
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de hymnen van 

 29e dag van de koptische 

maand  
met uitzondring voor ( Toeba & Amshier ) 

 

 ما يقال في 

 من الشهر القبطى 92 يوم
 (طوبة وأمشير ) فيما عدا شهرى 
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Je Peniwt et qen nivyou`i 

mareftoubo `nje pek-ran@ 

marec`i `nje tekmet-ouro@ 

petehnak maref-swpi `m`vry] 

qen `tve nem hijen pikahi@ 

Zje penjoot et gen nie 

fie-oewie maref toevo 

enzje pek ran : mares ie 

enzje tek met oero: pe 

teh-nak maref shoopie 

em efrietie gen etfe nem 

hiezjen pie kahie: 

 بنيوت إتخين نى فيؤوى جى

 بيكران إنجيه ماريف توفو

 أوورو ماريسئى إنجيه تيك ميت

 شوبى إهناك ماريف بيت

 يم أفريتى خين إتفيهإ

 كاهى بى م هيجينني

 

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw 

Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk 

kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in 

de hemel, 

ليتـقـدس إسُمـك . واتــأبــانـا الـــذي في السم

ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاِء 

 .كـذلك على األرِض 

 

penwik `nte rac] myif nan 

`mvoou. Ouoh ,a nyeteron nan 

`ebol@ `m`vry] hwn `nten,w 

`ebol `nnyete ouon `ntan `erwou@ 

Pen ooik ente rastie mief 

nan emfo-oe : oewoh ka 

nie et eron nan evol: em 

efrietie hoon enten koo 

evol en nie e-te oe-on 

entan eroo-oe: 

 إنتيه راستى ويكبين أ

 مييف نان إيم فو أوو

  أووه كانى إت إيرون نان ايفول

  .إم افريتى هون إنتين كو إيفول

 إن نى إيتيه أوو أون انتان ايرو

 أوو

 

Geef ons heden ons dagelijks brood, en 

vergeef ons onze schulden zoals ook wij 

aan anderen hun schuld vergeven, 

وإغفـر لنــا  خبــزنــا الـذي لـلغـِد أعطنـا اليـوَم 

للمـذنبـيـن  ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا  

 .إلينــــا
 

ouoh `mperenten `eqoun 

`epiracmoc@ alla nah-men 

`ebolha pipethwou. Qen P=,=c 

I=y=c pen¡ @  Je ;wk te 

]metouro nem ]jom nem 

pi`wou sa `eneh@ amyn. 

oewoh emper en-ten e-

goen e-pie rasmos: alla 

nah-men evol ha pie pet 

hoo-oe. Gen Piegristos 

Iesoes  Pen-tshois : zje 

thook te tie met oero 

nem tie khom nem pie 

oo-oe sha eneh: amien. 

تين ايخوون ابى أووه إيم بيرين 

 رازموس

 االناهمين ايفول هابى بيت هو

 أوو

خين بى اخرستوس ايسوس بين 

 اتشويس

 جى ثوك تيه تى ميت أوروو

نيم بى أوأوو شا  . نيم تى جوم

 آمين.. إينيه 

 

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. 

وال تــدخلنـا في تجربٍة لكن نجنـا من الشريــــِر 

ألن لك الملك والقوة     "بالمسيح يســـوع ربنـا"

 أمين. والمجد إلى األبد 

 

  



  

 

 

 

index   الفهرس   

De Verzen van de Cimbalen          أرباع الناقوس  

Gebed voor de Zieken     أوشيــة المــرضى 
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Introductie tot de Doxologieën   مقـدمــة الـذكصـولـوجيـات 

De liturgie   طقس قداس قداس يوم 92 من الشهر القبطى   

gezang ‘Tay shoori      لحن طاى شورى 

Het Responsorium van de Praxis     مرد اإل بركسيس 

Psalm  (Sinkherie) 

 مزمور يوم 92 من الشهر القبطى ) سنجارى(
Het Responsorium van het Evangelie  

  مرد اإلنجيل في قداس يوم 92 من الشهر القبطى    

de Breking voor het intrede van christus in de tempel  

  قسمـة يوم 92 من الشهر القبطى 

Psalm 150  )051( المزمور 

  من الشهر القبطى 92يوم مديحة توزيع 

De Afsluitende Canon  ما يقال في قانون الختام 
 

  

  



  

 

 

Vespers en metten          صالة رفع بخور باكر  
 

De Verzen voor het feest van de intrede van Christus in de tempel 
 البشارة المجيدعيد ل أرباع الناقوس

 

Xere 03etacgem `hmot Pu 

neme: xere 03etacsi: `nte 

piajjeloc: `m`fra2i `mpi-

kocmoc. 

Shere thie etas zjem 

ehmot Eptshois ne-me, 

shere thie etas etshie, en 

te pie ankhelos, em ef 

rashie em pie kozmos. 

شيرى ثيئيتاس جيم اهموت 

شيرى : نيميهشوب ابشويس 

انتين بى : ثيئيتاس اتشى

ام افراشى ام بى : أنجيلوس

 . كوزموس

 

Wees gegroet, u die genade gevonden 

heeft, de Heer is met u, wees gegroet, u 

die van de engel heeft aangenomen, de 

vreugde van de wereld. 

: الرب معك : جدت نعمة السالم للتى و

 . فرح العالم: السالم للتى قبلت من المالك 

 

Xere B30leem: `tpolic 

`nni`prof3t3c: 03etavmec P=x=c 

`nq3tc: pimah =b  ̀nAdam. 

Shere bietlee-eem, et 

polies en nie epro-

fieties, thie etavmes 

Piegristos en giets, pie 

mah esnav en Adam. 

 يبوليس إن ن إت: شيريه بيتليئيم

ميس فطاه إي يث :إبروفيتيس

ماه  يب: بخرستوس إنخيتس

 .ن آدامإإسناف 

 

Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten, 

waar Christus geboren is, de tweede Adam. 

التيُ ولد فيها المسيح : مدينة األنبياء : السالم لبيت لحم 

 .الثاني
 

Xere te4anactacic: `eta4-

twn4 `ebol qen n3e0mwovt: 2a 

`nte4cw5 `mmon: `ebolqen 

nennobi. 

Shere tef anastasies, etaf 

tonf ivol gen nie ismoe-

oet, sha intef sotie 

immon, ivol gen nen 

novi. 

إيه : شيريه تيف أنا سطاسيس

طاف طونف إيفول خين ني 

شا إنتيف سوتي : إثمؤوت

 .إيفول خين نين نوفي: إممون

 

Gegroet zij Zijn Verrijzenis, toen Hij is verrezen 

uit de dood, om ons te verlossen, van onze 

zonden. 

وات ، لكي ــام من بين األمــه ، لما قـالسالم لقيامت

  .اــــــيخلصنا ، من خطايان

 

  



  

 

 

 

Vervolgens hiermee verder gegaan: 

بهذه األرباعثم يكمل   
 

Xere ne Maria: 5s`rompi 

e0necwc: 03etacmici nan: `mF5 

pilojoc. 

Shere ne Mareeja, tie et-

shrompie ethnesoos, thie 

etas miesie nan, em 

Efnoetie pie Loghos. 

 يت: ماريا يهشيريه ن

ه إي يث: سوسه إثني يإتشرومب

بي  يفنوتإ إم: نان يطاس ميس

 .لوغوس
 

Wees gegroet Maria, de schone duif, die 

God het Woord, voor ons gebaard heeft. 

السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا اللـه 

 .الكلمة
 

Xere ne Mari`a: qen ovxere 

e4ovab: xere ne Mari`a: `0mav 

`mf3=e=0v. 

Shere ne Mareeja, gen oe-

shere ef-oe-wab, shere ne 

Mareeja, ethmav em fie 

eth-oe-wab. 

خين أو شيريه : ريااشيريه ني م

: ماريا يهشيريه ن: ابوفؤإ

 .إثؤواب فيإثماف إم

 

Wees gegroet Maria, met een heilige groet, wees 

gegroet Maria, de Moeder van de Heilige. 
السالم لك يا مريم أم : سالم مفدس: السالم لك يا مريم

 .القدوس
 

<ere Mi,ayl@ pinis] 

`nar,yaggeloc@ ,ere Gabriyl@ 

picwtp `mpi-faisennoufi. 

Shere  Miega-iel,  pie  

nieshtie  en arshie  

ankheelos,  shere  Ghabreej- 

iel, pie sootp em pie fai shen-

noefie. 

شيرى ميخائيل بينيشتى إن 

شيرى غبريئيل . أرشى إنجليوس

  .إم بى فاى شينوفىبى سوتب 

 

Wees gegroet Michaël, de grote aartsengel, wees 

gegroet Gabriël, de gekozen boodschapper. 

: السالم لغبريال. رئيس المالئكة العظيم: السالم لميخائيل

  .المبشر المختار
. 

   Xere Nixerovbim : xere 

Nicerafim : xere nitajma 

t3rov: `nèpovranion. 

Shere nie Sheroebiem, 

shere nie Serafiem, 

shere nie taghma tieroe, 

en e-poeranion. 

شيريه : شيروبيم يشيريه ن

طغما  يشيريه ن: سيرافيم ين

 .بورانيونيإن إ: تيرو

 

Wees gegroet Cheru-bim, wees gegroet 

Serafim, wees gegroet, alle hemelse machten. 
السالم لجميع : السالم للسيرافيم: السالم للشاروبيم

 .السمائية: الطغمات
 

  



  

 

 

 

Xere Iwann3c : pini25 

`m`prodromoc : xere piov3b: 

`pcvjjen3c ̀nEmmanov3l. 

Shere Joannies, pie 

nieshtie em eprod-

romos, shere pie oe-

wieb, ep senkhenies en 

Emmano-iel. 

إم  ينيشت بي: شيريه يوأنس

شيريه بي : إبرودروموس

إن : نيسجيه سين بإأويب 

 .إممانوئيل

 

Wees gegroet Johannes, de grote voorloper, 

wees gegroet priester, de neef van Emmanuël. 
: السالم للكاهن نسيب: السابق العظيم: السالم ليوحنا

 .عمانوئيل
 

Xere nau `nio5: `nàpoctoloc: 

xere nima03t3c: `nte Penu I=3c 

P=xc. 

Shere natshois en jotie, en 

apostolos, shere nie 

mathieties ente Pentshois 

Iesoes pie Egristos. 

إن : يشيريه ناشويس إنيوت

 يشيريه ن: آبوسطولوس

: شويست ينبيه إنت: ماثيتيس

 .إيسوس بخرستوس
 

Wees gegroet mijn meesters en vaders, de 

apostelen, wees gegroet discipelen, van onze 

Heer Jezus Christus. 

ربنا : السالم لتالميذ: الرسل: السالم لسادتي اآلباء

 .يسوع المسيح
 

Xere nak `w piU: xere 

pievajjelict3c: xere 

pi`apoctoloc: Markoc 

pi0e`wrimoc. 

Shere nak oo pie 

martieros, shere pie ev 

ankheliesties, shere pie 

apostolos, Markos pie 

the-oriemos. 

: مارتيروس يشيريه ناك أوب

ه شيريه بي إف أنجي

شيريه بي : ليستيس

ماركوس بي : آبوسطولوس

 .ؤريموسه أثي
 

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet 

evangelist, wees gegroet apostel, Marcus de 

Godsziener. 

: السالم للرسول: السالم لإلنجيلي: السالم لك أيها الشهيد

 .مرقس ناظر اإلله

 

   Xere Ctefanoc : pi2orp `mU: 

xere piarx3d̀iakwn : ovoh 

et`cmarwovt. 

Shere Stefanos, pie 

shorp em martieros, 

shere pie arshie ziakon, 

oewoh et esmaroo-oet. 

بي شورب : ستيفانوسإشيريه 

شيريه بي : إممارتيروس

أووه إت : ذياكونيرشأ

 .مارؤوتسإ
 

Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar, wees 

gegroet gezegende, aartsdiaken. 
السالم لرئيس : أول الشهداء: السالم إلستفانوس

 .المبارك: الشمامسة
 

  



  

 

 

 

<ere nwten `w nimarturoc@ ,ere 

niswij `ngenneoc @ ,ere 

nia;lovoroc @ pa[oic `pouro 

Georgiwc@ Vilopatyr 

Merkourioc@nem apa Myna `nte 

nivaiat. 

Shere noo-ten oo nie 

martieros, shere nie 

shooikh en khen-ne-os, 

shere nie athlo-foros, Pa-

tshois epoero Georgios, 

Filopatier Merkorios, Pie 

akhios ava Mina. 

: شيرى نوتين أو نى مارتيروس 

: شيرى نى شويج إن جنيؤس 

: شيرى نى أثلوفوروس 

, باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس 

نيم أفا , فيلوباتير ميركوريوس 

 .مينا إنتى نى فايات 

 

Wees gegroet o martelaren; wees gegroet 

moedige helden, wees gegroet overwinnaars, 

mijn meester koning Georgius, Philopater 

Mercurius, de heilige abba Mina. 

: السالم للشجعان األبطال : السالم لكم أيها الشهداء 

, سيدى الملك جاؤرجيوس : السالم لالبسى الجهاد 

 .وأنبا مينا العجائبى , فيلوباتير ميركوريوس 

 

  %`alov `ncab3 `mpar-0enoc: 

5cwtp 1`nkvri`a `mm3i: 52elet 

`nte P=x=c: 5aji`a `mm3i ... 

Tie aloe en savie em 

parthenos, tie sootp en 

kiereeja emmie, tie 

shelet ente pie Egris-tos, 

tie akhia emmie ... 

: نوسه إم بارثي يافصتى آلو ان

: يإم مي وطب إن كيريص يت

 يت: بخرستوس يهليت أنتشي يت

 .دميانة  يآجيا إم م

 

De wijze maagdelijke jonge vrouw, de  ware 

uitverkoren vrouw, de bruid van Christus, de 

heilige … 

: السيدة المختارة الحقيقية: العذراء الصبية الحكيمة

 .القديسة دميانة:  عروسة المسيح

 

Xere peniwt Antwnioc: piq3bc 

`nte 5metmonaxoc: xere 

peniwt abba Pavle: pimenrit 

`nte P=xc. 

Shere penjoot Antonios, 

pie gievs ente tie met 

monagos, shere penjoot 

ava Pavle, pie menriet 

ente pie Egristos. 

, شيريه بينيوت آفا أنطونيوس 

 , بي جيبس إنتي تي موناخوس

شيريه بينيوت آفا بافلي بي 

 .نريت إنتي بخرستوسمي

 

Wees gegroet onze vader Antonius, de lamp van 

het kloosterwezen, wees gegroet onze vader 

anba Paulus de geliefde van Christus. 

السالم ألبينا أنبا . السالم البينا أنطونيوس سراج الرهبنة

 .بوال حبيب المسيح

 

  



  

 

 

 

Wouniatou qen oume;myi@ 

neniw] e;ouab `ndikeoc@ pijwri 

e;ouab abba Mwcy@ nem abba 

Arcenioc `pcaq ``nsyri 

`nniourwou@ nimenra] `nte P=,=c. 

Oo-oe niatoe gen oe-

methmie, nenjootie eth-oe-

wab en zieke-os, pie 

khoorie eth-oe-wab ava 

Moosie nem ava Arsenios 

epsag ente nie shierie en nie 

oeroo-oe, nie menratie ente 

Piegristos. 

نين : أوؤنياتو خين أؤو ميثمى 

بى : يوتى إثؤاب إن ذيكيؤس 

نيم : جورى إثؤاب أفا موسى 

أفا أرسانيوس إبساخ إن شيرى  

نى مينراتى : إنى أورو ؤو 

 .إنتى بى إخرستوس 

 

Waarlijk gezegend bent u, onze heilige 

rechtvaardige vaders, de sterke heilige abba Mozes 

en abba Arsenius, de leraar van de kinderen van de 

keizers, de geliefden van Christus. 

القوى : األباء القديسين األبرار : طوباهم بالحقيقة 

القديس أنبا موسى وأنبا أرسانيوس معلم أوالد 

 .أحباء المسيح : الملوك 
 

I=3c P=xc `nca4 nem foov: `n0o4 

`n0o4 pe nem 2a `eneh: qen 

ovhvpoctacic `novwt: ten-

ovw2t `mmo4 ten5̀wov na4. 

Iesoes Piegristos ensaf 

nem fo-oe, enthof enthof 

pe nem sha eneeh, gen 

oe hiepos-ta-sies en oe-

oot, ten oe-oosht emmof 

ten tie oo-oe naf. 

اف نيم صإيسوس بخرستوس إن

نيم شا  يهإنثوف إنثوف ب: وـؤف

 اسيسطبوس يخين إوه: نيهه إي

شت أوتين أو  :إن أوأوت

 .نافأوأو يإمموف تين ت

 

Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en 

tot in eeuwigheid, in één hypostase, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

: أمس و اليــوم و إلي األبـــد : يســـوع المسيح هـو هـو

 .نسجد له ونمجـــده: بأقنـوٍم واحد 

 

Men sluit af met   باآلتييكمل ثم  
 

Ten]ho `erok `w =U=c :=c@ 

e;rek`areh `e`pwnq `mpen-

patriar,c@ papa abba 

Tawadroc piar,y`ereuc @ 

matajrof hijen pef``;-ronoc. 

Ten tie ho erok o Eejos 

The-os, ethrek areh e-ep 

oon-g em pen 

patriarshies, pa pa ava 

(...) pie arshie erevs, ma 

takhrof hiezjen pef 

ethronos. 

تيــن تى هــو إيه روك أو 

إيــوس ثيه أوس، إثريك آريه 

رشيس، يارإبؤنخ إم بيـن باطـــ

 )...( بابــا آفـا 

ريفس ما بى أرشى إي

بيف طاجـــروف هيجيــن 

 .إثــرونـــوس
 

Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven 

van onze patriarch, paus abba (…) de 

hogepriester, bekrachtig hem op zijn zetel. 

نســألـك يــا إبـن اللـه، أن تحفـظ حيـاة بطريـركنــا 

 .كرسيـــــهرئيـس الكهنـة ثبتــه علي )....( البابــا أنبـا 

 

  



  

 

 

 

Nem pefke``sfyr `nlitourgoc @ 

peniwt e;ouab `ndikeoc @ abba 

Arceni pìepickopoc @ 

matajrof hijen pef;̀ronoc . 

Nem pef ke eshfier en 

lietoerghos, penjoot eth-oe-

web en zieke-os, nie etkie 

nieman. {ava (...) (pie 

mietropolieties / pie 

episkopos}, ma takhrof 

hiezjen pef ethronos. 

نيم بيف كيه إشفير إن لى 

طورغوس بينيوت إثؤواب إن 

بى إيه )...( ذيكيه أوس آفا 

بيسكوبوس ماطاجــروف 

هيجيـن بيـــف 

 .وسإثـــرونــــــ
 

En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige 

rechtvaardigen vaders, abba (…) de metropoliet / 

bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels. 

وشـريكــــه فـــــي الخــــدمـــة أبينــــا القــديـــس 

 )....( أنبــا ( األسقف)البــــــار 

 .ثبتـه علي كـــــرسيـــه
 

 ̀ Povro `nte 5hir3n3: moi nan 

`ntekhir3n3: cemni nan `ntek-

hir3n3: xa nennobi nan `ebol. 

Ep oero ente tie 

hierienie, moi nan en tek 

hierienie, sem nie nan 

en tek hierienie, ka nen 

novie nan evol. 

موى : إ بؤرو إنتي تى هيرينى

سيم ني نان  :نان ا نتيك هيرينى

كانين نوفى نان : ك هيرينىانتي

 .ايفول

 

O Koning van de vrede, schenk ons Uw vrede, 

bevestig in ons Uw vrede en vergeef onze 

zonden. 

  :قــرر لنا سالمك : أعطنـا سالمـك : يا ملك السـالم

 .وإغفـــــر لنا خطايانا

 

Gwr `ebol `nnigagi: `nte 

5ek`kl3ci`a: `aricobt `eroc: 

`nneckim 2a ̀eneh. 

Khoor evol en nie khazj-

ie, ente tie eklie-seeja, 

arie sovt eros, en nes 

kiem sha eneh. 

إنتيه : جور ايفول إن ني جاجى

آرى سوفت : تى إك اكليسيا

 .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
 

Emmanov3l Pennov5: qen 

tenm35 5nov: qen `p̀wov `nte 

Pe4iwt: nem Pi=p=na =e=0v. 

Emmano-iel Pennoetie, 

gen ten mietie tienoe, 

gen ep oo-oe ente pef 

joot, nem pie Pnevma 

eth-oe-wab. 

خين تى : إممانوئيل بين نوتى

خين إ بؤو إنتي : ميتى تينو

 . ب أثؤوإنيم بي ابنيفما : 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

 .القـــــدسوالــروح 
 

  



  

 

 

 

`̀̀̀Nte4̀cmov `eron t3ren: `nte4-

tovbo `nnenh3t: `nte4talso 

`nni2wni: `nte nenyvx3 nem 

nencwma. 

Entef esmoe eron tieren, 

entef toe-vo en nen hiet, 

entef tal-etsho en nie 

shoonie, ente nen epsie-

shie nem nen sooma. 

إنتيف : إنتيف إسمو إيرون تيرين

إنتيف طا : طوفو إن نين هيت

إنتيه ني : إن ني شونى لتشو

 .ابسيكى نيم نين سوما 

 

Dat Hij ons allen zegent, en onze harten zuivert, 

en de ziekten geneest, van onze zielen en 

lichamen. 

: و يشفي أمــراض: و يطهـر قلوبنـا: ليباركنا كلنـا

 .نفوسنـا و أجسادنــا

 

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem 

Pekiwt `nàja0oc: nem Pi=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 ak sootie 

emmon nai nan. 

شت امموك أو بي أوتين أو

نيم بيك يوت إن : اخرستوس

: ثؤوابإبنيفما إنيم بي : أغاثوس

 .آكسوتى إممونآك طونك جى 

 

Wij aanbidden U o Christus, met Uw Goede 

Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren 

en heeft ons verlost. 

والـروح : مع أبيك الصالح : نسجد لك أيها المسيح 

 .ألنك قمت و خلصتنا: القــدس
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Gebed voor de Zieken     أوشيــة المــرضى 
 

Twbh `ejen nenio] nem 

nen`cnyou etswni qen jinswni 

niben@ `ite qen paitopoc `ite qen 

mai niben. hina `nte P=,=c 

Pennou] er̀hmot nan nemwou 

`mpioujai nem pital[o@ `ntef,a 

nennobi nan `ebol 

Toobh ezjen nen jotie nem 

nen esneejoe et shoonie gen 

zj-ien shoonie nieven e-te 

gen pai topos e-te gen mai 

nieven, hiena ente 

Piegristos Pennoetie er 

ehmot nan nemo-oe em pie 

oe-khai nem pie taletsho, 

entef ka nen novie nan evol. 

طبه إيجين نين يوتي نيم نين 

إسنيو إتشوني خين جين شوني 

إيتى خين باي طوبوس : نيفين

هينا إنتى : إيتى خين ماى نفين 

بي خريستوس بين نوتي 

إرإهموت نان نيم أوأوو إمبي 

إنيتف : أوجاي نيم بي طالتشو

  .  كانين نوفي نان إيفول
 

Laat ons bidden voor onze vaders en broeders die 

ziek zijn, door elke ziekte, of zij hier zijn of elders, 

opdat Christus onze God hen en ons begenadigt met 

sterkte en genezing en onze zonden vergeeft. 

، إن اطلبـوا عـن آبائنـا وأخوتِنــا المـرضى بكـل مرٍض 

هــذا المسكِن أو بكل ِ موضـعٍ، لكي المسيـُح كاَن في 

إلهنــا ينعـَم لنـا ولهـم بالعافيــِة والشفـــاِء ويغفـَر لنـا 

 .خطايــانـا
 

Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-marda bekol ma-radin, in kaan fie haza el-maskan 

auw bekol mauw-de3. Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleihom wa 3aleine bel 3afeja 

wa el-shiefa wa jaghfer lana gata-jana. 
 

 

 

 

Dan wordt het gebed voor de offeranden 

gebeden, gevolgd door de lofzang van de 

Engelen, het Trisagion (waarbij men driemaal 

“geboren uit de Maagd” zegt), het Onze Vader 

en “Gegroet zij u”. Dan worden de doxologieën 

voor Kerst gezongen: 

ية القرابين وبعدها يقول يصلى الكاهن أوش

ه والصالة ـسبحة المالئكة وقدوس اللالشعب ت

حن لالربانية ثم يرتلون مقدمة الذكصولوجيات ب

 .الفرح 

 

  



  

 

 

 

Gebed voor de Offeranden     أوشيــة القـــرابيـن 
 

Twbh `ejen nyetfi 

`m`vrwous@ `nni;ucia 

ni`procvora@ ni`apar,y 

nineh ni`c;oinoufi ni`cke-

pacma nijwm `nws@ 

nikumillion `nte pima-

`nerswousi@ 

Toobh ezjen nie etfie em 

ef roo-oesh en nie 

thiesia nie epros fora nie 

aparshie nie neh nie 

estoi noefie nie 

eskepasma nie khoom 

en oosh nie kiem-mielli-

on ente pie ma en er 

shoo-oe shie, 

طوفه ايه جين نى إتفى 

إمفرؤوش أن نى ثيسيا نى 

إبروس فورا نى أبارشى نى نيه 

نى إسطوينوفى نى إس 

كيباسمانى جوم إن أوش نى 

كيميليون إنتي بى ما إن 

 : إيروشؤوشى

 

Laat ons bidden voor hen die zorgen voor de offers, 

de offergaven, de eerstelingen, de olie, de wierook, 

de voorhangsels, de kerk-boeken en de altaar-vaten, 

ن المهتميـَن بالصعائـِد والقـرابيَن، والبكـوِر ــاطلبـوا ع

، والـزيـِت، والبخوِر، والستـــوٍر، وكتـب القــراءةِ 

 .وأواني المذبــــح
 

Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien, wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa el-

setoer wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7. 
 

Hina `nte P=,=c Pennou] 

]sebi`w nwou qen I=l=y=m `nte 

`tve@ `ntef,a nennobi nan 

`ebol. 

hiena ente Piegristos 

Pennoetie tie sheveejo 

noo-oe gen Jerosaliem 

ente etfe, entef ka nen 

novie nan evol. 

هينا إنتي بخرستوس بيننوتى 

تى شيفيو نؤو خين يروساليم 

إنتي إتفي إنتيف كانين نوفى 

 .نان إيفول

 

opdat Christus onze God hen beloont in het 

Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft. 
لكي المسيُح إلُهنـا يكافئهم في أورشليـَم السمائيِة، ويغفـَر 

 .لنـا خطـايـانــا
 

Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gata-jana. 
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 مقدمة الذوكصولوجيات

Tijdens de Vespers      في رفـع بخـور عشيـة 
 

Gewaardig U, o Heer, ons deze nacht zonder 

zonde te bewaren. 
ـل يـارُب أن تحفظنــا في هــذه اللـيلــة بغيــِر  تفضَّ

ة  .خـَطيــ 

Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen, 

zeer gezegend en vol van heerlijkheid is Uw 

Heilige Naam in eeuwigheid. Amen. 

ُمبـارُك أنَت أيـَّهــا الـرُب إلهُ آبائِنــا وُمتـزايــدُ بــركـةُّ، 

 .آميــن. واُسمـَك القـُـدوُس مملـوُء مجــدا  إلى األبـَـد

Moge Uw genade over ons komen, o Heer, zoals 

wij ons op U verlaten, want aller ogen hopen op 

U, want Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze. 

فلتكـُن رحمتـَك علينا يـارُب كمثــِل اتكالنـا عليـَك، ألنَّ 

ألنـَك أنَت الـذي تـُعطيهــم  .أعيُــن الكـل ِ تترجـاكَ 

 .طعاَمهــم في حينـهِ 

Hoor ons aan o God onze Verlosser, hoop van alle 

einden der aarde. En Gij, Heer, bewaart ons, 

verlost ons en behoedt ons vanaf deze generatie 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 . اْسَمعنـْا يا اللـهُ ُمخِلُصنـا يا َرجاُء أقطـار األرض كلهـا

ينـا  مـن هـذا الجيـل وتنقـذنـا وأنت يـارُب تحفظنـا وتنج ِ

 .آميـن. األبـدِ وإلى 

Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw 

gerechtigheid. Gezegend zijt Gij, o Heer, 

onderricht mij Uw gerechtigheid. 

 .ُمبـارُك أنَت يـارُب، عـَلمني َعــدلُـكَ 

مني ُحقــوقـكَ   .ُمبـارُك أنَت يـارُب، فه ِ

Gezegend zijt Gij, o Heer, verlicht mij door Uw 

gerechtigheid. Heer, Uw genade duurt voort tot in 

eeuwigheid. 

كَ   . ُمبـارُك أنَت يـارُب، أنـِر لي بِــر ِ

 .يـارُب رحمتـَك دائمـةُّ إلى األبــدِ 

Verwerp de werken van Uw handen niet, o Heer, 

want Gij zijt voor ons een toevlucht geworden van 

geslacht tot geslacht. Ik heb tot de Heer geroepen 

en sprak: “Wees mij genadig en verlos mijn ziel, 

want ik heb tegen U gezondigd.” 

ألنـَك صرَت لنـا . أعماُل يـَديـَك يارُب ال ترفـُضهــا

 . ملجـا  من جيــٍل إلى جيــلٍ 

سي، إْرَحمني وخلْص نَف: أنا طلبُت إلى الـرُب وقلــتُ 

 .فإني أخطــأُت إليــكَ 

Heer, tot U neem ik mijn toevlucht, dus verlos 

mij. Leer mij Uw wil te doen, 
يارُب التجـأُت إليــَك فخلصني، وعلمني أن أصنَع 

 .مـَشيئـَتــك

want Gij zijt mijn God, bij U is de bron des levens 

en in Uw licht, o Heer, zien wij het licht. 
ألنـَك أنَت هــو إلهي، وعنـدَك ينبــوعُ الحيــاةِ، 

 .وبنــوِرَك يـارُب نـُعـايـُن النــورَ 

Bestendig Uw genade voor wie U kennen en Uw 

gerechtigheid voor de oprechten van hart. 
فلتأِت رحمتـُـَك لـلـذيــَن يعــرفــونــَك، وبــُّرَك 

 .القـلــوبِ للُمسـتقيـمي 

Aan U is de zegen, aan U is de lofprijzing, aan U is de 

verheerlijking, o Vader, Zoon en Heilige Geest, die zijt 

vanaf het begin, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

Het is goed de Heer te loven en Uw naam te psalmzingen, 

o Allerhoogste, Uw genade in de morgenstond te 

verkondigen en Uw trouw in elke nacht. 

 . لـك يحـقُّ التسبيـحُ . لـَك تجُب البركـةُ 

لـَك يَنبغي التمجيـدُ، أي ها اآلُب واإلبـُن والـروُح القـُـدُس، الكائــُن منـذ البـدِء 

 .آميـن. واآلَن وإلى األبَـدِ 

أن يَُخبـَر . ُل السمـَك أيهـا العليجيـدُ هـو اإلعتـراُف لـلـرب، والترتيـ

 .بـرحمتـَك في الغـَدوات، وحقـ ِك في كـُِل ليلـةٍ 

 

  



  

 

 

Tijdens de Metten            في رفـع بخـور باكــر 
 

Laat ons lofprijzen met de engelen, zeggende:  َفلنـُسبُح مَع المالئكـة قائليــن: 

“Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, en in 

de mensen een welbehagen.” 
المجـدُ للـه في األعالي وعلى األرِض السَّالم وفى “

 “.الناِس المَسرة

Wij prijzen U, wij zegenen U, wij dienen U, wij 

aanbidden U, wij belijden U, wij verheerlijken U 

en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 

ونعتـرُف . نسجــدُ لـكَ . نخدُمــكَ . نـُباركــكَ . نـُس بحــكَ 

نْشكــرَك من أجــل ِ ِعظــم . نـْنطــُق بمجــدكَ . لـكَ 

 َمجــدَك،

Heer, Koning van de hemel, God, Almachtige 

Vader; Heer, de Ene, Eniggeboren Zoon, Jezus 

Christus en de Heilige Geest. 

لمالـُك على الْسمــوات، اللـهُ اآلُب َضابَط أيها الـرُب ا

، والـرُب اإلبـُن الواحـدُ الوحيـدُ يســـوعُ المسيُح،  الكل ِ

 .والــروُح القــدس

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij 

die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U 

over ons. 

ابــُن اآلب، رافــُع خطيـةَّ أيهــا الـرُب اإللهُ حمـُل اللـه، 

 .العالـم، ارحمنــا

Gij die de zonden der wereld wegneemt, 

aanvaard onze smeekbeden. 

Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van de 

Vader, ontferm U over ons. 

أيُهـا . العالـم، اقبـُل طلباتنـا إليـكَ  يا حامـُل خطيـَّة

 .ـْن يَميـن أبيـه، ارحمنــاالجالـُس ع

Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen zijt de Allerhoogste, 

mijn Heer Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de 

heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

أنَت وحـُدَك العالي ياربى يسـوُع . أنَت وحـدَك القـدوسُ 

 .آميـن. مجـدا  للـه اآلبِ . القـدِس المسيُح والـروُح 

Ik zal U dag aan dag zegenen en Uw Heilige 

Naam prijzen in eeuwigheid en tot in de eeuwen 

der eeuwen. Amen. 

Sinds de nacht haast mijn geest zich tot U, mijn 

God, want Uw wetten zijn een licht op aarde. 

. أباِركــَك كل ِ يــوٍم، وأسبُح اسمــَك القــدُّوس إلى األبــدِ 

 . آميــن. وإلى أبــدَ األبــدِ 

ُمنـذُ الليـل ُروحي تُبكـر إليـَك يا إلهي، ألنَّ أوامـرَك هي 

 .نـوُر على األرِض 

Ik overdenk Uw wegen, want U bent mij tot een 

hulp geworden. In de morgen, Heer, hoort U 

mijn stem, in de morgen sta ik voor U, en ziet U 

mij. 

باكــرا  . أتلــو في طرقـَك، ألنـك صرَت لي ُمعينــا   كنـتُ 

 .يـارُب تسمُع َصوتي، بالغــداة أقــُف أمامـَك وتــراني

 

  



  

 

 

 

Trisagion     الثــالثــة التقـــديســات 
 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige 

Onsterfelijke, geboren uit de Maagd, ontferm U 

over ons. 

دوُس الحيُّ الـذي ال  ، قـُـّ قــُّدوُس اللـهُ، قــُّدوُس القـوىُّ

 .، اْرحْمنَاولـِد من العذراء يـَمـوُت، الذي 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige 

Onsterfelijke, voor ons gekruisigd, ontferm U 

over ons. 

دوُس الحيُّ الـذي ال  ، قـُـّ قــُّدوُس اللـهُ، قــُّدوُس القـوىُّ

 .، اْرحْمنَاِصلب عنا يـَمـوُت، الذي ُ

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige 

Onsterfelijke, verrezen uit de doden en opgevaren 

ten hemel,  ontferm U over ons. 

دوُس الحيُّ الـذي ال قــُّدوُس اللـهُ، قــُّ  ، قـُـّ دوُس القـوىُّ

،  وصعد إلى السموات,  يـَمـوُت، الذي قـاَم من األمواتِ 

 .اْرحْمنَا

Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der 

eeuwen. Amen. 

َن وكل ِ أواٍن المجـدُ لآلِب واالبــِن والـروُح الـُقـدس، اآل

 .آميـن. وإلى دهـِر الدهـورِ 

Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, 

Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, 

Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons. 

 . أيُّهـا الثالـوُث القـدوُس اْرحْمنـَا

 .أيُّهـا الثالـوُث القـدوُس اْرحْمنـَا

 .أيُّهـا الثالـوُث القـدوُس اْرحْمنـَا

O Heer, vergeef onze zonden, 

o Heer, vergeef onze overtredingen, 

o Heer, vergeef onze ongerechtigheden. 

 . يـارُب اْغـفـْر لنــا خطايـَانا

 . يـارُب اْغـفـْر لنــا آثـاَمنـا

 .يـارُب اْغـفـْر لنــا زالتـَنـا

Heer, gedenk de zieken onder Uw volk, genees ze 

omwille van Uw Heilige Naam. Gedenk onze 

vaders en broeders die zijn heengegaan, o Heer, 

laat hun zielen in vrede rusten. 

يـارُب افـْتقـْد مــرضى شعبـَك، اشفهــْم من أجــل ِ اسمَك 

 .القــ دوس

 .ــذيــَن رقــدوا، يـارُب نيح نفــوسهــمآباُؤنــا وإخوتـُنـا ال

U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U over 

ons, U die zonder zonde bent, Heer, help ons en 

neem onze smeekbeden aan. 

يامن بال خطيـٍة، . يـا مْن ُهـَو بال خطيـٍة، يـارب اْرحْمنـَا

 .إليـكَ يارُب اعنـَّا، واقبـْل طلباتنـا 

Want aan U komt toe glorie, roem en de 

drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer 

ontferm U, Heer zegen ons. Amen. 

. يارُب اْرَحـم. ألنَّ لـَك المجـدُ والعـزةُ والتقـديـُس المثلثُ 

 .آميـن. ياربُّ اْرَحـم يارُب بـاركْ 

Maak ons waardig in dankbaarheid te bidden: 

Onze Vader… 
أبانــا الــذي في : واجعلنـا مستحقيـن أن نقـول بشكـر

 ....السمــوات
 

  



  

 

 

 

Introductie tot de Doxologieën   ة الـذكصـولـوجيـاتــمقـدم  
 

  Xere ne ten5ho `ero: `w 03=e=0v 

e0meh `n`wov: `etoi `mpar0enoc 

`nc3ov niben: 5macnov5 `0mav 

`mP=xc. 

Shere ne ten tie ho ero, 

oo thie eth-oe-web 

ethmeh en oo-oe, et oi 

em parthenos en seejoe 

nieven, tie masnoetie 

ethmav em Piegristos. 

: شيريه نيه تين تيهو إيه رو

: أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو

إتؤى أم بارثينوس إن سيو 

تى ما إسنوتى إثماف إم : نيفين

 .بخرستوس
 

Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van 

glorie, altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder 

van Christus; 

السالم لك نسالك أيتها القديسة الممتلئة مجدا  العذراء كل 

 .له أم المسيحإلحين والدة ا

 

Aniov`i `nten`procevx3: `e`p2wi 

ha pe23ri `mmen-rit: `nte4xa 

nennobi nan `ebol. 

A-nie oe-wie  en ten 

epros evshie, e-epshooi 

ha pe shierie em  

menriet, entef ka nen 

novie nan evol. 

: آنى أوؤى إنتين إيروس إفشى

إيه إبشويس هابيه شيريه إم 

إنتيف كا نين نوفى نان : مينريت

 .إيفول

 

draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon, opdat 

Hij onze zonden vergeeft. 
 .نااأصعدى صلواتنا إلى إبنك الحبيب ليغفر لنا خطاي

 

   Xere 03`etacmici nan: 

`mpiovwini `nta`fm3: P=xc 

Pennov5: 5par0enoc =e=0v. 

Shere thie etas miesie 

nan, em pie oe-ooinie 

enta efmie, Piegristos 

pen noetie, tie parthenos 

eth-oe-wab. 

إم : شيريه ثى إيطاس ميسى نان

: بي أوأويني إنطا إفمى

بخرستوس بين نوتي تي بارثيه 

 . نوس إثؤواب

 

Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware 

Licht heeft gebaard, Christus onze God. 
السالم للتى ولدت لنا النور الحقيقى المسيح إلهنا العذراء 

 .القديسة
 

  Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn: 

`nte4erovnai nem nenyvx3: 

`nte4xa nen-nobi nan `ebol. 

Ma tieho em Eptshois, 

e-ehrie e-khon, entef er 

oe nai nem nen 

epsieshie, entef ka nen 

novie nan evol. 

إيه إهري : ماتى هو إم إبتشويس

إنتيف إير أوناي نيم : إيه جون

إنتيف كا نين نوفي : نين إبسيشي

 .نان إيفول

 

Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over onze 

zielen ontfermt en onze zonden vergeeft. 
سألى الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا إ

 .نا اخطاي
 

  



  

 

 

 

%par0enoc Mari`am: 

50e`otokoc =e=0v: 5̀procta-t3c 

`etenhot: `nte `pjenoc `nte 

5metrwmi. 

Tie parthenos Mariam, 

tie theotokos eth-oe-

wab, tie epros-taties e-

ten hot, ente ep khenos 

ente tie met roomie. 

تي ثيه : تي بارثيه نوس ماريام

تي إبروس : أو طوكوس إثؤواب

إنتيه إبجيه : طاتيس إيه تينهوت

 .نوس إنتيه تي ميت رومى

 
 

Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe 

voorspraak van het menselijk geslacht, 
مينة ألله القديسة الشفيعة اإلدة الأيتها العذراء مريم وا

 .لجنس البشرية
 

Ari`precbevin `e`hr3i `egwn: 

nahren P=xc f3etare`gfo4: 

hopwc `nte4er`hmot nan: 

`mpixw èbol `nte nennobi. 

Arie epres 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. 

آرى إبريسفيه فين إيه إهري إيه 

ناهرين بخرستوس في : جون

هوبوس إنتيف : إت آريه إجفوف

إمبي كو إيفول : إرإهموت نان

 .إنتيه نين نوفي

 

wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard 

hebt, dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden 

schenkt. 

إشفعى فينا أمام المسيح الذى ولدتيه لكى ينعم لنا بمغفرة 

 .خطايانا

 

  Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw 

`mm3i `nàl30in3: 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. 

 يت :نوسه بارثي يأوت يشيريه ن

 شيريه :يليثينآإن  يأورو إمم

 يهآر :وسن جيهبينيه إبشوشو إنت

 .جفو نان إن إممانوئيلإ

 
 

Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet 

zij de trots van ons geslacht, u baarde ons 

Emmanuël. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم 

 . لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل

 

  Ten5ho `aripenmevi: `w 

5̀proctat3c `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  :و آرى بين ميفئىيهتين ت

: إيه تينهوت سيتطاإبروس 

ناهرين بين شويس إيسوس 

وفى إ نتيف كا نين ن :بخرستوس

 .نان إيفول

 

Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, 

voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

  



  

 

 

 

Doxologie voor het feest van de  Annunciatie 

 البشارة المجيدعيد  كصولوجيةوذ
 

A Fiwt gov2t `ebol qen `tfe: 

`egen n3et2op higen pikahi: 

`mpe4gem f3et`oni `mmoc: 

`mMaria 5par0enoc. 

A Efjoot khoesht evol 

gen etfe, ezjen nie et 

shop hiezjen pie kahie, 

em pef zjem fie et o-nie 

emmos, em Maria tie 

parthenos. 

: آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى

إيجين نى إتشوب هيجى بى 

امبيف جيم فى إتؤنى : كاهى

 . إمماريا تى بارثينوس: إمموس

 

 

De Vader keek vanuit de hemel, naar hen 

die op aarde wonen, Hij vond niemand, als 

de Maagd Maria. 

فلم : على سكان األرض : تطلع اآلب من السماء 

  .مريم العذراء : يجد من يشبه 

 

A4ovwrp 2aroc `nJabri3l: 

pini25 `narx3ajjeloc: 

a4hi2ennov4i nac `novra2i: 

`mpair35 e4gw `mmoc. 

Af oe-oorp sha ros en 

Ghabreej-iel, pie nieshtie 

en arshie ankhelos, af hie 

shen noefie nas en oe 

rashie, em pai rie tie ef 

kho emmos. 

: غبرييل أفؤرب شاروس إن

: بى نيشتى إن أرشى أنجيلوس

: إنؤراشى كأفهيشين نوفى نا

 . إمباى ريتى إفجو إمموس

 

Hij zond tot haar Gabriel, de grote 

aartsengel, hij verkondigde haar met 

vreugde, evenzo zeggende: 

: رئيس المالئكة العظيم : أرسل إليها غبريال 

  .هكذا قائال  : فبشرها بفرح 

 

Xere 03e0meh `nh̀mot: ovoh 

Pu 2op neme: `aregimi jar 

`nov`hmot: qaten F5 Fiwt. 

Shere thie ethmeh en 

ehmot, oewoh Eptshois 

shop ne-me, a-re zj-

iemie ghar en oe ehmot, 

ga-ten Efnoetie Efjoot. 

: شيرى ثى اثميه إن إهموت

آرى : أووه إبشويس شوب نيمى

خاتين : جيمى غار إنؤ إهموت

 . إفنوتى إفيوت

 
 

“Wees gegroet, o vol van genade, de Heer 

is met u, gij hebt genade gevonden, bij 

God de Vader.”  

عند : وجدت نعمه : الرب معك : السالم للممتلئة نعمة 

  .هللا اآلب 

 

  



  

 

 

 

H3ppe jar teraerboki: ovoh 

`ntemici `nov23ri: evmov5 

`epe4ran ge I=3c: `P23ri 

`mf3etsoci. 

hiep-pe ghar te-ra er 

vokie, oewoh en te miesie 

en oe shierie, ev-moetie e-

pefran zje Iesoes, 

Epshierie em fie et 

etshosie. 

أووه :  هيبى غار تيرا إرفوكى

إفموتى : أنتى ميسى إنؤشيرى

: إى بيفران جى إيسوس

 . إبشيرى إمفى إتتشوسى
 

 

“Gij zult zwanger worden, en een zoon 

baren, Hij zal Jezus genoemd worden, de 

Zoon des Allerhoogsten.” 

ويدعى اسمه يسوع  : وتلدين ابنا   :تحبلين ألنك ها 

 .  العلىابن : 
 

 

E4`e5 na4 `nge Pu F5: 

`mpi`0ronoc `nte David pe4iwt: 

`4na`erovro `egen `p3i `nIakwb: 2a 

`eneh `nte pi`eneh. 

Ef e-tie naf enzje Eptshois 

Efnoetie, em pie ethronos 

ente Davied pef joot, ef na 

er oero ezjen ep-ie en 

Jakob, sha eneh ente pie 

eneh. 

آفئ تيناف إنجى ابشويس 

إمبى إثرونوس انتى : إفنوتى

إفنائير أورو : دافيد بيف يوت

شا اينيه : جي إبئى إن ياكوبنإ

 . انتى بى اينيه
 

“En de Heer God zal Hem, de troon van zijn 

vader David geven, en Hij zal over het huis van 

Jakob heersen, tot in de eeuwen der eeuwen.” 

: كرسى داود أبيه : ويعطيه الرب اإلله 

 .  الى ابد األبد: ويملك على بيت يعقوب 
 

Ovoh `nnaerqa`e: 2wpi `nte 

te4metovro: ovoh menenca 

`0remac4: `ere`ohi `ereoi 

`mpar0enoc. 

Oewoh en na er ga-e, 

shoopie ente tef met 

oero, menensa ethre-

masf, as o-hie e-re oi em 

parthenos. 

شوبى : إرخائى أووه إن نا

أووه : إنتى تيف ميت أورو

ارى : فسمينينسا اثريما

  .أوهى إيريؤى امبارثينوس 

 

“En Zijn koningschap, zal geen einde 

hebben, en nadat u Hem hebt gebaard, zult 

u een maagd blijven.” 

تظلى : وبعد ان تلديه : لملكه نهاية : كون يوال 

  .عذارء 

 

  



  

 

 

 

Pege Mari`a 5par0enoc: ge 

`anok ic 5bwki `nte Pu: 

ec`e2wpi n3i kata pekcagi: 

a42ena4 `ebol `nge piajjeloc. 

Pe zje Maria tie 

parthenos, zje anok ies 

tie vokie ente Eptshois, 

es e-shoopie nie kata 

pek sazj-ie, af shenaf 

evol enzje pie ankhelos. 

جى : بيجى ماريا تى بارثينوس

آنوك يس تى فوكى انتى 

اس اى شوبى نى : باشويس

أفشيناف : كاطا بيك ساجى

 . إيفول إنجى بى آنجيلوس
 

 

De Maagd Maria antwoordde, “Ik ben de 

dienstmaagd des Heren, mij geschiede 

naar uw woord”, en de engel ging heen. 

ليكن لى كقولك : ها انا امه الرب : فأجابت مريم العذراء 

  .فمضى المالك : 

 
 

Tenovw2t `mmok `w P=x=c: 

f3ètakmai `mpenjenoc: ak`i 

`e`0m3tra `n5par0enoc: 

aksicar7 `ebol `nq3tc. 

Ten oe-oosht emmok oo 

Piegristos, fie etak mai 

em pen khenos, ak ie e-

eth mietra en tie 

parthenos, ak etshie 

sareks evol en giets. 

تين أوؤشت إمموك 

في إيطاك ماى : أوبخرستوس

أكئى إى : امبين جينوس

: إثميترا إن تى بارثينوس

آكتشى ساركس إيفول 

 . انخيتس
 

Wij aanbidden U o Christus, want U heeft 

ons geslacht liefgehad, en kwam tot de 

schoot van de Maagd, en heeft uit haar het 

vlees aangenomen. 

: ألنك أحببت جنسنا : نسجد لك أيها المسيح 

 .  وتجسدت منها: وأتيت الى بطن العذراء 
 

 

  



  

 

 

 

De Doxologie ( kerst )   الميالد كصولوجيةوذ  
 

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 

Bietle-em. 

: توتيه رون أفموه إن راشى

: أووه بين الس خين أوثيه ليل

إيسوس  جيه بين تشويش

أف ماسف خين : بخرستوس 

 .ليه إليم بيت 

 

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

 

Xere 5baki `mPennov5 : `tpolic 

`nte n3etonq: `fmàn2wpi 

`nnidikeoc: ète 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. 

: شيريه تى فاكى إم بين نوتى

إفما إن : إت بوليس إنتيه إتؤنخ

 إيه تيه: شوبى إن ني ذيكيه أوس

 .روساليم ييه ت ثاى

 

Wees gegroet o stad van onze God, de stad 

van de levenden, het huis van de 

rechtvaardigen – dat is Jeruzalem. 

 :مسكن الصديقين :مدينة األحياء :السالم لمدينة إلهنا

 . هى أورشليم  يالت

 

Xere ne `w B30leem: `t-polic 

`nni`prof3t3c : n3-

etaver`prof3tevin: e0be 

`pginmici ǹEmmanov3l. 

Shere ne o Viesle-em, et 

polies en nie eprofieties, 

nie etav er eprofietevien, 

ethve ep zj-ien miesie en 

Emmanoe-iel. 

إت : ليه إيمبيت شيريه نيه أو 

ني إيه : بوليس إن ني إبروفيتيس

إثفيه إبجين : طارنير إبروفيتيفين

 .ميسى إن إممانوئيل 

 

Wees gegroet o Bethlehem, de stad van de 

profeten, die geprofeteerd hebben, over de 

geboorte van Emmanuël. 

عن  :الذين تنبأوا :مدينة األنبياء :السالم لك يا بيت لحم

 . ميالد عمانوئيل 

 

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. 

أفشاى : آبى أوأوينى إن طا إفمى

خين تى بارثيه : نان هون إمفؤو

إن  ليت تى شيه: نوس ماريام

 .كاثاروس 

 

Het Ware Licht, scheen vandaag over ons, 

uit de Maagd Maria, de reine Bruid. 

من مريم   :يايضا النور الحقيق :اليوم أشرق لنا نحن

  .العروس النقية :العذراء



  

 

 

 

  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. 

: ماريا أس ميسى إم بين سوتير

: بى ماى رومى إن آغاثوس

خين بيت ليه إيم إنتيه تى يوذيه 

كاطا ني إسمى إنتيه ني : آ

 إبروفيتييس 
 

Maria baarde onze Verlosser, de Goede 

Menslievende, te Bethlehem in Judea, 

volgens de uitspraken van de profeten. 

 يف :محب البشر الصالح :مريم ولدت مخلصنا

  .كأقوال األنبياء :بيت لحم اليهودية

 

#cà3ac pi`prof3t3c: w2 `ebol 

qen ov`cm3 `n0e-l3l: ge ec`emici 

ǹ-Emmanov3l: Pencwt3r 

`nàja0oc. 

Iesa-eejas pie epro-

fieties, oosh evol gen oe 

esmie en theliel, zje es 

e-miesie en Emmano-

iel, Pensootier en 

aghathos. 

أوش : إيصائياس بى إبروفيتيس

: إيفول خين أوإسمى إن ثيه ليل

: جيه إس إيه ميسى إن إممانوئيل

 .بين سوتير إن آغاثوس 

 

Jesaja de profeet, riep met een stem van 

vreugde: “Zij zal baren Emmanuël, onze 

Goede Verlosser.” 

أنها تلد  :بصوت التهليل قائال :يصرخ يأشعياء النب

 .مخلصنا الصالح :عمانوئيل

 

Ic nif3ov`i ev`eovno4: nem `pkahi 

0el3l: ge ac-mici 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. 

: يس ني فيؤوى إف إيه أونوف

جيه أسميسى : نيم إبكاهى ثيه ليل

آنون خانى : نان إن إممانوئيل

 .إخريستيانوس

 

Zie, de hemelen verheugen zich, en de 

aarde verblijdt zich, want zij baarde 

Emmanuël voor ons, de Christenen. 

ألنها ولدت لنا  :واألرض تتهلل: ها السموات تفرح

 .نحن معشر المسيحيين  :عمانوئيل

 

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 

zj-iek evol, gen oe 

nahtie ten er epsalien, en 

kho emmos zje 

allieloeja. 

: إثفيه فاى تين أوى إن راما أو

: خين ني آغاثون إتجيك إيفول

: خين أوناهتى تين إريبصالين

 .إنجو إمموس جيه الليلويا 

 
 

Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en 

zingen wij met geloof, zeggende Halleluja. 
وبإيمان  :بالخيرات الكاملة :من أجل هذا نحن أغنياء

 .قائلين هلليلويا  :نرتل



  

 

 

 

A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c  

`P23ri `mF5: avmac4 qen 

B30leem. 

Allieloeja allieloeja, 

allieloeja allieloeja, 

Iesoes Piegristos 

Epshierie em Efnoetie, 

av masf gen Bietle-em. 

: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا

إيسوس بخرستوس إبشرى إم 

ليه بيت أفماسف خين : إفنوتي

 .إيم 

 

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, 

Jezus Christus de Zoon van God, is 

geboren in Bethlehem. 

يسوع المسيح إبن : هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا

 .ولد فى بيت لحم  ُ: هـالل

 

  Fai `ere pi`wov er`prepi na4: 

nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem 

Pi=p=n=a  =e=0=v: icgen 5nov nem 2a 

`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. 

فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه 

نيم بيفيوت إن : بى ناف

: فما إثؤوابينيم بى إبن: آغاثوس

 .يسجين تينو نيم شا إيه نيه 

 
 

Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede 

Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en 

tot in eeuwigheid. 

والروح  :المجد مع أبيه الصالح :هذا الذى ينبغى له

 .ن وإلى األبد آلمن ا :القدس

 

  



  

 

 

 

De Doxologie ( passen )    قيامةال كصولوجيةوذ  
 

Tote rwn a4moh `nra2i: ovoh 

penlac qen ov0el3l: ge Penu 

I=3=c P=x=c: a4twn4 `ebol-qen 

n3e0mwovt. 

Tote ron af moh in 

rashie, oewoh pen las 

gen oe-seliel, zje 

Penshois Iesoes pie 

Igristos, af tonf ivol gen 

nie ismoe-oet. 

: توتيه رون أفموه إن راشي

: أووه بين الس خين أو ثيه ليل

جيه بين تشويس إيسوس 

أفطونف إيفول خين : بخرستوس

 .ني إثمؤوت

 

Dan zijn onze lippen met vreugde vervuld, en 

onze tongen met blijheid, want onze Heer Jezus 

Christus, is verrezen uit de dood. 

ألن ربنا يسوع  :ولساننا تهليال   :حينئذ إمتأل فُمنا فرحا  

 .قام من بين األموات :المسيح

 

A4kwr4 `m`fmov qen te4gom: 

a4̀0re`pwnq `erovwini `eron: 

`n0o4 on f3èta42en2a4: `enima 

etcapec3t `m`pkahi. 

Af korf im ifmo gen tef 

khom, af isre ip on-g er 

oe-oinie iron, insof on 

fie etaf shen shaf, e-nie 

ma et sa pe-siet im ip 

kahi. 

: أفكورف إم إفمو خين تيف جوم

أف إثريه إبؤنخ إير أو أويني إيه 

إنثوف أون في إيه طاف : رون

إيه ني ما إتصابيه : شيه ناف

 . سيت إم إبكاهي

 

Hij overwon de dood door Zijn macht, en Hij liet 

het leven over ons schijnen, Hij is het die 

afdaalde, naar de lagere delen van de aarde. 

وهو أيضا   :وجعل الحياة تضئ لنا :بقوته أبطل الموت

 .إلي األماكن التي أسفل األرض :الذي مضي

 

Ni`mnovt `nte `amen5: avnav 

`ero4 averho5: a4tako 

`nninakhi `m`fmov: `mpov`2gem-

gom ǹ`amoni `mmo4. 

Nie im noet inti 

amentie, af nav irof af er 

hotie, af ta-ko in nie nak 

hi im if mo, im po ish 

zjem khom in a-monie 

immof. 

أفناف : ني إمنوت إنتيه آمينتي

أفطاكو : إيه روف أفئير هوتي

إمبو : إن ني تاكهي إم إفمو

 . إشجيم جوم إن آموني إمموف

 

De wachters van de Hel, zagen Hem en werden 

bevreesd, Hij vernietigde de angel van de dood, 

en Hij werd er niet door gegrepen. 

 :وتــات المـوأهلك طلق :واــرأوه وخاف :و الجحيمــبواب

 .كهمسِ م تستطع أن تُ ـفل

 

  



  

 

 

 

A4qomqem `nhanpvl3 `n`homt: 

a4kw2 `nhanmoxlovc `mbenipi: 

a4̀ini `nne4cwtp `ebol: qen 

ovovno4 nem ov0el3l. 

Af gom gem in han pilie 

in ihmot, af kosh in han 

mok los im ve ni pie, af 

i-nie in nef sotp ivol, 

gen oe oe-nof nim oe-

seliel. 

أف خوم خيم إنهان بيلي إن 

أفكوش إنهان موخلوس : هومت

أف إيني إن نيف : إمفيه نيبي

خين أوأو نوف : صوتب إيفول

 .نيم أو ثيه ليل

 

Hij vernietigde de koperen poorten, en brak de 

ijzeren sloten, en Hij nam Zijn uitverkorenen 

weg, met verblijding en vreugde. 

 :دــوكسر المتاريس الحدي :واب النحاسـسحق األب

 .لــرح وتهليــبف :رج مختاريهــــوأخ

 

A4òlov `e`psici nema4: `eqovn 

`ene4ma`nemton: a4nahmov e0be 

pe4ran: a4ovwnh `nte4gom 

nwov `ebol. 

Af o-lo ie e-pet shisie 

nie mav, iegon e-nef ma 

in emton, af nahmo esve 

pef ran, af oe-onh intef 

khom no-oe ivol. 

: أف أولو إيه إبتشيسي نيه ماف

: إيه خون إيه نيف ما إن إمطون

أفؤ أونه : أفناهمو إثفيه بيف ران

 .يفولإنتيف جوم نؤو إ

 

Hij hief ze met Hem op, naar Zijn plaats van 

rust, en redde ze in Zijn Naam, Hij openbaarde 

aan hen Zijn kracht. 

خلصهم ألجل  :إلي مواضع راحته :وأصعدهم معه

 . اظهر قوته لهم :إسمه

 
 

E0be fai tenoi `nrama`o: qen 

ni`aja0on etg3k `ebol: qen 

ovnah5 teneryalin: engw 

`mmoc ge ==a=l. 

Esve fai ten oi in rama-

oe, gen ni aghason et zj-

iek ivol, gen oe-nahtie 

ten er ipsalien, en kho 

immos zje Ellieloje. 

: إتفيه فاي تين أوي إن راما أو

: خين ني آغاثون إتجيـك إيفول

: خين أو ناهتي تين إيريبصالين

 .يلوياإنجو إمموس جيه الل

 

Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en 

wij zingen met geloof, zeggende Halleluja. 

 :لـوبإيمان نرت :رات الكاملةـبالخي :فلهذا نحن أغنياء

 . ن هلليلوياــقائلي
 

A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c  `povro 

`nte `pwov: a4twn4 `ebol qen 

n3e0mwovt. 

Ellieloje Ellieloje, 

Ellieloje Ellieloje, 

Iesoes pie Igristos ip 

oero inti ip o-oe, af tonf 

ivol gen nie ismoe-oet. 

: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا

إيسوس بخرستوس إبؤرو إنتيه 

أفطونف إيفول خين ني : إبؤ أو

 .إثمؤوت

 

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus 

Christus de Koning van de glorie, is verrezen uit 

de dood. 

يسوع المسيح ملك  :هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا 

 . قام من بين األموات :المجد

 

  



  

 

 

 

Fai `ere pi`wov er`prepi na4: nem 

Pe4iwt `nàja0oc: nem Pi=p=n=a  

=e=0=v: icgen 5nov nem 2a ̀eneh. 

Fai e-re pi o-oe er-ip-re 

pie naf, nim Pefjot in 

aghasos, nim pi 

Ipnevma es-o-web, is 

zjen tie no nim sha 

eneeh. 

فاي إيه ريه بي أوأو إير إبريه 

نيم بيفيوت إن : بي ناف

: نيم بي إبنيفما إثؤوأب: آغاثوس

 .إس جين تينو نيم شا إينيه

 

Dit is Hij aan wie glorie toekomt, met Zijn 

Goede Vader, en de Heilige Geest, nu en tot in 

eeuwigheid. 

روح ـوال :د مع أبيه الصالحــــالمج :هذا الذي ينبغي له

 .دــمن اآلن و إلي األب :دسـالق
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Vervolgens hiermee verder gegaan: 

بهذه األرباعثم يكمل   

Dan zingt men de doxologie voor de Maagd 

Maria en eventuele andere doxologieën, gevolgd 

door de afsluiting. Dan bidt men de 

geloofsbelijdenis. De celebrant bidt het Gebed 

voor het Evangelie en worden de psalm en 

evangelie gelezen. Het gebed wordt afgesloten 

zoals gebruikelijk. 

 ثم تقال ذكصولوجية السيدة العذراء ؛ 

ثم يقال ختام  وكصولوجياتالذ ثم ما يالئم من

 . يمان إلالذوكصولوجيات وقانون ا

نجيل ؛ ثم ُيقرأ المزمور يصلى الكاهن أوشية اإل

 .معتاد نجيل باللحن وتختم صالة باكر كالإلوا

 

voor de Maagd Maria tijdens de Vespers 

 للسيدة العذراء في رفـع بخـور عشيـة      
 

  ̀Ere `pcolcel `mMariam: qen 

nif3ov`i etca`p2wi: caovinam 

`mpecmenrit: ectwbh `mmo4 

`e`hr3i ``egwn. 

Ere ep-solsel em Mariam, 

gen nie fie-oewie etsa 

epshooi, sa oewie nam  em 

pes menriet, es toovh em-

mof e-ehrie e-khoon. 

: إيرى إبسول سيل إمماريام 

خين نى فيؤوى إتسا إبشوى سا 

: أوى نام إمبيس مين ريت 

إسطوفه إمموف إى إهرى 

 . إيجون

 

Het sieraad van Maria, is in de hoogste hemelen, 

aan de rechterhand van haar geliefde, Hem vra-

gende namens ons. 

زينة مريم فى السموات العلوية عن يمين حبيبها تطلب 

  .منه عنا

 
 

   Kata `fr35 `eta4goc: `nge 

David qen piyal-moc: ge 

acòhi `eratc `nge 5ovrw: 

caovinam `mmok `povro. 

Kata efrietie etaf khoos, 

enzje Davied gen pie 

epsalmos, zje as o-hie erats 

enzje tie oero, sa-oewie 

nam emmok ep oero. 

: كاطا إفريتى إيطاف جوس 

: إنجى دافيد خين بى إبسالموس 

جى إسؤهى إير اتس إنجى تى 

سا اوى نام إمموك : أورو 

 . إبؤرو

 

Zoals David heeft gezegd, in het Boek van de 

Psalmen: “Aan Uw rechterhand O koning, stond 

de Koningin”. 

كما قال داود فى المزمور قامت الملكة عن يمينك أيها 

  . الملك

 

  



  

 

 

 

Colomwn mov5 `eroc: qen pigw 

`nte nigw: ge tacwni ovoh 

ta`2feri: tapolic ̀mm3i I=l=3=m. 

Solomoon moetie eros, gen 

pie khoo ente nie khoo, zje 

tasoonie oewoh ta eshferie, 

ta polies emmie Jerosaliem. 

خين : سولومون موتى إيروس 

جى تاسونى : بيجو إنتى نى جو 

تابوليس إممى : أووه تا إشفيرى 

 . ييرو ساليم
 

Salomo heeft haar genoemd, in het Lied 

der Liederen: “Mijn zuster en bruid, mijn 

ware stad Jeruzalem.” 

: وقال أختى صديقتى : األنشاد فى نشيد : سليمان دعاها 

 . مدينتى الحقيقية أورشليم

 

A45m3ini jar `eroc: qen 

hanm32 `nran ev-soci: ge am3 

`ebol qen pek3poc: `w 03etcwtp 

`nàrwmata. 

Aftie mienie ghar eros, 

gen han miesh en ran ev 

etshosie, zje a-mie evol 

gen pek ie-pos, oo thie 

et sootp en aroomata. 

خين : أفتى مينى غار إيروس 

جى : هان ميش إنران إفتشوسى 

: آمى إيفول خين بيك إيبوس 

 . أوثى إت سوتب عن آروماطا

 

 

Hij heeft een teken van haar gegeven, met vele 

eervolle namen, zeggende “Kom uit uw tuin, O 

uitverkoren aroma.” 

: بأسماء كثيرة عالية قائال : عنها ألنه أعطى عالمة 

  .أيتها العنبر المختار: أخرجى من بستانك 

 

  Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw 

`mm3i `nàl30in3: xere `p2ov2ov 

`nte penjenoc: `are`gfo nan 

`nEmmanov3l. 

Shere ne oo tie partheenos, 

tie oe-ro immie in alie-

thienie, shere ipshoe-shoe 

inte pin kheenos, a-ree 

ikhfo nan in Emmanoe-iel. 

 يت :نوسه بارثي يأوت يشيريه ن

 شيريه :يليثينآإن  يأورو إمم

 يهآر :وسن جيهبينيه إبشوشو إنت

 .جفو نان إن إممانوئيلإ

 
 

Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet 

zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons 

Emmanuel. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم 

 . لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل

 

  Ten5ho `aripenmevi: `w 

5̀proctat3c `etenhot: nahren 

Penu I=3c P=xc: `nte4xa 

nennobi nan `ebol. 

Tin tie ho a-rie pin meevie, 

oo-tie ipros ta ties i-tin hot, 

nahrin pin tshois Iesoes pie 

Igristos, intif ka nin novie 

nan ivol. 

أوتى  :و آرى بين ميفئىيهتين ت

: إيه تينهوت سيتطاإبروس 

ناهرين بين شويس إيسوس 

إ نتيف كا نين نوفى  :بخرستوس

 .نان إيفول
 

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, 

voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van 

onze zonden. 

نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

 

  



  

 

 

 

voor de Maagd Maria Tijdens de Metten 
 للسيدة العذراء في رفـع بخـور باكــر            

 

   ̀Wovnia5 `n0o Mari`a: 5cab3 

ovoh `ncemne: 5-mahc̀nov5 

`nc̀k3n3: pi`aho `m=p=natikon. 

Oo-oeneejatie entho 

Mareeja, tie sa-ve oewoh en 

semne, tie mah esnoetie en 

eskienie, pie a-ho em 

epnevmatiekon. 

تى سافى : وؤنياتى إنثومارياأ

تى ماه إسنوتى : أووه إنسيمنى

بى آهو إم إبنفما : إن إسكيني

 .تيكون

 

Gezegend bent u O Maria, wijs en rein, de 

Tweede Tabernakel, de schat van de Geest. 
: القبة الثانية : الحكيمة العفيفة : طوباك أنت يا مريم 

 . الكنز الروحي 
 

%srom`p2al `nka0aroc: 

03`etacmov5 qen penkahi: ovoh 

acfiri nan `ebol: `novkarpoc 

`nte Pi=p=na. 

Tie etshrom epshal en 

katharos, thie etas moetie 

gen pen kahie, oewoh as 

fierie nan evol, en oe karpos 

ente pie Epnevma. 

: تى إتشروم إبشال إنكاثاروس

ثى إيطاس موتى خين بين 

: أووه أسفيرى نان إيفول: كاهى

  .إنؤكاربوس إنتى بى إبنفما

 

 

De zuivere tortelduif, die in ons land heeft 

geroepen, en ons bracht, de Vrucht van de Geest. 

 .لنا ثمرة الروح : في أرضنا وأينعت: التي نادت : ة اليمامة النقي

 

   Pi=p=na `mparakl3ton: 

f3èta4̀i `egen Pe23ri: hi-gen 

nimwov `nte Piiorda-n3c: kata 

`ptvpoc `nNw`e. 

Pie Epnevma em 

paraklieton, fie etaf ie 

ezjen pe Shierie, hiezjen 

nie moo-oe ente pie 

Jorzanies, kata ep-tiepos 

en No-e. 

فى : بى إبنيفما إمباراكليتون

: إيطافئى إيجين بيشيرى

هيجين نى موؤ إنتى بى 

كاطا إبتيبوس إن : يورذانيس

  .نوئى
 

De Geest de Parakliet, kwam neer op uw Zoon, 

in de wateren van de Jordaan, volgens het 

toonbeeld van Noach. 

: في مياه األردن : الذي حل على إبنك : الروح المعزي 

 .كمثال نوح 

 
 

%srompi jar `ete `mmav: `n0oc 

achi2ennov4i nan: `n5hir3n3 

`nte F5: 03-`etac2wpi 2a 

nirwmi.  

Tie etshrompie ghar e-te 

emmav, enthos as hie 

shennoefie nan, en tie 

hierienie ente Efnoetie, 

thie etas shopie sha nie 

roomie. 

تى إتشرومبى غار إيتى إمماف 

: إنثوس أسهى شين نوفى نان : 

نى : إنتى هيرينى إنتى إفنوتى 

  .إيطاس شوبى شانى رومى

 

Want die duif, heeft ons verklaard, de vrede van 

God, jegens de mensheid. 

الذي صار : بسالم هللا  : هي بشرتنا : ألن تلك الحمامة 

  .للبشر 
 



  

 

 

 

`̀N0o hwi `w tenhelpic: 

5srom`p2al `nno`3te: `are-`ini 

`mpinai nan: `are4ai qaro4 qen 

tenegi. 

Entho hooi oo ten 

helpies, tie etshrom 

epshal enno ie-te, a-re 

ienie em pie nai nan, a-

re fai garof gen te nezj-

ie. 

تى : إنثو هوى أوتين هيل بيس 

آرى : إتشروم إبشال إن نو إيتى 

آرى فاى : إينى إمبى ناى نان 

  .خاروف خين تينيجي

 

Zoals u ook O onze hoop, de rationele tortelduif, 

ons genade heeft gebracht, en Hem gedragen 

heeft in Uw schoot. 

أتيت لنا : اليمامة العقلية : وأنت أيضا  يا رجائنا  

  .وحملته في بطنك : بالرحمة 

 

   ̀Ete fai pe I=3c: pimici `ebolqen 

`Fiwt: avmac4 nan `ebol `nq35: 

a4er penjenoc `nremhe. 

E-te fai pe Iesoes, pie 

miesie evol gen Efjot, 

avmasf nan evol en 

gietie, af er pen khenos 

en rem-he. 

بى ميسى : إيتى فاى بى إيسوس 

أفماسف نان : إيفول خين إفيوت 

إفئير بين : إيفول إنخيتى 

  .جينوس إنريمهى

 
 

Dat is Jezus, de Eniggeborene van  de Vader; Hij 

is voor ons uit u geboren, en heeft onze geslacht 

bevrijd. 

وحرر : ولد لنا منك : من اآلب : إى يسوع المولود 

  .جنسنا 

 
 

Fai jar marentaovo4: 

`ebolqen penh3t `n2orp: 

menencwc on qen penkelac: 

enw2 `ebol engw `mmoc. 

Fai ghar ma-ren ta oe-

of, evol gen pen hiet en 

shorp, menensoos on 

gen pen ke las, en oosh 

evol en khoo emmos. 

: فاى غار مارين طا أوؤف 

: إيفول خين بين هيت إنشورب 

مين إنسوس أون خين بين 

إنؤش إيفول إنجو : كيالس 

  .إمموس

 
 

Laten wij daarom verklaren, eerst met ons hart, 

dan ook met onze tong, verkondigend en 

zeggend: 

: بلساننا أيضا  : اوال  وبعد ذلك : فلنقل هذا من قلبنا 

  .صارخين قائلين 

 
 

Ge Penu I=3c P=x=c: ma0ami`o 

nak `n`qr3i `nq3ten: `noverfei 

`nte Pek=p=na =e=0v: ev5-

do7oloji`a nak. 

Zje Penshois Iesoes pie 

Egrestos, ma thamio nak en 

egrie en gie-ten, en oe-erfee 

ente pek Epnevma eth-oe-

wab, evtie zokso-lokheeja 

nak. 

جى بينشوس إيسوس 

ماثا ميوناك إن : بخرستوس

إنؤ إرفى إنتى : إخرى إنخيتين 

إفتى : بيك إبنيفما إثؤواب 

  .ذوكصولوجيا ناك 

 

“O onze Heer Jezus Christus, maak in ons een 

heiligdom, voor Uw Heilige Geest, die U 

verheerlijkt.” 

لروحك : إجعل لك فينا هيكال  :  ربنا يسوع المسيح يا 

  .يعطيك تمجيدا  : القدوس 

 



  

 

 

 

  Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw 

`mm3i `nàl30in3: xere `p2ov2ov 

`nte penjenoc: `are`gfo nan 

`nEmmanov3l. 

Shere ne oo tie 

partheenos, tie oe-ro 

immie in alie-thienie, 

shere ipshoe-shoe inte 

pin kheenos, a-ree ikhfo 

nan in Emmanoe-iel. 

 يت :نوسه بارثي يأوت يشيريه ن

 شيريه :يليثينآإن  يأورو إمم

 يهآر :وسن جيهبينيه إبشوشو إنت

 .جفو نان إن إممانوئيلإ

 
 

Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet 

zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons 

Emmanuel. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم 

 . لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل

 

  Ten5ho `aripenmevi: `w 

5̀proctat3c `etenhot: nahren 

Penu I=3c P=xc: `nte4xa 

nennobi nan `ebol. 

Tin tie ho a-rie pin 

meevie, oo-tie ipros ta 

ties i-tin hot, nahrin pin 

tshois Iesoes pie 

Igristos, intif ka nin 

novie nan ivol. 

أوتى  :و آرى بين ميفئىيهتين ت

: إيه تينهوت سيتطاإبروس 

ناهرين بين شويس إيسوس 

إ نتيف كا نين نوفى  :بخرستوس

 .نان إيفول

 

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, 

voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van 

onze zonden. 

نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

 

Doxologie voor Aartsengel Michaël 

 ذكصولوجية رئيس المالئكة ميخائيـل
 

Mi,ayl `p̀ar,wn `nna nivyoui@ 

`n;of on etoi `nsworp@ qen 

nitaxic `naggelikon@ efsemsi 

`mpe`m;o `mP=o=c. 

 

Miecha-iel ep argon en 

na nie fie-oewie, enthof 

et-oi en shorp, gen nie 

taksies en ankheliekon, 

ev shem-shie em pe 

emtho em Eptshois.  

ميخائيل إب أرخون إن نا ني 

إنثوف إيتوي إن : فيئوي

خين ني طاكسيس إن : شـورب

إيف شمشي إم بيه : أنجيليكون

 . إمثو إم إبتشويس

 
 

Michaël het hoofd van de hemelsen, hij is de 

eerste, onder de rangen van de engelen, dienende 

voor de Heer.  

وس ــفى الطق :و األولـــه :نـل رئيس السمائييـميخائي

 . ربـام الـدم أمـيخ :ةـالمالئكي

 
 

  



  

 

 

 

Sare V] ouwrp nan@ `nnefnai 

nem nefmetsenhyt@ hiten 

ni]ho `nte Mi,ayl@ pinis] 

`nar,yaggeloc. 

 

Sha-re Efnoetie oe-oorp 

nan, en nef nai nem nef 

met shenhiet, hieten nie 

tieho ente Miecha-iel, 

pie nieshtie en arshie 

ankhelos. 

إن : شاريه إفنوتي أو أورب نان

: نيف ناي نيم نيف ميت شينهيت

بي : هيتين ني تيهو إنتي ميخائيل

 . نيشتي إن أرشي أنجيلوس

 

 

God zend tot ons, Zijn genade en 

barmhartigheid, door de smekingen van Michaël, 

de grote aartsengel. 

 :لـؤال ميخائيـبس :مراحمه ورأفاته :اـرسل لنـيُ للـه اإن 

 . مــة العظيـرئيس المالئك

 

Saujwk `ebol `nje nikarpoc@ 

hiten nentwbh `mMi,ayl@ je 

`n;of etqent `eqoun `eV]@ 

ef]ho `e`hryi `ejwn. 

 

Shav khook evol enzje 

nie karpos, hieten nen 

toobh em Miecha-iel, 

zje enthof et gent e-goen 

e-Efnoetie, ef tieho e-

ehrie e-khoon. 

شافجوك إيفول إنجيه ني 

هيتين نين طوفه إم : كاربوس

جي إنثوف إت خنت : ميخائيل

إف تيهو : إيه خون إيه إفنوتي

 .إيه إهـري إيجون

 

De oogst wordt vervolmaakt, door de voorbeden 

van Michaël, want hij is dicht bij God, en vraagt 

Hem namens ons. 

ب الى ــألنه قري :لــات ميخائيــبطلب :ل األثمارــوتكم

 . اــــــيسأل ع ن :اللـه

 

Taio niben e;naneu@ nem 

dwron niben etjyk `ebol@ 

eunyou nan `ebol `m`pswi@ hiten 

`Viwt `nte niouwini. 

 

Tajo nieven ethna-nev, 

nem dooron nieven et 

zj-iek evol, ev neejoe 

nan evol e-epshooi, 

hieten Efjoot ente nie 

oe-ooinie. 

نيم : طايـو نيفين إثنا نيف

: ذورون نيفين إت جيك إيفـول

: إفنيو نان إيفـول إم إبشوي

 . هيتين إفيـوت إنتيه ني أو أويني

 

 

Iedere gave die goed is, en elk geschenk dat 

volmaakt is, daalt van boven neder, van de 

Vader der lichten. 

ا من ـإنما تهبط لن :وكل موهبة تامة :كل عطية صالحة

 . وارــد أبى األنـمن عن :وقـف

 

Marenhwc `nten]̀wou@ 

`ntenouwst `n}`triac =e=;=u@ etoi 

`nòmooucioc@ e;myn `ebol sa 

`eneh. 

Maren hoos en ten tie oo-

oe, en ten oe-oosht en tie 

Etreejas eth-oe- wab, et oi 

en omo-oesios, eth-mien 

evol sha eneh. 

: مارين هـوس إن تين تي أو أو

أوأوشت إن تي إترياس  إن تين

إت أوي إن أومو : إثؤواب

 . إثمين إيفـول شا إينيه: أوسيوس

 

Laat ons prijzen en verheerlijken, en knielen 

voor de Heilige, Wezensgelijke Drie-eenheid, 

die tot in eeuwigheid is. 

 :المقدس المساوى :للثالوث دـونسج :دــفلنسبح ونمج

 .دــدائم إلى األبـال

 

  



  

 

 

 

Ari`precbeuin `e`hryi ejwn@ w 

pi`ar,yaggeloc =e=;=u@ Mi,ayl 

`par,wn `nna nivyouì@ `ntef,a 

nennobi nan `ebol. 

Arie epres-ve-vien e-ehrie 

e-khoen, oo pie arshie 

ankhelos eth-oe-wab, 

Miecha-iel ep argoon en na 

nie fie-oewie, entef ka nen 

nove nan evol. 

أري إبريسفيفين إيه إهـري إيه 

أو بي أرشي آنجيلوس : جون

ميخائيل إب أرخون إن : إثؤواب

إنتيف كا نين : نا ني فيؤوي

 .ولنوفي نان إيفـ
 

Wees onze voorspraak, O heilige aartsengel, 

Michaël het hoofd van de hemelsen, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

رئيس  :لـر ميخائيـالطاه :س المالئكةـا يارئيــع فينـإشف

 .اــــا خطايانــر لنــليغف :نـالسمائيي

 

Doxologie voor alle Hemelsen 

 مــن كلهـسمائييذكصولوجيـة لل
 

Sasf (=z) `nar,yaggeloc@ ce`ohi 

`eratou euerhumnoc@ `mpe`m;o 

`mpipantokratwr@ eusemsi 

`mmuc-tyrion ethyp. 

Shashf en arshie ankhelos, 

se o-hie eratoe ev er-

hiemnos, em pe emtho em 

pie pantokrator, ev shem-

shie em miestierion et-hiep. 

 :إن إرشى أنجيلوسشاشف 

 :سيؤهى إيراطو إف إرهيمنوس

 :إمبى إمثو إمبى بانطوكراطور

ون ـإف شيمشى إم ميستيري

 . بيإته
 

Zeven aartsengelen, prijzen staande, voor de 

Pantokrator, en dienen het verborgen mysterie. 
أمام الضابط  :ونـوف يسبحـوق :اء مالئكةـسبعة رؤس

  .ر الخفيــون السـيخدم :لـالك
 

Mi,ayl pe pihouit@ Gabriyl pe 

pimah `cnau@ Ravayl pe pimah 

somt@ kata `ptupoc `n}`triac. 

Miecha-iel pe pie hoewiet, 

Ghabrie-jiel pe pie mah 

esnav, Rafa-iel pe pie mah 

shomt, kata ep-tiepos en tie 

Etreejas.  

غابرييل  :ميخائيل بى بى هويت

رافائيل بى  :بى بى ماه إسناف

كاطا إبتيبوس إن  :بى ماه شومت

 .تى إترياس

 

Michaël is de eerste, Gabriël is de tweede, 

Rafaël is de derde, een symbool van de Drie-

eenheid.  

و ـرافائيل ه :و الثانيـغبريال ه :ميخائيل هو األول

 .كمثال الثالوث :الثالث

 

Couriyl Cedakiyl@ Cara;iyl 

nem Ananiyl@ nainis] 

`nreferouwini =e=;=u@ nyetwbh 

`mmof è`hryi `ejen picwnt. 

Soerie-jiel, Sedakie-jiel, 

Sarathie-jiel nem Ananie-

jiel, nai nieshtie en ref er 

oe-ooinie eth-oe-wab, nie e-

toobh emmof e-ehrie ezjen 

pie soont.  

ساراثييل نيم  :ييل سيداكييلسور

ناى نيشتى إنريف إر  :آنانييل

نى إت طوفه  :أوؤينى إثؤواب

إمموف إى إهرى إيه جين 

 .بيسونت
 

Soriël Sedakiël, Sarathiël en Ananiël, de 

lichtende grote heiligen, die tot Hem 

bidden voor de schepping.  

هؤالء المنيرون  :سراثيال وأنانيال :سولاير سداكيال

 .ةــون منه عن الخليقـاألطهار يطلب :العظماء

 
 

  



  

 

 

 

Ni<erobim nem niCeravim@ 

ni`;ronoc nimet=o=c nijom@ 

pi`ftoou `nzwon `nàcwmatoc@ 

etfai qa piharma `n:eoc. 

 

Nie Sheroebiem nem nie 

Serafiem, nie ethronos 

nie met tshois nie khom, 

pie eftoe en zoo-on en 

asoomatos, et fai ga pie 

harma en the-os.  

 :مـم نيم نى سيرافيـنى شيروفي

وس نى ميتشويس نى ـنى إثرون

و إنزوؤن إن ـبى إفت :جوم

إطفاى خابي  :آسوماطوس

 .ؤسـهارما إنثي

 

De Cherubim en de Serafim, de Tronen, 

Heerschappijen en  Machten, en de Vier 

Onstoffelijke Dieren, dragende de Troon van 

God.  

 :واتـالكراسي الربوبيات والق :مـرافييـم والسـالشاروبي

الحاملون  :ر المتجسدينـالغيمخلوقات ة الـواألربع

 . هـمركبة الل

 

Pijout `ftou `m`precbuteroc@ 

qen ]ek`klyci`a `nte nisorp 

`mmici@ `euhwc `erof qen 

oumetatmounk@ euws `ebol 

eujw `mmoc.  

Pie khoet eftoe em 

epresvieteros, gen tie 

eklieseeja ente nie shorp, 

em mesie, ev hoos erof gen 

oe-met at moenk, ev-oosh 

evol ev-khoo emmos.  

إم إبريسفى  وـبى جوت إفت

خين تى إك إكليسيا : روسـتي

 .إنتى نيشورب إم ميسى

روف خين أوميت ـوس إيـإف ه

و ـول إفجـؤش إيفـإف: أتمونك

 . إموس
 

De Vierentwintig Oud-sten, in de kerk van de 

eerstgeborenen, prijzen Hem onophoudelijk, 

roepende en zeggende.  

 .األبكـار ةــفي كنيس :ا  ــقسيساألربعة والعشـرون 

 : نــائليـن قـصارخي :ورـه بال فتـيسبحون

 

Je agioc `o :eoc@ nyetswni 

matal[wou@ agioc Ic,uroc@ 

nyetauenkot P=o=c ma`mton 

nwou.  

“Heilige God, de zieken 

genees hen, Heilige 

Sterke, schenk rust aan 

de ontslapenen O Heer.  

 

نى : جى آجيوس أوثيؤس

آجيوس : إتشونى ماطا لتشوؤ

نى إيطاف إنكـوت : يسشيروس

 إبتشويس ما إمطون نوؤ 

 
 

Zje akhios o the-os, nie et shoonie ma talet-shoo-

oe, akhios is shiros, nie etav en kot Epshois ma 

emton noo-oe.  

الراقــدين : قـدوس القـوي: المرضي إشفهـم: قـدوس اللـه

 .يارب نيحهـم

 

Agioc A;anatoc@ `cmou 

`etek`kly-ronomi`a@ mare peknai 

nem tekhiryny@ oi `ncobt 

`mpeklaoc. 

Akhios athanatos, 

esmoe e-tek eklierono-

meeja, ma-re pek nai 

nem tek hierienie, oi en 

sovt em pek la- os. 

إسمو  : آجيــوس آثاناتـــوس

مارى بيــك : إيتيــك إكليرونوميا

أوى : هيرينى. ناى نيم تيــك

 .إنســوفت إمبيك الؤس

 

Heilige Onsterfelijke, zegen Uw erfdeel, 

en moge Uw genade en vrede, een vesting 

zijn voor Uw volk. 

ك ـولتكن رحمت: كـراثيـبارك م: قـدوس الذي ال يموت

 .كـحصنا  لشعب: وسالمك

 



  

 

 

 

Je `,ouab ouoh `,ouab@ `,ouab 

P=o=c cabaw;@ `tve nem `pkahi 

meh `ebol@ qen pek`wou nem 

pektaio. 

Zje ek-oe-wab oewoh ek-

oe-wab ek-oe-wab Epshois 

sava-oot, etfe nem epkahie 

meh evol, gen pek oo-oe 

nem pek tajo.  

: ؤوابـجى إكـؤواب أووه إك

: اؤتـويس صافـــؤواب إبتشـإك

: إتفى نيـــم إبكاهى ميه إيفــول

خين بيــــــك أوؤنيـــم بيــك 

 .وـطاي
 

Heilig, heilig, heilig, is de Heer der Heerscharen 

(Sabaot) “hemel en aarde zijn vol, van Uw glorie en eer.” 
السماء : تورب الصباؤ: دوسـدوس قـدوس قـق

 . من مجـدك وكرامتــك :واألرض مملوءتان
 

Ausanjoc `mpi =a=l@ sare nan 

nivyoùi ouoh `mmwou@ je agioc 

`amyn =a=l@ pi`wou va pennou] 

pe. 

Af shan khos em pie 

allieloeja, sha-re na nie fie-

oe-wie oewoh em moo-oe, 

zje akhios amen allieloeja, 

pie oo-oe fa Pennoetie pe.  

: اــوس إمبى آلليلويــأفشان ج

ؤوى أووه ـــارى نانى فيــش

ن ــجى آجيــــوس آمي: وؤــإمم

ن ـــا بيـــبى أوؤف: اـــالليلوي

 .وتى بىــن
 

En wanneer zij zeggen Halleluja, antwoorden de 

hemelsen: “Heilig amen halleluja, glorie zij onze 

God.” 

ن قــدوس ـقائلي: ونـيتبعهم السمائي: وا هلليلوياـإذا ما قال

 . المجــد هــو إللهنا : هلليلويا. نـآمي

 

A=r=ipr ... @ ni`ctrati`a 

`naggelikon@ nem nitagma 

`nepouranion@ `ntef ,a nennobi 

nan ebol. 

Arie epres ve-vien e-ehrie 

e-khoon, nie stra-teeja en 

ankhelie-kon, nem nie 

taghma en epoeranion, entef 

ka nen novie . 

ن إيه إهري إيه ـأري إبريسفيفي

: نى ستراتيا إن أنجيليكون: جون

 :ونـنيم نى طاغما إن إيبوراني

 ....إنتيف

 

Wees onze voorspraak, O engelenscharen, 

en de hemelse rangen, dat Hij onze zonden 

vergeeft. 

ات ــــوالطغم: ةـــر المالئكيــا العساكـــأيه.... واــإشفع

 ...ليغفـــــر: ةــــالسمائي

 

Doxologie voor Johannes de Doper 

 المعمـدانذكصولوجيـة للقـديس يوحنـا 
 

Aferme;re `nje Iwannyc@ qen 

pi`ftoou `nèùaggelion@ je 

ai]wmc `mPacwtyr@ qen 

nimwou `nte piIordanyc. 

Af er meth-re enzje Jo-

annies, gen pie eftoe en 

evankhelion, zje ai tie 

ooms em pa Sootier, gen 

nie moo-oe ente pie 

Jordanies. 

: يؤانس إف إيرميثرى انجى

إن إف . خين بى أفتو

جى إبتى ومس أم : أنجيليون

خين نى مؤو بى : باسوتير

 .يورذانيس
 

Johannes heeft getuigd, in de vier Evangeliën, 

zeggende: “Ik heb mijn Verlosser gedoopt, in de 

wateren van de Jordaan. 

شهد يوحنا فى األناجيل األربع أنى عمدت 

 .ه االردنمخلصى فى ميا
 

  



  

 

 

 

Ainau `epi`Pneuma =e=;=u@ etaf̀i 

epecyt `ebolqen `tve@ aicwtem 

`e`t`cmy `nte `Viwt@ ecws ebol 

ecjw `mmoc. 

Ai nav e-pie Pnevma 

eth-oewab, etaf ie e-

pesiet evol gen etfe, ai 

sootem e-et esmie ente 

Efjoot, es-oosh evol es 

khoo emmos. 

إيتاف : إبنيفما إثؤوابآيناف 

: إإبسيت إيفول خين إتفى

إيسوتيم إت إزمى إنتى 

إفيوت إس اوش إيفول إسجو 

 .  امموس

 

Ik zag dat de Heilige Geest, nederdaalde 

uit de hemel, ik hoorde de stem van de 

Vader, roepende en zeggende: 

. ونظرت الروح القدس عندما نزل من السماء

 .صوت اآلب صارخا قائالوسمعت 

 

Je vai pe Pasyri pamenrit@ 

`eta ta'u,y ]ma] `nqytf@ 

afer paouws cwtem `ncwf@ je 

`n;of pe pireftanqo. 

Zje fai pe Pashierie pa 

menriet, e-ta ta psieshie 

tie matie en gietf, af er pa 

oe-oosh sootem ensoof, 

zje enthof pe pie ref tan-

go. 

جى فاى بى باشيرى 

إيتا تا إبسيشى تى :بامنيريت

أف إإير : ماتى إنخيتس

جى : باؤوش سوتيم إنسوف

 .إنسوف بى بيريف تانخو 
 

Dit is Mijn Geliefde Zoon, in wie mijn ziel 

behagen heeft, Hij doet mijn wil luistert 

naar Hem, want Hij is de Levengever.” 

الذى سرت به نفسى وصنع هذا هو ابنى حبيبى 

 .إسمعوا له ألنه هو المحيى. مشيئتى

 

 Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ `w 

pi`prodromoc `mbaptictyc@ 

Iwannyc piref]wmc@ `ntef,a 

nennobi nan ebol. 

Arie pres-vevien e-ehrie 

e-khoon, oo pie 

prodromos em vaptiesties, 

Jo-annies pie ref tie ooms, 

entef ka nen novie nan 

evol. 

أرى إبريسفافين إى إهرى 

أوبى إبروذروموس : إيجون

ام فابتيس تيس يؤانس بى 

انتيف كانين : ريف تى أيمس

 .نوفى نان إيفول
 

Wees onze voorspraak, o voorloper en 

doper, Johannes de Doper, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

أيها السابق الصابغ يوحنا اشفع فينا أمام الرب 

 .المعمدان ليغفر خطايانا

 

  



  

 

 

 

Doxologie voor onze vaders de apostelen 

 ذكصـولـوجيـة لآلبـاء الـرسـل
 

Kurioc Iycouc Pi`,rictoc@ 

afcwtp `nnefapoctloc@ `ete 

Petroc nem An`dreac@ 

Iwannyc nem Iakwboc. 

 

Kierios Iesoes pie 

Egriestos , af sootp en 

nef apostolos, e-te 

Petros nem Anedreas, 

Jo-annies nem Jakobos. 

 

كيريوس إيسوس بي 

ب إن نيف طأف سو :إخرستوس

إيتى بيتروس نيم : آبوسطولوس

 .يؤانس نيم ياكوبوس: أنذرياس

 

Onze Heer Jezus Christus, heeft Zijn apostelen 

gekozen dat zijn Petrus en Andreas, Johannes en 

Jakobus. 

رس ـوهم بط :اختار رسله :وع المسيحـرب يسـال

 .وبـا ويعقـويوحن :دراوسـوأن

 

Loipon Villippoc nem 

Ma;eoc@ Bar;olomeoc nem 

:wmac@ Iakwboc `nte Alveoc@ 

nem Cimwn pikananeoc. 

 

Liepon Filippos nem 

Matte-os, Bartholome-

os nem Toomas, 

Jakobos ente Alfe-os, 

nem Siemon pie Kana-

ne-os. 

: ؤسـوس نيم ماتثيـليبون فيليب

: بارثولوميؤس نيم توماس

نيم : وس إنتى ألفيؤسـياكوب

 .ؤسـسيمون بى كاناني

 

En Filippus en Mattheus, Bartolo-meus en 

Tomas, Jakobus de zoon van Alfeus, en 

Simon de Kanaaniet. 

 :وب بني حلفيـوبرثولماوس وتوما ويعقيلبس ومتى فو

 .وسمعان القاناني

 
 

:addeoc nem Mat;iac@ 

Pauloc nem Markoc nem 

Loukac@ nem `pcepi `nte 

nyma;ytyc@ nyetaumosi `nca 

Pencwtyr. 

Thaddeos nem Matthias, 

Pavlos nem Markos nem 

Loekas, nem epsepie 

ente nie mathieties, nie 

etav moshie ensa 

Pensootier. 

: اســم ماتثيـؤس نيـتادي

م ـوس نيـم ماركـوس نيــبافل

م إبسيبى إنتى نى ـني: لوكاس

اف موشى ــنى إيط: ســماثيتي

 .رــــن سوتيـإنسابي

 
 

Taddeus en Mattias, Paulus en Marcus en 

Lucas, en de rest van de discipelen, die on-

ze Verlosser volgden.  

ة ـوبقي :اـوبولس ومرقس ولوق :وتداوس ومتياس

 .وا مخلصناــالذين تبع :ذــالتالمي

 
 

  



  

 

 

 

Mat;iac vyetafswpi@ `n`tsebi`w 

`nIoudac@ nem `pjwk `ebol nem 

`pcepi@ `nnyetaumosi `nca 

Decpota. 

 

Matthias fie etav 

shoopie, en et-shevio en 

Joedas, nem ep khook 

evol nem epsepie, nie 

etav moshie ensa 

zespota.  

إن : وبىـماتثياس في إيطاف ش

وك ـجبم إـني: وداسـو إن يـإتشيفي

نى إيطاف  :م إبسيبىـول نيـإيف

 .اــذيس بوط موشى إنسا

 

 

Matthias werd gekozen, in plaats van 

Judas, en  werd geteld met de rest, die de 

Meester volgden.  

ة ـوكامل بقي :وذاـعوضا  عن يه :ذي صارـمتياس ال

 .دـوا السيـالذين تبع :التالميذ

 
 

Apoùqrwou senaf `ebol@ hijen 

`pho `m`pkahi tyrf@ ouoh noucaji 

auvoh@ sa auryjc 

`n]oikoumeny. 

 

A-poe egroo-oe shenaf 

evol, hiezjen ep-ho em 

ep kahie tierf, oewoh 

noe sazj-ie av foh, sha 

avriekhs en tie ie-

koemenie. 

: ولـروؤ شيناف إيفـآبو إخ

: رفـو إم إبكاهى تيـهيجين إبه

شا : وهـأووه نوساجى أف ف

 .أفريجس إنتى إيكومينى

 

 

Hun stemmen klonken voort, over heel het 

aangezicht der aarde, en hun woorden reikten, de 

einden der wereld. 

وبلغ كالمهم  :وجه األرض كلها :خرجت أصواتهم إلى

 .إلى أقطار المسكونة

 

Twbh ....@ `w na=o=c `nio] 

`nàpoctoloc@ nem pi`sbe`cnau 

`mma;ytyc@ `ntef ,a nenobi nan 

`ebol. 

Toobh em Eptshois e-ehrie 

e-khoon, oo natshois en 

jotie en apostolos, nem pie 

eshve esnav em-mathieties, 

entef ka nen novie nan evol. 

ن إوتى ـويس إنيــأوناش ...هبطو

ى فم بى إشــني: وسـآبوسطول

 ...إنتيف: ســاف إمماثيتيــإسن

 

Bidt tot de Heer namens ons, O mijn meesters en 

vaders de apostelen, en de tweeënzeventig 

discipelen, dat Hij onze zonden vergeeft. 

ون ـنان والسبعـاإلث :لـاء الرسـيا سادتي اآلب :.…أطلبوا

 ..…رــليغف: تلميذا  

 

  



  

 

 

 

Doxologie voor de heilige Markus de Evangelist 

 مارمـرقـس البشيـرذكصـولـوجية للقـديس 
 

Markoc piapoctoloc@ ouoh 

pieuaggelictyc@ pime;re qa 

ni`mkauh@ `nte pimonogenyc 

`nnou]. 

Markos pie apostolos, 

oewoh pie ev-ankhe-

liesties, pe methre ga nie 

em kavh, ente pie mono-

khenies en noetie. 

ولوس أووه طماركوس بى آبوس

بى ميثرى : أنجيليستيسبى إيف 

يه إنتى ب: خانى إمكافه

 .ونوجينيس إن نوتىم

 

O Markus de Apostel, en de Evangelist, de 

getuige van het leed, van de Eniggeboren God. 
اإلله  :د آلالمــــــالشاه :ول واإلنجيليــرســس الـرقـيام

 .دـــــالوحي
 

Ak`i akerouwini `eron@ hiten 

pekeuaggelion@ akt̀cabon 

`m`Viwt nem Psyri@ nem 

Pi`pneuma =e=;=u. 

Ak-ie ak er oe-ooinie eron, 

hieten pek ev ankhelion, ak 

et savon em Efjoot nem 

Epshierie, nem pie 

Epnevma eth-oe-wab. 

: أكئى أكئير أوؤينى إيرون

أك : هيتين بيك إيف إنجيليون

: نيم إبشيرى. وتـإتسافون إم إفي

 .ؤوابـنيم بى إبنفما إث

 

U kwam en verlichtte ons, door uw Evangelie, 

en leerde ons de Vader en de Zoon, en de 

Heilige Geest. 

 :وعلمتنا اآلب واإلبن :بإنجيلك :اـأتيت وأنرت لن

 .دســروح القــوال

 

Akenten `ebolqen `p,aki@ 

`eqoun `epiouwini `mmyi@ 

aktemmon `mpiwik `nte `pwnq@ 

etafì `epecyt `ebolqen `tve. 

 

Ak enten evol gen ep 

kakie, e-goen e-pie oe-

ooinie emmie, ak tem-

mon em pie ooik ente ep 

oon-g, etaf ie e-pesiet 

evol gen etfe. 

: أك إينتين إيفول خين إبكاكي

: إيخون إيبى أوؤينى إممى

: أويك إنتى أبؤنخأكتيمون إمبى 

ول خين ـى إيبيسيت إيفإ إيطاف

 .إتفى

 

U bracht ons uit het donker, naar het Ware Licht, 

en gaf ons van het Brood des Levens, dat neer-

daalde uit de hemel. 

وأطعمتنا  :ور الحقيقيـإلى الن :مةلنا من الظـوأخرجت

 .زل من السماءـذي نـال :ز الحياةـخب

 

Au[i`cmou `n`qryi `nqytk@ `nje 

nivuly tyrou `nte `pkahi@ ouoh 

nekcaji auvoh@ sa auryjc 

`n]oikoumeny. 

Av etshie esmoe en egrie en 

gietk, enzje nie fielie tieroe 

ente ep kahie, oewoh nek 

sazj-ie av-foh, sha av-riekhs 

en tie ie-koemenie. 

: إنخيتكأفتشى إسمو إن إخرى 

رو إنتى ـإنجى نى فيلى تي

أووه نيك ساجى أف : إبكاهى

شا أفريجس إنتى  :وهـف

 .إيكومينى
 

Al de stammen van de aarde, werden 

gezegend door u, en uw woorden hebben 

gereikt, tot de einden der wereld. 

 :ك بلغت إلىـوالـوأق :ل األرضـكل قبائ :تباركت بك

 .المسكونةار ـأقط

 



  

 

 

 

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere 

pieuaggelictyc@ ,ere 

pi`apoctloc@ abba Markoc 

pi;ewrimoc. 

Shere nak oo pe 

martieros, shere pe ev 

ankheliesties, shere pe 

apostolos, Markos pie 

theo-riemos. 

: شيرى ناك أوبى مارتيروس

: شيرى بى إيف آنجيليستيس

: آبوسطولوسشيرى بى 

 .ماركوس بى ثيؤريموس

 
 

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet 

evangelist, wees gegroet apostel, Markus de 

Godsziener. 

رسول ـالسالم لل :السالم لإلنجيلي :دـالسالم لك أيها الشهي

 .ر اإللهــس ناظـمرق

 

Twbh ....@ `w pi;ewrimoc 

`neuagge-lictyc@ abba Markoc 

pi`apoctoloc@ `ntef ,a nennobi 

nan `ebol. 

Toobh em Eptshois e-ehrie 

e-khoon, oo pie theo-riemos 

en ev ankheliesties, Markos 

pie apostolos, entef ka nen 

novie nan evol. 

اوبى ثيؤريموس إن  ... هبطو

ماركوس بى : إيف آنجيليستيس

إنتيف كانين نوفى : آبوسطولوس

 .ولــنان إيف

 

Bidt tot de Heer namens ons, O Godsziener en 

evangelist, Markus de apostel, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

 :رسولـس الـمرق :ر اإلله اإلنجيليـناظ يا : ..… أطلب

 .خطـايانـا لنـا رــليغف

  

Doxologie voor de heilige Georgius (St Joris) 

 ذكصولوجية للشهيد مارجرجس
 

S`asf (=z) `nrompi afjokou 

`ebol@ `nje vy=e=;=u Gewrgioc@ `ere 

pi`sbe `nouro `nanomoc@ eu]hap 

`erof `mmyni. 

Shashf en rompie af 

kho-koe evol, enzje fie 

eth-oe-wab Georgios, e-

re pie eshve en oero en 

anomos, ev tie hap erof 

em mienie. 

و ــشاشف إنرومبى أفجوك

ؤواب ـإنجى في إث: ولــإيف

ى فرى بى إشـإي: وسـجيؤرجي

إفتى هاب : سوإنؤرو إن آنوم

 .روف إممينىـإي

 

De heilige Georgius, heeft zeven jaren voltooid, 

terwijl hij dagelijkt werd veroordeeld, door 

zeventig goddeloze koningen. 

ملكا   01وال  :ديس جاورجيوسـالق :سبع سنين أكملها

 .ومــون عليه كل يـيحكم :نـمنافقي

 

Mpou`svwnh `mpeflogicmoc@ 

oude pefnah] etcoutwn@ oude 

tefnis] `n`agapy@ `eqoun `e`pouro 

P=,=c. 

Em poe esh foonh em pef 

lokhiesmos, oe-ze pef 

nahtie et soe-toon, oe-ze tef 

nieshtie en aghapie, e-goen 

ep oero pie Egriestos . 

: إمبو إشفونه إمبيف لوجيسموس

: اوذى بيف ناهتى إتسوتون

: أوذى تيف نيشتى إن آغابى

 .بى إخرستوس إيخون إبؤرو

 

Zij konden zijn gedachten niet veranderden, 

noch zijn oprechte geloof, noch zijn grote liefde, 

voor Christus de Koning. 

وال  :المستقيم هوال إيمان :ولم يقدروا أن يميلوا أفكاره

 .في الملك المسيح :عظم محبته



  

 

 

 

Nafer'lin nem Dauid@ je 

aukw] `eroi `nje nie;noc tyrou@ 

alla qen `vran `nI=y=c Panou]@ 

ai[i `mpa[i `m`psis nemwou. 

 

Naf er epsalien nem 

Davied, zje av kootie eroi 

enzje nie ethnos tieroe, alla 

gen efran en Iesoes 

Panoetie, ai-etshie em pa 

etshie em ep shiesh ne-

moo-oe. 

جى : ناف إيربسالين نيم دافيد

آفكوتى إيروى إنجى نى إثنوس 

ن إفران إن إيسوس ـالالخي: تيرو

آيتشى إمباتشى إم : بانوتى

 .وؤـإبشيش نيم

 

Hij zong met David, zeggend: “Alle volken 

omringden mij, maar in de naam van Jezus mijn 

God, heb ik ze overwonnen.” 

لكن  :أحاط بي جميع األمم: ل مع داود قائال  ـرتـوكان ي

  .ت منهمـأنتقم :وع إلهيـبإسم يس

 

Ounis] gar pe pektaio@ `w pa=o=c 

`pouro Gewrgioc@ ere P=,=c rasi 

nemak@ qen Ieroucalym `nte 

`tve. 

Oe-nieshtie ghar pe pek 

tajo, oo pa tshois ep 

oero Georgios, e-re pie 

Egriestos rashie nemak, 

gen Jerosaliem ente etfe. 

: وــبي بيك طاي ارــأونيشتى غ

ؤرو ــشويس إبتأوبا

رى بي ــإي: ؤرجيوسـجي

خين : اكــإخرستوس راشى نيم

 .يــهم إنتى إتفــاليــروسـيي
 

Groot is uw eer, O mijn meester en koning 

Georgius; Christus verblijdt zich met u, in 

het hemelse Jeruzalem. 

 :دي الملك جاورجيوسـياسي :عظيمة هي كرامتك

 .لسمائيةفي أورشليم ا :كـرح معـالمسيح يف

 
 

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere 

piswij `ngenneoc@ ,ere 

pia;lovoroc@ pa=o=c `pouro 

Ge`wrgioc. 

Shere nak oo pie 

martieros, shere pie et-

shoikh en khen-ne-os, 

shere pie athloforos, pa 

tshois ep oero Georgios.  

: روســرى ناك اوبى مارتيــشي

إنجيــه نيـــه رى بى تشويج ــشي

رى بى ــشي: أوس

ويس ــشتبا: وروســلوفـأث

 .وســـــؤرو جيؤرجيــإب
 

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet 

moedige held, wees gegroet strijder, koning 

Georgius (St Joris). 

السالم  :دـالسالم للشجاع المجاه :دـالسالم لك أيها الشهي

 .دي الملك جاورجيوسـسي :لالبس الجهاد

 

Twbh ....@ `w pi`a;lovoroc 

`mmartu-roc@ pa=o=c `pouro 

Ge`wrgioc@ `ntef ,a nennobi 

nan ebol. 

Toobh em Eptshois e-ehrie 

e-khoon, oo pie athloforos 

em martieros, pa tshois ep 

oero Georgios, entef ka nen 

novie nan evol. 

وروس ــلوفـأوبى أث: ....هبطو

ؤرو ـشويس إبتبا: روســإممارتي

 ...إنتيف: وســجيؤرجي

 

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder 

martelaar, mijn meester koning Georgius, dat Hij 

onze zonden vergeeft. 

سيدي الملك  :دـد المجاهـأيها الشهي : .… أطلب

 ...رــليغف :جاورجيوس

 

  



  

 

 

 

Doxologie voor de heilige Filopatier Mercurius 

 ذكصـولـوجية للشهيـد أبو سيفيـن
 

Vilopatyr Merkourioc@ 

pirem`njom `nte P=,=c@ 

af]hiwtf `n]panopli`a@ nem 

piqwk tyrf `nte pinah]. 

Filopatier Merkorios, pie 

rem en khom ente pie 

Egriestos , af tie hiotf en tie 

panoopleeja nem pie gook 

tierf ente pie nahtie. 

بي : وســر ميركوريــفيلوباتي

وم إنتيه بي ــم إن جــري

أفتي هيـُّوتف إنتي : إخرستوس

وك تيرف ــم بي خــني: اــبانوبليـَّ 

 .ه بي ناهتيــإنتي
 

Filopatier Mercurius, de krachtige van Christus, 

deed de helm aan, en de hele wapenuitrusting 

van het geloof.  

لبس  :وي بالمسيحـــالق :وسـوريـمحب اآلب مرق

 .انــالح االيمــوكل س :وذةــالخ

 

Ouoh af[i qen tefjij@ `n]cyfi 

`nroc̀nau@ ;yeta piaggeloc `nte 

P=o=c tajroc@ qen tefjij 

`nouìnam. 

Oewoh af etshie gen tef zj-

iezj, en tie siefie en ro 

esnav, thie e-ta pie 

ankhelos, ente Eptshois 

takh-ros, gen tef zj-iezj en 

oe-wie nam. 

: جأووه آفتشي خين تيف جيـ

ثي إيه : إنتي سيفي إنرو إسناف

طا بي آنجيلوس إنتيه إبتشويس 

و ـإن جخين تيف جيـ: وسرـطاج

 .امـإين
 

En hij nam in zijn hand, het 

tweesnijdendzwaard, dat de engel des Heren, 

vestigde in zijn rechterhand. 

تـال :نـف ذا الحديــالسي :دهــذ بيــوأخ ه مالك ــذي ثبــ 

 .ده اليمنىــفي ي :ربـال

 

Afsenaf `epipolemoc@ qen 

]jom `nte P=,=c@ afsari 

`eniBarbaroc@ qen ounis] 

`nerqot. 

Af shenaf e-pie pole-

mos, gen tie khom ente 

pie Egriestos , af sha-rie 

e-nie Barbaros, gen oe-

nieshtie en er-got. 

: أفشيه ناف إيه بي بوليه موس

وم إنتيه بي ـخين تي ج

أفشاري إيه ني : إخرستوس

إن  خين او نيشتي: بارباروس

 .إرخوت
 

Hij trad in de oorlog, met de kracht van 

Christus, en hij doodde de Barbaren, met 

grote wonden. 

 :رـوقـتل البرب :وة المسـيحـبق :مضى الى الحرب

 .بجراحات عظيمة

 
 

Afernumvin `ebolha na `pkahi@ 

ouoh afkw] `nca na nivyoùi@ 

af[oji qen pi`ctadion@ `nte 

]metmarturoc. 

Af er niemfien evol ha na 

ep kahie, oewoh af kootie e-

na nie fie oe-wie, af et-

shozj-ie gen pie estazion, 

ente tie met martieros. 

ول ها نا ــن إيفــر نيمفيــأفئي

وتي إيه ناني ــأووه أفك: إبكاهي

ن بي ـأفتشوجي خي: ؤويــفي

ت ــه تي ميــإنتي: نواذي أــإسط

 .روســـــمارتي
 

Hij weigerde het aardse, en vroeg het hemelse, 

en werd aangemoedigd in de strijd, van het 

martelaarschap. 

 :ع فىـوتشـج :وطلب السمائيات :ظ عن األرضياتـتيق

 .ادةـدان الشهـمي



  

 

 

 

Af]sipi `nDekioc@ piouro 

`nacebyc@ hiten tefnis] 

`nhupomony@ nem `pqici `nte 

nibacanoc. 

Af tie shiepie en Dekios, 

pie oero en a-sevies, 

hieten tef nieshtie en 

hiepo-monie, nem ep 

giesie ente nie vasanos. 

ه أوس ـه كيـبي إن ذيـأفتي شي

ن ـهيتي: سـبي أورو إن آسيه في

نيم : ونيـومـف نيشتي إنهيبـتي

 . وســني فاصانه ـإيخيسي إنتي

 
 

Hij schande Decius, de goddeloze koning, 

door zijn grote geduld, en de pijn van de 

martelingen. 

 :مــره العظيــبصب :قـالملك المناف :وســأفضح داكي

 . اتــباب العذــوتع

 
 

Qen nai afervorin `mpi`,lom 

`natlwm@ `nte ]metmarturoc@ 

afersai nem ny`e;ouab tyrou@ 

qen `t,wra `nte ny`etonq. 

 

Gen nai af er forien em 

pie eklom en atloom, 

ente tie met martieros, 

af er shai nem nie eth-

oe-wab tieroe, gen et 

goora ente nie et ong. 

خين نـاي أفئيرفـورين إمبي 

إنتيـه تي ميت : إكلـوم إن أتلـوم

شاي نيم ني  أفئيـر: مارتيـروس

خين إتخـورا : إثـؤواب تيـرو

 .إنتيـه ني إتؤنخ

 
 

Zo droeg hij de kroon van het martelaarschap, 

die niet verwelkt, en hij vierde met alle heiligen, 

in het land der levenden. 

وعـ يد مع  :ضمحلغير المُ  :ل الشهادةـذا لبَس أكليـوبه

 . حياءاألورة ـفى ك :ديسيـنـجـميع الق

 
 

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere 

piswij `ngenneoc@ ,ere pi`a;lo-

voroc@ Vilopatyr Merkourioc. 

 

Shere nak oo pie 

martieros, shere pie et-

shoikh en khen-ne-os, 

shere pie athloforos, 

Filopatier Merkorios 

شيـــــريه ناك أوبي 

شيريه بي : مارتيــــــروس

: شويج إنجيــه نيـــه أوس

: شيريــه بي أثلوفــــوروس

 .فيلوباتيـــــر ميركوريوس
 

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet 

moedige held, wees gegroet strijder, 

Filopatier Mercurius. 

السالم  :السالم للشجاع البطل :دـالسالم لك أيها الشهي

 .وسـوريـمحب اآلب مرق :دـللمجاه

 
 

Twbh ....@ `w pia;lovoroc 

`mmartu-roc@ Vilopatyr 

Merkourioc@ `ntef ,a nennobi 

nan ebol. 

Toobh em Eptshois e-

ehrie e-khoon, oo pie 

athloforos em martieros, 

Filopatier Merko-rios, 

entef ka nen novie nan 

evol. 

إهـري طوبه إيه إم إبتشويس إيه 

أو بي : إيه جون

: أثلـوفـــــــوروس إم مارتيروس

إنتيف : فيلوباتيـر ميركوريـوس

 .كا نين نوفي نان إيفـول

 

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder, 

martelaar, Filopatier Mercurius, dat Hij 

onze zonden vergeeft. 

محب اآلب  :دـأيها الشهيد المجاه : .… أطلب

 .اـــا خطايانـر لنــليغف :وسـوريـمرق

 



  

 

 

 

Doxologie voor de heilige Mina de wonderdoener 

 د مارمينا العجايبىـللشهي ذكصولـوجية
 

Eswp oun `nte pirwmi@ 

jemhyou `mpikocmoc tyrf@ 

`ntef]̀oci `ntef'u,y@ ou pe 

paiwnq `ne`vlyou. 

 

E-shoop oen ente pie 

roomie, zjem heejoe em 

pie kosmos tierf, entef 

tie o-sie entef epsieshie, 

oe-pe pai oon-g en e-

efleejoe. 

 يب يــهوب أون إنتــشه إي

 يو إمبــجيم هي: يروم

تى  فــإنتي: رفــوس تيــكوزم

 يأوب: ف إبسيشىــأوسى إنتي

 .وــإفلي يــهأونخ إن إ ياــب

 
 

Wat baat het de mens, als hij de gehele 

wereld won, en zijn ziel verloor, dit zou 

een ijdel leven zijn. 

فما هي  :ر نفسهـكله وخس :مـان العالــإذا ربح اإلنس

 .ةـاة الباطلـالحي :ذهــه

 
 

Pi`agioc apa Myna@ afcwtem 

`nca ]̀cmy `nnou]@ af,w 

`mpikocmoc tyrf `ncwf@ nem 

pef`wou e;natako. 

Pie akhios ava Mina, af 

sootem en sa tie esmie 

en noetie, af koo em pie 

kosmos tierf ensoof, 

nem pef oo-oe ethna-

tako.  

أفسوتيم : مينا وس آباـبى آجي

أفكو : يإن نوت يإزم يإنسات

: رف إنسوفـكوزموس تي يإمب

 .نيم بيف أو أوو إثناطاكو

 

 

De heilige abba Mina, hoorde de Goddelijke 

stem, en hij verliet de hele wereld, en haar 

verdorven eer. 

 :مرك عنه العالـوت :سمع الصوت اإللهي :ديس آباميناـالق

 .دـده الفاسـكله ومج

 

Af] `ntef'u,y `e`vmou@ nem 

pefcwma `epi`,rwm@ afsep 

hannis] `mbacanoc@ e;be 

Psyri `mV] etonq. 

 

Af tie entef epsieshie e-

efmoe, nem pef sooma 

e-pie ekroom, af shep 

han nieshtie em va-

sanos, ethve epshierie 

em Efnoetie et oon-g. 

: وـإى إفم يأفتى إنتيف إبسيش

: رومـإك يبه نيم بيف سوما إي

: وسـانصإمفا يأفشيب هان نيشت

 .إتؤنخ يإم إفنوت يرـإبشي يـهإثف

 

 

Hij gaf zijn ziel tot aan de dood, en zijn lichaam 

tot aan het vuur, en ontving grote leed, omwille 

van de Zoon van de Levende God. 

ل عذابات ــِ وقبَّ  :ارــجسده للنو :ذل نفسه للموتـوب

 .ه الحيـل ابن اللــألج :عظيمة

 
 

  



  

 

 

 

E;be vai aPencwtyr@ olf 

`eqoun `etefmetouro@ af] naf 

`nni`aga;on@ nyete `mpe bal nau 

`erwou. 

Ethve fai a Pensootier, 

olf iegoen e-tef met oro, 

af tie naf en nie 

aghathon, nie e-te em pe 

val nav eroo-oe. 

ه أولف إي: آبين سوتير يفا يهإثف

 يأفت: تيف ميت أوروبخون إ

 يإيت ين: آغاثون يناف إن ن

 .رؤوه فال ناف إي يإمب

 
 

Daarom hief onze Verlosser hem op, tot Zijn 

Koninkrijk, en gaf hem de goede gaven, die geen 

oog heeft gezien. 

 :وأعطاه الخيرات :إلى ملكوته :ذا رفعه مخلصناـفله

 .نـرها عيـم تلالتي 

 

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere 

piswij `ngenneoc@ ,ere 

pia;lovoroc@ pi`agioc apa 

Myna. 

Shere nak oo pie 

martieros, shere pie et-

shoikh en khen-ne-os, 

shere pie athloforos, pie 

akhios ava Mina. 

: مارتيروس يناك أوب يشير

إنجيــه نيـــه شويج  يب يرــشي

: وروسـرى بى آثلوفــشي: أوس

 .وس آباميناــبى آجي

 
 

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet 

moedige held, wees gegroet strijder, de heilige 

abba Mina. 

السالم  :دـالسالم للشجاع المجاه :دـيالسالم لك أيها الش

 .ديس أباميناـالق :لالبس الجهاد

 

Twbh ....@ `w pia;lovoroc 

`mmartu-roc@ pi`agioc apa Myna@ 

`ntef ,a nennobi nan ebol. 

Toobh em Eptshois e-ehrie 

e-khoon, oo pie athloforos 

em martieros, pie akhios 

ava Mina, entef ka nen 

novie nan evol. 

وروس ـأوبى آثلوف..: هبطو

 : إممارتيروس

إنتيف كانين : وس آباميناـبى آجي

 .ولـوفى نان إيفـن

 

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder 

martelaar, de heilige abba Mina, dat Hij 

onze zonden vergeeft. 

ر ـليغف :ديس أباميناـالق :دــد المجاهـأيها الشهي .:... اطلب

 .اـلنا خطايان

 

Doxologie voor de heilige, de martelares Dimjana 

 ذكصولـوجيـة للقـديسـة الشهيــدة دميانـة
 

}alou `ncaby `mpar;enoc@ 

]cwtp `nkuria `mmyi@ ]selet 

`nte P=,=c@ ]agia Dumi`any. 

 

Tie aloe en-savie em 

parthenos, tie sootp en 

kieria emmie, tie shelet 

ente pie Egriestos, tie 

akhia Dimianie. 

: تي آلو إنصافي إمبارثيه نوس

تي : تي صوتب إن كيريا إممي

تي : شيليت إنتيه بي إخرستوس

 .آجيــَّا تيمياني

 
 

De wijze maagdelijke jonge vrouw, de 

ware uitverkoren vrouw, de bruid van 

Christus, de heilige Dimjana. 

روس ـارة عـالب :الحكيمة المختارة :ذراءـة العـالصبي

 .ـةالقـديسة دميان :المسـيح

 
 

  



  

 

 

:ai icjen tecmetalou@ acmeh 

`ebol qen ]covia@ acmoc] 

`nnikocmikon@ acmenre 

`n]par;eni`a. 

Thai is zjen tes-met a-

loe, asmeh evol gen tie 

sofia, asmostie en nie 

kosmiekon, asmen-re en 

tie parthenia. 

: ثاي يس جين تيس ميت آلو

: إسميه إيفــول خين تي صوفيــا

: أسمــوستي إن بي كوزميكـون

 .أس مينريه إنتي بارثينيـا

 
 

Zij was vervuld met wijsheid, vanaf haar 

jeugd, ze haatte het wereldse, en had de 

maagdelijkheid lief. 

فـبغضت  :من الحكمة منـذ صباها :تألهذه التى إمت

 .ــةوأحبت البتولي :العالميات

 
 

Acswpi `n]ar,y@ `nlumyn `nte 

pioujai@ `;mau `n`hme 

`mpar;enoc@ qen pipurgoc eta 

peciwt kotf. 

 

As shoopie en tie arshie, 

en liemien ente pie oe-

khai, ethmav en ehme 

em parthenos, gen pie 

pierghos e-ta pes-joot 

kotf. 

إن : أس شـوبي إنتي أرشي

إثماف : ليميـن إنتيـه بي أو جـاي

خين بي : إن إهميـه إمبارثينـوس

بيــرغـوس إيه طا بيـس يــوت 

 .كوتـف

 
 

Ze werd het hoofd, en een haven van redding, en 

de moeder van veertig maagden, in de toren die 

haar vader had gebouwd. 

ن ـوأما  لألربعي :ة وميناء للخالصـصارت رئيس

  .اـاه لها أبوهـبن :ذىـفى القصر ال :ذراءــع

 
 

Afjwl `ebol `mP=,=c@ actac;o 

`mmof `nje tefseri@ etacmenre 

`mmof `nje Demi`any@ af[i 

`n]metmarturia. 

Af-khool evol em pie 

Egriestos , as tasto emmof 

enzje tef sherie, etas men-re 

emmof enzje Dimianie, af-

etshie en tie met martieria. 

: أفجول إيفـول إم بي إخرستوس

أسطاسطو إمموف إنجيه تيف 

إيه طاس مينريه إمموف : شيري

أفتشي إنتي ميت  :إنجيه تيمياني

 .مارتيريـا
 

Toen hij Christus verloochende, heeft zijn 

liefhebbende dochter Dimjana, zijn geloof 

herstelt, en hij ontving het martelaarschap. 

الـتي  :ةه دميـانـــــــرد ته أبنت :ر بالمسيحــــــولمـا كـف

 .ةادــــال الشـهـــفـن :هــــأحبت

 
 

E;be vai afouwrp `nje `pouro@ 

afouahcahni qen necqici@ 

acsep `mkah `noumys `ncop@ ac[i 

`n]metmarturia. 

 

Ethve fai af oe-oorp 

enzje ep-oero, af oe-

ahsahnie gen nes giesie, 

as shep em kah en oe-

miesh ensop, as-etshie 

en tie met martieria. 

أوأورب إنجيه إثفيه فـاي أف 

أف أو آهساهني خين : إبـؤرو

أس شيب إمكاه إن : نيس خيسي

أستشي إنتي : أو ميش إنصوب

 .ميت مارتيريــا

 
 

Daarom gaf de koning het bevel, om haar te 

martelen, zij verdroeg het vele lijden, en ontving 

het martelaarschap. 

 :اـــره بتعذيبهــــالملك أم :لـــذا أرســل هــــمن أج

 .ةادـــــت الشهـونال :دةــفقبلت آالمات ع

 

  



  

 

 

Piehme =e=’ =u `mpar;enoc@ 

`enauswpi nemac qen pipurgoc@ 

au[i `n]-metmarturia@ qen 

pi`ehoou `nouwt nemac. 

Pie ehme eth-oe-wab em 

parthenos, e-nav shoopie 

nemas gen pie pierghos, av-

etshie en tie met martieria, 

gen pie eho-oe en oe-oot 

nemas.  

بي إهميه إثؤواب إمبارثيه 

إيه ناف شوبي نيه ماس : نـوس

أفتشي إنتي : خبن بي بيـرغـوس

خين بي إيه هـوؤ : ميت مارتيريا

 .نيه ماس إن أو أوت
 

De veertig heilige maagden, die met haar 

waren in de toren, ontvingen het 

martelaarschap, in één dag met haar.  

 :معها فى القصر :واــــذراء الذين كانــــواألربـعـون ع

 .دــوم واحــــفى ي :ادة معهاــوا الشهــــنال

 
 

Wounia] `n;o Dumi`any@ 

]selet `nte pinumvioc@ 

]mona,y `mpar;enoc@ ]cwtp 

`mmyi` mmarturoc. 

Oo-oe-neejatie entho 

Dimianie, tie shelet ente 

pie niemfios, tie 

monagie em parthenos, 

tie sootp emmie em 

martieros.  

تي : أو أو نيــاتي إنثــو تيمياني

شيليــت إنتيــه بي نيمفيـــوس 

: ارثيــه نــوستي مونــاخي إمب

تي صوتــب إممي إم 

 .مارتيــروس

 
 

Gezegend bent u Dimjana, de bruid van de 

bruidegom, de maagdelijke non, de 

uitverkoren ware martelares. 

 ولـة البـتـالراهب نـروس الختــع :طوباك أنِت يادميانه

 .ةـدة الحقيقيـالشهي :ارةـالمخت

 

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w 

]selet `nte P=,=c@ ]agia 

Dumi`any@ `ntef ,a nennobi nan 

`ebol. 

Toobh em Eptshois e-

ehrie e-khoon, oo tie 

shelet ente pie Egriestos, 

tie akhia Dimianie, entef 

ka nen novie nan evol. 

 ... طوبه إيه إم إبتشويس 

أوتي شيليت إنتيه بي 

 : إخرستوس

إنتيف كا نين : آجيا تيمياني تي

.... 
 

Bidt tot de Heer namens ons, O bruid van 

Christus, de heilige Dimiana, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

ديسة ـالق :ياعـروس المسيح :رب عناــأطلبى من ال

 .ر لنا خطاياناـليغف :دميانه

  

  



  

 

 

Doxologie voor de heilige Antonius vader der monniken 

 ذكصولـوجيــة لألنبا أنطونيــوس أبـو الــرهبــان
 

Bwl `ebol qen netenhyt@ 

`nnimokmek `nte ]kakia@ nem 

nimeùi etsebswb@ et`iri 

`mpinouc `n,aki. 

Vool evol gen ne ten 

hiet, en nie mok mek 

ente tie kakeeja, nem nie 

mevie et-shev shoov, et 

ierie em pie noes en 

kakie. 

إن : فـول إيفـول خين ني تينهيت

نيم : ني موك ميك إنتيه تي كاكيا

إتئيري : ني ميفئي إتشيب شوب

 . إمبي نوس إتكاكي 

 

 

Wendt af van uw harten, de gedachten van het 

kwaad, en de misleidende overdenkingen die het 

verstand verduisteren. 

 :ةـر والظنون الخداعــأفكار الش :مـن قلوبكموا ــأنزع

 . لـــــالتى تظلم العق

 
 

Arinoin qen ou]̀h;yf@ 

`nnika;ar-twma et[oci@ `nte 

penmakarioc `niwt@ pa=o=c pinis] 

abba Antwni. 

 

Arie no-ien gen oe-tie 

eh-thief, en nie kathar-

tooma et-etshosie, ente 

pen makarios en joot, pa 

tshois pie nieshtie ava 

Antonie. 

: آري نوإين خين أوتي إهثيف

إنتيه : إنني كاثارطوما إتـتشوسي

باتشويس : بين ماكاريوس إنيوت

 .بي نيشتي آفا أنطوني

 

 

Begrijp met inzicht, de grote wonderen, 

van onze gezegende vader, mijn grote 

meester abba Antonius. 

التى ألبينا  :إلى المعجزات العالية :تـفهموا بتأمل

 .دى العظيم أنبا أنطونيوسـسي :الطوباوى

 
 

Vai etafswpi nan `n[aumwit@ 

`nlumyn `nte pioujai@ af;whem 

`mmon qen oùerouwt@ `eqoun 

`epiwnq `n`eneh. 

Fai etaf shoopie nan en 

etshav mooit, en liemien 

ente pie oe-khai, af thoo-

hem emmon gen oe e-roe-

oot, e-goen e-pie oon-g en 

eneh. 

فاي إيه طاف شوبي نان إن 

إن ليمين إنتيه بي : تشاف مويت

أفثوهيم إممون خين أو : أوجاي

إيه خون إيه بي : إر أو أوت

 .أونخ إن إيه نيه
 

Hij werd voor ons een gids, en een haven tot 

behoud, die ons met vreugde opriep, tot het 

eeuwige leven. 

ا ـودعان :دا  وميناء خالصــمرش :اــذى صار لنــهذا ال

 .ةـاة األبديــإلى الحي :بفرح

 
 

  



  

 

 

Apic̀;oinoufi `nte nef̀arety@ ] 

`m`pounof `nnen'u,y@ `m`vry] 

`mpiarwmata@ etryt qen 

piparadicoc. 

 

A pie estoi noefie ente 

nef a-retie, tie em ep 

oenof en nen epsie-shie, 

em efrietie em pie 

aroomata, et-riet gen pie 

paraziesos. 

آبي إسطوي نوفي إنتيه نيف 

تي إم إبؤنوف إن نين : آريه تي

إم إفريتي إمبي : إبسيشي

إتريت خين بي : آروماطا

 .باراذيسوس

 
 

De wierook van zijn deugdzaamheid, gaf 

vreugde aan onze zielen, zoals de 

bloeiende amber, in het paradijs. 

 :ل العـنـبرـمث :أعطى الفـرح لنفوسنا :ور فـضائلهـبخ

 .ردوسـر فى الفــالُمزه

 
 

Marentajron qen pinah]@ 

etcoutwn qen oume;myi@ `nte 

pinis] Antwnioc@ enws `ebol 

`enjw `mmoc. 

 

Maren takhron gen pie 

nahtie, et-soetoon gen 

oe-methmie, ente pie 

nieshtie Antonios, en 

oosh evol en khoo 

emmos. 

: مارين طاجرون خين بي ناهتي

إنتيه : إتصوطون خين أو ميثمي

إنؤش : بي نيشتي أنطونيوس

 .إيفـول إفجـو إمموس

 

 

Laat ons waarlijk stand-vastig zijn, in het 

oprechte geloof, zoals de grote Antonius, 

roepende en zeggende: 

ذي للعظيـم ـال :مـان المستقيـفى اإليم :ةـت بالحقيقـفلنثب

 .نـصارخين قائلي :أنطونيوس

 
 

Je aikw] ouoh aijimi@ ai`eretin 

ouoh ai[i@ aikwlh ouoh ]nah]@ 

je cena`aouwn nyi. 

Zje ai-kootie oewoh ai 

zj-iemie, ai e-re tien 

oewoh ai et-shie, ai-

koolh oewoh tie nahtie, 

zje se-na a-oe-oon nie. 

: جي آي كوتي أووه آي جيمي

آي : آي إيه ريتين أووه آي تشي

جي سينا آ : كوله أووه تي ناهتي

 .أوأون ني

 

“Ik zocht en ik vond, ik vroeg en ik kreeg, 

ik klopte en 

أنه  :رعُت وأؤمنـق. ذتُ ـفأخ تُ ـسأل :دتُ ــوجـطلبُت ف

 .سيفـُتح لى
 

<ere peniwt abba Antwnioc@ 

piqybc `nte ]metmona,oc@ 

,ere peniwt abba Paule@ 

pimenrit `nte P=,=c. 

Shere penjoot Anto-nios, 

pie gievs ente tie met 

monagos,  

shere penjoot ava Pavle, pie 

menriet ente pie Egriestos . 

 

بي : شيريه بين يـوت أنطونيوس

: خيبس إنتيه تي ميت موناخوس

بي : شيـري بين يـوت آفا بافليه

  .مينريت إنتيه بي إخرستوس

 

Wees gegroet onze vader Antonius, de lamp van 

het klooster-wezen, wees gegroet onze vader 

abba Paulus, de geliefde van Christus. 

 :ةـمصبـاح الـرهبن :وسـأنطوني اـالسالم آلبين

 . حبيب المسيح :السالم ألبينا أنبا بوال
 

  



  

 

 

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w 

na=o=c `nio] `mmainousyri@ abba 

Antwnioc nem abba Paule@ 

`ntef ,a nennobi nan `ebol. 

Toobh em Eptshois e-ehrie 

e-khoon, oo na-tshois en 

jotie em mai noe shierie,  

ava Antonios nem ava 

Pavle, entef ka nen novie 

nan evol. 

طوبه إيه إم إبتشويس إيه إهـري 

أوناتشويس إنيـوتي : إيه جـون

آفـا : إمماي نوشيـري

إنتيف : أنطونيـوس نيم آفـا بافليه

 .ي نان إيفــولكا نين نوف
 

Bidt tot de Heer namens ons, O onze meesters en 

vaders die hun kinderen lief hadden, abba 

Antonius en abba Paulus, dat Hij onze zonden 

vergeeft. 

ن محبى ـرب عنا ياسيدى األبويـطلبا من الإ

 .ر لنا خطاياناــوس وأنبا بوال ليغفـأوالدهما أنطوني

 

Doxologie voor de heilige abba Mozes de Zwarte 

 األســود وسىــا مــأنب ديســلقذكصولـوجيــة تقــال ل
 

Pisorp `mmarturoc =e=;=u@ 

`etafjwk `ebol `nkalwc@ qen 

pitwou `nte Sihyt@ pe peniwt 

=e=;=u abba Mwcy. 

Pie shorp em-martieros 

eth-oe-wab: etaf khook 

evol en-kaloos, gen pie 

too-oe ente Shiehiet, pe 

penjoot ethoe- wab ava 

Moosie. 

  بى شورب إممارتيروس

إيطاف جوك إيفول : إثؤاب

خين بى توؤ إنتى : إنكالوس

بي بينيوت إثؤاب آفا : شيهيت 

 .موسى

 

De eerste heilige martelaar, die waarlijk 

vervolmaakt is, op de berg Shihiet, is onze 

heilige vader abba Mozes. 

ل ــفى جب ،اــكمل حسن يذــديس الـالق ،د األولــالشهي

 .وسىـديس أنبا مـونا القــو أبـه ،شيهات

 

Afswpi gar `nouref]@ efoi 

`nho] oube nide-mwn@ af̀ohi 

`eratf hijen ]petra@ kata 

`ptupoc `mpi`ctauroc. 

Af shoopie ghar en oe-

reftie, ef-oi en hotie oe-

ve nie zemoon, af-ohie 

eratf hiezjen tie petra, 

kata ep tiepos em pie 

estavros. 

 إفؤى : أفشوبى غار إنؤريفتى

أفؤهى : إنهوتى أوفى نى ذيمون

كاطا : إيراتف هيجين تى بيترا

 .إبتيبوس إمبى استافروس

 

Want hij werd een strijder, die door de 

duivels werd gevreesd, hij stond op de 

rots, als een symbool van het Kruis. 

ف ــووق ،ضد الشياطين ا  ــــوفــمخ ،ا  ـألنه صار محارب

 .بــال الصليــرة كمثـعلى الصخ

 

  



  

 

 

 

Hiten tefnis] `nhupo-mony@ 

nem piqici nte nibacanoc@ 

afervorin `m-pi`,lom@ `nte 

]metmar-turoc. 

Hieten tef nieshti en 

hiepomonie, nem ep 

gisie ente nie vasanos, 

af er forien em pie 

eklom, ente tie met 

martieros. 

  هيتين تيف نيشتى

نيم إبخيسى : إنهيبومونى

: انتى نى فاسانوس

انتى : أفئيرفورين إمبى إكلوم

 .تى ميت مارتيروس
 

Door zijn grote geduld, en het leed van de 

martelingen, droeg hij de kroon, van het 

martelaarschap. 

ل ـــــكليإس ـــــلب ،ذاباتــب العــوتع ،رهــم صبــظـبع

 .ادةـــالشه

 

Afhwl `e`p[ici qen pi`pneuma@ 

`eqoun `enef-ma`nemton@ 

`etafcebtw-tou `nje P=o=c@ 

`nny`e;mei `mpefran =e=;=u. 

Af hool e-ep et-shiesie 

gen pie pnevma, e-goen 

e-nef ma en-emton, etaf 

seb-too-toe enzje 

Eptshois, en nie ethmeej 

em pef ran eth-oe-wab. 

  أفهول إى إبتشيسى خين بى

إيخون إى نيف ما ان : إبنفما

إيطاف سيفتوتو إنجى : إمطون

إن نى إثمى إمبف ران : إبشويس

 .بإثؤا

 

Hij vloog in de geest naar de hoogten, naar de 

plaats van rust, die de Heer bereid heeft, voor 

hen die Zijn Heilige Naam lief-hebben. 

التى  ،احـإلى مواضع الني ،وــروح إلى العلــب بالـذه

 .دوســلمحبى اسمه الق ،ربــا الـدهـأع

 

Afcwjp nan `mpefcw-ma@ nem 

pef`cpyleon =e=;=u@ e;renjwk 

`ebol `nqytf@ `mpefer̀vmeùi 

ettaiyout. 

Af sookh-b nan em pef 

sooma, nem pef espie-

leon eth-oe-wab, ethren 

khook evol en gietf, em 

pef er efmevie et-tajoet. 

 نيم : أفسوجب نان امبيفوما

إثرين : بيف إسبيليؤن إثؤاب

امبيف  :جوك إيفول إنخيتف

 .إرأفمفئى إتطايوت

 

Hij liet voor ons zijn lichaam, en zijn 

heilige cel achter, zodat wij daar mogen 

volbrengen, zijn eervolle gedach-tenis. 

 ،ل فيهاـلنكم ،ةـدســارته المقـومغ ،دهـا جســوأبقى لن

 .رمــتذكاره المك

 

Enws `ebol enjw `mmoc@ je V] 

`nabba Mwcy@ nem nyètaujwk 

`ebol ne-maf@ `ariounai nem 

nen'u,y. 

En oosh evol en khoo 

emmos, zje- Efnoetie en 

ava Moosie, nem nie 

etav khook evol nemaf, 

arie oe-nai nem nen 

epsie-shie. 

 إنوش إيفول إنجو إمموس :

نيم بى : جى إفنوتى إن آفا موسى

آرى : إيطاف جوك إيفول نيماف

 .أوناى نيم تين إبسيشى

 

Nu dan, laten wij uit-roepen en zeggen: “O God 

van abba Mozes, en van hen die vol-maakt zijn 

geworden met hem, ontferm u over onze zielen.” 

وا ـــن كملـذيـوال ،وسىـا مـله أنبإيا  ،نـليـاذ نصرخ قائ

 .اــوسنـاصنع رحمة مع نف ،هـمع



  

 

 

 

Ouoh `ntensasni `eni-ws@ 

`etafcebtwtou `n-ny=e=;=u@ 

`etauranaf icjen `p̀eneh@ e;be 

toùagapy `eqoun `erof. 

Oewoh enten shash-nie 

e-nie-oosh, etav seb-too-

toe en nie eth-oe-wab, 

etav ra-naf ies zjen ep 

eneh, ethve toe aghapie 

e-goen erof. 

  شاشنى إينى أووه إنتين

إيطاف سيفتوتو إن نى : أوش

إيطافر اناف يسجين إب : إثؤاب

إثفى تو آغابى إيخون : إينيه

 .ايروف

 

Dat wij de belofte verkrijgen, die Hij heeft 

bereid voor de heiligen, die Hem hebben 

behaagd van aanvang af, wegens hun grote liefde 

voor Hem. 

ن ــذيـال ،نــديسيـدة للقــعالمُ  ،دــبالمواعيوز ــونف

 .هــم فيــل حبهـألج ،دءـأرضوه منذ الب

 

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w 

pa=o=c `niwt abba Mwcy@ nem 

nefsyri `n`ctaurovoroc@ `ntef 

,a nennobi nan `ebol. 

Toobh em Eptshois e-

ehrie e-khoon, o pa-

tshois en joot ava 

Moosie, nem nef shierie 

en estavro-foros, entef 

ka nen novie nan evol. 

  أوباشويس :  …طوفه

نيم : إنيوت آفا موسى

ثيفشيرى ان 

 ..إنتيف : استافروفوروس

 

Bid tot de Heer namens ons, o mijn meester en 

vader abba Mozes, en al zijn zonen de kruis-

dragers, dat Hij onze zonden vergeeft. 

اس ـوأوالده لب ،وسىـا مــدى اآلب أنبـياسي ،أطلب عنا

 .خطـايـانـاا ــر لنــليغف ،الصليب

 

Doxologie voor de heiligeabba Arsenius, de leraar van de kinderen 

van de keizers 

 ذكصولـوجيــة لألنبا أرســانيـوس معـلم أوالد المــلــوك
 

Arcenioc pinis] `ncaq@ af,w 

`mpikocmoc tyrf `ncwf@ nem 

pef`wou e;na-tako@ afcwtem 

ǹca-]̀cmy `nnou]. 

Arsenios pie nieshtie en 

sag, af koo em pie 

kosmos tierf ensoof, 

nem pef oo-oe ethna-

tako, af sootem en sa tie 

esmie en noetie. 

  أرسانيوس بى نوخ

تيرف  أنساخ أفكو بكوزموس

إنسوب نيم تيف أوأو 

ايثناتاكو أفسوتيم إنسانى 

 .إزمى ام افنوتى
 

Arsenius de grote leraar, verliet de gehele 

wereld, met haar vergan-kelijke eer, toen 

hij de stem van God hoorde: 

ارسـانيـوس كبيـر المعلميـن، تـرك العـالـم كلـه عنـه، 

 .الصـوت اإللهيومجـده الفـاني، وسمع 

 

  



  

 

 

 

Je vwt `ebolha nirwmi@ 

ek`enohem `ntek'u,y@ Arcenioc 

afhwl `e`p-safe@ afsepqici 

emasw e;be P=,=c. 

Zje foot evol ha nie 

roomie, ek-e nohem 

entek epsie-shie, 

Arsenios af hool e-ep 

sha-fe af shep giesie 

emasho ethve Piegristos. 

  إيفول هانى رومى جى فوت

إيك إنوهيم إنتيك إبسيكى 

أرسانيوس أفهول إبشافى أفشيب 

 .خيسى أم ماشو أثفى بخرستوس

 

“Ontvlucht de mensen, dan zult u uw ziel 

redden.” Arsenius ging naar de wildernis, en 

omwille van Christus verdroeg hij veel leed. 

نفسـك، ارسـانيـوس  إهـرب مـن النـاس، وأنت تخـلص

مضى إلي البـريـة، واحتمـل أتعـاب كثيـرة مـن أجـل 

 .المسيـح
 

Apek`c;oinoufi sws `ebol@ 

`apekcwit cwr `ebol@ e;be 

nek`slyl e;myn `ebol@ 

pek,arwf nem nekermwoùi. 

A pek estoi noefie 

shoosh evol, a-pek sooit 

soor evol, ethve nek 

eshliel ethmien evol, 

pek karoof nem nek er 

moo-oewie. 

  ابيك اسطونيوفى شوشى

ايفول آبيك سويت سور 

ايفول أثفى نيك أشليل اثمين 

ايفول بيك خاروف نيك بيك 

 .ايرمو أوى
 

Uw zoete geur is verspreid, en uw naam is 

bekend geworden, door uw aanhoudende 

gebeden, uw zwijg-zaamheid en tranen. 

بخـورك قـد فـاح، وصيتـك قـد ذاع، مـن أجـل صـلواتـك 

 .الـدائمـة وصمتـك ودمـوعـك

 

Ni,oroc `nnimona,oc@ nem 

ny=e=;=u tyrou eucop@ cesousou 

`mmwou hijen niqici@ etaksopou 

e;be Pi,rictoc. 

Nie goros en nie monagos, 

nem nie eth-oe-wab tieroe 

evsop, se shoe-shoe 

emmoo-oe hiezjen nie 

giesie, etak sho-poe ethve 

Piegristos. 

  نى خورس أن نى موناخوس

نيم نى أثواب تيرو ايف سوب  

سى شوشو ام مؤوهيجين نى 

 .خيسى ايتا شوبو باخرستوس

 

De koren van mon-niken, en alle heiligen 

tezamen, roemen in het leed, dat u omwille 

van Christus verdragen hebt. 

ديـسيـن جميعـهـم معـــــا ، ـمصـاف الـرهبـان، والق

مـن أجـل يفتخـــرون لألتـعـــاب الـتـــــي احتملتهـا، 

 .المسيـح
 

<ere nak `w pi`ctau-rovoroc@ 

,ere pirefmisi `nkalwc@ ,ere 

pimenrit `nte Pi,rictoc@ 

peniwt e;ouab abba Arcenioc. 

Shere nak oo-pie stavro-

foros, shere pie ref mieshie 

en kaloos, shere pie menriet 

ente Piegristos, penjoot 

ethoewab ava Arsenios. 

  شيرى ناك أو بى

شيرى بى ميشى إن : استافروس

شيرى بى منريتأنتى : كالوس

بنيوت اثؤواب : بخرستوس

 .نيوسآجيوس أفا أرسا
 

Wees gegroet o kruis-drager, wees gegroet 

goede strijder, wees gegroet o geliefde van 

Christus, onze heilige vader abba Arsenius. 

السالم لك أيها الالبس الجهاد، السالم للمجاهد الحسن، 

 .األنبـا ارسانيـوس السالم لحبيـب المسـيح، أبينا القديـس

 

  



  

 

 

 

Twbh `mP¡ `e`hryi `ejwn@ 

peniwt e;ouab `ndikeoc@ abba 

Arcenioc `pcaq `nte nisyri 

`nniou-rwou@ `ntef,a nennobi 

nan `ebol. 

Toobh em Eptshois e-ehrie 

e-khoon, penjoot eth-oe-

wab en zieke-os, abba 

Arsenios ep sag ente nie 

shierie en nie oe-roo-oe, 

entef ka nen novie nan evol. 

  بنيوت :  …طوفه

أفا : اثؤواب ان ذيكيئوس

أرسانيوس بى انا خوريتس 

انتيف كانين نوفى نان 

 ..ايفول

 

Bid tot de Heer namens ons, onze heilige recht-

vaardige vader, abba Arsenius de leraar van de 

kinderen van de keizers, dat Hij onze zonden 

vergeeft. 

اطلـب مـن الـرب عنـــا، يـــا أبــانـــا القـديـس البـار 

الملوك، ليغفـر لنـا  أوالداألنبـا ارسـانيـوس معـلم 

 .خطـايـانـا

 

 

 

 

   T=w: peniwt =e=0=v 

`mpatriarx3c": abba ((...) 

piarx,3`erevc: `n=t=e=4... 

Toobh…: penjot eth-

oewab em patriarshies: 

ava (…) pie arshie 

erevs: entef... 

بينيوت إثؤاب ..: طوفه

بى ( …) أفا : إمباتريارشيس

 .…أرشى إيريفس إنتيف

 

Bid…: onze heilige vader de patriarch: 

abba (…) de hogepriester: dat... 

رئـيس )...( يا أبانا القـديـس البطـريـرك انبا ... أطلب

 ...ليغـفـر الكهنـة 
 

T=w: peniwt =e=0=v `ndikeoc": abba 

((...) pi`epickopoc: `n=t=e=4... 

Toobh…: penjot eth-

oewab in zieke-os: ava 

(…) pie episkopos: 

entef... 

بينيوت إثؤاب ... طوفه

بى ( …) أفا : إنذيكيؤس 

 .…إبسكوبوس إنتيف

 

Bid…: onze heilige rechtvaardige vader: 

abba (…) de bisschop: dat... 

( األسـقـف)الـمطـران )...( يا أبانا القـديـس أنبا ... أطلب

 ...ليغـفـر 
 

  



  

 

 

 

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-

etshosie et-ere kie en gietoe, 

oo ten tshois en nieb tieren 

tie theotokos, etoi em 

parthenos en seejoe nieven. 

: شوبى إنثو إيرى سومس إيجون

خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى 

أوتين شويس إن نيب تيرين : نخيتوإ

إتؤى إمبارثينوس : تى ثيؤطوكوس

 .إنسيو نيفين

 

Wees onze behoedster, in de hoogten waar u 

bent, o ons aller vrouwe de Moeder Gods, de 

Altijd-Maagd. 

 كوني أنِت ناظـرة علينا، في المواضع العالية، التي أنتِ 

 .كائنة فيها يا سيدتنـا كلنا، والـدة اإلله العـذراء كل حيـن

 

Ma]ho `mvyetaremacf@ 

Pencwtyr `naga;oc@ `n-tef`wli 

`nnaiqici `ebol-haron@ 

`ntefcemni nan `ntefhiryny. 

Ma tie-ho em fie eta-re 

masf, Pensootier en 

aghathos, entef oo-lie en 

nai giesie evol haron, 

entef semnie nan entef 

hierienie. 

: ماتيهو إمفى إيطارى ماسف

إنتيف : بين سوتير إن آغاثوس

: أولى إنا خيسى إيفول هارون

إنتيف سيمنى نان إنتيف 

 ..هيرينى

 

Vraag Hem die u hebt gebaard, onze Goede 

Verlosser, dat Hij van ons alle smarten 

wegneemt, en in ons Zijn vrede bevestigt. 

إســـألي الــذي ولـدتـِه، ُمخِلصنـا الصالح، أن يـرفـع 

 .عنـا هــذه األتعـاب، ويُقـرر لنـا سالمه

 

  Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw 

`mm3i `nàl30in3: 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. 

 يت :نوسه بارثي يأوت يشيريه ن

 شيريه :يليثينآإن  يأورو إمم

 يهآر :وسن جيهبينيه إبشوشو إنت

 .جفو نان إن إممانوئيلإ

 
 

Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, 

gegroet zij de trots van ons geslacht, u baarde 

ons Emmanuël. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم 

 . لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل

 

  



  

 

 

 

  Ten5ho `aripenmevi: `w 

5̀proctat3c `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  :و آرى بين ميفئىيهتين ت

: إيه تينهوت سيتطاإبروس 

ناهرين بين شويس إيسوس 

إ نتيف كا نين نوفى  :بخرستوس

 .نان إيفول

 

Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, 

voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

 

 

 

Begin van de Geloofsbelijdenis       بــدء قـانـــــون اإليمــان 
 

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. 

 ذراءُ ـا العـهدك أيتُ ـج، ونمُ الحقيقي   ورُ ـالن ا أمُّ ك يَ ـعظمنُ 

 خلصُ ا مُ ـلن دتِ ـول كِ ــ، ألناإللهِ  دةُ ـال، وَ ةُ ــديسـالق

 .اـوسنــنفُ  م، أتى وخلصَ ــالعال

Glorie zij U, onze Meester en Koning, Christus, 

trots van de apostelen, kroon van de martelaren, 
 رُ ــ، فخا المسيحُ ـلكنا ومَ ـندُ ــا سيـَـَك يــل دُ ــالمج

 ،داءــهالشُّ  لُ ـل، إكليــرسُّ ــال
blijdschap van de rechtvaardigen, 

standvastigheid van de kerken, vergeving van de 

zonden. 

 .اـَـالخطاي رانُ ــفـُ س، غـالكنائ اتُ ــن، ثبــديقيالص ِ  لُ ــتهلي

Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de 

Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken 

Hem. 

 هُ ـل دُ ـــ، نسجدُ ــواح وتُ ــدوس، الهــوث القــبالثال رُ ـبشـُ ن

 .دهُ ـمج  ـُ ون

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen 

ons. Amen. 
 .نــأمي. اركـيـارُب ب .يـارُب ارْحــم .يـارُب ارْحــم

  



  

 

 

 

Geloofsbelijdenis (Credo)          قــانـون اإليمــان 
 

In waarheid geloven wij in één God: de 

Almachtige Vader, Schepper van hemel en 

aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 

، الكل ِ  ، ضابطُ اآلبُ  هُ ـ، اللدِ ــواح بإلهِ  نُ ـؤمـُ ة نـبالحقيق

 .ىرَ ــَرى وما ال يُ ـماء واألرض، ما يُ السَّ  قُ ـخال

Wij geloven in één Heer Jezus Christus, 

Eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden 

geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God 

uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in 

wezen met de Vader, en door wie alles 

geschapen is. 

د، ـوحيـه الـالل نُ ـ، ابالمسيحُ  يسوعُ  واحدٍ  ربٍ ـب ؤمنُ ـُ ن

 ، إلهُ ورِ ـمن ن ورُ ـور، نـالدهُّ  ل كلَ بْ ـَ من اآلب ق ودُ ـالمول

، مساو لآلب في مخلوقٍ  رَ ـغي ودُ ـولـ، مقِ ـمن إله ح قُ ـح

 .شئٍ  كلَ  ذي به كانَ ـ، الرِ ـوهـالج

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. Hij werd 

voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. 

خالصنا،  ل ِ ـأج ، ومنْ رُ ـالبش نُ ــا نحـلنأجْ  ذي منْ ـذا الــه

 دس ومنْ ــروح القُ ــال منْ  دَ ــماء، وتجسمن السَّ  زلَ ـن

د ـــا على عهــعن بَ ـصلِ وُ  ،سَ ــذراء، وتأنــالع مَ ــمري

 .نطيـُ الب سَ ـالطُ ـبي

Hij heeft geleden, is begraven en is verrezen uit 

de doden op de derde dag, volgens de Schriften. 
ا في ـوم الثالث كمـوات في اليـمن األم امَ ـوق رَ ـبِ ـُ وق مَ ـوتأل

 ب،ــكتـُ ال
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. 

، هِ ــن أبيــن يميــع سَ ـوات، وجلــمإلى السَّ  دَ ــعوصَ 

، واتَ ــواألمْ  اءَ ــياألحَ  نَ ـديـُـلي دهِ ــيأتي في مج وأيضا  

 .اءُ ــانقضه ـلكِ ـُ لم سَ ـذي ليــال

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. 

 قُ ـنبثالمحيى المُ  دس، الـربُ ــقـُ روح الــبال نُ ــؤمـم نُ ــْ نع

 . اآلب نْ ــم

في  قُ ــن، الناطـمع اآلب واالب دهُ ــمج  ـُ له ون دُ ــنسج

 .اءـــــاألنبي

Wij geloven in de Ene, Heilige, Universele en 

Apostolische Kerk. Wij belijden één doopsel tot 

vergeving van de zonden. 

 رفُ ــونعت. ةٍ ــوليــرس ةٍ ـجامع ةٍ ـدســمق دةٍ ـواح ةٍ ــوبكنيس

 .اـــــرة الخطايـــلمغف دةٍ ــواح ةٍ ـوديــبمعم

 

Tenjoust `ebol qa `thy 

`n]̀anactacic `nte nirefmwout@ 

nem piwnq `nte pi`e`wn e;nyou@ 

`amyn. 

Ten khoest evol ga et 

hie in tie anastasies ente 

nie ref moo-oet nem pie 

on-g ente pie e-oon 

ethneejoe, amien. 

تين جوشت إيفـول خا إتهي إن 

تي آناسطاسيس إنتي ني إيريف 

موؤوت نيم بي اونخ إنتي بي إيه 

 .أو ني إسنيـو آمين

 

En verwachten wij de opstanding van de doden en 

het leven van het komende rijk. Amen. 
الدهـــــــر اآلتي وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة 

 .آميــــــــن
 

  



  

 

 

 

Het Responsorium van de Psalm         مرد المزمور  
 

A=l =a=l: I=3c P=x=c  `P23ri `mF5: 

a4sicar7 `ebolqen 5par0enoc. 

Ovoh avmac4 qen B30leem `nte 

5Iovde`a kata ni`cm3 

`m`provf3tikon: Ovoh a4twn4 

`ebol qen n3e0mwovt qen 

pi`ehoov `mmah2omt a=l =a=l: 

Allieloeja allieloeja, Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie, af etshie sareks 

evol gen tie parthenos. 

owooh avmasf gen 

Biethlee-eem ente tie Joeze-

a kata nie esmie em 

eprofietiekon, owooh af 

tonf ivol gen nie ismoe-oet 

gen pie eho-oe im mah 

shomt, allieloeja allieloeja, 

الليلويا ايسوس بى  الليلويا

: اخرستوس ابشيرى ايم افنوتى 

افتشى ساركس إيفول خين تى 

خين ماسف أووه أف .بارثينوس 

كا  ه آيوذي يت هئيم إنتيى ل بيت

 :طا ني إسمى إيم ابروفيتيكون

ونف إيفول خين ني طأفأووه 

إمماه  وـؤه هخين بي إي :تؤومثإ

 الليلويا الليلويا :شومت

 

Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van 

God, heeft het vlees aangenomen uit de Maagd. 

en is geboren te Bethlehem in Judea, volgens de 

profetische uitspraken, en is verrezen uit de dood 

op de derde dag,  Halleluja Halleluja, 

يسوع المسيح ابن هللا تجسد من   الليلويا الليلويا

اليهودية كاألصوات د فى بيت لحم ـلوو.  العذراء

 الليلويا قـام من األمـوات في اليــــوم الثالث  و :النبوية

 الليلويا
 

  



  

 

 

 

Het Responsorium van het Evangelie (Vespers en Metten) 

van 29e dag van de koptische maand 
من الشهر القبطى 92 يومفي نجيل إلمرد ا   

 

A=l =a=l: a=l =a=l: I=3c P=x=c  `P23ri 

`mF5: a4sicar7 `ebolqen 

5par0enoc. Ovoh avmac4 qen 

B30leem `nte 5Iovde`a kata 

ni`cm3 `m`provf3tikon: Ovoh 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt 

qen pi`ehoov `mmah2omt 

Allieloeja allieloeja, 

allieloeja allieloeja, Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie, af etshie sareks 

evol gen tie parthenos. 

owooh avmasf gen 

Biethlee-eem ente tie Joeze-

a kata nie esmie em 

eprofietiekon, owooh af 

tonf ivol gen nie ismoe-oet 

gen pie eho-oe im mah 

shomt, 

  الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا

ايسوس بى اخرستوس ابشيرى 

افتشى ساركس : ايم افنوتى 

أووه  .إيفول خين تى بارثينوس 

 هئيم إنتيى ل بيتخين ماسف أف

كا طا ني إسمى إيم  ه آيوذي يت

ونف طأفأووه  :ابروفيتيكون

خين بي  :تؤومثإيفول خين ني إ

 :إمماه شومت وـؤه هإي

 

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus 

Christus de Zoon van God, heeft het vlees 

aangenomen uit de Maagd. en is geboren te 

Bethlehem in Judea, volgens de profetische 

uitspraken, en is verrezen uit de dood op de 

derde dag,   

يسوع المسيح ابن   الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا

اليهودية د فى بيت لحم ـلوو.  هللا تجسد من العذراء

قـام من األمـوات في اليــــوم  و :كاألصوات النبوية

 الثالث

 

  Fai `ere pi`wov er`prepi na4: 

nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem 

Pi=p=n=a  =e=0=v: icgen 5nov nem 2a 

`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. 

فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه 

نيم بيفيوت إن : بى ناف

: إثؤوابفما ينيم بى إبن: آغاثوس

 .يسجين تينو نيم شا إيه نيه 

 
 

Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede 

Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in 

eeuwigheid. 

والروح  :المجد مع أبيه الصالح :هذا الذى ينبغى له

 .ن وإلى األبد آلمن ا :القدس

 

  



  

 

 

 

Je `f̀cmarwout `nje `viwt nem 

`Psyri nem pi `Pneuma `e;ouab@ 

]̀triac etjyk `ebol@ tenouwst 

`mmoc ten]̀wounac> 

Zje ef esmaroo-oet enzje 

Efjoot nem Epshierie, nem 

pie Pnevma eth-oe- wab, 

tie Trias et zj-iek evol, ten 

oe- oosht emmos ten tie 

oo-oe nas. 

جى افزمارووت انجى 

نيم بى  :افيوت نيم ابشيرى 

تترياس : ابنفما اثؤواب

أوشت  تين او: جيك ايفول تا

 .امموس تينتى او ناس 
 

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de 

Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

ألنه مبــارك اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث 

 .نسجـد له ونمجـده. الكـامـل

 

De Afsluitende Canon 

 ما يقال في قانون الختام 

 

Amyn =al@Doxa Patri ke `Ui`w 

ke `agi`w Pneumati. Ke nun ke 

`aì ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn 

`amyn. 

Amien allieloja, zoksa 

Patrie ke Eejo ke akhio 

Pnevmatie. Ke nien ke a-

ie ke is toes e-oo-nas toon 

e-oo-noon amien. 

آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو 

كي نين كى . كى آجيو إبنفماتى 

آأى  كى إسطوس إى أو ناس 

 .طون إى اونون آمين

 

Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de 

Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in 

de eeuwen der eeuwen. Amen. 

المجـد لآلب واإلبـن والــــروح . آميـــن هلليلــويــا

 .اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن ،القـــدس

 

Tenws `ebol enjw `mmoc@ je `w 

Pen=oc I=yc P=,=c@ 

Ten oosh evol en khoo 

emmos zje oo Pentshois 

Iesoes Piegristos, 

:  تين أوش ايفول ان جو امموس

جى أو بين شويس ايسوس بى 

  اخرستوس
 

Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus 

Christus, 
 .ربنــــا يســـــوع المسيح: نصـرخ قائليـن

 

  



  

 

 

 

`̀P23ri `mF5: a4sicar7 `ebolqen 

5par0enoc. Ovoh avmac4 qen 

B30leem `nte 5Iovde`a kata 

ni`cm3 `m`provf3tikon: Ovoh 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt 

qen pi`ehoov `mmah2omt 

Epshierie em Efnoetie, af 

etshie sareks evol gen tie 

parthenos. owooh avmasf 

gen Biethlee-eem ente tie 

Joeze-a kata nie esmie em 

eprofietiekon, owooh af 

tonf ivol gen nie ismoe-oet 

gen pie eho-oe im mah 

shomt, 

افتشى : ابشيرى ايم افنوتى 

ساركس إيفول خين تى 

خين ماسف أووه أف .بارثينوس 

كا  ه آيوذي يت هئيم إنتيى ل بيت

 :طا ني إسمى إيم ابروفيتيكون

ونف إيفول خين ني طأفأووه 

إمماه  وـؤه هخين بي إي :تؤومثإ

 :شومت

 

de Zoon van God, heeft het vlees aangenomen 

uit de Maagd. en is geboren te Bethlehem in 

Judea, volgens de profetische uitspraken, en is 

verrezen uit de dood op de derde dag,   

د فى بيت لحم ـلوو.  ابن هللا تجسد من العذراء

قـام من األمـوات في  و :اليهودية كاألصوات النبوية

 اليــــوم الثالث

.. 

Cw] `mmon ouoh nai nan@ sootie emmon oewoh nai 

nan,  

 سوتى إممون أووه ناى نان

 

Verlos ons en ontferm U over ons. خلصنـا وارحمنــا. 
 

Kuri`e `eleycon@ Kuri`e `eleycon: 

Kuri`e `eulogyon `amyn@ 

Kyrië eleison Kyrië eleison, 

Kyrië evlo-khieson amien, 

 

ون سليإ كيري. ون سليإ كيري

 كيريه إفلو جيسون آمين 

 

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen 

ons. Amen. 
 .آميـن. يـارُب ارْحــم، يــارُب ارْحــم، يـارُب بـارك

 

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic 

]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw 

`mpi`cmou. 

esmoe eroi esmoe eroi, is 

tie metanja, koo nie evol 

khoo em pie esmoe. 

يس . إزمو إروى. إزمو إروى

تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى   

 .إزمو

 

Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. 

Vergeef mij, spreek de zegen uit. 
قـُـل . اغفــروا لي .بـاركـوا علـيَّ هـا المطـانيـة

 .البـركــةَ 
 

 

 

index   الفهرس   

 

  



  

 

 

De liturgie van  29e dag van de koptische maand 
 من الشهر القبطى 92 يومفى قداس الطقس   

 

Bij binnenkomst van de patriarch of bisschop 

 فى إستقبال األب البطريرك أو األب األسقف

 

K`cmarwout `aly;wc@ nem 

Pekiwt `n`aga;oc@ nem 

Pi`pneuma `e;ouab@ je au mack 

akcw] `mmon 

Ek esmaroo-oet 

aliethoos, nem pek joot 

en aghathos, nem pie 

Pnevma eth-oe-wab, zje 

ak ie ak sootie emmon. 

إك إزماروؤت أليثوس نيم بيك 

يوت إن أغاثوس نيم بى ابنفما 

أك  ف ماسكجى أاثوؤاب 

 .سوتى أممون 

 

Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede 

Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren 

en heeft ons verlost. 

مبـــارٌك أنـــَت بالحقـيـقـة، مع أبيـَك الصالحِ، والـــروح 

 .وخلصتـنا ولدت,القـــدس، ألنــَك 

 

Hiten ni`eu,y `nte pen-iwt 

ettai`yout `nar,y`ereuc papa 

abba Tawadroc@ nem peniwt 

``ǹepickopoc abba Arceni @ nem 

nenio] `n`epickopoc nyet,y 

neman @ P=o=c ari`hmot nan 

`mpi,w `ebol `nte nennobi. 

Hieten nie evshie ente 

penjoot et tajoet en 

arshie erevs pa pa ava 

(...), nem penjoot en e-

piskopos, ava 

(...)Eptshois arie ehmot 

nan em pie koo evol 

ente nen novie. 

ى انتى بينيوت شنى افين يته

فس بابا ياتطايوت ان أرشى اير

 ).....( افا 

نيم بينيوت ان إبسكوبوس افا 

ابشويس ارى اهموت ).....(. 

نان امبى كو ايفــول انتى نيــن 

 .يــوتى

 

Door de voorbeden van onze eerbiedwaardige vader de 

hogepriester, paus abba Tawadros en onze vader de 

bisschop abba Arseny, en onze vaders de bisschoppen, 

die met ons aanwezig zijn, o Heer, schenk ons de 

vergiffenis van onze zonden. 

ا األنبا ـابـة البــس الكهنــيـرم رئــالمكا ـــوات أبينــــبصل

ا رب ــي. اـــن معنــريـة الحاضــاقفـا األســوآبائن. تـاوضروس

 .اــانـرة خطايـفـا بمغــم لنــأنع

 

  



  

 

 

 

 

 
 

 

Allylouìa@ vai pe pi`ehoou `eta 

P¡ ;amiof@ maren;elyl 

`ntenounof `mmon `nqytf@ `w `P¡ 

ek`enahmen@ `w `P¡ ek`ecouten 

nen-mwit@ ``F`cmarwout `nje vye;-

nyou qen `vran `mP¡@ 

Allylouìa. 

Allieloeja, fai pe pie eho-oe 

e-ta Eptshois thamiof, ma-

ren theliel en ten oe-nof 

emmon en gietf, o Eptshois 

ek e-nahmen o Eptshois, ek-

e soe-ten nen mooit, ef es 

maroo-oet enzje fie 

ethneejoe gen efran em 

Eptshois, allieloja. 

الليلويا فاى بى بى إيهوؤ إيطا 

شويس ثاميوف مارين ثيليل تإب

إنتين أونوف إممون إنخيتف 

شويس إيك إى ناهمين او تأو إب

شويس إيك إى سوتين نين تإب

مويت إف إزماروؤت إنجى 

. فيئثنيو خين إفران إم إبشويس

 . الليلويا
 

Halleluja, dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft, laten 

wij juichen en ons daarover verheugen. O Heer, geef ons 

heil, o Heer, geef ons voorspoed. Gezegend Hij die komt 

in de naam des Heren. Halleluja. 

 هـــذا هــو اليـــوُم الــــذي صــنعَـــــه الـرُب، ،هلليلــويا

يـارُب خلصنـــا، يـارُب سهـل  .فلنـفـــــرح ونبتهــج فيــــــه

 .هلليلـــويا. سبلنـا، مبــارك اآلتي باســم الـربِ 
 

  



  

 

 

 

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen 

األسقففى وجود األب البطريرك أو األب و  

voor de Absolutie van de Dienaren 

 دامــل الخــتحليقبل 
 

Nicabeu tyrou `nte piIcrayl@ 

nyeterhwb `enikap `nnoub@ 

ma;amio `nou`s;yn `nA`arwn@ 

kata `ptai`o `n]metouyb@ ` 

Nie savev tieroe ente pie 

Isra-iel, nie et er-hoob e-nie 

kap en noeb, ma thamjo en 

oe esh-tien en A-aroon, kata 

ep tajo en tie met oe-wieb,  

نى سافيف تيرو إنتى بى 

رائيل نى إت إيرهوف إنيكاب إس

ماثاميو إن أو إشتين  بإن نو

إنتى آآرون كاطا إبطايو إنتى 

 .ميت أوويب 
 

O, alle wijzen van Israël, de vervaardigers van 

goudbrokaat, maak een Aäronisch gewaad, dat past bij 

de eer van het priesterschap  

 وبا  ـوا ثـإصنع ،ذهبــال صناع خيوط إسرائيلِ  اءِ ــحكم لَ ـيا ك

 وت ـرامة كهنـا  بكــا  الئقـرونيـاه

 

en na de Absolutie van de Dienaren 

 دامــل الخــتحليوبعده 
 

mpeniwt `ettai`yout `n-

ar,y`ereuc papa abba (..)* 

pimenrit `nte P=,=c. 

em penjoot et tajoet en 

arshie erevs pa-pa ava 

(…). 

إمبين يوت إت طايوت إن أرشى 

بى ..( …)إيرفس بابا آفا 

 .مينيريت إنتى بى إخرستوس

 

van onze eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus 

abba (…). 
 )...(.ا ـا أنبـابـبالة ـس الكهنـرم رئيــــأبينا المك

 

*Nem peniwt ``n`epickopoc abba 

(...)@ nimenra] `nte P=,=c. 

Nem penjot en episkopos 

ava (…), nie menratie 

ente Piegristos. 

     نيم بنيوت إن إبسكوبوس أفا

نى مينراتى إنتى )...(. 

 .بخرستوس 
 

en onze vader de bisschop abba (…), de geliefde 

van Christus. 
 .المسيــح حبيب )...(أنبـا  األسقفا ـــنيوأب

 

Cw;ic `amyn@ ke tw pneumati cou. Soo-thies amien. Ke too 

pnevmatie soe. 
 .سوثيس أمين كى طو بنيفماتى سو

 

U bent verlost. Amen. En met uw geest.  ََخـلُْصَت حقـــا  ومع روِحــــــك. 
 

  



  

 

 

 

De Hymne van de Maagd  لحــن العـــذراء 
 

Na de absolutie zingen de gelovigen de volgende 

hymn voor de Maagd Maria. 
ن العـــذراء لحـبعــد تحليــل الخــدام يــرتــل الشعـب 

 .مــريــم
 

De hymne Tai shoerie      لحن طاى شورى 
 

Op de zaterdagen en zondagen  zingen de 

gelovigen. 
 . يقــول الشعــب في السبـوت واآلحـاد

 

Tai2ovri `nnovb `nka0aroc 

et4ai qa pi-`arwmata: etqen 

nengig `nA`arwn piov3b `e4tale 

ov̀c0oinov4i `e`p2wi `egen 

pima`ner2wov2i. 

Tai shoerie en noeb en 

katharos, etfai ga pie 

aroomata, et gen nen zj-iekh 

en A-aron pie oewieb, eftale 

oe estoi-noefie e-epshooi 

ezjen pie ma en er shoo-

oeshie. 

طاي شوري إن نوف إن 

كاثاروس، إيت فاي خا بي آرو 

ما طا إيت خين نين جيج، إن آ 

بي أوويف إفطالي، أو  آرون

إيسطوي نوفي، إي إبشوي 

 إيجين بي ما إن إير شوؤشي

 

Dit wierookvat van zuiver goud, dat het aroma 

draagt, is in de handen van Aäron de priester, die 

wierook aanbiedt aan het altaar. 

المجمرة الـذهب هي العــذراء وعنبرها هـو مخلصنا 

 .وخلصنا وغفــــــر لنـا خطايانــاولدته 

 

 

index   الفهرس   

 



  

 

 
 

De Voorbeden     اتــــــلهيتنيا  
 

Hiten ni`precbi`a `nte 50e`otokoc 

=e=0v Mari`a: Pu ari`hmot nan 

`mpixw èbol `nte nennobi. 

Hieten nie epresveeja ente 

tie theotokos eth-oe-wab 

Mareeja, Eptshois arie 

ehmot nan em pie koo 

evol ente nen novie. 

ه ثي يت يهسفيا إنتيهيتين ني ابر

طوكوس إثؤاب ماريا أو

آرى أهموت نان إمبي  .شويستإب

 .نين نوفى  هيفول إنتيإكو 
 

Door de voorspraak van de Moeder Gods, 

de heilige Maria, o Heer, schenk ons de 

vergiffenis van onze zonden. 

نا ليا رب أنعم  .بشفاعات والدة اإلله القديسة مريم

 .بمغفرة خطايانا

 

Hiten ni`precbi`a `nte pical-

pict3c `n5anactacic Mixa3l 

`parxwn ǹnanif3ov̀i: Pu... 

Hiten nie ipresveeje inti 

pie sal pisties in tie 

anastasies Micha-iel ip 

ar gon in na nie fie o-

wie, Ipshois… 

هيتين ني إبريسفيا إنتي بي 

صالبستيس إنتي آناستاسيس 

ميخائيل إب آرخون إن ناني في 

 ...آري إهموت. شويستأوي إب

 
 

Door de voorspraken van de verkondiger 

van de verrijzenis, Michaël het hoofd van 

de hemelsen, Heer… 

بشفاعات مبـــــوق القيامــــة ميخائيــــــل رئيس 

  ... يارب أنعم, المالئكـــــة 



  

 

 

 

Hiten ni`precbi`a `nte piarx3-

ajjeloc =e=0v Jabri3l pi4ai-

2ennov4i: Pu... 

Hieten nie presvia ente 

pie arshie ankhelos eth-

oewab Ghabreej-iel pie 

fai shennoefie, 

Eptshois… 

هيتين ني إبريسفيا إنتي بي 

آرشى انجيلوس إثؤواب غبرئيل 

إبشويس آري بى فاى شيننوفى 

إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي 

 . نين نوفي
 

Door de voorspraak van de heilige aartsengel 

Gabriel, de Boodschapper, Heer… 

يارب رئيس المالئكة الطاهر غبريال المبشر بشفاعات 

 .لمغفرة خطاياناأنعم لنا 
 

Hiten ni`precbi`a `nte 

piarx3ajjeloc =e=0v Jabri3l 

pi4ai2ennov4i : Pu... 

Hieten nie epresveeja 

ente pie arshie ankhelos 

eth-oe-wab Ghabreej-iel 

pie fai shennoefie, 

Eptshois… 

سفيا إنتيه ني يهيتين ني ابر

آرشى آنجيلوس إثؤواب غبرييل 

آرى  .شويسبتإ يشينوفبي فاى 

 ... أهموت نان

 
 

Door de voorspraak van de heilige 

aartsengel Gabriel de Boodschapper, o 

Heer… 

يا   .بشربشفاعات رئيس المالئكة الطاهر غبريال المُ 

 ...رب أنعم 

 

   Hiten ni`precbi`a `nte pi2a24 

`narx3ajjeloc nem nitajma 

`nèpov-ranion: Pu... 

Hieten nie epresveeja 

ente pie shashf en arshie 

ankhelos nem nie 

taghma en e-poeranion, 

Eptshois... 

سفيا إنتيه بي يهيتين ني ابر

نيم  آنجيلوس يشاشف إن آرش

ني طغما إن ابورانيون 

 ... آرى أهموت نان .شويستإب

 

Door de voorspraak van de zeven 

aartsengelen en de hemelse rangen, o 

Heer… 

 .المالئكة و الطغمات السمائية ءبشفاعات السبع رؤسا

 ... يارب أنعم

 

Hiten nievx3 `nte niqelloi: 

`t`cmarwovt Iwc3f piham2e 

nem 03=e=0v Calwmi: Pu... 

Hieten nie ev shie ente 

nie gelloi, et esmaroo-

oet Joosief pie ham shee 

nem thie eth-oe-wab 

Salomie, Eptshois... 

خيللوى  يهن يإنت يفشإهيتين ني 

إت إسماروؤت يوسف بي 

نيم ثى إثؤواب سالومى  يهامش

 .شويس تإب

 

Door de voorbede van de gezegende 

ouderlingen, Jozef de timmerman en de 

heilige Salome, o Heer… 

يوسف النجار و القديسة ن المباركين ـبصلوات الشيخي

 . يارب أنعم  . سالومي

 

  



  

 

 

 

   Hiten nievx3 `nte nau `nio5 

`nàpoctoloc nem `pcepi `nte 

nima03t3c: Pu... 

Hieten nie evshie ente 

na tshois en jotie en 

apstolos nem epsepie 

ente nie mathieties, 

Eptshois... 

هيتين ني أفشى إنتيه ناشويس 

انيوتى إن آبوسطولوس نيم 

ثيتيس  ما ني إبسيبى إنتيه

 ...شويس تإب

 

Door de voorbede van mijn meesters en 

vaders de apostelen, en de overige 

discipelen, o Heer… 

. بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ

 ...يارب أنعم 

 

   Hiten nievx3 `nte pi-

0ewrimoc `n`evajjelict3c 

Markoc pi`apoctoloc: Pu... 

Hieten nie evshie ente 

pie the-o rie mos en ev 

ankhelesties Markos pie 

apostolos, Eptshois... 

ه هيتين ني افشى إنتيه بي ثي

وريموس إن إف آنجيليستيس أ

ماركوس بي آبوسطولوس 

 ...شويس تإب
 

Door de voorbede van de Godziener, de 

Evangelist, Markus de apostel, o Heer… 

يارب . بصلوات ناظر اإلله األنجيلى مرقس الرسول

 ...أنعم
 

Hiten nievx3 1`nte ni`0m3i 

nirwmi `ntelioc Iwc3f  nem 

Nikod3moc nem 5aji`a Mari`a 

5Majdalin3: Pu... 

Hiten nie ev shie inti nie 

esmie nie romie in 

teleejos Josief nim 

Nikodiemos nim tie 

akheeje Mareeja tie 

Makhdalinie, Ipshois… 

 هيتين ني إفشي إنتي ني إثمي

رومي إنتي ليوس يوسف نيم  ني

نيقوديموس نيم تي آجيا ماريا تي 

آري  .شويس تإبليني  ماجد

 ....إهموت

 
 

Door de voorbeden van de rechtvaardige 

volmaakte mannen, Jozef en Nicodimus en de 

heilige Maria Magdalena, Heer… 

صديقيـن يوسف و نيقوديمـوس و القديسـة بصلوات ال

 ... يارب أنعم . مريم المجدليــة

 

Hiten ni`eu,y @ `nte piar-

,ydiakwn et`cmarwout 

Ctevanoc pisorp `mmarturoc@ 

P[oic ari`hmot... 

Hieten nie evshie ente 

pie arshie ziakon et 

esmaro-oet Stefanos pie 

shorp em martieros, 

Eptshois… 

أرشى هيتين ني افشى إنتيه بي 

ذياكون إتإسماروؤت إستيفانوس 

بى شورب إممارتيروس 

 ...شويس تإب

 

Door de voorbede van de gezegende 

aartsdiaken, Stefanus de eerste martelaar, 

o Heer, schenk ons… 

بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول 

 الشهداء يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا

 

  



  

 

 

 

Hiten nievx3 `nte nia0loforoc 

`mmartvroc pa[oic `pouro 

Georgiwc@ Vilopatyr 

Merkourioc@nem apa Myna `nte 

nivaiat : Pu... 

Hieten nie evshie ente 

nie athloforos em   

martieros   pa   tshois   

ep   oero Georgios, 

Filopatier Merkoerios, 

ava Mina ente nie Fajat, 

Eptshois … 

نى هيتين ني افشى إنتيه 

أثلوفوروس إممارتيروس 

باتشويس إبؤورو 

فيلوباتير , جيؤرجيوس 

أفا مينا إنتى , ميرقوريوس 

 ...شويس تإب . نى فايات 

 

Door de voorbede van de overwinnende 

martelaren, mijn meester koning Georgius, 

Philopater  Mercurius, abba Mina van 

Bayad, o Heer … 

 و.سيدى الملك جيؤرجيوس داءالشه ينبصلوات المجاهد

يارب أنعم  .بياضى مارمينا الو  محب اآلب مرقوريوس

... 

 

Hiten nievx3 `nte neniw] 

e;ouab `ndikeoc @ pijwri 

e;ouab abba Mwcy @ nem 

abba Arcenioc `pcaq ``nsyri 

`nniourwou Pu... 

Hieten nie evshie ente 

nenjotie eth- oe-wab en 

zieke-os pie khoorie eth-

oe-wab ava Moosie,   

nem   ava Arsenios ep 

sag ente nie shierie en 

nie oe-roo-oe,  

Eptshois ... 

 ىينيوتنهيتين ني أفشى إنتيه 

إثؤواب إن ذيه كيه أوس بي 

,  جوري إثؤواب آفا موسي

نيم أفى أرسانيوس إبساخ 

 .إنتى نى شيرى إنى أورؤو 

 ...إبتشويس

 

Door de voorbede van onze heilige 

rechtvaardige vaders de sterke heilige abba 

Mozes en abba Arsenius, de leraar van de 

kinderen van de keizers, o Heer … 

القوي القديس أنبا  اربراأل ينالقديس اؤنابصلوات أب

 واألنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك,  موسي

 ...يارب أنعم 

 

Hiten nievx3 `nte ni=e=0v `nte 

pai`ehoov piovai piovai kata 

pe4ran: Pu... 

Hieten nie evshie ente nie 

eth-oe-wab ente pai eho-

oe pie oe-wai pie oe-wai 

kata pef ran, Eptshois... 

هيتين ني أفشى إنتيه ني إثؤواب 

إنتيه باى إيهؤو بي أؤواى بي 

 ...شويس تأؤواى كاطا بيفران إب

 

Door de voorbede van de heiligen van 

deze dag, iedereen bij naam, o Heer… 
يارب . واحد بإسمهبصلوات قديسى هذا اليوم كل 

 ...أنعم
 

  



  

 

 

 

Hiten novevx3 `areh `e`pwnq 

`mpeniwt ettai`3ovt `narx3̀erevc 

papa abba (...) : Pu... 

Hieten noe evshie areh 

e-ep on-g em penjoot et 

tajoet en arshie erevs pa 

pa ava (...), Eptshois... 

هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام 

إتطايوت إن أرشى وت ـبين ي

 . ..شويس تإب ....ايرفس بابا آفا 

 

Door hun voorbede, bewaar het leven van onze 

eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus 

abba (…), o Heer… 

بصلواتهم أحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة 

 ...يا رب )....( 
 

Hiten nou`eu,y @ `areh `e`pwnq 

`mpenwit ettaiyout `ndikeoc 

abba(...) `pickopc @ P¡ ....  

Hieten noe evshie areh 

e-ep on-g em penjoot et 

tajoet en zieke-os ava 

(...) pie e-piskopos, 

Eptshois... 

 هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام

 ذيكيؤسوت إتطايوت إن ـبين ي

 بى إبيسكوبوس(  .... ) آفا

 . ..شويس تإب

 

Door hun voorbede, bewaar het leven van onze 

geëerde rechtvaardige vader, abba (…) de 

bisschop, o Heer… 

ف ـواتهــم إحفـظ حيــاة أبينا المكــرم األسقـبصل

 .يارب(. ...) األنبا
 

   Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem 

Pekiwt `nàja0oc: nem Pi=p=na 

=e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon: nai 

nan. 

Ten oe-oosht emmok o 

Piegristos, nem pek joot 

en aghathos, nem pie 

Pnevma eth-oe-wab, zje 

ak-ie ak sootie emmon, 

nai nan. 

وشت إمموك أو بي أتين أؤ

بيك يوت إن إخرستوس نيم 

أغاثوس نيم بي إبنفما إثؤواب 

جى آك إى آكسوتى إممون ناى 

 .نان

 

Wij aanbidden U, o Christus, met Uw Goede 

Vader en de Heilige Geest, want U bent geboren 

en heeft ons verlost, ontferm U over ons. 

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح 

 .أتيت وخلصتنا أرحمناالقدس ألنك 
 

  



  

 

 

 

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen 

فى وجود األب البطريرك أو األب األسقفو  

 

Pi`hmot gar `mPen[oic Iycouc 

Pi,rictoc@ efèswpi nem 

pek̀agion `pneuma@ pa¡ `niwt 

ettaiyout `nar,yèreuc papa 

abba (...) 

Pie ehmot ghar em 

Pentshois Iesoes 

Piegristos ef e-shoopie 

nem pek akhion pnevma 

pa tshois en joot et tajoet 

en arshie erevs pa-pa ava 

(...) 

بي إهموت غار إمبين 

شويس إيسوس بي ت

إخرستوس إف إيشوبي نيم 

بيك آجيون إبنيفما باشويس 

إن يوت إتطايوت إن أرشي 

 )...( إيرفس بابا آفا 
 

De genade van onze Heer Jezus Christus zij met 

uw reine geest, mijn geëerde meester en vader, 

de hoge-priester paus abba (…).* 

ك ـ ِ ون مع روحــوع المسيح تكــا يســنـَ رب ةُ ـنعم

ا ــة البابــس الكهنـرم ورئيـَّ كب المُ آلدي اـيا سي ةرــالطاه

 ...(*) األنبا
 

Nem peniwt `nèpickopoc abba 

(...). 

Nem penjot en 

episkopos ava (…) 

ابيسكوبوس افا إن يوت بن منيم بي

)...( 

 

En onze vader de bisschop abba (…). ا ـباألسقـف األن اـــنيوأب(…). 
 

Mare pìklyroc nem pi-laoc 

tyrf@ oujai qen P¡@ je `amyn 

ec`eswpi. 

Ma-re pie eklieros nem pie 

laos tierf oe khai gen 

Eptshois zje amien es e-

shoopie. 

ماري بي إكليروس نيم بي 

الؤس تيرف أوجاي خين 

 .إبشويس جي آمين إس إيشوبي

 

Moge de clerus en het hele volk zich welbe-

vinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn. 
 ربِ ــن في الــمعافيروس وكل الشعب ــن اإلكليـكـليـف

 .ونـــــيك .نـــآمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بى إهموت غار الكبيرة لحن أو يقال
 

  



  

 

 

 

of Na de Paulinische Brief in het Koptisch zingen de gelovigen de 

volgende hymne 

 وبعــد قـــرأة البـولـس قبطيـاً يقــول الشعــب هــذا اللحــنأ
 

Pi`hmot gar `mV] `Viwt 

pipantokratwr. Nem ],aric 

`nte pefmonogenyc `nSyri I=y=c 

P=,=c Pen=o=c. Nem ]koinwni`a 

nem ]dwr̀e`a `nte Pi`pneuma =e=;=u 

`mparaklyton.  

Pie ehmot ghar em efnoetie 

Efjoot pie Pandokratoor. 

Nem tie garies ente pef 

monokhenies en shierie 

Iesoes Piegristos Pentshois. 

Nem tie kieno-nie-a nem tie 

zore-a, ente pie Pnevma 

eth-oewab em parak-lieton.  

بي اهموت غار ام افنوتي افيوت 

نيم تي  : بي باندوكراطور

خاريس انتى بيف مونوجنيس 

انشيري ايسوس بخريستوس 

نيم  أ نيم تي كينوني : بينتشويس

ما اثوؤاب انتى بيبنيف أتي ذورى 

 م باراكليتون إ
 

De genade van God de Vader, de Pantokrator, en 

de genade van Zijn Eniggeboren Zoon Jezus 

Christus, onze Heer, en de gemeenschap en gave 

van de Heilige Geest de Parakleet, 

نعمة ابنه الوحيد يسوع  . نعمة هللا األب ضابط الكل

   .وشركه وعطية الروح القدس المعزي .  ربناالمسيح 

 

Eue`i `e`hyri `ejen `t`ave 

`mpimakarioc `niwt ettaiyout 

`nar,y `ereuc papa abba (.......). 

Ev-e-ie e-ehrie ezjen et a-

fe em pie makarios en-

joot et ta-joet en arshie 

erevs pa-pa ava (.......). 

ات افى  يجينإهري إإاف ايئي 

ام بي ماكاريوس انيوت 

اتطايوت ان ارشي ايرفس بابا 

 . ) ...... ( افا
 

kome op de gezegende eerbiedwaardige vader de 

hogepriester, paus abba (…)  
تحل علي رأس أبينا الطوباوي المكرم رئيس الكهنة 

 .) ..... ( البابا أنبا 
 

nem ``ejen `t`ave `mpimakarioc 

`niwt ettaiyout `nèpickopoc 

abba (.......). 

Nem ezjen et a-fe em pie 

makarios en joot et tajoet 

en episkopos ava (.......). 

فى ام بي أت إيجين إنيم 

نيوت اتطايوت ان إماكاريوس 

 ) ...... ( افا إيبسكوبوس

 

En op de gezegende eerbiedwaardige vader de 

bisschop abba (…) 
 ) ... ( .وعلى رأس أبينا الطوباوى المكرم األسقف أنبا 

  



  

 

 

 

V] `nte `tve ef̀etajrwou hijen 

noù;ronoc `nhanmys `n[rompi 

nem hancyou `nhirynikon. 

Ntef;ebi`o `nnoujaji tyrou 

capecyt `nnou[alauj `n,wlem. 

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn 

`ntef,a nennobi nan `ebol@ qen 

ouhiryny kata pefnis] `nnai. 

Efnoetie ente etfe ef e 

takhroo-oe hiezjen noe 

ethronos, en han miesh en 

rompie nem han seejo en 

hierienie kon. Entef 

thevio en noe khazj-ie 

tieroe sa pesiet en noe 

etsha lavkh en koo-lem. 

Toobh e-pie Egriestos e-

ehrie ekhoon, entef ka nen 

novie nan evol gen oe 

hierienie, kata pef nieshtie 

en nai. 

افنوتي انتى اتفي اف ايطاجرو 

اثرونوس ان  نووأوو هيجين 

هان ميش ان رومبي نيم هان 

انتيف ثيفيو  : سيو ان هيرينيكون

جاجي تيرو صابيسيت  نووان

طوبه  : اتشالفج ان كوليم نووان

يجون إهري إإابي خريستوس 

انتيف كانين نوفي نان ايفول 

خين او هيريني كاطا بيف 

 .نيشتي اناي 

 

De God des hemels bekrachtige hen op hun 

zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden, en 

vernedere al hun vijanden snel onder hun voeten. 

Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze 

zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote 

genade. 

 .إله السماء يثبته علي كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة

اطلب من  .ويخضع أعداءه جميعا  تحت قدميه سريعا

  .المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمتك

 

Mare pìklyroc nem pilaoc tyrf@ 

oujai qen P¡@ je ̀amyn ec̀eswpi. 

Ma-re pie eklieros nem pie 

laos tierf oe khai gen 

Eptshois zje amien es e-

shoopie. 

ماري بي إكليروس نيم بي 

الؤس تيرف أوجاي خين 

 .إبشويس جي آمين إس إيشوبي

 

Moge de clerus en het hele volk zich welbe-

vinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn. 
 ربِ ــن في الــروس وكل الشعب معافيــن اإلكليـكـليـف

 .ونـــــيك .نـــآمي
 

 

 

 

 

 

index   الفهرس   

  



  

 

 

Het Responsorium van de Praxis     بركسيسمرد اإل  

van 29e dag van de koptische maand   من الشهر القبطى 92 يوم فى  
 

Xere 03etacgem `hmot Pu 

neme: xere 03etacsi: `nten 

piajjeloc: `m`fra2i `mpi-

kocmoc. 

Shere thie etas zjem 

ehmot Eptshois ne-me, 

shere thie etas etshie, en 

te pie ankhelos, em ef 

rashie em pie kozmos. 

شيرى ثى ايطاس جيم اهموت 

شيريه : ابشويس شوب نيه ميه 

تشى انتين بى ثى ايطاس ا

انجيلوس ام افراشى امبى 

  .كوزموس

 

Wees gegroet, u die genade gevonden heeft, de 

Heer is met u, wees gegroet, u die van de engel 

heeft aangenomen, de vreugde van de wereld. 

السالم للتى : الرب معك : السالم للتى وجدت نعمة

 .العالم فرح : قبلت من المالك

 

Xere B30leem: `tpolic 

`nni`prof3t3c: 03etavmec P=x=c 

`nq3tc: pimah =b  ̀nAdam. 

Shere Biethlee-eem, et 

polies en nie eprofieties, 

thie etav mees Piegristos 

en giets, pie mah esnav 

en Adam. 

بوليس إن  تإم إي يل بيتريه شي

طافميس ه ثى إي :ني ابروفيتيس

بي ماه  :بخرستوس إنخيتس

 .إسناف إن آدام 

 

Gegroet zij Bethlehem, de stad van de 

profeten, waar Christus geboren is, de 

tweede Adam. 

 :التى ُ ولد فيها المسيح :السالم لبيت لحم مدينة األنبياء

 .آدم الثانى 

 

Xere te4anactacic: `eta4-

twn4 `ebol qen n3e0mwovt: 2a 

`nte4cw5 `mmon: `ebolqen 

nennobi. 

Shere tef anastasies, etaf 

tonf ivol gen nie ismoe-

oet, sha intef sotie 

immon, ivol gen nen 

novi. 

ه إي :اسيسطناسأتيف  يهشير

اف طونف إيفول خين ني ط

وتي سشا إنتيف  :وتؤمثإ

 .وفيين نول خين نـإيف :مونمإ

 

Gegroet zij Zijn Verrijzenis, toen Hij is verrezen 

uit de dood, om ons te verlossen, van onze 

zonden. 

السالم لقيـامته لمـا قــام من بيـن األمـوات حتي خلصنـا 

 .من خطايانـا

 

  



  

 

 

 

K`cmarwout `aly;wc@ nem 

Pekiwt `n`aga;oc@ nem 

Pi`pneuma `e;ouab@ je au mack 

akcw] `mmon nai nan. 

Ek esmaroo-oet aliethoos, 

nem pek joot en aghathos, 

nem pie Pnevma eth-oe-

wab, zje ak ie ak sootie 

emmon nai nan.. 

سماروؤت آليثوس نيم بيك ك إإ

نيم بي إبنفما :  غاثوسآيوت إن 

 يأكسوت أف ماسكثؤواب جى إ

 .نان  يإممون نا

 

Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede 

Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren 

en heeft ons verlost, ontferm U over ons.. 

مبـــارٌك أنـــَت بالحقـيـقـة، مع أبيـَك الصالحِ، والـــروح 

 .وخلصتـنا ولدت,القـــدس، ألنــَك 

 

Trisagion     الثــالثــة التقـــديســات 
 

 

 

 
  



  

 

 

 

`̀Agioc `o :eoc@ `agioc ic,uroc@ 

`agioc `a;anatoc@ `o ek par;enou 

genne;yc@ `ele`ycon `ymac. 

Akhios o The-os, akhios is-

shieros, akhios athanatos, o 

ek parthenoe khen-ne-thies 

eleison iemas. 

أجيوس إس . أجيوس أوثيئوس

أجيوس أثاناطوس أو  .شيروس 

يس إليسون ث إكبر ثينو جيني

 . إيماس
 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, 

geboren uit de Maagd, ontferm U over ons. 
قـدوُس اللـه قـدوُس القـوي قـدوُس الـذي ال يمـوُت يا 

 .منُ ولـِدَ من العـذراء ارَحمنا
 

``Agioc `o :eoc@ `agioc ic,uroc@ 

`agioc `a;anatoc@ `o ek par;enou 

genne;yc@ `ele`ycon `ymac. 

Akhios o The-os, akhios is-

shieros, akhios athanatos, o 

ek parthenoe khen-ne-thies 

eleison iemas. 

أجيوس إس . أجيوس أوثيئوس

أجيوس أثاناطوس أو . شيروس 

يس إليسون ث إكبر ثينو جيني

 . إيماس
 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, 

geboren uit de Maagd, ontferm U over ons. 
قـدوُس اللـه قـدوُس القـوي قـدوُس الـذي ال يمـوُت يا 

 .منُ ولـِدَ من العـذراء ارَحمنا
 

``Agioc `o :eoc@ `agioc ic,uroc@ 

`agioc `a;anatoc@ `o ek par;enou 

genne;yc@ `ele`ycon `ymac. 

Akhios o The-os, akhios is-

shieros, akhios athanatos, o 

ek parthenoe khen-ne-thies 

eleison iemas. 

أجيوس إس . أجيوس أوثيئوس

أجيوس أثاناطوس أو . شيروس 

يس إليسون ث إكبر ثينو جيني

 . إيماس
 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, 

geboren uit de Maagd, ontferm U over ons. 
قـدوُس اللـه قـدوُس القـوي قـدوُس الـذي ال يمـوُت يا 

 .منُ ولـِدَ من العـذراء ارَحمنا
 

Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w 
Pneumati@  

ke nun ke `aì ke ic touc `e`wnac 

twn `e`wnwn@ `amyn. Agi`a `triac 

`ele`ycon `ymac. 

Zoksa Patrie ke Eejoo ke 

akhioo Pnevmatie. Ke 

nien ke a-ie ke ies toes e-

oo-nas toon e-oo-noon 

amien. Akhia Trias 

eleison iemas. 

ابتري كي إيو كي صذو ك

آجيو إبنيفماتي كي نين كي 

آإي كي إسطوس إى أوناس 

 . طون إى أونون آمين

 

Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, 

المجــدُ لآلِب واإلبـِن والـــروح الـقـــدس، اآلن وكل 

أيهــــا الثالـــوُث . اوان وإلى دهـــر الــداهــريـن أميــــن

 .ارحمنــا. القـدوس
 

De celebrant bidt het gebed voor het Evangelie, 

waarna de diaken de psalm zingt op de Singari 

wijze. Dan zingt men het responsorium van de 

psalm en wordt het Evangelie in het Koptisch 

gelezen door de priester met de hoogste rang. 

Dan worden de psalm en Evangelie in het 

Nederlands gelezen. 

نجيل وبعدها يرنم الشماس إلى الكاهن أوشية ايصل

المزمور باللحن السنجارى؛ يقال مرد المزمور؛ ثم يقرأ  

نجيل باللغة القبطية ؛ يقرأ الشماس إلكبير الكهنة ا

 . فرححن اللبباللغة العربية نجيل إلالمزمور وا

 

  



  

 

 

 

na het lezen van de Psalm,in aanwezigheid van de patriarch of de 

bisschoppen 

 بعد قراءة المزمور فى وجود األب البطريرك أو األب األسقف
 

Marou[acf qen `tek`klycia `nte 

peflaoc@ ouoh maroùcmou `erof hi 

`tka;edra ̀nte nìprecbu-teroc@ 

Maroe-tshashf gen et ekliesia 

ente pef la-os, oewoh maroe 

esmoe erof hie et kathedra 

ente nie epres-vieteros,  

إنتى  ماُروتشاسف خين إت إكليِسيَّا

وه:  پيف الؤس  أُوُّ

 ماُرو إسُمو إيروف هي إت كاثيذرا

 : إنتى ني پريسڤيتيروس 
 

Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn 

volk, en Hem loven in de raad der oudsten, 

 رِ ــابـوليباركوه علي من ،هــشعب ةِ ــوه في كنيسـرفعــفلي

 ،وخِ ــالشي
 

je af,w `noumetiwt `m̀vry] 

`nhan`ecwou@ eu-̀̀enau `nje 

nỳetcoutwn ouoh eùeounof@ 

zje af ko en oe met-joot em 

efrietie en han eso-oe, ev-enav 

enzje nie et soe-toon oewoh 

ev-e oenof. 

إن أُوميتيوت إم إفريتي إن  آفكو چى 

إڤئى ناڤ إنچى ني  :هان إسوُؤو 

وه   :إڤئى أُونوف  إتُسوتون أُوُّ

 

want Hij maakt geslachten talrijk als een kudde. 

De oprechten zien het en verheugen zich. 
 ونَ ـيُبِصُر المستقيم ،رافــل الخــوة مثــ ْ با لَ ـَـعجَ  ـهنأل

 .ونَ ـــرحــويف
 

afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm 

`n`h;yf@ je `n;ok pe `vouyb sa `eneh@ 

kata `ttaxic `mMel-,icedek. 

Af-oork enzje Eptshois oewoh 

en nef oe-oom en eh-thief, zje 

enthok pe ef-oewieb sha eneh, 

kata et taksies em 

Melshiesedek. 

آفؤرك إنچى إپتشويس أُووه إننيف 

چى إنثوك پى إف  :م إن إهثيف أُوؤو

يب شا إينيه  كاطا إت طاكسيس  :أُِو 

  :إم ميلشيسيديك 

 

De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem 

niet: Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de 

ordening van Melchisedek. 

ن ــو الكاهـك أنت هـأن ،دمـن ينـل الـرُب و أقسمَ 

 .س ملشيصادقـعلي طق دِ ــإلى األب
 

P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab 

`mpat-riar,yc papa abba 

Tawadroc@ 

Eptshois sa oewie nam 

emmok penjoot eth-oewab em 

patriarshies pa-pa ava (…). 

ي نام إمموك پينيوت  إپتشويس صا أُِو 

اب إم پاطريارشيس پاپا  إثُؤوَّ

  :( ...)آڤا 

 

De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige 

vader de patriarch, paus abba Tawadros, 
ا ــرك البابــديس البطريــا القــانـك يا أبــن يمينـالـرُب ع

 :تـاوضـروسا ـاألنب
 

nem peniwt ``n`epickopoc abba (...)@ 

P¡ efè`areh ̀epetenwnq. A=l. 

Nem penjoot en episkopos 

ava (…).  Eptshois ef-e areh 

e-peten oon-g. 

 :( ...)آڤا  إن إپيسكوپوس نيم پينيوت

  .إي پيتين أونخ إپتشويس إفئى آريه

 .الليلُويا

 

en onze vader de bisschop abba (...),de Heer 

beware jullie leven. Halleluja. 

ظ ــالـرُب يحف : (...)ألسقـف المكـرم األنبـا ينـا اوآب

 .هـلليلـويـا ما،كـاتـحي
 

  



  

 

 

 

Het Responsorium van de Psalm         مرد المزمور  
 

A=l =a=l: I=3c P=x=c  `P23ri `mF5: 

a4sicar7 `ebolqen 5par0enoc. 

Ovoh avmac4 qen B30leem `nte 

5Iovde`a kata ni`cm3 

`m`provf3tikon: Ovoh a4twn4 

`ebol qen n3e0mwovt qen 

pi`ehoov `mmah2omt a=l =a=l: 

Allieloeja allieloeja, Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie, af etshie sareks 

evol gen tie parthenos. 

owooh avmasf gen 

Biethlee-eem ente tie Joeze-

a kata nie esmie em 

eprofietiekon, owooh af 

tonf ivol gen nie ismoe-oet 

gen pie eho-oe im mah 

shomt, allieloeja allieloeja, 

الليلويا ايسوس بى  الليلويا

: اخرستوس ابشيرى ايم افنوتى 

افتشى ساركس إيفول خين تى 

خين ماسف أووه أف .بارثينوس 

كا  ه آيوذي يت هئيم إنتيى ل بيت

 :طا ني إسمى إيم ابروفيتيكون

إيفول خين ني  ونفطأفأووه 

إمماه  وـؤه هخين بي إي :تؤومثإ

 الليلويا الليلويا :شومت

 

Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van 

God, heeft het vlees aangenomen uit de Maagd. 

en is geboren te Bethlehem in Judea, volgens de 

profetische uitspraken, en is verrezen uit de dood 

op de derde dag,  Halleluja Halleluja, 

يسوع المسيح ابن هللا تجسد من   الليلويا الليلويا

اليهودية كاألصوات د فى بيت لحم ـلوو.  العذراء

 الليلويا قـام من األمـوات في اليــــوم الثالث  و :النبوية

 الليلويا
 

  



  

 

 

 

Het Responsorium van het Evangelie  

van 29e dag van de koptische maand 
 من الشهر القبطى 92 يومفي نجيل إلمرد ا

 

A=l =a=l: a=l =a=l: I=3c P=x=c  `P23ri 

`mF5: a4sicar7 `ebolqen 

5par0enoc. Ovoh avmac4 qen 

B30leem `nte 5Iovde`a kata 

ni`cm3 `m`provf3tikon: Ovoh 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt 

qen pi`ehoov `mmah2omt 

Allieloeja allieloeja, 

allieloeja allieloeja, Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie, af etshie sareks 

evol gen tie parthenos. 

owooh avmasf gen 

Biethlee-eem ente tie Joeze-

a kata nie esmie em 

eprofietiekon, owooh af 

tonf ivol gen nie ismoe-oet 

gen pie eho-oe im mah 

shomt, 

  الليلويا الليلويا الليلوياالليلويا 

ايسوس بى اخرستوس ابشيرى 

افتشى ساركس : ايم افنوتى 

أووه  .إيفول خين تى بارثينوس 

 هئيم إنتيى ل بيتخين ماسف أف

كا طا ني إسمى إيم  ه آيوذي يت

ونف طأفأووه  :ابروفيتيكون

خين بي  :تؤومثإيفول خين ني إ

 :إمماه شومت وـؤه هإي

 

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus 

Christus de Zoon van God, heeft het vlees 

aangenomen uit de Maagd. en is geboren te 

Bethlehem in Judea, volgens de profetische 

uitspraken, en is verrezen uit de dood op de 

derde dag,   

يسوع المسيح ابن   الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا

اليهودية د فى بيت لحم ـلوو.  هللا تجسد من العذراء

قـام من األمـوات في اليــــوم  و :كاألصوات النبوية

 الثالث

 

  Fai `ere pi`wov er`prepi na4: 

nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem 

Pi=p=n=a  =e=0=v: icgen 5nov nem 2a 

`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. 

فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه 

نيم بيفيوت إن : بى ناف

: ابفما إثؤوينيم بى إبن: آغاثوس

 .يسجين تينو نيم شا إيه نيه 

 
 

Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede 

Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in 

eeuwigheid. 

والروح  :المجد مع أبيه الصالح :هذا الذى ينبغى له

 .ن وإلى األبد آلمن ا :القدس

 

  



  

 

 

 

Je `f̀cmarwout `nje `viwt nem 

`Psyri nem pi `Pneuma `e;ouab@ 

]̀triac etjyk `ebol@ tenouwst 

`mmoc ten]̀wounac> 

Zje ef esmaroo-oet enzje 

Efjoot nem Epshierie, nem 

pie Pnevma eth-oe- wab, 

tie Trias et zj-iek evol, ten 

oe- oosht emmos ten tie 

oo-oe nas. 

جى افزمارووت انجى 

نيم بى  :افيوت نيم ابشيرى 

تترياس : ابنفما اثؤواب

أوشت  تين او: جيك ايفول تا

 .امموس تينتى او ناس 
 

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de 

Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

ألنه مبــارك اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث 

 .نسجـد له ونمجـده. الكـامـل
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Aspasmos Adam       أسبسمس آدام 
 

Xere 03etacgem `hmot Pu 

neme: xere 03etacsi: `nten 

piajjeloc: `m`fra2i `mpi-

kocmoc. 

Shere thie etas zjem 

ehmot Eptshois ne-me, 

shere thie etas etshie, en 

te pie ankhelos, em ef 

rashie em pie kozmos. 

.               شيريه ثى إيطاس چيم إهموت 

.                          إبشويس شوب نيميه 

شيريه ثى إيطاس إتشى إنتين بى 

إمفراشى إمبى . أنجيلوس 

 .كوزموس 

 

Wees gegroet, u die genade gevonden heeft, de 

Heer is met u, wees gegroet, u die van de engel 

heeft aangenomen, de vreugde van de wereld. 

السالم . الرب معِك  . السالم للتى وجدت نعمة 

 .للتى قبلت من المالك فرح العالم 
 

Je aumici nan `nou`alou@ au] 

nan `nousyri@ vy`et 

`eretef`ar,y@ ,y hijen 

tefnahbi. 

Zje av miesie nan en oe-

aloe, av tie nan en oe 

shierie, fie et er e-tef 

arshie, kie hiezjen tef 

nahvie. 

: جيه أف ميسى نان إن أوآلو

أفتى نان إن أوشيرى فى إيت إيه 

كيه هيجين تيف : تيف أرشى

 . ناهفى

 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 

gegeven, en de heerschappij rust, op zijn 

schouders.  

 .رئاسته على منكبيه يبنا الذإد وأعطينا لإنه ولد لنا و

 

Innehoe wolideh lene weleden, we o3tiene ibnen, ellezie rie’esetiehie 3ele 

minkebeihie. 
 

   ̀AP=xc Pennov5 twn4 

`ebolqen n3e0mwovt: `n0o4 pe 

`t`aparx3 `nte n3`etavenkot. 

   E0be fai ten5̀wov na4 enw2 

A pie Igristos Pennotie, 

tonf ivol gen nie ismoe-

oet, insof pe it a parshie, 

inti nie etav enkot. 

 

آبي اخرستوس بيننوتي تونف 

إنثوف إيفول خين ني إسماؤوت 

بي ات أبارشي إنتي ني إيطاف 

 .إنكوت 

 
 

Christus onze God, is verrezen uit de dood, als 

eerste van hen, die ontslapen zijn. 

ورة ـــو باكــــوات وهــام من األمــالمسيح إلهنا ق

 .الراقدين 
 

  



  

 

 

 

  Hina `ntenhwc `erok: nem 

nixerovbim: nem nicerafim: 

enw2 `ebol engw `mmoc. 

Hiena enten hoos erok, 

nem nie Sheroebiem, nem 

nie Serafiem, en oosh 

evol en khoo emmos. 

هينا انتين هوس ايروك نيم ني 

شيروبيم نيم ني سيرافيم انؤوش 

 .ايفول انجو امموس

 

Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim, 

en de Serafim, roepende en zeggende: 
 لكي نسبحك مع الشاروبيم والسيرافيم صارخين قائلين

 

Ge `xovab `xovab `xovab: Pu 

pipantok-ratwr: `tfe nem 

`pkahi meh `ebol: qen pek`wov 

nem pektai`o. 

Zje ek-oe-wab ek-oe-

wab ek-oe-wab, Ep-

tshois pie pantokrator, 

etfe nem ep kahie meh 

evol, gen pek oo-oe nem 

pek tajo. 

جي اكؤواف اكؤواف اكؤواف 

ابشويس بي بانطوكراطور اتفي 

نيم ابكاهي ميه ايفول خين بيك 

 .أو أو نيم بيك طايو 

 

 

 

“Heilig Heilig Heilig, O Heer de 

Pantokrator, hemel en aarde, zijn vol van 

Uw glorie en Uw eer.” 

قدوس قدوس قدوس أيها الرب ضابط الكل، السماء 

 . واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك

 

Ten5ho `erok `w V=c )=c: 

e0rek`areh `e`pwnq `mpen-

patri`arx3c: papa abba (..) 

piarx3`erevc: matag-ro4 higen 

pe4`0ronoc. 

Ten tie ho erok o Eejos 

The-os, ethrek areh e-ep 

oon-g em pen 

patriarshies, pa pa ava 

(...) pie arshie erevs, ma 

takhrof hiezjen pef 

ethronos. 

تين تيهو إيروك أو إيوس ثيئوس 

إثريك آريه إى إب أونخ أم بين 

 ) .. (بطريارشيس آفا 

بي أرشي ارفس ماطجروف 

 .هيجين بيف اثرونوس 

 

Wij vragen U O Zoon van God, bewaar het 

leven van onze patriarch, paus abba (…) de 

aartspriester, bevestig hem op zijn zetel. 

 .(......).نسألك يا ابن هللا أن تحفظ حياة بطريركنا أنبا  

  .رئيس الكهنة ثبته على كرسيه

 

Nem pefke``sfyr `nlitourgoc@ 

peniwt e;ouab `ndikeoc@ abba 

pi`epickopoc (...)@ matajrof 

hijen pef̀;ronoc. 

Nem pef ke eshfier en 

lietoerghos, penjoot eth- 

oe-web en zieke-os, ava 

(...) pie episkopos, ma 

takhrof  hiezjen pef 

ethronos. 

نيم بيف كى أشفير إن 

بينيوت إثؤواب إن : ليتورغوس 

بى  .(.).أفا : ذيكيئوس

ماتجروف هيجين : أبيسكوبوس  

  .بيف إثرونوس 
 

En zijn deelgenoot in de dienst, onze heilige 

rechtvaardige vader, abba (…) onze bisschop, 

bekrachtig hem op zijn zetel. 

البار،  ينا المكرموشــريكــه في الخــدمــة، أب

  .ثبتـه علي كــرسيـه ناأسقـف)...( األنبـا 

 

  



  

 

 

 

Een Aspasmos Watos           أسبسمس واطس 
 

A4rek nif3ov1`i `nte nif3ov̀i: a4`i  

`e0̀m3tra `n5par0enoc: a4errwmi 

`mpenr35: 2aten `fnobi `mmavat4. 

Af rek nie fie oe-wie ente 

nie fie oe-wie, af ie e-eth 

mietra en tie parthenos, af 

er romie em pen rietie, sha 

ten ef novie em ma vatf. 

ى  ى إنتيه نى فيؤ  .                    آفريك نيفيؤ 

.                آفئى إإ ثميترا إنتى بارثينوس 

شاتين             . آف إررومى إمبينريتى 

 .إفنوڤى إمماڤاطف 

 

Hij neigde de hemelen der hemelen, en kwam tot 

de schoot van de Maagd, Hij werd een mens aan 

ons gelijk, als enige zonder zonde. 

طأطأ سماء السموات وأتى إلى بطن العذراء 

 وصار إنسانا  مثلنا ما خال الخطية وحدها

 

  Pimici `ebolqen `Fiwt qagwov 

`nni`ewn t3rov: 

Pie mie sie evol gen 

Efjoot ga khoo-oe en nie 

e-oon tieroe,  

بى ميسى إيفول خين إيفيوت 

 .خاجؤو إنتى إيه أون تيرو 

أسماسف إنجى تى أوورو 

 .إسطوب إنجيه تيس بارثينيا 
 

De Geborene uit de Vader vóór alle tijden,  ولدته الملكة . ب قبل كل الدهور آلالمولود من ا

 .وبتوليتها مختومة 
 

   1A=l =a=l =a=l: =I=3c P=x=c  `povro 

`nte `pwov: a4twn4 `ebol qen 

n3e0mwovt. 

 

Ellieloje ellieloje 

ellieloje Iesoes pie 

Igristos ip oero inti ip o-

oe, af tonf ivol gen nie 

ismoe-oet. 

 :الليلويا الليلويا :الليلويا الليلويا

 هايسوس بخرستوس إبؤرو إنتي

ونف إيفول خين ني طأف :وأ إبؤ

 . مؤوتثإ

 
 

Halleluja Halleluja Halleluja, Jesus Christus de 

Koning van de glorie, is verrezen uit de dood. 

يسوع المسيح ملك  :هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا

 . قام من بين األموات :دـالمج
 

Cw5 `mmon ovoh nai nan. Sotie immon oewoh nai 

nan. 

 .سوتي إممون أووه ناي نان 

 

Verlos ons en ontferm U over ons.  خلصنـا و ارحمنــا. 
 

  



  

 

 

 

  ̀Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc 

cabaw0: `pl3r3c `o ovranoc ke ``3 

j3 t3c ̀ajiac cov do73c. 

Akhios akhios akhios 

Kierios sava-ot, 

eplieries o oeranos ke ie 

khie ties akheejas soe 

zoksies. 

. أجيوس أجيوس أجيوس 

كيريوس سافاؤوت إبلى ريس أو 

أورانوس كى إيجى تيس آجياس 

 .سوذوكسيس 

 

Heilig, heilig, heilig, is de Heer Sabaot, 

hemel en aarde zijn vol van Uw heilige 

glorie". 

قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت ،  السماء 

 .واألرض مملوءتان من مجدك األقدس

 

koddoes koddoes koddoes Rab el-sabaot, el-samaa wa el-ardoe mamloe-ataanie men 

makh-die-ke el-akdas. 
 

 

Gebed voor de heilige Communie         صــالة قـبــل التـنــاول 
 

Heer, ik ben niet waardig dat U onder het dak van 

mijn woning komt, want ik ben een zondaar, maar 

spreek eerst één woord en mijn ziel zal gezond 

worden. 

ِ أْن  يـاربُّ إنـ ِي غـَيـُر ُمْستـحـق 

تـَدخـَُل تـَحـَت َسـقـِف بَـْيـتـِي ألنـ ِي 

إنسـاٌن خـَاِطٌئ، فـَقـُْل كـَلَمـةُ أوال  

 .لـَتبـْرأ نـَفـِسـي

Zeg tot mijn ziel: "Uw zonden zijn vergeven."  َغـفـورةُ لـِك قـُْل لـَنـفـِسـي مـ

 .خـَطـايـَاكِ 

Ik ben dor en leeg van enige goedheid, ik heb niets 

dan alleen Uw barmhartigheid, Uw ontferming en 

Uw menslievend-heid. 

إنـ ِي مـُقـفـٌر وَخـاٍل ِمـْن كـُل ِ 

َصـالحٍ، ولـيـَس لي ِســوي 

تـَحـنـُّنـَِك ورأفـِتـَك وَمحـبـَّتـَِك 

 .للـَبـشـرِ 

Gij daalde neder vanuit Uw hemelse, 

onuitsprekelijke glorie naar onze armzaligheid, en 

stemde toe geboren te worden in een kribbe. 

وأنـَْت قـد تـَنـاَزلـَت مـن َسمـاِء 

َمْجـِدَك غـَيـر الُمـدَرِك إلي ذُلـ ِنـا 

ِمـزوِد وارتـََضيـَت أن نـُولـد في 

 .الـبقـَــرِ 

Weiger dan niet, Mijn heilige Verlosser, om mijn 

nederige en arme ziel te aanvaarden, die Uw 

glorievolle tegenwoordigheid verwacht. 

فال تـَرفـُْض يـاُمخـَلـ ِِصي القـُدُّوُس 

أْن تـُقـبـِل إلي نـَفـِسي الـذَِّلـيـلـَـةَ 

لـتِي تـَنتـِظـْر الحـَقـِيـرةَ ا

 ِ  .حـُُضــوَرَك الـَبهـِي 
 

  



  

 

 

 

U heeft Uzelf niet te hoog geacht om het huis van 

de melaatse binnen te treden om hem te genezen. 

Kom, als het U belieft, mijn God, tot mijn ziel om 

deze te reinigen. 

دخـُوِل إنـََّك لـْم تـَْستـَنِكـْف ِمـْن 

 .بـَيـِت األبـَْرص لـتـَْشـفـِيَـهُ 

فـأْسَمـْح يـا إلِهي بـالــدخــُوِل إلي 

ـرهـَا  .نـَفـِسـي لـِتـُطه ِ

U hebt de zondares niet verhinderd om Uw 

voeten te kussen, houd mij dan niet tegen om 

nader tot U te komen om Uw Heilige Lichaam en 

Uw kostbare Bloed te ontvangen.  

Moge mijn deelname aan de communie een 

gemeenschap met U zijn, tot wegneming van al 

wat onrein is en tot uitdelging van mijn slechte 

verlangens. 

لـْم تـَمـنـَْع الخـَاِطئـةَ ِمـْن تـَقـْبـيـِل 

ـَو ي الــدُّنـُ قـَدََمـْيـَك، فـال تـَحـرمـنِ 

ِمـنــَك لـِتـنــاوِل َجـَسـِدَك 

الطـَّاهـــِر ودَِمـَك األقـْــدَِس، بـْل 

فـَلـيـَِصــْر تـَنـَاُولـِي لالْشـتـِراِك 

مـَعــَك، وإلبـَادَةِ كـُـل ِ َمـا هــو 

دَنــٌس، وإلَمـاتـَِة أْهــوائـِي 

 .الـدَّنـِيــئـَةِ 

Moge het mij leiden tot het handelen volgens Uw 

leven-gevende geboden. Moge het een genezing 

zijn van alle zonden van mijn ziel en mijn lichaam. 

ولـلعَـَمـــِل بـَوَصـايَـاَك الُمـحـيـ ِيـــِة 

وِلـِشـفـَاِء نـَْفـِسـي وَجـَسـدي ِمـْن 

ةٍ   .كـُل ِ خـطيـَـّ

Moge het mij voorbereiden tot de aanvaarding van 

Uw gaven, tot inwoning van Uw genade, het 

nederdalen van Uw Geest, tot eenwording met U, 

tot bestendig te zijn in U, dat ik moge leven tot 

verheerlijking van Uw Heilige Naam. Amen. 

َك، ولـسـُكـنـَي وِلـقـَـبــوِل مـَـواِهـبـِ 

نـِعـْمـَتـَك، وِلُحـلـوِل روِحــَك، 

ولالتـ ِحــاِد بــَك والـثـَّبـَاِت فـِيــَك 

ألْحـيـَـأ لـَمجـْــِد اْسـِمــــَك 

 .آميــن. الـقـُــدُّوِس 
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 من الشهر القبطي 92يوم فى  
  دُ إلهَ اآللَهِة َوَربَّ األربَاِب الذى تَجسَّدَ ِمن القديَسِة َمريَم الْعذراء نَُسب ُِح ونَُمج ِ

 .وولدَتهُ فى بَيِت لحم

  ُألنَّ الربَّ أرَسَل َجبرائِيل الـَمالك ُمبشرا  َسيدتنا ُكلنَا َمريَم العذراء بتجسُِّد كلمة

 .المسيحَ اآلُب األَزلي الذْى هو ُمخل ُِصنَا يسوَع 

  جبرائِيل رئَيُس المالئكِة بَشَر َمريَم العذراِء وبْعدَ أن َمنحَها الَسالم ثبتَها بـَهذا

ال تََخافى ياَمريَُم ألنَِّك قَدْ وَجدِت نِعمة  أَماَم اللـِه وَستلِديَن ابنا  وتَُسمينهُ : الكالم قائاِل  

 .يَُسوَع ، القدُّوُس الَمولودُ منِك يُدَعى ابُن اللـهِ 

  َُهذا هو ُمخل ِصنَا المسيح ابن اللـهَ الَمولود منهُ قَْبَل كل ِ الدُهوِر الَكائُن َمعه

والـُمَساوى لهُ فى األَزليِة واأللوِهيِة ، الذى ُوِلدَ ِمْن َمريَم َوهى َعذراٍء بأمٍر َعجيٍب 

 . 

  ٍد قد تَجسَّدَ و ُوِلدَ  الربُّ اإللهُ الذى َعلى الكل ِ ، الُمبارك إلى األبِد ، الغير ُمتجس ِ

ِمْن العذَراِء ولفَتهُ بالخرِق ووَضعتهُ فى المذوِد ، َوَعساِكُر السَمَواِت تُرت ُِل لهُ 

ة: َصارِخيَن   .الَمْجدُ للـِه فى األَعاِلى وَعلَى األرِض السَّالُم وفى النَّاِس الَمَسرَّ

  َحدَهُ َوهوالَكائُن بسلطانِه وليَس لهُ الذى نََماَ قليال  قليال  بشبِه البََشر بغيِر َخِطيٍَّة و

بدَاية والنـَهاية الذى ِعَوَض الَخطيَّةَ الـُمحيطةَ بالعَالِم َماَت بالَصليِب وفى اليَوِم 

 .الثَالِث قَاَم ِمَن القَبرِ 

  ، ياَكِلمة اإللهُ بمَحبتَك للبَشِر َرفعَت الخطايَا واآلثام أْنَت الغيَر َخاطٍئ وحدََك

 .َك َخطيَّة  ألجلنَا ولكنَك دُسَت الَخطيَّةَ والَموَت بقياَمتَك ِمْن بيِن األمَواِت صيَّرَت ذاتِ 

 !  لَك السَمواُت واألرُض وَكُل ِملئَُها ، األرضيوَن والسَمائيوَن َصاروا اليوَم

واحدا  فى التسبيحِ بقيَامتَِك ألنهُ قَدْ صاَر فرٌح فى الَمْسكونِة من أْجِل أنَّ اإلله َصاَر 

 .َع البَشر وِمْن بعدَ تأنسَّهُ أظَهَر َمْجدَ الُهوتَِه بقيامتِه من بيِن األمَواِت مَ 

  فنحُن أْيَضا  يا َسي ِدنَا نؤِمُن بُربوبيتَِك ونْعتَرُف بتجسُِّدَك وتأنُِّسَك وقياَمتَك ِمْن

ر قلوبنَا وأج  .َساِدنا وأرَواِحنَابيِن األمَواِت ، فأْنِعم َعليَنا بغفراِن خطايَانَا وآثاِمنَا وطه ِ

  لكى بقلٍب طاهٍر ونفٍس ُمستنيرةٍ نصُرَخ نحَو أبيَِك القدُّوُس الذى فى السمواِت

 .. ..الذى فى السموات  أبانا :ونقوَل 
  



  

 

 

 

Psalm 150 wordt gezongen op de lange feestelijk wijze.  

Dan kunnen aanvullende hymnen worden gezongen  

voor het kana in galilea feest. 
 (ةالطويل فرايحىال بطريقة اللحن) هلليلويا  تصلى:051المزمور 

 وبعد المزمور يمكن أن يقال ما يالئم من المدائح
 

 Doxaci Kuri`e doxaci. Zoksa sie Kyrië zoksa sie. 

Allieloeja. 
 ذوكصاسى كيريه ذوكصاسى

 

Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie. مجد لك يا ربال. 

 

 
 

 

Refrein Psalm 150  التوزيع مرد  
 

I=3c P=x=c  `P23ri `mF5: a4sicar7 

`ebolqen 5par0enoc.  

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, af etshie 

sareks evol gen tie 

parthenos.  

ايسوس بى اخرستوس ابشيرى 

افتشى ساركس : ايم افنوتى 

 . إيفول خين تى بارثينوس 

 

Jezus Christus de Zoon van God, heeft het vlees 

aangenomen uit de Maagd. 
 .  يسوع المسيح ابن هللا تجسد من العذراء

 

  



  

 

 

 

De gelovigen zingen Psalm 150 
 

 (051)بالمزمـور اآلتي، وهـو المزمور وأثناء التوزيع يسبح الشعب 
 

`Cmou `eV] qen ny=e=;=u tyrou 

`ntaf. 

Esmoe e-Efnoetie gen 

nie eth-oe-wab tieroe 

entaf. 

إسمو إيه إفنوتي خين ني 

 . إثـؤواب تيـروإنطاف الليلويا

 

Looft God in al Zijn heiligen. Halleluja. سبحوا اللـه في جميع قديسيه . 
 

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav 

mac4 qen B30leem . 

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, fie etav masf 

gen Biethle-em. 

إيسوس بخرستوس إبشيري إم 

إفنوتي  في إيه طاف ماسف 

 . ليه إيمبيت خين 
 

Jezus Christus de Zoon van God is geboren in 

Bethlehem. 

 . فى بيت لحم دــَ لِ وُ  هـالمسيح ابن الليسوع 

 

``Cmou `erof qen pitajro `nte 

tefjom. 

Esmoe erof gen pie 

takhro ente tef khom. 

إسمو إيه روف خين بي طاجرو 

 . إنتيه تيف جوم الليلويا

 

Looft Hem in zijn machtig uitspansel. سبحــوه في جلــد قوتــه . 
 

I=3c P=x=c  `povro `nte `pwov 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. 

Iesoes pie Igristos ip 

oero inti ip o-oe af tonf 

ivol gen nie ismoe-oet. 

 يهنتإايسوس بخرستوس ابؤور 

و افطونف ايفول خين نى أوأب إ

 . اسمو اوت
 

Jesus Christus de Koning van de glorie, is 

verrezen uit de dood. 

 .…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

 

`` Cmou `erof `e`hryi hijen 

tefmetjwri. 

Esmoe erof e-ehrie 

hiezjen tef met khoorie. 

إسمو إيه روف إيه إهـري 

 . هيجين تيف ميت جوري الليلويا

 

Looft Hem om zijn machtige daden. سبحــوه على مقدرتـــه. 
 

  



  

 

 

 

I=3c P=x=c  `P23ri `mF5: a4sicar7 

`ebolqen 5par0enoc.  

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, af etshie 

sareks evol gen tie 

parthenos.  

ايسوس بى اخرستوس ابشيرى 

افتشى ساركس : ايم افنوتى 

 . إيفول خين تى بارثينوس 

 

Jezus Christus de Zoon van God, heeft het vlees 

aangenomen uit de Maagd. 
 .  يسوع المسيح ابن هللا تجسد من العذراء

 

` Cmou `erof kata `p̀asai `nte 

tefmetnis]. 

Esmoe erof kata ep a-

shai ente tef met 

nieshtie. 

إسمو إيه روف كاطا إب آشاي 

 .إنتيه تيف ميت نيشتي الليلويا

 

Looft Hem naar zijn geweldige grootheid. هلليلويا. رة عظمتهــككث وهــسبح. 
 

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav 

mac4 qen B30leem . 

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, fie etav masf 

gen Biethle-em. 

إيسوس بخرستوس إبشيري إم 

إفنوتي  في إيه طاف ماسف 

 . ليه إيمبيت خين 
 

Jezus Christus de Zoon van God is geboren in 

Bethlehem. 

 . فى بيت لحم دــَ لِ وُ  هـيسوع المسيح ابن الل

 

` Cmou `erof qen oùcmy 

`ncalpiggoc. 

Esmoe erof gen oe 

esmie en salpin-ghos 

allieloeja. 

إسمو إيه روف خين أو إسمي 

 . إنصالبين غـوس الليلويا

 

Looft Hem met bezuingeschal. سبحـوه بصــوت البـــوق . 
 

I=3c P=x=c  `povro `nte `pwov 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. 

Iesoes pie Igristos ip 

oero inti ip o-oe af tonf 

ivol gen nie ismoe-oet. 

 يهنتإايسوس بخرستوس ابؤور 

و افطونف ايفول خين نى أوأب إ

 . اسمو اوت
 

Jesus Christus de Koning van de glorie, is 

verrezen uit de dood. 

 .…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

 

`Cmou èrof qen ou'altyrion 

nem ouku;ara. 

Esmoe erof gen oe 

psaltierion nem oe 

kiethara allieloeja. 

إسمو إيه روف خين أو  

 . إبصالتيريون نيم أو كيثارا الليلويا

 

Looft Hem met harp en citer. هلليلويا.سبحــوه بمزمار وقيثــارة. 
 

  



  

 

 

 

I=3c P=x=c  `P23ri `mF5: a4sicar7 

`ebolqen 5par0enoc.  

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, af etshie 

sareks evol gen tie 

parthenos.  

ايسوس بى اخرستوس ابشيرى 

افتشى ساركس : ايم افنوتى 

 . إيفول خين تى بارثينوس 

 

Jezus Christus de Zoon van God, heeft het vlees 

aangenomen uit de Maagd. 
 .  يسوع المسيح ابن هللا تجسد من العذراء

 

``Cmou `erof qen hankemkem nem 

han,oroc. 

Esmoe erof gen han kem 

kem nem han goros. 

إسمو إيه روف خين هان كيم  

 . كيم نيم هان خوروس الليلويا

 

Looft Hem met tamboerijn en koorzang. هلليلويا. سبحـوه بدفــوف وصفــوف. 
 

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav 

mac4 qen B30leem . 

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, fie etav masf 

gen Biethle-em. 

إيسوس بخرستوس إبشيري إم 

إفنوتي  في إيه طاف ماسف 

 . ليه إيمبيت خين 
 

Jezus Christus de Zoon van God is geboren in 

Bethlehem. 

 . فى بيت لحم دــَ لِ وُ  هـيسوع المسيح ابن الل

 

`̀Cmou `erof qen hankap nem 

ouorganon. 

Esmoe erof gen han kap 

nem oe orghanon. 

إسمو إيه روف خين هان كاب 

 .نيم أوأوغانـون الليلويا

 

Looft Hem met snarenspel en fluit.  سبحــوه بأوتــار وأرغــن. 
 

I=3c P=x=c  `povro `nte `pwov 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. 

Iesoes pie Igristos ip 

oero inti ip o-oe af tonf 

ivol gen nie ismoe-oet. 

 يهنتإايسوس بخرستوس ابؤور 

و افطونف ايفول خين نى أوأب إ

 . اسمو اوت
 

Jesus Christus de Koning van de glorie, is 

verrezen uit de dood. 
 .…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

 

``Cmou `erof qen hankumbalon 

`enece toùcmy. 

Esmoe erof gen han 

kiem valon e-ne-se toe 

esmie. 

إسمو إيه روف خين هان كيم 

فالون إيه ني سيه طـو إسمي 

 . الليلويا
 

Looft Hem met klinkende cimbalen. سبحــوه بصنــوج حسنــة الصوت . 
 

  



  

 

 

 

I=3c P=x=c  `P23ri `mF5: a4sicar7 

`ebolqen 5par0enoc.  

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, af etshie 

sareks evol gen tie 

parthenos.  

ايسوس بى اخرستوس ابشيرى 

افتشى ساركس : ايم افنوتى 

 . إيفول خين تى بارثينوس 

 

Jezus Christus de Zoon van God, heeft het vlees 

aangenomen uit de Maagd. 
 .  تجسد من العذراءيسوع المسيح ابن هللا 

 

``Cmou `erof qen hankumbalon 

`nte oùe`slyloùi. 

Esmoe erof gen han 

kiem valon ente oe e-

eshlie loewie. 

إسمو إيه روف خين هان كيم 

 .فالون إنتيه أو إشليلـوؤي الليلويا

 

Looft Hem met schallende cimbalen.  هلليلوياسبحــوه بصنــوج التهليـــل.  
 

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav 

mac4 qen B30leem . 

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, fie etav masf 

gen Biethle-em. 

إيسوس بخرستوس إبشيري إم 

إفنوتي  في إيه طاف ماسف 

 . ليه إيمبيت خين 
 

Jezus Christus de Zoon van God is geboren in 

Bethlehem. 

 . فى بيت لحم دــَ لِ وُ  هـيسوع المسيح ابن الل

 

Nifi niben maroùcmou tyrou 

`e`vran `mP=o=c pennou]. 

 

Niefie nieven ma-roe esmoe 

tieroe e-efran em Eptshois 

Pennoetie allieloeja. 

نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إيه 

إفـران إم إبتشويس بين نوتي 

 .الليلويا

 

Alles wat adem heeft, love de naam van de 

Heer onze God. Halleluja. 

 .رب إلهنا هلليلوياـكل نسمة فلنسبح اسم ال

 
 

I=3c P=x=c  `povro `nte `pwov 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. 

Iesoes pie Igristos ip 

oero inti ip o-oe af tonf 

ivol gen nie ismoe-oet. 

 يهنتإايسوس بخرستوس ابؤور 

و افطونف ايفول خين نى أوأب إ

 . اسمو اوت
 

Jesus Christus de Koning van de glorie, is 

verrezen uit de dood. 
 .…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

  



  

 

 

 

Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w 

`Pneumati. 

Zoksa Patrie ke Eejo ke 

akhio Pnevmatie. 

ذوكصابتـري كيه إيو كيه آجيـو 

 .إبنفماتي

 

Glorie aan de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest. 

 . المجـد لآلب واإلبـن والــروح القـدس

 
 

I=3c P=x=c  `P23ri `mF5: a4sicar7 

`ebolqen 5par0enoc.  

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, af etshie 

sareks evol gen tie 

parthenos.  

ايسوس بى اخرستوس ابشيرى 

افتشى ساركس : ايم افنوتى 

 . إيفول خين تى بارثينوس 

 

Jezus Christus de Zoon van God, heeft het vlees 

aangenomen uit de Maagd. 
 .  تجسد من العذراءيسوع المسيح ابن هللا 

 

Ke nun ke `aì ke ic touc `e`wnac 

twn `e`wnwn `amyn. Allylouia 

Ke nien ke a-ie ke is 

toes e-oo-nas toon e-oo-

noon amien, allieloeja. 

كيه نين كيه آ إيه كيه إسطوس 

إيه أوناس طون إيه أونـون آمين 

 .الليلويا
 

Nu en altijd en tot in de eeuwen der 

eeuwen Amen. Halleluja. 

 هلليلويا .الدهـور آمين رـــاآلن وكل أوان وإلى ده

 

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav 

mac4 qen B30leem . 

Iesoes Piegristos Epshierie 

em Efnoetie, fie etav masf 

gen Biethle-em. 

إيسوس بخرستوس إبشيري إم 

إفنوتي  في إيه طاف ماسف 

 . ليه إيمبيت خين 
 

Jezus Christus de Zoon van God is geboren in 

Bethlehem. 

 . فى بيت لحم دــَ لِ وُ  هـيسوع المسيح ابن الل

 

=a=l a=l @ doxa ci o :eoc `ymwn. 

Allylouia  

Allieloeja allieloeja 

zoksa sie o The-os 

iemoon. 

ذوكصاسي أوثيه  الليلويا الليلويا

 .الليلوياأوس إيمون 

 

Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan U, onze 

God. 

  .هلليلوياالمجــد لك يارب 

 

  



  

 

 

 

I=3c P=x=c  `povro `nte `pwov 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. 

Iesoes pie Igristos ip 

oero inti ip o-oe af tonf 

ivol gen nie ismoe-oet. 

 يهنتإايسوس بخرستوس ابؤور 

و افطونف ايفول خين نى أوأب إ

 . اسمو اوت
 

Jesus Christus de Koning van de glorie, is 

verrezen uit de dood. 
 .…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

 

=a=l a=l @ pi`wou va penNou] pe 

.Iycoc P̀i,rictoc `psyri `mV] 

cwtem ̀eron ouoh nai nan. 

Allieloeja allieloeja pie oo-

oe fa Pennoetie pe 

allieloeja. Iesoes Piegristos 

Epshierie em Efnoetie 

sootem eron oewoh nai nan. 

الليلويا الليلويا بي أوأوفـا بين 

إيسوس بي . نوتي بيه الليلويا

إخرستوس إبشيـري إم إفنـوتي 

 .سوتيـم إيه رون أووه نـاي نـان

 

Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze 

God. O Jezus Christus, Zoon van God, 

hoor ons en ontferm U over ons. 

يســوع المسيح إبن اللـه إسمعنــا  .هلليلويا المجـد إللهنـا

 .وأرحمنــا

 

Ge `4̀cmarwovt `nge `Fiwt nem 

``P23ri: nem Pi`pnevma `e0ovab: 

%-`triac etg3k `ebol: ten-

ovw2t `mmoc ten5̀wov nac. 

Zje ef esmaroo-oet enzje 

Efjoot nem Epshierie, 

nem pie Pnevma eth-oe-

wab, tie Etreejas et zj-

iek evol, ten oe-oosht 

emmos ten tie oo-oe 

nas. 

ىه إف إسماروؤت إنجيه چ

نيم إبشيرى نيم بى : إفيوت 

ثى إترياس : إبنفما إثؤواب 

تين أوأوشت : يك إيفول چإت

 .موس تين تى أوأوناس إم

 

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de 

Heilige Geest, de volmaakte Drieënheid, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

الثالوث :  واإلبن والروح القدس : مبارك اآلب ألنه 

 .نسجد له ونمجده : الكامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

index   الفهرس   

  



  

 

 

 

 البشارة المجيدعيد توزيع  يحةمد
 

 ابدأ باسم هللا القدوس سيدنا ايسوس بى اخريستوس
 بـادئ األجسـام محـيـى النفوس فى إيطاف إتشى ساركس خين تي بارثينوس

 بسر وحيد اآلب المكنون ولم تحصر أوصافه المنشئون

 الذى عجز عن فهمه البشريون ...فى إيطاف 

 تنبأ األنبياء األولون الكلمة المكنونبتجسد 

 المتقدمون والـمتأخـرون ...فى إيطاف 

 جل ت قـدرة اإللـه وقال كل األمم تنتظر لقياه

 الذى تجل ى ليعقوب فرآه ...فى إيطاف 

 حقا إشعياء قال فــى رؤياه الرئاسة على كل براياه

 ُولد لنا ابـن ُوأعطيناه ...فى إيطاف 

 خذوا بأيديكم العشرة األوتار داود البارمع أبيـنا 

 ورتـلوا إللهنا بالمزمار ...فى إيطاف 

 دانيال أخبرنا بكالم بعد سبعين أسبوعا  بتمام

 يظهر فى العالم رئيس العالم ...فى إيطاف 

 رأى الرؤيا بالعيان حجرا  قطع بغير يد إنسان

 رمزا لما تم وكان ...فى إيطاف 

 زاد الفتية إيمانا باإلله بابن هللاقال الرابع شبيه 

 وبختنصر اعترف بما رآه ...فى إيطاف 
 

  



  

 

 

 

 سبحوا ومجدوا الملك المن ان آدم وحــــــــواء األوالن

 الذى به خل ص األبوان ...فى إيطاف 

 شاهد اآلب القدوس فأوفد لبشراها بى أنجيلوس

 فلم يجد أطهر من تى بارثينوس ...فى إيطاف 

 صاغ لها البشرى بعد السالم منك العتيق األيام سيولد

 قـائـال افرحى يا مريم ...فى إيطاف 

 ضابط كل البرية ألجل خالص البشرية

 ظهر لنا بالناسوتيـة ...فى إيطاف 

 طه ر الخالق أحشاها ومن روحه القدوس مالها

 حيث اختارها منذ صباها ...فى إيطاف 

 منها أحد األقانيمظهر  وصارت أما هلل الكريم

 إله وإنسان باتحاد مقيم ...فى إيطاف 

 عنه قال األنبياء القديسون ويمائل خلقه وبه ينجون

 هللا يظهر فـى صهيـون ...فى إيطاف 

 غبريال بل غ بشراه من لدن هللا مواله

 للعذراء بما تلقاه ...فى إيطاف 

 فس ر كالم أشعيا الجليل وتلد ابنا يُدعى عمانوئيل

 العذراء تحبـل من غير مثيل ...فى إيطاف 

 قال داود اليوم ولدتك كل األمم تتعبـد لك

ثتك ...فى إيطاف   أنـت ابنى وقـد ور 
 

 

  



  

 

 

 كل الطغمات العلوية يـسـجـدون لـذى األبـديــة

 والمراتب النورانية ...فى إيطاف 

 لك الشعوب صاروا مهنئين الحى األزلى ملجأ المؤمنين

 يا من حملت قدس القديسين ...إيطاف فى 
 

 ميخا تنبأ بقول جليل ممتدا ملكه جيال بعد جيل

 من بيت لحم راعى إسرائيل ...فى إيطاف 

 نؤمن بالذى تجسد ورأيناه نسجد له فى علو سماه

 وكان غير محسوس فلمسناه ...فى إيطاف 
 

 هذا هو الرب اإلله ليس أحد قط يراه

 المعـبود فى عالهالحى  ...فى إيطاف 

 وأيضا تنبأ جميع النبيين إن اإلله يظهر بشراَ بيقين

 من قديم العصور والسنين ...فى إيطاف 
 

 ال تنس شعبك يا قدوس بصالة مريم البكر العروس

 وال تدخـلهم  فى بؤوس ...فى إيطاف 

 بطريركنا(        )احفظ أنبا  يارب يا متجسد ألجلنا

 مطـراننا(  )   وشـريـكـه  ...فى إيطاف 
 

 

 

 

index   الفهرس   

 

  



  

 

 

 

 عيد الميالدتوزيع  يحةمد
 

 أنا افتح فاي بمجد هللا وأرتل للمسيح على الدوام

 ألنه أكمل وعده وأوفاه ليئيمبيت في إيتاف ماسف خين 

 ترأى المالك بصوت التهليل وبشر رعاة األغنام

 اثقية ابجين ميسى ان امانوئيل ..………………في إيتاف

 جميع اللغات تصرخ بصياح المجد هلل في العال وعلى األرض السالم

 وفي الناس بهجة وأفراح ..………………في إيتاف

 حينئذ أتوا إليه المجوس من المشرق باهتمام

 وسجدوا ألسمه القدوس ..………………في إيتاف

 إيمانخروا له بعظم  وقدموا قرابين بالتمام

 مرا وذهبا ولبان ..………………في إيتاف

 دانيال أخبرنا ببيان  حين رأى وحية باستفاهم

 حجرا قطع بغير يد إنسان ..………………في إيتاف

 دعيت يا بيت لحم أفراثا وتشرفني بأسرار عظام

 سيدنا منك أتى ..………………في إيتاف

 رتل فيك ميخاؤوس ونطق بخفيات عظام

 مولد باشويس ايسوس على ..………………في إيتاف

 زهرة نبعت من بيت داود وكوكب أشرق من ابرآم

 وقج تم الوعد الموعود ..………………في إيتاف

 سالومي ويوسف النجار قد نالوا كرامات عظام

 ومجد الرب عليهما نار ..………………في إيتاف

 اشعياء نطق بسرور وأفراح عذراء في عقب األيام

 شعبه بصالحتلد راعى  ..………………في إيتاف

 صبيا  ولد أو إبنا أعطيناه مالك المشورة األعظم

 رئاسته على منكباه ..………………في إيتاف

 صوفونيو عنك خبر ونطق بمجدك يا مريم

 شمس البر منك ظهر ..………………في إيتاف
 

  



  

 

 

 

 ضوء الكوكب أشرق للمجوس وصار يرشدهم بإلهام

 الرب ايسوسإلى حيث كان  ليئيمبيت في إيتاف ماسف خين 

 طغمات العرش العلويين يسبحون ببهجة ونظام

 بصوت الفرح مبتهجين ..………………في إيتاف

 ظهر سيدنا وأوفي الوعد وجاد علينا باألنعام

 تواضع وأخذ شكل العبد ..………………في إيتاف

 عمانوئيل نور من نور نورنا من بعد ظالم

 وصار معنا إله منظور ..………………في إيتاف

 غير المرئي ظهر اآلن خالص عبده آدمألجل 

 وعتقنا من أسر الشيطان ..………………في إيتاف

 في المذوذ كان ملفوف وسجدت له رعاة األغنام

 وسبحته كل الصفوف ..………………في إيتاف

 قال المرتل في المزمور تسجد له سائر االنام

 وتقدم له هدايا ونذور ..………………في إيتاف

 كل األنفس مجتمعين اليوم في عيدك األعظم

 بأصوات الفرح مبتهجين ..………………في إيتاف

 لوقا الرسول أخبر بما قيل نورا أشرق لألمم

 ومجدا لشعبك اسرائيل ..………………في إيتاف

 ميالد ايسوس هكذا كان بعجائب واسرار عظام

 والكلمة قد صار إنسان ..………………في إيتاف

 نؤمن باسمه القدوس ونسبح بمجد أعظم

 أنون خين ني اخرستيانوس ..………………إيتاففي 

 هيرودس ذلك الملعون أراد أن يقتل رب األنام

 أبؤور أن ايه بورانيون ..………………في إيتاف

 وغاب صوابه المنجوس وقتل ربوات أطفال تمام

 من شأن سيدنا بي اخرستوس ..………………في إيتاف

 وظهر مالك هللا في الحين ليوسف يقول أهرب قوام

 إلى أرض المصريين ..………………إيتاففي 
 



  

 

 

 

 واتى السيد من أورشليم حتى بلغ إلى قسقام

 فوق السحابة الحقيقية مقيم ليئمبيت في إيتاف ماسف خين 

 ال تنسى يا أم القدوس اشفعي فينا يا مريم

 أمام سيدنا بي اخرستوس ..………………في إيتاف

 يا من اتيت من علو سماك واشرقت من البتول مريم

 تطلع علينا بعين رضاك ..………………في إيتاف

 والبيعة تكون في طمأنينتك محفوظة دايما يا مريم

 وتكون منصانة بشفاعتك محروسة طول األيام
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De Afsluitende Canon 

 ما يقال في قانون الختام 

 

Amyn =al@Doxa Patri ke `Ui`w 

ke `agi`w Pneumati. Ke nun ke 

`aì ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn 

`amyn. 

Amien allieloja, zoksa 

Patrie ke Eejo ke akhio 

Pnevmatie. Ke nien ke a-

ie ke is toes e-oo-nas toon 

e-oo-noon amien. 

آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو 

كي نين كى . كى آجيو إبنفماتى 

آأى  كى إسطوس إى أو ناس 

 .طون إى اونون آمين

 

Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de 

Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in 

de eeuwen der eeuwen. Amen. 

المجـد لآلب واإلبـن والــــروح . آميـــن هلليلــويــا

 .اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن ،القـــدس

 

Tenws `ebol enjw `mmoc@ je `w 

Pen=oc I=yc P=,=c@ 

Ten oosh evol en khoo 

emmos zje oo Pentshois 

Iesoes Piegristos, 

: تين أوش ايفول ان جو امموس 

جى أو بين شويس ايسوس بى 

  اخرستوس
 

Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus 

Christus, 
 .ربنــــا يســـــوع المسيح: نصـرخ قائليـن

 

`̀P23ri `mF5: a4sicar7 `ebolqen 

5par0enoc. Ovoh avmac4 qen 

B30leem `nte 5Iovde`a kata 

ni`cm3 `m`provf3tikon: Ovoh 

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt 

qen pi`ehoov `mmah2omt 

Epshierie em Efnoetie, af 

etshie sareks evol gen tie 

parthenos. owooh avmasf 

gen Biethlee-eem ente tie 

Joeze-a kata nie esmie em 

eprofietiekon, owooh af 

tonf ivol gen nie ismoe-oet 

gen pie eho-oe im mah 

shomt, 

افتشى : ابشيرى ايم افنوتى 

ساركس إيفول خين تى 

خين ماسف أووه أف .بارثينوس 

كا  ه آيوذي يت هئيم إنتيى ل بيت

 :طا ني إسمى إيم ابروفيتيكون

ونف إيفول خين ني طأفأووه 

إمماه  وـؤه هخين بي إي :تؤومثإ

 :شومت

 

de Zoon van God, heeft het vlees aangenomen 

uit de Maagd. en is geboren te Bethlehem in 

Judea, volgens de profetische uitspraken, en is 

verrezen uit de dood op de derde dag,   

د فى بيت لحم ـلوو.  ابن هللا تجسد من العذراء

قـام من األمـوات في  و :اليهودية كاألصوات النبوية

 اليــــوم الثالث

 

  



  

 

 

 

Cw] `mmon ouoh nai nan@ sootie emmon oewoh nai 

nan,  
 ناى نانسوتى إممون أووه 

 

Verlos ons en ontferm U over ons. خلصنـا وارحمنــا. 
 

Kuri`e `eleycon@ Kuri`e `eleycon: 

Kuri`e `eulogyon `amyn@ 

Kyrië eleison Kyrië eleison, 

Kyrië evlo-khieson amien, 

 

ون سليإ كيري. ون سليإ كيري

 كيريه إفلو جيسون آمين 

 

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen 

ons. Amen. 
 .آميـن. يـارُب ارْحــم، يــارُب ارْحــم، يـارُب بـارك

 

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic 

]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw 

`mpi`cmou. 

esmoe eroi esmoe eroi, is 

tie metanja, koo nie evol 

khoo em pie esmoe. 

يس . إزمو إروى. إزمو إروى

ميطانيا كونى إيفول جو امبى   تى 

 .إزمو

 

Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. 

Vergeef mij, spreek de zegen uit. 
قـُـل . اغفــروا لي .بـاركـوا علـيَّ هـا المطـانيـة

 .البـركــةَ 
 

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen 

أو األب األسقففى وجود األب البطريرك و  

 

Ak[i `t,aric `mMwucyc@ 

]metouyb `nte Mel,icedek. 

]metqello `nte Iakwb@ ninoj 

`nàhi `nte Ma;oucala@ pika] 

etcwtp `nte dauid@ ]covi`a `nte 

Colomwn@ Pi`pneuma `mparak-

lyton vyetaf̀i `ejen 

ni`apoctoloc@ 

Ak etshie et garies em 

Mooisies, tie met oe-wieb 

ente Melshiesedek, tie 

met gelloo ente Jakoob, 

pie nokh en a-hie ente 

Matoesala, pie katie et 

sootp ente Davied, tie 

sofia ente Solomoon, pie 

Pnevma em paraklieton 

fie itaf ie ezjen nie 

apostolos. 

اك اتشى ايت خاريس ام 

مويسيس تى ميت أوؤيف انتيه 

 . يصاداق ملش

تى ميت خيللوى انتى ياكوب بى 

 :  نوج ان آهى انتى ماثوصاال

بى كاتى ات سوتب انتى دافيد 

 . تى صوفيا انتى سولومون 

بى ابنفما ام براكليتون فى 

ايطاف اى أيه ايجين نى 

 . ابوسطولوس 

 

U hebt ontvangen de genade van Mozes, het 

priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van Jakob, 

het lange leven van Metuselach, de uitverkoren kennis 

van David, de wijsheid van Salomo en de Geest, de 

Parakleet, die neer-daalde over de apostelen. 

وشيخوخـة : نلت نعمـة موسى وكهنـوت ملكي صادق

المختـار الـذي يعقـوب وطول عمـر متـوشـالح والفهـم 

لداود وحكمـة سليمـان والـروح المعـزي الــذي حـل 

 .علي الــرسـل
 

  



  

 

 

 

P=oc `ef̀e`areh `èpwnq nem `ptaho 

`eratf `mpeniwt ettaiyout 

`nar,ỳereuc papa abba Tawadroc@ 

nem peniwt ``nèpickopoc abba 

Arceni@ nem nenio] `n`epickopoc 

nyet,y neman. 

Eptshois ef e-areh e-ep 

oon-g, nem ep taho eratf, 

em pen joot et tajoet en 

arshie erevs, papa ava ... 

Nem pen joot en 

episkopos  ava (…) 

ابشويس ايف ايه اريه ابؤنخ 

نيم ابطاهو ايراتف ام بينيوت 

ايطايوت ان أرشى ايرفس 

، نيم بنيوت ان )...(بابا افا 

 ...( .)ابسكوبوس افا 

 

De Heer beware het leven en het leiderschap van onze 

eerbied-waardige vader de aartspriester, paus abba 

Tawadros, en onze vader de bisschop abba Arseny, en 

onze vaders de bisschoppen, die met ons aanwezig zijn 

المكـرم رئيـس الكهنـة الـرب يحفـظ حيـاة وقيـام أبينـا 

وأبينـا األسـقـف أنبــا . البابا أنبــا تـاوضـروس الثـاني

 .وابـائـنـا األساقفـة المجتمعيـن معنــا. أرسـاني
 

V] `nte `tve efètaj-rwou 

hijen nou`;ronoc@ `nhanmys 

`nrompi nem hancyou 

`nhirynikon. `Ntef;ebio 

`nnoujaji tyrou capecyt 

`nnou[a-lauj `n,wlem. 

Efnoetie ente etfe ef e 

takhroo-oe hiezjen noe 

ethronos, en han miesh en 

rompie nem han seejo en 

hierienie kon. Entef 

thevio en noe khazj-ie 

tieroe sa pesiet en noe 

etsha lavkh en koo-lem. 

افنوتى انتى اتفيه إف إيه 

طاجروف هيجين بيف 

ان هان ميش . إثرونوس

انرومبى نيم هان سيو ان 

 . هيرينى كون

إنتيف ثيه فيو ان نيف جاجى 

تيرو سابيست ان نيف اتشالفج 

 . ان كوليم 
 

De God des hemels bekrachtige hen op hun 

zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden, en 

vernedere al hun vijanden snel onder hun voeten. 

إله السمــاء يثبتـهـم على كراسيـهــم سنيـن كثيــرة 

ويخضع جميــع أعدائـهــم تحـت . وأزمنــة سالميــة

 .أقـدامهم سـريعــا  
 

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn 

`ntef,a nennobi nan `ebolqen 

ouhiryny kata pefnis] `nnai. 

Toobh e-pie Egriestos e-

ehrie e-khoon, entef ka nen 

novie nan evol gen oe 

hierienie, kata pef nieshtie 

en nai.  

طوفه ايه بخرستوس إيه إهرى 

إيه جون انتيف كانين نوفى نان 

ايفول خين او هيرينى كاتا بيف 

 .نيشتى ان ناى 

 

Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden 

vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade. 
أطلبـوا من المسيح عنـا ليغفــر لنــا خطايانــا بسـالم 

 .كعظيـم رحمتـه
 

  



  

 

 

 

Kuri`e `eleycon@ Kuri`e `eleycon: 

Kuri`e `eulogyon `amyn@ 

Kyrië eleison Kyrië eleison, 

Kyrië evlo-khieson amien, 

 

ون سليإ كيري .ون سليإ كيري

 كيريه إفلو جيسون آمين 

 

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen 

ons. Amen. 
 .آميـن. يـارُب ارْحــم، يــارُب ارْحــم، يـارُب بـارك

 

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic 

]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw 

`mpi`cmou. 

esmoe eroi esmoe eroi, is 

tie metanja, koo nie evol 

khoo em pie esmoe. 

يس . إزمو إروى. إزمو إروى

تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى   

 .إزمو

 

Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. 

Vergeef mij, spreek de zegen uit. 
قـُـل . اغفــروا لي .بـاركـوا علـيَّ هـا المطـانيـة

 .البـركــةَ 
 

Dan spreekt de celebrant de zegen uit 

 ةـــركــن البـاهـــول الكـك يقـد ذلــوبع
  



  

 

 

 

Gebed na de heilige communie  صــالة بعــد التـنــاول 
 

Mijn hart is vervuld van vreugde en mijn tong 

jubelt. Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn 

geest verblijdt zich over God, mijn Verlosser. 

قـَد امـْتـأل قــَلبـِي فـَرحــا ، ولَسـاني 

تهـليــال ، فـلـْتـُعـظـ ِـْم نـَفـِْسي 

ه  ، وتـَبـْتِهـُج روحـِي بـالـلـَـّ الـربَّ

 .مـُخـَلـ ِِصي

Ik ben tot U gekomen, Heer, kleed mij dan met 

een zuiver gewaad om Uw bruiloft binnen te 

treden.  

Moge mijn vereniging met U vandaag 

eeuwigdurend zijn, 

لقـد أقـْبـَلُت إلـيـَـَك يـــاربُّ 

ة  نـَقـيـَّة  تـُؤهـَّلنِي  ِلـتـُلبَسنِي ُحـلـَـّ

 .للـدُّخـوِل إلي عـُـْرِســكَ 

فـَليـَكـُْن اتـ ِحـاِدي بـِـَك الـيـَـوم 

 .دائمـا  

want daardoor neem ik bestendig toe in 

deugdzaamheid, wordt mijn geloof krachtiger en 

mijn hoop versterkt. 

ألنـ ِي بـه أزدادُ في الـفـَِضيـلـــِة 

ثـَبـاتـــا  ونُمـــوا ، ويـَْشـتـَــدُّ 

ي َرجـَـائِي  .إيـمـانِي، ويـَتـَقــوَّ

Laat mijn deelname aan de communie worden tot 

een teken van verlossing, een kleed van genade, 

een gewaad van de nieuwe geboorte, reinheid en 

heiligheid van ziel, lichaam en geest, zuiverheid 

van liefde, een eeuwigdurende vreugde en 

blijdschap, en tot een goede voorbereiding voor 

Uw vreeswekkende troon. 

تـَنـاُولـِي عـاَلَمـة  فـلـْيـصـْر 

للخـاَلِص وِلبـَاســـا  للـنـ ِْعـَمـــِة، 

ـةَ للِميـالِد الجــَديـِد،  وُحـلـَـّ

وَطهــاَرة  وقـَداَســـة  للـنـَّفـْـس 

والَجـَسـِد، ونـَقــاَوةٌ للـُحــب، 

وفـَـرحــا  وُســـرورا  أبـَِديـــا ، 

 ولجـَـواِب ُحـْسـِن الـقـُبـوِل أمـَامَ 

ِهـيـبِ   .ِمـنـبـَرَك الـرَّ

Ik geef mijzelf over aan Uw medeleven, laat mij 

dan één zijn met U, leid mij naar Uw wil. Ik 

vertrouw mijn verstand, mijn gevoelens en mijn 

wil aan U toe, opdat U ze zegent en ze 

gehoorzaam maakt aan Uw wil. 

َك،  أَسـلـ ِـُم ذَاتـِي ِ بـيـَن حـُنـُو 

فـأْجـعــلـنـِي واِحـــدا  َمـعَـــَك، 

وَسـيـ ِرنـِي تـَحــَت إَرادتِـــك، 

ي  اْسـتـَّدْع إلـْيــَك عـَقـْـِلي وحـَواس ِ

وإرادَتـِي لـِتـُبـاِركـََهـا وتـَكـُـوَن 

 .طـَْوَع َمـِشيـئـَتـِكَ 
 

  



  

 

 

 

Schenk nieuw leven aan mijn hart en wek mijn 

geweten, drijf alle schaduwen van de 

tegenstander uiteen, en doe de stormen bedaren. 

Wandel met mij en kalmeer mijn vrees, les mijn 

dorst, ontsteek de vlam van Uw liefde in mijn hart, 

أْحيـي قـَلبـِي وأيـِْقـْظ َضـِميـري، 

، شـَتـ ِْت جـَِمـيَع خـَيـَاالِت  ِ الـعَـدُو 

ابـِـعِ أْن تـَْسـكـُتَ   .وقـُْل لـلـزوَّ

ئ َرْوِعـي، اْرو  ِسـْر َمـِعـي وهـَـد ِ

عـَطـَِشـي واْضـرم لـهـِـيـَب 

 مـَحـبـَّتـِـَك في قـَلـبـِي،

vul met Uw mededogen en Uw zachtmoedigheid 

alles aan wat mij ontbreekt. 

Blijf mij nabij want de dag loopt ten einde. 

Vergezel mij tot de dag aanbreekt. Want U alleen 

bent mijn levensdoel en mijn vreugde, U alleen o 

Heer, tot in eeuwigheid. Amen. 

تـاَلْف بـِحـُنـُـِو ورفــِق كـُـل ِ مــا 

 .يـَنـقـَُصـنـِي

امـكـُْث َمـعـِي ألنَّ الـنـَّهـاَر قـد 

مــاَل، ورافـقـْنـِي إلي أْن يـَنـَْسـَم 

الـنـَّهـاُر، فـإنـََّك َوحـْـدََك غـايـَتِي 

وَسـعـادَتـِي، أنـَْت َوْحـدَُك يـاربُّ 

 .آميــن. إلي األبـَـدِ 
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