشر
*`Mpov`2foh `e`psici : `nte nemakaricmoc : `w
03etgolh `mpi`wov : `nte Pu cabaw0.
* Em poe esh-foh ep et-shiesie: ente ne makariesmos: oo-thie et kholh em pie oo-oe: ente
Eptshois saba-oot.

 اوثى:  إنتى ني ما كاريسموس: * إمبو إشفو إى إبتشيسى
. إنتى إبشويس صافا اوت: إتجوله إمبى او اوو
* hebben niet de hoogte bereikt: van uw zaligheid:
u die bekleed bent met de glorie: van de Heer
Sebaot.

 بمجد رب:  أيتها المشتملة:  عظمة طوباويتك: * لم يبلغوا
.الجنود
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القطعة الحادية عشر

* Tehiaktin
`ebol:
`ehote
`fr3
:
teoi `nlamproc : `ehote Nixerovbim.
* Te hie ak-tien evol: eho-te efrie: te-oi en lam
epros: eho-te nie Sheroebiem.
:  تي أوى إن الم إبروس:  إيهوتى إفرى: * تى هياكتين إيفول
.إيهوتى نى شيروبيم
* U bent meer stralend: dan de zon: en meer
luisterrijk: dan de Cherubim.
 من:  والمعة أكثر:  أكثر من الشمس: ت مضيئة
ِ * أن
.الشاروبيم
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القطعة الحادية عشر

* Nem nicerafim : na pi6 `ntenh : ceerripizin
qagw : qen ov`e`2l3lov`i.
* Nem nie Serafiem: na pie so-oe en tenh: se
er repie-zien ga khoo: gen oe eshlie-loe-wie.
 سى إيرريبيزين خاجوو:  نابى سو إن تينه: * نيم نى سيرافيم
.  خين او إشليلويى:
* En de Serafim: met zes vleugels: omringen
u: met vreugdebetoon.
. عليك بتهليل
:  يرفرفون:  ذو الستة األجنحة: * والسيرافيم
ِ

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

* Pe`wov Maria : soci `ehote `tfe :
tetai3ovt
`e`pkahi
:
nem
n3et2op `nq3t4.
* Pe oo-oe Maria: et-shosie eho-te etfe: te ta-joet eepkahie: nem nie et-shop en gietf.

 تي طايوت إإبكاهى:  تشوسى إيهوتى إتفى: * بي أوأو ماريا
.  نيم نى إتشوب انخيتف:
* Uw glorie, o Maria: is hoger dan de hemel: u wordt
meer vereerd dan de aarde: en haar bewoners.

 األرض:  وأنت أكرم من:  أرفع من السماء: * مجدك يا مريم
. وسكانها
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القطعة الثانية عشر

*`N0o jar `al30wc : te 5ctrata `mm3i :
etoi `mma`mmo2i : `e`p2wi `enif3ov`i.
* Entho ghar aliethoos: te tie strata emmie:
et-oi em ma em-moshie: e-epshooi e-nie fieoe-wie.
 إتؤى إمما:  تى تى ستراطا إممى: * إنثو غار آليثوس
.  إإبشوى إينى فيؤيى: إمموشى
* Want u bent waarlijk: het ware pad: dat
omhoog leidt: naar de hemelen.
 إلى:  المؤدى:  الطريق الحقيقي: ت بالحقيقة
*
ِ ألنك أن
ِ
.السموات
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القطعة الثانية عشر

*`Are5hiw5 : `m`fra2i nem `p0el3l
: `aremor5 `novgom : `w `t2eri `nCiwn.
* A-re tie hie oo-tie: em ef rashie nem ep
theliel: a-re mortie en oe-khom: o et sherie en
Sioon.
 آرى مورتى إن:  إم إفراشى نيم إب ثليل: * آريتى هيوتى
.  أو إتشيرى إنسيون: أوجوم
* U bent bekleed: met vreugde en blijdschap:
u bent getooid met macht: o dochter van
Sion.
. يا إبنة صهيون: ت بالقوة
ِ  وتمنطق:  والتهليل: ت الفرح
ِ * لبس

Deel : 12
القطعة الثانية عشر
*`W 03`etac5hiwtc : `n`thebcw `nna nif3ov`i:
2a`ntechwbc `nAdam: `n`thebcw `mpi`hmot.
* Oo thie etas tie hie-oots: en et hebsoo en na nie
fie-oe-wie: sha en tes hoobs en Adam: en et heebso
em pie ehmot.

 شا:  إن إت هيبسو إن نا نيفيؤى: * أوثى إيطاس تى هيوتس
. إن إت هيبسو إمبى إهموت: إنتيس هوبس إن آدام
* U die bekleed bent: met het kleed der
hemelingen: u hebt Adam met het kleed: van
genade bedekt.

 بلُباس: ت آدم
ِ  حتى ستر:  لُباس السمائيين: ت
ِ * يا من لبس
.النعمة

Deel : 12

القطعة الثانية عشر

*Aretac0o4 `nkecop: `eparadicoc: `ptopoc `m`
povno4: `fma``n2wpi `nnidikeoc.
* A-re tastof en kesop: e-pie paraziesos: ep to-pos
em ep oe-nof: ef ma en shoopie en nie zieke-os.

 إب طوبوس:  إيبى باراذيسوس: * أرى طاستوف إن كيسوب
. إف ما إنشوبى إن نى ذيكيئوس: إم إب أونوف
* U bracht hem weer terug: naar het
paradijs: de plek van vreugde: en woonplaats
der rechtvaardigen.
:  موضع الفرح:  مرة أخرى إلى الفردوس: * ورددته
.ومسكن الصديقين

Deel : 13

القطعة الثالثة عشر

* Ov`ck3n3 `mm3i : te Maria
5par0enoc : evx3 qen tecm35 : `nge
nemetme0rev `etenhot.
*Oe es-kienie emmie: te Maria tie parthenos: ev kie
gen tes mietie: enzje ne met meth-rev e-ten hot.

 إفشى خين تيس:  تى ماريا تى بارثينوس: * او إسكينى إممى
. إنجى نى ميت ميثريف إتين هوت:ميتى
* Een waar tabernakel: is de Maagd Maria: met de
ware getuigenissen: in haar midden geplaatst.

:  موضوع في وسطها:  هى مريم العذراء: * قبة حقيقية
.الشهادات الصادقة
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القطعة الثالثة عشر

* %kibwtoc `nat0wleb: eto2g `nnovb `ncaca niben:
nem pi`ilact3rion: `nxerovbimikon.
* Tie kievootos en at-tholeeb: et osh-kh en noeb en
sasa nieven: nem pie ielas-tierion: en Sheroebiemiekon.

 إت أوشج إن نوب إن صاصا: * تى كيفوطوس إن آتثوليب
. إن شيروبيمي كون:  نيم بى إيالستيريون: نيفين
* De onbevlekte ark: met goud overtrokken aan
alle zijden: en het verzoendeksel: met de
Cherubim.

:  من كل ناحية:  المصفح بالذهب: * التابوت غير الدنس
.والغطاء الكاروبي
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القطعة الثالثة عشر

* Pi`ctamnoc `nnovb : `ere pi-manna h3p `nq3t4 : ic
pilojoc `nte Fiwt : `i a4sicar7 `nq35.
* Pie estamnos en noeb: e-re pie manna hiep en
gietf: is pie loghos ente Efjoot: ie af et-shie sariks
en gietie.

 إس:  إيرى بى مان ناهيب إنخيفت: * بى إسطامنوس إن نوب
. إى أفتشى ساركس إنخيتى: بى لوغوس إنتى إفيوت
* De gouden kruik: waarin het manna verborgen
was; dat is het Woord van de Vader: die kwam en
uit u het vlees aannam.

 أتى:  هوذا كلمة األب:  المخفى فيه المن: * القسط الذهبى
.وتجسد منك
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القطعة الثالثة عشر

*%lvkni`a `nnovb : et4ai qa piovwini `mm3i
: `ete `fovwini `mpikocmoc: piat`2qwnt `ero4.
* Pie estamnos en noeb: e-re pie manna hiep
en gietf: is pie loghos ente Efjoot: ie af et-shie
sariks en gietie.
 إيتى إف:  إت فاى خابى أوأوينى إممى: * تى لخنيا إن نوب
. بى آت إشخونت إيروف: أوأوينى إمبي كوزموس
* De gouden kandelaar: die het Ware Licht draagt:
is het Licht der wereld: dat ontoegankelijk is.

 الذي هو نور:  الحاملة النور الحقيقي: * المنارة الذهبية
. الذى ال يدنى منه: العالم
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القطعة الثالثة عشر

* %2ovr3 `nnovb: et4ai qa pigebc `n`xrwm:
nem pi`c0oi-nov4i etcwtp: `n`arwmata.
* Tie shoerie en noeb: et fai ga pie zjebs en
ekroom: nem pie estoi noefie et sootp: en
aroo-mata.
 نيم:  إت فاى خابى جيبس إن إكروم: * تى شورى إن نوب
. إن آروماتا: بى إسطوي نوفي إتسوتب
* Het gouden wierookvat: dat de gloeiende kool
draagt: en het verkoren: welriekend wierook.

:  والبخور المختار:  الحاملة جمر النار: * المجمرة الذهبية
العنبرى
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القطعة الثالثة عشر

* Pi`2bwt `nte `Aarwn: `eta4firi `ebol: nem
5`hriri =e=0v: `nte pi`c0oinov4i.
* Pie eshvoot ente A-aron: etaf fierie evol:
nem tie ehrie-rie eth-oe-wab: ente pie estoi
noefie.
 نيم تى:  إيطاف فيرى إيفول: * بى إشفوت إنتى آآرون
. إنتى بى إسطوى نوفي: إهريرى إثؤاب
* De staf van Aäron: die ging bloeien: en de
heilige: welriekende bloesem.
 التي:  والزهرة المقدسة:  التى أزهرت: * عصا هرون
.للبخور
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القطعة الثالثة عشر

* Nai
t3rov
evcop:
ceercvmmenin
nan: `mpeginmici `n`2f3ri: `w Maria
5par0enoc.
* Nai tieroe ev sop: se er-siem me-nien nan: em pe
zj-ien miesie en esh-fierie: oo Maria tie parthenos.

 إمبى جين:  سى إيرسيم مينين نان: * ناى تيرو إفسوب
. أو ماريا تى بارثينوس: ميسى إن إشفيرى
* Dit alles tezamen: leidt ons: tot de
wonderbare Geboorte: o Maagd Maria.
 يا مريم:  على والد ِتك العجيبة:  معا تدلنا: * هذه جميعها
.العذراء
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القطعة الرابعة عشر

* Akcolcel `nnenyvx3 : w
` Mw`vc3c
piprof3t3c : qen `ptaio n
` 5`ck3n3
: `etakcelcwlc `ebol.

*Ak sol-sel en nen epsie-shie: o Mooisies pie
profieties: gen ep tajo en tie es-kienie: etak
sel sools evol.
 أو مويسيس بى إبروفيتيس: * أك سول سيل إن نين إبسيشى
. إيطاك سيل سولس إيفول:  خين إبطايو إن تى إسكينى:
* U hebt onze zielen getooid: o Mozes de profeet:
met de eer van de tabernakel: die u hebt getooid.

. التى زينتها:  بكرامة القبة:  يا موسى النبى: * زينت نفوسنا

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* %`ck3n3 `nhov`i5 : `eta Mw`vc3c 0amioc
: `novma`nxa-nobi `ebol : `nte nen23ri `mPi=cl.
* Tie es-kienie en hoe-itie: e-ta Mooisies thamios:
en oe-ma en ka novie evol: ente nen shierie em
Piesra-iel.

 إن اوما إن:  إيطا مويسيس ثاميوس: * تى إسكينى إن هويتى
. إنتى نين شيرى إم بيسرائيل: كانوفي إيفول
* De eerste tabernakel: die Mozes had gemaakt:
was een plaats van vergeving: voor de kinderen van
Israël.

 خطايا:  موضع مغفرة:  التي صنعها موسى: * القبة األولي
.بنى إسرائيل
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القطعة الرابعة عشر
* A40amioc qen ov`wov : kata `pcagi `mPu : nem
kata nitv-poc t3rov : `etavtamo4 `erwov.
* Af thamios gen oe-oo-oe: kata ep sazj-ie em
Eptshois: nem kata nie tiepos tieroe: etav tamof
eroo-oe.

 نيم:  كاطا إبصاجى إم إبشويس: أووأو
أو
ُ
ُ * أف ثاميوس خين
. إيطاف طاموف إيرواو: كاطا نى تيبوس تيرو
* Hij maakte het met glorie: volgens het
woord van de Heer: en volgens de
voorbeelden: die hem waren getoond.
 التي أعلمه:  وكجميع المثل:  كقول الرب: * صنعها بمجد
.بها
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القطعة الرابعة عشر

* Ovon ovkibwtoc : x3 qen 5`ck3n3 :
eclal3ovt `nnovb : caqovn nem cabol.
* Oe-on oe kievootos: kie gen tie es-kienie: es
la lie-oet en noeb: sagoen nem savol.
 إس الليوت إن:  كى خين تى إسكينى: * اواون اوكيفوطوس
.  ساخون نيم سافول: نوب
* In de tabernakel: was een ark: overtrokken
met goud: van binnen en van buiten.
 ومن:  بالذهب من داخل:  تابوت مصفح: * كان في القبة
.خارج
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القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`ilact3rion : x3 qen 5`k3n3 :
hanxerovbim `nnovb : ceerq3ibi `egw4.
* Oe-on oe : kie gen tie es-kienie: han
Sheroebiem en ielas-tierionnoeb: se er-gievie
e-khoof.
 هان:  كى خين تى إسكينى: * اواون أو إيالستيريون
.  سى إرخيفى إيجوف: شيروبيم إن نوب
* In de tabernakel: was een verzoendeksel; de
gouden Cherubim: overschaduwden het.
.  يظلالن عليه:  وكاروبا ذهب:  غطاء: * كان في القبة
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القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`ctamnoc `nnovb : x3 qen 5`ck3n3
: `ere ov2i `mmanna h3p: `n`qr3i `nq3t4.
* Oe-on oe estam-nos en noeb: kie gen tie eskienie: e-re oe-shie em manna hiep: en egrie
en gietf.
 إيرى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إستامنوس إن نوب
. إن إخرى إنخيتف: اوشى إم ماناهيب
* In de tabernakel: was een gouden kruik:
met een maat manna: erin verborgen.
. مخفي فيه:  وكيل َمن:  قسط ذهبي: * كان في القبة
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القطعة الرابعة عشر

* Ovon ovlvxni`a `nnovb: x3 qen 5`ck3n3: `ere
pi=z `nq3bc: `erovwini `egwc.
* Oe-on oe liegnia en noeb: kie gen tie es-kienie: ere pie shashf en giebs: er oe-ooinie e-khoos.

 إيرى بى شاشف:  كى خين تى إسكينى: * اواون لخنيا إننوب
. إيرأوأوينى إيجوس: إنخيبس
* In de tabernakel: was een gouden
kandelaar: met zeven lampen: die hem
verlichtten.
 تضئ: سرج
ُ  وسبعة:  منارة من ذهب: * كان في القبة
. عليها
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القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov2ovr3 `nnovb: x3 qen 5`ck3n3: `ere
pikvnamw-non: etcwtp qen tecm35.
* Oe-on oe shoerie en noeb: kie gen tie es-kienie: ere pie kiena-moonon: et sootp gen tes mietie.

 إيرى بى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او شورى إن نوب
. إتسوتب خين تيس ميتى: كي نامونون
* In de tabernakel: was een gouden
wierookvat: met in haar midden: het fijne
geurige wierook.
 في:  والعود المختار:  مجمرة من ذهب: * كان في القبة
وسطها
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القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`hr3ri `n`c0oinov4i: x3 qen 5`ck3n3:
ev2wlem `eroc t3rov: `nge na `p3i `mPi=cl.
* Oe-on oe ehrie-rie en estoi noefie: kie gen tie eskienie: ev shoolem eros tieroe: enzje na ep-ie em
Piesra-iel.

:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إهريرى إن إستوى نوفي
. إنجى نا إبئى إم بيسرائيل: إف شوليم إيروس تيرو
* In de tabernakel: was de welriekende bloesem;
haar geur werd geroken: door heel het huis van
Israël.

 آل:  يستنشق رائحتها جميع:  زهرة بخور: * كان في القبة
. بيت إسرائيل
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القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`2bwt `nte Aarwn: x3 qen
5`ck3n3: fai `eta4firi `ebol: xwric so
nem `tco.
* Oe-on oe eshvoot ente A-aroon: kie gen tie eskienie: fai etaf fierie evol: goories et-sho nem etso.

 فاى:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إشفوت إنتى آآرون
. خوريس إتشو نيم إتسو: إيطاف فيرى إيفول
* In de tabernakel: was de staf van Aäron:
die bloeide: zonder beplanting of bewatering.
 بغير غرس:  هذه التي أزهرت:  عصا هرون: * كان في القبة
.وال سقى
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القطعة الرابعة عشر

* Ovon ov`trapeza `nnovb : x3 qen 5`cx3n3
: `pwik `n5-`pro0ecic: x3 `e`hr3i `egwc.
* Oe-on oe et-rapeza en noeb: kie gen tie eskienie: ep ooik ente epro-thesies: kie e-ehrie
e-khoos.
 إب اويك:  كى خين تى إسكينى: * اواون او إترابيزا إننوب
.  كى إهرى إيجوس:إنتى إبروثاسيس
* In de tabernakel: was een gouden tafel: met
het offerbrood: daarop gelegd.
 موضوعا:  وخبز التقدمة:  مائدة ذهبية: * كان في القبة
.عليها

Deel : 14
القطعة الرابعة عشر
* Ovon
ovarx3`erevc:
x3
qen
5`cx3n3:
e4en2ov2wov2i e` -`p2wi: `egen ninobi `nte pilaoc.

* Oe-on oe arshie erevs: kie gen tie es-kienie:
ef en shoe-shoo oe-shie e-epshooi: ezjen nie
novie ente pie la-os.
 إف إن:  كي خين تي إسكيني: * اواون او آرشي إيريفس
. إيجين ني نوفي إنتي بي الؤس: شوشو اوشي إإبشوي
* In de tabernakel: was een hogepriester: die
offers opdroeg: voor de zonden van het volk.
 عن خطايا:  يصعد الذبائح:  رئيس كهنة: * كان في القبة
.الشعب
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القطعة الرابعة عشر

* A42an2wlem `ero4: `nge pipantokratwr:
2a4`wli `mmav: `nninobi `nte pilaoc.
* Af shan shoolem erof: enzje pie
Pandokrator: shaf oo-lie emmav: en nie novie
ente pie la-os.
 شاف أولي: إنجي بي باندوكراطور: * أف شان شوليم إيروف
. إن ني نوفي إنتى بي الؤس: إمماف
* Toen de Pantokrator: de offergeur rook:
nam Hij daar: de zonden van het volk weg.
. خطايا الشعب:  يرفع هنالك:  ضابط الكل: * إذا اشتم رائحتها
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القطعة الرابعة عشر

* Ebolhiten Maria: `t2eri `nIw`akim: ancoven
pi2ov-2wov2i `mm3i: `nxanobi `ebol.
* Evol hieten Maria: et sherie en Joakiem: an soeen pie shoe-shoo oe-shie emmie: en ka novie evol.

 أنصوإين بى:  إتشيرى إن يواقيم: * إيفول هيتين ماريا
. إن كانوفى إيفول: شوشو اوشى إممى
* Door Maria: de dochter van Joachim:
kenden wij het ware offer: voor de vergeving
der zonden.
:  عرفنا الذبيحة الحقيقية:  إبنة يواقيم: * من قِبل مريم
. لمغفرة الخطايا
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القطعة الخامسة عشر

* Nim pe0na`2cagi : `m`ptaio n
` 5`c3n3
: `eta4celcwlc `ebol : `nge
pi`prof3t3c.

*Niem peth-na esh sazj-ie: em ep tajo en tie
es-kienie: etaf sel sools evol: enzje pie
profieties.
 إيطاف:  إم إب طايو إن تي إسكيني: * نيم بي إثنا إش ساجي
. إنجي بي إبروفيتيس: سيل سولس إيفول
* Wie kan spreken: van de eer van de
tabernakel: die versierd was: door de profeet.
. زينها النبي:  التي:  كرامة القبة: * من يقدر أن يصف
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القطعة الخامسة عشر

* Etavnav `eroc: `nge nicwtp `ncaq: `nte
ni`jraf3 =e=0v: avsi`2f3ri `ema2w.
* Etaf nav eros: enzje nie sootp en sag: ente nie
ghrafie eth-oe-wab: av etshie esh-fierie e-mashoo.

 إنتي ني:  إنجي ني سوتب إن صاخ: * إيطاف ناف إيروس
. آفتشي إشفيري إي ماشو: إغرافي إثؤاب
* Toen de verkoren geleerden: van de heilige
boeken: het beschouwden: waren zij zeer
verwonderd.
 تعجبوا:  للكتب المقدسة:  المعلمون المختارون: * لما رآها
.جدا
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القطعة الخامسة عشر

* Avmokmek `ebol: qen povka5 et2om:
averm3nevin `mmoc: qen ni`jraf3 =e=0v.
* Av mok mek evol: gen poe-katie et-shom: af
er mie-ne-vien emmos: gen nie ghrafie eth-oewab.
 آف إرمينى فين:  خين بوكاتى إتشوم: * آفموك ميك إيفول
. خين نى إغرافى إثؤاب: إمموس
* Zij overdachten het: met hun grote
wijsheid: en door de heilige boeken: legden
zij het uit.
. الكتب المقدسة:  وفسروها من:  بفهمهم السامى: * وفكروا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Avmov5 `eMari`a: `t2eri `nIwakim: ge
5`ck3n3 `mm3i: `nte Pu cabaw0.
* Av moetie e-Maria: et sherie en Joakiem:
zje tie es-kienie emmie: ente Eptshois Sabaoot.
 جى تى إسكينى:  إت شيرى إن يواقيم: * آفموتى إ ماريا
. إنتى إبشويس سافا أوت: إممى
Zij noemden Maria: de dochter van Joachim:
de ware tabernakel: van de Heer Sebaot.
 التي لرب:  القبة الحقيقية:  ابنة يواقيم: * ودعوا مريم
.الجنود
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القطعة الخامسة عشر

* Aven 5kibwtoc: higen 5par0enoc:
peckenovb etcwtp: higen pectovbo.
* Av-en tie kievootos: hiezjen tie parthenos:
pes ke noeb et sootp: hiezjen pes toevo.
 بيسكي نوب:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين تى كيفوتوس
. هيجين بيس طوفو: إتسوتب
* Zij vergeleken de ark: met de Maagd: en
zijn verkoren goud: met haar reinheid.
. بطهارتها:  وذهبه المختار:  بالعذراء: * شبهوا التابوت
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القطعة الخامسة عشر

* Aven pi`ilact3rion: higen 5par0enoc: ic
Nixerovbim `nte `p`wov: ceerq3ibi `egwc.
* Av-en pie ielas-tierion: hiezjen tie
parthenos: is nie Sheroebiem ente ep o-oe: se
er gievie e-khoos.
 يس نى:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين بى إيالستيريون
. سى إرخيفى إيجوس: شيروبيم إنتى إب اواو
* Zij vergeleken het verzoendeksel: met de
Maagd; de Cherubim van de glorie:
overschaduwen haar.
.  يظلالن عليها:  وكاروبا المجد:  بالعذراء: * شبهوا الغطاء
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القطعة الخامسة عشر

* Aven pi`ctamnoc `nnovb: higen 5par0enoc:
pe4ke2i `mmanna: higen Pencwt3r.
* Av-en pie estam-nos en noeb: hiezjen tie
parthenos: pef ke-shie em manna: hiezjen
Pensootier.
 بيف:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين بى إستامنوس إن نوب
. هيجين بين سوتير: كي شى إم مانا
* Zij vergeleken de gouden kruik: met de
Maagd: en de maat manna: met onze
Verlosser.
. بمخلصنا:  وكيلة المن:  بالعذراء: * شبهوا القسط الذهبى

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven 5lvxni`a `nnovb: higen 5ekkl3ci`a:
pecke=z `nq3bc: higen pi=z `ntajma.
* Av-en tie liegnia en noeb: hiezjen tie ekliesia: pes ke shashf en giebs: hiezjen pie
shashf en taghma.
 بس كى شاشف:  هيجين تى إكليسيا: * آفئين تى لختيا إننوب
. هيجين بى شاشف إن طاغما: إنخيبس
* Zij vergeleken de gouden kandelaar: met de
kerk: en de zeven lampen: met de zeven rangen.

:  وسرجها السبعة:  بالكنيسة: * شبهوا المنارة الذهبية
. بالسبع طغمات

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven 52ovr3 `nnovb: higen 5par0enoc:
peckvnamwnon: higen Emmanov3l.
* Av-en tie shoerie en noeb: hiezjen tie
parthenos: pes kiena-moonon: hiezjen
Emmanoe-iel.
 بيس كي:  هيجين تى بارثينوس: * آفئين تى شورى إن نوب
. هيجين إممانوئيل: نا مونون
* Zij vergeleken het gouden wierookvat: met
de Maagd: en haar geurige wierook: met
Emmanuël.
.  بعمانوئيل:  وعنبرها:  بالعذراء: * شبهوا المجمرة الذهبية

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven 5`hr3ri `n`c0oinov4i: higen Maria 5ovrw:
peckec0oinov4i etcwtp: higen tecpar0eni`a.
* Av-en tie ehrie-rie en estoi noefie: hiezjen Maria
tie oero: pes ke estoi noefie et sootp: hiezjen tes
parthenia.

 هيجين ماريا تى أورو: * أفئين تى إهريرى إن إستوى نوفي
.  هيجين تيس بارثينيا:  بيس كى اسطوى نوفي إتسوتب:
* Zij vergeleken de welriekende bloesem: met
Maria de koningin: en haar verkoren geur: met
haar maagdelijkheid.

:  وبخورها المختار:  بمريم الملكة: * شبهوا زهرة البخور
. ببتوليتها

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven pi`2bwt `nte `Aarwn: higen `p2e `nte
pi+: `etave2 Pau `ero4: 2a`nte4cw5 `mmon.
* Av-en pie eshvoot ente A-aroon: hiezjen ep-she
ente pie-stavros: etaf esh Pa-tshois erof: sha entef
sootie emmon.

:  هيجين إبشى إنتى بيستافروس: * آفئين بى إشفوت إنتى آآرون
. شا إنتيف سوتى إممون: إيطاف إيش باشويس إيروف
* Zij vergeleken de staf van Aäron: met het
kruishout: waarop mijn Heer werd gekruisigd: om
ons te verlossen.

 التي صلب ربي:  بخشبة الصليب: * شبهوا عصا هرون
.  حتى خلصنا: عليها

Deel : 15
القطعة الخامسة عشر
* Aven 5`trapeza `nnovb : higen pima`ner2wov2i
: `pwik `n5`pro0ecic : higen `pcwma `mPu.
* Av-en tie et-rapeza en noeb: hiezjen pie ma-

en-er-shoo oe-shie: ep ooik en tie epro-thesies: hiezjen ep sooma em Eptshois.
:  هيجين بى ما إن إيرشواوشى: * آفئين تى إترابيزا إن نوب
. هيجين إبصوما إم إبشويس: إب اويك إن تى إبروثيسيس
* Zij vergeleken de gouden tafel: met het altaar: en
het offerbrood: met het Lichaam van de Heer.

 بجسد:  وخبز التقدمة:  بالمذبح: * شبهوا المائدة الذهبية
.الرب

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Aven piarx3`erevc : higen Pencwt3r :
pi2ov2wov2i `mm3i : `nxanobi `ebol.
* Av-en pie arshie erevs: hiezjen Pensootier: pie
shoe-shoo oe-shie emmie: en ka novie evol.

 بى شوشو:  هيجين بين سوتير: * آفئين بى أرشى إيريفس
. إن كا نوفى إيفول: أو شى إممى
* Zij vergeleken de hogepriester: met onze
Verlosser: het ware offer: voor de vergeving
der zonden.
 لمغفرة:  الذبيحة الحقيقية:  بمخلصنا: * شبهوا رئيس الكهنة
. خطايانا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* Fai `eta4en4 `e`p2wi : `nov0vci`a ec23p :
higen pi+ : qa `povgai `mpenjenoc.
* Fai etaf enf e-epshooi: en oe thiesia es-shiep:
hiezjen pie-stavros: ga ep oe-khai em pen khe-nos.

 هيجين:  إن او ثي سيا إس شيب: * فاى إيطاف إنف إإبشوى
. خا إب او جاى إم بين جينوس: بي إسطافروس
* Hij die Zichzelf aanbood: als aanvaard
offer: op het kruis: voor de redding: van ons
geslacht.
 عن:  على الصليب:  ذبيحة مقبولة: * هذا الذى أصعد ذاته
. خالص جنسنا

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* A42wlem `ero4 : `nge Pe4iwt `n`aja0oc
: `m`fnav `nte han`arovhi : higen 5joljo0a.
* Af shoolem erof: enzje pef joot en aghathos:
em ef-nav ente han a-roehie: hiezjen tie Gholghotha.
 إم إفناف:  إنجى بيف يوت إن آغاثوس: * أف شوليم إيروف
. هيجين تى غولغوثا: انتى هان آروهى
* Zijn Goede Vader: rook Zijn offergeur: in
de avond: op Golgota.
. على الجلجثة:  وقت المساء:  أبوة الصالح: * فاشتمه

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

* A4ovwn
`m`fro
:
`mpiparadicoc
:
a4tac0o `nAdam : `ete4arx3 `nkecop.
* Af oe-oon em efro: em pie paraziesos: af
tasto en Adam: e-tef arshie en kesop.
 آف طاس طو إن:  إمبى باراذيسوس: او اوون إم إفرو
ُ * أف
.  إيتيف أرشى إن كيسوب: آدام
* Hij opende de poort: van het paradijs: en
herstelde Adam: weer in zijn eerste staat.
. مرة أخرى:  إلى رئاسته:  ورد أدم: * فتح باب الفردوس

Deel : 15

القطعة الخامسة عشر

*`Ebolhiten Mari`a: `t2eri `nIw`akim: ancoven
pi2ov2wov-2i: `mm3i `nxanobi `ebol.
* Evol hieten Maria: et sherie en Joakiem: an
soe-en pie shoe-shoo oe-shie emmie: en ka
novie evol.
 أنسو إين بى:  إت شيرى إن يواقيم: * إيفول هيتين ماريا
. إن كانوفى إيفول: شوشو أوشى إممى
* Door Maria: de dochter van Joachim: kenden wij
het ware offer: voor de vergeving der zonden.

:  عرفنا الذبيحة الحقيقية:  إبنة يواقيم: * من قبل مريم
.لمغفرة الخطايا

القطعة الخامسة عشر

Deel : 15

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

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: * آنون هون تين طوبه
.  إنطوتف إمبى ماى رومى: إبريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens liefheeft.

 عند محب:  برحمة بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا
.البشر
/

/

/

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

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

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
.رأفـاتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* نى تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسى: * فكـم بالحـرى
.يـاربى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باشويس إن نيك إربوميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إربف ميفئى: بى سونى إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدى ذكـرتـه:

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوى إنطا:  خابى ريف إرنوفى: * آنوك هو باشويس
. انؤميطانيا: إيرى
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطىء

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Matac0on F5: `eqovn `epek-ovgai: `ariov`i
neman: kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووى:  إيخون إى بيك اوجاى: * ما طاس طون إفنوتى
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  الى خالصك: * ردّنـا يا هللا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 ماروطاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وارحمنا:  أيها الــرب االله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Nai `k`iri `mpovmev`i : `w Penn3b P=xc : ek`e2wpi
qen tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .

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

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

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

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

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

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

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

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

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

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

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

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

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

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

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

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

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

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اووشت إمموك أوبي إخرستوس
ُ * تين
. جى ( أف ماسك ) أك سوتى إممون: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent ) geboren ( en heeft ons
verlost.
) النـك ( ُو ِلدت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
/

/

/

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا,النـور الحقيقي
نُعظمـك يَا أم
ُ
ت
, َوالـدةُ اإلل ِه,ُالعـذرا ُء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
,وخلص نفُــوسنـا
 أتى,خلص العالــم
لنـا ُم
َ
ُ
َ المجــ ُد
,لــك يـَـا سيــدُنـا و َملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات,الصديقيــن
ِ  تهليــ ُل, إكليـ ُل الشهــداء,فخــر الــرســل
ُ
ُ
,فــران الخطايـَـا
ُ ُ نـ
ُ  غـ, الكنائـس,بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
,ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُمجـده,ُالهــوتُ واحــد
ْ يـارب
ُ  يـار,ارحــم
ُ
. آميــن,يـارب بـارك
,ارحــم
ْ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب,اآلب
ُ اللـه,ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
ـرى وما ال
ُ  خالـ,الكل
َ ُ ما ي,ق السماء واألرض
ِ
ُ ,ع المسي ُح
ُ ُ  نـ,ــرى
إبـن اللـه
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
َ ُي
, المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهـور,الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

,غيـر مخلوق
 مـولـو ُد,حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ,نـور
َ
ُ
ِ
ِ
َ  الـذي به,الجـوهـر
 هــذا الـذي,كان ك َل شئ
مساو لآلب في
ِ
ُ
,سماء
نحــن
من أجلنـا
َّ  نـز َل من ال, ومن أجـ ِ ّل خالصنا,البشـر
ُ
,أنــس
 وت,وتجســ َد من الــروح القُــدس ومن مريــ َم العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم
َ ُوص ِل
َ  وتألـ َم وقـ ُ ِب,ـس البـُنطي
َ ط
صعــ َد إلى
َ  و,من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه,وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه
,سمــوات
َّ ال
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء
 الــذي, َـديـن األ َحيــا َء واألمــوات
َ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
,ق مــن اآلب
,ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
,ق فرري األنبيــــررـاء
ُ  الناطـررـ,نسجـررـ ُد لرره ونـُم ّجـررـد ُه مررع اآلب واالبررـن
 ونعتـرررررـرف,وبكنيسـرررررـة واحرررررـدة مقــدسرررررـة جامعرررررـة رســوليـرررررـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة,بمعمــوديرررـة واحـرررـدة لمغفــرررـرة الخطايــــرررـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esmaena .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine el`3alaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ
. إبـن اللـه
َ* أنت
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Ge avmack akcw5 `mmon .
* Zje ak av mask ak sotie immon .
. * جى أف ماسك أكسوتى إممون
* Want U bent geboren en heeft ons verlost.

. * ألنك ُو ِلدت وخلصتنا
* le2nnake Woledte we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .

. * وأغفر لنا خطايانا
* We `3fer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

, رب الصباؤوت, قدوس, قدوس,قدوس
,السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث,ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
, أيها الرب إله القوات كن معنا,القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

,ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي,حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
,صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
, والتي فعلناها بغير معرفة,التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل, يارب اغفرها لنا,الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب,اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــو َل ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De introductie tot de
Adam Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Loipon
an2an0wov5
: `e5`procevx3 : maren`cmov `epiran
: `nte Pau I=3c.
*Liepon an shan thoo-oetie: e-tie epros evshie:
maren esmoe e-pie ran: ente Pa-tshois Iesoes.

 مارين إسمو:  إى تى إبروس إفشى: * ليبون آن شان ثوأوتى
.  إنتى باشويس إيسوس: إي بيران
* En wanneer wij bijeenkomen: voor gebed: laat
ons dan zegenen de Naam: van mijn Heer Jezus.

 ربى:  فلنـبارك اسـم:  ما أجتمعـنا لـلصالة: * وأيضا إذا
.يسـوع

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Ge tenna`cmov `erok : `w Pau
I=3c : nahmen qen Pekran : ge
anerhelpic `erok.
*Zje ten na esmoe irok: o Pa-tshois Iesoes:
nahmen gen pekran: zje an er helpies erok.
 ناهمين خين:  أوباشويس إيسوس: * جى تين نا إسمو إيروك
. جى أن إرهيلبيس إيروك: بيكران
* Wij zegenen U: o mijn Heer Jezus: red ons
door Uw Naam: want wij hopen op U.
 ألننـا تـوكلنـا:  نجـنا بإسمـك:  يـاربى يسـوع: * ألننـا نبـاركك
.عليــك

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* E0renhwc
`erok
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v:
ge avmack akcw5 `mmon .
*Ethren hoos erok: nem pek jot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sootie
emmon.

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * إثرين هوس إيروك
. جى أف ماسك أكسوتى إممون:إبنفما إثؤواب
* Dat wij U mogen prijzen: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.

 ألنـك:  والـروح القـدس:  مـع أبيـك الصالح: * لكى نسبحـك
.ُو ِلدت وخلصتنا

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

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

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige Geest:
nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen. Amen.

:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.وإلي دهـــر الـدهــور آميـن

De Maandag Theotokie

ثيؤطوكية يوم اإلثنين

Deel : 1

القطعة االولى

`Adam `eti efoi@ `nemkah`nhyt@
af]ma] `nje `P=o=c@ etac;of
`etefar,y.
Adam e-tie ef oi, en em kah en hiet, af tie
matie enzje Eptshois, etas-tof e-tef arshie.
:  أفتى ماتى إنجى ابشويس:  إن إمكاه إنهيت: آدام إيتى إفؤى
.إيطاس توف إيتيف أرشى
Terwijl Adam bedroefd was, was de Heer verheugd,
om hem terug te brengen, tot zijn eerste staat.

. إلى رئاسته: سر الرب أن يرده
ُ :  هو حزين: آدم بينما

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 2

القطعة الثانية

`Eua ;y`etafer-hal `mmoc@ `nje
pihof@ ac[i`apo-vacic@ `ebolhiten
`P=o=c.
Eva thie etaf er hal emmos, enzje pie hof, as
etshie a-po fa-sies, evol hieten Eptshois.
 أستشى أبو:  انجى بى هوف: ايفا ثى إيطاف إيرهال إمموس
. إيفول هيتين ابشويس: فاسيسن
Eva die verleid was, door de slang, werd
veroordeeld, door de Heer.
. من ِقبَل الرب:  ُحكم عليها:  أغرتها الحية: حواء التي

Deel : 2

القطعة الثانية

Je qen ou`asai@ ]na`;rou`asai@
neemkah`nhyt@ nem nefiahom.

`nje

Zje gen oe a-shai, tie na ethroe a-shai, enzje
ne-emkah en hiet, nem nefia-hom
:  إنجى نى إمكاه إنهيت:  تينا إثرو آشاى: جى خين أوشاى
.نيم ني فى آهوم
“In overvloed, zal Ik vermeerderen, uw
smarten, en uw zuchten.”
. وتنهداتِك:  أحزانِك:  أكثر: ان بالكثرة

Deel : 2

القطعة الثانية

Afsenhyt `nje `P=o=c@ hiten tefmetmairwmi@
af]ma] `nkecop@ `eaic `nremhe.
Af shenhiet enzje Eptshois, hieten tef met mai
roomie, af tie matie en kesop, e-ais en remhe.
:  هيتين تيف ميت ماى رومى: آف شينهيت إنجى إبشويس
. إى أيس إنريمهى: إفتى ماتى إنكيسوب
Maar God was barmhartig, door Zijn
menslievend-heid, en was verheugd, om haar
weer te bevrijden.
. بعتقها: سر مرة أخرى
ُ  و:  من ِقبَل محبته للبشر: تحنَّن الرب

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 3

القطعة الثالثة

I=y=c P=,=c pilogoc @ `etaf[icarx @
af-swpi `nqyten@ `annau `epef`wou.
Iesoes Piegristos pie loghos, etaf etshie sareks, af
shoopie en-gieten, an nav e-pef oo-oe.

 أف:  إيطافتشى ساركس: إيسوس بخرستوس بى لوغوس
.اوواو
 أن ناف إى بيف: شوبى إنخيتين
ُ
Jezus Christus het Woord, die het vlees aannam,
heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn glorie
aanschouwd.

. ورأينا مجده:  وحل فينا:  الذي تجسد: يسوع المسيح الكلمة

Deel : 3

القطعة الثالثة

` `vry] `m`p`wou@ `nousyri `mmauatf @ `ntotf
M
`mpefiwt@ af]ma] `e`vnah-men.
Em efrietie em ep oo-oe, en oe-shierie em
mavatf, en totf em pef joot, af tie matie e-ef
nahmen.
 إنطوتف:  إن اوشيرى إممافاطف: اوواو
إمفريتى إم بي
ُ
.  أفتى ماتى إفناهمين: إمبيف يوت
Gelijk de glorie, van de Enige Zoon, van Zijn
Vader. Hij was verheugd om ons te redden.
. أن يخلصنا: سر
ُ  قد:  إبن وحيد ألبيه: مثل مجد

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 4

القطعة الرابعة

Nafnau qen nibal@ `m`provytikon@
`epimuctyrion@
`nte
Emmanouyl.
Naf nav gen nie val, em eprofietiekon, e-pie
miestirion, ente Emmanoe-iel.
:  إيبى ميستيريون:  إم إبروفيتيكون: ناف ناف خين نى فال
. إنتى إممانوئيل
Jesaja heeft de mysteries, gezien van
Emmanuël, met profetisch, inzicht.
. عمانوئيل:  إلى سر:  بأعين النبوة: كان ينظر

Deel : 4

القطعة الرابعة

` je Ycayac@ pinis] `m`provytyc@ e;be vai
N
afws `ebol@ efjw `mmoc.
Enzje Iesa-iejas, pie nieshtie em eprofieties,
ethve fai af oosh evol, ef khoo emmos.
 اتفى فاى إفؤش:  بى نيشتى إم ابروفيتيس: إنجى إيصائياس
.  إفجو إمموس: ايفول
Daarom heeft Jesaja, de grote profeet,
uitgeroepen, en gezegd:
. قائال:  فلهذا صرخ:  النبى العظيم: إشعياء

Deel : 4

القطعة الرابعة

Je aumici nan `nou`alou@ au] nan `nousyri@
vyetere tefar,y @ ,y hijen tefnahbi.
Zje av miesie nan en oe-aloe, av tie nan en oeshierie, fie-et e-re tef arshie, kie hiezjen tef nahvie.

 في إيت:  أفتى نان إن او شيرى: او آلو
ُ جى أفميسى نان إن
. كى هيجين تيف ناهفى: إيرى تيف أرشى
“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en Zijn heerschappij rust, op Zijn
schouders.”
. رئاسته على كتفه:  وأُعطينا أبنا:  ولد: إنه ُو ِل َد لنا

Deel : 4

القطعة الرابعة

`V]
vyetjor@
`nexouciactyc@
piaggeloc@ n
` te pinis] `nco[ni.

ouoh

Efnoetie fie et khor, en ek-soe-sias-ties, oewoh
pie ankhelos, ente pie nieshtie en so-tshnie.
: أووه بى أنجيلوس: إكسوسياس تيس
 إن: إفنوتى فى إتجور
ُ
.اتتى بي نيشتى إنسوتشنى
De Krachtige God, de Heerser, en de Engel,
van de Grote Wijsheid.
. المشورة العُظمى:  ومالك:  المتسلط: اإلله القوي

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 5

القطعة الخامسة

Rasi ouoh ;elyl@ `w `pgenoc
`nnirwmi@ je pairy] `a`V]@ menre
pikocmoc.
Rashie oewoh theliel, oo ep khenos en nie roomie,
zje pai rietie a-Efnoetie, menre pie kosmos.

 جى باى:  أو إب جينوس إن نى رومى: راشى أووه ثيليل
. مينرى بى كوزموس: ريتى آ إفنوتى
Verblijd u en verheugt u, O menselijk geslacht,
want alzo lief heeft God, de wereld gehad,

. أحب هللا العالم:  ألنه هكذا:  يا جنس البشر: إفرحوا وتهللوا

Deel : 5

القطعة الخامسة

Hwcte `ntef]@ `mpefsyri `mmenrit
nye;nah] `erof@ e;rouwnq sa `eneh.

qa@

Hoos-te entef tie, em pef Shierie em menriet,
ga nie eth-nahtie erof, ethroe-oong sha eneh.
 خانى إثناهتى:  إم بيف شيرى إم مينريت: هوستى إنتيف تى
. إثرو اونخ شا إينيه: إيروف
dat Hij Zijn geliefde Zoon, heeft gegeven, opdat één
ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven zou.

 لكري يحيرروا إلررى:  عررن المررؤمنين برره:  إبنرره الحبيررب: حتررى بررذل
.األبد

Deel : 5

القطعة الخامسة

Au[ro gar `erof@ hiten tefmetsenhyt@
ouoh afouwrp nan@ `mpef`jvoi et[oci.
Av etshro ghar erof, hieten tef met shenhiet, oewoh
af oe-oorp nan, em pef ekhfoi et-etshosie.

 أووه أف:  هيتين تيف ميت شينهيت: آف إتشرو غار إيروف
. إمبيف إجفوى إتتشوسى: او اوورب نان
ُ
Want Hij heeft overwonnen, door Zijn
barmhartig-heid, en zond tot ons, Zijn
verheven arm.
ُ ألنه
. ذراعه العالية:  وأرسل لنا:  من تحننه: غلَب

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 6

القطعة السادسة

Vyetsop@ vy`enafsop@ vy`etaf`i@
palin on `fnyou.
Fie etshop, fie e-naf shop, fie etaf ie, palien on
ef nie-oe.
 بالين أون:  فى ايطاف إى:  فى إيناف شوب: فى إتشوب
.إفنيو
Hij die is, en die was, Hij die gekomen is, en
die weder komen zal.
. وأيضا يأتي:  الذي آتى:  الذي كان: الكائن

Deel : 6

القطعة السادسة

I=y=c P=,=c pilogoc@ e` taf[icarx@
oumetatsibt@ afswpi `nrwmi `ntelioc.

qen

Iesoes Piegristos pie loghos, etaf etshie sareks, gen
oe met at shiebtie, af shoopie en roomie en telios.

:  إيطاف إتشى ساركس: ايسوس بخرستوس بى لوغوس
.  افشوبي إنرومى انتى ليوس: خين أوميت أت شيفتى
Jezus Christus het Woord, die het vlees
aannam, zonder verandering, en een
volmaakt mens werd.
 وصرررار:  بغيرررر تغييررر:  الررذي تجسررد: يسرروع المسرريح الكلمرررة
.إنسانا كامال

Deel : 6

القطعة السادسة

` pefjws `mpef;wq@ oude `mpefvwrj@ kata
M
`hli `n`cmot@ menenca ]metouai.
Em pef khoosh em pef thoog, oe-ze em pef rookh,
kata ehlie en esmot, menensa tie met oewai.

 كاطا:  أوذى إمبيف فوورج: إمبيف جووش إمبيف ثووخ
.  ميننصا تى ميت أواى: إهلى إن إسموت
Zonder verandering of vermenging, of
scheiding van Zijn Wezen, van welke aard
ook, na de éénwording.
 مرن بعرد:  بشرئ مرن األنرواع:  ولم يفترق: لم يفض ولم يختلط
.اإلتحاد

Deel : 6

القطعة السادسة

Alla ouvucic `nouwt@ ouhupoctacic `nouwt@
ou`proc`opon `nouwt@ `nte `V] pilogoc.
Alla oe fiesies en oe-oot, oe hiepostasies en oe-oot,
oe epros-opon en oe-oot, ente Efnoetie pie loghos.

اواووت
ُ اوهيبوس طاسيس إن
ُ : اواووت
ُ او في سيس إن
ُ ألال
. انتى افنوتى بى لوغوس: اواووت
ُ  او إبروس اوبون إن:
Maar met één natuur, één hypostase, en één
persoon, van God het Woord.
. هلل الكلمة:  وشخص واحد:  وأ ُقنوم واحد: بل بطبيعة واحدة

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 7

القطعة السابعة

<ere By;leem@ `tpolic `nni`provytyc@ ;y`etaumec P=,=c `nqytc@ pimah`cnau `n`Adam.
Shere Biethle-em, et polies en nie eprofieties, thie etav
mes Piegristos en giets, pie mah esnav en Adam.

 ثى إيطاف:  إت بوليس إن نى إبروفيتيس: شيرى فيثليئيم
. بى ماه اسنوتى إن آدام: ميس بخرستوس انخيتس
Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten,
waar Christus is geboren, de Tweede Adam.

 المسريح أدم:  التي ُو ِل َد فيهرا:  مدينة األنبياء: السالم لبيت لحم
.الثاني

Deel : 7

القطعة السابعة

Hina `ntefta;co `n`Adam@ pihouit `nrwmi@ pi
`ebolqen `pkahi@ e` piPara-dicoc.
Hiena entef tas-to en Adam, pie hoewiet en
roomie, pie evol gen ep kahie, e-pie
paraziesos.
 بى ايفول خين:  بى هويت إنرومى: هينا إنتيف طاستو إن آدام
. إيبى باراذيسوس: إبكاهى
Om Adam de eerste mens, gemaakt van stof,
terug te brengen, naar het Paradijs.
. إلى الفردوس:  الترابي:  اإلنسان األول: لكي يرد آدم

Deel : 7

القطعة السابعة

Ouoh `ntefbwl `ebol@ `n`t`apovacic `m`vmou@ je
`Adam `n;ok oukahi@ `,natac;ok `e`pkahi.
Oewoh entef vol evol, en et a-pofasies em efmoe, zje
Adam enthof oe-kahie, ek na tas-tok e-ep kahie.

 جى آدام: إفمو
 إن إت أبو فاسيس إم: أووه إنتيف فول إيفول
ُ
.  إك نا طاس طوك إإبكاهى: إنثوك أو كاهى
En om ons vrij te spreken, van het vonnis van
de dood: “Adam stof zijt gij, en tot stof zult
gij wederkeren.”
 وإلررى التررراب:  أنررت تررراب:  إنررك يررا آدم: ويحررل قضررية المرروت
.تعود

Deel : 7

القطعة السابعة

Pima gar `etaf`asai@ `mmof `nje `vnobi@
aferhou`o `asai `nqytf@ n
` je pi`hmot `mP=,=c.
Pie ma ghar etaf a-shai, emmof enzje ef novie, af er
hoe-o a-shai en gietf, enzje pie ehmot em Piegristos.

إيرهو او
 أف:  إمموف إنجى إفنوفى: بي ما غار إيطاف آشاى
ُ
. انجى بى إهموت إم بخرستوس: آشاى انخيتف
Want waar evenwel, de zonde toenam, werd de
genade van Christus, meer dan overvloedig.

 نعمرة:  تفاضرلت فيره:  كثررت فيره الخطيرة: ألن الموضع الرذي
.المسيح

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 8

القطعة الثامنة

"u,y
niben
rasi@
ouoh
ceer,wreuin@ nem niaggeloc@ euhwc
`e`pouro P=,=c.
Epsieshie nieven rashie, oewoh se-er goorevien,
nem nie ankhelos, ev hoos e-epoero Piegristos.

 نيم نى:  أووه سى إيرخووريفين: إبسيشى نيفين راشى
. إفهوس إإبؤرو بخرستوس: أنجيلوس
Alle zielen verblijden zich, en zingen, met de
engelen, en prijzen Christus de Koning.

 ُمسرربحين الملررك:  مررع المالئكررة:  تفرررح وترتررل: كررل األنفررس
.المسيح

Deel : 8
القطعة الثامنة
Euws `ebol eujw `mmoc@ je ou`wou qen ny-et[oci
`m`V]@ nem ouhiryny hijen pi-kahi@ nem ou]ma]
qen nirwmi.
Ev oosh evol ev kho emmos, zje oe-oo-oe gen nie etetshosie em Efnoetie, nem oe-hierinie hiezjen pie
kahie, nem oe-tie matie gen nie roomie.
اوواو خين نى إتتشوسى امفنوتى
او
ُ
ُ  جى: إفؤش إيفول إفجو إمموس
. نيم اوتى ماتى خين نى رومى:  نيم او هيرينى هيجين بى كاهى:
Roepend en zeggend: “Ere zij God in den Hoge,
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

: وعلرى األرض السرالم:  المجرد هلل فري األعرالي: وصارخين قائلين
.وفي الناس المسرة

Deel : 8

القطعة الثامنة

Je afbwl gar `ebol@ `mpijin`i `e`;my]@
afqwteb qen oujwk@ `n]metjaji.
Zje af vool ghar evol, em pie zj-ien ie e-ethmietie,
af gooteb gen oe khook, en tie met khazj-ie.

 أفخوتيب:  إمبى جين إى إإثميتى: جى آف فول غار إيفول
. إنتى ميت جاجى: خين أوجوك
Want Hij heeft,
de tussenmuur weggebroken, en Hij heeft de vijand-schap
gedood, met volmaaktheid.
. بالكمال:  وقتل العداوة:  الحاجز: ألنه ح َّل

Deel : 8

القطعة الثامنة

Afvwq `mpi`cqi `njij@ n
` te ]metbwk@ `nte
`Adam nem `Eua@ afaitou `nremhe.
Af foog em pie esgie en zj-iekh, ente tie met
vook, ente Adam nem Eva, af ai-toe en remhe.
 إنتى آدام نيم:  انتى تى ميت فوك: آف فوخ إمبى إسخى إنجيج
. أف أيتو إنريمهى: إيفا
Hij heeft het vonnis, van de sla-vernij
verscheurd, van Adam en Eva, en Hij heeft
hen bevrijd.
َّ
. وحررهما:  التي آلدم وحواء:  يد العبودية: ومزق كتاب

Deel : 8

القطعة الثامنة

Nje vy`etafmacf nan@ qen `;baki `nDauid@
kata `pcaji `mpiaggeloc@ pencwtyr I=y=c.
Enzje fie etaf masf nan, gen eth-vakie en Davied,
kata ep sazj-ie em pie ankhelos, Pensootier Iesoes.

 كاطا:  خين إثفاكى إن دافيد: إنجى في إيطاف ماسف نان
. بين سوتير إيسوس: إبصاجى امبى آنجيلوس
Hij die voor ons geboren is, in de stad van
David, is onze Verlosser Jezus, zoals de engel
gesproken had.
. كقول المالك:  مخلصنا يسوع:  في مدينة داود: الذي ُولد لنا

Refrein

المرد

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3
bashar : 7ete gallasna.

Deel : 9

القطعة التاسعة

Ououwini pe `V]@ efswp qen
piouwini@ hanaggeloc `nouwini@
eterhumnoc `erof.
Oe oe-ooinie pe Efnoetie, et-shoop gen pie oeooinie, han ankhelos en oe-ooinie, et er hiemnos
erof.

 هان:اواووينى
ُ  إفشوب خين بى: اواوويني بى إفنوتى
ُ او
ُ
. إيت إير هيمنوس إيروف: آنجيلوس إن اواوويني
God is licht, Hij bewoont het licht, en de engelen
van het licht, zingen tot Hem.

. مالئكة النور: تسبحه:  وساكن في النور: هللا هو نور

Deel : 9

القطعة التاسعة

`A piouwini sai@ `ebolqen Maria@ `a`elicabet
mici@ m
` pi`prodromoc.
A-pie oe-ooinie shai, evol gen Maria, aEliesabet miesie, em pie eprodromos.
:  آ إليصابيت ميسى:  أيفول خين ماريا: اواووينى شاى
ُ آبى
.إمبى إبروذروموس
Het licht heeft geschenen, uit Maria, en
Elizabeth, heeft de voorloper gebaard.
. ولدت السابق:  وأليصابات:  من مريم: النور أشرق

Deel : 9

القطعة التاسعة

A pi`pneuma =e=;=u@ nehci qen Dauid@ je twnk
`ari'alin@ je `apiouwini sai.
A-pie Pnevma eth-oewab, nehsie gen Davied,
zje toonk aripsalien, zje a-pie oe-ooinie shai.
: جى طونك آربصالين:  نيهسى خين دافيد: آبى إبنفما إثؤاب
.اواوويني شاى
ُ جى آبى
De Heilige Geest, ontwaakte in David, en
sprak “Sta op en zing, want het licht heeft
geschenen.”
. النور قد أشرق:  قم رتل ألن:  أيقظ داود قائال: الروح القدس

Deel : 9

القطعة التاسعة

Aftwnf `nje Dauid@ pihumnodoc =e=;=u@ af[i
`ntefku;ara@ `m`pneumatikon.
Af toonf enzje Davied, pie hiemnozos ethoewab, af ethsie en tef kiethara, em
epnevmatiekon.
 أفتشى إنتيف:  بى هيمنوذوس إثؤاب: أفتوتف إنجى دافيد
. إم إبنفما تيكون: كيثارا
David de heilige Psalmist, stond op, en nam,
zijn geestelijk citer.
. الروحيه:  وأخذ قيثارته:  المرتل القديس: فقام داود

Deel : 9

القطعة التاسعة

Afhwl `e]ekklycia@ `pyi `nte niaggeloc@
afhwc aferhumnoc@ `e]`Triac =e=;=u.
Af hool e-tie ekliesia, ep-ie enten ie ankhelos,
af hoos af er hiemnos, e-tie Trias eth-oewab.
 أفهوس أف:  إبئى إنتى نى أنجيلوس: أفهول إيتى إككليسيا
. إيتى إترياس اثؤاب: إرهيمنوس
Hij ging naar de Tempel, het huis van de
engelen, Hij prees en zong, tot de Heilige
Drie-eenheid.
 للثررالوث: س ربَح ورت َّ رل
َ َ ف:  بيررت المالئكررة: ومضررى إلررى البيعررة
.القدوس

Deel : 9

القطعة التاسعة

Je qen pekouwini@ `P=o=c en`enau `eouwini@
maref`i `nje peknai@ `nnyet-cwoun `mmok.
Zje gen pek oe-ooinie, Eptshois en e-nav e-oeooinie, maref-ie enzje pek nai, en nie et-soo-oen
emmok.

: اواووينى
ُ  ابشويس إن إيناف إى: اواووينى
ُ جى خين بيك
.إتسوواون إمموك
 إن نى: ماريف إي إنجى بيك ناى
ُ
Zeggende: “In Uw licht, O Heer zien wij het licht,
bestendig Uw genade, voor wie U kennen.”

 للرررذين:  فلترررأت رحمترررك:  يرررا رب نعررراين نرررورا: قرررائال بنرررورك
.يعرفونك
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القطعة التاسعة

Piouwini `nta`vmyi@ vyeterouwini@ `e-rwmi
niben@ e;nyou `epikocmoc.
Pie oo-oinie enta efmie, fie et-er oe-ooinie, eroomie nieven, ethnie-oe e-pie kosmos.
:  إيرومى نيفين: اواووينى
ُ اواووينى إنطا إفمى فى إت إر
ُ بى
.إثنيو إيبى كوزموس
U, het ware licht, die ieder mens verlicht, die
in de wereld komt.
. آتيا إلى العالم:  لكل إنسان:  الذي يضئ: أيها النور الحقيقي

Deel : 9

القطعة التاسعة

Ak`i `epikocmoc@ hiten tekmetmai-rwmi@
`a]ktycic tyrc@ ;elyl qa pekjini.
Ak-ie e-pie kosmos, hieten tek met mai roomie, atie ek tie-sies tiers, theliel ga pek zj-ien ie.

 آتى:  هيتين تيك ميت ماى رومى: أك إي إيبى كوزموس
. ثيليل خابيك جنيئى: إكتيسيس تيرس
In Uw mens-lievendheid, bent U in de wereld
gekomen, en de hele schepping, heeft zich
over Uw komst verblijd.
 تهللت:  وكل الخليقة:  بمحبتك للبشر: أتيت إلى العالم
.بمجيئك

Deel : 9

القطعة التاسعة

Akcw] `n`adam@ `ebolqen ]`apaty@ aker `eua
`nremhe@ qen ninakhi `nte `vmou.
Ak sootie en Adam, evol gen tie a-patie, ak er
Eva en remhe, gen nie nak-hie ente efmoe.
 أك إير إيفا إن ريمهى:  إيفول خين تى آباتى: أكسوتى إن آدام
. خين نى ناكهى إنتى إفمو:
U hebt Adam verlost, van de verleiding, en
Eva bevrijd, van de pijnen van de dood.
. من طلقات الموت:  وعتقت حواء:  من ال ِغواية: خلَّصت آدم

Deel : 9

القطعة التاسعة

Ak] nan `mpi`Pneuma@ `nte ]metsyri@
enhwc en`cmou `erok@ nem nekaggeloc.
Ak tie nan em pie epnevma, ente tie met shierie, en
hoos en esmoe erok, nem nek ankhelos.

 إنهوس إن:  انتى تي ميت شيرى: أك تى نان إمبى إبنفما
.  نيم نيك آنجيلوس: إسمو إيروك
U hebt ons de Geest, van het kindschap
gegeven; daarom prijzen en zegenen wij U,
met Uw engelen.
. مع مالئكتك:  نُسبحك ونُباركك:  روح البنوة: أعطيتنا

المرد

Refrein

Afsai cwmatikwc @ `ebolqen ]par;enoc @
a[ne `cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af shai soomatikoos, evol gen tie parthenos, atshne
esper-ma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشيني:  ايفول خين تى بارثينوس: أفشاى صوماتيكوس
. شا إنتيف سوتى إممون: إسبيرما إنرومى
Hij straalde in het vlees, aangenomen van de Maagd,
zon-der menselijk zaad, om ons te verlossen.

. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: أشرق جسديا
Ashrak khesedi-jan : mine el-3azra2 : bi`3eiri zer3 bashar
: 7ete gallasna.

/ / /

De Maandag Lobsh
لُبش يوم اإلثنين

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Palac gar etjwjeb@ ouoh
`nrefernobi@
na`sjemjom
an
`ecaji@ `mpetaio Maria.
Palas ghar et kho-zjeb, oewoh en ref er novie, na
esh zjem khom an e-sazj-ie, em pe tajo Maria.

 نا إش جيم:  اووه إنريف إرنوفى: باالس غار إتجو جيب
.  إمبى طايو ماريا: جوم آن إى ساجى
Mijn zwakke en zondige tong, is niet in staat, om te
spreken, van uw roem O Maria.

 بكرامتِك يا:  ال يقدر أن ينطق:  الخاطئ: لسانى الضعيف
.مريم
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لُبش يوم اإلثنين

Adam gar peniwt@ pisorp
`n;amio@ qen nenjij `m`V]@
pidymiourgoc.

Adam ghar penjoot, pie shorp en thamio, gen
nen zj-iekh em Efnoetie, pie ziemie-oer-ghos.
 خين نين جيج:  بى شورب إن ثاميو: آدام غار بين يوت
.  بى ذيمى أورغوس: إمفنوتى
Want Adam onze vader, het eerste schepsel,
van de handen van God, de Schepper.
. هللا الخالق:  بيدى:  المخلوق األول: ألن آدم أبانا

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Hiten `pco[ni `n`eua@ tensorpi `mmau@ afouwm
`nje `adam@ `ebolqen `poutah `mpi`ssyn.
Hieten ep sot-shnie en Eva, ten shorpie emmav, af
oe-oom enzje Adam, evol gen ep oetah em pie eshshien.

اواووم
ُ  أف:  تين شوربى إمماف: هيتين إب سوتشنى إن إيفا
. إيفول خين ابؤطاه إمبى إش شين: إنجى آدام
Door de raad van Eva, onze eerste moeder, at
Adam, van de vrucht van de boom.
. من ثمرة الشجرة:  أكل آدم:  أ ُمنا األولى: بمشورة حواء

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Af`i hijen pengenoc@ nem ]`ktycic tyrc@ nem
piersisi@ `nte `vmou nem `ptako.
Af ie hiezjen pen khenos, nem tie ektiesies tiers,
enzje pie er shieshie, ente efmoe nem ep tako.

 إنجى:  نيم تي إك تيسيس تيرس: أفئى هيجين بين جينوس
.  انتى إفمو نيم إبطاكو: بى إرشيشى
Zo kwam over ons geslacht, en de hele
schepping, de macht van de dood, en het
verderf.
. سلطان الموت والفساد:  وكل الخليقة: فجاء على جنسنا

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

` bolhiten Maria@ ];e`otokoc@ au-tac;o
E
`n`adam@ e` tefar,y `nkecop.
Evol hieten Maria, tie theotokos, av tasto en
Adam, e-tef arshie en kesop.
 إى:  أفطاستو إن آدام:  تى ثيؤطوكوس: ايفول هيتين ماريا
.تيف أرشى إنكيسوب
Door Maria, de Moeder van God, werd Adam
weer teruggebracht, tot zijn eerste staat.
 دفعررة:  أ ُرجررع آدم إلررى رئاسررته:  والرردة اإللرره: ومررن ِقبَ رل مررريم
.أخرى

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Ic niourwou et[oci @ Dauid nem Colomwn@
euerhumnoc `eroc@ eu]taio nac.
Ies nie oeroo-oe et-etshosie, Davied nem
Solomoon, ev er hiemnos eros, ev tie taio nas.
 إف:  دافيد نيم سولومون: يس نى اورواو إتتشوسى
. إفتى طايو ناس: إرهيمنوس إيروس
De twee verheven koningen, David en
Salomo, zingen tot haar, en vereren haar.
:  يرررررتالن لهررررا:  داود وسررررليمان: هررررا أن الم ِلكررررين العرررراليين
.ويكرمانها

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Dauid pi`provytyc @ caji `epectaio @ afmou]
`eroc @ je ]baki `nte `V].
Davied pie eprofieties, sazj-ie e-pes tajo, af
moetie eros, zje tie vakie ente Efnoetie.
 أفموتى إيروس:  صاجى إى بيس طايو: دافيد بى ابروفيتيس
. جى تى فاكى انتى إفنوتى:
David de profeet, sprak van haar eer, en
noemde haar, de Stad van God.
. مدينة هللا:  ودعاها:  تكلم بكرامتها: داود النبي

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Colomwn de on@ piekklyciactyc@ qen pijw
`nte nijw@ m
` pairy] efjw `mmoc.
Solomoon ze on, pie eklie-sias-ties, gen pie
khoo enten ie khoo, em pai rietie ef khoo
emmos.
 خين بيجو إنتى:  بى إككليسياس تيس: سولوموون ذى اون
. إمباى ريتى افجوس إمموس: نيجو
En ook Salomo, de Ecclesiasticus (Prediker),
sprak evenzo, in het Lied der Liederen.
. نشيد األنشاد:  هكذا يقول في:  الجامعة: وأيضا سليمان

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Je tacwni ta`sveri@ ;yetjyk `ebol@ pi`c;oi
`nte ne`hbwc@ ou`arwmata pe.
Zje ta soonie ta eshfierie, thie et zj-iek evol,
pie estoi ente ne ehvoos, oe aroomata pe.
 بى إستوى إنتى:  ثى إتجيك ايفول: جى طاسوني طا إشفيرى
.او آروماطا بى
ُ : نى إهفوس
“Mijn zuster, en mijn volmaakte bruid, de
geur van uw klederen, is als een aroma.”
. هي عنبر:  رائحة ثيابك:  الكاملة: يا أختي وخليلتي

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Nipar;enoc tyrou@ menre pitoubo@ hina
`ntetenswpi `nseri@ `n;y=e=;=u Maria.
Nie parthenos tieroe, menre pie toevo, hiena
ente ten-shoopie en sherie, en thie eth-oewab
Maria.
 هينا انتى تين شوبى:  مينرى بى طوفو: نى بارثينوس تيرو
.  إن ثى اثؤاب ماريا: إنشيرى
O al u maagden, hebt de reinheid lief, om
dochters te worden, van de heilige Maria.
َّ  لكررري تصر: رربن الطهرررارة
َّ  أحبر: يرررا جميرررع العرررذارى
: رررن بنرررات
.للقديسة مريم

De Maandag Lobsh

لُبش يوم اإلثنين

Je ouyi `ebolhitotc@ `a`pgenoc `nnihomi@ jimi
`nouparrycia@ m
` pe`m;o `ebol `m`P=o=c.
Zje oe-ie evol hie tots, a-ep khenos en nie
hiomie, zj-iemie en oe par-riesia, em pe emtho
evol em Eptshois.
 جيمى:  آإبجينوس إن نى هيومى: اويى إيفول هيتوتس
ُ جى
. إمبى امثو ايفول إمبشويس: إن أو باريسيا
Want door haar, winnen alle vrouwen, gunst,
voor de Heer.
. أمام الرب:  دالة:  وجدت النساء: ألن من قِبَلها

لُبش يوم اإلثنين

De Maandag Lobsh

` non hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
A
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens liefheeft.

 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: ونحـن أيضا
.محـب البشــر
/ / /

De beëindiging van
de Adam Theotokie
ختام الثيؤطوكيات االدام

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

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

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
.رأفـاتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* نى تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسى: * فكـم بالحـرى
.يـاربى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باشويس إن نيك إربوميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إربف ميفئى: بى سونى إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدى ذكـرتـه:

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi :
ma`tcaboi `nta`iri : `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma
et sa-voi enta ie-rie: en-oe metania.
 ما إتصافوى إنطا:  خابى ريف إرنوفى: * آنوك هو باشويس
. انؤميطانيا: إيرى
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطىء

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.

* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er
novie: em efrietie entef tas tof: entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه
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* Matac0on F5: `eqovn `epek-ovgai: `ariov`i
neman: kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai:
arie oe-wie neman: kata tek met aghathos.
 آرى اووى:  إيخون إى بيك اوجاى: * ما طاس طون إفنوتى
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  الى خالصك: * ردّنـا يا هللا

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 ماروطاهون:  اووه إن نائيت: * جي إنثوك او أغاثوس
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح
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* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr:
ovoh nai nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie
Pensootier: oewoh nai nan: kata pek nieshtie en
nai.

 اووه:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

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

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبى خين تين ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا قـائـال
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* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيرينى إم:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
. تى كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمى أنـا
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*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntek-hir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

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

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

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

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

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

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

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا
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* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem Pekiwt `n`aja0oc
: nem P=p=na =e=0v : ge ( avmack ) akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( av mask )
sootie emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اووشت إمموك أوبي إخرستوس
ُ * تين
. جى ( أف ماسك ) أك سوتى إممون: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent ) geboren ( en heeft ons
verlost.
) النـك ( ُو ِلدت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
/

/

/

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا,النـور الحقيقي
نُعظمـك يَا أم
ُ
ت
, َوالـدةُ اإلل ِه,ُالعـذرا ُء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
,وخلص نفُــوسنـا
 أتى,خلص العالــم
لنـا ُم
َ
ُ
َ المجــ ُد
,لــك يـَـا سيــدُنـا و َملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات,الصديقيــن
ِ  تهليــ ُل, إكليـ ُل الشهــداء,فخــر الــرســل
ُ
ُ
,فــران الخطايـَـا
ُ ُ نـ
ُ  غـ, الكنائـس,بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
,ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُمجـده,ُالهــوتُ واحــد
ْ يـارب
ُ  يـار,ارحــم
ُ
. آميــن,يـارب بـارك
,ارحــم
ْ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب,اآلب
ُ اللـه,ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
ـرى وما ال
ُ  خالـ,الكل
َ ُ ما ي,ق السماء واألرض
ِ
ُ ,ع المسي ُح
ُ ُ  نـ,ــرى
إبـن اللـه
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
َ ُي
, المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهـور,الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

,غيـر مخلوق
 مـولـو ُد,حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ,نـور
َ
ُ
ِ
ِ
َ  الـذي به,الجـوهـر
 هــذا الـذي,كان ك َل شئ
مساو لآلب في
ِ
ُ
,سماء
نحــن
من أجلنـا
َّ  نـز َل من ال, ومن أجـ ِ ّل خالصنا,البشـر
ُ
,أنــس
 وت,وتجســ َد من الــروح القُــدس ومن مريــ َم العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم
َ ُوص ِل
َ  وتألـ َم وقـ ُ ِب,ـس البـُنطي
َ ط
صعــ َد إلى
َ  و,من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه,وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه
,سمــوات
َّ ال
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء
 الــذي, َـديـن األ َحيــا َء واألمــوات
َ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
,ق مــن اآلب
,ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
,ق فرري األنبيــــررـاء
ُ  الناطـررـ,نسجـررـ ُد لرره ونـُم ّجـررـد ُه مررع اآلب واالبررـن
 ونعتـرررررـرف,وبكنيسـرررررـة واحرررررـدة مقــدسرررررـة جامعرررررـة رســوليـرررررـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة,بمعمــوديرررـة واحـرررـدة لمغفــرررـرة الخطايــــرررـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esmaena .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine el`3alaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ
. إبـن اللـه
َ* أنت
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Ge avmack akcw5 `mmon .
* Zje ak av mask ak sotie immon .
. * جى أف ماسك أكسوتى إممون
* Want U bent geboren en heeft ons verlost.

. * ألنك ُو ِلدت وخلصتنا
* le2nnake Woledte we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .

. * وأغفر لنا خطايانا
* We `3fer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

, رب الصباؤوت, قدوس, قدوس,قدوس
,السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث,ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
, أيها الرب إله القوات كن معنا,القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

,ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي,حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
,صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
, والتي فعلناها بغير معرفة,التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل, يارب اغفرها لنا,الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب,اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــو َل ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De introductie tot de
Adam Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Loipon
an2an0wov5
: `e5`procevx3 : maren`cmov `epiran
: `nte Pau I=3c.
*Liepon an shan thoo-oetie: e-tie epros evshie:
maren esmoe e-pie ran: ente Pa-tshois Iesoes.

 مارين إسمو:  إى تى إبروس إفشى: * ليبون آن شان ثوأوتى
.  إنتى باشويس إيسوس: إي بيران
* En wanneer wij bijeenkomen: voor gebed: laat
ons dan zegenen de Naam: van mijn Heer Jezus.

 ربى:  فلنـبارك اسـم:  ما أجتمعـنا لـلصالة: * وأيضا إذا
.يسـوع

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* Ge tenna`cmov `erok : `w Pau
I=3c : nahmen qen Pekran : ge
anerhelpic `erok.
*Zje ten na esmoe irok: o Pa-tshois Iesoes:
nahmen gen pekran: zje an er helpies erok.
 ناهمين خين:  أوباشويس إيسوس: * جى تين نا إسمو إيروك
. جى أن إرهيلبيس إيروك: بيكران
* Wij zegenen U: o mijn Heer Jezus: red ons
door Uw Naam: want wij hopen op U.
 ألننـا تـوكلنـا:  نجـنا بإسمـك:  يـاربى يسـوع: * ألننـا نبـاركك
.عليــك

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

* E0renhwc
`erok
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v:
ge avmack akcw5 `mmon .
*Ethren hoos erok: nem pek jot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sootie
emmon.

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * إثرين هوس إيروك
. جى أف ماسك أكسوتى إممون:إبنفما إثؤواب
* Dat wij U mogen prijzen: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.

 ألنـك:  والـروح القـدس:  مـع أبيـك الصالح: * لكى نسبحـك
.ُو ِلدت وخلصتنا

De introductie tot de Adam Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات اآلدام

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

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige Geest:
nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen. Amen.

:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.وإلي دهـــر الـدهــور آميـن

De Dinsdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Deel : 1

القطعة االولى

Pi`,lom `nte pen-sousou@ `t`apar,y
`mpencw]@ `ptajro `mpentoubo@ pe
Maria ]par;enoc.
Pie eklom ente pen shoe-shoe, et ap-arshie em pen
sootie, ep takhro em pen toevo, pe Maria tie parthenos.

 إبطاجرو:  إت آبارشى إمبين سوتى: بى إكلوم إنتى بين شوشو
. بى ماريا تى بارثينوس: إمبين طوفو
De kroon van onze trots, het hoofd van onze
verlossing, de bevestiging van onze reinheid, is de
Maagd Maria.
 هي مريم:  وثبات طهرنا:  ورأس خالصنا: إكليل فخرنا
.العذراء

Deel : 1

القطعة االولى

:y`etacmici nan @ `m`V] pilogoc
vy`etafswpi `nrwmi @ e;be penoujai.

@

Thie etas miesie nan, em Efnoetie pie loghos,
fie etaf shoopie en roomie, ethve pen oe-khai.
 في إيطاف:  إم افنوتى بى لوغوس: ثى إيطاس ميسى نان
. اثفى بين أوجاى: شوبى إنرومى
Die voor ons heeft gebaard, God het Woord,
die mens geworden is, voor onze verlossing.
. إلجل خالصنا:  الذي صار إنسانا:  هللا الكلمة: التي ولدت لنا

Deel : 1

القطعة االولى

Menenca `;referrwmi@ `n;of on pe `V]@ e;be
vai acmacf@ ecoi `mpar;enoc.
Menensa ethref er-roomie, enthof on pe Efnoetie,
ethve fai as masf, es oi em parthenos.

 اثفى فاى:  إنثوف أو بى إفنوتى: مينينسا إثريف إيررومى
. إسؤى إمبارثينوس: أسماسف
En nadat Hij mens werd, was Hij ook nog
steeds God; daarvoor baarde zij Hem, als
maagd .
 وهي:  فلهذا ولدته:  هو اإلله أيضا: وبعد أن صار انسانا
.عذراء

Deel : 1

القطعة االولى

`C[oci `nje ]`svyri @ n
` te pecjinerboki @
pecjinmici on @ ouatcaji `mmof pe.
Es et-shosie enzje tie eshfierie, ente pes zj-ien er
vokie, pes zj-ien miesie on, oe at sazj-ie emmof pe.

 بيس:  انتى بيس جين إرفوكى: إستشوسى إنجى تى إشفيرى
. أو أتساجى إمموف بى: جين ميسى أون
Verheven is het wonder, van haar
zwangerschap, en haar bevalling, is eveneens
onuit-spreekbaar.
 ال يُنطق:  ووالدتها أيضا:  التي لحبلها: عالية هي األ ُعجوبة
.به

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 2

القطعة الثانية

Ounis] pe `pwou@ `nte tepar;enia
Maria@
]Par;enoc@
;yetjyk
`ebol.
Oe nieshtie pe ep oo-oe, ente te parthenia,
Maria tie parthenos, thie et zj-iek evol.
 ماريا تى بارثينوس:  انتى تى بارثينيا:اوواو
أونيشتى بى إب
ُ
.  ثى إتجيك ايفول:
Groot is de glorie, van uw maagdelijk-heid, O
volmaakte, Maagd Maria.
. العذراء الكاملة:  يا مريم:  مجد بتوليتِك: عظيم هو

Deel : 2

القطعة الثانية

` rejem `hmot @ `P=o=c sop neme @ `n;o te
A
]moki @ ;y`eta Iakwb nau `eroc.
A-re zjem ehmot, Eptshois shop ne-me, entho
te tie mokie, thie e-ta Jakoob nav eros.
:  إنثو تى تى موكى:  إبشويس شوب نيمى: أرى جيم إهموت
. ثى ايطا ياكوب ناف إيروس
U hebt genade gevonden, de Heer is met u, u
bent de ladder, die Jakob heeft gezien.
. التي رآها يعقوب: ت هي السلم
: ت نعمة
ِ  أن: معك
ِ وجد
ِ الرب
ُ

Deel : 2

القطعة الثانية

Ectajryout hijen pikahi @ ec[oci sa `e`hryi
`e`tve @ `ere niaggeloc @ nyou `epecyt hiwtc.
Es takhrie-oet hiezjen pie kahie, es-etshosie
sha e-ehrie e-etfe, e-re nie ankhelos, nie-joe epesiet hie-joots.
 استشوسى شا إإهرى إى إتفى: إسطاجريوت هيجين بى كاهى
.نيو إي بيسيت هيوتس
ُ :  إرى نى أنجيلوس:
Stevig bevestigd op aarde, reikend tot de
hemel, waar de engelen, langs afdalen.
 نازلون:  والمالئكة:  ومرتفعة إلى السماء: ثابتة على األرض
.عليها

Deel : 2

القطعة الثانية

`N;o pe pi`ssyn@ `etafnau `erof `nje Mw`ucyc@
efmoh qen pi`,rwm@ ouoh nafrwkh an.
Entho pe pie esh-shien, etaf nav erof enzje Mooisies,
ef moh gen pie ekroom, oewoh naf rook-h an.

:  إيطاف ناف إيروف إنجى مويسيس: إنثو بى بى إششين
. أووه نافروكه أن: إفموه خين بى إكروم
U bent de struik, die Mozes heeft gezien,
brandend met vuur, en die niet werd
verteerd.
 ولم:  ُمتقدة بالنار:  التي رآها موسى: ت هي الشجرة
ِ أن
.تحترق

Deel : 2

القطعة الثانية

`Tee vai pe `psyri `m`V]@ `etafswpi qen teneji@
`mpe pi`,rwm `nte tefme;nou]@ rwkh `mpecwma.
E-te fai pe Epshierie em Efnoetie, etaf shoopie gen te
nezj-ie, em pe pie ekroom ente tef meth-noetie, rook-h
em pe sooma.

:  إيطاف شوبى خين تينيجى: ايتى فاى بى إبشيرى إمفنوتى
. روكه إمبى سوما: إمبى بى إكروم انتى تيف ميث نوتى
Dit is de Zoon van God, die neerdaalde in uw schoot,
het vuur van Zijn Goddelijkheid, verbrandde uw
lichaam niet.

 لم تحرق:  ونار الهوته:  آتى وح َّل في بط ِنك: أي إبن هللا الذي
.جس ِدك

Deel : 2

القطعة الثانية

`N;o te ]koi@ `mpou]`jroj `eroc@ `aretaou`o
`ebol@ n
` ouKarpoc `nwnq.
Entho te tie koi, em poe tie ekh-rokh eros, are ta oe-o evol, en oe karpos en oon-g.
اواو
ُ  آرى طا: بوتى إجروج إيروس
ُ  إم: إنثو تى تى كوى
. إن أو كاربوس إنؤنخ: إيفول
U bent het veld, dat niet beplant was, maar
wel de Vrucht, van het Leven gaf.
. ثمرة حياة:  وأخرجت:  الذي لم يُزرع: ت هي الحقل
ِ أن

Deel : 2

القطعة الثانية

`N;o pe pi`aho@ `etafsopf `nje Iwcyv@ afjem
pimarjarityc@ efhyp qen tefmy].
Entho pe pie aho, etaf shopf enzje Joosief, af
zjem pie mar-gharieties, ef hiep gen tef mietie.

 أفجيم بى:  إيطاف شوبف إنجى يوسيف:إنثو بى بى آهو
. إفهيب خين تيف ميتى:مارغاريتيس
U bent de schat, die Jozef heeft gekocht, hij
vond de parel, verborgen in haar midden.
 مخفي:  فوجد الجوهر:  الذي إشتراه يوسف: أنت هي الكنز
. في وسطه

Deel : 2

القطعة الثانية

Afjem pencwtyr@ I=y=c qen teneji@ `are`jvof
`epikocmoc@ sa`ntefcw] `mmon.
Af zjem Pensootier, Iesoes gen te nezj-ie, a-re
ekhfof e-pie kosmos, sha entef sootie emmon.
 آرى إجفوف إيبى:  إيسوس خين تي نيجى: أفجيم بين سوتير
. شا إنتيف سوتى إممون: كوزموس
Onze Verlosser Jezus, was in uw schoot, u
baarde Hem voor de wereld, om ons te
verlossen.

 حتى:  وولدت ِيه إلى العالم:  يسوع في بط ِنك: ُوجد مخلصنا
.خلصنا

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 3

القطعة الثالثة

<ere ]Macnou]@ `p;elyl `nte
niaggeloc@ ,ere ]cemne@ `phiwis
`nte ni`provytyc.
Shere tie masnoetie, ep theliel enten ie ankhelos,
shere tie semne, ep hie ooish ente nie eprofieties.

 شيرى تى:  إب ثيليل انتى نى أنجيلوس: شيرى تى ماسنوتى
. إبهيؤيش إنتى نى ابروفيتيس:سيمنى
Gegroet zij u O Moeder Gods, de blijdschap der engelen,
gegroet zij u O reine, de prediking der profeten.

 كرازة:  السالم للعفيفة:  تهليل المالئكة: السالم لوالدة اإلله
.األنبياء

Deel : 3

القطعة الثالثة

<ere ;y`etacjem `hmot@ `P=o=c sop neme@ ,ere
;y`etac[i `nten piaggeloc@ `m`vrasi `mpikocmoc.
Shere thie etas zjem ehmot, Eptshois shop ne-me, shere
thie etas etshie ente pie ankhelos, em ef rashie em pie
kosmos.

 شيرى ثى:  إبشويس شوب نيمى: شيرى ثى إيطاس جيم إهموت
.إم افراشى إمبى كوزموس: إيطاستشى إنتى بى أنجيلوس
Gegroet zij u die genade gevonden heeft, de Heer is
met u, gegroet zij u die van de engel aan-nam, de
vreugde der wereld.

 السالم للتي قَبَلت من: معك
الرب
: السالم للتي وجدت نعمة
ِ
ُ
.  فرح العالم: المالك

Deel : 3
القطعة الثالثة
<ere ;y`etacmici@ `m`vref;amio `mpi`e`ptyrf@ ,ere
;y`etac`m`psa `mmou] `eroc@ je `;mau `mP=,=c.
Shere thie etas miesie, em ef ref thamio em pie ep
tierf, shere thie etas em epsha em moetie eros, zje
ethmav em Piegristos.

 شيرى: إم إفريف ثاميو إمبى إإبتيرف: شيرى ثى إيطاس ميسى
. جى اثماف ام بخرستوس: ثى ايطاس إم إبشا إمموتى إيروس
Gegroet zij u die heeft gebaard, de Schepper van
het al, gegroet zij u die verdiende, om de Moeder
van Christus genoemd te worden.

 أن:  السالم للتي إستحقت:  خالق الكل: السالم للتي َولَدت
.تُدعى أ ُم المسيح

Deel : 3

القطعة الثالثة

<ere ;y`etac@ ] `m`pcw] `n`adam nem `eua@
,ere ;y`etac][i@ `m`vrefsans `nouon niben.
Shere thie etas tie, em ep sootie en Adam nem Eva, shere
thie etas tie etshie, em ef ref shansh en oe-on nieven.

 شيرى ثى:  إم إبسوتى إن آدام نيم إيفا: شيرى ثى ايطاس تى
. إنواون نيفين
ُ  إم إفريف شانش: ايطاس تي تشى
Gegroet zij u die redding bracht, aan Adam en Eva,
gegroet zij u die heeft gevoed, de Voorziener van
iedereen.

 السالم للتي:  الخالص آلدم وحواء: السالم للتي أعطت
. عائل كل أحد: أرضعت

Deel : 3

القطعة الثالثة

<ere ;y=e=;=u@ `;mau `nnyetonq tyrou@ `n;o pe
`etentwbh `mmo@ `ari`precbeuin `ejwn.
Shere thie eth-oewab, ethmav en nie et on-g
tieroe, entho pe e-ten toobh emmo, arie presvevien e-khoon.
 إنثو بى إتين:  اثماف إن نى إتؤنخ تيرو: شيرى ثى إثؤاب
.  آرى إبريس فيفين إيجون: طوبه إممو
Gegroet zij u O heilige, de Moeder van al wat leeft,
aan u vragen wij, om onze voorspraak te zijn.

 أن تشفعي: ليك
ِ  نطلب إ:  أ ُم جميع األحياء: السالم للقديسة
.فينا

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 4

القطعة الرابعة

`Aresan ouai @ ]niatf `mmo @ `w
]Par;enoc =e=;=u @ ouoh `mMacnou].
A-re shan oewai, tie nie-jatf emmo, oo tie
parthenos eth-oewab, oewoh em masnoetie.
:  أو تى بارثينوس إثؤاب:  تيني أتف إممو: آرى شان أواى
.أووه إم ماسنوتى
Als iemand, u overdacht, O heilige Maagd, en
Moeder van God.
. والدة اإلله:  القديسة:  أيتها العذراء: إذا تأملك أحد

Deel : 4

القطعة الرابعة

Nem pimuctyrion@ etoi `n`svyri@ `etafswpi
`nqy]@ e;be penoujai.
nem pie miestirion, et oi en eshfierie, etaf
shoopie en gietie, ethve pen oe-khai.
 إيطاف شوبى انخيتى:  إتؤى إن إشفيرى: نيم بى ميستيريون
. اثفى بين أوجاى:
En het mysterie, vol wonderen, dat in u was,
voor onze verlossing.
. خالصنا:  ألج ِل: فيك
ِ  الذي صار: والسر العجيب

Deel : 4

القطعة الرابعة

` na,arwf men@ e;be ]met`atcaji `mmof@
F
`fnatou-nocten `e`pswi@ e` oujinerhumnoc.
Ef na karoof men, ethve tie met at sazj-ie
emmof, ef na toe-nos ten e-epshooi, e-oe zj-ien
er hiemnos.
إفناتو
:  إثفى تى ميت أتصاجى إمموف: إفنا كاروف مين
ُ
. إى أوجين إير هيمنوس: نوس تين إإبشوى
Hij zou stil worden, door het onuitspreekbare
– hij zou ons doen opstaan, om te lofzingen.
.  إلى التسبيح:  ويقيمنا:  من أجل ما ال ينطق به: فأنه يصمت

Deel : 4

القطعة الرابعة

E;be ]metnis]@ `nte vyetoi `n`svyri@
`nreferpe;nanef@ etoi `nou;o `nry].
Ethve tie met nieshtie, ente fie et oi en
eshfierie, en ref er peth-na-nef, et-oi en oe tho
en rietie.
 إنريف: إنتى في إتؤى إن إشفيرى: إثفى تى ميت نيشتى
. اتؤى إنؤ ثو إنريتى: إريبث نانيف
Omwille van de grootheid, van de
wonderlijke, Maker, van alle weldaad.
. المتنوعة:  صانع الخيرات:  العجيب: ع َظ َمة
َ من أجل

Deel : 4

القطعة الرابعة

Pilogoc gar etonq@ `nte `V] `viwt@ `etaf`i
`epecyt `e]nomoc@ hijen `ptwou `ncina.
Pie loghos ghar et on-g, ente Efnoetie Efjoot, etaf ie epesiet e-tie nomos, hiezjen ep too-oe en Siena.

 إيطافئى إى:  انتى إفنوتى إفيوت: بى لوغوس غار اتؤنخ
. هيجين اب تواو إن سينا: بيسيت ايتى نوموس
Want het Levende Woord, van God de Vader,
daalde neer om de Wet te geven, op de Berg
Sinaï.
 علرى:  نرزل ليعطرى النراموس:  الحي الذي لرآلب: ألن كلمة هللا
.جبل سيناء

Deel : 4

القطعة الرابعة

Afhwbc `n`t`ave@ pitwou qen ou`,remtc@ nem
ou,aki nem ou`gnovoc@ nem oucara;you.
Af hoobs en et a-fe, pie too-oe gen oe ekremts, nem oe kakie nem oe eghnofos, nem oe
sa-ra-thie-joe.
 نيم: إمبى توؤخين أو إكريمتس: أف هوبس إن إت آفى
. نيم أوساراثيو:أوكاكى نيم أو إغنوفوس
Hij bedekte de top, van de berg, met rook
duisternis en mist, en met stormen.
. والضباب والعاصف:  والظالم:  بالدخان: وعلى رأس الجبل

Deel : 4

القطعة الرابعة

` bolhiten ]`cmy@ `nte hancalpiggoc@
E
naf]`cbw qen ouho]@ `nnyet`ohi `eratou.
Evol hieten tie esmie, ente han salpien-ghos, naf tie
esvo gen oe hotie, en nie et o-hie e-ratoe.

 نافتى إسفو:  إنتى هان صالبنغوس: إيفول هيتين تى إسمى
. إن نى إتؤهى إيراتو: خين أوهوتى
Door het geluid, van de bazuinen,
onderrichtte Hij, de mensen die stonden in
vrees.
. الواقفين بمخافة:  كان يُع ِلم:  صوت األبواق: ومن جهة

Deel : 4
القطعة الرابعة
`N;of on af`i `epecyt `ejw @ qa pitwou `nlogikon @
qen oumetremraus @ nem oumetmairwmi.
Enthof on af-ie e-pesiet, e-khoo ga pie too-oe en lokhiekon, gen oe met rem ravsh, nem oe met mai
roomie.

: خابى طوؤ إن لوجيكون:إنثوف أون أفئى إى بيسيت إيجو
. نيم أو ميت ماى رومى: خين أو ميتريم رافش
Hij daalde ook op u neer, O rationele berg, in
nederigheid, en menslievendheid.
 ومحبرره:  النرراطق بوداعررة:  أيتهرا الجبررل: رك
ِ هرو أيضررا نررزل علير
.بشرية

Deel : 4

القطعة الرابعة

Ouch on `mpairy]@ af[icarx `nqy]@ qen
oumetatsib]@ `noucarx `nlogiky.
Oewoh on em pai rietie, af etshie sareks en
gietie, gen oe met at shiebtie, en oe sareks en
lokhie-kie.
 خين أوميت:  آفتشى ساركس انخيتى: أووه أون امباى ريتى
. إن أو ساركس إن لوجيكى: آت شيفتى
En evenzo, nam Hij het vlees aan van u,
zonder verandering: een rationeel lichaam.
. بجسد ناطق:  بغير تغيير: منك
ِ  تجسد: وهكذا أيضا

Deel : 4

القطعة الرابعة

` `omooucioc neman@ ecjyk `ebol@ `eouon `ntac
N
`mmau@ n
` ou'u,y `nno`yra.
En omo-oesios neman, es zj-iek evol, e-oe on
en tas emmav, en oe epsie-shie en no-ie-ra.
اواون إن طاس
ُ  إى:  إس جيك إيفول: إنؤ موؤسيوس نيمان
. إن أو إبسيشى إن نو إيرا: إم ماف
Wezensgelijk aan ons, en volmaakt, en
eveneens, met een rationele ziel.
. نفس عاقلة:  وله:  كامل: مساوي لنا

Deel : 4

القطعة الرابعة

Af`ohi efoi `nnou]@ qen vy`enafoi `mmof@
ouoh afswpi `nrwmi@ `ntelioc.
Af o-hie ef oi en noetie, gen fie e-naf oi
emmof, oewoh af shoopie en roomie, en telios.
 أووه:  خين فى إيناف اوى إمموف: أفؤهى إفؤى إن نوتى
. إنتى ليوس: أفشوبى إنرومى
Hij bleef God, zoals Hij is, en werd, een
volmaakt mens.
. إنسانا كامال:  وصار:  على حاله: بق َي إلها

Deel : 4

القطعة الرابعة

Hina `ntefbwl `ebol@ `mpara`ptwma `n`adam@
ouoh `ntefcw]@ `mvy`etaftako.
Hina entef vool evol, em para-ptooma en
Adam, oewoh entef sootie, em fie etaf ta-ko.
 أووه إنتيف:  إم بارابطوما إن آدام: هينا إنتيف فول إيفول
. إمفى ايطاف طاكو: سوتى
Om op te heffen, de overtreding van Adam,
en te verlossen, zij die verloren waren.
. َمن َهلك:  ويُخلص:  زلة آدم: لكي يحل

Deel : 4

القطعة الرابعة

` tefaif `mpolityc@ `n`hryi qen nivyou`i@
N
`nteftac;of `etefar,y@ kata pefnis] `nnai.
En tef aif em polie-ties, en ehrie gen nie fie-oewie,
entef tastof e-tef arshie, kata pef nieshtie ennai.

 إنتيف:  إن إهرى خين نى فيؤيى:إنتيف أيف إمبوليتيس
. كاطا بيف نيشتى إن ناى: طاستوف إيتيف أرشى
Om hem bewoner te maken, van de hemel, en
hem terug te brengen tot zijn eerste staat,
volgens Zijn grote genade.
 كعظرريم:  ويرررده إلررى رئاسررته:  مرردنيا فرري السررماوات: ويصرريره
.رحمته

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 5

القطعة الخامسة

`Ptaio `n]par-;enoc@ ouatcaji
`mmof pe@ je `a`V] ouasc@ af`i
afswpi `nqytc.
Ep tajo en tie parthenos, oe at sazj-ie emmof pe, zje
a-Efnoetie oe ash-s, af ie af shoopie en giets.

 جى:  أو أت صاجى إمموف بى: إبطايو إن تى بارثينوس
. أفئى أفشوبي إنخيتس: آإفنوتى أوأشس
De eer van de Maagd, is onuitspreekbaar, want
God koos haar, en kwam en verbleef in haar.

 وجاء وسكن:  ألن هللا أرادها:  ال يُنطق بها: كرامة العذراء
.فيها

Deel : 5

القطعة الخامسة

Vyetsop qen piouwini@ `nat`sqwnt `erof@
afswpi qen necneji@ `m'yt `n`abot.
Fie et shop gen pie oe-ooinie, en at eshgoont erof, af
shoopie gen te nezj-ie, em epsiet en a-vot.

:  إن آت إشخونت إيروف: اواووينى
ُ في إتشوب خين بى
. إم إبسيت إن آفوت: أفشوبى خين تيس نيجى
Hij die ontoegankelijk, licht bewoont, woonde
negen maanden, in haar schoot.
 تسرعة:  حرل فري بطنهرا:  غير المقترب إليره: الساكن في النور
.شهور

Deel : 5

القطعة الخامسة

Pia;nau `erof @ piat];ws `erof @ `aMaria
macf @ ecoi `mpar;enoc.
Pie ath-nav erof, pie at tie thoosh erof, a
Maria masf, es oi em parthenos.
: أماريا ماسف:  بى أت تى ثوش إيروف: بى أثناف إيروف
. إسؤى إمبارثينوس
Maria
baarde,
de
Onzienlijke,
en
Onbegrensde, en bleef een maagd.
. وهي عذراء:  ولدته مريم:  غير المحدود: غير المنظور

Deel : 5

القطعة الخامسة

Vai gar pe pi`wni @ vy`eta Daniyl @ nau
`erof `eausatf @ `ebolhi outwou.
Fai ghar pe pie oo-nie, fie e-ta Danie-iel, nav
erof e-av shatf, evol hie oe too-oe.
: ناف إيروف إى أفشاتف:  في إيطا دانييل: فاى غار بى اونى
. أوتواو
ايفول هى
ُ
Want dit is de Steen, die Daniël zag, die
losraakte, van een berg.
.  قد قُطع من جبل:  رآه دانيال:  الحجر الذي: ألن هذا هو

Deel : 5

القطعة الخامسة

Ete `mpejij `nrwmi @ [oh `erof `e`ptyrf @ `ete
vai pe pilogoc @ pi `ebolqen `viwt.
E-te em pe zj-iekh en roomie, et-shoh erof e-ep
tierf, e-te fai pe pie loghos, pie evol gen Efjoot.

 إيتى فاى بى:  تشوه إيروف إإبتيرف: إيتى امبى جيج إنرومى
. بى ايفول خين إفيوت: بى لوغوس
Mensenhanden,
hebben
Hem
nooit
aangeraakt, want Hij is het Woord, van de
Vader.
. الذي من اآلب:  هو الكلمة:  يد إنسان البتة: ولم تلمسه

Deel : 5

القطعة الخامسة

Af`i af[icarx @ `ebolqen ]par;enoc @ a[ne
`cperma `nrwmi @ sa`ntefcw] `mmon.
Af ie af etshie sareks, evol gen tie parthenos, atshne es-perma en roomie, sha entef sootie emmon.

 أتشنى إسبير: ايفول خين تى بارثينوس: أفئى أفتشى ساركس
. شا انتيف سوتى إممون: ما إنرومى
Hij kwam en nam het vlees aan, van de
Maagd, zonder menselijk zaad, om ons te
verlossen.
. حتى خلصنا:  بغير زرع بشر:  من العذراء: آتى وتجسد

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 6

القطعة السادسة

`Areswpi `nou`kladoc @ `nte
pitoubo @ ouoh `nkumillion @ `nte
pinah].

A-re shoopie en oe-eklazos, ente pie toevo,
oewoh en kiemielion, ente pie nahtie.
: أووه إنكي ميلليون: طوفو
ُ  انتى بى:آريشوبى إنؤ إكالذوس
.إنتى بى ناهتى
U werd een tak, van de reinheid, en een vat,
van het geloof,
. لإليمان:  وإناء:  للطهار ِة: ت غصنا
ِ صر

Deel : 6

القطعة السادسة

` or;odoxoc@ `nte nenio] =e=;=u@ `w ]cemne
N
`mmacnou]@ ettaiyout `mpar;enoc.
En orthozoksos, ente nen jotie eth-oewab, oo
tie semne em masnoetie, et tajoet em
parthenos.
 او تى سيمنى أم:  إنتى نين يوتى إثؤواب: إن اورثوذوكسوس
. إيطايوت إم بارثينوس: ماسنوتى
van de orthodoxen, onze heilige vaders, O
reine Moeder van God, de vereerde Maagd.
: أيتها العفيفة والدة اإلله: الذي آلبائنا القديسين: األرثوذكسي
.المكرمة العذراء

Deel : 6

القطعة السادسة

Je `aremici nan@ `m`V] piLogoc pencwtyr
I=y=c@ af`i afcw] `mmon.
Zje a-re miesie nan, em Efnoetie pie loghos,
Pensootier Iesoes, af ie af sootie emmon.
 بين سوتير:  إمفنوتى بى لوغوس: جى آرى ميسى نان
. أفئى أفسوتى إممون: إيسوس
Want u baarde ons, God het Woord, onze
Verlosser Jezus, Hij kwam en verloste ons.
. آتى وخلصنا:  مخلصنا يسوع:  هللا الكلمة: ت لنا
ِ أل ِنك ولد

Refrein

المرد

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em
Pefjoot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie
emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

Deel : 7

القطعة السابعة

`N;o `;mau `mpiouwini@ ettaiyout
`mmacnou]@ `arefai qa pilogoc@
pi`a,writoc.
Entho ethmav em pie oe-ooinie, et tajoet em
masnoetie, a-re fai ga pie loghos, pie agoorietos.

 آرى فاى:  إتطايوت إم ماسنوتى: اواووينى
ُ إنثو إثماف إمبى
.  بى آخوريطوس: خا بى لوغوس
U bent de Moeder van het Licht, de vereerde Moeder
van God, u heeft gedragen, het Onbevattelijke Woord.

ت الكلمررة غيررر
ِ  حمل ر:  والرردة اإللرره:  المكرمررة: ت يررا أ ُم النررور
ِ أنر
.المحوى

Deel : 7

القطعة السابعة

Menenca `;re macf@ `ari`ohi `ereoi `mpar;enoc@
qen hanhwc nem han`cmou@ ten[ici `mmo.
Menensa eth-re masf, a-re ohie e-re oi em
parthenos, gen han hoos nem han esmoe, ten etshiesie emmo.

 خين:  آرى أوهى إيروي ام بارثينوس: مينينسا إثرى ماسف
. تين تشيسى إممو: هان هوس نيم هان إسمو
Nadat u Hem gebaard had, bleef u een maagd,
met lofzang en zegening, verheffen wij u.

.نعظمك
:  بتسابيح وبركات: ت عذراء
ِ  بقي: وبعد ما ولدتِه
ِ

المرد

Refrein

Je `n;of qen pefouws @ nem `p]ma] `mpefiwt @
nem pi`pneuma =e=;=u @ af`i afcw] `mmon.
Zje enthof gen pef oe-oosh, nem ep tie matie em Pefjoot,
nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af sootie emmon.

 نيم:  نيم إب ماتى إمبيف يوت: اواووش
ُ جى إنثوف خين بيف
. أفئى أفسوتى إممون: بى ابنفما إثؤاب
Want door Zijn eigen wil, en de blijheid van Zijn Vader,
en de Heilige Geest, kwam Hij en verloste ons.

. آتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسرة أبيه: ألنه بإرادته
Li-eneho bi-ieradetihi : we masarat ebieh : we elro7 el-kodos ete we `7alasana.

/ / /

De Dinsdag Lobsh
لُبش يوم الثالثاء

De Dinsdag Lobsh

لُبش يوم الثالثاء

`Ere as `nlac `ncarx @ na`serpinoin
`mmo @ `w ]par;enoc =e=;=u @ ouoh
`mmacnou].
E-re ash en las en sareks, na esh er pie nien emmo,
oo tie parthenos eth-oewab, oewoh em masnoetie.

 أوتى: نين إممو
ِ  نا إش إيربى:إرى آش إنالس إن ساركس
. أووه إمما سنوتى: بارثينوس إثؤاب
Welke lichame-lijke tong, kan u beschrijven,
O heilige Maagd, en Moeder van God.
: أيتها العذراء القديسة:  يستطيع أن يتأم ِلك: أي لسان جسدي
.والدة اإلله

De Dinsdag Lobsh

لُبش يوم الثالثاء

Je
`areswpi
`nou`;ronoc
@
`mbacilikon @ `mvy`etoufai `mmof @
hijen ni,eroubim.
Zje a-re shoopie en oe ethronos, em vasieliekon,
em fie e-toe fai emmof, hiezjen nie Sheroebiem.

 إم في إيتو:  إمفاسي ليكون: جى آرى شوبى إنؤ إثرونوس
.  هيجين نى شيروبيم: فاى إمموف
Want u werd, een koninklijke troon voor
Hem, die wordt gedragen, door de Cherubim.
. على الشاروبيم:  للمحمول:  عرشا ملوكيا: ألنك صرت
ِ

De Dinsdag Lobsh

لُبش يوم الثالثاء

Enna`sermakarizin@ `mmo `nas `nry]@ je
`are[ici `enivucic@ `nou`yron etca`pswi.
En na esh er makariezien, emmo en ash en rietie, zje are etshiesie e-nie fiesies, en noe ie-ron et sa epshooi.

 جى آري:  إممو إن آش إنريتى: إين نا إشئير ماكاريزين
. إننو ايرون إتصا إأبشوى:تشيسى إينى فيسيس
Op welke manier kunnen wij u zaligen, want
u werd verhoogd, boven alle hoogste,
rationele naturen.
 العلويرة: ألنك إرتف ِعت عن الطبرائع
 أن نطو ِبك: بأي نوع نقدر
ِ
.العقلية
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لُبش يوم الثالثاء

Ceer`vmeu`i `mperan@ qen gene`a niben@ `w
][rompi e;necwc@ ouoh `;mau `mP=,=c.
Se er ef mevie em pe-ran, gen khene-a nieven, oo tie
etshrompie ethne-soos, oewoh ethmav em
Piegristos.

 أوتى:  خين جي ني أ نيفين:سى إر إفميفئى إمبي ران
. أووه إثماف إم بخرستوس: إتشرومبى إثنيسوس
U naam wordt herdacht, door alle generaties,
O schone duif, en Moeder van Christus.
 وأ ُم:  أيتهررا الحمامررة الحسررناء:  فرري كررل األجيررال: يُررذكر إسر ِرمك
.المسيح
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لُبش يوم الثالثاء

Ounof `mmo Maria@ ]bwki ouoh ]mau@ je
vyetqen pe`amyr@ niaggeloc cehwc `erof.
Oe-nof emmo Maria, tie vookie oewoh tie mav, zje
fie-et gen pe-amier, nie ankhelos se hoos erof.

 جى في إت خين:  تى فوكى أووه تى ماف: أونوف إممو ماريا
. نى أنجيلوس سيهوس إيروف: بى آمير
Wees blij Maria, de dienstmaagd en moeder,
want degene die in uw schoot is; de engelen
prijzen Hem.
 المالئكرة:  ألن الذي فري حجررك:  العبدة واألم: إفرحي يا مريم
.تسبحه
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لُبش يوم الثالثاء

Ouoh ni,eroubim@ ceouwst `mmof axiwc@
nem niceravim@ qen oumetatmounk.
Oewoh nie Sheroebiem, se oe-oosht emmof aksioos,
oewoh nie Serafiem, gen oe met at moenk.

 نيم نى:  سى اواوشت إمموف أكسيوس: أووه نى شيروبيم
. خين أو ميت آت مونك: سيرافيم
En de Cherubim, aanbidden Hem
in
waardigheid,
en de Serafim, zonder
ophouden.
 بغير:  والسيرافيم:  يسجدون له بإستحقاق: والشاروبيم
.فتور
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لُبش يوم الثالثاء

Euerripizin qen `noutenh @ je vai pe `pouro `nte `p`wou
@ vyet`wli `m`vnobi `mpikocmoc @ kata pefnis] `nnai .

Ev er rie-pie-zien gen noe tenh, zje fai pe ep oero
ente ep oo-oe, fie et oolie em ef novie em pie
kosmos, kata pef nieshtie en nai.
 في: اوواو
 جى فاى بى إبؤرو انتى اب: إف إرريبيزين خين نو تينه
ُ
.  كاطا بيف نيشتى إن ناى: إتؤلى إم إفنوتى امبى كوزموس
Zij wapperen met hun vleugels, zeggend “Dit is de
Koning der Glorie, die de zonden der wereld
draagt, volgens Zijn grote genade.”

 رافرع خطيرة: هرذا هرو ملرك المجرد: يُرفرفون بأجنحتهم قائلين
. كعظيم رحمته: العالم

لُبش يوم الثالثاء
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` non hwn tentwbh: e0ren-2a2ni evnai:
A
hieten ne`precbi`a: `ntot4 `mpimairwmi.
Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.

 هيتين نى:  إثرين شاشنى إفناى: آنون هون تين طوبة
. إنتوتف إمبى ماى رومى: إيريسفيا
En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens liefheeft.

 عنـد:  بـرحمـة بشـفاعـاتـك:  نطلب ان نفــوز: ونحـن أيضا
.محـب البشــر
/ / /
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* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

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

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
.رأفـاتـك

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk
tieroe: pie ke-sho ente efjom: se-kie nahren
nek val.
 بى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* نى تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك
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* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * إى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسى: * فكـم بالحـرى
.يـاربى
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* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe
mevie: oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى:  باشويس إن نيك إربوميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى

De beëindiging van de Adam Theotokie ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi et-caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie
emmos: pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er
pev mevie.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إربف ميفئى: بى سونى إتصا أويى نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

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

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

 اووه:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

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

* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb
Piegristos: ek e-shoopie gen ten mietie: ek
oosh evol ek kho emmos.
 إك:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبى خين تين ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا قـائـال
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* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيرينى إم:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
. تى كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمى أنـا
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*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntek-hir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

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

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

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

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

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

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

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا
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* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem Pekiwt `n`aja0oc
: nem P=p=na =e=0v : ge ( avmack ) akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( av mask )
sootie emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اووشت إمموك أوبي إخرستوس
ُ * تين
. جى ( أف ماسك ) أك سوتى إممون: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent ) geboren ( en heeft ons
verlost.
) النـك ( ُو ِلدت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
/

/

/

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا,النـور الحقيقي
نُعظمـك يَا أم
ُ
ت
, َوالـدةُ اإلل ِه,ُالعـذرا ُء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
,وخلص نفُــوسنـا
 أتى,خلص العالــم
لنـا ُم
َ
ُ
َ المجــ ُد
,لــك يـَـا سيــدُنـا و َملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات,الصديقيــن
ِ  تهليــ ُل, إكليـ ُل الشهــداء,فخــر الــرســل
ُ
ُ
,فــران الخطايـَـا
ُ ُ نـ
ُ  غـ, الكنائـس,بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
,ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُمجـده,ُالهــوتُ واحــد
ْ يـارب
ُ  يـار,ارحــم
ُ
. آميــن,يـارب بـارك
,ارحــم
ْ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب,اآلب
ُ اللـه,ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
ـرى وما ال
ُ  خالـ,الكل
َ ُ ما ي,ق السماء واألرض
ِ
ُ ,ع المسي ُح
ُ ُ  نـ,ــرى
إبـن اللـه
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
َ ُي
, المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهـور,الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

,غيـر مخلوق
 مـولـو ُد,حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ,نـور
َ
ُ
ِ
ِ
َ  الـذي به,الجـوهـر
 هــذا الـذي,كان ك َل شئ
مساو لآلب في
ِ
ُ
,سماء
نحــن
من أجلنـا
َّ  نـز َل من ال, ومن أجـ ِ ّل خالصنا,البشـر
ُ
,أنــس
 وت,وتجســ َد من الــروح القُــدس ومن مريــ َم العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم
َ ُوص ِل
َ  وتألـ َم وقـ ُ ِب,ـس البـُنطي
َ ط
صعــ َد إلى
َ  و,من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه,وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه
,سمــوات
َّ ال
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء
 الــذي, َـديـن األ َحيــا َء واألمــوات
َ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
,ق مــن اآلب
,ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
,ق فرري األنبيــــررـاء
ُ  الناطـررـ,نسجـررـ ُد لرره ونـُم ّجـررـد ُه مررع اآلب واالبررـن
 ونعتـرررررـرف,وبكنيسـرررررـة واحرررررـدة مقــدسرررررـة جامعرررررـة رســوليـرررررـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة,بمعمــوديرررـة واحـرررـدة لمغفــرررـرة الخطايــــرررـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esmaena .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine el`3alaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ
. إبـن اللـه
َ* أنت
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Ge avmack akcw5 `mmon .
* Zje ak av mask ak sotie immon .
. * جى أف ماسك أكسوتى إممون
* Want U bent geboren en heeft ons verlost.

. * ألنك ُو ِلدت وخلصتنا
* le2nnake Woledte we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .

. * وأغفر لنا خطايانا
* We `3fer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

, رب الصباؤوت, قدوس, قدوس,قدوس
,السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث,ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
, أيها الرب إله القوات كن معنا,القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

,ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي,حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
,صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
, والتي فعلناها بغير معرفة,التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل, يارب اغفرها لنا,الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب,اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــو َل ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De introductie tot de
Watos Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

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

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

 إصرنع رحمرة:  يرا ربنرا يسروع المسريح:  فلنقرل بعذوبرة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

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

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

De Woensdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم األربعاء

Deel : 1

القطعة االولى

Nitagma
tyrou
`nte
nivyou`i
@
cejw `nnemakaricmoc @ je `n;o te
]mah`cnou] `mve @ etsop
hijen
pikahi.
Nie taghma tieroe ente nie fie-oewie, se khoo en ne
makariesmos, zje entho te tie mah esnoetie em fe, et
shop hiezjen pie kahie.

 جى:  سيجو إن ني ماكاريسموس: نى طاغما تيرو انتى نى فيؤيى
.  إتشوب هيجين بى كاهى: إنثوتى تى ماه إسنوتى إمفى
Alle hemelse rangen, verkondigen uw gezegendheid,
want U bent de Tweede Hemel, op aarde.

ت هرري
ِ  ألنررك أن ر:  ينطقررون بطوباويتِ رك: كررل الطغمررات السررمائية
. الكائنة على األرض: السماء الثانية

Deel : 1
القطعة االولى
}puly `nte nima`nsai @ te Maria ]Par;enoc @
pima`nselet ettoubyout @ `nte piNumvioc
`nka;aroc.
Tie pie-lie ente nie ma-en-shai, te Maria tie
parthenos, pie ma en-shelet et toevie-joet, ente pie
niemfios en katharos.

 بى ما:  تى ماريا تى بارثينوس: تى بيلى إنتى نى ما إنشاى
.  انتى بى نيمفيوس إنكاثاروس: إن شليت إت طوفيوت
De poort naar het oosten, is de Maagd Maria, de
reine bruiloftskamer, voor de zuivere Bruidegom.

 الررذي للخررتن:  الخرردر الطرراهر:  هررو مررريم العررذراء: برراب المشررارق
. النقي

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie sareks
evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.

 آترى وتجسرد:  أرسرل وحيرده: شربهك
ِ
ُ فلم يجد َمرن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 2

القطعة الثانية
Acai `nhantaio e;by] @ `w ]baki `nte
`V] @ je `n;o petere `vma`nswpi @
`nny`etounof tyrou `nqy].

Av sazj-ie en han tajo ethvietie, oo tie vakie ente
Efnoetie, zje entho pe-te-re ef ma en shoopie, en nie etoenof tieroe en gietie.

 جى إنثو بيت:  اوتى فاكى إنتى إفنوتى: أفصاجى إنهان طايو إثفيتى
.تونوف تيرو إنخيتى
ُ  إن نى إى: إيرى إفما إنشوبى
Zij spraken over u met eer, O Stad van God, want u
bent de woon-plaats, van alle vreugdevollen.
 جميررع: ت مسرركن
ِ  ألنررك أن ر:  مررن أج ِل رك يررا مدينررة هللا: تكلمرروا بكرامررات
.الفرحين

Deel : 2

القطعة الثانية
Niourwou tyrou `nte `pkahi @ cemosi
qen peouwini @ ouoh nie;noc qen peviri
@ `w Maria `;mau `m`V].

Nie oeroo-oe tieroe ente ep kahie, se moshie gen pe
oe-ooinie, oewoh nie ethnos gen pe fierie, oo Maria
ethmav em Efnoetie.
 أووه:  سيموشى خين بى اواووينى: روواو تيرو إنتى إبكاهى
او
ُ
ُ نى
. أو ماريا إثماف إمفنوتى: نى إثنوس خين بي فيرى
Alle koningen der aarde, wandelen in uw licht, en de
naties in uw schittering, O Maria de Moeder van God.

 يرا مرريم أم: ضيائك
 واألمم في: نورك
 يسيرون في: كل ملوك األرض
ِ
ِ
. هللا

Deel : 2
القطعة الثانية
Ceermakarizin `mmo@ `nje nigene`a tyrou@
tenouwst `mvy`etare`jvof@ tenerhou`o [ici `mmof.
Se-er makariezien emmo, enzje nie khene-a tieroe,
ten oe-oosht em fie et a-re ekhof, ten er hoe-o
etshiesie emmof.

 تين:  إنجى نى جينيئا تيرو: سى إير ماكاريزين إممو
إيرهواو تشيسى
 تين: اوواوشت إم في إيطارى إجفوف
ُ
ُ
.إمموف
Iedere generatie zaligt u, en wij aanbidden Hem,
die u hebt gebaard, en verhogen Hem zeer.

 ونزيررده: للررذي ولد ِت ره:  ونحررن نسررجد: تطو ِب رك جميررع األجيررال
.علوا

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie sareks
evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.

 آترى وتجسرد:  أرسرل وحيرده: شربهك
ِ
ُ فلم يجد َمرن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 3
القطعة الثالثة
N;o te ][ypi `etaciwou@ ;y`etacer-cummenin nan@
`mpimounhwou `nte ]paroucia@ `nte pimonogenyc
`nnou].
Ento te tie etshiepie etas-ie oo-oe, thie etas er siem
me-nien nan, em pie moen hoo-oe ente tie paroesia,
ente pie mono-khenies en noetie.
:  ثى إيطاس إرسيم مينين نان: إنثوتى تي تشيبى إيطاسى اوواو
. انتى بى مونوجينيس إن نوتى:  انتى تى باروسيا: مونهواوو
إمبى
ُ
U bent de lichte wolk, die ons heeft geleid, tot de
regen van de Komst, van de Eniggeborene God.

 إسرتعالن:  دلتنرا علرى مطرر:  الخفيفرة التري: ت هي السرحابة
ِ أن
.اإلله الوحيد

Deel : 3
القطعة الثالثة
`A `viwt erte,nityc `ero @ `api`pneuma =e=;=u `i `ejw @
oujom `nte vyet[oci @ e;naerqyibi `ero Maria.
A-Efjoot er tegnieties e-ro, a-pie Pnevma eth-oewab
ie e-khoo, oe-khom ente fie et-etshosie, ethna er
gievie e-ro Maria.
 أوجوم إنتى:  آبى ابنفما اثؤاب إى إيجو: آ إفيوت إيرتي كنيتيس إيرو
. إثنا إرخيفى إيرو ماريا: في إتتشوسى
De Vader heeft u geschapen, en de Heilige Geest
kwam over u, en de kracht van de Allerhoogste,
overschaduwde u O Maria.

 ظللتِرك:  وقروة العلري: عليرك
 والروح القدس ح َّل: اآلب صن ِعك
ِ
.يا مريم

Deel : 3
القطعة الثالثة
Je `are`jvo m
` pi`aly;inoc@ `nlogoc `nsyri `nte
`viwt@ e;myn e` bol sa `eneh@ af`i afcotten qen
nennobi.
Zje a-re ekhfo em pie aliethienos, en loghos en Shierie ente
Efjoot, ethmien evol sha eneh, af ie af sot-ten gen nen
novie.

:  إن لوغوس إنشيرى انتى إفيوت: جى آرى إجفو إمبى آليثينوس
. أفئى أفسوتين خين نين نوفى: إثمين ايفول شا إينيه
Want u hebt gebaard, het Ware Woord, de Zoon van de
Eeuwig-zijnde Vader, die kwam en ons verloste van onze
zonden.

 آترى وأنقرذنا:  الردائم إلرى األبرد:  إبرن اآلب: ألنك ول ِدت الكلمة الحقيقي
ِ
.من خطايانا

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie sareks
evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.

 آترى وتجسرد:  أرسرل وحيرده: شربهك
ِ
ُ فلم يجد َمرن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

القطعة الرابعة
Ounis] gar te ]timy@ `etakem`psa
`mmoc
`w
Gabriyl@
piaggeloc
`mfaisennoufi@ `ere pekho sou`o rasi
`ebol.
Oe nieshtie ghar te tie tiemie, etak em epsha emmos
oo Ghabrie-jiel, pie ankhelos em fai shen-noefie, ere pek ho shoe-o rashie evol.
Deel : 4

 بى: إيطاك إيم إبشا إمموس أو غابرييل:أونيشتى غار تى تيمى
. إيرى بيك هو شوؤ راشى إيفول:أنجيلوس إمفاى شين نوفى
Groot is de eer, die u waardig bent O Gabriël, de Engel
en Boodschapper, uw aangezicht straalt van vreugde.

:  المررالك المبشررر:  الترري إسررتحققتها يررا غبريررال: عظيمررة ه ري الكرامررة
.ووجهك يتألأل فرحا

Deel : 4

القطعة الرابعة

Akercummenin nan `mpi`jvo@ `nte `V] `etaf`i saron@
akhisennoufi `mMaria@ ]par;enoc `nat;wleb.

Ak er siem me-nien nan em pie ekhfo, ente Efnoetie
etaf ie sharon, ak hie shen-noefie em Maria, tie
parthenos en at-thooleb.

 أك:  انتى إفنوتى إيطافئى شارون: أك إير سيم مينين نان إمبى إجفو
. تى بارثينوس إن آتثوليب: هي شين نوفى إم ماريا
Want u hebt aan ons de geboorte bericht, van God
die tot ons kwam, en u hebt verkondigd aan Maria,
de onbevlekte maagd.

:  وبشررتَ مرريم العرذراء:  الذي آتى إلينا: أعلنت لنا ميالد هللا
.غير الدنسة

Deel : 4
القطعة الرابعة
Je ,ere ;ye;meh `n`hmot @ ouoh `P=o=c sop neme @
`arejimi gar `nou`hmot @ ou`pneuma efouab e;nyou
`ejw.
Zje shere thie ethmeh en ehmot, oewoh Eptshois shop neme, a-re zj-iemie ghar en oe-ehmot, oe Epnevma ef-oewab
eth-niejoe e-khoo.

 آرى:  أووه إبشويس شوب نيمى: جى شيرى ثى إثميه إن إهموت
. او إبنفما إفؤاب إثنيو إيجو: جيمى غار إنؤ إهموت
Zeggend: “Gegroet zij u O vol van genade, de Heer is met
u, u hebt genade gevonden, de Heilige Geest zal over u
komen.

:ت نعمرة
: معرك
الررب
: قائال أفرحي يا ممتلئة نعمرة
ِ ألنرك وجرد
ِ
ِ
ُ
.عليك
والروح القدس يحل
ِ

Deel : 4
القطعة الرابعة
Oujom `nte vyet[oci@ e;naerqyibi `ero Maria@
teramici `mvy=e=;=u@ `pcwtyr `mpikocmoc tyrf.
Oe-khom ente fie et etshosie, ethna er gievie e-ro
Maria, te-ra miesie em fie eth-oewab, Epsootier em
pie kosmos tierf.

:  إثنا إرخيفى إيرو ماريا: أوجوم انتى في إتتشوسى
. ابسوتير امبى كوزموس تيرف: تيراميسى إمفى إثؤاب
De kracht van de Allerhoogste, zal u
overschaduwen O Maria, U zult de Heilige baren,
de Redder van de hele wereld.”

 مخلرص العرالم:  تلردين القردوس: تظللرك يرا مرريم
: وقوة العلي
ِ
.كله

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie sareks
evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.

 آترى وتجسرد:  أرسرل وحيرده: شربهك
ِ
ُ فلم يجد َمرن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 5

القطعة الخامسة
Ousai `mpar-;enikon @ et;whem
`mpenlac `mvoou @ e;ren`ereuvomin @
`n];e`otokoc Maria .

Oe shai em partheniekon, et thoohem em pen las
em fo-oe, ethren er ev fomien, en tie Theo-tokos
Maria.

 إثرين: إمفواو
 إتثوهيم ام بين الس: اوشاى إم بارثينيكون
ُ
. انتى ثيؤطوكوس ماريا: إيرف فومين
Een maagdelijk feest, inspireert vandaag onze tong,
om te lofprijzen, de Moeder Gods Maria.

. والدة اإلله مريم:  لكي نمدح:  يدعو لساننا اليوم: عيد بتولي

Deel : 5
القطعة الخامسة
E;be vy`etau-macf nan@ qen `;baki `nDauid@
penCwtyr I=y=c@ ouoh P=,=c `P=o=c.
Ethve fie etav masf nan, gen eth-vakie en Davied,
Pensootier Iesoes, oewoh Piegristos Eptshois.

 بين:  خين إثفاكى إن دافيد: إثفى في إيطاف ماسف نان
. أووه بخرستوس إبشويس: سوتير إيسوس
Omwille van Hem die voor ons, geboren is in
de Stad van David, onze Verlosser, Jezus
Christus de Heer.
:  مخلصررنا يسرروع:  فرري مدينررة داود: ِمررن أجررل الررذي ُولررد لنررا
.والمسيح الرب

Deel : 5
القطعة الخامسة
`Amwini nilaoc tyrou@ `ntenermakarizin `mmoc@
je acswpi `mMau@ ouoh `mPar;enoc eucop.
Amooinie nie la-os tieroe, en ten er makariezien
emmos, zje as shoopie emmav, oewoh em parthenos
ev sop.

 جى:  إنتين إير ماكاريزين إمموس: آموينى نى الؤس تيرو
. أووه ام بارثينوس إفسوب: أس شوبى إمماف
Komt al u naties, om haar te zaligen, want zij
werd beiden zowel Moeder, als ook Maagd.
 وعرذراء:  ألنها صارت أما:  لنغبطها: تعالوا يا جميع الشعوب
.معا

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere ne `w ]par;enoc@ ;yettoubyout `nattako@
`eta pilogoc `nte `viwt@ i` af[icarx `ebol`nqy].
Shere ne oo tie parthenos, thie et toevie-joet en attako, e-ta pie loghos ente Efjoot, ie af etshie sareks
evol en gietie.

 تى إت طوفيوت إن أت طاكو: شيرى نى أوتى بارثينوس
 إى أفتشى ساركس ايفول:  إيطابى لوغوس إنتى إفيوت:
.إنخيتى
Gegroet zij u o Maagd, rein en onbesmet, het Woord
van de Vader, kwam en nam van u het vlees aan.

 آترى:  التري كلمرة اآلب:  النقية عديمة الفساد: لك أيتها العذراء
ِ السالم
.منك
ِ وتجسد

Deel : 5

القطعة الخامسة

<ere pikumillion@ `nata[ni ouoh etcwtp@
`nte tepar;enia `mmyi@ ouoh etjyk `ebol.
Shere pie kiemielion, en at at-shnie oewoh et sootp,
enzje te parthenia emmie, oewoh et zj-iek evol.

 انتى تى:  إن آطاتشنى أووه إتسوتب: شيرى بى كيميلليون
. أووه إت جيك إيفول: بارثينيا إممى
Gegroet zij het gekozen, en onbe-vlekte vat,
van uw ware en volmaakte, maagdelijkheid.
:  الررذي لبتوليتِررك:  الررذي بغيررر عيررب المختررار: السررالم لإلنرراء
.الحقيقية الكاملة

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere
piparadicoc@
`nlogikon
`nte
P=,=c@
vy`etafswpi `mmah`cnau `n`Adam@ e;be `Adam
pisorp `nrwmi.

Shere pie paraziesos, en lokhiekon ente Piegristos,
fie etaf shoopie em mah esnav en Adam, ethve
Adam pie shorp en roomie.
 في ايطاف:  إن لوجيكون انتى بخرستوس: شيرى بى بارذيسوس
. إثفى آدام بى شورب إنرومى: شوبى إمماه اسناف إن آدام
Gegroet zij het rationele, paradijs van Christus, die de
Tweede Adam werd, omwille van Adam de eerste mens.

:  الررذي صررار آدم الثرراني:  النرراطق للمسرريح: السررالم للفررردوس
.من أجل آدم اإلنسان األول

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere piergactyrion@ `nte ]metouai `natvwrj@ n
` te
nivucic etau`i euma aucop@ qen oumetatmoujt.
Shere pie er-ghas-tierion, ente tie met oewai en at
foorkh, ente nie fiesies etav ie evma evsop, gen oe
met at moekht.

 إنتى:  انتى تى ميت أواى إن آتفورج: شيرى بى إيرغاستيريون
. خين أوميت آت موجت: نى فيسيس إيطافئى إفما إفسوب
Gegroet zij de plaats, van de ongescheiden
vereniging, van de naturen die samenkwamen in
één plaats, zonder vermenging.

 الرذي للطبرائع التري أترت:  غير المفتررق: السالم لمعمل اإلتحاد
.  بغير اختالط: معا إلى موضع واحد

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere pima`n-selet@ etcel-cwl qen ou;o `nry]@
`nte pinumvioc `mmyi@ `etafhwtp `e]-metrwmi.
Shere pie ma en-shelet, et sel sool gen oe-tho en
rietie, ente pie niemfios emmie, etaf hootp e-tie met
roomie.

 إنتى:  إتسيل سول خين أوثو إنريتى: شيرى بى ما إن شيليت
. ايطاف هوتب إى تى ميت رومى: بى نيم فيوس إممى
Gegroet zij de bruiloftskamer, versierd op talloze
manieren, voor de ware Bruidegom, die zich
verenigde met de mensheid.

 الرذي:  الرذي للخرتن الحقيقري:  ال ُمزيَّن بكل نوع: السالم للخدر
.إتحد بالبشرية

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere pi`m'u,on@ `mbatoc `nte ]vucic@ `ete `mpe
pi`,rwm `nte tefme;nou]@ rwkh `n`hli `ntac.
Shere pie em epsiegon, em vatos ente tie fiesies, e-te
empe pie ekroom ente tef meth-noetie, rook-h en
ehlie entas.

 ايتى:  إمفاتوس انتى تى فيسيس:شيرى بى إم إب سيخون
. روكه إن إهلى إنطاس: إمبى بى إكروم انتى تيف ميث نوتى
Gegroet zij de natuurlijke ziel, vergeleken met de
struik, die door het vuur van Zijn Goddelijkheid,
niet verbrandde.

:  التي لم تحرق نار الهوتره:  الطبيعية: السالم للعليقة النفسية
.شيئا منها

Deel : 5
القطعة الخامسة
<ere ]bwki ouoh ]mau@ ]par;enoc ouoh `tve@
;y`etacfai cwmatikwc@ qa vyethijen ni,eroubim.
Shere tie vookie oewoh tie mav, tie parthenos
oewoh etfe, thie etas fai soomatiekoos, ga fie et
hiezjen nie Sheroebiem.

 ثى:  تى بارثينوس أووه إتفى: شيرى تى فوكى اووه تى ماف
. خافى إت هيجين نى شيروبيم: ايطاس فاى صوماتيكوس
Gegroet zij de dienstmaagd en moeder, de Maagd
en de hemel, die in het vlees droeg, Hem die gezeten
is boven de Cherubim.

:  التري َحملرت جسرديا:  العرذراء والسرماء: السالم للعبردة واألم
.الذي على الشاروبيم

Deel : 5
القطعة الخامسة
Qen nai tenrasi tener'alin@ nem niaggeloc =e=;=u@
qen ou;elyl enjw `mmoc@ je ou`wou qen nyet[oci
`m`V].
Gen nai ten rashie ten er epsalien, nem nie ankhelos ethoewab, gen oe theliel en khoo emmos, zje oe-oo-oe gen nie
et-etshosie em Efnoetie.

 خين:  نيم نى أنجيلوس اثؤاب: خين ناى تين راشى تين إيربصالين
.اوواو خين نى إتتشوسى إمفنوتى
او
ُ
ُ  جى: أوثيليل إنجو إمموس
Daarom verblijden wij ons en zingen wij, met de heilige
engelen, en ver-kondigen wij met vreugde, “Ere zij God in
den Hoge,

:  بتهليررل قررائلين:  مررع المالئكررة القديسررين: بهررذا نفرررح ونرتررل
.المجد هلل في األعالي

Deel : 5
القطعة الخامسة
Nem ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen
nirwmi@ je af]ma] gar `nqy]@ `nje vy`ete vwf pe
pi`wou sa `eneh.

Nem oe hierinie hiezjen pie kahie, nem oe tie matie
gen nie roomie, zje af tie matie ghar en gietie, enzje
fie e-te foof pe pie oo-oe sha eneh.
 جى: اوتى ماتى خين نى رومى
ُ  نيم: اوهيرينى هيجين بى كاهى
ُ نيم
.  انجى في إيتى فوف بى بى اوواو شا إينيه: أفتى ماتى غار انخيتى
vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen, want Hij
die eeuwig wordt verheerlijkt, had behagen in u.”

: رك
ِ سررر بر
ُ  ألنرره:  وفرري النرراس المسرررة: وعلررى األرض السررالم
.الذي له المجد إلى األبد

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie sareks
evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.

 آترى وتجسرد:  أرسرل وحيرده: شربهك
ِ
ُ فلم يجد َمرن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 6

القطعة السادسة

Ounis] pe `ptaio `mMaria@ para
ny=e=;=u tyrou@ je acem`psa `nswp
`eroc@ `m`V] pilogoc.
Oe-nieshtie pe ep tajo em Maria, pa-ra nie ethoewab tieroe, zje as em epsha en shoop eros, em
Efnoetie pie loghos.
 جرى أس إم إبشرا:  برارا نرى إثرؤاب تيررو: أونيشتى بى إبطايو إم ماريرا
. إمفنوتى بى لوغوس: إن شوب إيروس
Groot is de eer van Maria, meer dan van alle heiligen,
want zij was waardig te ontvangen, God het Woord.

 ألنهررا:  أكثررر مررن جميررع القديسررين: عظيمررة هرري كرامررة مررريم
. أن تقبل إليها هللا الكلمة: إستحقت

Deel : 6

القطعة السادسة

Vy`etere niaggeloc@ erho] qa tefhy@
`aMaria ]par;enoc@ fai qarof qen tecneji.
Fie et e-re nie ankhelos, er hotie ga tef hie, aMaria tie parthenos, fai garof gen te nezj-ie.
 آ ماريا تى:  إيرهوتى خاتيف هي: فى إت إيرى نى أنجيلوس
. فاى خاروف خين تيس نيجى: بارثينوس
Hij die wordt gevreesd, door de engelen; de
Maagd Maria heeft Hem, gedragen in haar
schoot.
. في بطنها:  حملته مريم العذراء:  المالئكة: َمن تخافه

Deel : 6

القطعة السادسة

`C[oci `eni,eroubim@ `ctaiyout `eniceravim@ je
acswpi `nou`ervei@ `mpiouai `ebol qen ]`triac.
Es etshosie e-nie Sheroebiem, es tajoet e-nie
Serafiem, zje as shoopie en oe er feej, em pie oewai
evol gen tie Etrias.

 جى:  إس طايوت إى نى سيرافيم: إستشوسى إى نى شيروبيم
. إمبى اواى ايفول خين تى إترياس: أس شوبى إنؤ إيرفيى
Zij is verheven boven de Cherubim, en meer
vereerd dan de Serafim, want zij werd een tempel,
voor de Ene van de Drie-eenheid.

 ألنها صارت هريكال:  وأ َّجل من السيرافيم: هي أرفع من الشاروبيم
. للواحد من الثالوث:

Deel : 6
القطعة السادسة
:ai te Ieroucalym@ `tpolic `mpennou] te@ `ere
`pounof `nte ny=e=;=u tyrou@ sop n
` `qryi `nqytc.
Thai te Jeroesaliem, et polies em Pennoetie te, e-re
ep oenof ente nie eth-oewab tieroe, shop en egrie en
giets.

 إيرى اب ُؤنوف:  إتبوليس امبين نوتى تى: ثاى تى ييروساليم
.  شوب إن إخرى إنخيتس: انتى نى إثؤاب تيرو
Dat is Jeruzalem, de Stad van onze God, in
haar vinden, alle heiligen vreugde.
 كرائن:  وفرح جميع القديسرين:  مدينة إلهنا: هذه هي أورشليم
.فيها

Refrein

المرد

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie sareks
evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.

 آترى وتجسرد:  أرسرل وحيرده: شربهك
ِ
ُ فلم يجد َمرن ي: تطلع اآلب من السماء
.منك
ِ
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.

Deel : 7

القطعة السابعة
}galile`a `nte nie;noc @ nyethemci
qen `p,aki @ nem `tqyibi `m`vmou @
ounis] `nouwini afsai nwou.

Tie khaliele-a ente nie ethnos, nie et hemsie gen
ep ka kie, nem et gievie em ef moe, oe nieshtie
en oe-ooinie af shai noo-oe.

 نيم إتخيفى:  نى إتهيمسى خين ابكاكى: تى جاليلى آ انتى نى إثنوس
.نوواو
 اونيشتى إن اواووينى أفشاى: إم إفمو
ُ
Aan Galilea der heidenen, dat gezeten is in duisternis, en
de schaduw van de dood, heeft een Groot Licht geschenen.

 أشررق:  وظرالل المروت:  الجالسرون فري الظلمرة: جليلوا األ ُمرم
.عليهم النور العظيم

Deel : 7
القطعة السابعة
`V] vye;moten `mmof@ qen ny=e=;=u `ntaf@ af[icarx
qen ]par;enoc@ e;be vy`etevwn `noujai.
Efnoetie fie eth-mo-ten emmof, gen nie eth-oewab
entaf, af tshie sareks gen tie parthenos, ethve fie ete foon en oe khai.

 آفتشى:  خين نى اثؤاب إنطاف: إفنوتى في إثموتين إمموف
. إثفى في إيتى فون إنؤجاى: صاركس خين تى بارثينوس
God die rust, in Zijn heiligen, nam het vlees
aan van de Maagd, voor onze verlossing.
 ألجل:  تجسد من العذراء:  في قديسيه: هللا المستريح
.خالصنا

Deel : 7

القطعة السابعة

`Amwini anau `ari`svyri@ hwc ;elyl qen ou`slylou`i@
hijen paimuctyrion@ `etafouwnh nan `ebol.

Amooinie a-nav a-rie eshfierie, hos theliel gen oe
eshlie loewie, hiezjen pai miestierion, etaf oe-oonh
nan evol.

:  هوس ثيليل خين أو اشليلويى: آموينى آناف آرى إشفيرى
. إيطاف اواوونه نان إيفول: هيجين باى ميستيريون
Komt aanschouwt en verwondert u, en prijst en
zingt met blijheid, omwille van dit mysterie, dat
aan ons geopenbaard is.

:  بإبتهاج لهذا السرر:  وسبحوا وهللوا: تعالوا أنظروا وتعجبوا
.الذي ظهر لنا

Deel : 7
القطعة السابعة
Je piatcarx af[icarx@ ouoh pilogoc af`q;ai
piatar,y aferhytc@ piatcyou afswpi qa
ou`,ronoc.
Zje pie at sareks af etshie sareks, oewoh pie loghos af eg
thai, pie at arshie af er hiets, pie at sie-joe af shoopie ga oe
egronos.

 أووه بى لوغوس أف إخثاى:جى بى أت صاركس أفتشى صاركس
.أتسيو أفشوبى خا أو إخرونوس
 بى:  بى آت أرشى أف إرهيتس:
ُ
Want Hij zonder lichaam nam een lichaam aan, het Woord
is vlees geworden, Hij zonder begin begon, en de Tijdloze
werd tijdelijk.

:  وغيررر المبتررد إبترردأ:  والكلمررة تجسررمت: ألن غيررر المتجسررد تجسررد
.وغير الزمني صار زمنيا

Deel : 7

القطعة السابعة

Piat`stahof
aujemjwmf@
pia;nau
erof
cenau `erof@ `psyri `m`V] etonq@ afswpi `nsyri `nrwmi
qen oume;myi.
Pie at esh ta hof av zj-em khomf, pie ath-nav erof se
nav erof, Epshierie em Efnoetie et oon-g, af shoopie en
shierie en roomie gen oe methmie.

:  بى أثناف إيروف سيناف إيروف: بى أت إشطاهوف أف جيم جومف
. أف شوبى إنشيرى إنرومى خين أو ميثمى: إبشيرى إمفنوتى إتؤنخ
De Onbevattelijke is aangeraakt, en de Onzienlijke is
gezien, en de Zoon van de Levende God, werd waarlijk de
Zoon des Mensen.

 بشرريا:  إبن هللا الحي صرار:  وغير المرئي رأوه: غير المدرك لمسوه
.بالحقيقة

Deel : 7
القطعة السابعة
I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem sa
`eneh@ qen ouhu poctacic `nouwt@ tenouwst `mmof
ten]`wou naf.
Iesoes pie Igristos ensaf nem fo-oe, enthof enthof pe nem
sha eneh, gen oe hie pos-ta-sies en oe-oot, ten oe-oosht
emmof ten tie oo-oe naf.

 خين:  انثوف انثوف بى نيم شا إينيه:إيسوس بخرستوس إنساف نيم فواو
.اوواوناف
اواووشت إمموف تين تى
ُ
ُ  تين: اواووت
ُ أوهي بوسطاسيس إن
Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in
eeuwigheid, in één hypostase, wij knielen voor hem en
verheerlijken Hem.

:  أ ُقنروم واحرد:  أمسا واليوم وإلى األبد: يسوع المسيح هو هو
. نسجد له ونمجده

المرد

Refrein

A `viwt joust `ebolqen `tve @ `mpefjem vyet`oni `mmo @
afouwrp `mpefmonogenyc @ `i af[icarx `ebol`nqy].

A-Efjoot khoesht evol gen etfe, em pef zjem fie et o-nie
emmo, af oe-oorp em pef mono-khenies, ie af etshie sareks
evol en giets.

 أف:  امبيف جيم في إتؤنى إممو: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
. إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى: اواوورب إمبيف مونو جينيس
ُ
De Vader keek vanuit de hemel, en vond niemand gelijk
aan u, Hij zond Zijn Eniggeborene, die kwam en van u het
vlees aannam.
.منك
ِ  آتى وتجسد:  أرسل وحيده: شبهك
ِ
ُ فلم يجد َمن ي: تطلع اآلب من السماء
Tatala3 el-eb mine el-seme2 : falam jekhid men joshbihik :
ersele we7ideho : ete we tegesede mienki.
/

/

/
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لُبش يوم األربعاء

Iezekiyl pi`provytyc @ ws `ebol efoi
`mme;re @ je ainau `eoupuly `nca
nima`nsai @ ectob qen outebc `n`svyri .
Jezekie-iel pie eprofieties, oosh evol ef oi em
methre, zje ai nav e-oe pie-lie ensa nie ma-en-shai,
es tob gen oe tebs en eshfierie.
 جى أيناف إى:  أوش إيفول إفؤى إم مثرى: ييزيكييل بى ابروفيتيس
. استوب خين او تيبس إن إشفيرى: أوبيلى إنصانى ما إن شاى
Ezechiel de profeet, heeft getuigd zeggende: “Ik zag
een poort naar het oosten, met een wonderlijk zegel
verzegeld.”
 مختومرا:  إنني رأيرت بابرا ناحيرة المشررق:  يشهد قائال: حزقيال النبي
.بخاتم عجيب
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لُبش يوم األربعاء

`Mpe `hli se `eqoun `eroc @ `ebyl `e`P=o=c
`nte nijom @ afse `eqoun af`i `ebol @
ac`ohi ecsotem `mpecry] .
Em pe ehlie she e-goen eros, eviel e-Eptshois ente nie
khom, af she e-goen af ie evol, as o-hie es shotem em pes
rietie.

:  إفيل إإبشويس انتى نى جوم: إمبى إهلى شى إيخون إيروس
. أسؤهى إس شوتيم إم بيس ريتى: أفشى إيخون أفئى إيفول

“En niemand mag daar binnengaan, want de Heer
van de Machten, is daar binnen en buiten-gegaan,
en de poort bleef verzegeld.”
 مختومرا علرى:  دخل وخرج وبقرى:  إال رب القوات: ولم يدخل فيه أحد
. حاله
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}pyli
gar
te
]par;enoc@
;y`etac-mici
`mpencwtyr@ ouoh on menenca `;recmacf@ ac`ohi
ecoi `mpar;enoc.
Tie pie-lie ghar te tie parthenos, thie etas miesie em
Pensootier, oewoh on menensa ethre-masf, as o-hie
es oi em parthenos.
 أووه:  ثى إيطاسميس إمبين سوتير:تى بيلى غارتى تى بارثينوس
. أسؤهى إسؤى إمبارثينوس:أون مينينسا إثرى ماسف
Want de poort is de Maagd, die onze Verlosser
heeft gebaard, en na Zijn geboorte, bleef zij een
maagd.
 بعررد:  وقررد بقيررت عررذراء:  الترري ولرردت مخلصررنا: البرراب هررو العررذراء
.والدته
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` `cmarwout `nje peKarpoc@ `w ;y`etac`jve `V]
F
nan
`epikocmoc@
sa
`ntefcotten
qen
nenjij@ `mpiturannoc `na;nai.
Ef esmaroo-oet enzje pe karpos, oo thie etas ekh-fe
Efnoetie nan e-pie kosmos, sha entef sot-ten gen nen zjiekh, em pie tierannos, en ath-nai.

 أوثى ايطاس إجفى إفنوتى نان: إف إسمارواوت إنجى بى كاربوس
 إمبى تى رانوس:  شا انتيف سوتين خين نين جيج: إى بى كوزموس
.إن أثناى
Gezegend is uw vrucht, u die God heeft gebaard voor de
hele wereld, om ons te verlossen van de handen, van de
genadeloze tiran.

:  كري ينقرذنا مرن يردي:  يا َمن و ِلدت هللا إلى العرالم: مباركة هي ثمرتِك
.الظالم غير الرحوم

De Woensdag Lobsh
لُبش يوم األربعاء
Tecmamat tejyk `ebol@ `w ;y`etacjem ,aricma
niben@ `mpe`m;o `m`pouro `nte `p`wou@ pen`aly;inoc
`nnou].
Tesma-mat et zj-iek evol, oo thie etas zjem
gariesma nieven, em pe emtho em epoero ente ep
oo-oe, pen aliethienos en noetie.
 إمبى:  او ثى إيطاس جيم خاريسما نيفين: تس مامات إت جيك إيفول
. بين آليثينوس إن نوتى: اوواو
إمثو إم إبؤرو إنتى إب
ُ
Gezegend en volmaakt bent u, die genade gevonden
heeft, bij de Koning van de Glorie, onze Ware God.

:  أمام ملك المجد:  يا َمن وج ِدت كل نعمة: ت وكاملة
ِ مباركة أن
.إلهنا الحقيقي
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`Areem`psa `ntaio niben@ para ouon niben ethijen
pikahi@ je `a pilogoc `nte `vIwt@ `i af[icarx `ebol`nqy].
Ar-e em epsha en tajo nieven, pa-ra oe-on nieven et
hiezjen pie kahie, zje a-pie loghos ente Efjoot, ie af
etshie sareks evol en gietie.

: اواون نيفين إت هيجين بى كاهى
ُ  بارا: آرى إم ابشا إنطايو نيفين
. إى أفتشى ساركس إيفول إنخيتى: جى آ بى لوغوس إنتى إفيوت
U verdiende alle eer, meer dan wie dan ook op
aarde, want het Woord van de Vader, kwam en
nam van u het vlees aan.

 ألن كلمرة:  أكثر من كل َمرن علرى األرض: ت كل كرامة
ِ إستحقي
.منك
ِ  آتى وتجسد: اآلب
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Ouoh afmosi nem nirwmi@ hwc Mairwmi
`nrefsenhyt@ sa`ntefcw] `nnen'u,y@ hiten
tefparoucia =e=;=u.
Oewoh af moshie nem nie roomie, hoos mai roomie en ref
shenhiet, sha entef sootie en nen epsie-shie, hieten tef
paroesia eth-oewab.

 شا:  هوس ماى رومى إنريف شينهيت: أووه إفموشى نيم نى رومى
. هيتين تيف باروسيا إثؤاب: إنتيف سوتى ان نين إبسيشى
En Hij wandelde onder de mensen, als een Barmhartige en
Menslievende, om onze zielen te verlossen, door Zijn
heilige verschijning.

 حتى خلَّص نفوسنا:  كرؤوف ومحب للبشر: ومشى مع الناس
. بظهوره المقدس:
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Marenouwst `mpencwtyr@ pimairwmi `n`aga;oc@ je
`n;of afsenhyt qaron@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Maren oe-oosht em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, zje enthof af shenhiet garon, af ie oewoh
af sootie emmon.

:  بى ماى رومى إن آغاثوس: اواووشت إمبين سوتير
ُ مارين
. أفئى أووه أفسوتى إممون:جى إنثوف أف شينهيت خارون
Laten wij knielen voor onze Verlosser, de Goede en
Menslievende, want Hij had erbarmen met ons, Hij
kwam en verloste ons.

:  ألنرره ترررأف علينررا:  محررب البشررر الصررالح: فلنسررجد لمخلصررنا
.آتى وخلصنا
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لُبش يوم األربعاء

Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `n`al30in3:
xere
`p2ov2ov
`nte
penjenoc:
`are`gfo
nan `nEmmanov3l.
Shere ne oo tie parthenos: tie oero emmie en
aliethienie: shere epshoe-shoe ente pen khenos: a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري إبشوشو:  تي أورو إممي إن آليثيني: شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إنتي بين جينوس
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت لنا:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.عمانوئيل
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Ten5ho `aripenmevi: w
`
5`proctat3c `etenhot :
nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi nan `ebol.
Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten
hot: nahren Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen
novie nan evol.
 ناهرين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين شويس إيسوس بخرستوس
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden
vergeeft.
 أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا:

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:  ويرررأتي الصرررديقون:  حررراملين عرررذاباتهم: * يرررأتي الشرررهداء
.حاملين فضائلهم
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

:  أعطنرررا سرررالمك:  اإللررره الوحيرررد: * أيهرررا المسررريح كلمرررة األب
.المملوء فرحا

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

 أ ُذكرنا أمام:  إلى العلو بهذه التسبحة: * يا مالك ( هذه الليلة ) الطائر
. ليغفر لنا خطايانا: الرب

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

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

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

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

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

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول

*Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.
 نسرررررجد لررررره: الثرررررالوث الكامرررررل:  والرررررروح القررررردس: * مبرررررارك اآلب واإلبرررررن
.ونمجده
Index - الفهرس
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا,النـور الحقيقي
نُعظمـك يَا أم
ُ
ت
, َوالـدةُ اإلل ِه,ُالعـذرا ُء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
,وخلص نفُــوسنـا
 أتى,خلص العالــم
لنـا ُم
َ
ُ
َ المجــ ُد
,لــك يـَـا سيــدُنـا و َملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات,الصديقيــن
ِ  تهليــ ُل, إكليـ ُل الشهــداء,فخــر الــرســل
ُ
ُ
,فــران الخطايـَـا
ُ ُ نـ
ُ  غـ, الكنائـس,بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
,ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُمجـده,ُالهــوتُ واحــد
ْ يـارب
ُ  يـار,ارحــم
ُ
. آميــن,يـارب بـارك
,ارحــم
ْ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب,اآلب
ُ اللـه,ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
ـرى وما ال
ُ  خالـ,الكل
َ ُ ما ي,ق السماء واألرض
ِ
ُ
ُ ُ  نـ,ــرى
إبـن
, ,ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
َ ُي
, المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهـور,اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

,غيـر مخلوق
 مـولـو ُد,حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ,نـور
َ
ُ
ِ
ِ
َ  الـذي به,الجـوهـر
 هــذا الـذي,كان ك َل شئ
مساو لآلب في
ِ
ُ
,سماء
نحــن
من أجلنـا
َّ  نـز َل من ال, ومن أجـ ِ ّل خالصنا,البشـر
ُ
,وتأنــس
,وتجســ َد من الــروح القُــدس ومن مريــ َم العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم
َ ُوص ِل
َ  وتألـ َم وقـ ُ ِب,ـس البـُنطي
َ ط
صعــ َد إلى
َ  و,من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه,وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه
,سمــوات
َّ ال
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء
 الــذي, َـديـن األ َحيــا َء واألمــوات
َ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
,ق مــن اآلب
,ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
,ق فرري األنبيــــررـاء
ُ  الناطـررـ,نسجـررـ ُد لرره ونـُم ّجـررـد ُه مررع اآلب واالبررـن
 ونعتـرررررـرف,وبكنيسـرررررـة واحرررررـدة مقــدسرررررـة جامعرررررـة رســوليـرررررـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة,بمعمــوديرررـة واحـرررـدة لمغفــرررـرة الخطايــــرررـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esmaena .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine el`3alaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ
. إبـن اللـه
َ* أنت
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Ge avmack akcw5 `mmon .
* Zje ak av mask ak sotie immon .
. * جى أف ماسك أكسوتى إممون
* Want U bent geboren en heeft ons verlost.

. * ألنك ُو ِلدت وخلصتنا
* le2nnake Woledte we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .

. * وأغفر لنا خطايانا
* We `3fer lana gatajana .
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Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

, رب الصباؤوت, قدوس, قدوس,قدوس
,السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث,ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
, أيها الرب إله القوات كن معنا,القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

,ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي,حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
,صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
, والتي فعلناها بغير معرفة,التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل, يارب اغفرها لنا,الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب,اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــو َل ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De introductie tot de
Watos Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

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

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

 إصرنع رحمرة:  يرا ربنرا يسروع المسريح:  فلنقرل بعذوبرة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

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

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

De Donderdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم الخميس

Deel : 1

القطعة االولى
*Pibatoc `eta mw`ucyc @ nau `erof `ebol
hi `psafe @ `ere pi`,rwm moh `nqytf @
oude `mpourwkh `nje nef`kladoc .

* Pie vatos e-ta Mooisies, nav erof evol hie ep shafe, e-re pie ekroom moh en gietf, oe-ze em poe
rook-h enzje nef ek lazos.
 إيرى:  ناف إيروف إيفول هى إبشافى: * بى فاتوس إيطا مويسيس
. اوذى إمبوروكه إنجى نيف إكالذوس: بى إكروم موه إنخيتف
* De struik die Mozes zag, in de wildernis; het
vuur dat erin was, verteerde zijn takken niet.
 ولرم:  والنرار مشرتعلة فيهرا:  موسرى فري البريرة: * العليقة التري رآهرا
.تحترق أغصانها

Deel : 1
القطعة االولى
* Foi `ntupoc `mmaria@ ]par;enoc `nat;wleb@ `eta
piLogoc `nte `viwt@ i` af[icarx `ebol `nqytc.
* Ef oi en tiepos em Maria, tie parthenos en atthooleb, e-ta pie loghos ente Efjoot, ie af etshie
sareks evol en giets.

 إيطا:  تى بارثينوس إن أتثوليب: * إفؤى إنتيبوس إم ماريا
. إى أفتشى ساركس إيفول إنخيتس: بى لوغوس إنتى إفيوت
* Dit is een symbool van Maria, de onbevlekte
maagd, door wie het Woord van de Vader kwam, en
van haar het vlees aannam.

 الترري آتررى وتجسررد:  العررذراء غيررر الدنسررة: * ه ري مثررال مررريم
. كلمة اآلب: منها

Deel : 1
القطعة االولى
*`Mpe pi`,rwm `nte tefme;nou] @ rwkh `n`;neji
`n]par;enoc @ ouoh on meneca `;recmacf @ ac`ohi
acoi `mpar;enoc.
* Em pe pie ekroom ente tef meth-noetie, rook-h en ethnezj-ie en tie parthenos, oewoh on menensa ethre-masf, as
o-hie as oi em parthenos.

 روكه إن إثنيجى إن تى: * إمبى بى إكروم إنتى تيف ميثنوتى
 أسؤهى إسؤى:  اووه اون مينينصا إثريس ماسف: بارثينوس
. امبارثينوس
* Het vuur van Zijn Goddelijkheid, ver-brandde de schoot van
de Maagd niet, en nadat zij Hem baarde, bleef zij een maagd.

 بقيت: ُ وأيضا بعد ما َولَدَته:  لم تحرق بطن العذراء: * ونار الهوته
. عذراء

Refrein

المرد

* Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.

* Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألّرال إنثروف:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومرى: * إيطاف كين آن إفؤى إن نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: بى إفنوتى إممى
* Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا:  لكنه هو اإلله الحقيقي:  آتى وصار إبن بشر: * لم يزل إلها
* Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino
hoewe el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 2

القطعة الثانية
*`Psousou `nnipar;enoc tyrou @ pe
Maria ]Macnou] @ e;bytc on afbwl
`ebol @ `nje picaho`i `nar,eoc.

* Ep shoe-shoe en nie parthenos tieroe, pe Maria
tie masnoetie, ethviets on af vool evol, enzje pie sa
hoewie en arshe-os.
 إثفيتس:  بى ماريا تى ما سنوتى: * إبشوشو إن نى بارثينوس تيرو
. إنجى بى صاهويي إن أرشيؤس: اون أف فول ايفول
* De trots van alle maagden, is Maria de Moeder van God,
ter wille van haar is ingetrokken, de eerste vervloeking.

 مرن أجلهرا أيضرا:  هي مريم والدة اإلله: * فخر جميع العذارى
.  نُقضت اللعنة األولى:

Deel : 2
القطعة الثانية
* Vy`etaf`i hijen pengenoc @ hiten ]parabacic @
`eta ]`chimi swpi `nqytc @ acouwm `ebolqen
`poutah `mpi`ssyn.
* Fie etaf ie hiezjen pen khenos, hieten tie paravasies, e-ta
tie es-hiemie shoopie en giets, as oe-oom evol gen ep oetah
em pie esh-shien.
 إيطا تى:  هيتين تى بارافاسيس: * في إيطاف إي هيجين بين جينوس

. أس اواوم إيفول خين إبؤطاه إمبى إش شين: إسهيمى شوبى إنخيتس
* Die over ons geslacht was uitgeroepen, door de
overtreding, waarin de eerste vrouw viel, toen ze at van de
vrucht van de boom.

 التي وقعرت فيهرا المررأة:  من قِبَل المخالفة: * التي جاءت على جنسنا
. لما أكلت من ثمرة الشجرة:

Deel : 2
القطعة الثانية
* E;be `eua aumas;am@ `m`vro `mpiparadicoc@ hiten
Maria ]par;enoc@ auouwn `mmof nan `nkecop.
* Ethve Adam av mash-tam, em efro em pie
paraziesos, hieten Maria tie parthenos, av oe-oon
emmof nan en kesop.
 هيرتن ماريرا ترى:  إم إفررو إمبرى باراذيسروس: * إثفى إيفا أفمراش ترام
. اواوون إمموف نان إنكيسوب
ُ  أف: بارثينوس
* Door Eva werd de poort, van het Paradijs
gesloten, en door de Maagd Maria, werd hij weer
voor ons geopend.
 فُرتح:  ومن قِبَل مريم العذراء:  أ ُغلق باب الفردوس: * من أجل حواء
.لنا مرة أخرى

Deel : 2
القطعة الثانية
* Aner`pem`psa `mpi`ssyn @ `nte `pwnq e;renouwm
`ebol`nqytf @ `ete vai pe `pcwma `m`V] @ nem
pef`cnof `n`aly;inon.
* Maren oe-oosht em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, zje enthof af shenhiet garon, af ie oewoh
af sootie emmon.
اواووم إيفول
ُ  إثرين: * أن إيرب إمبشا إمبى إش شين إنتى ابؤنخ
 نيم بيف إسنوف إن:  إيتى فاى بي إب صوما إم إفنوتى: إنخيتف
.آليثينون
* Wij werden waardig om te eten, van de Boom des
Levens, dat is het Lichaam van God, en Zijn Ware Bloed.

. ودمه الحقيقيين:  أي جسد هللا:  لنأكل منها:* إستحققنا شجرة الحياة

Deel : 2
القطعة الثانية
* Marenouwst `mpencwtyr@ pimairwmi `n`aga;oc@
je `n;of afsenhyt qaron@ af`i ouoh afcw] `mmon.
* Maren oe-oosht em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, zje enthof af shenhiet garon, af ie oewoh
af sootie emmon.
 جرى:  برى مراى رومرى إن آغراثوس: * مارين اواوشت إم برين سروتير
.  أفئى أووه افسوتى إممون: إنثوف أفشين هيت خارون

* Laten wij knielen voor onze Verlosser, de Goede
Menslievende, want Hij had erbarmen met ons, Hij
kwam en verloste ons.
 آتى:  ألنه ترأف علينا:  محب البشر الصالح: * فلنسجد لمخلصنا
.وخلصنا

Refrein

المرد

* Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.

* Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألّرال إنثروف:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومرى: * إيطاف كين آن إفؤى إن نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: بى إفنوتى إممى
* Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا:  لكنه هو اإلله الحقيقي:  آتى وصار إبن بشر: * لم يزل إلها
* Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino
hoewe el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 3

القطعة الثالثة
* As `nnouc ie as `ncaji @ ie jincwtem
e;na`sfai @ qa pipelagoc `natcaji
`mmof @ `nte tekmetmairwmi `V] .

*Ash en noes ye ash en sazj-ie, ye zj-ien sootem ethna esh fai, ga
pie pe laghos en at sazj-ie emmof, ente tek met mai roomie
Efnoetie.

 خرابى: يرى جرين سروتيم إثنرا إشرفاى:نوس يرى آش إنصراجى
ُ * آش إن
. إنتى تيك ميت ماى رومى إفنوتى:بي لوغوس إن أت صاجى إمموف
* Welk verstand of welke spraak, of welk geluid kan bevatten,
de onuit-sprekelijke uiting, van Uw diepe liefde voor de
mensheid O God.

 باللجة التي ال توصف:  او أي سمع يقدر أن ينهض: * أي عقل او أي قول
.  التي لمحبتك للبشر يا هللا:

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Piouai `mmauatf `nlogoc@ `etau`jvof qajen
ni`ewn tyrou@ kata ]me;=nou] a[ne cwma@ `ebolqen piouai `viwt.
* Pie oewai em mavatf en loghos, etav ekhfof ga
zjen nie e-oon tieroe, kata tie meth-noetie atshne
sooma, evol gen pie oewai Efjoot.
 إيطراف إجفروف خراجين نرى إى اوون: اوواى إم مافاطف إن لوغوس
ّ * بى
.اوواى إفيوت
ّ  إيفول خين بى:  كاطا تى ميث نوتى أتشنى صوما: تيرو
* Het Ene en Enige Woord, is geboren vóór alle tijden,
als de Godheid zonder lichaam, uit de Ene Vader.

 بالالهوت بغيرر جسرد:  المولود قبل كل الدهور: * الواحد وحده الكلمة
.  من اآلب وحده:

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Ouoh vai on `mmauatf@ au`jvof cwmatikwc@ qen
oumetatsib] nem oumet`atvwnh@ `ebolqen
tefmau `mmauatc.
* Oewoh fai on em mavatf ethre masf, em pef vool

evol en tes parthenia, gen fai af oe-onhs evol, zje oe
theotokos te.
 خين او ميت:  أف إجفوف صوماتيكوس: * اووه فاى اون إم مافاطف
. إيفول خين تيف ماف إم مافاطس: أتشيفتى نيم اوميت آت فونه
* En ook Hijzelf, werd geboren in het vlees, zonder
verandering of wijziging, uit Zijn moeder alleen.

 من أمه:  بغير تغيير وال تحول:  ُولد جسديا: * هو ذاته أيضا
.وحدها

Deel : 3
القطعة الثالثة
* Ouoh on menenca `;recmacf@ `mpefbwl `ebol
`ntecpar;enia@ qen vai afouonhc `ebol@ je
ou;e`otokoc te.

* Oo ep shook en tie met rama-o, nem tie sofia ente
Efnoetie, zje tie nezj-ie etav hiets e-ep hap, as ekhfo
en han shierie gen oe em kah en hiet.

 إمبيررف فررول إيفررول إنترريس: * اووه اون مينينصررا إثررريس ماسررف
.  جى اوثيؤطوكوس تى: اواونهس إيفول
ُ  خين فاى أف: بارثينيا
* En nadat zij Hem heeft gebaard, bleef zij een maagd,
en zo heeft Hij getoond, dat zij de Moeder van God is.

:  وبهررذا أظهرهررا:  لررم يحررل بتوليتهررا: ُ* وأيضررا بعررد أن ولَدَت ره
.بأنها والدة اإلله

Deel : 3

القطعة الثالثة

*`W `pswk `n]metrama`o @ nem ]covia `nte `V] je

]neji `etauhitc `e`phap @ ac`jvo `nhansyri qen
ou`mkah`nhyt .

* Oo ipshook intimet rama-o, nem tiecofia inte ifnoetie, zje
tinezjie etavhits e-ephep, acgfo inhanshieri geen oeimkahinhiet.

 جى ترى نيجرى:  نيم تى صوفيا إنتى إفنوتى: * او إبشوك ان تى ميت راماؤ
. أس إجفو إنهان شيرى خين او إمكاه إنهيت: إيطاف هيتس إإبهاب
* O hoe groot is de rijkdom, en wijsheid van God, want
de schoot onder het vonnis, die kinderen baarde met grote
hartzeer,

 وولررد:  ألن الرربطن الواقررع تحررت الحكررم:  وحكمررة هللا: * يررالعمق غنررى
. األوالد بوجع القلب

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Acswpi `noumoumi `nte oumeta;mou @ acmici

nan `nemmanouyl @ a[ne `cperma
afbwl `ebol `m`ptako `mpengenoc.

`nrwmi

@

* As shoopie en oe-moemie ente oe met ath-moe, as miesie
nan en Emmanoe-iel, atshne esper-ma en roomie, af vool
evol em ep-tako em pen khenos.

:  أسميسرى نران إن إممانوئيرل: اومومى إنتى اوميرت أثمرو
ُ * أس شوبى إن
.  أف فول إيفول إم إبطاكو إمبين جنيوس: أتشينى إسبيرما إن رومى
* werd de Bron van onsterfelijkheid, zij baarde
Emmanuel, zonder menselijk zaad, om het verval van ons
geslacht te herstellen.

:  بغيررر زرع بشررر: ت لنررا عمانوئيررل
ِ  ولر ِد: * صرار ينبوعررا لعرردم المرروت
. ونقض فساد جنسنا

Deel : 3

القطعة الثالثة

* Vai marenws oubyf enjw `mmoc@ je pi`wou nak
piat`stahof@ pimairwmi `n`aga;oc `vrefcw] `nnen'u,y@
af`i ouoh afcw] `mmon.
* Fai maren oosh oe-vief en khoo emmos, zje pie oo-oe nak
pie at esh-tahof, pie mai roomie en aghathos ef ref sootie en
nen epsie-shie, af ie oewoh af sootie emmon.
: اوواو ناك بى آت إشطاهوف
 جى بى: * فاى مارين اوش اوفيف إنجو إمموس
ُ
 أفئى أووه أفسروتى:  إفريف سوتى إن نين إبسيشى: بى ماى رومى إن آغاثوس
. إممون
* Laten wij roepen en zeggen tot Hem: Glorie zij de
Onbevattelijke, de Goede Menslievende, de Redder van
onze zielen, die kwam en ons verloste.
 محررب البشررر الصررالح:  المجررد لررك أيهررا الغيررر مرردرك: * فلنصرررخ نحرروه قررائلين
. ألنه آتى وخلصنا: مخلص نفوسنا

Refrein

المرد

* Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.

* Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألّرال إنثروف:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومرى: * إيطاف كين آن إفؤى إن نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: بى إفنوتى إممى
* Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا:  لكنه هو اإلله الحقيقي:  آتى وصار إبن بشر: * لم يزل إلها
* Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino
hoewe el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

القطعة الرابعة

Deel : 4

`W

]timy
`nte
]jinerboki@
`nte
]neji `mpar;eniky@ ouoh `n;eotokoc
ouat`jroj te@ aferme;re `nje piaggeloc.
Oo tie tiemie ente tie zj-ien er vokie, ente tie nezj-ie em
parthenie-kie, oewoh en theotokos oe at ekh-rokh te, af er
methre enzje pie ankhelos.

 اووه إن:  انتى ترى نيجرى إم برارثينيكى: او تي تيمى إنتى تى جين إيرفوكى
. أف إرميثرى انجى بى آنجيلوس: ثيؤطوكوس او أت إجروج تى
O wat een eer voor de bevruchting, van de maagdelijke schoot,
die God baarde zonder zaad, zoals de engel getuigd had.

 والوالرد اإللره بغيرر زرع:  الذي للبطن البتولي: يالكرامة الحبل
. إذ شهد المالك:

Deel : 4
القطعة الرابعة
`Etafouonhf `eiwcyv@ efjw `mmoc `mpairy]@ je vy
gar `etacnamacf@ ou `ebolqen ou`pnauma efouab pe.
Etaf oe-onhf e-Joosief, ef khoo emmos em pai rietie,
zje fie ghar etas na masf, oe evol gen oe epnevma
ef-oewab pe.

 جرى:  إفجرو إممروس أمبراى ريترى: اواونهف إ يوسريف
ُ إيطاف
. او ايفول خين او ابنفما إفؤاب بي: في غار إيطاس ناماسف
Toen hij aan Jozef verscheen, sprak hij alzo, dat
Degene die zij baren zal, van de Heilige Geest is.

 هو من الرروح:  ان الذي ستلده:  قائال هكذا: لما ظهر ليوسف
.القدس

Deel : 4

القطعة الرابعة

`Eti de je ne pilogoc `nte `viwt @ `i af[icarx `ebol `nqytc @
qen oumetatsibt `eacmacf @ aftouho `mpai,et
efjw `mmoc.
E-tie ze zje ne pie loghos ente Efjoot, ie af etshie sareks evol en
giets, gen oe met at shiebtie e-as masf, af toe-ho em pai ket ef
khoo emmos.

 إى آفتشــى ســاركس إيفــول: إيتــى ذى جــى نــى بــى لوغــوس إنتــى إفيــوت
أفتوهو إمبـاى كيـت إفجـو
ُ :  خين اوميت آت شيفتى إى أسماسف: إنخيتس
. إمموس
Want het Woord van de Vader, kwam en nam het vlees aan
van haar, zij baarde Hem zonder verandering; )de engel(
sprak tot hem en zei:
 وزاد هررذا اآلخررر:  ولدترره بغيررر تغييررر:  آتررى وتجسررد منهررا: وأيضررا كلمررة اآلب
.قائال

Deel : 4
القطعة الرابعة
Je ec`emici `nousyri@ eu`emou] `epefran je
Emmanouyl@ vy`ete sauouahmef@ je `V] neman.
Zje es e-miesie en oe shierie, ev-e moetie e-pef ran
zje Emmanoe-iel, fie e-te shav oe ah mef, zje
Efnoetie neman.

 إف إي مروتى إى بيفرران جرى: اوشيرى
ُ جى إس إى ميسى إن
. جى إفنوتى نيمان: او أهميف
ُ  في إيتى شاف: إممانوئيل
“Zij zal een zoon baren, en Hij zal Emmanuël
genoemd worden, hetgeen betekent, God met ons.”

 هللا:  الررذي تفسرريره:  ُويرردعى إسررمه عمانوئيررل: انهررا تلررد إبنررا
.معنا

Deel : 4

القطعة الرابعة

Ouoh on ek`emou]@ `epefran je I=y=c@ `n;of
e;nanohem `mpeflaoc@ `ebolqen nou`anomia.
Oewoh on ek-e moetie, e-pef ran zje Iesoes, enthof
ethna nohem em pef la-os, evol gen noe anomia.

 إنثررروف:  إى بيفرررران جرررى إيسررروس: اووه اون إك إى مررروتى
.نو آنوميا
ُ  ايفول خين: إثنانوهيم إمبيف الؤس
“En gij zult Hem, de naam Jezus geven, want Hij is
het Die Zijn volk, zal redden van hun zonden.”

 مررن:  وهررو الررذي يخ ِلّرص شررعبه:  إسررمه يسرروع: وأيضررا ترردعو
.خطاياهم

Deel : 4

القطعة الرابعة

Icje de `anon pe peflaoc @ `fnanohem `mmon qen
oumetjwri @ ef,w `ebol `nnen`anomia @ marencouwnf
qen outajro .
Ies zje ze anon pe pef la-os, ef na nohem emmon gen oe
met khoorie, ef koo evol en nen anomia, maren soe-oonf
gen oe takhro.

 إفنـــانوهيم إم مـــون خـــين اوميـــت: يســـجى ذى آنـــون بـــى بيـــف الؤس
.سواونف خين او طاجرو
ُ  مارين:  إفكو إيفول إن نين آنوميا: جورى
Wanneer wij Zijn volk worden, zal Hij ons redden met
kracht, Hij zal onze zonden vergeven, laten wij ons in
Hem bevestigen.

 فلنعرفرره:  ويغفررر آثامنررا:  فهررو يخلصررنا بقرروة: فرإذ صرررنا نحررن شررعبه
.بثبات

Deel : 4

القطعة الرابعة

Je `n;of pe `V] qen oume;myi@ aferrwmi qen
oumetatsib]@ `ere pi`wou er`prepi naf@ icjen ]nou
nem sa `eneh.
Zje enthof pe Efnoetie gen oe methmie, af er roomie gen oe
met at shiebtie, e-re pie oo-oe er ep repie naf, ies zjen tie
noe nem sha eneh.

 أف إيررومرى خرين اوميرت أت: جى إنثوف برى إفنروتى خرين او ميثمرى
. يسجين تينو نيم شا إينيه: اوواو إير إب ريبى ناف
 إيرى بى: شيفتى
ُ
Want Hij is God in waarheid, Hij werd mens zonder
verandering, de glorie komt Hem toe, nu en tot in
eeuwigheid.

 مررن اآلن:  المجررد يليررق برره:  تررأنس بغيررر تغييررر: ألنرره هررو هللا بالحقيقررة
.وإلى األبد

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 5

القطعة الخامسة
`W ninakhi `nnou] @ ouoh `nsouer`svyri
`mmwou @ `nte ];e`otokoc Maria @ etoi
`mpar;enoc `ncyou niben .

Oo nie nak-hie en noetie, oewoh en shoe er eshfierie em
moo-oe, ente tie theotokos Maria, et oi em parthenos en
sie-joe nieven.

 إنتررى تررى: روواو
ُ  اووه إنشررو إيررر إشررفيرى إم مر: اونررى نرراكهى إن نرروتى
. إتؤى إم بارثينوس إنسيو نيفين: ثيؤطوكوس ماريا
O wat een goddelijke, wonder-bare weeën, van Maria de
Moeder van God, de Altijd-Maagd.

 العررذراء كررل:  لوالرردة اإللرره مررريم:  العجيبررة الترري: ياللطلقررات اإللهيررة
.حين

Deel : 5
القطعة الخامسة
Nai `ete `ebol `mmwou@ `eau`i euma eucop@ `nje
oupar;enia `nat;wleb@ nem oujinmici `mmyi.
Nai e-te evol em moo-oe, e-av ie evma ev sop, enzje
oe parthenia en at-thooleb, nem oe zj-ien miesie
emmie.

 إنجررى او: إى أفئررى إفمررا إفسرروب: روواو
نرراى إيتررى إيفررول إم مر
ُ
. نيم اوجين ميسى إممى: بارثينيا إن آتثوليب
Want zij is, waar twee werden verenigd, een
onbesmette maagdelijkheid, en een waarachtige
geboorte.

. وميالد حقيقي:  بتولية بال دنس:  إجتمع معا: هذه التي منها

Deel : 5
القطعة الخامسة
Ou gar `mpe ougamoc @ ersorp `epijinmici @ oude
on `mpe pijinmici @ bwl `ebol `ntecpar;enia .
Oe ghar em pe oe ghamos, er shorp em pie zj-ien
miesie, oe-ze on em pe pie zj-ien miesie, vool evol en
tes parthenia.
اوذى اون
ُ :  إيرشرورب إى برى جرين ميسرى: او غراموس
ُ او غار إمبرى
ُ
. فول ايفول إنتيس بارثينيا: امبى بى جين ميسى
Want het huwelijk, ging niet vooraf aan de
geboorte, en de geboorte deed haar niet, haar
maagdelijkheid verliezen.
. أيضا بتوليتها:  ولم يحل الميالد:  الميالد زواج: ألنه لم يسبق

Deel : 5
القطعة الخامسة
Vy gar `etaumacf hwc nou]@ `apa;yc `ebolqen
`viwt@ aumacf on kata carx@ `apa;yc `ebolqen
]par;enoc.
Fie ghar etav masf hoos noetie, a-pa-thies evol gen
Efjoot, av masf on kata sareks, a-pa-thies evol gen
tie parthenos.
:  إم برراثيس إيفررول خررين إفيرروت: فررى غررار إيطرراف ماسررف هرروس نرروتى
. آباثيس إيفول خين تى بارثينوس: أفماسف اون كاطا ساركس
Want Hij die zonder pijn, uit de Vader geboren is, is
ook zonder pijn, uit de Maagd geboren in het vlees.
 بغيرر:  ُولرد أيضرا حسرب الجسرد:  بغير ألم مرن اآلب: ألن الذي ُولد إله
.ألم من العذراء

Deel : 5

القطعة الخامسة

Ouai pe `ebolqen `cnau@ oume;nou] nem oumetrwmi@ qen
vai ceouwst `mmof `nje nimagoc @ eu,w `nrwou
euer;e`ologin.
Oewai pe evol gen esnav, oe meth-noetie nem oe met
roomie, gen fai se oe-oosht emmof enzje nie makhos, ef koo
en roo-oe ev er the-o-lokhien.
 خرين فراى سرى:  او ميرث نروتى نريم اوميرت رومرى: اواى بى ايفول خرين إسرناف
.روواو إف إير ثيؤلوجين
 إفكو إن: اواوشت إمموف إنجى نى ماجوس
ُ
ُ
Eén natuur uit twee, de Goddelijkheid en Menselijkheid.
Daarom knielden de Wijzen voor Hem in stilte, terwijl ze
Zijn Goddelijkheid uitten.

:  ولهرررذا سرررجد لررره المجررروس:  الهررروت وناسررروت: هرررو إتحررراد اإلثنرررين
.ساكتين وناطقين بالهوته

Deel : 5
القطعة الخامسة
Au`ini naf `noulibanoc hwc nou]@ nem ounoub hwc
ouro@ nem ousal eu]myini@ `epefmou `nreftanqo.
Av ie-nie naf en oe liebanos hoos noetie, nem oe
noeb hoos oero, nem oe shal ev tie mienie, e-pef zjien moe en ref tan-go.
 نريم:اورو
ُ  نريم اونروب هروس: أف إينى ناف إنؤليفانوس هروس نروتى
.  اى بيف جينمو إنريف طانخو: اوشال إفتي مينى
Zij boden Hem wierook aan als God, en goud als
Koning, en mirre als teken, van Zijn levengevende
dood.

 علرررى موتررره:  ومررررا عالمرررة:  وذهبرررا كملرررك: قررردموا لررره لبانرررا كإلررره
.المحيي

Deel : 5

القطعة الخامسة

Vai `etafsopf `erof e;byten@ qen pefouws `mmin `mmof@ `nje
piouai `mmauatf pimairwmi `n`aga;oc `vrefcw] `nnen'u,y@ af`i
ouoh afcw] `mmon.
Fai etaf shopf erof ethvie-ten, gen pef oe-oosh em mien emmof,
enzje pie oewai em mavatf pie mai roomie en aghathos ef ref
sootie en nen epsie-shie, af ie oewoh af sootie emmon.

 إنجرى: اواووش إم مرين إممروف
ُ  خرين بيرف: فاى إيطاف شوبف إيروف اثفيترين
 إفريررف سرروتى ان نررين:  بررى مرراى رومررى إن آغرراثوس: بررى اوواى إم مافرراطف
. أفئى أووه أف سوتى إممون: إبسيشى
Die Hij accepteerde omwille van ons, door Zijn eigen wil, de
Ene Enige Goede Menslievende Redder van onze zielen, die
kwam en ons verloste.

 محرب البشرر:  بإرادته وحرده والواحرد وحرده: هذا الذي قَبَله من أجلنا
. آتى وخلصنا: الصالح مخلص نفوسنا

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 6

القطعة السادسة
`W ]nis] `n`svyri @ ;y`etac[i ejwc
`n]byt @ `ebolqen pi`cvir `n`adam @
sa`ntouer`plazin `mmoc eu`chimi .

Oo tie nieshtie en eshfierie, thie etas etshie e-khoos
en tie viet, evol gen pie esfier en Adam, sha en toe
er eplazien emmos ev es hiemie.
 إيفول:  ثى ايطاس تشى إيجوس إن تى فيت: اوتى نيشتى إن اشفيرى
. شا إنتو إر إبالزين إمموس إف إسهيمى: خين بى إسفير إن آدام
O wat een groot wonder, Hij nam een rib, van
Adams zij, en maakte daarvan een vrouw.

. و ُجبلت منه امرأة:  من جنب أدم:  أخذ الضلع: يا ِلعظم أعجوبة

Deel : 6
القطعة السادسة
Piou`wsem tyrf `nte ]metrwmi@ actyif qen
oujwk `ebol@ `m`V] pidimiourgoc@ ouoh `nlogoc
`nte `viwt.

Pie oe-oo-shem tierf ente tie met roomie, as tief gen
oe-khook evol em Efnoetie, pie ziemie-oerghos,
oewoh en loghos ente Efjoot.
 أستيف خرين او جروك ايفرول: اواووشيم تيرف إنتى تى ميت رومى
ُ بى
. أووه إن لوغوس إنتى إفيوت:  بى ذيمى أورغوس: إمفنوتى
Zij gaf alle vorm van de mensheid, met volmaaktheid aan
de Heer, de Schepper, het Woord van de Vader.

. وكلمة اآلب:  هلل الخالق:  أعطتها بالكمال: كل عجينة البشرية

Deel : 6
القطعة السادسة
Vai `etaf[icarx `ebol `nqytc@ qen oumetatsib]
`eacmacf@ hwc rwmi aumou] `epefran@ je
Emmanouyl.
Fai etaf etshie sareks evol en giets, gen oe met at-shiebtie eas masf, hoos roomie av moetie e-pef ran, zje Emmanoe-iel.

 خين اوميت أتشيفتى إى: فاى إيطافتشى ساركس إيفول إنخيتس
. جى إممانوئيل:  هوس رومى أفموتى إبيفران: أسماسف
Hij die het vlees aannam van haar, zonder
verandering, baarde zij als mens, en Hij werd
Emma-nuël genoemd.
 و ُدع َّي إسمه:  ولدته كإنسان:  بغير تغيير: هذا الذي تجسد منها
.عمانوئيل

Deel : 6

القطعة السادسة

:ai on marentwbh `mmoc@ hwc ;e`otokoc `ncyou niben@
e;recer`precbeuin
`e`hryi
`ejwn@
nahren
pecsyri `mmenrit.
Thai on maren toobh emmos, hoos Theotokos en sie-joe
nieven, ethres er epresve-vien e-ehrie e-khoon, nahren pes
shierie em menriet.

:  هرروس ثيؤطوكرروس إنسرريو نيفررين: ثرراى اون مررارين طوبرره إممرروس
 نررراهرين بررريس شررريرى إم: إثرررريس إيرررر إبريسرررفيفين إإهررررى إيجرررون
.مينريت
Laten ook wij vragen aan haar, als de Altijd-Theotokos,
om onze voorspraak te zijn, bij haar Geliefde Zoon.

 أمرام:  أن تشرفع فينرا:  كوالردة اإللره كرل حرين: هي أيضا فلنطلرب إليهرا
.إبنها الحبيب

Deel : 6

القطعة السادسة

Je `ctaiyout gar `emasw@ `ntotou `nny=e=;=u tyrou@
nipatriar,yc je ac`ini nwou@ `mvy`etoujoust `ebol
qajwf .
Zje es tajoet ghar e-mashoo, en to-toe en nie eth-oewab
tieroe, nie patriarshies zje as ie-nie noo-oe, em fie e-toe
khoesht evol ga khoof.

 نرررى:  إنطوطرررو إن نرررى إثرررؤاب تيررررو: جرررى إسرررطايوت غرررار إيماشرررو
. إمفى إيتوجوشت إيفول خاجوف:نواو
باطريارشيش جى أس إينى
ُ
Want zij wordt hoog vereerd, door alle heiligen en
patriarchen, want zij heeft tot hen gebracht, Degene die zij
verwachtten.

 ألنهرا أترت:  ورؤسراء اآلبراء:  عند جميرع القديسرين: ألنها ُمكرمة جدا
.لهم ب َمن كانوا ينتظرونه

Deel : 6

القطعة السادسة

Nem ni`provytyc de on `omoiwc@ vy`etafer`provyteuin e;bytf@ qen ou;o `nry] nem oumys `n`cmot@
je `fna`i `ntefcw] mmon.
Nem nie eprofieties ze on omoi-oos, nie etav er eprofietevien eth-vietf, gen oe tho en rietie nem oe miesh en
esmot, zje ef na-ie entef sootie emmon.
:  فرري إيطرراف إرإبررروفيتيفين اثفيتررف: نرريم نررى إبررروفيتيس ذى اون اومرروي اوس
. جى إفنائى إنتيف سوتى إممون: خين اوثو إنريتى نيم اوميش إن إسموت
En eveneens alle profeten, die profeteerden over Hem, op
talrijke manieren en vele overeenkomsten, dat Hij zou
komen en ons verlossen.

:  بررأنواع كثيرررة وأشررباه شررتى:  الررذين تنبررأوا مررن أجلرره: كررذلك األنبيرراء
.بأنه يأتي ويخلصنا

Deel : 6
القطعة السادسة
Nem ni`apoctoloc eucop@ je `n;oc pe ]ref`jve@
`mvy`etouerkurizin `mmof @ qen ]oikoumeny tyrc.
Nem nie apostolos evsop, zje enthos pe tie ref ekhfe, em fie e-toe er kieriezien emmof, gen tie iekoemenie tiers.

:  جرى إنثروس برى تيريرف إجفرى: نيم نى آبوسطولوس إفسوب
. خين تى إيكومينى تيرس:إمفى إيتو إيركيريزين إمموف
En alle apostelen tezamen, want zij is de Moeder,
van Hem waarover zij predikten, in de gehele
wereld.
. في كل المسكونة:  الذي كرزوا به:  ألنها هي والدة: والرسل معا

Deel : 6
القطعة السادسة
Nia;lityc `mmarturoc@ je af`i `ebol `nqytc@ `nje
pou`agoino;etyc@ `mmyi pen=o=c I=y=c P=,=c.
Nie ath-lieties em martieros, zje af ie evol en giets,
enzje poe aghie-no the-ties emmie, Pentshois Iesoes
Piegristos.

 إنجرررى برررو:  جرررى أفئرررى ايفرررول إنخيرررتس: نرررى أثليتررريس إممرررارتيروس
. بينشويس إيسوس بخرستوس: آغوينوثيتيس إممى
En de strijdende martelaren, want uit haar kwam
voort, de Stichter van de ware strijd, onze Heer
Jezus Christus.
:  واضرع جهرادهم الحقيقري:  ألنه قد خرج منها: والشهداء المجاهدين
.ربنا يسوع المسيح

Deel : 6

القطعة السادسة

Vai maren]`wou `n]metnis]@ `nte tefmetrama`o
etos@
nem
tefcovia
`natauryjc@
en`eretin `mpefnis] `nnai.
Fai maren tie oo-oe en tie met nieshtie, ente tef met rama-o
et osh, nem tef sofia en at av riekhs, en e-retien em pef
nieshtie en nai.

 انتى تيف ميت راما او إتؤش: او إنتى ميت نيشتى
ُ فاى مارين تى اوو
. إن أريتين امبيف نيشتى إن ناى:  نيم تيف صوفيا إن آطاف ريجس:
Laten wij daarom verheerlijken, de grootheid van Zijn
rijkdom, en Zijn onbeperkte wijsheid, smekend om Zijn
grote genade.

 سررائلين:  وحكمترره الترري ال تحررد:  عظمررة غنرراه الجزيررل: هررذا فلنمجررد
.رحمته العظيمة

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 7

القطعة السابعة

Afwrk `nje `P=o=c @ `nDauid qen oume;myi
@
ouoh
`nnefjolf
je
@ `ebolqen `poutah `nte tekneji @ ]na,w
hijen pek`;ronoc.
Af oork enzje Eptshois en Davied gen oe methmie,
oewoh en nef kholf zje, evol gen ep oe-tah ente tek
nezj-ie, tie na koo hiezjen pek ethronos.
:  اووه إن نيف جولف جرى:  إن دافيد خين اوميثمى:آفورك إنجى إبشويس
. تى ناكو هيجين بيك إثرونوس: ايفول خين إبؤطاه انتى تيك نيجى
De Heer heeft gezworen aan David in waarheid, en
kwam er niet op terug: “Van de vrucht van uw schoot,
zal ik uw troon zetelen.”
. أضع على كرسيك:  أن من ثمرة بطنك:  بالحق ولم يحنث: أقسم الرب لداود

Deel : 7
القطعة السابعة
`O;en `etaf;wt `nhyt@ `nje pi`;myi je `ebol `mmof@
cena`jvo `mP=,=c kata carx@ afkw] akribwc.
O-then etaf thoot en hiet, enzje pie ethmie zje evol emmof,
se na ekh-fo em Piegristos kata sareks, af kootie akrie
voos.

 سرينا:  إنجرى برى إثمرى جرى ايفرول إممروف: اوثين إيطاف ثوت إنهيرت
. أفكوتى أكريفوس: إجفو إم بخرستوس كاطا صاركس
Toen de rechtvaardige, met heel zijn hart vroeg, dat
Christus daar geboren zou worden in het vlees,
vroeg hij vurig,

 المسريح حسرب الجسرد:  قلبا أن منه يولد: فلهذا لما طلب البار
.  طلب بإجتهاد:

Deel : 7
القطعة السابعة
`Ejimi `nouma`nswpi @ `m`P=o=c `V] pilogoc @ ouoh vai
afjokf `ebol @ qen ounis] `n`srwic.
E-zj-iemie en oe ma en shoopie, em Eptshois
Efnoetie pie loghos, oewoh fai af khokf evol, gen oe
nieshtie en eshroois.

:  إم بشررويس إفنرروتى بررى لوغرروس: إي جيمررى إنؤمررا إنشرروبى
. خين او نيشتى إن إش رويس:اووه فاى أفجوكف إيفول
om een woning te vinden, voor de Heer God het
Woord, en dit werd vervuld, met een groot
mysterie.

. بسر عظيم:  وهذا أكمله:  للرب اإلله الكلمة: يجد مسكنا
ِ أن

Deel : 7
القطعة السابعة
Ouoh catotf afws `ebol@ qen pi`pneuma efjw
`mmoc@ je anco;mec qen evra;a@ ete by;leem te.
Oewoh sa totf af oosh evol, gen pie epnevma ef khoo
emmos, zje an soth-mes gen Efratha, e-te Biethle-em te.

 خــــين بــــى إبنفمــــا إفجــــو: اووه صــــاطوتف أف اوش إيفــــول
. إيتى فيثليئيم تى:  جى أنسوثميس خين إفراثا: إمموس
En onmiddelijke riep hij uit, door de Geest: “Wij
hebben van haar gehoord in Efrata, dat is
Bethlehem.”

 التري:  قد سمعنا في افراثة:  قائال إننا: وللوقت صرخ بالروح
.هي بيت لحم

Deel : 7
القطعة السابعة
Pima `etaferkata-xioin `mmof@ `nje Emmanouyl
pen-Nou]@ e;rou`jvof `nqytf kata carx@ e;be
vy`ete vwn `noujai.
Pie ma etaf er kataksien emmof, enzje Emmanoeiel Pennoetie, ethroe ekh-fof en gietf kata sareks,
ethve fie e-te foon en oe-khai.
:  إنجررى إممانوئيررل بررين نرروتى: بررى مررا إيطرراف إركاطاكسرريوين إممرروف
. إثفى في إيتى فون إنؤجاى: إثرو إجفوف إنخيتف كاطا صاركس
De plaats die onze God Emmanuël, heeft gekozen om er
geboren te worden, in het vlees, voor onze verlossing.

:  أن يُولررد فيره حسررب الجسررد:  عمانوئيررل إلهنرا: الموضرع الررذي تفضرل
.من أجل خالصنا

Deel : 7
القطعة السابعة
Kata `vry] on `etafjoc @ `nje Mi,eoc pi`provytyc
@ je nem `n;o hwi by;leem @ `pkahi `nevra;a .
Kata efrietie on etaf khos, enzje Miege-os pie
eprofieties, zje nem entho hooi Biethle-em, ep kahie
en Efratha.

 إنجرررررى ميخيرررررؤس برررررى: كاطرررررا إفريترررررى اون إيطررررراف جررررروس
. إبكاهى إن إفراثا:  جى نيم إنثو هوى فيثليئيم: ابروفيتيس
Zoals Micha de Profeet, alzo verkondigd heeft: “En
gij, Bethlehem, het land van Efrata,

 أرض: ت أيضرا يرا بيرت لحرم
ِ  وأنر:  ميخرا النبري: كما قرال أيضرا
.إفراثة

Deel : 7
القطعة السابعة
`N;o oukouji an `ebol@ qen nimethygemwn `nte
Ioude`a@ ef`e`i gar `ebol `nqy] `nje ouhygoumenoc@
vye;na`amoni `mpalaoc picrayl.
Entho oe koezj-ie an evol, gen nie met hie-khemoon
ente Joeze-a, ef e-ie ghar evol en gietie enzje oe
hieghomenos, fie ethna a-monie em pa la-os Piesra-iel.
 إف إ إى غرار:  خين نى ميرت هيغيمرون انترى يرودا: إنثو اوكوجى آن إيفول
 فرررري إثنررررا آمررررونى إمبرررراالؤس: إنجررررى او هيغومينرررروس: إيفررررول إنخيتررررى
.بيسرائيل
al zijt gij klein, onder de leiders van Juda, want uit u zal een
leidsman voortkomen, die zal weiden mijn volk Israël.”

 يرعررى: رك يخرررج مرردبر
ِ  ألنرره منر:  بررين واليررات يهرروذا: لسررت الصررغرى
.شعبي إسرائيل

القطعة السابعة

Deel : 7

`W nim naicumvwnia@ `nte nai`provytyc eucop@
ny`etauer`provyteuin
e;be `pjin`i `mP=,=c.

qen

pai`Pneuma

`nouwt@

Oo niem nai siemfoonia, enten ai eprofieties evsop, nie etav
er eprofie-tevien gen pai epnevma en oe-oot, ethve ep zj-ien
ie em Piegristos.

 نررى إيطرراف إيررر:  إنتررى نررى إبررروفيتيس إفسرروب: اونرريم نرراى سرريمفونيا
 إثفررررى ايجررررين إى إم: او اووت
ُ إبرررررو فيتيفررررين خررررين برررراى إبنفمررررا إن
.بخرستوس
Wat een overeen-stemming, van al deze profeten tezamen, die
pro-feteerden met deze ene Geest, over de Komst van Christus.

 الذين تنبأوا بهذا الروح الواحرد:  الذي ألولئك األنبياء: يا لهذا التوافق
. من أجل مجئ المسيح:

Deel : 7
القطعة السابعة
Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc
@ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot
en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis
zjen tie noe nem sha eneh.
 نيم بيف يوت إن: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه:  نيم بى ابنفما إثؤاب: آغاثوس
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

:  والرروح القردس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي
.من اآلن وإلى األبد

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 8

القطعة الثامنة
Piouai `ebolqen ]`triac @ pi`omo-oucioc
nem `viwt @ `etafnau `epen;ebio @ nem
tenmetbwk etoi `nsasi .

Pie oewai evol gen tie Trias, pie omo-oesios nem Efjoot,
etaf nav e-pen thevio, nem ten met vook etoi en sha-shie.

: اومواوسرريوس نرريم إفيرروت
 بررى: بررى اوواى إيفررول خررين تررى إتريرراس
ُ
. نيم تين ميت فوك إتؤى إن شاشى: إيطاف ناف إ بين ثيفيو
De Ene van de Drie-eenheid, één in wezen met de
Vader, toen Hij neerkeek op onze verdruk-kingen,
en onze bittere slavernij.
:  لما نظر إلى مرذلتنا:  المساوي لآلب في الجوهر: الواحد من الثالوث
.وعبوديتنا المرة

Deel : 8

القطعة الثامنة

Afrek
nivyou`i
`nte
nivyou`i
@
af`i `e`;mytra `n]par;enoc @ aferrwmi `mpenry] @
saten `vnobi `mmauatf .
Af rek nie fie-oewie ente nie fie-oewie, af ie e-eth-mietra en
tie parthenos, af er roomie em pen rietie, sha ten ef novie
em mavatf.

:  أفئرى إ إث ميتررا إن ترى برارثينوس: أفريك نى فيؤيى إنتى نى فيرؤيى
.  شاتين إفنوفى إممافاطف: أف إيررومى إمبين ريتى
Neigde Hij de hemel der hemelen, en kwam tot de schoot
van de Maagd, Hij werd mens zoals wij, als Enige zonder
zonde.

:  وصار إنسانا مثلنا:  وآتى إلى بطن العذراء: طأطأ سموات السموات
.ما خال الخطية وحدها

Deel : 8
القطعة الثامنة
`Etaumacf qen By;leem @ kata ni`cmy `nte
ni`provytyc @ aftoujon afcw] `mmon @ je `anon pe
peflaoc .
Etav masf gen Biethle-em, kata nie esmie ente nie eprofieties, af toe khon af sootie emmon, zje anon pe pef la-os.

 أف:  كاطا نى إسمى إنتى نرى إبرروفيتيس: إيطاف ماسف خين فيثليئيم
. جى آنون بى بيف الؤس: توجون أفسوتى إممون
Toen Hij werd geboren in Bethlehem, volgens de
spraken van de profeten, heeft Hij ons gered en
verlost, want wij zijn Zijn volk.
 ألننررا نحررن:  أنقرردنا وخلصررنا:  كأخبررار األنبيرراء: لمررا ُولررد فرري بيررت لحررم
.شعبه

Refrein

المرد

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@
alla n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie
emmon.
 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.

Deel : 9

القطعة التاسعة
Ainau `eoumyini @ afouonhf qen `tve@
ic ou`chimi ecjolh `m`vry @ `n;oc on `ere
piioh @ capecyt `nnec[alauj.

Ai nav e-oe mienie af oe-onhf gen etfe, ies oe es-hiemie es kholh
em efrie, enthos on e-re pie joh, sa pe-siet en nes et sha-lavkh.

 إيررررس او إسررررهيمى: اواونهررررف خررررين إتفررررى
ُ  أف: أينرررراف إى إومينررررى
 صررابي سرريت إن نرريس:  إنثرروس اون إيرررى بيرروه: إسررجوله إم إفرررى
.تشاالفج
Ik zag een groot teken in de hemel verschijnen, een vrouw
met de zon bekleed, en ook de maan, was onder haar voeten.

:  بالشرمس والقمرر:  إذ بإمرأة متسرربلة: رأيت آية ظهرت في السماء
.أيضا تحت رجليها

Deel : 9
القطعة التاسعة
`Ere ouon myt`cnau `nciou @ oi `,lom `ejen tec`ave@
ec`mboki ec]nakhi@ ecws `ebol ecnamici.
E-re oe-on miet esnav en sie-joe, ie eklom ezjen tes a-fe, es
em vokie es tie nak hie, es oosh evol es na miesie.

 اوى إكلروم هيجرين تريس آفرى: إيرى اواون ميت اسناف إنسيو
 إسؤش إيفول إسناميسى:  إس إمفوكى إس تى ناكهى:
Een krans van twaalf sterren, was op haar hoofd,
en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën,
om te baren.

:  وهررري ُحبلرررى ترررتمخض:  تكلرررل رأسرررها: وإثنرررا عشرررر كوكبرررا
.صارخة لتلد

Deel : 9
القطعة التاسعة
`Ete ;ai te Maria @ ]ve `mberi ethijen pikahi @ `eta
piry `nte ]me;myi @ sai nan `ebol `nqytc.
E-te thai te Maria, tie fe em verie et hiezjen pie
kahie, e-ta pier ie ente tie methmie, shai nan evol en
giets.

 إيطرا:  تى في إمفيرى إت هيجين بى كاهى: إيتى ثاى تى ماريا
. شاى نان ايفول إنخيتس: بيرى إنتى تى ميثمى
Dit is Maria, de nieuwe hemel op aarde, de Zon der
Gerechtigheid, schijnt over ons door haar.

 المشرررقة لنررا:  السررماء الجديرردة الترري علررى األرض: هرري مررريم
. شمس البر: منها

Deel : 9

القطعة التاسعة

Piry gar `etecjolh `mmof @ pe pen=o=c I=y=c P=,=c @ ouoh
piioh etqa nec[alauj @ pe Iwannyc piref]wmc .
Pie rie ghar et es-kholh emmof, pe Pentshois Iesoes
Piegristos, oewoh pie joh et ga nes et sha-lavkh, pe Joannies pie ref tie ooms.

 بى بينشرويس إيسروس بخرسرتوس: بيرى غار إى تيس جوله إمموف
. بى يؤانس بى ريفتى أومس:  اووه بيوه إت خا نيس تشاالفج:
Want de Zon die haar bekleed, is onze Heer Jezus
Christus, en de maan onder haar voeten, is Johannes de
Doper.

 والقمررر الررذي:  هرري ربنررا يسرروع المسرريح: ألن الشررمس المتسررربلة بهررا
. هو يوحنا المعمدان: تحت رجليها

Deel : 9
القطعة التاسعة
Pimyt`cnau gar `nciou@ etoi `n`,lom e` jen tec`ave@
pe pimyt`cnau `n`apoctoloc@ eukw] eroc eu]taio
nac.
Pie miet esnav ghar en sie-joe, et oi en eklom ezjen
tes a-fe, pe pie miet esnav en apostolos, ev kootie
eros ev tie tajo nas.
 برى بري:  تؤى إن إكلوم ايجين تريس آفرى:بي ميت إسناف غار إنسيو إ
. إفكوتى إيروس إفتى طايو ناس: ميت إسناف إن آبوسطولوس
De krans van twaalf steren, op haar hoofd, zijn de
twaalf apostelen, die haar omringen en vereren.
 يحيطون:  هي اإلثنا عشر رسوال:  المكللة رأسها: واإلثنا عشر كوكبا
.بها ويكرمونها

Deel : 9
القطعة التاسعة
E;be vai nilaoc tyrou@ maren]`wou `n]par;enoc@
je acmici nan `m`V]@ ectob `nje tecpar;enia.
Ethve fai nie la-os tieroe, maren tie oo-oe en tie
parthenos, zje as miesie nan em Efnoetie, es tob
enzje tes parthenia.
 جررى: اوواو إن تررى بررارثينوس
 مررارين تررى: اثفررى فرراى نررى الؤس تيرررو
ُ
. إسطوب إنجى تيس بارثينيا: اسميسى نان إمفنوتى
Laten wij daar-voor de Maagd ver-heerlijken, O
alle volkeren, want zij heeft God voor ons gebaard,
en haar maagdelijkheid bleef verzegeld.
 وبتوليتها:  ألنها ولدت لنا هللا:  نمجد العذراء: فلهذا يا جميع الشعوب
.مختومة

المرد

Refrein

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@ alla
n;of pe `V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en roomie,
alla enthof pe Efnoetie emmie, af ie oewoh af sootie emmon.

 ألال إنثوف بى:  أف إى أفشوبى إنشيرى إنرومى: إيطاف كين آن إفؤى ان نوتى
.  أفئى أووه أفسوتى إممون: إفنوتى إممى

Hij hield niet op Goddelijk te zijn, Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen, want Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.

. آتى وخلَّصنا: لكنه هو اإلله الحقيقي: آتى وصار إبن بشر:لم يزل إلها
Lem jazal ielehen : ete we saar ibni bashaar : lekino hoewe
el-ilehi el-7akikie : ete we galaasna.
/

/

/

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس

De Donderdag Lobsh
لُبش يوم الخميس
`V] piat`snau `erof @ qajwou `nni`ewn
tyrou @ afer`pem`psa `nnau `epef`wou @
`nje Mw`ucyc hijen pitwou .
Efnoetie pie at eshnav erof, ga khoo-oe en nie e-oon tieroe,
af er ep em-epsha en nav e-pef oo-oe, enzje Mooisies
hiezjen pie too-oe.

 أف إر:  خرراجوؤ إن نررى إى أون تيرررو: إفنرروتى بررى آت اشررناف إيررروف
.طوواو
 إنجى مويسيس هيجين بى: اوواو
إب إم ابشا إن ناف إبيف
ُ
ُ
God de Onzienlijke, die vóór alle tijden was; Mozes was
waardig Zijn glorie te zien, op de berg.

 مجرده:  إسرتحق أن يررى موسرى:  قبرل كرل الردهور: هللا الغير المنظور
.على الجبل
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Afnau gar `epibatoc @ `ere pi`,rwm moh
`nqytf @ oude `mpourwkh `nje
nef`kladoc @ oude `mpe nefjwbi tako.
Af nav ghar e-pie vatos, e-re pie ekroom moh en gietf, oe-ze em
poe rook-h enzje nef ekla-zos, oe-ze em pe nef khoovie ta-ko.

 اوذى:  إرى برررى إكرررروم مررروه إنخيترررف: أفنررراف غرررار إيبرررى فررراطوس
. اوذى إمبى نيف جوفى طاكو: إمبوروكه إنجى نيف إكالذوس
Want Hij zag de struik, en het vuur erin, en zijn takken
werden niet verteerd, en zijn bladeren werden niet
beschadigd.

 ولررم:  ولررم تحترررق أغصررانها:  والنررار مشررتعلة فيهررا: ألنرره رأى العليقررة
.يفسد ورقها
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لُبش يوم الخميس
Pi`,rwm men aferlampin@ qen pibatoc nafrwkh
an@ je `ere `V] caqoun `mmou@ efcaji `n;of nem
pi`provytyc.
Pie ekroom men af er lampien, gen pie vatos naf rook-h an,
zje e-re Efnoetie sagoen emmos, ef sazj-ie enthof nem nie
eprofieties.

 جرى:  خرين برى فراطوس نراف روكره آن: بى إكروم مين أف إير المبين
. إفصاجى إنثوف نيم بى إبروفيتيس: إيرى إفنوتى صاخون إمموس
Hoewel het vuur brandde, werd de struik niet verteerd,
omdat God daarbinnen was, en sprak tot de profeet.

 وهررو:  ألن هللا داخلهررا:  فرري العليقررة ولررم تحترررق: فالنررار كانررت تشررتعل
.يخاطب النبي
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Je `w Mw`ucyc `w Mw`ucyc@ `w Mw`ucyc pe]mei
`mmof@ `anok pe `V] `nte nekio]@ `mmon ke ouai
`ebyl `eroi.
Zje oo Mooisies oo Mooisies, oo Mooisies pe tie meej emmof,
anok pe Efnoetie ente nek jotie, emmon ke oewai eviel eroi.

 آنروك:  او مويسيس بى تيمرى إممروف: جى او مويسيس او مويسيس
. إممون كى اوواى إيفيل إيروى: بى إفنوتى إنتى نيك يوتى
Zeggend: “O Mozes O Mozes, O Mozes, die ik
liefheb, Ik ben de God van uw vaderen, en er is
geen ander naast Mij.”
:  أنا هرو إلره أبائرك:  يا موسى الذي أنا أحبه: قائال يا موسى يا موسى
.وليس آخر سواي
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Bwl `mpi;wou`i `ebol@ vy`etoi `enek[alauj@ je
pima `etek`ohi `eratk hijwf@ oukahi efouab pe `w
pi`provytyc.
Vool em pie thoo-oewie eol, fie et oi e-nek et shalavkh, zje pie ma e-tek o-hie eratk hie khoof, oe
kahie ef oe-wab pe oo pie eprofie-ties.
 جى بى ما إتيـك:  في إتؤى إنيك تشاالفج: ثوواوويى إيفول
فول إمبى
ُ
. او كاهى إفؤاب اوبى إبروفيتيس: اوهى إيراتك هيجوف
“Doe uw schoenen, van uw voeten, want de plaats
waarop gij staat, is heilige grond O profeet.”
:  الرذي أنرت واقرف عليره:  ألن الموضرع: حل الحذاء الرذي فري رجليرك
.أرض مقدسة أيها النبي
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لُبش يوم الخميس
`Arinoin nak `mpibatoc@ `ere pi`,rwm moh `nqytf@
oude `mpourwkh `nje nef`kladoc@ oude `mpe
nefjwbi tako.

Arie nien nak em pie vatos, e-re pie ekroom moh en
gietf, oe-ze em poe rook-h enzje nef ekla-zos, oe-ze
em pe nef khoovie ta-ko.
 اوذى إم:  إيرى بى إكـروم مـوه إنختيـف: آرى نين ناك إمبى فاطوس
. اوذى امبى نيف جوفى طاكو: بوروكه إنجى نيف إك الذوس
Overdenk de struik, en het vuur erin, zijn takken werden
niet verteerd, en zijn bladeren werden niet beschadigd.

 ولرم يفسرد:  ولرم تحتررق أغصرانها:  والنار مشتعلة فيها: تأمل العليقة
.ورقها
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لُبش يوم الخميس

`Foi `ntupoc `mMaria@ ]par;enoc `nat;wleb@ `eta
pilogoc `nte `viwt@ `i af[icarx `ebol`nqytc.
Ef oi en tie-pos em Maria, tie parthenos en at-thooleb, e-ta
pie loghos ente Efjoot, ie af etshie sareks evol en giets.

 ايطرابى لوغروس:  تى بارثينوس إن آتثوليرب: إفؤى إنتيبوس إم ماريا
. إى إفتشى صاركس إيفول إنخيتس: إنتى إفيوت
Dit is een symbool van Maria, de onbevlekte
maagd, door wie het Woord van de Vader kwam, en
van haar het vlees aannam.

:  التي تجسد منها:  العذراء غير الدنسة: هي مثال لمريم
.كلمة اآلب
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E;be vai ten`er,oreuin@ nem Iwannyc pipar;enoc@
je e;ouab `nje taiselyt@ `etaucelcwlc `mpiHiyb.
Ethve fai ten er go-revien, nem Jo-annes pie
parthenos, zje es-oewab enzje tai sheliet, etav selsools em pie hie-jieb.
 جرى إثرؤاب:  نريم يرؤانس برى برارثينوس: إثفى فاى ترين إيرر خروريفين
. ايطاف سيل سولس إمبى هييب: إنجى طاى شيليت
Daarom prijzen wij, met de maagdelijke Johannes,
en zeggen: “Rein is deze Bruid, die versierd is voor
het Lam.”
 طررراهرة هررري هرررذه:  مرررع يوحنرررا البترررول قرررائلين: مرررن أجرررل هرررذا نمررردح
. التي ُزينت للحمل: العروسة
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لُبش يوم الخميس

Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `n`al30in3:
xere
`p2ov2ov
`nte
penjenoc:
`are`gfo
nan `nEmmanov3l.
Shere ne oo tie parthenos: tie oero emmie en
aliethienie: shere epshoe-shoe ente pen khenos: a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري إبشوشو:  تي أورو إممي إن آليثيني: شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إنتي بين جينوس
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
 ولدت لنا:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.عمانوئيل
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Ten5ho `aripenmevi: w
`
5`proctat3c `etenhot :
nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi nan `ebol.
Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten
hot: nahren Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen
novie nan evol.
 ناهرين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين شويس إيسوس بخرستوس
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden
vergeeft.
 أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا:

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

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

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

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

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

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

. الدائمة إلى األبد:  رثوا الحياة:  يا مباركي أبي: لى
َّ * تعالوا إ
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* Cena`i `nje nimarturoc@ eufai qa noubacanoc@
cena`i `nje nidikeoc@ eufai qa noupolytia.
* Se na-ie enzje nie martieros, ev fai ga noe
vasanos, se na-ie enzje nie ziekeos, ev fai ga noe
politia.

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

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

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

 كأعماله:  ويجازي كل واحد:  في مجده ومجد أبيه: * يأتي إبن هللا
.التي عملها
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* P=,=c piLogoc `nte `viwt@ pimonogenyc `nnou]@
ek`e] nan `ntekhiryny @ ;ai e;meh `nrasi niben.
* Piegristos pie loghos ente Efjoot, pie monokhenies
en noetie, ek-etie nan entek hirienie, thai ethmeh en
rashie nieven.

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

:  أعطنرررا سرررالمك:  اإللررره الوحيرررد: * أيهرررا المسررريح كلمرررة األب
.المملوء فرحا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

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

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

 أ ُذكرنا أمام:  إلى العلو بهذه التسبحة: * يا مالك ( هذه الليلة ) الطائر
. ليغفر لنا خطايانا: الرب
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

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

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

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

:  في كل حين تسربحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول

*Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.
 نسرررررجد لررررره: الثرررررالوث الكامرررررل:  والرررررروح القررررردس: * مبرررررارك اآلب واإلبرررررن
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا,النـور الحقيقي
نُعظمـك يَا أم
ُ
ت
, َوالـدةُ اإلل ِه,ُالعـذرا ُء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
,وخلص نفُــوسنـا
 أتى,خلص العالــم
لنـا ُم
َ
ُ
َ المجــ ُد
,لــك يـَـا سيــدُنـا و َملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات,الصديقيــن
ِ  تهليــ ُل, إكليـ ُل الشهــداء,فخــر الــرســل
ُ
ُ
,فــران الخطايـَـا
ُ ُ نـ
ُ  غـ, الكنائـس,بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
,ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُمجـده,ُالهــوتُ واحــد
ْ يـارب
ُ  يـار,ارحــم
ُ
. آميــن,يـارب بـارك
,ارحــم
ْ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب,اآلب
ُ اللـه,ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
ـرى وما ال
ُ  خالـ,الكل
َ ُ ما ي,ق السماء واألرض
ِ
ُ
ُ ُ  نـ,ــرى
إبـن
, ,ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
َ ُي
, المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهـور,اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

,غيـر مخلوق
 مـولـو ُد,حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ,نـور
َ
ُ
ِ
ِ
َ  الـذي به,الجـوهـر
 هــذا الـذي,كان ك َل شئ
مساو لآلب في
ِ
ُ
,سماء
نحــن
من أجلنـا
َّ  نـز َل من ال, ومن أجـ ِ ّل خالصنا,البشـر
ُ
,وتأنــس
,وتجســ َد من الــروح القُــدس ومن مريــ َم العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم
َ ُوص ِل
َ  وتألـ َم وقـ ُ ِب,ـس البـُنطي
َ ط
صعــ َد إلى
َ  و,من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه,وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه
,سمــوات
َّ ال
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء
 الــذي, َـديـن األ َحيــا َء واألمــوات
َ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
,ق مــن اآلب
,ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
,ق فرري األنبيــــررـاء
ُ  الناطـررـ,نسجـررـ ُد لرره ونـُم ّجـررـد ُه مررع اآلب واالبررـن
 ونعتـرررررـرف,وبكنيسـرررررـة واحرررررـدة مقــدسرررررـة جامعرررررـة رســوليـرررررـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة,بمعمــوديرررـة واحـرررـدة لمغفــرررـرة الخطايــــرررـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esmaena .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine el`3alaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ
. إبـن اللـه
َ* أنت
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Ge avmack akcw5 `mmon .
* Zje ak av mask ak sotie immon .
. * جى أف ماسك أكسوتى إممون
* Want U bent geboren en heeft ons verlost.

. * ألنك ُو ِلدت وخلصتنا
* le2nnake Woledte we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .

. * وأغفر لنا خطايانا
* We `3fer lana gatajana .
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Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

, رب الصباؤوت, قدوس, قدوس,قدوس
,السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث,ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
, أيها الرب إله القوات كن معنا,القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

,ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي,حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
,صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
, والتي فعلناها بغير معرفة,التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل, يارب اغفرها لنا,الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب,اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــو َل ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De introductie tot de
Watos Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

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

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

 إصرنع رحمرة:  يرا ربنرا يسروع المسريح:  فلنقرل بعذوبرة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

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

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

De Vrijdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم الجمعة

Deel : 1

القطعة االولى
Te`cmarwout
qen
nihiomi
@ `f`cmarwout `nje peKarpoc @ `w
Maria `;mau `m`V]@ ]par;enoc `nat;wleb.

Tesmaroo-oet gen nie hie-jomie, ef esmaroo-oet
enzje pe karpos, oo Maria ethmav em Efnoetie, tie
parthenos en at-thooleb.
 او: إسماروواوت انجى بي كاربوس
 إف: ماروواوت خين نى هيومى
تس
ُ
ُ
. تى بارثينوس إن أتثوليب: ماريا إثماف إمفنوتى
Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend is uw vrucht,
O Maria de Moeder van God, de onbevlekte Maagd.

 العررذراء:  يررا مررريم أم هللا: رك
ِ مباركررة أنر
ِ  ومباركررة ثمرتر: ت فرري النسرراء
.غير الدنسة

Deel : 1
القطعة االولى
Je afsai nan `ebol `nqy]@ `nje piry `nte ]me;myi@
`ere pital[o ,y qa neftenh@ je `n;of pe
piref;amio.
Zje af shai nan evol en gietie, enzje pier ie ente tie
methmie, e-re pie tal-etsho kie ga nef tenh, zje
enthof pe pie ref thamio.
 إرى بى:  إنجى بيرى انتى تى ميثمى: جى أفشاى نان ايفول إنخيتى
.  جى إنثوف بى بى ريف ثاميو: طالتشو كى خا نيف تينه
Want uit u scheen over ons, de Zon der Gerechtigheid, met
genezing onder Zijn vleugelen, want Hij is de Schepper.

 ألنرره:  والشررفاء فرري جناحيهررا:  شررمس البررر: رك
ِ ألنرره قررد أشرررقت لنررا منر
. الخالق

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 2

القطعة الثانية
Te`cmarwout `ehote `tve @ tetaiyout
`ehote `pkahi @ teca`pswi `mmeu`i niben @
nim pe;na`scaji `epetaio .

Tesmaroo-oet eho-te etfe, te tajoet eho-ote ep kahie, te sa
epshooi em mevie nieven, niem peth-na esh sazj-ie e-petajo.

 تصا:  تى طايوت إيهوتى إبكاهى: تس ماروواوت إيهوتى إتفى
. نيم بيثنا إش صاجى إيبى طايو: إبشوى إم ميفئى نيفين
U bent meer gezegend dan de hemel, en meer
vereerd dan de aarde, u bent verheven boven alle
gedachten, wie kan uw eer beschrijven.
ت فُقرت
ِ  أنر:  ومكرمة أفضل مرن األرض: ت أفضل من السماء
ِ مباركة أن
. َمن يقدر أن يصف كرامتك: كل فكر

Deel : 2
القطعة الثانية
`Mmon vyet-ten;wnt `ero@ `w Maria ]par;enoc@
niaggeloc cetaio `mmo@ niceravim ce]`wou ne.
Emmon fie et ten thoont ero, oo Maria tie
parthenos, nie ankhelos se tajo emmos, nie
Serafiem se tie oo-oe ne.

 نى:  أو ماريا تى بارثينوس: إممون في إت تين ثونت إيرو
.اوواونى
 نى سيرافيم سيتى: أنجيلوس سيطايو إممو
ُ
Niemand is u gelijk, O Maagd Maria, de engelen
vereren u, en de Serafim verheerlijken u.

: تكرمرررك
 المالئكرررة:  يرررا مرررريم العرررذراء: شررربهك
ِ
ُلررريس مرررن ي
ِ
.والسيرافيم تُمج ِدك

Deel : 2
القطعة الثانية
Je `a vyethijen ni,eroubim@ `i af[icarx `ebol
`nqy]@
sa
`ntefhotpen
`erof@
hiten
tefmet`aga;oc.
Zje a-fie et hiezjen nie Sheroebiem, ie af etshie sareks evol
en gietie, sha entef hot-pen erof, hieten tef met aghathos.

:  إى آفتشى ساركس إيفول إنخيتى:جى أفى إت هيجين نى شيروبيم
. هيتين تيف ميت أغاثوس: شا إنتيف هوتين إيروف
Want Hij die gezeten is op de Cherubim, kwam en
nam het vlees aan van u, en Hij verenigde ons met
Hem, door Zijn goedheid.

:  حتى إتحدنا به: منك
ِ  آتى وتجسد: ألن الذي على الشاروبيم
. من قِبَل صالحه

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 3

القطعة الثالثة
Te`cmarwout `n;o Maria @ `f`cmarwout
`nje pekarpoc @ `w ]par;enoc `;mau
`m`V] @ `psousou `nte ]par;enia .

Tesmaroo-oet entho Maria, ef esmaroo-oet enzje pe karpos, oo
tie parthenos ethmav em Efnoetie, ep shoe-shoe ente tie
parthenia.

: إسماروواوت إنجى بي كاربوس
 إف: ماروواوت إنثو ماريا
تس
ُ
ُ
. إبشوشو إنتى تى بارثينيا: أوتى بارثينوس إثماف إمفنوتى
Gezegend bent u, O Maria, en gezegend is uw vrucht, O
Maagd, de Moeder van God, de trots van de
maagdelijkheid.

 فخررر:  أيتهررا العررذراء أم هللا:  ومباركررة ثمر ِت رك: ت يررا مررريم
ِ مباركررة أن ر
.البتولية

Vyetsop qajen ni`ewn@ `i af[icarx `ebol `nqy]@
pi`apac `nte ni`ehoou@ af`i `ebolqen temytra.

Fie et shop ga zjen nie e-oon, ie af etshie
sareks evol en gietie, pie a-pas ente nie eho-oe,
af ie evol gen te mietra.
:  إى أفتشى ساركس ايفول إنخيتى: في إتشوب خاجين نى إى اوون
. أفئى ايفول خين تي ميترا: إيهواو
بى آباس إنتى نى
ُ

Hij die vóór alle tijden was, kwam en nam
van u het vlees aan, en de Oude van dagen,
kwam voort uit uw schoot.
 خررج مرن:  عتيق األيام: منك
ِ  آتى وتجسد: الكائن قبل الدهور
.بط ِنك

Deel : 3
القطعة الثالثة
`n;of af[i `ntencarx@ af] nan `mpef`pneuma =e=;=u@
afaiten `nouai nemaf@ hiten tefmet`aga;oc.
Enthof af etshie en ten sareks, af tie nan em pef
Pnevma eth-oewab, af ai ten en oewai nemaf, hieten
tef met aghathos.
 أف:  افتى نان إمبيف ابنفما إثؤاب: إنثوف أفتشى إنتين ساركس
. هيتين تيف ميت آغاثوس: أيتين إن أواى نيماف
Hij nam ons vlees aan, en gaf ons Zijn Heilige
Geest, en verenigde ons met Hem, door zijn
goedheid.

:  وجعلنا واحدا معه:  وأعطانا روحه القدوس: هو أخذ جسدنا
.من قِبَل صالحه

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 4

القطعة الرابعة
`Aoumys `n`chimi [itaio @ `are[ici `n;o
`nhoterwou tyrou@ je `n;o pe `psousou
`nnipar;enoc@ ];e`otokoc Maria.

A-oe miesh en es hiemie etshie tajo, a-re etshiesie entho
eho-te roo-oe tiero, zje entho pe epshoe-shoe en nie
parthenos, tie theotokos Maria.
 جى: آرى تشيسى إن ثو ايهوتى إيروؤ تيرو:آأوميش إن إسهيمى تشيطايو
. تى ثيؤطوكوس ماريا:انثوف بى إبشوشو إن نى بارثينوس
Vele vrouwen ontvingen eer, maar u overtrof hen allen,
want u bent de trots der maagden, O Moeder Gods Maria.

َ
َّ ُنساء كثيرات ن
ت
: جمريعهن
ت أكثرر مرن
ِ ألنرك أنر
ِ ت أنر
ِ  تعالي: لن كرامات
ِ
. يا مريم والدة اإلله: فخر العذارى

Deel : 4
القطعة الرابعة
}polic `m'u,on@ `eta vyet[oci swpi `nqytc@
vyethemci `e`hryi hijen@ `pharma `nni,eroubim.
Tie polies em epsiegon, e-ta fie et-etshosie shoopie
en giets, fie et hemsie e-ehrie hiezjen, ep harma en
nie Sheroebiem.
 فى:  ايطا في إتتشوسى شوبى انخيتس: تى بوليس إم إبسيخون
. إب هارما إن نى شيروبيم: اتهيمسى إإهرى هيجين
U bent de zielenstad, waar de Allerhoogste is
verbleven, die gezeten is op de troon, van de
Cherubim.
 مركبرررة:  الجرررالس علرررى:  التررري سررركن فيهرررا العلررري: المدينرررة النفسرررية
. الشاروبيم

Deel : 4
القطعة الرابعة
niceravim ce]`wou naf@ `aretalof `ejen ne`jvoi@
vyet]`qre `ncarx niben@ hiten tefmetsana`h;yf.
Nie Serafiem se tie oo-oe naf, a-re talof ezjen ne
ekhfoi, fie et tie egre en sareks nieven, hieten tef
met shan-a eh-thief.
 في:  آرى طالوف إيجين نى إجفوى: اوواو ناف
نى سيرافيم سيتى
ُ
. هيتين تيف ميت شان إهثيف: إت تى إخرى إنصاركس نيفين
De Serafim verheerlijken Hem, en u hield Hem in
Uw armen, Hij die voedsel geeft aan iedereen, door
Zijn grote barmhartig-heid.

 المعط ري طعامررا: رك
ِ  َحملتِ ره علررى ذراعير: والسرريرافيم يمجدونرره
. من قِبَل رأفته: لكل ذي جسد

Deel : 4

القطعة الرابعة

Af`amoni `nne`mno]@ `are] `erw] `eqoun `erof@ ke
gar `n;of pe pennou]@ ouoh `pcwtyr `nte ouon niben.

Af a-monie en ne emnotie, a-re tie erootie e-goen
erof, keg har enthof pe Pennoetie, oewoh epsootier
ente oe-on nieven.
 كى غار:  أريتى إيروتى إيخون إيروف: آف أمونى إن نى إمنوتى
.اواون نيفين
ُ  أووه إبسوتير إنتى: إنثوف بي بين نوتى
Hij hield zich vast aan uw boezem, en u hebt Hem
gevoed, want Hij is onze God, en de Verlosser van
iedereen.

َ مسر
 ومخلررص كررل:  ألنرره هررو إلهنررا:  وأرضررعته اللرربن: ردييك
ِ رك ثر
.أحد

Deel : 4
القطعة الرابعة
`N;of pe;na`amoni `mmon@ sa `eneh `nte pi`eneh@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof peth-na a-monie emmon, sha eneh ente pie
eneh, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o etshiesie emmof.
 تين هوس:  شا اينيه إنتى بى اينيه: إنثوف بيثنا آمونى إممون
.هواو تشيسى إمموف
إيروف تين تى
ُ  تين إير: اوواوناف
ُ
Hij waakt over ons, tot in de eeuwen der eeuwen,
wij prijzen en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer.

 ونزيررررده:  نُسرررربحه ونُمجررررده:  إلررررى أبررررد األبررررد: هررررو يرعانررررا
.علوا

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 5

القطعة الخامسة
}par;enoc Mariam @ ]macnou] `ncaby
@ pikupoc `nte pi`c;oinoufi @ ]moumi =e=;=u
`nte pimwou `nwnq .

Tie parthenos Mariam, tie masnoetie en savie, pie
kiepos ente pie estoi-noefie, tie moemie eth-oewab
ente pie moo-oe en oon-g.
 بى كيبوس إنتى بى:  تى ماسنوتى إنصافى: تى بارثينوس ماريام
.او إنؤنخ
ُ  تى مومى إثؤاب إنتى بى موو: اسطوى نوفي
O Maagd Maria, de wijze Moeder van God, de hof van de
welriekend-heid, de heilige bron van het water des levens.

 ينبروع مراء:  بُسرتان العطرر:  والدة اإللره الحكيمرة: أيتها العذراء مريم
. الحياة المقدس

Deel : 5
القطعة الخامسة
`A pikarpoc `nte teneji@ af`i afcw] `n]oikoumeny@
afbel ]metjaji `ebolharon@ afcemni nan
`ntefhiryny.
A-pie karpos ente te nezj-ie, af ie afsootie en tie
iekoe-menie, af vel tie met khazj-ie evol haron, af
semnie nan entef hierienie.

 أف:  أفئى أفسوتى إن تى إيكومينى: آبى كاربوس إنتى تي نيجى
. أفسيمنى نان إنتيف هيرينى: فيل تى ميت جاجى إيفول هارون
De vrucht van uw schoot, kwam en verloste de wereld, en
vernietigde de vijandschap, en schonk ons Zijn vrede.

:  ونقررض العررداوة عنررا:  آتررى وخلَّ رص المسرركونة: ثمرررة بط ِن رك
.وقرر لنا سالمه

Deel : 5
القطعة الخامسة
`Ebolhiten pef`ctauroc@ nem tef`anactacic =e=;=u @
aftac;o `mpirwmi `nkecop @ `eqoun `epiparadicoc.
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tas-to em pie roomie en ke-sop, e-goen epie paraziesos.

:  نيم تيف آناسطاسيس إثؤاب: ايفول هيتين بيف استافروس
. ايخون إبي باراذيسوس: أفطاستو إمبى رومى إن كيسوب
Door Zijn Kruis, en Zijn Heilige verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.

:  رد اإلنسران مررة أ ُخررى:  وقيامتره المقدسرة: من قِبَل صرليبه
.إلى الفردوس

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 6

القطعة السادسة
}par;enoc Mariam @ ];e`otokoc =e=;=u @
]`proctatyc `etenhot @ `nte `pgenoc
`nte ]metrwmi .

Tie parthenos Mariam, tie theotokos eth-oe-wab,
tie epros-taties e-ten hot, ente ep khenos ente tie
met roomie.
 تى إبروسطاتيس إت:  تى ثيؤطوكوس إثؤاب: تى بارثينوس ماريام
. انتى إبجينوس إنتى تى ميت رومى: إن هوت
Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe
voorspraak, van het menselijk geslacht.
 الترري:  الشررفيعة األمينررة:  والررده اإللرره القديسررة: أيتهررا العررذراء مررريم
.لجنس البشر

Deel : 6
القطعة السادسة
`Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ nahren P=,=c
vy`etare`jvof@ hopoc `nteferhmot nan@ `mpi,w
`ebol `nte nennobi.
Arie pres ve-vien e-ehrie e-khon, nahren Piegristos
fie et a-re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot nan, em
pie koo evol ente nen novie.
 ناهرين بخرستوس في إيطارى: آرى إبريس فيفين إإهرى إيجون
. إم بيكو إيفول إنتى نين نوفى:  هوبوس إنتيف إر إهموت نان: إجفوف
Wees onze voor-spraak, bij Christus die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis, van onze zonden schenkt.

:  لكرري يررنعم علينررا:  أمررام المسرريح الررذي ولدتِ ره: إشررفعي فينررا
.بمغفرة خطايانا

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie
e-ete noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er
hoe-o et-shiesie emmof.
 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.

Deel : 7

القطعة السابعة
}par;enoc Mariam @ ws `ebol qen
piervei @ je paacpacmoc `anok @ `V]
pet`emi `erof .

Tie parthenos Mariam, oosh evol gen pie er feej, zje
pa aspasmos anok, Efnoetie pet-emie erof.

 جى با:  اووش إيفول خين بى إرفيى: تى بارثينوس ماريام
. إفنوتى بيت إيمى إيروف: أسباسموس آنوك
De Maagd Maria, heeft geroepen in het
heiligdom, zeggende “God weet, dat ik vrede heb,

 يَعلمره:  سرالمي أنرا:  فري الهيكرل قائلرة: العذراء مريم تصررخ
.هللا

Deel : 7

القطعة السابعة

}cwoun gar `n`hli an@ `ebyl `e`tcmy `nte piaggeloc@
efhisennoufi nyi `nourasi@ efnyou nyi `ebolqen `tve.

Tie soo-oen ghar en ehlie an, e-viel e-et esmie ente
pie ankhelos, ef hie shen-noefie nie en oe-rashie, ef
nie-joe nie evol gen etfe.
:  إفيل إإت إسمى إنتى بي أنجيلوس: تى سوواون غار إن إهلى آن
. إف نيو نى إيفول خين اتفى: او راشى
ُ أفهي شين نوفى نى إن
want ik weet niets anders, dan dat de stem van de
engel, tot mij kwam uit de hemel, en mij blijheid
verkondigde.”
 آت إلر َّي:  يبشررني بفررح:  سروى صروت المرالك: ألني ال أعرف شريئا
.من السماء

Refrein

المرد

`n;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@
tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof.
Enthof af etshie en nie e-ete noen, af tie nan en nie e-ete
noef, ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o et-shiesie
emmof.

 تين:  أفتى نان ان نى إيتى نوف: إنثوف أفتشى إن نى إيتى نون
.هواو تشيسى إمموف
 تين إير: اوواو ناف
هوس إيروف تين تى
ُ
ُ
Hij nam wat van ons is, en gaf ons wat van Hem is, wij
prijzen en verheer-lijken Hem, en verhogen Hem zeer.

. ونزيده علوا:  نسبحه ونمجده:  وأعطانا الذي له: هو أخذ الذي لنا
Hoewe agaze allezie lene : wa a3tana allezie lehoe :
nosebe7ehoe we nomekhidehoe : we noeziedehoe 3olo-wen.
/ / /

De Vrijdag Lobsh
لُبش يوم الجمعة

De Vrijdag Lobsh
لُبش يوم الجمعة
Ainamou] `ero je nim @ `w ]pan`agia
`mpar;enoc
@
;y`etacfai
qa
piat`stahof @ ouoh `naxwrictoc eucop .
Ai na moetie e-ro zje niem, oo tie pan akhia em
parthenos, thie etas fai ga pie at esh-tahof, oewoh
en agoorietos ev sop.
 ثى ايطاس:  اوتى بان آجيا إم بارثينوس: أى ناموتى إيرو جى نيم
. أووه إن آخوريتوس إفسوب: فاى خا بى آت إشطا هوف
Hoe noem ik u, O al-heilige Maagd, die de
Onbereikbare baarde, en de Onbevattelijke.
: المدرك
 التي حملت غير:  أيتها العذراء الكلية القداسة: أدعوك
بماذا
ِ
َ
وغير
. المحوى أيضا
َ

De Vrijdag Lobsh

لُبش يوم الجمعة

Ceos gar `nte neeuvomia @ `w
;yetcelcwl
qen
taio
niben
@
je
`areswpi
`nouma`nswpi
@ `n]covia `nte `V].

Se-osh ghar ente ne ev fomia, oo thie et sel sool gen
tajo nieven, zje a-re shoopie en oe-ma en shoopie,
en tie sofia ente Efnoetie.
 أوثى إت سيل سول خين طايو نيفين: سيؤس غار إنجى نى إف فوميا
. انتى صوفيا إنتى إفنوتى:  جى آرى شوبى إنؤما إن شوبى:
Vele zijn U lofzangen, O u die getooid bent met alle eer,
want u werd een woning, voor de wijsheid van God.

: ت مسكنا
تكثر
ِ ألنك صر
ِ :  أيتها المزينة بكل كرامة: مدائحك
ِ
. لحكمة هللا
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لُبش يوم الجمعة

`N;o pe ]wimi `nno`yte @ ettaho `nni`,rictianoc @
ec`tcabo `mmwou `e]jinwoust @ `n]`triac `nreftanqo.

Entho pe tie ooimie en no ie-te, et ta-oh en nie
egristianos, es et savo em moo-oe en tie zj-ien oeoosht, en tie Trias en ref tango.
 إس: ات طاهو ان نى إخريستيانوس: إنثو بى تى أويمى إن نو إيتى
. إنتى اترياس إنريف طانخو: اوواوشت
إمموواو إيتى جين
إتصافو
ُ
ُ
U bent het rationele net, dat de Christenen vangt,
en hen leert te aanbidden, de Levengevende Drieeenheid.

 وتعلمهرم:  التري تصرطاد المسريحيين: ت هي الصنارة العقليرة
ِ أن
. للثالوث المحيي: السجود
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`N;o pe tarefai qa pi`ctulloc @ `etaunau `eroc `nje
Mw`ucyc @ `ete vai pe `psyri `m`V]@ `etaf`i afswpi
qen teneji.
Entho te ta-re fai ga pie estiellos, etav nav eros
enzje Mooisies, e-te fai pe Epshierie em Efnoetie,
etaf ie af shoopie gen te nezj-ie.
 إيطاف ناف إيروس إنجى: إنثو بي طاري فاى خا بى استيللوس
 إيطافئى أفشوبى خين تى:  إيتى فاى بى إبشيرى إم إفنوتى: مويسيس
.نيجى
U bent degene die heeft gedragen, de pilaar die Mozes zag;
dat is de Zoon Gods, die kwam en in Uw schoot verbleef.

 آتى وح َّل في:  هو إبن هللا:  العامود الذي رآه موسى: ت
ِ ت التي حمل
ِ أن
.بطنِك
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`Areswpi

`noukibwtoc @ `mvy`etaf;amio `n`tve nem `pkahi
@ `arefai qarof qen teneji @ `m'it `n`abot `n`ypi.

A-re shoopie en oe kievootos, em fie etaf thamio en
etfe nem ep kahie, a-re fai garof gen te nezj-ie, em
epsiet en a-vot en ie-pie.
:  إمفى إيطاف ثاميو إن اتفى نيم إبكاهى: آرى شوبى إنؤكيفوتوس
. إم إبسيت إن آفوت إن إيبى: آرى فاى خاروف خين تي نيجى
U werd de Ark, voor Hem die hemel en aarde
geschapen heeft, u hebt Hem in uw schoot
gedragen, negen volle maanden lang.

:  حملت ر ِه فرري بطنِ رك:  لخررالق السررماء واألرض: ت تابوتررا
ِ صررر
.تسعة أشهر عدا
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لُبش يوم الجمعة
`N;o on te `etautenhoutc@ `e]ouysci `n`tve nem
`pkahi@ `areswpi nan `noulwiji@ `epima`mmosi
`e`pswi `e`tve.
Entho on te etav ten hoets, e-tie oe iesh-sie en etfe nem ep
kahie, a-re shoopie nan en oe looizj-ie, e-pie ma em moshie
e-epshooi e-etfe.

:  إيتى اويشسى إن إتفى نيم إبكاهى: إنثو أون تى إيطاف تين هوتس
. إيبى ما إمموشى إإبشوى إإتفى: آرى شوبى نان إن أولويجى
Aan u werd ook toevertrouwd, de volheid van de
hemel en de aarde, en u werd een reden, voor onze
voortgang tot de Hemel.
: ت لنرا سرببا
ِ  وصرر:  على سرعة السرماء واألرض: ت
ِ ت أيضا أؤتمن
ِ وأن
. لإلرتقاء إلى السماء
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Teerouwini `ehote `vry@ `n;o pe `pca `n]`anatoly@ `ere
ni`;myi joust `ebol qajwc@ qen ouounof nem ou;elyl.

Te-er oe-ooinie e-hote efrie, entho pe epsa en tie
anatolie, e-re nie ethmie khoesht evol ga khoos, gen
oe-oenof nem oe theliel.
 إرى نى:  إنثو بى إبصا إنتى آناطولى: إيراواوويني إيهوتى إفرى
تى
ُ
.اوثيليل
ُ اونوف نيم
ُ او
ُ  خين: إثمى جوشت إيفول خاجوس
U bent stralender dan de zon, u bent de oostelijke
kant, waar de rechtvaardigen naar kijken, met
blijheid en vreugde.

 التري: ت هري ناحيرة المشررق
ِ  أن: ت مضيئة أكثر من الشمس
ِ أن
. بفرح وتهليل: ينتظرها األبرار
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Auerkata`krinin `n`eua@ je teramici qen
ouemkah`nhyt@ `n;o hwi `arecwtem@ je ,ere
;ye;meh `n`hmot.

Av er kata ekrie-nien en Eva, zje te-ra miesie gen
oe em kah en hiet, entho hooi a-re sootem, zje shere
thie ethmeh en ehmot.
: او إمكاه إنهيت
ُ  جى تيرا ميسى خين: أف إركاطا إك رينين إن إيفا
.  جى شيرى ثى إثميه إن إهموت: إنثو هوى أرى سوتيم
Eva werd veroordeeld, om met hartenpijn te baren, terwijl
tegen U werd gezegd, “Gegroet zij u O vol van genade.”

:ت
ِ ت فسررمع
ِ  أمررا أن ر:  بررالوالدة بوجررع القلررب: ُح ِك رم علررى حررواء
.إفرحي يا ممتلئة نعمة
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`Aremici nan `m`pouro@ `P=o=c `nte ]`ktycic tyrc@ af`i
afcotten `ebol qen nennobi@ hoc `aga;oc ouoh `mmairwmi.

A-re miesie nan em pie oeroe, Eptshois ente tie ektiesies tiers, af ie af sot-ten evol gen nen novie, hoos
aghathos oewoh em mai roomie.
 افئى:  إبشويس انتى تى إك تيسيس تيرس: اورو
ُ أرى ميسى نان إم إب
. هوس آغاثوس أووه إمماى رومى: أفسوتتين إيفول خين نين نوفى

U baarde ons de Koning, de Heer van de gehele
schepping, Hij kwam en verloste ons van onze
zonden, als een Goede en Menslievende.

:  آترى وخلصرنا مرن خطايانرا:  رب كرل البريرة: ت لنرا الملرك
ِ ولد
.كصالح ومحب البشر
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E;be vai tener,oreuin @ nem `elicabet teceggenyc @
je
et`cmarwout
`n;o
qen
nihiomi
@ `f`cmarwout `nte `poutah `nte teneji.
Ethve fai ten er gorevien, nem Elie-sabet te sienkhenies, zje te esmaro-oet entho gen nie hie-omie, ef
esmaro-oet enzje ep oe-tah ente te nezj-ie.
 جى تس:  نيم إليسابيت تى سينجينيس: إثفى فاى تين إيرخوريفين
إسماروواوت إنجى إبؤطاه إنتى تي
 إف: ماروؤت انثو خين نى هيومى
ُ
.نيجى
Waarvoor wij zingen, met Elisabet Uw nicht,
“Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend is de
vrucht van uw schoot.”

ت فرري
ِ  قررائلين مباركررة أن ر:  مررع أليصررابات نسرريبتِك: مررن أجررل هررذا نرتررل
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Ten] ne `mpi,ereticmoc@ nem Gabriyl piaggeloc@
je ,ere ke,aritwmeny@ `o Kurioc meta cou.
Ten tie ne em pie shere tiesmos, nem Ghabri-jiel pie
ankhelos, zje shere ke garie-toe menie, o Kirios
meta soe.

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

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

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

:  إحسبنا مع خرافك:  حامل خطية العالم: * يا ربنا يسوع المسيح
.الذين عن يمينك
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* Aksan`i qen Tekmah`cnou] @ `mParoucia etoi `nho]
@ `mpen`;ren-cwtem qen ou`c;erter @ je ]cwoun `mmwten
an.
* Ak shan-ie gen tek mah esnoetie, em paroesia etoi en
hotie, em pen ethren sootem gen oe ester-ter, zje tie so-oen
em moo-ten an.

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

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

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

:  الممتلىء فرحا:  لسماع صوتك الحنون: * بل نكون مستحقين
. يصرخ قائال
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* Je `amwini haroi@ nyet`cmarwout `nte
Paiwt@ `ari`klyronomin `mpiwnq@ e;myn `ebol
sa `eneh.
* Zje amoinie haroi, nie et-esmaroo-oet ente pajot,
arie eklieronomien em pie oon-g, ethmien evol sha
eneh.

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

. الدائمة إلى األبد:  رثوا الحياة:  يا مباركي أبي: لى
َّ * تعالوا إ
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* Cena`i `nje nimarturoc@ eufai qa noubacanoc@
cena`i `nje nidikeoc@ eufai qa noupolytia.
* Se na-ie enzje nie martieros, ev fai ga noe
vasanos, se na-ie enzje nie ziekeos, ev fai ga noe
politia.

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

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

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

 كأعماله:  ويجازي كل واحد:  في مجده ومجد أبيه: * يأتي إبن هللا
.التي عملها
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* P=,=c piLogoc `nte `viwt@ pimonogenyc `nnou]@
ek`e] nan `ntekhiryny @ ;ai e;meh `nrasi niben.
* Piegristos pie loghos ente Efjoot, pie monokhenies
en noetie, ek-etie nan entek hirienie, thai ethmeh en
rashie nieven.

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

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

 إني أعطيكم:  قُل لنا مثلهم:  لرسلك القديسين: * كما أعطيته
.سالمي
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* Tahiryny `anok@ ;y`etai[itc hiten Paiwt@ `anok
],w `mmoc nemwten@ icjen ]nou nem sa `eneh.

* Ta hirienie anok, thie etai etshits hieten
pajot, anok tie ko emmos nemoo-ten, is zjen
tie noe nem sha eneh.
 أنوك:  ثي إيطاي إتشيتس هيتين بايوت: * طا هيرينى أنوك
.نو نيم شا اينيه
ُ  يسجين تى: تى كو إمموس نيموتين
* Mijn vrede, die ik heb van Mijn Vader, laat
ik u, van nu aan en tot in eeuwigheid.
 من اآلن:  أنا أتركه معكم:  أخذته من أبى: * سالمى أنا الذى
.وإلى االبد
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* Piaggeloc n
` te ( tai` ejwrh ) @ ethyl `e`p[ici nem
paihumnoc @ `aripenmeu`i qa`thy m
` `P=o=c @ `ntef,a nennobi
nan `ebol.
* Pie ankhelos ente ( tai egoorh ), et hiel e-ep etshiesie nem
pai hiemnos, arie pen mevie ga et hie em Eptshois, entef ka
nen novie nan evol.
 أرى:  إتهيل إإبتشيسى نيم باى هيمنوس: ) * بى أنجيلوس إنتى ( طاي إيجورة
. إنتف كانين نوفى نان إيفول: بين ميفئ خا إتهى إم إبشويس
* O engel van ( deze nacht ) omhoog stijgend met deze
lofzang, gedenk ons voor de Heer, dat Hij onze zonden
vergeeft.

 أ ُذكرنا أمام:  إلى العلو بهذه التسبحة: * يا مالك ( هذه الليلة ) الطائر
. ليغفر لنا خطايانا: الرب
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* Nyetswni matal[wou@ ny`etauenkot `P=o=c ma`mton
nwou@
nen`cnyou
et,y
qen
hojhej
niben@
pa=o=c `aribo`y;in `eron nemwou.
* Nie etshonie ma tal etsho-oe, nie etav en kot Eptshois ma
emton no-oe, nen esniejoe et kie gen hokh hekh nieven, pa
tshois arie voi-thien eron nemo-oe.

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

 وإخواتنا الذين في كل شردة:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
. يا ربي أعنا وإياهم:
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* Ef`e`cmou
`eron
`nje
`V]@
tenna`cmou
`epefran =e=;=u@ `ncyou niben `ere pef`cmou@ naswpi
efmyn `ebol qen rwn.
* Ef-e esmoe eron enzje Efnoetie, ten na esmoe epefran eth-oewab, en sie-joe nieven e-re pef esmoe,
na shopie efmien evol gen ron.

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

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

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

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول

*Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.
 نسرررررجد لررررره: الثرررررالوث الكامرررررل:  والرررررروح القررررردس: * مبرررررارك اآلب واإلبرررررن
.ونمجده
Index - الفهرس
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا,النـور الحقيقي
نُعظمـك يَا أم
ُ
ت
, َوالـدةُ اإلل ِه,ُالعـذرا ُء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
,وخلص نفُــوسنـا
 أتى,خلص العالــم
لنـا ُم
َ
ُ
َ المجــ ُد
,لــك يـَـا سيــدُنـا و َملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات,الصديقيــن
ِ  تهليــ ُل, إكليـ ُل الشهــداء,فخــر الــرســل
ُ
ُ
,فــران الخطايـَـا
ُ ُ نـ
ُ  غـ, الكنائـس,بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
,ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُمجـده,ُالهــوتُ واحــد
ْ يـارب
ُ  يـار,ارحــم
ُ
. آميــن,يـارب بـارك
,ارحــم
ْ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب,اآلب
ُ اللـه,ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
ـرى وما ال
ُ  خالـ,الكل
َ ُ ما ي,ق السماء واألرض
ِ
ُ
ُ ُ  نـ,ــرى
إبـن
, ,ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
َ ُي
, المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهـور,اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

,غيـر مخلوق
 مـولـو ُد,حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ,نـور
َ
ُ
ِ
ِ
َ  الـذي به,الجـوهـر
 هــذا الـذي,كان ك َل شئ
مساو لآلب في
ِ
ُ
,سماء
نحــن
من أجلنـا
َّ  نـز َل من ال, ومن أجـ ِ ّل خالصنا,البشـر
ُ
,وتأنــس
,وتجســ َد من الــروح القُــدس ومن مريــ َم العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم
َ ُوص ِل
َ  وتألـ َم وقـ ُ ِب,ـس البـُنطي
َ ط
صعــ َد إلى
َ  و,من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه,وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه
,سمــوات
َّ ال
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء
 الــذي, َـديـن األ َحيــا َء واألمــوات
َ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
,ق مــن اآلب
,ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
,ق فرري األنبيــــررـاء
ُ  الناطـررـ,نسجـررـ ُد لرره ونـُم ّجـررـد ُه مررع اآلب واالبررـن
 ونعتـرررررـرف,وبكنيسـرررررـة واحرررررـدة مقــدسرررررـة جامعرررررـة رســوليـرررررـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة,بمعمــوديرررـة واحـرررـدة لمغفــرررـرة الخطايــــرررـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esmaena .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine el`3alaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ
. إبـن اللـه
َ* أنت
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Ge avmack akcw5 `mmon .
* Zje ak av mask ak sotie immon .
. * جى أف ماسك أكسوتى إممون
* Want U bent geboren en heeft ons verlost.

. * ألنك ُو ِلدت وخلصتنا
* le2nnake Woledte we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .

. * وأغفر لنا خطايانا
* We `3fer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

, رب الصباؤوت, قدوس, قدوس,قدوس
,السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث,ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
, أيها الرب إله القوات كن معنا,القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

,ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي,حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
,صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
, والتي فعلناها بغير معرفة,التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل, يارب اغفرها لنا,الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب,اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــو َل ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

De introductie tot de
Watos Theotokie
مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

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

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

 إصرنع رحمرة:  يرا ربنرا يسروع المسريح:  فلنقرل بعذوبرة: * إذا ما رتلنا
.مع نفوسنا

De introductie tot de Watos Theotokie

مقدمة الثيؤطوكيات الواطس

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

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

De Zaterdag Theotokie

ثيؤطوكية يوم السبت

Deel : 1

القطعة االولى

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

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

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

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

:  السالم لك يرا ممتلئرة نعمرة:  صارخة قائلة: معك كل الخليقة
ِ * تفرح
.معك
ِ الرب

Refrein

المرد

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

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

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

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

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

Deel : 2

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

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

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

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

Refrein

المرد

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

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

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

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

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

Deel : 3

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

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

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

 ظللتِرك يرا: ِ  وقروة العلر ّي: عليك
 الروح القدس ح َّل: كخدر بغير فساد
ِ
ِ *
.مريم

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

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

 آترررى:  الررردائم إلرررى األبرررد:  إبرررن اآلب: ت الكلمرررة الحقيقررري
ِ ررك ولرررد
ِ * ألنر
.وخلصنا من خطايانا

Refrein

المرد

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

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

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

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

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

Deel : 4

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

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

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

 مخلصررنا: ت لنررا جسررديا
ِ  ولررد:  وأصررل داود: ت هري جررنس
ِ * أنر
.يسوع المسيح

Deel : 4

القطعة الرابعة

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

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

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

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

Refrein

المرد

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

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

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

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

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

Deel : 5

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

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

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

منرك
ِ  ألنه أشرق لنرا:  على األرض يا والدة اإلله: * صرت سماء ثانية
.شمس البر
:
ُ

Deel : 5

القطعة الخامسة

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

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

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

Refrein

المرد

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

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

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

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

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

Deel : 6

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

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

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

 الترري فيهررا التررابوت المصررفح:  قُرردس األقررداس: * القبررة الترري تُرردعى
. من كل ناحية: بالذهب

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

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

Deel : 6

القطعة السادسة

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

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

 العرذراء غيرر:  الرذي آترى وحر َّل فري مرريم: * هو مثال إلبن هللا
. وتجسد منها: الدنسة

Deel : 6

القطعة السادسة

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

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

Deel : 6

القطعة السادسة

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

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

:  إبرن اآلب الردائم إلرى األبرد:  بمجئ الحمرل الكلمرة: * يتهلل الفردوس
.ليخلصنا من خطايانا

Refrein

المرد

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

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

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

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

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

Deel : 7

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

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

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

ت عرذراء برأمر
ِ  بقير:  وبعرد مرا ولد ِتره:  الملك الحقيقري: ت أ ُم هللا
ِ * دُعي
.عجيب

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

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

 وبتولي ِترك:  بغيرر فسراد:  هرو َحفَ ِظرك: * عمانوئيل الرذي ولد ِتره
.مختومة

Refrein

المرد

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

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

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

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

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

Deel : 8

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

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

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

 والرررب:  مرتفعررا إلررى السررماء:  الررذي رآه يعقرروب: ت بالسررلم
ِ شرربه
ُ *
.المخوف عليه

Deel : 8

القطعة الثامنة

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

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

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

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

: رك
ِ * صررر
ِ  الررذي تجسررد منر:  أمررام هللا مخلصررنا: ت لنررا شررفيعة
.ألجل خالصنا

Refrein

المرد

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

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

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

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

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

Deel : 9

القطعة التاسعة

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

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

 لريُخ ِلّص العرالم الرذي:  أيتها المباركة الكاملرة: منك
ِ * هوذا الرب خرج
. حسب كثرة رأفاته: خلقه

Deel : 9

القطعة التاسعة

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

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

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

Refrein

المرد

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

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

لرك يرا
ِ لك يا َمن وجرد
ِ  السرالم: ت نعمرة
ِ  السالم: لك يا ممتلئة نعمة
ِ * السالم
.معك
ِ َمن ولد
ِ  الرب: ت المسيح
* Eselemo leki je momteli-e-ne3me : eselemo leki je men
weged-ti ne3me : esselemo leki je men weled-ti el-mesie7
:el-rabo me3eki.
/ / /

Het Eerste Deel van de
Loobsh ( Watos )

) الشيرات األولى ( واطس

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

 اإلنرراء:  العررذراء غيررر الدنسررة: رك يررا ممتلئررة نعمررة
ِ * السررالم لر
. لكل المسكونة: المختار

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

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

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

 إنتيف:  بين سوتير ان أغاثوس: * ما تيهو إمفى إيطارى ماسف
. إنتيف سيمنى نان انتيف هيرينى: اولى إن ناي خيسى إيفول هارون
* Vraag Hem die u hebt gebaard, onze Goede
Verlosser, dat Hij van ons alle smarten wegneemt,
en ons Zijn vrede schenkt.
:  أن يرفرع عنرا هرذه األتعراب:  مخلصرنا الصرالح: * إسألي الذي ولدتِه
.ويقرر لنا سالمه

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

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

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

: أجلرك
 ألننرا مرن:  خرالص كرل المسركونة: * إفرحي يا رجراء
ِ
.عُتقنا من لعنة حواء

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

 الررذى حررل:  صرررنا مسرركنا للررروح القرردس: * ومررن أجلررك أيضررا
. وقدسك: عليك

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

رك يررا
ِ  السررالم لر:  غبريررال السررالم قررائال: * السررالم للت ري أقرأهررا
.معك
ِ  الرب: ممتلئة نعمة

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

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

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

:  ونبويا معا:  نحن أيضا عيدا روحيا: * ألجل هذا نُع ِيّد
.صارخين مع الملك داود

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

 الرذي:  أنرتَ وترابوت قُدسرك:  إلرى راحترك: * قائلين قُرم يرا رب
.ت يا مريم
ِ هو أن

Het Eerste Deel van de Loobsh

الشيرات األولي

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

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

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

Het Tweede Deel van de
Loobsh (Watos)

) الشيرات الثانية ( واطس

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

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

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

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

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

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

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

 الررذي:  بسررالم هللا:  الترري بشرررتنا: * السررالم للحمامررة الحسررنة
.صار للبشر

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

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

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

 والرروح:  ومسرة أبيره:  بإرادته وحده: * السالم ألم المتأنس
.القدس

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

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

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

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

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

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

:  التري تعطري الحيراة:  المائدة الروحية: * السالم لل ُمتلئة نعمة
.لكل من يأكل منها

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

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

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

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

:  المعطي الشرفاء:  الذي لالهوت: * السالم لإلناء غير الفاسد
.لكل من يشرب منه

Het Tweede Deel van de Loobsh

الشيرات الثانية

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

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

 هررذه العررذراء:  وأتحرردث بكرامررة:  محركررا اُرغررن لسرراني: * أبرردأ بإشررتياق
.ومدائحها معا
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الشيرات الثانية

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

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

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

ُ* ن
ت فري
ِ  قرائلين مباركرة أنر:  مرع أليصرابات نسريبتِك: عظمك بإستحقاق
ِ
. ومباركة هي ثمرة بط ِنك: النساء
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الشيرات الثانية

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

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

رك يررا
ِ  السررالم لر:  مررع غبريررال المررالك قررائلين: رك السررالم
ِ * نُعطير
.معك
ِ  الرب: ممتلئة نعمة
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الشيرات الثانية

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

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

:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.ت لنا عمانوئيل
ِ ولد
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الشيرات الثانية

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

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

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

De Afsluiting van de
watos theotokie
ختام الثيؤطوكيات الواطس
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:  ويرررأتي الصرررديقون:  حررراملين عرررذاباتهم: * يرررأتي الشرررهداء
.حاملين فضائلهم
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

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

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

:  أعطنرررا سرررالمك:  اإللررره الوحيرررد: * أيهرررا المسررريح كلمرررة األب
.المملوء فرحا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

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

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

 أ ُذكرنا أمام:  إلى العلو بهذه التسبحة: * يا مالك ( هذه الليلة ) الطائر
. ليغفر لنا خطايانا: الرب
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

 وإخواتنا الذين في كل شردة:  الذين رقدوا يا رب نيحهم: * المرضى أشفهم
. يا ربي أعنا وإياهم:

De Afsluiting van de watos theotokie

ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

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

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

:  في كل حين تسربحته:  ولنبارك إسمه القدوس: * يباركنا هللا
.دائمة في أفواهنا
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ختام الثيؤطوكيات الواطس

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

.اواوناس
ُ اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول

*Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.
 نسرررررجد لررررره: الثرررررالوث الكامرررررل:  والرررررروح القررررردس: * مبرررررارك اآلب واإلبرررررن
.ونمجده
Index - الفهرس
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا,النـور الحقيقي
نُعظمـك يَا أم
ُ
ت
, َوالـدةُ اإلل ِه,ُالعـذرا ُء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
,وخلص نفُــوسنـا
 أتى,خلص العالــم
لنـا ُم
َ
ُ
َ المجــ ُد
,لــك يـَـا سيــدُنـا و َملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات,الصديقيــن
ِ  تهليــ ُل, إكليـ ُل الشهــداء,فخــر الــرســل
ُ
ُ
,فــران الخطايـَـا
ُ ُ نـ
ُ  غـ, الكنائـس,بشـر بالثالــوث القــدوس
ب
,ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُمجـده,ُالهــوتُ واحــد
ْ يـارب
ُ  يـار,ارحــم
ُ
. آميــن,يـارب بـارك
,ارحــم
ْ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de
martelaren,vblijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij
verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسى

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب,اآلب
ُ اللـه,ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
ـرى وما ال
ُ  خالـ,الكل
َ ُ ما ي,ق السماء واألرض
ِ
ُ
ُ ُ  نـ,ــرى
إبـن
, ,ع المسي ُح
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
َ ُي
, المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهـور,اللـه الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

,غيـر مخلوق
 مـولـو ُد,حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ,نـور
َ
ُ
ِ
ِ
َ  الـذي به,الجـوهـر
 هــذا الـذي,كان ك َل شئ
مساو لآلب في
ِ
ُ
,سماء
نحــن
من أجلنـا
َّ  نـز َل من ال, ومن أجـ ِ ّل خالصنا,البشـر
ُ
,وتأنــس
,وتجســ َد من الــروح القُــدس ومن مريــ َم العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم
َ ُوص ِل
َ  وتألـ َم وقـ ُ ِب,ـس البـُنطي
َ ط
صعــ َد إلى
َ  و,من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه,وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه
,سمــوات
َّ ال
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء
 الــذي, َـديـن األ َحيــا َء واألمــوات
َ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــم ن
ُ
,ق مــن اآلب
,ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
,ق فرري األنبيــــررـاء
ُ  الناطـررـ,نسجـررـ ُد لرره ونـُم ّجـررـد ُه مررع اآلب واالبررـن
 ونعتـرررررـرف,وبكنيسـرررررـة واحرررررـدة مقــدسرررررـة جامعرررررـة رســوليـرررررـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة,بمعمــوديرررـة واحـرررـدة لمغفــرررـرة الخطايــــرررـا
.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

De Litanie ter beëindiging
van de Middernachtdienst

ِطلبـة تقــال في ختـام التسبحــة

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 nai nan .
* Efnoetie nai nan .

. * إفنوتى ناى نان
* O God ontferm U over ons .
. * يا اللـه إرحمـنا
* Ja allah er7amna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 cwtem eron .
* Efnoetie sotem eron .

. * إفنوتي سوتيم إيرون
* O God hoor ons .
. * يا اللـه إسمعـنا
* Ja allah esmaena .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 comc eron.
* Efnoetie soms eron .

. * إفنوتي سومس إيرون
* O God aanschouw ons .
. * يا اللـه أنظر الينا
* Ja allah onzor ielajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 gov2t eron .
* Efnoetie khoesht eron .
. * إفنوتي جوشت إيرون

* O God zie naar ons om .
. * يا اللـه إطلع علينا
* Ja allah et tale3 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* F5 2enh3t qaron .
* Efnoetie shenhiet garon .
. * إفنوتى شينهيت خارون

* O God heb erbarmen met ons .
. * يا اللـه تراءف علينا
* Ja allah tara2af 3alajna .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa peklaoc .
* Anon ga pek la-os .

. * آنون خابيك الؤس
* Wij zijn Uw volk .
. * نحـن شعبـك
* na7no sha3boka .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa pek`placma .
* Anon ga pek eplazma .
. * أنون خا بيك إبالزما

* Wij zijn Uw schepping .
. * نحـن جبلتـك
* na7no khoblatak .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen `ebolqen nengagi .
* Nahmen evol gen nen khazj-ie .
. * ناهمي إيفول خين نين جاجى

* Red ons van onze vijanden .
. * نجنا من أعـدئنا
* Nakhiena min a3da2na .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Nahmen e` bolha ov`hbwn .
* Nahmen evol ha oe-ehvoon .
. * ناهمين إيفول ها او إهفون

* Red ons van de schaarste .
. * نجنا من الغـالء
* Nakhiena mine el`3alaa2.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Anon qa nek`ebiaik .
* Anon ga nek e-vie-aik .
. * آنون خانيك إيفى آيك

* Wij zijn Uw dienaren .
. * نحـن عبيدك
* Na7no 3abiedak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* `Vioc 0eoc `n0ok .
* Eejos se-os insok .

. * إيوس ثيؤس إنثوك
* U bent de Zoon van God .
ُ
. إبـن اللـه
َ* أنت
* Anta ibno allah .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Annah5 `erok .
* An nahtie erok .

. * أن ناهتى إيروك
* Wij geloven in U .
. * آمنــا بك
* Amenna bika .

De Litanie

الطلبة
ِ

* Ge avmack akcw5 `mmon .
* Zje ak av mask ak sotie immon .
. * جى أف ماسك أكسوتى إممون
* Want U bent geboren en heeft ons verlost.

. * ألنك ُو ِلدت وخلصتنا
* le2nnake Woledte we gallastana.

الطلبة
ِ

De Litanie

* Gempen2ini qen pekovgai .
* Zjem pen shienie gen pek oe-khai .
. * جيم بين شينى خين بيك اوجاى

* Bezoek ons met Uw verlossing .
. * تعهدنا بخالصك
* t3ahhadna bigalasak .

الطلبة
ِ

De Litanie

* Ovoh xa nennobi nan `ebol .
* Oewoh ka nen novie nan evol .
. * أووه كانين نوفي نان إيفول
* En vergeef onze zonden .

. * وأغفر لنا خطايانا
* We `3fer lana gatajana .
/ / /

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

, رب الصباؤوت, قدوس, قدوس,قدوس
,السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث,ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
, أيها الرب إله القوات كن معنا,القدوس ارحمنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van Uw
eer en glorie, Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader, Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons, O Heer, God der machten,
wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

,ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي,حل واغفر واصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
,صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
, والتي فعلناها بغير معرفة,التي فعلناها بمعرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze
nood en verdrukking dan U. Ontbind, vergeef
en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij
onbewust hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل, يارب اغفرها لنا,الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب,اسمك القدوس الذي دعي علينا
.وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

 أبانــا: ستحقيـن أن نقــو َل ِبشكر
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

Psalies van het Kerstfeest
إبصاليات عيد الميالد المجيد

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

Psalie Adam op de
Maandag Theotokie
إبصاليه آدام تقال على
ثيؤطوكية يوم االثنين

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ari`etin `ntot @ ouoh `nta] nak @ `enye;noc
tyrou @ `etek`klyronomi`a.
* Bon niben etsop @ `n`hryi qen nivyou`i @ ouoh
pek`amahi @ sa auryjf `m`pkahi.
* Vraag Mij, en Ik zal U, alle volken geven,
tot Uw erfdeel,
* en alle bewoners, van de hemelen, en de
einden der aarde, tot Uw bezit.

.  ميراثا لك:  جميع الشعوب:  فأعطيك: * أسألنى
 تحت:  وفي أقطار األرض:  في السموات: * وكل الساكنيـن
. سلطانك

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ge gar `aly;wc @ ek`amoni `mmwou @ qen
ou`sbwt `mbenipi @ qen ]oikoumeny .
* Dauid pi`provytyc @ `psyri `nIecce @ va pimyt
`nkap @ `amou saron `mvoou .
* Want waarlijk, zult Gij hen, in de wereld
hoeden, met een ijzeren staf.
* Komt tot ons vandaag, O David de
profeet, de zoon van Jesse, met het
tiensnarig instrument.

.  في المسكونة:  بقضيب من حديد:  ترعاهم: * إذ بالحقيقـة
 تعال:  ياصاحب العشر األوتار:  يا ابن يسى: * يا داود النبي
. إلينا اليوم

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ekerme;re `mpairy] @ P
` ¡ afjoc nyi @ n
` ;ok
pe pasyri @ `anok ai`jvok `mvoou .
* Zeos `emasw @ `nje nekmetme;reu @
`m`pjinmici @ `mpar;enikon.
* Om aldus te getuigen, “De Heer sprak tot
mij, Mijn Zoon zijt Gij, Ik heb U heden
verwekt.”
* Zeer talrijk, zijn uw getuigenissen, van de
maagdelijke, geboorte.

.  وأنا اليوم ولدتك:  أنت أبني:  قال الرب لي: * لتشهد هكذا
.  البتولي:  التى للميالد:  شهاداتك: * كثيرة جدا

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* `Yca`yac pi`provytyc @ `psyri `n`Amwc @ e;be
pijinmici @ aferme;re `mpairy].
* :ai te ]par;enoc @ `ntecmici `nousyri @
eu`emou] `erof @ je Emmanouyl .
* Jesaja de profeet, de zoon van Amoz,
getuigde evenzo, van de geboorte.
* “Dit is de Maagd, die een Zoon zal baren,
Hij die genoemd zal worden, Emmanuël.

. هكذا:  من أجل الميالد:  النبي ابن عاموص: * شهد أشعياء
.  عمانوئيل:  ويدعى:  تلد ابنا: * هذه هي العذراء

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* I=yc vyetjor @ `n`exouciactyc @ pinis] `n`alou@
`pouro `nni`ewn .
* Kurilloc pejaf @ menenca `;recmici @ ec`ohi
ecsotem @ `nje tecpar;eni`a .
* De Krachtige Jezus, de Heerser, het Grote
Kind, de Koning der Eeuwen.
* Cyrillus sprak: “Nadat zij Hem baarde,
bleef haar maagdelijkheid, verzegeld.”

.  ملك الدهور:  الصبى العظيم:  المتسلط: * يسوع القوي
.  مختومة:  كانت بتوليتها:  بعد أن َولَدته: * قال كيرلس

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Loukac picovoc @ aferme;re `mpairy] @ qen
]`gnwcic @ `mpefeuaggelion .
* Mari`a ]par;enoc @ ;y`etauwp `ncwc@ `nourwmi
`n`;myi @ `epefran pe Iwcyv .
* Lukas de wijze, getuigde evenzo, in de
teksten, van zijn evangelie.
* “De Maagd Maria, was ondertrouwd, met
een oprechte man, genaamd Jozef.”

.  فصل انجيله:  هكذا في:  لوقا الحكيم: ش َه َد
َ *و
.  اسـمه يوسف:  لرجل بار:  العذراء: * ُخطبت مريم

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Nigene`a tyrou @ ceermakarizin @ `n]selyt
Mari`a @ nem pimici `nqytc .
* `Xmarwout w
` P=,=c @ nem pekiwt `n`aga;oc @
nem pi=p=na =e=;u @ `mparaklyton .
* “Alle geslachten, prijzen de Bruid, Maria
zalig, en haar Geborene.”
* U bent gezegend O Christus, met Uw
Goede Vader, en de Heilige Geest, de
Parakliet.

.  والمولود منها:  العروس مريم:  األجيال: * تغبط جميع
:  والروح القدس:  مع أبيك الصالح: * تباركت أيها المسيح
.المعزي

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Ouai pe `ebol @ qen ]`triac =e=;u @ acmici `mmof@
`nje ]par;enoc.
* Peje pihumnodoc @ qajwf `mpiciou @ `nte
han`atoou`i @ `anok ai`jvok .
* De Maagd, baarde, Eén van de Heilige,
Drie-eenheid.
* De Psalmist sprak, “Ik heb U verwekt,
vóór de morgenster.”

.  ولدته العذراء:  المقدس:  من الثالوث: * واح ُد
.  ولدتـك:  كوكب الصبح:  قبل: * قال المرتل

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Rasi ouoh ;elyl @ w
` `pgenoc `n`Adam @
];e`otokoc @ `tseri `n`Abraam .
* Ceu`yroc pinis] @ ouoh `mpatriar,yc @
Anti`o,i`a @ aferme;re `mpairy] .
* Verblijdt u en verheugt u, O geslacht
Adam, en gij Moeder Gods, de dochter
Abraham.
* Severus, de grote patriarch,
Antiochië, heeft evenzo getuigd:

nem

`nte
van
van
van

 ابنة:  مع والدة اإلله:  يا أجناس آدم: * افرحوا وتهللوا
. إبراهيم
.  هكذا:  بـطريرك إنطاكية:  العظيم: * شهد ساويرس

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Tote acmici `mV] @ `nje ;y=e;
= u Mari`a @ ouoh
`mpe tefme;nou] @ vwrj `etefmetrwmi.
* Ummanouyl pennou] @ pinis] etoi `nho] @
vye;nau `erof @ `p`wou `nte tefme;nou].
* “God is geboren, uit de heilige Maria, en Zijn
Goddelijkheid, is nooit gescheiden geweest
van Zijn Mensheid.”
* Emmanuël onze God, groot en geducht, is
gezien in de glorie, van Zijn Goddelijkheid.
 الهوته من:  ولم يفترق:  من الطاهرة مريم: * حينئـذ ُولد اللـه
. ناسوته
. في مجد الهوته:  الذي رأوه:  العظيم المخوف: * عمانوئيل إلهنا

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* V] pi`aly;wc @ vy`etafermici@ af`i `epikocmoc@
hiten tefmetmairwmi .
* <ere ne Mari`a @ qen ou,ere `fouab @ ,ere
;y`etacmici @ `mV] pilogoc .
* De Ware God, die geboren is, kwam tot de
wereld, door Zijn menslievendheid.
* Wees gegroet Maria, met een heilige groet,
wees gegroet die God het Woord, heeft
gebaard.
 من قِبَل محبته:  أتي إلي العالم:  الذي ُولـد: * اللـه بالحقيقة
. للبشر
 ولدت اللـه:  السالم للتى:  سالما مقدسا: * السالم لك يامريم
. الكلمة

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* "wtyr `mpikocmoc @ P¡ `mpi`e`ptyrf @ I=yc
P=,=c pennou] @ `psyri `mV] `mmyi .
* `Wouni`a] n
` ;o @ Mari`a ]par;enoc @ je
`aremici nan @ `mV] pilogoc .
* De Verlosser van de wereld, de Heer van
het al, Jezus Christus onze God, de Ware
Zoon van God.
* Gezegend bent u, O Maagd Maria, want u
hebt ons gebaard, God het Woord.
:  يسوع المسيح إلهنا:  الذي هو رب على الكل: * مخلص العالم
. إبن اللـه بالحقيقة
.  لنا اللـه الكلمة: ت
*
ِ ألنك ولد
ِ طوباك أن
ِ :  يامريم العذراء: ت
ِ

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Swrp `m`pjinmici @ jout 'it `n<oiak @ qen
]rompi `nkepic @ jout `smyn `n`ehoou .
* `Fouab `aly;wc @ `nje `vran `mMari`a @ nem
vy`etaumacf @ sa `ntefcw] `mmon .
* De eerste dag van Kerst, is negenentwintig
Kiahk, en in het schrikkeljaar, op de
achtentwintigste dag.
* Waarlijk gezegend, is de naam van Maria, en
Hem die zij heeft gebaard, voor onze
verlossing,
 وفى سنة:  هـو التاسع والعشرين من كيهك: * أول يوم الميالد
.  في اليوم الثامن والعشرين: الكبيس
.  حتى خلصنا:  والذي ولد ِته: اسمك يامريم
: * مبارك بالحقيقة
ِ

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Qen pi`cpeleon @ `ete By;leem @ ]baki =e;
= u@
`nte pefiwt Dauid .
* Hina `ntefjwk @ `nje ]`provyti`a@ `nte Mi,eoc@
;yetjw `mmoc .
* in de stal, te Bethlehem, de heilige stad,
van onze vader David.
* Om te vervullen, de profetie, van Micha,
die aldus luidt :

 التى ألبيه:  المدينـة المقدسة:  التى لبيت لحم: * في المغارة
. داود
.  القائلة:  ميخاوس:  نبوة: * لكى تكمل

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* Je qen By;leem @ aunamec P=,=c @
vye;na`amoni @ `nIakwb P=i=c=l .
* {imwit nan `etekho] @ nohem `mpeklaoc @
`amoni `mmwou @ [acou sa `eneh .
* “In Bethlehem, zal de Christus geboren
worden, Hij die zal weiden, Jakob Israël.”
* Leid ons tot Uw vreze, red Uw volk, weid
hen en draag hen, tot in eeuwigheid.

 يعقوب:  الذي يرعي:  يـُولد المسيح: * أنه في بيت لحم
. إسرائيـل
 إلي:  ارعهم وإرفعهم:  خلص شعبك: * اهدنا إلي خوفـك
. األبد

Psalie Adam op de Maandag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم االثنين

* }]ho `erok @ w
` pennyb P=,=c @ jwkten qen
tekjom @ han`,rictianoc .
* Ik vraag U, O onze Meester Christus,
vervolmaak ons, Christenen, door Uw
kracht.

.  كملنا مسيحيـين:  بقوتك:  أيها المسيح ملكنا: * أطلب إليك

/ / /

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

Psalie Adam op de
Dinsdag Theotokie
إبصاليه آدام تقال على
ثيؤطوكية يوم الثالثاء

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Aumici nan `mvoou @ `nou=c=wr I=yc @ `n`hryi qen
By;leem @ `nte ]Ioude`a .
* Bon ounis] `nrasi @ afsai nan `mvoou @ `m`vry
`nte ]me;myi @ aferouwini `eron .
* Heden is ons geboren, de Verlosser
Jezus, te Bethlehem, in Judea.
* Er kwam grote vreugde, want over ons
scheen, de Zon der Gerechtigheid, die ons
heeft verlicht.

.  اليهودية:  في بيت لحم:  يسوع مخلصنا: * ولد لنا اليوم
 وأضاء:  شمس البر:  أشرق لنا اليوم: * كان فرح عظيم
. علينا

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Galileoc ouwnhf @ qen `pkahi `nEvra;a @
ausousou `nqytf @ `nje na `pyi `mP=i=c=l .
* Dauid pi`provytyc @ nem Colomwn pefsyri@
eurasi `mvoou @ e;be pefjinmici .
* Een Galileeër verscheen, in het land
Efrata, en in Hem roemde, het huis van
Israël.
* David de profeet, en Salomo zijn zoon,
verblijden zich vandaag, over de geboorte.

 بيت:  وأفتَخر ألجله:  في أرض إفرثا: * جليلي ظهر
. إسرائيل
. من أجل ميالده: يفرحون اليوم: وسليمان إبنه:* داود النبي

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* `Etaunau pefciou @ ca`pswi `nnima`nsai @
hanmagoc au`i @ auouwst `mmof .
* Zwreoc afouwnhf @ qen `pkahi `nnef;alim @
nem ni [i`y tyrou @ `nte Zabolon .
* De Wijzen zagen, Zijn ster in het Oosten,
en zij kwamen, en knielden voor Hem.
* Een Nazoreeër verscheen, in het land
Naftali, en alle gebieden, van Zebulon.

 وسجدوا:  وأتي المجوس:  ناحية المشرق: * لقد رأوا نجمه
. له
.  زبولون:  وجميع تخم:  في أرض نفتاليم: * ناصري ظهر

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* `Yca`yac
`amou@
`anau
`etaipar;enoc@
;y`etakcaji e;bytc@ icjen oumys `n`,ronoc.
* :ai acmici `mvoou@ Em-manouyl pennou]@
V] af-errwmi@ aferounai neman.
* O Jesaja kom, en aanschouw deze Maagd,
over wie u hebt gesproken, in een ver verleden.
* Zij heeft heden gebaard, Emmanuël onze God,
de mensgeworden God, was ons genadig.

 التي تكلمت من أجلها:  أنظر هذه العذراء: * يا أشعياء تعال
.  منذ زمان كبير:
 فأوالنا:  إلها تأنس:  عمانوئيل إلهنا: * هذه َولَدَت اليوم
. رحمة

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ieremiac twnk @ `amou tenmy] `mvoou @ ,w
`mpi`mkah-`nhyt @ rasi qen pai`ehoou .
* Kata `vry] `etaknau @ `nte Gallaad @ twnk
`amou `nteknau @ `pkahi `mBy;leem .
* Sta op Jeremia, komt heden temidden
van ons, verlaat de hartenpijn, verblijdt u
deze dag.
* Zoals u Gilead, hebt aanschouwd, sta op
om het land, van Bethlehem te zien.

:  وأترك آالم القلب:  وتعال وسطنا اليوم: * قم يا أرميا
. وافرح في هذا اليوم
.  أرض بيت لحم:  قم تعال أنطر:  جليعاد: * كما رأيت

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Laoc niben au,au @ qen hanmuctyrion @ w
`
Iezekiyl @ pirefer;e`wrin .
* Maciac aumacf @ qen ]puly ecsotem @ =e=;u
`mpar;enoc @ `n`hryi qen By;leem .
* Alle volken waren, in mysterie gehuld, O
Ezechiël, de Ziener.
* De Messias is geboren, uit de verzegelde
poort, de heilige Maagd, te Bethlehem.

.  الرائي:  يا حزقيال:  في األسرار: * تُرك كل الشعوب
:  هو العذراء القديسة:  من باب مختوم: * قد ولد ماسياس
. في بيت لحم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Ieremiac twnk @ `amou tenmy] `mvoou @ ,w
`mpi`mkah-`nhyt @ rasi qen pai`ehoou .
* Xe 'it `nlogoc @ au[i`ypi `mmwou @ `nje
nicaq =e=;u@ `nte ]ek`klyci`a .
* Er zijn geen gebeden opgeheven, en ook
geen zegels, zo wonderlijk als de poort, die
u hebt gezien.
* Negenenzestig weken, hebben de reine
leraren, van de kerk, geteld.

. الذي رأيته:  مثل الباب:  والخواتم مثلها: * لم تَنقل الطلبات
.  األطهار:  معلمو الكنيسة:  أحصاها: * تسع وتسعون آيه

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* =O `neudwmac @ w
` Daniyl pikouji @ `eaktame
P=i=c=l @ e;be poujincw].
* Pi`,ronoc afjwk @ ouoh pai`,ronoc vai @
hiten pai-jinmici @ `ntai`alou `mpar;enoc .
* Zeventig weken, O Daniël, openbaarde u
aan Israël, tot hun verlossing.
* De tijd is vervuld, na deze periode, door
de geboorte, uit de jonge vrouw en Maagd.

 ألجل:  أخبرت إسرائيل:  يا دانيال الصغير: * سبعين أسبوعا
. خالصهم
 من:  من قبل هذا المولود:  وهذا الزمان: * كمل الزمان
. العذراء الصبية

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Rasi nak `mvoou @ w
` `Adam peniwt @ nem
`Abel peksyri @ nem niqelloi tyrou .
* Cwtp nemwten tyrou @ ne pi`;myi `Abraam @
nem Icaak pisouswousi @ nem Iakwb P=i=c=l .
* Verblijd u vandaag, O Adam onze vader,
met Abel uw zoon, en alle ouderlingen.
* Alle uitverkorenen, de oprechte Abraham,
en Isaak het offer, en Jakob Israël.

.  وجميع الشيوخ:  وهابيل إبنك:  يا آدم أبونا: * افرح اليوم
 ويعقوب:  وإسحق الذبيح:  إبراهيم البار: * المختارون معكم
. إسرائيل

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Tetra pi`krityc @ nem Ioudac pijwri @ `ete
pinis] `nnohem @ swpi `ebolhitotf .
* Uppe piqello @ Camouyl piref;whc @ `nte
ni`;myi nem ni`provytyc @ nem nikeourwou .* De
vier richters, en de sterke Juda, uit wie de
grote redding, voortkwam.
* En de ouderling, Samuël de zalver, van de
oprechten, profeten en koningen.

:  الذي كان الخالص العظيم:  ويهوذا القوي: * تيترا القاضي
. من جهته
 وأيضا:  األبرار واألنبياء:  صموئيل ماسح: * ها هو الشيخ
.الملوك

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* V] `nte `p`wou @ `etafouwnhf `eMw`ucyc@ `n`hryi
qen Madian @ qen ousah `n`,rwm .
* <w `mMadian @ `amou sa By;leem @ hina
`nteknau @ `eV] `nte `p`wou .
* De God van de glorie, verscheen aan Mozes,
in Median, vanuit een vlammend vuur.

* Verlaat Median, en kom tot Bethlehem,
om te zien, de God van de glorie.

.  من نار مضطرمة:  في مديان:  لموسي: * ظهر إله المجد
. إله المجد:  لكي تنظر: , وتعال إلي بيت لحم: * اترك مديان

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* "u,ikon `mbatoc @ efmoh qen pi`,rwm @ `ete
;ai te Mari`a @ nem pecmonogenyc .
* `Wouni`a] n
` ;o@ para nihi`omi tyrou@ `wouniatc
`nteneji@ `etacfai `mV].
* De zielenstruik, vol van vuur, is Maria,
met haar eniggeborene.
* U bent gezegend, meer dan alle vrouwen,
en gezegend is uw schoot, die God heeft
gedragen.

. ووحيدها: التي هي مريم:  المملؤة نارا: * العليقة النفسانية
 الذي:  وطوبي لبطنك:  أكثر من جميع النساء: ت
*
ِ طوباك أن
ِ
. حمل هللا

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Sws niben ethwou @ ouoh e;meh `nswni @
`ari`wli `mmwou @ `ebol ha pengenoc .
* `Fouwnh `ebol `nje V]@ qen hanmys `ne;noc@
afouwnh vai `nqy]@ qen ouparryci`a.
* Alle kwade ......, vol ziekten, hef ze op, van
ons geslacht.

*God is verschenen, aan vele volkeren en Hij
verscheen, openlijk uit u.

.  عن جنسنا:  إرفعها:  مملوءة مرضا: * كل وصمة رديئة
.  بإعالن: منك
ِ  وظهر:  ألمم كثيرة: * يظهر هللا

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Qen ou;o `nry]@ afcaji nem ni`provytyc@ qen
paicyou afcaji@ neman qen pefsyri .
* Hwc ;e`otokoc@ n
` ;o hwi Mari`a@ =e;
= u
`mpar;enoc@ ]`agi`a Mari`a.
* Op vele wijzen, sprak Hij tot de profeten,
en in deze tijd sprak Hij, tot ons door Zijn
Zoon.
* O Moeder Gods, O Maria, u bent de reine
Maagd, de heilige Maria.

.  كلمنا بإبنه:  وفي هذا الزمان:  كلم األنبياء: * وبأنواع
 القديسة:  العذراء الطاهرة: ت يا مريم
ِ  أن: * يا والدة اإلله
. مريم

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* Je afjwk `mvoou @ `e`pcaji `nDauid @ je
afnohem `nouhyki @ qen `tjij `nnefjaji .
* {i`cmy nak `mvoou @ w
` `Adam peniwt @ je ak[ici
nak qen @ `pcw] `mpekgenoc .
* Want heden is vervuld, het woord van David,
“Hij heeft de geringe gered, uit de handen van
zijn vijanden.”
* Kom, verkrijg een stem, O onze vader Adam,
want u bent opgeheven, door de verlossing
van uw geslacht.
.  من يد عدوه:  ألنه خلص المسكين:  قول داود: * ألنه كمل اليوم
.  بخالص جنسك:  ألنك ارتفعت:  يا أبانا آدم: صوتا اليوم
َ * خذ لك

Psalie Adam op de Dinsdag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم الثالثاء

* }]ho `ero @ w
` ta¡ `mpar;enoc @ ma]ho
`mpesyri @ e;ref,w nan `ebol .
* Ik vraag u, o mijn vrouwe de Maagd;
vraag uw Zoon, ons te vergeven.

 ليغفر لنا:  إسألي إبنك:  يا سيدتي العذراء: أسألك
*
ِ
.خطايانا

/ / /

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

Psalie Watos op de
Woensdag Theotokie

إبصاليه وا ُ
طس تقال على
ثيؤطوكية يوم األربعاء

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Amwini tyrou `ntenhwc @ `mpen¡ I=yc P=,=c
@ `psyri `mV] `aly;wc @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Bon ourasi swpi `mvoou@ qen `tve nem hijen pikahi@
e;be P=,=c `pouro `nte `p`wou@ vy`etaumacf qen By;leem.
* Komt allen om te prijzen, onze Heer Jezus
Christus, de Ware Zoon van God, Hij die geboren is
in Bethlehem.
* Vandaag kwam vreugde, in de hemel en op aarde,
omwille van Christus de Koning van de glorie, Hij
die geboren is in Bethlehem.

 الذي:  إبن هللا حقا:  ربنا يسوع المسيح: * تعالوا جميعا لنسبح
. ُولد في بيت لحم
 من أجل المسيح ملك:  في السماء وعلى األرض: * اليوم فرح
.  الذي ُولد في بيت لحم: المجد

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ge gar n
` ;of pe pihouit@ kata `pcaji `m`pouro Dauid@
je n
` ;ok pe pasyri pamenrit@vy`etaumacf qen By;leem.
* Decpota `pouro `nnanivyou`i@ qajwf `mpiciou `nte
han`atoou`i@ `anok ai`jvok @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Want Hij is de Eersteling, volgens het woord van
Koning David: “Gij zijt mijn geliefde Zoon”, Hij die
geboren is in Bethlehem.
* De Meester de Koning der hemelingen, “Voor de
morgenster, heb ik U verwekt”, Hij die geboren is in
Bethlehem.

:  أنتَ هو إبني الحبيب:  كما قال داود الملك: * ألنه هو البدء
. الذي ُولد في بيت لحم
 أنا اليوم ولدتك:  قبل كوكب الصبح: * أيها السيد ملك السمائيين
.  الذي ُولد في بيت لحم:

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Eou`wou qen nyet[oci `mV]@ nem ouhiryny hijen
pikahi@ nem ou]ma] qen nirwmi@ vy...
* Zeos `nje nekmetsenhyt@ nem peknai w
` pinayt@ P=,=c
piref`wou`nhyt @ vy...
* Ere zij God in den Hoge, vrede op aarde, in de
mensen een welbehagen, Hij die geboren is in
Bethlehem.
* Overvloedig is Uw mededogen, en genade O
Genadige, O Christus de Lankmoedige, Hij die
geboren is in Bethlehem.

 وفي الناس:  وعلى األرض السالم: * المجد هلل في األعالي
.  الذي ُولد في بيت لحم: المسرة
 المسيح الطويل:  ومراحمك أيها الرحوم: * كثيرة هي رأفاتك
.  الذي ُولد في بيت لحم: األناة

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* `Yca`yac `psyri `n`Amwc @ efws `ebol efjw `mmoc @ je
aumici nan `nou`alou @ vy...
* :wk te ]jom nem pi`amahi @ qen `tve nem hijen pikahi@
va pinis] `n`amahi @ vy...
* Jesaja de zoon van Amoz, heeft geroepen en
sprak: “Een Kind is ons geboren”, Hij die geboren is
in Bethlehem.
* Aan U zij de kracht en roem, in de hemel en op
aarde, O Gij vol van roem, Hij die geboren is in
Bethlehem.

 الذي ُولد:  ُولد لنا غالم:  يصرخ قائال: * أشعياء إبن عاموس
. في بيت لحم
 يا ذا العز العظيم:  في السماء وعلى األرض: * لك القوة والعزة
.  الذي ُولد في بيت لحم:

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* I=yc P=,=c penouro @ va ]`exouci`a nem ]metouro @
af[icarx qen outajro @ vy...
* Kata `vry] `etafjoc @ `nje pi`;myi Ieremiac
@ `psyri `mV] `aly;wc @ vy...
* Jezus Christus onze Koning, aan wie toekomt de
Heerschappij en Koninkrijk, nam het vlees aan in
standvastigheid , Hij die geboren is in Bethlehem.
* Zoals gesproken is, door de oprechte Jeremia,
over de ware Zoon Gods, Hij die geboren is in
Bethlehem.

:  تجسد بثبات:  ذو السلطان والملك: * يسوع المسيح ملكنا
. الذي ُولد في بيت لحم
.  الذي ُولد في بيت لحم:  إبن هللا حقا:  البار أرميا: * كما قال

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Loipon peje Iezekiyl @ e;be `pjinmici `nEmmanouyl @
P=,=c `pouro `mP=i=c=l @ vy...
* Mpe `hli se `eqoun `eneh @ qen nipuly `nte nimansai
@ `ebyl `eouai je `Adwnai @ vy...
* Eveneens sprak Ezechiël, over de geboorte van
Emmanuël, Christus de Koning van Israël, Hij die
geboren is in Bethlehem.
* Niemand is binnengegaan, in de poort naar het
Oosten, dan de Ene Adonai, Hij die geboren is in
Bethlehem.

 المسيح ملك:  ألجل ميالد عمانوئيل: * وأيضا قال حزقيال
.  الذي ُولد في بيت لحم: إسرائيل
 الذي:  إال الواحد أدوناي:  باب المشارق: * لم يدخل أحد في
. ُولد في بيت لحم

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Nem nye;nyou icjen `Adam @ pejaf `nje `Yca`yac @ I=yc
pe pimecityc @ vy...
* Xmarwout I=yc P=,=c @ nem pekiwt `n`aga;oc @ nem
pi=p=na =e=;u @ vy...
* Jesaja sprak, met allen die kwamen sinds Adam,
over Jezus de Middelaar, Hij die geboren is in
Bethlehem.
* U bent gezegend O Jezus Christus, met Uw Goede
vader, en de Heilige Geest, Hij die geboren is in
Bethlehem.

 الذي:  يسوع هو الوسيط:  قال أشعياء: * مع الذين أتوا منذ آدم
. ُولد في بيت لحم
:  والروح القدس:  مع أبيك الصالح: * تباركت يا يسوع المسيح
. الذي ُولد في بيت لحم

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Ousai `mpar;enikon @ et;ahem `n`epouranion @ eu]`wou `m`pouro `nni`ewn @ vy...
* Pejaf `nje Iwb pi`;myi @ je `fonq `nje panou] @ I=yc
P=,=c `psyri `mV] @ vy...
* Een maagdelijk feest, inspireert de hemelingen,
om de Koning der Eeuwen te prijzen, Hij die geboren
is in Bethlehem.
* Job de oprechte sprak: Mijn God leeft” – Jezus
Christus de Zoon van God, Hij die geboren is in
Bethlehem.

 الذي:  ليمجدوا ملك الدهور:  يدعوا السمائيين: * عيد بتولي
. ُولد في بيت لحم
 الذي:  يسوع المسيح إبن هللا:  حي هو إلهي: * قال أيوب البار
. ُولد في بيت لحم

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Rek pekmasj `eniman-`ecwou @ ny`etaunau `epekwou @
niaggeloc eu]`wou @ vy...
* Cwtem `eniaggeloc @ ouhiryny hijen pikahi @ nem
ou]ma] qen nirwmi @ vy...
* Neig uw oor tot de herders, die Zijn glorie hebben
aanschouwd, en de engelen die verheerlijken, Hij die
geboren is in Bethlehem.
* Hoort de engelen: “Vrede op aarde, in de mensen
een welbehagen”, Hij die geboren is in Bethlehem.

 المالئكة يمجدون:  الذين نظروا مجدك: * أمل سمعك إلي الرعاة
.  الذي ُولد في بيت لحم:
 وفي الناس:  السالم على األرض: * إسمعوا المالئكة قائلين
.  الذي ُولد في بيت لحم: المسرة

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* Twnk `amou `ntenmy] `mvoou @ w
`
`Yca`yac va
pinis] `n`qrwou @ ouwnh `nny`etaknau `erwou @ vy...
* Uioc :eoc pimonogenyc @ V] pi`exouciactyc `etacmacf
@ `nje ]`proctatyc@ vy...
* Kom heden temidden van ons, O Jesaja met de
geweldige stem, en openbaar wat u hebt gezien, Hij
die geboren is in Bethlehem.
* De Ennigeboren Zoon Gods, de Heersende God, is
geboren uit de middelares, Hij die geboren is in
Bethlehem.

:  يا أشعياء يا ذا الصوت العظيم: * قُم وتعال في وسطنا اليوم
.  الذي ُولد في بيت لحم: وأظهر ما رأيته
 الذي:  الذي ولدته الشفيعة:  هللا المتسلط: * يا إبن هللا الوحيد
. ُولد في بيت لحم

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* V] piat`snau `erof @ qen tefvucic aunau `erof @ `amwini
marenouwst `mmof @ vy...
* <ere nak w
` By;leem @ qen ou,ere `pneumatikon @ je
vyetsop icjen `p`eneh @ vy...
* God is gezien, Hij die in Zijn natuur Onzichtbaar is,
komt laten wij Hem aanbidden, Hij die geboren is in
Bethlehem.
* Wees gegroet O Bethlehem, met een geestelijke
groet, want Hij die vóór alle eeuwen was, Hij die
geboren is in Bethlehem.

 الذي ُولد:  تعالوا فلنسجد له:  بطبيعته رأوه: * هللا الغير المرئي
. في بيت لحم
:  ألنه الكائن منذ البدء:  سالما روحانيا: * السالم لبيت لحم
. الذي ُولد في بيت لحم

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Woensdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم األربعاء

* "wtyr `mpikocmoc tyrf @ nem hwb niben `ete `nqytf @
I=yc V] `mpi`e`ptyrf @ vy...
* Wou niben nem oujinhwc @ er`prepi `ntekmet`aga;oc @ w
`
pen¡ I=yc P=,=c @ vy...
* O Verlosser van de hele wereld, en al wat in haar
is, Jezus de God van het al, Hij die geboren is in
Bethlehem.
* Alle glorie en lof, komt toe aan Uw Goedheid, O
onze Heer Jezus Christus, Hij die geboren is in
Bethlehem.
.  الذي ُولد في بيت لحم:  يسوع إله الكل:  وكل ما فيه: * يا مخلص العالم كله

 الذي ُولد في:  يا ربنا يسوع المسيح:  يليق بصالحك: * كل مجد وتسبيح
. بيت لحم

/ / /

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

Psalie Watos op de
Donderdag Theotokie

إبصاليه وا ُ
طس تقال على
ثيؤطوكية يوم الخميس

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* AV] caji nem Mw`ucyc @ `ebolqen `;my] `mpibatoc@ `ere
pi`,rwm moh `nqytf @ oude `mpourwkh `nje nef`kladoc .
* Bwrp `mpefnai nem pefcaji @ `e]`hryri ;y`etacviri @
afswpi e;byten qen tecneji @ qen oumuctyrion `n`svyri.
* God sprak tot Mozes, uit het hart van de struik, en
terwijl het vuur daar middenin was, werden haar
takken niet verteerd.
* Hij zond Zijn genade en boodschap, tot de
bloesem die vrucht voortbracht, en Hij verbleef voor
ons in haar schoot, met een wonderbaarlijk
mysterie.
. ولم تحترق أغصانها:  والنار ملؤها:  في وسط العليقة: * تكلم هللا مع موسي

 من أجلنا:  الزهرة المثمرة في بطنك:  رحمته وكلمته: * أرسل هللا
. بسر عجيب

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Genne;ic qen pai`ehoou vai @ `ebolqen ten[oic `nnyb
Mari`a @ aferrwmi e;be penoujai @ `e`p,w `ebol `nnen`anomi`a .
* Dauid gar piiero'altyc @ `amou `ntenmy] `ntenhwc
@ `evy`etafswpi `mmecityc@ nahren pefiwt `naga;oc.
* Heden is Hij geboren, uit onze Vrouwe Maria, Hij is
mens geworden voor onze verlossing, tot vergeving
van onze overtredingen.
* O David de Psalmist, komt heden temidden van
ons, om Hem te prijzen die een Middelaar werd, bij
Zijn Goede Vader.

 وتأنس مـن أجل:  من ملكتنا وسيدتنا مريم: * ولد في هذا اليوم
.  وغفران آثامنا: خـالصنا
 لنُسبح من صار وسيطا لنا:  تعال في وسطنا: * أيا داود المرتل
.  عند أبيه الصالح:

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Eu`ini naf `nhandwron @ `nje niseri `nte Turoc @ nem
Cabe nem ni`Araboc @ nem niourwou `nte :arcoc .
* Zw`y voroc `natkim @ m
` v
` -ref] `nni`aga;on @ afouwnh
qen `pkahi `nnef;alim @ nem ni[i`y `nte Zaboulwn .

* Bied Hem geschenken aan, van de dochters
van Tyrus, en Seba en de Arabieren, en de
koningen van Tarsis.
* De onwankelbare Leven-gever, de gever van
al wat goed is, verscheen in het land Naftali,
en het gebied van Zebulon.
. وملـوك ترشيـش:  وسبا والعـرب: بنات صـور: * قدموا له قرابيـن
:  ظهر في أرض نفتاليم:  ُمعطى الخيرات: * المحيى الغير المتزعزع
. وتخوم زبلون

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* `Yca`yac vwny megalou @ efjw `mmoc `mpairy] @
je aumici nan `nou`alou @ ouoh au] `nousyri .
* :e`oc pinayt `njwri @ ouoh pi`exouciactyc @
tefar,y hijen tefnahbi @ ke palin pidecpotyc .
* Jesaja sprak evenzo, met een luide stem,
“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven.”
* De krachtige genadige God, en de Heerser,
en eveneens de Meester, op wiens schouders
Zijn heerschappij rust.

. وأُعطينا أبنا:  هكذا ولد لنا غالم:  بصوت عظيم: * يقول أشعيا
:  الذي رئاسته على منكبيه:  القوى المتسلط: * اللـه الرحوم
. وهو أيضا السيد المطلق

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Iezekiyl afjoc de on @ ainau `eoupuly ectob@ qen outebc
;au macton @ afse `eqoun `eroc @ `nje `psyri `mvy`e;ouab.
* Kurioc I=yc P=,=c @ `mpe `hli se `eqoun `eroc @ `ebyl n
` ;of
ouoh af,ac @ ecsotem `mpecry] kalwc .
* Ezechiël sprak eveneens, “Ik zag een verzegelde
poort, met een mysterieuze zegel, waarin de
Zoon van de Heilige is binnengegaan:
* De Heer Jezus Christus – niemand is daar binnen
ingetreden, en uitgetreden dan Hij, en het bleef
verzegeld zoals het was.

 دخله:  بخاتم عجيب:  رأيت بابا مختوما: * قال حزقيال أيضا
. إبن القدوس
:  وخرج منه:  ولم يدخله إال هو: * الرب يسوع المسيح
. والبتولية مختومة حسنا كما هي

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Logoc tou o` petroc @ `pervei `mpinohem `nnipictoc @
piouai qen pef`proc`opon @ `eafnahmen qen nipiracmoc .
* Mi,eoc palin afjoc@ je nim n
` ;o hwi w
` By;leem
@ `pkahi `nEvra;a nem Ioude`a @ n
` ;o oukouji an qen I=l=y=m .
* Het Woord van onze Vader, de Tempel van de
redding van de gelovigen, de Ene in Zijn Persoon,
die ons ver-loste van de verzoekingen.
* Micha sprak, “En gij, Bethlehem, het land van
Juda en Efrata, zijt geenszins klein in Jeruzalem.”

 الواحد في:  هيكل النجاة الذي للمؤمنين: * كلمة اللـه أبينا
.  مخلصنا من التجارب: شخصه
 أرض إفراثا: ت يا بيت لحم يهوذا
ِ  وأن: * وقد قال ميخاوس أيضا
.  لست بصغيرة في أورشليم:

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* `Nqy] ef`e`i gar `ebol @ `nje ouhygoumenoc @
vye;na-`amoni `mPicrayl @ palaoc `n`aly;inoc .
* Xapina piaggeloc @ afouwnh `mpimuctyrion @
`mpairy] efjw `mmoc @ je aumici nwten `mvoou.
* “Want uit u zal voortkomen, de Heerser, die
Mijn ware volk, Israël weiden zal.”
* De engel openbaarde, waarlijk het mysterie,
evenzo zeggende: “U is heden geboren,

 شعبي:  الذي يرعى إسرائيل:  يخرج المدبر: منك
* ألنه
ِ
. الحقيقى
.  ُولد لكم اليوم:  قائال هكذا:  المالك السر: * حقا قد أظهر

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Oucwtyr qen By;leem @ `ete vai pe `pouro `nte `p`wou @
masenwten de `n,wlem @ `ereten `ejimi `mmau .
* Pi`alou ef,y qen ouonhf @ ouoh qen hantwic
eukoulwlf @ catotou au`i harof@ au`i `e`qryi auouwst `mmof.
* de Verlosser te Bethlehem, de Koning van de
glorie, gaat snel henen, gij zult Hem daar vinden,

* het Kind ligt in een kribbe, gewikkeld in
doeken”. Zij gingen naar Hem toe, en bogen
neer en aanbaden Hem.

:  إمضوا سريعا:  الذي هو ملك المجد: * ُمخلص في بيت لحم
. تجدونه هناك
 وخروا:  وللوقت أتـوا إليه:  ملفوفا بالخرق: * الصبى في مذود
. له ساجدين

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Riki `nnetenmasj `eroi@ cwtem `pcaji `mMat;eoc@
e;be `pjinmici `mpirefnai @ `ete `n;of pe I=yc P=,=c .
* Ce ontwc pairy] pejaf @ qen pefeuaggelion @ pen¡
I=yc vy`etaumacf @ aferrwmi sa `ntefcw] `mmon .
* Neigt uw oor, hoort het woord van Matteüs, over
de geboorte van de Genadige, Jezus Christus.

* Ja, waarlijk sprak hij evenzo, in zijn
Evangelie, “Onze Heer Jezus die ge-boren is,
is mens geworden om ons te verlossen.

 من أجل ميالد الرحوم:  وأسمعوا كالم متى: * أميلوا إلي آذانكم
.  الذي هو يسوع المسيح:
 وتأنس:  ربنا يسوع الذي ُولد:  قال في إنجيله: * نعم حقا هكذا
. حتى خلصنا

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Tote niourwou `nnimagoc@ au`i `ebol ca peiebt@
`eI=l=y=m eujw `mmoc@ ]baki `e;ouab ettaiyout.
* `Upo ta gi af;wn pedion@ `pouro `nte niIoudai@
je annau gar `epefciou@ ca `pca `nte nima`nsai.
* Toen kwamen de Wijze Koningen, uit het
Oosten, tot Jeruzalem zeggende: “Gij heilige
eervolle stad,
* waar zal de Koning der Joden, geboren
worden, want wij hebben Zijn ster, in het Oosten
gezien.”

 قائليـن:  من المشرق إلي أورشليم: * حينئذ أتى ملوك المجوس
. المقدسة المكرمة: أيتها المدينة
.  ناحية المشرق:  ألننا رأينا نجمه:  ملك اليهود: * أين يولد

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* Vai
pe
e;byten
aumici
`mmof@
je
n
` ;of
pe `pcwtyr `mpikocmoc@ tenhwc naf ten[ici `mmof@
nem `p,oroc `nte niaggeloc.
* <wlem `mmwten `w nipictoc @ `ntenouwst `nI=yc P=,=c @
vy`etaumacf cwmatikoc @ qen ;yettoubyout `mpar;enoc .
* Dit is Hij die voor ons geboren is, want Hij is de
Verlosser van de wereld – wij prijzen Hem en
verhogen Hem, met de koren van de engelen.
* Haast u O gelovigen, om Jezus Christus te aanbidden,
die lichamelijk geboren is, uit de reine Maagd.

 نسبحه:  ألنه هو مخلص العالم: * هذا هو الذي ُولد من أجلنا
.  مع صفوف المالئكة: ونعظمه
 الذي ولد:  لنسجد ليسوع المسيح: * أسرعوا أيها المؤمنون
.  من العذراء الطاهرة: جسدانيا

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Donderdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم الخميس

* "wtyr `mpikocmoc tyrf @ cw] `mmon ouoh nai nan@
fw] `mpenhojhej tyrf @ ouoh pekoujai myif nan.
* W
` Pen¡ I=yc P=,=c pinayt @ ]nan `mpiouwini `natkakin @
hiten ni]ho `n]selyt @ pi`wou nak nemac `amyn .
* O Verlosser van de hele wereld, verlos ons en
ontferm U over ons, en red ons van al onze smarten,
en schenk ons Uw verlossing.
* O onze Genadige Heer Jezus Christus, schenk ons
het ondoofbare licht, door de smekingen van de
Bruid – aan U en haar zij de glorie, amen.
 وأعطنا:  وأنقذنا من جميع ضائِقاتنا:  خلصنا وإرحمنا: * يامخلص العالم كله
. خالصك
 بطلبات:  أعطنا النور الذي ال تغشاه الظلمة: * ياربنا يسوع المسيح الرحوم
.  لك المجد معها آمين: العروسة
/ / /

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

Psalie Watos op de
Vrijdag Theotokie

إبصاليه وا ُ
طس تقال على
ثيؤطوكية يوم الجمعة

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Amwini
tyrou
`ntenhwc
@
`mpen¡
I=yc
P=,=c@ `psyri `mV] `aly;wc @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Bon ouounof afswpi `mvoou @ qen ourasi nem ou`wou @
e;be P=,=c `pouro `nte `p`wou @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Komt allen om te prijzen, onze Heer Jezus
Christus, de ware Zoon van God, Hij die geboren is
in Bethlehem.
* Heden zijn vreugde, blijheid en glorie gekomen,
door Christus de Koning van de glorie, Hij die
geboren is in Bethlehem.

:  إبن هللا بالحقيقة:  ربنا يسوع المسيح: * تعالوا جميعكم لنسبح
. الذي ُولد في بيت لحم
:  من أجل المسيح الملك المجد:  وسرور ومجد: * اليوم فرح
. الذي ُولد في بيت لحم

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Ge gar n
` ;of pe pimairwmi @ ounis] `nnou] aferrwmi @
sa `ntefcw] `n]metrwmi @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Dikeoc peje Dauid @ pihumnodoc qen pihouit@ je n
` ;ok
pe pasyri pamenrit @ vy`etaumacf qen By;leem.
* Want Hij is de Menslievende, een Groot God die
mensgeworden is, voor de verlossing van de
mensheid, Hij die geboren is in Bethlehem.
* Waarlijk sprak David, de Psalmist in het verleden,
“Gij zijt mijn Geliefde Zoon”,Hij die geboren is in
Bethlehem.

:  حتى خلص البشر:  إله عظيم تأنس: * ألنه هو محب البشر
. الذي ُولد في بيت لحم
 الذي:  أنك أنت إبني حبيبي:  المرتل في البدء: * حقا قال داود
. ُولد في بيت لحم

Psalie Watos op de Vrijdag Theotokie

ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* `Ere `ptai`o `nte paisai @ icjen `pemhit ca nima`nsai @ je
pi`cnau aferouai @ ]me; nou] nem ]metrwmi .
* ^ `ntenh `naggeloc @ euhwc `eV] pi`aga;oc @ nem
pefsyri I=yc P=,=c @ vy...
* De eer van dit feest, wordt gevierd van
zonsopgang tot zonsondergang, want de twee zijn
verenigd: de Goddelijkheid en de Menselijkheid.
* De engelen met zes vleugels, prijzen de Goede
God, en Zijn Zoon Jezus Christus, Hij die geboren is
in Bethlehem.

 ألن االثنين صارا:  من المغرب إلى المشرق: * كرامة هذا العيد
.  الهوت وناسوت: واحدا
 مع إبنه:  يسبحون هللا الصالح: * المالئكة ذوو الستة األجنحة
.  الذي ُولد في بيت لحم: يسوع المسيح
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ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* Zakiyl afjoc qen vai @ je oupuly `nca nima`nsai
@ `mpefcini `nqytf `nje ouai@ `ebyl `eP¡ V] `nte nijwm.
* `Yca`yac `amou `mvoou@ ws `ebol qen pek`qrwou@
ouwnh `nnijom `etaknau `erwou@ e;be `pjinmici `mP=,=c.
* Ezechiël sprak evenzo: “In een poort naar het
Oosten, is niemand binnengegaan, dan de Heer God
der machten.”
* O Jesaja kom heden, en roep met uw stem,
openbaar de krachten die u hebt gezien, over de
geboorte van Christus.

:  لم يدخله أحد غير:  أن بابا ناحية المشرق: * قال حزقيال هكذا
. الرب إله القوات
 وأعلن القوات التي رأيتها:  صارخا بصوتك: * يا أشعياء تعال اليوم
.  من أجل ميالد المسيح:
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ُ إبصاليه وا
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* :ai te pejaf je ]par;enoc @ ece`erboki a[ne gamoc @
ec`emici `nousyri `nar,eoc @ `ete vai pe Emmanouyl .
* I=yc P=,=c V] neman @ vy`etafnahmen qen pefran @
e;be `pcw] afer`hmot nan @ vy...
* Hij zei: “Zie de Maagd, zal zonder huwelijk zwanger
worden, en een Eeuwige Zoon baren” Hij is
Emmanuël.
* God met ons Jezus Christus, die ons heeft gered
in Zijn Naam, en ons de verlossing geschonken
heeft, Hij die geboren is in Bethlehem .

 هو:  وتلد أبنا أزليا:  تحبل بغير زواج: * قال هذه العذراء
. عمانوئيل
 وأنعم لنا:  الذي نجانا بإسمه: * يسوع المسيح هللا معنا
.  الذي ُولد في بيت لحم: بالخالص
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* Kata `vry] `etafjoc @ `nje Mat;eoc pi`apoctoloc @
e;be `pjin`i `nnimagoc @ au`ini naf `nhandwron .
* Loipon au`ini `nnimagoc @ ousal nem ounoub nem
oulibanoc @ `mpe`m;o `mV] pilogoc @ vy...
* Aldus is gesproken, door Mattheus de apostel,
over de komst van de Wijzen, die Hem geschenken
aanboden:
* “De Wijzen boden, goud en wierook en mirre aan,
vóór God het Woord”, Hij die geboren is in
Bethlehem.

 وقدموا له:  من أجل مجيء المجوس:  متى الرسول: * كما قال
. قرابين
 الذي:  أمام هللا الكلمة:  مرا وذهبا ولبانا: * وأيضا قدم المجوس
. ُولد في بيت لحم
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ُ إبصاليه وا
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* Marenhwc nem niaggeloc @ je ou`wou qen nyet[oci `mV]@
nem ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen nirwmi.

* Niman`ecwou aunau `epef`wou @ aukotou je n
` ;wou
au]`wou @ I=yc P=,=c `pouro `nte `p`wou @ vy...
* Laten wij prijzen met de engelen: “Ere zij God in
den Hoge, vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen.”
* De herders zagen Zijn glorie, en toen zij
terugkeerden verheerlijkten zij, Jezus Christus de
Koning van de glorie,Hij die geboren is in Bethlehem

 وعلى:  قائلين المجد هلل في األعالي: * فلنسبح مع المالئكة
.  وفي الناس المسرة: األرض السالم
 يسوع المسيح ملك:  ورجعوا وهم يمجدون: * نظر الرعاة مجده
.  الذي ُولد في بيت لحم: المجد
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* Xe 'it `nypi pinomoctyc @ Daniyl afjw `mmoc
@ `fna`i `nje Maciac @ vy...
* Ouoh n
` ;of pe pilogoc `nte `Viwt@ nem `psyri `mmyi `etenhot@
pimici `ebolqen `Viwt @ qajwou `nni`ewn tyrou.

* Daniël sprak: “Na negenzestig weken, zal de
Messias komen,” Hij die geboren is in Bethlehem.
* En Hij is het Woord van de Vader, de Getrouwe
Ware Zoon, de Geborene uit de Vader, vóór alle
tijden.

 الذي:  يأتي ماسياس:  قال دانيال أنه: * في تسع وستين آية
. ُولد في بيت لحم
:  المولود من اآلب:  واإلبن الحقيقي المؤتمن: * وهو كلمة اآلب
. قبل كل الدهور
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* Piar,wn `nte ni`ewn @ `etafouwnh qen Ciwn
sa `ntefnahmen `anon hwn @ hiten tefparouci`a =e=;u .

@

* Rek pemasj `eniman`ecwou @ ouoh ny`etaunau `erwou @
niaggeloc cehwc ce]`wou @ vy...
* De Overste der eeuwen, is verschenen in Sion,
om ons te redden, door Zijn heilige verschijning.
* Neigt uw oor tot de herders, die Hem hebben
aanschouwd – de engelen loven en verheerlijken, Hij
die geboren is in Bethlehem

:  حتى خلصنا:  الذي ظهر في صهيون: * رئيس الدهور
. بظهوره المقدس
 يُسبحون:  الذين رأوا المالئكة: * أمل بسمعك إلى الرعاة
.  الذي ُولد في بيت لحم: ويُمجدون
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* Cwtem `e]ermeni`a @ je oualou aumacf `nje Mari`a @
ectob `nje tecpar;eni`a @ qen ouhwb `mparadoxon .
* Tenermakarizin `mmo @ nem Gabriyl piaggeloc @ je ,ere
ne `w ]par;enoc @ Mari`a `tseri `nIw`akim .

* Hoort de uitleg, dat een Kind geboren is uit Maria,
terwijl haar maagdelijkheid was verzegeld; een
wonderlijke zaak.
* Wij prijzen u zalig, met Gabriël de engel: “Gegroet
zij u O Maagd, Maria de dochter van Joachim.”

:  وبتوليتها مختومة:  أن صبيا ولدته مريم: * إسمعوا التفسير
. بأمر معجز
:  السالم لك أيتها العذراء:  المالك قائلين: نغبط ِك مع غبلاير
*
ِ
. مريم إبنة يواقيم
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* `Uioc :e`oc af`i saron @ ouoh afsenhyt qaron @
afouwnh `mpefho `e`hryi `ejwn @ ouoh ef`enai nan kata
pefnis] `nnai .
* Vyethemci hijen nivyou`i` @ qen peknai aripenmeu`i @
ouoh ,w `ebol `nnennobi @ ny`etanaitou icjen hy.
* De Zoon Gods is gekomen tot ons, en had erbarmen
met ons, Hij scheen met Zijn aangezicht over ons, en
was ons genadig volgens Zijn grote genade.
* O Gij die troont in de hemelen, gedenk ons in Uw
genade, en vergeef onze zonden, die wij hebben gedaan.

:  بوجهه علينا ليرحمنا:  ُمتحننا وأشرق: * إبن هللا قد آتي إلينا
.كعظيم رحمته
 وإغفر لنا خطايانا:  برحمتك أذكرنا: * أيها الجالس في السموات
.  التي ارتكبناها:
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* <ere By;leem de on @ pi`yi `m`pneumatikon @
pi]mi `m`pouro Dauid @ vy...
* "wtyr `mpikocmoc tyrf @ nem hwb niben `ete `nqytf @
e;be pinis] `mmici `nqytf @ qen pimah 'it `n`abot .
* Gegroet zij Bethlehem, het geestelijke huis, de
plaats van Koning David, Hij die geboren is in
Bethlehem.
* U bent de Verlosser van de hele wereld, en alles
wat zij bevat, door de grote geboorte, in de negende
maand.

:  قرية الملك داود:  البيت الروحاني: * السالم لبيت لحم أيضا
. الذي ُولد في بيت لحم
:  من أجل ميالدك العظيم:  وكل ما فيه: * يا مخلص العالم كله
. في تسعة أشهر
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ُ إبصاليه وا
طس على ثيؤطوكية يوم الجمعة

* `Wou niben nem oujinhwc @ ce er`prepi `aly;wc
@ `mpekran `nte ouranoc @ pencwtyr I=yc P=,=c .
* Swrp `n`abot `mmah 'it @ `pjinmici `mpimenrit @
kata `pcaji `m`pouro Dauid @ qen pi'altyrion .
* Alle glorie en lof, komt waarlijk toe, aan de
hemelse Naam, van onze Verlosser Jezus Christus.
* Na de negende maand, kwam de geboorte van de
Geliefde, volgens het woord van Koning David, in de
Psalmen.

 يا مخلصنا:  بإسمك السمائي:  يليق حقا: * كل مجد وتسبيح
. يسوع المسيح
 في:  كقول الملك داود:  ُولد الحبيب: * عند تمام تسعة أشهر
. المزمور
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* `F`cmarwout `nje pekarpoc @ w
` ]pan`agi`a `mpar;enoc @
Mari`a `;mau `mpilogoc @ ]ourw `nnihi`omi tyrou .
* Qen `vran `mpimici @ `ere nitagma `nte `p[ici @
euhwc `e`vran `mvyet[oci @ eu]`wou qen nyet[oci .
* Gezegend is uw vrucht, O heilige Maagd, Maria de
Moeder van het Woord, de Koningin aller
vrouwen.
* De hogere rangen prijzen, de naam van de
Geborene, en zij verheerlijken in den hoge, de Naam
van de Allerhoogste.

:  مريم أم الكلمة:  أيتها العذراء القديسة: ثمرك
* مبارك هو
ِ
. ملكة جميع النساء
:  اإلسم المرتفع:  تُسبح المراتب العلوية: * بإسم المولود
. ويمجدون في العالء
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* Hwc `erof ma`wou naf @ `arihou`o [ici `mmof @ je `mmon ke
nou] `ebyl `erof @ qen `tve nem hijen pikahi .
* Je n
` ;of pe pennou] `aly;wc @ pilogoc `nte V]
pi`aga;oc @ pi=p=na `mparaklytoc @ ]`triac `n`omooucioc .
* Prijs Hem en verheerlijk Hem, en verhoog Hem
zeer, want er is geen god naast Hem, in de hemel en
op aarde.
* Want Hij is onze Ware God, het Woord van de
Goede God, de Geest de Parakliet: de Wezensgelijke
Drie-eenheid.

 في:  ألنه ليس إله غيره:  وزيدوه رفعة: * سبحوه ومجدوه
. السماء أو على األرض
:  والروح القدس:  كلمة هللا الصالح: * ألنه هو إلهنا بالحقيقة
. المعزى المساوى
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* {imwit qajwn w
` pima`mvwt @ n
` ;ok pe pinou] `nouwt
@n
` ;ok pe pi`;myi `etenhot @ n
` ;ok `mmauatk et[oci .
* }]ho `etekmet`aga;oc @ `ariounai nem tamet`ala,ictoc@
pencwtyr I=yc P=,=c @ vy...
* Leid ons O Gij toevlucht, U bent de Ene God,
U bent de Getrouwe en Oprechte, U alleen bent de
Allerhoogste.
* Ik vraag Uw goedheid, om mijn zwakheid genadig
te zijn, O onze Verlosser Jezus Christus, Hij die
geboren is in Bethlehem.
 أنت وحدك:  أنت هو البار المؤتمن:  أنت هو اإلله الواحد: * أهدنا إلى الملجأ
. العلي
 الذي ُولد في:  يا مخلصنا يسوع المسيح:  أن ترحم حقارتي: * أسأل صالحك
. بيت لحم
/ / /

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

Psalie Watos op de
Zaterdag Theotokie

إبصاليه وا ُ
طس تقال على
ثيؤطوكية يوم السبت

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Amwini tyrou `ntenouwst @ `mPen¡ I=yc P=,=c @
vy`etaumacf `nje ]par;enoc @ ectob `nje tecpar;eni`a .
* Bon ourasi swpi `mvoou @ qen `tve nem hijen pikahi @
je `a]par;enoc mici `mV] @ ectob `nje tecpar;eni`a .
* Komt allen om te knielen, voor onze Heer Jezus
Christus, Hij is geboren uit de Maagd, en haar
maagdelijkheid bleef verzegeld.
* Heden is vreugde gekomen, in de hemel en op
aarde, want de Maagd heeft God gebaard, en haar
maagdelijkheid bleef verzegeld.

 الذي ولدته:  لربنا يسوع المسيح: * تعالوا جميعا لنسجد
. مختومة بتوليتها: العذراء
 ألن العذراء ولدت:  في السماء وعلى األرض: * كان اليوم فرح
. مختومة بتوليتها: هللا
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* Ge gar au`i `nje hanmagoc@ auouwst `mV] qen By;leem@
vy`etau-macf `nje ]par;enoc@ ectob `nje tecpar;eni`a.
* Di`ctrati`a `nte `tve @ au;wou] `eqoun nem nou`eryou @
euhwc `eV] qen By;leem@ vy`etaumacf `nje ]par;enoc.
* De Wijzen kwamen tot Bethlehem, en knielden neer
voor God, Hij is geboren uit de Maagd, en haar
maagdelijkheid bleef verzegeld.
* De hemelse machten, kwamen samen bijeen, en
prezen God in Bethlehem, Hij die geboren is uit de
Maagd.

 الذي ُولد من:  وسجدوا هلل في بيت لحم: * والمجوس أتوا
.  مختومة بتوليتها: العذراء
 وفي بيت لحم:  إجتمع بعضهم مع بعض: * العساكر السمائية
. الذي ُولد من العذراء: سب َحوا هللا
َ
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* Euws `ebol eujw `mmoc@ je ou`wou qen nyet[oci `mV]@
nem ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen nirwmi.
* Zwtem `epi`qrwou `nte niaggeloc@ `etaucaji nem
niman`ecwou@ je aumici nwten `mvoou@ `noucwtyr qen
By;leem.
* Roepende en zeggende: “Ere zij God in den Hoge,
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
* Hoort de stemmen van de engelen, die tot de
herders hebben gesproken: “U is heden een
Verlosser, geboren in Bethlehem.”

 وعلى األرض السالم:  المجد هلل في األعالي: * صارخين قائلين
. وفي الناس المسرة:
 ُولد لكم:  مع الرعاة يتكلمون قائلين: ,* سمعوا صوت المالئكة
. مخلص في بيت لحم: اليوم
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* Yppe au`i `nje nimagoc @ `ebol ca peiebt `eI=l=y=m @ je
af;wn vy`etaunamacf @ `pouro `nte niIoudai .
* `:metcai`e `nte pefciou @ aferouwini qen ten,wra @ `ere
han`cqai `c`cqyout `erof @ an`i `ntenouwst `mmof .
* Zie, de Wijzen kwamen, uit het Oosten tot
Jeruzalem, en vroegen: “Waar is de Geborene, de
Koning der Joden.”
* “De glans van Zijn ster, heeft geschenen in ons
land, zoals over Hem geschreven staat, en wij zijn
gekomen om voor Hem te knielen.”

 سائلين أين:  من المشرق إلى أورشليم: * ها قد أتى المجوس
.  ملك اليهود: هو المولود
 وأتينا:  كما كُتب عنه:  نجمه في كورتنا: * قد أشرق بهاء
. لنسجد له
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* Iwc ten;ynou w
` nilaoc @ `ntenouwst `mV] `nlogoc @
vy`etaumacf `nje ]par;enoc @ ouoh afcw] `mpengenoc .
* Kata `vry] `etafjoc @ `nje Mi,eoc pi`provytyc @
ef`e`i `nje ouhugoumenoc @ `ebolqen By;leem ]baki .
* Haast u en komt gij volkeren, om te knielen voor
God het Woord, Hij die geboren is uit de Maagd, en
ons geslacht heeft verlost.
* Zoals gesproken is, door Micha de profeet: “Een
Heerser zal voortkomen, uit de stad Bethlehem.”

 الذي ُولد من:  لنسجد هلل الكلمة: * أسرعوا أيها الشعوب
.  وخلص جنسنا: العذراء
 من بيت لحم: منك يخرج مدبر
ِ :  ميخاوس النبي: * كما قال
. المدينة
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* Loipon je aujwk `ebol @ `nje ni`cmy `m`provytikon @
ny`etauer`provyteuin @ e;be `pjinmici `mP=,=c .
* Maren]`wou `ntefmetnis] @ nem nitagma `nte `p[ici @
ouoh `nws `ebol qen ou;elyl @ je ou`wou qen nyet[oci `mV] .

* En de profetische stemmen, die geprofeteerd
hebben, zijn in vervulling gegaan, over de geboorte
van Christus.
* Laten wij Zijn Grootheid verheerlijken, met de
hogere rangen, en uitroepen met vreugde: “Ere zij
God in den Hoge.”

 من أجل:  التي تنبأت:  األصوات النبوية: * وأيضا قد كملت
. ميالد المسيح
:  ونصرخ بتهليل قائلين:  مع المراتب العلوية: * فلنمجد عظمته
. المجد هلل في األعالي
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* Nimagoc `etau`i sarof @ nausini `nqytf qen ou`cpody @
je af;wn vy`etaunamacf @ `pouro `nte niIoudai .
* Xapina qen ]ounou @ `etafcwtem `nje Yrwdyc @
aferho] ouoh af`s;orter @ nem I=l=y=m tyrc nemaf .
* De Wijzen kwamen tot Hem, en zochten ijverig
zeggende: “Waar is de Geborene, de Koning der
Joden.”
* En toen Herodes, daarvan hoorde, werd Hij
bevreesd en ontsteld, en geheel Jeruzalem met hem.

 قائلين أين هو:  وجدوا في البحث عنه: * أتى المجوس إليه
.  ملك اليهود: المولود
 كل:  خاف واضطربت:  لما سمع هيرودس: * حقا في الساعة
. أورشليم معه
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* Ouho] ac`i `ejen `pouro @ nem ny tyrou e;nemaf @
e;be `pjinmici `mpen=c=w=r @ penouro I=yc P=,=c .
* Pairy] afmou] `enimagoc `n,wp @ afouorpou `eBy;leem @
je `eretennajimi `mpi`alou @ vy`etaumacf qen pima `ete `mmau.

* Vrees beving de koning, en allen die met hem
waren, door de geboorte van onze Verlosser, en
Koning Jezus Christus.
* Toen riep Hij de Wijzen in het geheim, en zond ze
naar Bethlehem en zei: “Doet onderzoek naar het
kind, dat geboren is in die plaats.”

 من أجل ميالد:  وجميع الذين معه: * وقع رعب في قلب الملك
.  وملكنا يسوع المسيح: مخلصنا
 قائال إن:  وأرسلهم إلى بيت لحم: * حينئذ دعا المجوس سرا
.  الذي ُولد في ذلك الموضع: وجدتم الصبي

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Rwf `mpieuaggelictyc @ Mat;eoc pi`apoctoloc @ n
` ;of
aferme;re `enaicaji @ qen `pjinmici `mpen=c=w=r .
* Cwtem hwten `e]`provyti`a @ nem pihumnodoc Dauid @
je eu`ewnq eu`e] naf @ qen pinoub `nte ]`Arabi`a .
* De mond van de Evangelist, Mattheus de apostel,
heeft getuigd met deze woorden, over de ge-boorte
van onze Verlosser.
* Hoort ook de profetie, van de Psalmist David: “Hij
zal leven; men zal hem van het goud van Arabië
geven.”

 بميالد:  بهذا الكالم:  متى الرسول: * فشهد فم اإلنجيلي
.مخلصنا
 من ذهب:  يحيا ويُعطى:  داود المرتل: * إسمعوا أيضا نبوة
. العرب

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Ti`provyti`a `nte `Yca`yac @ ]natamwten `eroc @
e;be `pjinmici `mpen=c=w=r @ `mpairy] efjw `mmoc .
* Uppe ic ]par;enoc @ naerboki ouoh `ntecmici `nousyri @
eu`emou] `epefran je Emmanouyl @ `ete vai pe V]
neman .
* De profetie van Jesaja, bericht ons, over de
geboorte van onze Verlosser, evenzo zeggende:
* “Zie, de Maagd zal zwanger worden, en een zoon
baren, Hij zal Emmanuël genoemd worden, hetgeen
betekent God met ons.”

 حيث:  مخلصنا هكذا:  من أجل ميالد: * تخبرنا نبوة أشعياء
. يقول
:  ويُدعى إسمه عمانوئيل:  تحبل وتلد إبنا: * ها هي العذراء
. الذي هو هللا معنا

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Vai pe P¡ `nte ni¡ @ ouoh `pouro `nte niourwou @
acmici `mmof `nje ]par;enoc@ qen By;leem `nte ]Ioude`a.
* <ere ne w
` ]par;enoc @ `pharma `n,eroubimukon @
;y`etaf`alyi `eroc @ `nje pi`apac `nte ni`ehoou .
* Dat is de Heer der heren, en de Koning der
koningen, die geboren is uit de Maagd, te Bethlehem
in Judea.
* Gegroet zij u O Maagd, de cherubijnse troon, die
de Oude van dagen, gedragen heeft.

 في بيت:  ولدته العذراء:  وملك الملوك: * هذا هو رب األرباب
. لحم يهوذا
:  التي حملت:  المركبة الشاروبيمية: لك أيتها العذراء
ِ * السالم
. عتيق األيام

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* "alin je ounis] te taipar;eni`a @ etacerouwini `emasw @
vy`etaf[icarx `ebol `nqy] @ afnohem `ebol `nnen'u,y.
* `Wouni`a] `n;o qen oume;myi @ `w `;mau `mpiouwini `mmyi
@ `n;o pe ]nouni et`cmarwout @;y`etacviri `ebol ac]karpoc .
* Zingt, want groots is haar maagdelijkheid, en zeer
schitterend; Hij die het vlees heeft aangenomen van
haar, heeft onze zielen gered.
* Waarlijk gezegend bent u, O Moeder van het Ware
Licht, u bent de gezegende wortel, die heeft
gebloeid en vrucht voortbracht.

: منك
ِ  ألن الذي تجسد:  ومضيئة جدا: * عظيمة هي بتوليتك
. خلص نفوسنا
ت األصل
*
ِ  أن:  يا أم النور الحقيقي: ت بالحقيقة
ِ طوباك أن
ِ
.  الذي أزهر وأثمر: المبارك

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Sa `eneh tenhwc `ero @ je `aremici `m`pouro @ ouoh
aftoujo `mpengenoc @ `ebolqen nenjaji ethwou .
* `F`cmarwout `nje pekarpoc @ w
` ]bw `n`aloli `nta `vmyi @
vy`etaf[icarx `ebol `nqy] @ n
` ;of gar pe V] `mmyi .
* Wij prijzen u voor altijd, want u baarde de Koning,
die ons geslacht heeft gered, van onze kwade
vijanden.
* Gezegend is uw vrucht, O ware wijnstok – Hij heeft
vlees aangenomen van u, en Hij is de ware God.

 من:  الذي أنقذ جنسنا: ت الملك
: نسبحك إلى األبد
*
ِ ألنك ولد
ِ
ِ
. أعدائنا األشرار
: نك
ِ  الذي تجسد م:  أيتها الكرمة الحقيقية: * مباركة هي ثمرتِك
. ألنه هو هللا بالحقيقة

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Qen ou`cmou ten`cmou `erok @ nem nitagma `nte `p[ici
@ `ntenersai
qen
ou;elyl
@
je
afmici
nan `nEmmanouyl.
* Hina `nte `psyri erounai @ nem nyet`areh `enefentoly @
ouoh `ntener`pem`psa @ `mpi,w `ebol `nte nennobi .
* Met lof prijzen wij U, met de hoge rangen, en wij
vieren met blijheid, want geboren is Emmanuël.
* De Zoon heeft genade, met hen die Zijn geboden
bewaren, en moge wij waardig zijn, vergeving van
onze zonden te krijgen.

 ألنه:  لنعيد بتهليل:  مع الصفوف العلوية: * بالتسبيح نسبحك
. ُولد لنا عمانوئيل
 وليجعلنا:  بالذين يحفظون وصاياه: * رحمة من اإلبن
.  غفران خطايانا: مستحقين

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Sa `eneh tenhwc `ero @ je `aremici `m`pouro @ ouoh
aftoujo `mpengenoc @ `ebolqen nenjaji ethwou .
* `F`cmarwout `nje pekarpoc @ w
` ]bw `n`aloli `nta `vmyi @
vy`etaf[icarx `ebol `nqy] @ n
` ;of gar pe V] `mmyi .
* Wij prijzen u voor altijd, want u baarde de Koning,
die ons geslacht heeft gered, van onze kwade
vijanden.
* Gezegend is uw vrucht, O ware wijnstok – Hij heeft
vlees aangenomen van u, en Hij is de ware God.

 من:  الذي أنقذ جنسنا: ت الملك
: نسبحك إلى األبد
*
ِ ألنك ولد
ِ
ِ
. أعدائنا األشرار
: نك
ِ  الذي تجسد م:  أيتها الكرمة الحقيقية: * مباركة هي ثمرتِك
. ألنه هو هللا بالحقيقة

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* Jwk `ebol `w pennyb P=,=c @ `ntekmetmairwmi neman@
pimwit nan ouoh matajro-n@ qen peknah] etcoutwn.
* {i nak `nnentwbh `nto-ten@ `anon qa niat`em`psa@ hiten
ni]ho `nten¡ tyren@ Mari`a ];e`otokoc.
* Vervul Uw Menslievendheid aan ons, O onze
Meester Christus, leid ons en bevestig ons pad, in
Uw oprechte geloof.
* Neem onze gebeden tot U aan, van ons
onwaardigen, door de smekingen van ons aller
vrouwe, Maria de Moeder Gods.

 في:  معنا وإهدنا وثبتنا:  أكمل محبتك للبشر: * يا ملكنا المسيح
. أمانتك المستقيمة
 بحق طلبات سيدتنا:  نحن الغير المستحقين: * أقبل إليك طلباتنا
. مريم والدة اإلله: كلنا

ُ إبصاليه وا
Psalie Watos op de Zaterdag Theotokie طس على ثيؤطوكية يوم السبت

* }]ho ]twbh `mmwten @ naio] nem na`cnyou `w
namenra] @ ,w nyi `ebol qa pirefernobi @ je
aitwmt qen pipelagoc .
* Ik vraag, door de gebeden: van mijn geliefde
vaders en broeders: vergeef mij, een zondaar:
want ik ben diep gezonken.
 أغفر لي أنا: , آبائي وإخوتي وأحبائي: * بحق سؤال وطلبات

.  ألني بهت ولم أتكلم: الخاطئ

/

/

/

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

Psalie Adam op de
Zondag Theotokie

إبصاليه آدام تقال على
ثيؤطوكية يوم األحد

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

*`AV] pinayt @ `pouro `nni`ewn @ pinis]
`nrefsenhyt @ ouoh `n`aly;inoc.
* Bwrp nan `mpefcaji @ `e]selyt `mmyi @ afswpi
qen tecneji @ e;be penoujai.
* De Genadige God, de Koning der Eeuwen,
de Grote en Barmhartige, en de Waarachtige,
* zond omwille van ons, Zijn Woord tot de
ware Bruid, Hij verbleef in haar schoot, voor
onze verlossing.

.  والحقيقي:  العظيم المتحنن:  ملك الدهور: * هللا الرحوم
 من:  وحل في بطنها:  إلي العروس الحقيقية: سل لنا كلمته
َ * أر
.أجل خالصنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Genne;ic `o ekpar;enou @ `m`vry] `mpai`ehoou @
]moumi `na;mou @ I=yc `pouro `nte `p`wou.
* Dauid `amou tenmy] @ qen `pjwm `m'ali`a @
`e]baki `nte V] @ e;meh `neulogi`a.
* Op deze dag werd Hij, geboren uit de Maagd – de
onsterfelijke Bron, Jezus de Koning van de glorie.
* O David kom temidden van ons, met het boek

der Psalmen, tot de Stad Gods, die vol zegen is.

:  الينبوع الغير الناضب:  في مثل هذا اليوم: * ُولد من العذراء
.يسوع ملك المجد
:  إلي مدينة هللا:  بكتاب مزاميرك: * يا داود تعال في وسطنا
.المملوءة بركة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Epidy gar af]ma] @ `eswpi `nqytc @ `nje penref
cw] @ vy`etaucemnytc.
* Zeos `emasw @ `nje neeuvomi`a @ para `t`ypi
`mpisw @ w
` ten¡ Mari`a.

* Onze Verlosser, had welbehagen, om in
haar, te verblijven.
* Talrijk zijn, uw lofzangen, meer dan het
zand der zee, O onze vrouwe Maria.
.  الذي أتقنها:  مخلصنا:  أن يحل فيها: سر
ُ * اذ
 يا سيدنتا:  أكثر من عدد الرمل:  هي مدائحك: * كثيرة جدا
. مريم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Yppe gar `aly;wc @ pairy] on afjw `mmoc @ `nje
`Yca`yac@ ke `provytyc `ocioc.
* :ai te ]nis] `n`svyri @ ou`alou nan aumici @ au]
nan `nousyri @ va pico[ni `n`svyri.
* Waarlijk, werd dit voorzegd, door Jesaja, de
grote profeet.
* “Dit is een groot wonder, want een Kind is
ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de
wonderlijke Raadgever.”

.  النبي الكامل:  قال أشعياء:  بالحقيقة أيضا: * النه هكذا
 هو:  وإبنا أُعطيناه:  غالم ولد لنا: * هذه أعجوبة عظيمة
. صاحب المشورة العظمي

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* I=yc P=,=c pijwri @ pi`exouciactyc @ vy`ere
tefar,y @ ,y hijen nefmou] tyrc.
* Kalwc on afjoc @ `nje Iezekiyl @ `ejen
Maciac @ `pouro `mP=i=c=l.
* “Jezus Christus, de Krachtige Heerser, op
wiens schouders, Zijn heerschappij rust.”
* Eveneens sprak, Ezechiël, over de
Messias, de Koning van Israël.

 علي:  الذي سلطانه:  المتسلط القوي: * يسوع المسيح
. منكبيه
.  ملك إسرائيل:  علي الماسيا:  أيضا حزقيال: * حسنا قال

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Loipon ainau `eoupuly @ `nca nima`nsai @ ectob
qen outebc `n`svyri @ V] pirefnai.
* Mpe `hli se `eqoun @ `erof `ebyl `n;of @ tenhwc
naf qen ou`cmou @ kata pe;ranaf.
* “Ik zag een poort, naar het Oosten,
verzegeld met een wonderlijk zegel, en de
Genadige God.”
* Niemand dan Hij, is daarin binnengegaan, wij
prijzen Hem met lof, zoals het Hem behaagt.

:  مختوما بخاتم عجيب:  ناحية المشارق: ُ * وأيضا رأيت بابا
. وهللا الرحوم
.  كما يرضيه:  نسبحه تسبيحا:  أحد غيرة: * لم يدخله

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Niourwou `nhanmagoc @ au`i `ebol ca peiebt @
auouwst `mP=,=c @ va piran ettai`yout.
* Xapina auouwn @ `nnou`ahwr au`ini @ naf
`nhandwron @ `tri`adikon au]myini.
* De Wijze Koningen, kwamen uit het Oosten,
en knielden voor Christus, wiens Naam eervol
is.
* En zij ontsloten toen, hun schatten, en
boden Hem geschenken aan – de drie gaven:

 ذي:  وسجدوا للمسيح:  من المشرق: * أتي ملوك المجوس
. االسم المكرم
.  قرابين ثالثة:  وقدموا له:  كنوزهم: * حقا فتحوا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Oulibanoc hwc nou] @ nem ounoub hwc ouro @
nem ousal au]myini @ `epefjinmou `nreftanqo.
* Pairy] niourwou @ `nte ni`Araboc @ nem
niman`ecwou @ nem Caba nem ninycoc.
* Wierook voor Zijn Goddelijkheid, goud voor
Zijn Koningschap, en mirre als teken, van zijn
levengevende dood.
* Evenzo de Koningen, van de Arabieren, de
Herders, Saba en de Kustlanden

 ومرا:  وذهبا إشارة الي أنه ملك: * لبانا عالمة علي إُلوهيتة
.  الي موته المحيي: إشارة
. والجزائر:  والرعاة وسابا:  ملوك العرب: * وهكذا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Rytoc au`ini naf @ `nhandwron eusyp @ ouoh
auouwst `mmof @ kata [oic `nnyb.
*` Cernofri nan de on @ `anon qa nipictoc @ nijwri
`ngenneoc @ qen `vran `mP=,=c.
* Zij boden Hem, aanvaarde geschenken aan,
en knielden voor Hem neer, als Heer en
Meester.
* Voor ons, de moedige en sterke gelovigen,
is het ook passend, in de naam van Christus,

.  كرب وسيد:  وسجدوا له:  قرابين مقبولة: * حقا قدموا له
 األشداء:  نحن أيضا معشر المؤمنين: * نعم يجب علينا
.  بإسم المسيح: الشجعان

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Ten;ouyt eucop @ hina `ntenersai naf @ qen
ouhyt `efouab @ ouoh `nten`ini naf.
* Umnoc niben nem hwc @ nem handoxologi`a @
`m`vry] `n:e`opriptoc @ qen hanlac `nagni`a.

* bijeen te komen, om voor Hem te vieren,
met een heilig hart, en Hem aan te bieden
* alle hymnen en lof, en verheerlijking,
met een reine tong, zoals het God
toekomt.
. ونقدم له:  بقلب طاهر:  لكي نعيد له: * أن نجتمع معا
 بألسنة:  كما يليق باإلله:  وتسبيح وكرامات: * كل تمجيد
.طاهرة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* Vy gar `etaumacf @ `ebol qen Mari`a @ `n;of pe
vy`etafasf @ e;be nen`anomi`a.
* <wlem de on afcotten @ `ebolqen ]`;raucic @
hiten pefmou afolten @ `e] `anapaucic.
* Want Hij die geboren is, uit Maria, is
gekruisigd, voor onze zonden.
* Hij verloste ons, van onze vijanden, en door
Zijn dood hief Hij ons op, tot de plaats van
rust.

. من أجل اثامنا:  هو الذي صلب:  من مريم: * الن الذي ولد
 إحتمل:  يا من بموته:  وخلصنا من أعدئنا: * اسرع أيضا
.آالمنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie

إبصاليه آدام على ثيؤطوكية يوم األحد

* "u,y niben eucop @ marou`[nejwou naf @ nem
pefiwt vy=e=;u @ `ajoc qen ouounof.
*`W piman`ecwou @ `nrefnohem `nkalwc @ qen
hanhwdy en`ejw @ enhwc `erok acvalwc.
* Laat alle zielen, zich onderwerpen aan Hem,
en Zijn Heilige Vader, en met blijheid roepen:
“O Gij Herder, de Goede Redder, met liederen
zingen wij, en wij prijzen U onvermoeid.”

. ولنقل بفرح:  مع أبيك القدوس:  كل االنفس له: * فلتخضع
 ونسبحك بغير:  نرتل لك:  المخلص حسنا: * أيها الراعي
.فتور
/

/

/

األيام التي يقع فيها العيد
Mogelijke dagen van het feest

يوم اإلثنين Maandag -
يوم الثالثاء Dinsdag -
يوم األربعاء Woensdag -
يوم الخميس Donderdag -

يوم الجمعة Vrijdag -
يوم السبت Zaterdag -
يوم األحد Zondag -

