
Het lied van de vrijheid - أنشد نشيد الحرية 
 

 ً العخق من العبٌديت  أنشد نشيد الحريت

 حررني يسٌع نلج السعادة األبديت 

 

 القرار

 حررني يسٌع  حررني يسٌع

 حررني يسٌع  من عبٌديت إبليس

 

 مكاني ًاطئ ً عالني ج ً خاطىء أحياني مي  

 حررني يسٌع ملك ً كاىن خالني 

 

 ربي مدبر أحٌالي ما في شيء يشغل بالي

 حررني يسٌع يدربي على السما طٌال

 

 ماث ً محا كل ذنٌبي  ىٌ ًحده محبٌبي

 حررني يسٌع أخفى عيٌبي ً بدمو 

 

 مجيء حبيبي مسخني أعيش حياحي مخيني

 حررني يسٌع  نفسي حيلل ً حغني

 

 قلبي حزين ً فرحني حملي ثقيل ً ريحني

 حررني يسٌع  مسحني  وً برًح
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Ik zing het lied van de vrijheid – en de bevrijding uit de slavernij 

Ik heb de eeuwige blijdschap gekregen – Jezus heeft mij vrij gemaakt 

 

Refrein: 

Jezus heeft mij vrij gemaakt – Jezus heeft mij vrij gemaakt 

Van de slavernij van de duivel – Jezus heeft mij vrij gemaakt 

 

Hij maakte mij, dode en zondaar, levend – Mijn lage plaats verhief Hij. 

Koning en priester maakte Hij mij – Jezus heeft mij vrij gemaakt 

 

Er is niets dat mij bezorgd maakt – Mijn Heer zorgt voor mij  

Mijn weg naar de hemel is direct – Jezus heeft mij vrij gemaakt 

 

Hij alleen is mijn geliefde – Hij stierf en heeft al mijn zonden uitgewist. 

Met Zijn bloed bedekte Hij mijn gebreken – Jezus heeft mij vrij gemaakt 

 

Ik geniet van mijn leven – de komst van mijn geliefde verwachtend. Mijn 

ziel prijst en zingt – Jezus heeft mij vrij gemaakt 

 

Mijn last is zwaar en Hij gaf mij rust – mijn hart is verdrietig maar Hij 

maakte mij blij. Door de Heilige Geest zalfde Hij mij –Jezus heeft mij 

vrij gemaakt 

 

1. ansjid nasjied il-choeriyya 

wal‘itq min al‘oebóediyya 

niltoes-sa‘aadatal-abadiyya 

charrarnie Jasoe‘ 

Refrein:  charrarnie Jasoe‘ 2x 

min ‘oebóediyít Iblies, charrarnie Jasoe‘ 

 

2. mayyit wa gaati achjaani 

makaani waati wa ‘alaani 

malik wa kaahin galaani, charrarnie Jasoe‘ 

 

3. maa fie sjie yisghil baali 

rabbie midabbar achwaali 

darbi ‘alas-samaa tawaali, charrarnie Jasoe‘ 

 

4. hoewa wachdoeh machboebie 

maat wa machaa koellidznoebi 

wib dammoeh agfa ‘oeyóebi, charrarni Jasoe’ 

 

5. a‘iesj chayaatie mit hannie 

madjie chabiebie mistannie 

nafsie toehallil watoeghánnie, charrarnie Jasoe‘ 

 

6. chimlie thaqiel wa ráyyachnie 

qalbie chazien wa farrachnie 

wabroechoeh qád masachnie, charrarnie Jasoe‘ 


