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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:

جى بنيوت إتخين نى فيؤوى
ماريف توفو إنجيه بيكران
ماريسئى إنجيه تيك ميت أوورو
بيت إهناك ماريف شوبى
إيم أفريتى خين إتفيه
نيم هيجين بى كاهى

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw  ليتـقـدس إس ُمـك.أبــانـا الـــذي في السمــوات
Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk السمــاء
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in
.األرض
كـذلك على
ِ
de hemel,
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:

بين أويك إنتيه راستى
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 اليـوم وإغفـر لنــا
خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
َ
vergeef ons onze schulden zoals ook wij ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
aan anderen hun schuld vergeven,
.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 egoen 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.

أووه إيم بيرين تين ايخوون ابى
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 الشريــــر
وال تــدخلنـا في تجرب ٍة لكن نجنـا من
ِ
ons van het kwade, Door Jezus Christus, ألن لك الملك والقوة
""بالمسيح يســـوع ربنـا
onze Heer,: Want van U is het koninkrijk
 أمين. والمجد إلى األبد
en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
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De Verzen voor het feest van de intrede van Christus in de tempel
أرباع الناقوس لعيد البشارة المجيد
Xere 03etacgem `hmot Pu Shere thie etas zjem
ehmot Eptshois ne-me,
neme: xere 03etacsi: `nte shere thie etas etshie, en
piajjeloc:
`m`fra2i
`mpi- te pie ankhelos, em ef
rashie em pie kozmos.
kocmoc.
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.

شيرى ثيئيتاس جيم اهموت
 شيرى:ابشويس شوب نيميه
 انتين بى:ثيئيتاس اتشى
 ام افراشى ام بى:أنجيلوس
.كوزموس

:  الرب معك: السالم للتى وجدت نعمة
. فرح العالم: السالم للتى قبلت من المالك

`tpolic Shere bietlee-eem, et  إت بوليس إن ني:شيريه بيتليئيم
polies en nie epro-  ثي إيه طافميس:إبروفيتيس
`nni`prof3t3c: 03etavmec P=x=c fieties, thie etavmes
 بي ماه:بخرستوس إنخيتس
Piegristos en giets, pie
`nq3tc: pimah =b `nAdam.
.إسناف إن آدام
mah esnav en Adam.
Xere

B30leem:

Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten,  التي ُولد فيها المسيح:  مدينة األنبياء: السالم لبيت لحم
waar Christus geboren is, de tweede Adam.
.الثاني

`eta4- Shere tef anastasies, etaf  إيه:شيريه تيف أنا سطاسيس
tonf ivol gen nie ismoe- طاف طونف إيفول خين ني
twn4 `ebol qen n3e0mwovt: 2a oet, sha intef sotie
 شا إنتيف سوتي:إثمؤوت
`nte4cw5
`mmon:
`ebolqen immon, ivol gen nen
. إيفول خين نين نوفي:إممون
novi.
nennobi.
Xere

te4anactacic:

Gegroet zij Zijn Verrijzenis, toen Hij is verrezen  لكي،  لما قــام من بين األمــوات، السالم لقيامتـه
uit de dood, om ons te verlossen, van onze
. من خطايانــــــا، يخلصنا
zonden.

Vervolgens hiermee verder gegaan:
ثم يكمل بهذه األرباع
5s`rompi Shere ne Mareeja, tie et-  تي:شيريه نيه ماريا
shrompie ethnesoos, thie  ثي إيه:إتشرومبي إثنيه سوس
e0necwc: 03etacmici nan: `mF5 etas miesie nan, em
 إم إفنوتي بي:طاس ميسي نان
Efnoetie pie Loghos.
pilojoc.
.لوغوس
Xere

ne

Maria:

Wees gegroet Maria, de schone duif, die السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا اللـه
God het Woord, voor ons gebaard heeft.
.الكلمة
Xere ne Mari`a: qen ovxere Shere ne Mareeja, gen oe-  خين أو شيريه:شيريه ني ماريا
shere ef-oe-wab, shere ne : شيريه نيه ماريا:إفؤواب
e4ovab: xere ne Mari`a: `0mav Mareeja, ethmav em fie
.إثماف إمفي إثؤواب
eth-oe-wab.
`mf3=e=0v.
Wees gegroet Maria, met een heilige groet, wees  السالم لك يا مريم أم: سالم مفدس:السالم لك يا مريم
gegroet Maria, de Moeder van de Heilige.
.القدوس

<ere
Mi,ayl@
pinis]
`nar,yaggeloc@ ,ere Gabriyl@
picwtp `mpi-faisennoufi.

Shere
Miega-iel,
pie
nieshtie
en
arshie
ankheelos, shere Ghabreejiel, pie sootp em pie fai shennoefie.

Wees gegroet Michaël, de grote aartsengel, wees
gegroet Gabriël, de gekozen boodschapper.

شيرى ميخائيل بينيشتى إن
 شيرى غبريئيل.أرشى إنجليوس
.بى سوتب إم بى فاى شينوفى

: السالم لغبريال. رئيس المالئكة العظيم:السالم لميخائيل
.المبشر المختار

.

Xere

Nixerovbim

Nicerafim

:

xere

t3rov: `ne` povranion.

xere Shere nie Sheroebiem,  شيريه:شيريه ني شيروبيم
shere nie Serafiem,
nitajma shere nie taghma tieroe,  شيريه ني طغما:ني سيرافيم
. إن إيبورانيون:تيرو
en e-poeranion.
:

Wees gegroet Cheru-bim, wees gegroet  السالم لجميع: السالم للسيرافيم:السالم للشاروبيم
Serafim, wees gegroet, alle hemelse machten.
. السمائية:الطغمات

pini25 Shere Joannies, pie  بي نيشتي إم:شيريه يوأنس
nieshtie
em
eprod`m`prodromoc : xere piov3b: romos, shere pie oe-  شيريه بي:إبرودروموس
 إن:أويب إب سينجيه نيس
wieb,
ep
senkhenies
en
`pcvjjen3c `nEmmanov3l.
.إممانوئيل
Emmano-iel.
Xere

Iwann3c

:

Wees gegroet Johannes, de grote voorloper, : السالم للكاهن نسيب: السابق العظيم:السالم ليوحنا
wees gegroet priester, de neef van Emmanuël.
.عمانوئيل

Xere nau `nio5: `na
` poctoloc: Shere natshois en jotie, en  إن:شيريه ناشويس إنيوتي
apostolos,
shere
nie ني
شيريه
:آبوسطولوس
xere nima03t3c: `nte Penu I=3c mathieties ente Pentshois : إنتيه بين تشويس:ماثيتيس
Iesoes pie Egristos.
.إيسوس بخرستوس
P=xc.
Wees gegroet mijn meesters en vaders, de
apostelen, wees gegroet discipelen, van onze
Heer Jezus Christus.

Xere

nak

`w

pievajjelict3c:
pi`apoctoloc:
pi0e`wrimoc.

piU:

 ربنا: السالم لتالميذ: الرسل:السالم لسادتي اآلباء
.يسوع المسيح

xere Shere nak oo pie
martieros, shere pie ev
xere ankheliesties, shere pie
Markoc apostolos, Markos pie
the-oriemos.

:شيريه ناك أوبي مارتيروس
شيريه بي إف أنجيه
بي
شيريه
:ليستيس
 ماركوس بي:آبوسطولوس
.ثيه أؤريموس

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet : السالم للرسول: السالم لإلنجيلي:السالم لك أيها الشهيد
evangelist, wees gegroet apostel, Marcus de
.مرقس ناظر اإلله
Godsziener.

Xere Ctefanoc : pi2orp `mU: Shere Stefanos, pie  بي شورب:شيريه إستيفانوس
shorp em martieros, بي
شيريه
:إممارتيروس
xere piarx3d`iakwn : ovoh shere pie arshie ziakon, إت
أووه
:أرشيذياكون
oewoh et esmaroo-oet.
.إسمارؤوت
et`cmarwovt.
Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar, wees  السالم لرئيس: أول الشهداء:السالم إلستفانوس
gegroet gezegende, aartsdiaken.
. 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, Patshois 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 :  السالم للشجعان األبطال: السالم لكم أيها الشهداء
moedige helden, wees gegroet overwinnaars, ,  سيدى الملك جاؤرجيوس: السالم لالبسى الجهاد
mijn meester koning Georgius, Philopater
.  وأنبا مينا العجائبى, فيلوباتير ميركوريوس
Mercurius, de heilige abba Mina.

`mpar-0enoc: Tie aloe en savie em :تى آلو انصافي إم بارثيه نوس
parthenos, tie sootp en :تي صوطب إن كيريي إم مي
5cwtp 1`nkvri`a `mm3i: 52elet kiereeja emmie, tie  تي:تي شيليت أنتيه بخرستوس
shelet ente pie Egris-tos,
. آجيا إم مي دميانة
`nte P=x=c: 5aji`a `mm3i ...
tie akhia emmie ...
%`alov

`ncab3

De wijze maagdelijke jonge vrouw, de ware : السيدة المختارة الحقيقية:العذراء الصبية الحكيمة
uitverkoren vrouw, de bruid van Christus, de
. القديسة دميانة:عروسة المسيح
heilige …

Xere peniwt Antwnioc: piq3bc Shere penjoot Antonios, , شيريه بينيوت آفا أنطونيوس
pie gievs ente tie met
,بي جيبس إنتي تي موناخوس
`nte
5metmonaxoc:
xere monagos, shere penjoot
شيريه بينيوت آفا بافلي بي
peniwt abba Pavle: pimenrit ava Pavle, pie menriet
.مينريت إنتي بخرستوس
ente
pie
Egristos.
`nte P=xc.
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 oemethmie, nenjootie eth-oewab 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.

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.

 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

 القوى:  األباء القديسين األبرار: طوباهم بالحقيقة
القديس أنبا موسى وأنبا أرسانيوس معلم أوالد
.  أحباء المسيح: الملوك

I=3c P=xc `nca4 nem foov: `n0o4 Iesoes Piegristos ensaf
nem fo-oe, enthof enthof
`n0o4 pe nem 2a `eneh: qen pe nem sha eneeh, gen
ovhvpoctacic `novwt: ten- oe hiepos-ta-sies en oeoot, ten oe-oosht emmof
ovw2t `mmo4 ten5`wov na4.
ten tie oo-oe naf.

إيسوس بخرستوس إنصاف نيم
 إنثوف إنثوف بيه نيم شا:فـؤو
 خين إوهي بوسطاسيس:إيه نيه
 تين أو أوشت:إن أوأوت
.إمموف تين تي أوأوناف

Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en :  أمس و اليــوم و إلي األبـــد:يســـوع المسيح هـو هـو
tot in eeuwigheid, in één hypostase, wij
. نسجد له ونمجـــده: بأقنـوم واحد
ٍ
aanbidden en verheerlijken Hem.

Men sluit af met
Ten]ho `erok `w =U=c :=c@
e;rek`areh
`e`pwnq
`mpenpatriar,c@
papa
abba
Tawadroc
piar,y`ereuc
@
matajrof hijen pef``;-ronoc.

ثم يكمل باآلتي

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
 إثريك آريه،إيــوس ثيه أوس
،إبؤنخ إم بيـن باطـــريارشيس
)...( بابــا آفـا
بى أرشى إيريفس ما
طاجـــروف هيجيــن بيف
.إثــرونـــوس

Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven  أن تحفـظ حيـاة بطريـركنــا،نســألـك يــا إبـن اللـه
van onze patriarch, paus abba (…) de
.) رئيـس الكهنـة ثبتــه علي كرسيـــــه....( البابــا أنبـا
hogepriester, bekrachtig hem op zijn zetel.

Nem pefke``sfyr `nlitourgoc @
peniwt e;ouab `ndikeoc @ abba
Arceni
pi`epickopoc
@
matajrof hijen pef`;ronoc .

Nem pef ke eshfier en
lietoerghos, penjoot eth-oeweb 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
ماطاجــروف
بيسكوبوس
بيـــف
هيجيـن
.إثـــرونــــــوس

En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige وشـريكــــه فـــــي الخــــدمـــة أبينــــا القــديـــس
rechtvaardigen vaders, abba (…) de metropoliet /
)....( البــــــار (األسقف) أنبــا
bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels.
.ثبتـه علي كـــــرسيـــه

` Povro `nte 5hir3n3: moi nan Ep oero ente tie  موى:إ بؤرو إنتي تى هيرينى
hierienie, moi nan en tek  سيم ني نان:نان ا نتيك هيرينى
`ntekhir3n3: cemni nan `ntek- hierienie, sem nie nan
 كانين نوفى نان:انتيك هيرينى
en tek hierienie, ka nen
hir3n3: xa nennobi nan `ebol.
.ايفول
novie nan evol.
O Koning van de vrede, schenk ons Uw vrede,
bevestig in ons Uw vrede en vergeef onze
zonden.

Gwr

`ebol

5ek`kl3ci`a:

`nnigagi:
`aricobt

`nneckim 2a `eneh.

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

`nte Khoor evol en nie khazj-  إنتيه:جور ايفول إن ني جاجى
ie, ente tie eklie-seeja,
`eroc: arie sovt eros, en nes  آرى سوفت:تى إك اكليسيا
. إ ن نيسكيم شا إينيه:إيروس
kiem sha eneh.

Verstrooi de vijanden van de Kerk, versterk haar  إلي: فال تتزعزع: و حصنها:فـرق أعـــداء الكنيســــة
zodat zij niet wankelt, voor altijd.
.األبد

qen Emmano-iel Pennoetie,  خين تى:إممانوئيل بين نوتى
gen ten mietie tienoe,  خين إ بؤو إنتي:ميتى تينو
tenm35 5nov: qen `p`wov `nte gen ep oo-oe ente pef
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب:بيفيوت
joot, nem pie Pnevma
Pe4iwt: nem Pi=p=na =e=0v.
eth-oe-wab.
Emmanov3l

Pennov5:

Emmanuël onze God, is nu temidden van ons, in : بمجـــد أبيه: في وسطنا اآلن:عمانوئيــل إلهنــا
de glorie van Zijn Vader, en de Heilige Geest.
.والــروح القـــــدس

`Nte4`cmov `eron t3ren: `nte4- Entef esmoe eron tieren,  إنتيف:إنتيف إسمو إيرون تيرين
entef toe-vo en nen hiet,  إنتيف طا:طوفو إن نين هيت
tovbo `nnenh3t: `nte4talso entef tal-etsho en nie
 إنتيه ني:لتشو إن ني شونى
shoonie,
ente
nen
epsie`nni2wni: `nte nenyvx3 nem
. ابسيكى نيم نين سوما
shie
nem
nen
sooma.
nencwma.
Dat Hij ons allen zegent, en onze harten zuivert, : و يشفي أمــراض: و يطهـر قلوبنـا:ليباركنا كلنـا
en de ziekten geneest, van onze zielen en
.نفوسنـا و أجسادنــا
lichamen.

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Ten oe-oosht emmok oo تين أوأوشت امموك أو بي
Piegristos, nem pek joot  نيم بيك يوت إن:اخرستوس
Pekiwt `na
` ja0oc: nem Pi=p=na en aghathos, nem pie
: نيم بي إبنيفما إثؤواب:أغاثوس
Pnevma eth-oe-wab, zje .جى آك طونك آكسوتى إممون
=e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
av mask ak sootie
emmon nai nan.
Wij aanbidden U o Christus, met Uw Goede  والـروح:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren
. ألنك قمت و خلصتنا:القــدس
en heeft ons verlost.

index الفهرس

Gebed voor de Zieken
Twbh `ejen
nenio] nem
nen`cnyou etswni qen jinswni
niben@ `ite qen paitopoc `ite qen
mai niben. hina `nte P=,=c
Pennou] er`hmot nan nemwou
`mpioujai nem pital[o@ `ntef,a
nennobi nan `ebol

أوشيــة المــرضى

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.

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.

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

 إن،مرض
اطلبـوا عـن آبائنـا وأخوتِنــا المـرضى بكـل
ٍ
 لكي المسيـ ُح،ٍبكل موضـع
المسكن أو
كانَ في هــذا
ِ
ِ
ويغفـر لنـا
والشفـــاء
ينعـم لنـا ولهـم بالعافيــ ِة
إلهنــا
ِ
َ
َ
.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:

يصلى الكاهن أوشية القرابين وبعدها يقول
الشعب تسبحة المالئكة وقدوس اللـه والصالة
الربانية ثم يرتلون مقدمة الذكصولوجيات بلحن
. الفرح

Gebed voor de Offeranden
Twbh
`ejen
nyetfi
`m`vrwous@
`nni;ucia
ni`procvora@
ni`apar,y
nineh ni`c;oinoufi ni`ckepacma
nijwm
`nws@
nikumillion `nte pima`nerswousi@

أوشيــة القـــرابيـن

Toobh ezjen nie etfie em
ef roo-oesh en nie
thiesia nie epros fora nie
aparshie nie neh nie
estoi
noefie
nie
eskepasma nie khoom
en oosh nie kiem-miellion ente pie ma en er
shoo-oe shie,

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,

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

والبكـور
، َاطلبـوا عــن المهتميـنَ بالصعائـ ِد والقـرابين
ِ
،ِ وكتـب القــراءة،والستـــور
،والبخور
،ِوالـزيـت
ٍ
ِ
.وأواني المذبــــح

Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien, wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa elsetoer wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7.

Hina `nte P=,=c Pennou]
]sebi`w nwou qen I=l=y=m `nte
`tve@ `ntef,a nennobi nan
`ebol.

hiena ente Piegristos هينا إنتي بخرستوس بيننوتى
Pennoetie tie sheveejo تى شيفيو نؤو خين يروساليم
noo-oe gen Jerosaliem
ente etfe, entef ka nen إنتي إتفي إنتيف كانين نوفى
.نان إيفول
novie nan evol.

opdat Christus onze God hen beloont in het ويغفـر
،أورشليـم السمائي ِة
لكي المسي ُح إل ُهنـا يكافئهم في
َ
َ
Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft.
.لنـا خطـايـانــا
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gata-jana.

index الفهرس

مقدمة الذوكصولوجيات
Tijdens de Vespers في رفـع بخـور عشيـة
Gewaardig U, o Heer, ons deze nacht zonder بغيــر
يـارب أن تحفظنــا في هــذه اللـيلــة
تفضَّـل
ُ
ِ
zonde te bewaren.

.خـَطيــة
Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen, ،ُّالـرب إلهُ آبائِنــا و ُمتـزايــد ُ بــركـة
أنت أيـَّهــا
َ ُُمبـارك
ُ
zeer gezegend en vol van heerlijkheid is Uw
. آميــن.ـدوس مملـو ُء مجــدا إلى األبـَـد
َ س
ُ وا
ُ
ُ مـك القـ
Heilige Naam in eeuwigheid. Amen.
Moge Uw genade over ons komen, o Heer, zoals ألن
َّ ،عليـك
يـارب كمثــ ِل اتكالنـا
رحمتـك علينا
فلتكـُن
َ
َ
ُ
wij ons op U verlaten, want aller ogen hopen op
أنت الـذي تـُعطيهــم
ألنـك
.تترجـاك
الكـل
أعيُــن
َ
َ
َ
ِ
U, want Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze.

.طعا َمهــم في حينـ ِه
.صنـا يا َرجا ُء أقطـار األرض كلهـا
ُ ا ْس َمعنـْا يا اللـهُ ُمخ ِل
وتنجينـا وتنقـذنـا مـن هـذا الجيـل
يـارب تحفظنـا
وأنت
ُ
ِ
. آميـن.وإلى األبـ ِد
.ـك
أنت
َ ُعــدل
َ ُُمبـارك
ُ
َ  عـَلمني،يـارب

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.
Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw
gerechtigheid. Gezegend zijt Gij, o Heer,
.قــوقـك
فهمني ُح
أنت
َ
َ ُُمبـارك
ُ
ِ ،يـارب
onderricht mij Uw gerechtigheid.
Gezegend zijt Gij, o Heer, verlicht mij door Uw
.ــر َك
أنت
َ ُُمبـارك
ُ
ِ ِ أنـِر لي ب،يـارب
gerechtigheid. Heer, Uw genade duurt voort tot in
.رحمتـك دائمـةُّ إلى األبــ ِد
يـارب
َ
ُ
eeuwigheid.
Verwerp de werken van Uw handen niet, o Heer, صرت لنـا
ألنـك
.يارب ال ترفـُضهــا
ديـك
َ
َ
َ َ أعما ُل يـ
ُ
want Gij zijt voor ons een toevlucht geworden van
.ملجـا من جيــ ٍل إلى جيــ ٍل
geslacht tot geslacht. Ik heb tot de Heer geroepen
إر َحمني
أنا طلبتُ إلى
ْ
ُ
ْ : ُالـرب وقلــت
en sprak: “Wees mij genadig en verlos mijn ziel, ،وخلص نَفسي
want ik heb tegen U gezondigd.”
ُفإني أخطــأت
.إليــك
َ
Heer, tot U neem ik mijn toevlucht, dus verlos  وعلمني أن أصن َع،إليــك فخلصني
ُيارب التجـأت
َ
ُ
mij. Leer mij Uw wil te doen,

.مـَشيئـَتــك
want Gij zijt mijn God, bij U is de bron des levens ،ِوعنـدك ينبــوعُ الحيــاة
،أنت هــو إلهي
ألنـك
َ
َ
َ
en in Uw licht, o Heer, zien wij het licht.
ُ
.النــور
عـايـن
وبنــور َك
ُ
َ
ِ
ُ يـارب نـ
Bestendig Uw genade voor wie U kennen en Uw رك
َـك لـلـذيــن
ِ فلتأ
َ ُّ  وبــ،يعــرفــونــك
َ
َ ُ ت رحمتـ
gerechtigheid voor de oprechten van hart.
.ب
ِ لل ُمسـتقيـمي القـلــو
ُّ
.يحـق التسبيـ ُح
 لـك.ُلـكَ تجبُ البركـة
Aan U is de zegen, aan U is de lofprijzing, aan U is de
verheerlijking, o Vader, Zoon en Heilige Geest, die zijt البـدء
 الكائــنُ منـذ،ـدس
ِ
ُ ُ  أيها اآلبُ واإلبـنُ والـرو ُح القـ،ُ لـكَ يَنبغي التمجيـد
vanaf het begin, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
. آميـن.واآلنَ وإلى األ َبـ ِد
Het is goed de Heer te loven en Uw naam te psalmzingen,  أن يُخَبـر. والترتيـ ُل السمـكَ أيهـا العلي،اإلعتـراف لـلـرب
جيـدُ هـو
ُ
َ
o Allerhoogste, Uw genade in de morgenstond te
. وحقـِك في كـ ُ ِل ليلـ ٍة،بـرحمتـكَ في الغـَدوات
verkondigen en Uw trouw in elke nacht.

Tijdens de Metten
Laat ons lofprijzen met de engelen, zeggende:
“Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, en in
de mensen een welbehagen.”
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.
Heer, Koning van de hemel, God, Almachtige
Vader; Heer, de Ene, Eniggeboren Zoon, Jezus
Christus en de Heilige Geest.

في رفـع بخـور باكــر
: َفلنـُسب ُح م َع المالئكـة قائليــن
سالم وفى
“المجـد ُ للـه في األعالي وعلى
َّ األرض ال
ِ
“.سرة
ِ
َ الناس الم
ونعتـرف
.لـك
نـُس
َ ُ  نسجــد.ــك
َ  نخد ُم.باركــك
َ
َ
ُ
ُ  نـ.بحــك
ُ
أجــل ِعظــم
كــرك من
 ن ْش.بمجــدك
نطــق
َ
َ
َ
ِ
ْ نـ.لـك
،جــدك
َم
َ
َ ضاب
ُ اللـه،الـرب المالـكُ على السْمــوات
ط
أيها
ُ
ُ
َ اآلب
ُ
،اإلبـن الواحـد ُ الوحيـد ُ يســـوعُ المسي ُح
والـرب
،الكل
ُ
ِ
.والــرو ُح القــدس
َّ رافــ ُع خطيـة،ابــن اآلب
ُ
،الـرب اإللهُ حمـ ُل اللـه
أيهــا
ُ
. ارحمنــا،العالـم

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij
die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U
over ons.
Gij die de zonden der wereld wegneemt,  أيُهـا.إليـك
 اقبـ ُل طلباتنـا،يا حامـ ُل خطيـَّة العالـم
َ
aanvaard onze smeekbeden.
ْ الجالـس ع
. ارحمنــا،ـن َيميـن أبيـه
ُ
Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons.
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.

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.
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.

ع
وحـدك
أنت
ُ دك العالي ياربى يسـو
َ ُ أنت وحـ
َ .القـدوس
َ
َ
ُ
. آميـن.ب
المسي ُح والـرو ُح
ِ  مجـدا للـه اآل.القـدس
ِ
.اسمــك القــدُّوس إلى األبــ ِد
 وأسب ُح،يــوم
كل
َ
َ أبار
ٍ
ِ كــك
ِ
. آميــن.وإلى أبــدَ األبــ ِد
َّ ،إليـك يا إلهي
أوامـرك هي
ألن
ُمنـذ ُ الليـل ُروحي تُبكـر
َ
َ
.األرض
نـور على
ُ
ِ
 باكــرا.صرت لي ُمعينــا
 ألنـك،طرقـك
كنـتُ أتلــو في
َ
َ
.أمامـك وتــراني
أقــف
 بالغــداة،صوتي
َ
ُ
ُ
َ يـارب تسم ُع

Trisagion

الثــالثــة التقـــديســات

Heilige
God,
Heilige
Sterke,
Heilige
Onsterfelijke, geboren uit de Maagd, ontferm U
over ons.
Heilige
God,
Heilige
Sterke,
Heilige
Onsterfelijke, voor ons gekruisigd, ontferm U
over ons.
Heilige
God,
Heilige
Sterke,
Heilige
Onsterfelijke, verrezen uit de doden en opgevaren
ten hemel, ontferm U over ons.
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,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
O Heer, vergeef onze zonden,
o Heer, vergeef onze overtredingen,
o Heer, vergeef onze ongerechtigheden.

ي الـذي ال
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،ى
ُّ دوس القـو
ُّ ـدوس الح
.حمنَا
ْ ،  الذي ولـِد من العذراء، ُيـَمـوت
ْ ار
ي الـذي ال
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،ى
ُّ دوس القـو
ُّ ـدوس الح
.حمنَا
ْ ، صلب عنا
ْ ار
ِ ُ  الذي، ُيـَمـوت
ي الـذي ال
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،ى
ُّ دوس القـو
ُّ ـدوس الح
،  وصعد إلى السموات, ت
ِ قـام من األموا
َ  الذي، ُيـَمـوت
.حمنَا
ْ
ْ ار
أوان
وكل
ب
َ اآلن،واالبــن والـرو ُح الـُقـدس
ِ المجـد ُ لآل
ِ
ٍ
ِ
. آميـن.الدهـور
دهـر
وإلى
ِ
ِ
ُ
.حمنـَا
الثالـوث
أيُّهـا
ْ القـدوس
ْ ار
ُ
ُ
.حمنـَا
الثالـوث
أيُّهـا
ْ القـدوس
ْ ار
ُ
ُ
.حمنـَا
الثالـوث
أيُّهـا
ْ القـدوس
ْ ار
ُ
.ـفـر لنــا خطايـَانا
ُ
ْ يـارب ا ْغ
.ـفـر لنــا آثـا َمنـا
ُ
ْ يـارب ا ْغ
.ـفـر لنــا زالتـَنـا
ُ
ْ يـارب ا ْغ
اسمك
أجــل
 اشفهــ ْم من،شعبـك
يـارب افـْتقـ ْد مــرضى
َ
َ
ُ
ِ
.القــدوس
.يـارب نيح نفــوسهــم
،آباؤُنــا وإخوتـُنـا الــذيــنَ رقــدوا
ُ
ْ يـا
،ٍ يامن بال خطيـة.حمنـَا
ْ  يـارب،ٍمن ُه َـو بال خطيـة
ْ ار
ْ
.إليـك
واقبـل طلباتنـا
،يارب اعنـَّا
َ
ُ
ُ
ُ لـك المجـد ُ والعـزة
َّ
.ار َحـم
.المثلث
والتقـديـس
َ ألن
ُ
ْ يارب
ُ
ْ
. آميـن.بـارك
يارب
ار َحـم
ُ
ْ ُّيارب

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.
U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U over
ons, U die zonder zonde bent, Heer, help ons en
neem onze smeekbeden aan.
Want aan U komt toe glorie, roem en de
drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Maak ons waardig in dankbaarheid te bidden:  أبانــا الــذي في:واجعلنـا مستحقيـن أن نقـول بشكـر
Onze Vader…

....السمــوات

Introductie tot de Doxologieën مقـدمــة الـذكصـولـوجيـات
Xere ne ten5ho `ero: `w 03=e=0v Shere ne ten tie ho ero,
oo thie eth-oe-web
e0meh `n`wov: `etoi `mpar0enoc ethmeh en oo-oe, et oi
`nc3ov niben: 5macnov5 `0mav em parthenos en seejoe
nieven, tie masnoetie
`mP=xc.
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 السالم لك نسالك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل
glorie, altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder
.حين والدة اإلله أم المسيح
van Christus;

Aniov`i `nten`procevx3: `e`p2wi A-nie oe-wie en ten :آنى أوؤى إنتين إيروس إفشى
epros evshie, e-epshooi إيه إبشويس هابيه شيريه إم
ha pe23ri `mmen-rit: `nte4xa ha pe shierie em
 إنتيف كا نين نوفى نان:مينريت
menriet, entef ka nen
nennobi nan `ebol.
.إيفول
novie nan evol.
draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon, opdat
Hij onze zonden vergeeft.

.أصعدى صلواتنا إلى إبنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا

nan: Shere thie etas miesie  إم:شيريه ثى إيطاس ميسى نان
nan, em pie oe-ooinie
`mpiovwini
`nta`fm3:
P=xc enta efmie, Piegristos :بي أوأويني إنطا إفمى
بخرستوس بين نوتي تي بارثيه
pen noetie, tie parthenos
Pennov5: 5par0enoc =e=0v.
.نوس إثؤواب
eth-oe-wab.
Xere

03`etacmici

Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware السالم للتى ولدت لنا النور الحقيقى المسيح إلهنا العذراء
Licht heeft gebaard, Christus onze God.

.القديسة

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

. خطايانا

Mari`am: Tie parthenos Mariam,  تي ثيه:تي بارثيه نوس ماريام
tie theotokos eth-oe-  تي إبروس:أو طوكوس إثؤواب
50e`otokoc =e=0v: 5`procta-t3c wab, tie epros-taties e إنتيه إبجيه:طاتيس إيه تينهوت
ten
hot,
ente
ep
khenos
`etenhot: `nte `pjenoc `nte
.نوس إنتيه تي ميت رومى
ente
tie
met
roomie.
5metrwmi.
%par0enoc

Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe أيتها العذراء مريم والدة اإلله القديسة الشفيعة األمينة
voorspraak van het menselijk geslacht,
.لجنس البشرية

`egwn: Arie epres ve-vien eehrie e-khon, nahren
nahren P=xc f3etare`gfo4: Piegristos fie et a-re
hopwc
`nte4er`hmot
nan: ekh-fof, ho-poos entef er
ehmot nan, em pie koo
`mpixw e` bol `nte nennobi.
evol ente nen novie.
Ari`precbevin

`e`hr3i

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 إشفعى فينا أمام المسيح الذى ولدتيه لكى ينعم لنا بمغفرة
hebt, dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden
.خطايانا
schenkt.

ne
oo
tie  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere
parthenos,
tie
oero
`mm3i `na
` l30in3: xere `p2ov2ov emmie en aliethienie,  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
 آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan shere epshoe-shoe ente
.إجفو نان إن إممانوئيل
pen
khenos,
a-re
ekhfo
`nEmmanov3l.
nan en Emmanoe-iel.
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
zij de trots van ons geslacht, u baarde ons
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
Emmanuël.

`w Ten tie ho a-rie pen
mevie, oo-tie eprosta5`proctat3c `etenhot: nahren ties e-ten hot, nahren
Iesoes
Penu I=3c P=xc: `nte4xa Pentshois
Piegristos, entef ka nen
nennobi nan `ebol.
novie nan evol.
Ten5ho

`aripenmevi:

 أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
:إبروس طاتيس إيه تينهوت
ناهرين بين شويس إيسوس
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول

Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
zonden vergeeft.

Doxologie voor het feest van de Annunciatie
ذوكصولوجية عيد البشارة المجيد
A Fiwt gov2t `ebol qen `tfe: A Efjoot khoesht evol :آإفيوت جوشت إيفول خين إتفى
gen etfe, ezjen nie et إيجين نى إتشوب هيجى بى
`egen n3et2op higen pikahi: shop hiezjen pie kahie,  امبيف جيم فى إتؤنى:كاهى
`mpe4gem
f3et`oni
`mmoc: em pef zjem fie et o-nie . إمماريا تى بارثينوس:إمموس
emmos, em Maria tie
`mMaria 5par0enoc.
parthenos.
De Vader keek vanuit de hemel, naar hen  فلم:  على سكان األرض: تطلع اآلب من السماء
die op aarde wonen, Hij vond niemand, als
.  مريم العذراء: يجد من يشبه
de Maagd Maria.
A4ovwrp

2aroc

`nJabri3l: Af oe-oorp sha ros en :أفؤرب شاروس إن غبرييل

Ghabreej-iel, pie nieshtie :بى نيشتى إن أرشى أنجيلوس
pini25
`narx3ajjeloc: en arshie ankhelos, af hie
:أفهيشين نوفى ناك إنؤراشى
shen
noefie
nas
en
oe
a4hi2ennov4i nac `novra2i:
.إمباى ريتى إفجو إمموس
rashie, em pai rie tie ef
`mpair35 e4gw `mmoc.
kho emmos.

Hij zond tot haar Gabriel, de grote :  رئيس المالئكة العظيم: أرسل إليها غبريال
aartsengel, hij verkondigde haar met
.  هكذا قائال: فبشرها بفرح
vreugde, evenzo zeggende:
Xere 03e0meh `nh
` mot: ovoh Shere thie ethmeh en :شيرى ثى اثميه إن إهموت
ehmot, oewoh Eptshois  آرى:أووه إبشويس شوب نيمى
Pu 2op neme: `aregimi jar shop ne-me, a-re zj-  خاتين:جيمى غار إنؤ إهموت
iemie ghar en oe ehmot,
.إفنوتى إفيوت
`nov`hmot: qaten F5 Fiwt.
ga-ten Efnoetie Efjoot.
“Wees gegroet, o vol van genade, de Heer  عند:  وجدت نعمه:  الرب معك: السالم للممتلئة نعمة
is met u, gij hebt genade gevonden, bij
. هللا اآلب
God de Vader.”

ghar te-ra er  أووه: هيبى غار تيرا إرفوكى
vokie, oewoh en te miesie  إفموتى:أنتى ميسى إنؤشيرى
evmov5 en oe shierie, ev-moetie e:إى بيفران جى إيسوس
pefran
zje
Iesoes,
`P23ri
.إبشيرى إمفى إتتشوسى
Epshierie em fie et
etshosie.

H3ppe jar teraerboki: ovoh hiep-pe
`ntemici

`nov23ri:

`epe4ran

ge

I=3c:

`mf3etsoci.

“Gij zult zwanger worden, en een zoon  ويدعى اسمه يسوع:  وتلدين ابنا: ألنك ها تحبلين
baren, Hij zal Jezus genoemd worden, de
.  ابن العلى:
Zoon des Allerhoogsten.”
E4`e5

na4

`nge

Pu

F5: Ef e-tie naf enzje Eptshois آفئ تيناف إنجى ابشويس

Efnoetie, em pie ethronos  إمبى إثرونوس انتى:إفنوتى
`mpi`0ronoc `nte David pe4iwt: ente Davied pef joot, ef na
 إفنائير أورو:دافيد بيف يوت
er
oero
ezjen
ep-ie
en
`4na`erovro `egen `p3i `nIakwb: 2a
 شا اينيه:إنجي إبئى إن ياكوب
Jakob, sha eneh ente pie
.انتى بى اينيه
`eneh `nte pi`eneh.
eneh.
“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

`nte Oewoh en na er ga-e,  شوبى:أووه إن نا إرخائى
shoopie ente tef met
te4metovro: ovoh menenca oero, menensa ethre-  أووه:إنتى تيف ميت أورو
 ارى:مينينسا اثريماسف
`0remac4:
`ere`ohi
`ereoi masf, as o-hie e-re oi em
. أوهى إيريؤى امبارثينوس
parthenos.
`mpar0enoc.
Ovoh

`nnaerqa`e:

2wpi

“En Zijn koningschap, zal geen einde  تظلى:  وبعد ان تلديه:  لملكه نهاية: وال يكون
hebben, en nadat u Hem hebt gebaard, zult
. عذارء
u een maagd blijven.”

Pege Mari`a 5par0enoc: ge Pe zje Maria tie
parthenos, zje anok ies
`anok ic 5bwki `nte Pu: tie vokie ente Eptshois,
ec`e2wpi n3i kata pekcagi: es e-shoopie nie kata
a42ena4 `ebol `nge piajjeloc. 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  ليكن لى كقولك:  ها انا امه الرب: فأجابت مريم العذراء
dienstmaagd des Heren, mij geschiede
.  فمضى المالك:
naar uw woord”, en de engel ging heen.
P=x=c: Ten oe-oosht emmok oo
Piegristos, fie etak mai
f3`etakmai `mpenjenoc: ak`i em pen khenos, ak ie e`e`0m3tra
`n5par0enoc: eth mietra en tie
parthenos, ak etshie
aksicar7 `ebol `nq3tc.
sareks evol en giets.
Tenovw2t

`mmok

`w

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.

إمموك
أوؤشت
تين
 في إيطاك ماى:أوبخرستوس
 أكئى إى:امبين جينوس
:إثميترا إن تى بارثينوس
إيفول
ساركس
آكتشى
.انخيتس

:  ألنك أحببت جنسنا: نسجد لك أيها المسيح
.  وتجسدت منها: وأتيت الى بطن العذراء

De Doxologie ( kerst )

ذوكصولوجية الميالد

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

las :أووه بين الس خين أوثيه ليل
zje جيه بين تشويش إيسوس
pie
gen  أف ماسف خين: بخرستوس
. بيت ليه إليم

Onze mond is gevuld met lachen, en onze tong  ألن ربنا يسوع: ولساننا تهليال:حينئذ إمتأل فمنا فرحا
met gejuich, want onze Heer Jezus Christus, is
.  ُولد فى بيت لحم:المسيح
geboren in Bethlehem.

Xere 5baki `mPennov5 : `tpolic Shere tie vakie em :شيريه تى فاكى إم بين نوتى
Pennoetie, et polies ente
`nte
n3etonq:
`fma`n2wpi nie et oon-g, ef ma en  إفما إن:إت بوليس إنتيه إتؤنخ
 إيه تيه:شوبى إن ني ذيكيه أوس
shoopie en nie ziekeos,
`nnidikeoc: e` te 0ai te I=l=3=m.
. ثاى تيه يروساليم
e-te thai te Jerosaliem.
Wees gegroet o stad van onze God, de stad : مسكن الصديقين: مدينة األحياء:السالم لمدينة إلهنا
van de levenden, het huis van de
. التي هى أورشليم
rechtvaardigen – dat is Jeruzalem.
Xere ne `w B30leem: `t-polic Shere ne o Viesle-em, et  إت:شيريه نيه أو بيت ليه إيم
polies en nie eprofieties,  ني إيه:بوليس إن ني إبروفيتيس
`nni`prof3t3c
:
n3- nie etav er eprofietevien,
 إثفيه إبجين:طارنير إبروفيتيفين
etaver`prof3tevin:
e0be ethve ep zj-ien miesie en
. ميسى إن إممانوئيل
Emmanoe-iel.
`pginmici n
` Emmanov3l.
Wees gegroet o Bethlehem, de stad van de  عن: الذين تنبأوا: مدينة األنبياء:السالم لك يا بيت لحم
profeten, die geprofeteerd hebben, over de
. ميالد عمانوئيل
geboorte van Emmanuël.

Apiovwini `nta`fm3i: a42ai nan A-pie oe-ooinie enta ef  أفشاى:آبى أوأوينى إن طا إفمى
mie, af shai nan hoon  خين تى بارثيه:نان هون إمفؤو
hwn `mfoov: qen 5par0enoc em fo-oe, gen tie
 تى شيه ليت إن:نوس ماريام
parthenos Mareejam, tie
Mariam: 52elet `nka0aroc.
. كاثاروس
shelet en katharos.
Het Ware Licht, scheen vandaag over ons,  من مريم: ايضا النور الحقيقي:اليوم أشرق لنا نحن
uit de Maagd Maria, de reine Bruid.
. العروس النقية:العذراء

`mPen=c=w=r: Mareeja as miesie em
Pensootier, pie mai
pimairwmi
`n`aja0oc:
qen roomie en aghathos, gen
ente
tie
B30leem `nte %iovdea: kata Viesle-em
Joeze-a, kata nie esmie
ni`cm3 `nte ni`prof3t3c.
ente nie eprofieties.
Mari`a

acmici

: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  في: محب البشر الصالح:مريم ولدت مخلصنا
Menslievende, te Bethlehem in Judea,
. كأقوال األنبياء:بيت لحم اليهودية
volgens de uitspraken van de profeten.
#ca`3ac pi`prof3t3c: w2 `ebol Iesa-eejas pie epro-  أوش:إيصائياس بى إبروفيتيس
fieties, oosh evol gen oe :إيفول خين أوإسمى إن ثيه ليل
qen ov`cm3 `n0e-l3l: ge ec`emici esmie en theliel, zje es
:جيه إس إيه ميسى إن إممانوئيل
n
` -Emmanov3l:
Pencwt3r e-miesie en Emmano. بين سوتير إن آغاثوس
iel,
Pensootier
en
`na
` ja0oc.
aghathos.
Jesaja de profeet, riep met een stem van  أنها تلد: بصوت التهليل قائال:أشعياء النبي يصرخ
vreugde: “Zij zal baren Emmanuël, onze
. مخلصنا الصالح:عمانوئيل
Goede Verlosser.”
Ic nif3ov`i ev`eovno4: nem `pkahi Jis nie fie oe-wie ev e- :يس ني فيؤوى إف إيه أونوف
oe nof, nem ep kahie
0el3l:
ge
ac-mici
nan theliel, zje as miesie nan  جيه أسميسى:نيم إبكاهى ثيه ليل
 آنون خانى:نان إن إممانوئيل
`nEmmanov3l:
`anon
qa en Emmanoe-iel, anon
.إخريستيانوس
ga
nie
egrestianos.
ni`xricti`anoc.
Zie, de hemelen verheugen zich, en de  ألنها ولدت لنا: واألرض تتهلل:ها السموات تفرح
aarde verblijdt zich, want zij baarde
.  نحن معشر المسيحيين:عمانوئيل
Emmanuël voor ons, de Christenen.
E0be fai tenoi `nrama`o: qen Esthe fai ten oi en rama- :إثفيه فاى تين أوى إن راما أو
o, gen nie aghathon et
ni`aja0on etg3k `ebol: qen zj-iek evol, gen oe :خين ني آغاثون إتجيك إيفول
:خين أوناهتى تين إريبصالين
ovnah5 teneryalin: engw nahtie ten er epsalien, en
. إنجو إمموس جيه الليلويا
kho
emmos
zje
`mmoc ge =a=l.
allieloeja.
Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en  وبإيمان: بالخيرات الكاملة:من أجل هذا نحن أغنياء
zingen wij met geloof, zeggende Halleluja.

.  قائلين هلليلويا:نرتل

allieloeja, :الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
allieloeja
allieloeja, إيسوس بخرستوس إبشرى إم
`P23ri `mF5: avmac4 qen Iesoes
Piegristos  أفماسف خين بيت ليه:إفنوتي
Epshierie em Efnoetie,
. إيم
B30leem.
av masf gen Bietle-em.

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

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja,  يسوع المسيح إبن:هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Jezus Christus de Zoon van God, is
.  ُولد فى بيت لحم:اللـه
geboren in Bethlehem.
Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot  نيم بيفيوت إن:بى ناف
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem en aghathos, nem pie
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen
tie
noe
nem
sha
`eneh.
eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede  والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en
.  من اآلن وإلى األبد:القدس
tot in eeuwigheid.

De Doxologie ( passen )

ذوكصولوجية القيامة

Tote rwn a4moh `nra2i: ovoh Tote ron af moh in
rashie, oewoh pen las
penlac qen ov0el3l: ge Penu gen
oe-seliel,
zje
I=3=c P=x=c: a4twn4 `ebol-qen Penshois Iesoes pie
Igristos, af tonf ivol gen
n3e0mwovt.
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  ألن ربنا يسوع: ولساننا تهليال:حينئذ إمتأل ف ُمنا فرحا
onze tongen met blijheid, want onze Heer Jezus
. قام من بين األموات:المسيح
Christus, is verrezen uit de dood.

A4kwr4 `m`fmov qen te4gom: Af korf im ifmo gen tef
khom, af isre ip on-g er
a4`0re`pwnq `erovwini `eron: oe-oinie iron, insof on
`n0o4 on f3`eta42en2a4: `enima fie etaf shen shaf, e-nie
ma et sa pe-siet im ip
etcapec3t `m`pkahi.
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  وهو أيضا: وجعل الحياة تضئ لنا:بقوته أبطل الموت
het leven over ons schijnen, Hij is het die
. إلي األماكن التي أسفل األرض:الذي مضي
afdaalde, naar de lagere delen van de aarde.

Ni`mnovt `nte `amen5: avnav Nie im noet inti  أفناف:ني إمنوت إنتيه آمينتي
amentie, af nav irof af er  أفطاكو:إيه روف أفئير هوتي
`ero4
averho5:
a4tako hotie, af ta-ko in nie nak
 إمبو:إن ني تاكهي إم إفمو
`nninakhi `m`fmov: `mpov`2gem- hi im if mo, im po ish .إشجيم جوم إن آموني إمموف
zjem khom in a-monie
gom n
` `amoni `mmo4.
immof.
De wachters van de Hel, zagen Hem en werden : وأهلك طلقـات المــوت: رأوه وخافــوا:بوابــو الجحيم
bevreesd, Hij vernietigde de angel van de dood,
.فلـم تستطع أن ت ُم ِسكه
en Hij werd er niet door gegrepen.

A4qomqem `nhanpvl3 `n`homt: Af gom gem in han pilie
in ihmot, af kosh in han
a4kw2 `nhanmoxlovc `mbenipi: mok los im ve ni pie, af
a4`ini `nne4cwtp `ebol: qen i-nie in nef sotp ivol,
gen oe oe-nof nim oeovovno4 nem ov0el3l.
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 : وكسر المتاريس الحديــد:سحق األبـواب النحاس
ijzeren sloten, en Hij nam Zijn uitverkorenen
. بفــرح وتهليــل:وأخــــرج مختاريه
weg, met verblijding en vreugde.

A4`olov `e`psici nema4: `eqovn Af o-lo ie e-pet shisie :أف أولو إيه إبتشيسي نيه ماف
nie mav, iegon e-nef ma :إيه خون إيه نيف ما إن إمطون
`ene4ma`nemton: a4nahmov e0be in emton, af nahmo esve
 أفؤ أونه:أفناهمو إثفيه بيف ران
pe4ran: a4ovwnh `nte4gom pef ran, af oe-onh intef
.إنتيف جوم نؤو إيفول
khom no-oe ivol.
nwov `ebol.
Hij hief ze met Hem op, naar Zijn plaats van  خلصهم ألجل: إلي مواضع راحته:وأصعدهم معه
rust, en redde ze in Zijn Naam, Hij openbaarde
. اظهر قوته لهم:إسمه
aan hen Zijn kracht.

E0be fai tenoi `nrama`o: qen Esve fai ten oi in rama- :إتفيه فاي تين أوي إن راما أو
oe, gen ni aghason et zj- :خين ني آغاثون إتجيـك إيفول
ni`aja0on etg3k `ebol: qen iek ivol, gen oe-nahtie
:خين أو ناهتي تين إيريبصالين
ovnah5 teneryalin: engw ten er ipsalien, en kho
.إنجو إمموس جيه الليلويا
immos
zje
Ellieloje.
`mmoc ge =a=l.
Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en : وبإيمان نرتـل: بالخيـرات الكاملة:فلهذا نحن أغنياء
wij zingen met geloof, zeggende Halleluja.
. قائليــن هلليلويا

Ellieloje, :الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c `povro Ellieloje
Ellieloje
Ellieloje, إيسوس بخرستوس إبؤرو إنتيه
`nte `pwov: a4twn4 `ebol qen Iesoes pie Igristos ip
 أفطونف إيفول خين ني:إبؤ أو
oero inti ip o-oe, af tonf
n3e0mwovt.
.إثمؤوت
ivol gen nie ismoe-oet.
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jesus  يسوع المسيح ملك: هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا
Christus de Koning van de glorie, is verrezen uit
. قام من بين األموات:المجد
de dood.

Fai `ere pi`wov er`prepi na4: nem Fai e-re pi o-oe er-ip-re فاي إيه ريه بي أوأو إير إبريه
pie naf, nim Pefjot in  نيم بيفيوت إن:بي ناف
Pe4iwt `na
` ja0oc: nem Pi=p=n=a aghasos,
nim
pi : نيم بي إبنيفما إثؤوأب:آغاثوس
Ipnevma es-o-web, is
=e=0=v: icgen 5nov nem 2a `eneh.
.إس جين تينو نيم شا إينيه
zjen tie no nim sha
eneeh.
Dit is Hij aan wie glorie toekomt, met Zijn  والـروح: المجــــد مع أبيه الصالح:هذا الذي ينبغي له
Goede Vader, en de Heilige Geest, nu en tot in
. من اآلن و إلي األبــد:القـدس
eeuwigheid.

index الفهرس

Vervolgens hiermee verder gegaan:
ثم يكمل بهذه األرباع
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 ما يالئم من الذوكصولوجيات ثم يقال ختام
. الذوكصولوجيات وقانون اإليمان
يصلى الكاهن أوشية اإلنجيل ؛ ثم ُيقرأ المزمور
. واإلنجيل باللحن وتختم صالة باكر كالمعتاد

voor de Maagd Maria tijdens de Vespers
للسيدة العذراء في رفـع بخـور عشيـة
`Ere `pcolcel `mMariam: qen Ere ep-solsel em Mariam, : إيرى إبسول سيل إمماريام
gen nie fie-oewie etsa خين نى فيؤوى إتسا إبشوى سا
nif3ov`i etca`p2wi: caovinam epshooi, sa oewie nam em : أوى نام إمبيس مين ريت
pes menriet, es toovh emإسطوفه إمموف إى إهرى
`mpecmenrit: ectwbh `mmo4 mof e-ehrie e-khoon.
.إيجون
`e`hr3i `egwn.
Het sieraad van Maria, is in de hoogste hemelen, زينة مريم فى السموات العلوية عن يمين حبيبها تطلب
aan de rechterhand van haar geliefde, Hem vra.منه عنا
gende namens ons.

Kata `fr35 `eta4goc: `nge Kata efrietie etaf khoos, : كاطا إفريتى إيطاف جوس
enzje Davied gen pie : إنجى دافيد خين بى إبسالموس
David qen piyal-moc: ge epsalmos, zje as o-hie erats جى إسؤهى إير اتس إنجى تى
enzje tie oero, sa-oewie
 سا اوى نام إمموك: أورو
ac`ohi `eratc `nge 5ovrw: nam emmok ep oero.
.إبؤرو
caovinam `mmok `povro.
Zoals David heeft gezegd, in het Boek van de كما قال داود فى المزمور قامت الملكة عن يمينك أيها
Psalmen: “Aan Uw rechterhand O koning, stond
. الملك
de Koningin”.

Colomwn mov5 `eroc: qen pigw Solomoon moetie eros, gen  خين: سولومون موتى إيروس
pie khoo ente nie khoo, zje  جى تاسونى: بيجو إنتى نى جو
`nte nigw: ge tacwni ovoh tasoonie oewoh ta eshferie,  تابوليس إممى: أووه تا إشفيرى
ta polies emmie Jerosaliem.
.ييرو ساليم
ta`2feri: tapolic `mm3i I=l=3=m.
Salomo heeft haar genoemd, in het Lied :  وقال أختى صديقتى:  فى نشيد األنشاد: سليمان دعاها
der Liederen: “Mijn zuster en bruid, mijn
. مدينتى الحقيقية أورشليم
ware stad Jeruzalem.”
qen Aftie mienie ghar eros,  خين: أفتى مينى غار إيروس
gen han miesh en ran ev  جى: هان ميش إنران إفتشوسى
hanm32 `nran ev-soci: ge am3 etshosie, zje a-mie evol : آمى إيفول خين بيك إيبوس
`ebol qen pek3poc: `w 03etcwtp gen pek ie-pos, oo thie .أوثى إت سوتب عن آروماطا
et sootp en aroomata.
`na
` rwmata.
A45m3ini

jar

`eroc:

Hij heeft een teken van haar gegeven, met vele :  بأسماء كثيرة عالية قائال: ألنه أعطى عالمة عنها
eervolle namen, zeggende “Kom uit uw tuin, O
. أيتها العنبر المختار: أخرجى من بستانك
uitverkoren aroma.”

Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere ne oo tie partheenos,  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
tie oe-ro immie in alie شيريه:أورو إممي إن آليثيني
`mm3i `na
` l30in3: xere `p2ov2ov thienie, shere ipshoe-shoe
inte pin kheenos, a-ree  آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan ikhfo nan in Emmanoe-iel.
.إجفو نان إن إممانوئيل
`nEmmanov3l.
Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
Emmanuel.

`w Tin tie ho a-rie pin meevie,  أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
oo-tie ipros ta ties i-tin hot, :إبروس طاتيس إيه تينهوت
5`proctat3c `etenhot: nahren nahrin pin tshois Iesoes pie
Igristos, intif ka nin novie ناهرين بين شويس إيسوس
Penu I=3c P=xc: `nte4xa nan ivol.
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول
nennobi nan `ebol.
Ten5ho

`aripenmevi:

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
onze zonden.

voor de Maagd Maria Tijdens de Metten
للسيدة العذراء في رفـع بخـور باكــر
entho  تى سافى:أوؤنياتى إنثوماريا
Mareeja, tie sa-ve oewoh en  تى ماه إسنوتى:أووه إنسيمنى
ovoh `ncemne: 5-mah`cnov5 semne, tie mah esnoetie en  بى آهو إم إبنفما:إن إسكيني
eskienie, pie a-ho em
.تيكون
`nc` k3n3: pi`aho `m=p=natikon.
epnevmatiekon.

`Wovnia5 `n0o Mari`a: 5cab3 Oo-oeneejatie

Gezegend bent u O Maria, wijs en rein, de :  القبة الثانية:  الحكيمة العفيفة: طوباك أنت يا مريم
Tweede Tabernakel, de schat van de Geest.
. الكنز الروحي

`nka0aroc: Tie etshrom epshal en :تى إتشروم إبشال إنكاثاروس
katharos, thie etas moetie ثى إيطاس موتى خين بين
03`etacmov5 qen penkahi: ovoh gen pen kahie, oewoh as : أووه أسفيرى نان إيفول:كاهى
fierie nan evol, en oe karpos
.إنؤكاربوس إنتى بى إبنفما
acfiri nan `ebol: `novkarpoc ente pie Epnevma.
%srom`p2al

`nte Pi=p=na.
De zuivere tortelduif, die in ons land heeft .  لنا ثمرة الروح: في أرضنا وأينعت:  التي نادت: اليمامة النقية
geroepen, en ons bracht, de Vrucht van de Geest.

Epnevma
em
`mparakl3ton: Pie
paraklieton, fie etaf ie
f3`eta4`i `egen Pe23ri: hi-gen ezjen pe Shierie, hiezjen
nimwov `nte Piiorda-n3c: kata nie moo-oe ente pie
Jorzanies, kata ep-tiepos
`ptvpoc `nNw`e.
en No-e.
Pi=p=na

 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, :  في مياه األردن:  الذي حل على إبنك: الروح المعزي
in de wateren van de Jordaan, volgens het
. كمثال نوح
toonbeeld van Noach.

%srompi jar `ete `mmav: `n0oc Tie etshrompie ghar e-te تى إتشرومبى غار إيتى إمماف
emmav, enthos as hie :  إنثوس أسهى شين نوفى نان:
achi2ennov4i nan: `n5hir3n3 shennoefie nan, en tie  نى: إنتى هيرينى إنتى إفنوتى
.إيطاس شوبى شانى رومى
`nte F5: 03-`etac2wpi 2a hierienie ente Efnoetie,
thie etas shopie sha nie
nirwmi.
roomie.
Want die duif, heeft ons verklaard, de vrede van
God, jegens de mensheid.

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

tenhelpic: Entho hooi oo ten  تى: إنثو هوى أوتين هيل بيس
helpies, tie etshrom  آرى: إتشروم إبشال إن نو إيتى
5srom`p2al `nno`3te: `are-`ini epshal enno ie-te, a-re  آرى فاى: إينى إمبى ناى نان
.خاروف خين تينيجي
`mpinai nan: `are4ai qaro4 qen ienie em pie nai nan, are fai garof gen te nezjtenegi.
ie.

`N0o

hwi

`w

Zoals u ook O onze hoop, de rationele tortelduif,  أتيت لنا:  اليمامة العقلية: وأنت أيضا يا رجائنا
ons genade heeft gebracht, en Hem gedragen
.  وحملته في بطنك: بالرحمة
heeft in Uw schoot.

`Ete fai pe I=3c: pimici `ebolqen E-te fai pe Iesoes, pie  بى ميسى: إيتى فاى بى إيسوس
miesie evol gen Efjot,  أفماسف نان: إيفول خين إفيوت
`Fiwt: avmac4 nan `ebol `nq35: avmasf nan evol en  إفئير بين: إيفول إنخيتى
gietie, af er pen khenos
.جينوس إنريمهى
a4er penjenoc `nremhe.
en rem-he.
Dat is Jezus, de Eniggeborene van de Vader; Hij  وحرر:  ولد لنا منك:  من اآلب: إى يسوع المولود
is voor ons uit u geboren, en heeft onze geslacht
. جنسنا
bevrijd.

marentaovo4: Fai ghar ma-ren ta oeof, evol gen pen hiet en
`ebolqen
penh3t
`n2orp: shorp, menensoos on
menencwc on qen penkelac: gen pen ke las, en oosh
evol en khoo emmos.
enw2 `ebol engw `mmoc.
Fai

jar

: 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, :  بلساننا أيضا:  اوال وبعد ذلك: فلنقل هذا من قلبنا
dan ook met onze tong, verkondigend en
. صارخين قائلين
zeggend:

بينشوس
جى
Ge Penu I=3c P=x=c: ma0ami`o Zje Penshois Iesoes pie إيسوس
Egrestos, ma thamio nak en  ماثا ميوناك إن:بخرستوس
nak `n`qr3i `nq3ten: `noverfei egrie en gie-ten, en oe-erfee  إنؤ إرفى إنتى: إخرى إنخيتين
ente pek Epnevma eth-oe`nte
Pek=p=na
=e=0v:
ev5- wab, evtie zokso-lokheeja  إفتى: بيك إبنيفما إثؤواب
. ذوكصولوجيا ناك
nak.
do7oloji`a nak.
“O onze Heer Jezus Christus, maak in ons een  لروحك:  إجعل لك فينا هيكال: يا ربنا يسوع المسيح
heiligdom, voor Uw Heilige Geest, die U
.  يعطيك تمجيدا: القدوس
verheerlijkt.”

ne
oo
tie  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere
partheenos, tie oe-ro
`mm3i `na
` l30in3: xere `p2ov2ov immie in alie-thienie,  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
 آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan shere ipshoe-shoe inte
.إجفو نان إن إممانوئيل
pin
kheenos,
a-ree
ikhfo
`nEmmanov3l.
nan in Emmanoe-iel.
Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
Emmanuel.

`w Tin tie ho a-rie pin
meevie, oo-tie ipros ta
5`proctat3c `etenhot: nahren ties i-tin hot, nahrin pin
Iesoes
pie
Penu I=3c P=xc: `nte4xa tshois
Igristos, intif ka nin
nennobi nan `ebol.
novie nan ivol.
Ten5ho

`aripenmevi:

 أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
:إبروس طاتيس إيه تينهوت
ناهرين بين شويس إيسوس
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
onze zonden.

Doxologie voor Aartsengel Michaël
ذكصولوجية رئيس المالئكة ميخائيـل
Mi,ayl `p`ar,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  فى الطقــوس: هـــو األول:ميخائيـل رئيس السمائييـن
eerste, onder de rangen van de engelen, dienende
. يخـدم أمـام الـرب:المالئكيـة
voor de Heer.

Sare V] ouwrp nan@ `nnefnai Sha-re Efnoetie oe-oorp  إن:شاريه إفنوتي أو أورب نان
nem nefmetsenhyt@ hiten nan, en nef nai nem nef :نيف ناي نيم نيف ميت شينهيت
met shenhiet, hieten nie  بي:هيتين ني تيهو إنتي ميخائيل
ni]ho `nte Mi,ayl@ pinis]
tieho ente Miecha-iel,
.نيشتي إن أرشي أنجيلوس
`nar,yaggeloc.
pie nieshtie en arshie
ankhelos.
God zend tot ons, Zijn genade en : بسـؤال ميخائيـل: مراحمه ورأفاته:إن اللـه يُـرسل لنـا
barmhartigheid, door de smekingen van Michaël,
.رئيس المالئكـة العظيــم
de grote aartsengel.

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 eehrie 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  ألنه قريــب الى: بطلبــات ميخائيــل:وتكمــل األثمار
van Michaël, want hij is dicht bij God, en vraagt
. يسأل عنــــــا:اللـه
Hem namens ons.

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  إنما تهبط لنـا من: وكل موهبة تامة:كل عطية صالحة
volmaakt is, daalt van boven neder, van de
. من عنـد أبى األنــوار:فـوق
Vader der lichten.

Marenhwc
`nten]`wou@
`ntenouwst `n}`triac =e=;=u@ etoi
`no` mooucioc@ e;myn `ebol sa
`eneh.

Maren hoos en ten tie oooe, 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
إن تين أوأوشت إن تي إترياس
 إت أوي إن أومو:إثؤواب
. إثمين إيفـول شا إينيه:أوسيوس

Laat ons prijzen en verheerlijken, en knielen : المقدس المساوى: ونسجـد للثالوث:فلنسبح ونمجــد
voor de Heilige, Wezensgelijke Drie-eenheid,
.الـدائم إلى األبــد
die tot in eeuwigheid is.

Ari`precbeuin `e`hryi ejwn@ w
pi`ar,yaggeloc =e=;=u@ Mi,ayl
`par,wn `nna nivyou`i@ `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
.نوفي نان إيفـول

Wees onze voorspraak, O heilige aartsengel,  رئيس: الطاهـر ميخائيـل:إشفـع فينــا يارئيـس المالئكة
Michaël het hoofd van de hemelsen, dat Hij onze
. ليغفــر لنــا خطايانــــا:السمائييـن
zonden vergeeft.

Doxologie voor alle Hemelsen
ذكصولوجيـة للسمائييـن كلهــم
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 erhiemnos, em pe emtho em
pie pantokrator, ev shemshie em miestierion et-hiep.

:شاشف إن إرشى أنجيلوس
:سيؤهى إيراطو إف إرهيمنوس
:إمبى إمثو إمبى بانطوكراطور
إف شيمشى إم ميستيريـون
.إتهيب

Zeven aartsengelen, prijzen staande, voor de  أمام الضابط: وقـوف يسبحـون:سبعة رؤسـاء مالئكة
Pantokrator, en dienen het verborgen mysterie.
. يخدمـون الســر الخفي:الكـل

Mi,ayl pe pihouit@ Gabriyl pe
pimah `cnau@ Ravayl pe pimah
somt@ kata `ptupoc `n}`triac.

Miecha-iel pe pie hoewiet,  غابرييل:ميخائيل بى بى هويت
Ghabrie-jiel pe pie mah  رافائيل بى:بى بى ماه إسناف
esnav, Rafa-iel pe pie mah  كاطا إبتيبوس إن:بى ماه شومت
shomt, kata ep-tiepos en tie
.تى إترياس
Etreejas.

Michaël is de eerste, Gabriël is de tweede,  رافائيل هـو: غبريال هـو الثاني:ميخائيل هو األول
Rafaël is de derde, een symbool van de Drie. كمثال الثالوث:الثالث
eenheid.

Couriyl Cedakiyl@ Cara;iyl
nem
Ananiyl@
nainis]
`nreferouwini =e=;=u@ nyetwbh
`mmof e` `hryi `ejen picwnt.

Soerie-jiel,
Sedakie-jiel,
Sarathie-jiel nem Ananiejiel, nai nieshtie en ref er
oe-ooinie eth-oe-wab, nie etoobh emmof e-ehrie ezjen
pie soont.

 ساراثييل نيم:سورييل سيداكييل
 ناى نيشتى إنريف إر:آنانييل
 نى إت طوفه:أوؤينى إثؤواب
إمموف إى إهرى إيه جين
.بيسونت

Soriël Sedakiël, Sarathiël en Ananiël, de  هؤالء المنيرون: سراثيال وأنانيال:سولاير سداكيال
lichtende grote heiligen, die tot Hem
. األطهار يطلبـون منه عن الخليقــة:العظماء
bidden voor de schepping.

Ni<erobim nem niCeravim@
ni`;ronoc
nimet=o=c
nijom@
pi`ftoou `nzwon `na
` cwmatoc@
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.

:نى شيروفيـم نيم نى سيرافيـم
نى إثرونـوس نى ميتشويس نى
 بى إفتـو إنزوؤن إن:جوم
 إطفاى خابي:آسوماطوس
.هارما إنثيـؤس

De Cherubim en de Serafim, de Tronen, : الكراسي الربوبيات والقـوات:الشاروبيـم والسيـرافيـم
Heerschappijen en
Machten, en de Vier  الحاملون:واألربعـة المخلوقات الغيـر المتجسدين
Onstoffelijke Dieren, dragende de Troon van
.مركبة اللـه
God.

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.

بى جوت إفتـو إم إبريسفى
 خين تى إك إكليسيا:تيـروس
.إنتى نيشورب إم ميسى
إف هـوس إيـروف خين أوميت
 إفـؤش إيفـول إفجـو:أتمونك
.إموس

De Vierentwintig Oud-sten, in de kerk van de . في كنيســة األبكـار:األربعة والعشـرون قسيســا
eerstgeborenen, prijzen Hem onophoudelijk,
: صارخيـن قـائليــن:يسبحونـه بال فتـور
roepende en zeggende.

Je agioc `o :eoc@ nyetswni “Heilige God, de zieken  نى:جى آجيوس أوثيؤس
matal[wou@ agioc Ic,uroc@ genees hen, Heilige  آجيوس:إتشونى ماطا لتشوؤ
Sterke, schenk rust aan  نى إيطاف إنكـوت:يسشيروس
nyetauenkot P=o=c ma`mton
de ontslapenen O Heer.
إبتشويس ما إمطون نوؤ
nwou.
Zje akhios o the-os, nie et shoonie ma talet-shoo-  الراقــدين: قـدوس القـوي: المرضي إشفهـم:قـدوس اللـه
oe, akhios is shiros, nie etav en kot Epshois ma
.يارب نيحهـم
emton noo-oe.

athanatos,  إسمو:آجيــوس آثاناتـــوس
Agioc
A;anatoc@
`cmou Akhios
`etek`kly-ronomi`a@ mare peknai esmoe e-tek eklierono-  مارى بيــك:إيتيــك إكليرونوميا
meeja, ma-re pek nai  أوى: هيرينى.ناى نيم تيــك
nem tekhiryny@ oi `ncobt nem tek hierienie, oi en
.إنســوفت إمبيك الؤس
`mpeklaoc.
sovt em pek la- os.
Heilige Onsterfelijke, zegen Uw erfdeel,  ولتكن رحمتـك: بارك ميـراثـك:قـدوس الذي ال يموت
en moge Uw genade en vrede, een vesting
. حصنا لشعبـك:وسالمك
zijn voor Uw volk.

Je `,ouab ouoh `,ouab@ `,ouab
P=o=c cabaw;@ `tve nem `pkahi
meh `ebol@ qen pek`wou nem
pektaio.

Zje ek-oe-wab oewoh ekoe-wab ek-oe-wab Epshois
sava-oot, etfe nem epkahie
meh evol, gen pek oo-oe
nem pek tajo.

Heilig, heilig, heilig, is de Heer der Heerscharen
(Sabaot) “hemel en aarde zijn vol, van Uw glorie en eer.”

Ausanjoc `mpi =a=l@ sare nan
nivyou`i ouoh `mmwou@ je agioc
`amyn =a=l@ pi`wou va pennou]
pe.

:جى إكـؤواب أووه إكـؤواب
:إكـؤواب إبتشـــويس صافـاؤت
:إتفى نيـــم إبكاهى ميه إيفــول
خين بيــــــك أوؤنيـــم بيــك
.طايـو

 السماء: رب الصباؤوت:قـدوس قـدوس قـدوس
. من مجـدك وكرامتــك:واألرض مملوءتان

Af shan khos em pie
allieloeja, sha-re na nie fieoe-wie oewoh em moo-oe,
zje akhios amen allieloeja,
pie oo-oe fa Pennoetie pe.

:أفشان جــوس إمبى آلليلويــا
شــارى نانى فيـــؤوى أووه
 جى آجيــــوس آميــن:إممــوؤ
 بى أوؤفـــا بيـــن:الليلويـــا
.نــوتى بى

En wanneer zij zeggen Halleluja, antwoorden de  قائليـن قــدوس: يتبعهم السمائيـون:إذا ما قالـوا هلليلويا
hemelsen: “Heilig amen halleluja, glorie zij onze
.  المجــد هــو إللهنا: هلليلويا.آميـن
God.”

A=r=ipr
...
@
ni`ctrati`a
`naggelikon@
nem
nitagma
`nepouranion@ `ntef ,a nennobi
nan ebol.

Arie epres ve-vien e-ehrie أري إبريسفيفيـن إيه إهري إيه
e-khoon, nie stra-teeja en : نى ستراتيا إن أنجيليكون:جون
ankhelie-kon, nem nie :نيم نى طاغما إن إيبورانيـون
taghma en epoeranion, entef
....إنتيف
ka nen novie .

Wees onze voorspraak, O engelenscharen,  والطغمــــات: أيهــا العساكـــر المالئكيـــة....إشفعــوا
en de hemelse rangen, dat Hij onze zonden
... ليغفـــــر:السمائيــــة
vergeeft.

Doxologie voor Johannes de Doper
ذكصولوجيـة للقـديس يوحنـا المعمـدان
Aferme;re `nje Iwannyc@ qen Af er meth-re enzje Joannies, gen pie eftoe en
pi`ftoou
`ne` u`aggelion@
je
evankhelion, zje ai tie
ai]wmc
`mPacwtyr@
qen ooms em pa Sootier, gen
nie moo-oe ente pie
nimwou `nte piIordanyc.
Jordanies.
Johannes heeft getuigd, in de vier Evangeliën,
zeggende: “Ik heb mijn Verlosser gedoopt, in de
wateren van de Jordaan.

:إف إيرميثرى انجى يؤانس
 إن إف.خين بى أفتو
 جى إبتى ومس أم:أنجيليون
 خين نى مؤو بى:باسوتير
.يورذانيس

شهد يوحنا فى األناجيل األربع أنى عمدت
.مخلصى فى مياه االردن

Ainau `epi`Pneuma =e=;=u@ etaf`i
epecyt `ebolqen `tve@ aicwtem
`e`t`cmy `nte `Viwt@ ecws ebol
ecjw `mmoc.

Ai nav e-pie Pnevma
eth-oewab, etaf ie epesiet evol gen etfe, ai
sootem e-et esmie ente
Efjoot, es-oosh evol es
khoo emmos.

 إيتاف:آيناف إبنيفما إثؤواب
:إإبسيت إيفول خين إتفى
إيسوتيم إت إزمى إنتى
إفيوت إس اوش إيفول إسجو
. امموس

Ik zag dat de Heilige Geest, nederdaalde .ونظرت الروح القدس عندما نزل من السماء
uit de hemel, ik hoorde de stem van de
.وسمعت صوت اآلب صارخا قائال
Vader, roepende en zeggende:
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 tango.

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 هذا هو ابنى حبيبى الذى سرت به نفسى وصنع
behagen heeft, Hij doet mijn wil luistert
. إسمعوا له ألنه هو المحيى.مشيئتى
naar Hem, want Hij is de Levengever.”
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 اشفع فينا أمام الرب أيها السابق الصابغ يوحنا
doper, Johannes de Doper, dat Hij onze
.المعمدان ليغفر خطايانا
zonden vergeeft.

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 بي
إيسوس
كيريوس
Egriestos , af sootp en  أف سوطب إن نيف:إخرستوس
nef
apostolos,
e-te  إيتى بيتروس نيم:آبوسطولوس
Petros nem Anedreas, . يؤانس نيم ياكوبوس:أنذرياس
Jo-annies nem Jakobos.

Onze Heer Jezus Christus, heeft Zijn apostelen  وهم بطـرس: اختار رسله:الـرب يسـوع المسيح
gekozen dat zijn Petrus en Andreas, Johannes en
. ويوحنـا ويعقـوب:وأنـدراوس
Jakobus.

Loipon
Villippoc
nem
Ma;eoc@ Bar;olomeoc nem
:wmac@ Iakwboc `nte Alveoc@
nem Cimwn pikananeoc.

Liepon Filippos nem :ليبون فيليبـوس نيم ماتثيـؤس
Matte-os, Bartholome- :بارثولوميؤس نيم توماس
os
nem
Toomas,  نيم:ياكوبـوس إنتى ألفيؤس
Jakobos ente Alfe-os,
.سيمون بى كانانيـؤس
nem Siemon pie Kanane-os.

En Filippus en Mattheus, Bartolo-meus en :وفيلبس ومتى وبرثولماوس وتوما ويعقـوب بني حلفي
Tomas, Jakobus de zoon van Alfeus, en
.وسمعان القاناني
Simon de Kanaaniet.
: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.

:ماتثيــاس
نيـم
تاديـؤس
بافلــوس نيـم ماركـوس نيـم
 نيـم إبسيبى إنتى نى:لوكاس
 نى إيطــاف موشى:ماثيتيــس
.إنسابيـن سوتيــــر

Taddeus en Mattias, Paulus en Marcus en  وبقيـة: وبولس ومرقس ولوقـا:وتداوس ومتياس
Lucas, en de rest van de discipelen, die on. الذين تبعــوا مخلصنا:التالميــذ
ze Verlosser volgden.

Mat;iac vyetafswpi@ `n`tsebi`w
`nIoudac@ nem `pjwk `ebol nem
`pcepi@
`nnyetaumosi
`nca
Decpota.

Matthias
fie
etav  إن:ماتثياس في إيطاف شـوبى
shoopie, en et-shevio en  نيـم إبجـوك:إتشيفيـو إن يـوداس
Joedas, nem ep khook  نى إيطاف:إيفـول نيـم إبسيبى
evol nem epsepie, nie
.موشى إنسا ذيس بوطــا
etav
moshie
ensa
zespota.

Matthias werd gekozen, in plaats van  وكامل بقيـة: عوضا عن يهـوذا:متياس الـذي صار
Judas, en werd geteld met de rest, die de
. الذين تبعـوا السيـد:التالميذ
Meester volgden.
Apou`qrwou senaf `ebol@ hijen
`pho `m`pkahi tyrf@ ouoh noucaji
auvoh@
sa
auryjc
`n]oikoumeny.

A-poe egroo-oe shenaf :آبو إخـروؤ شيناف إيفـول
evol, hiezjen ep-ho em :هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف
ep kahie tierf, oewoh  شا:أووه نوساجى أف فـوه
noe sazj-ie av foh, sha
.أفريجس إنتى إيكومينى
avriekhs en tie iekoemenie.

Hun stemmen klonken voort, over heel het  وبلغ كالمهم: وجه األرض كلها:خرجت أصواتهم إلى
aangezicht der aarde, en hun woorden reikten, de
.إلى أقطار المسكونة
einden der wereld.

Twbh ....@ `w na=o=c `nio]
`na
` poctoloc@ nem pi`sbe`cnau
`mma;ytyc@ `ntef ,a nenobi nan
`ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie  أوناشــويس إنيـوتى إن...طوبه
e-khoon, oo natshois en  نيــم بى إشفى:آبوسطولـوس
jotie en apostolos, nem pie
... إنتيف:إسنــاف إمماثيتيــس
eshve esnav em-mathieties,
entef ka nen novie nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O mijn meesters en  اإلثـنان والسبعـون: يا سادتي اآلبـاء الرسـل:.…أطلبوا
vaders de apostelen, en de tweeënzeventig
..… ليغفــر:تلميذا
discipelen, dat Hij onze zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige Markus de Evangelist
ذكصـولـوجية للقـديس مارمـرقـس البشيـر
Markoc piapoctoloc@ ouoh
pieuaggelictyc@ pime;re qa
ni`mkauh@ `nte pimonogenyc
`nnou].

Markos pie apostolos, ماركوس بى آبوسطولوس أووه
oewoh pie ev-ankhe-  بى ميثرى:بى إيف أنجيليستيس
liesties, pe methre ga nie  إنتى بيه:خانى إمكافه
em kavh, ente pie mono.مونوجينيس إن نوتى
khenies en noetie.

O Markus de Apostel, en de Evangelist, de  اإلله: الشاهــــــد آلالم:يامـرقـس الــرســول واإلنجيلي
getuige van het leed, van de Eniggeboren God.
.الوحيـــــد

Ak`i akerouwini `eron@ hiten
pekeuaggelion@
ak`tcabon
`m`Viwt nem Psyri@ nem
Pi`pneuma =e=;=u.

Ak-ie ak er oe-ooinie eron, :أكئى أكئير أوؤينى إيرون
hieten pek ev ankhelion, ak  أك:هيتين بيك إيف إنجيليون
et savon em Efjoot nem : نيم إبشيرى.إتسافون إم إفيـوت
Epshierie,
nem
pie
.نيم بى إبنفما إثـؤواب
Epnevma eth-oe-wab.

U kwam en verlichtte ons, door uw Evangelie, : وعلمتنا اآلب واإلبن: بإنجيلك:أتيت وأنرت لنـا
en leerde ons de Vader en de Zoon, en de
.والــروح القــدس
Heilige Geest.

Akenten
`ebolqen
`p,aki@
`eqoun
`epiouwini
`mmyi@
aktemmon `mpiwik `nte `pwnq@
etaf`i `epecyt `ebolqen `tve.

Ak enten evol gen ep
kakie, e-goen e-pie oeooinie emmie, ak temmon em pie ooik ente ep
oon-g, etaf ie e-pesiet
evol gen etfe.

:أك إينتين إيفول خين إبكاكي
:إيخون إيبى أوؤينى إممى
:أكتيمون إمبى أويك إنتى أبؤنخ
إيطاف إى إيبيسيت إيفـول خين
.إتفى

U bracht ons uit het donker, naar het Ware Licht,  وأطعمتنا: إلى النـور الحقيقي:وأخرجتـنا من الظلمة
en gaf ons van het Brood des Levens, dat neer. الـذي نـزل من السماء:خبـز الحياة
daalde uit de hemel.

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.

:أفتشى إسمو إن إخرى إنخيتك
إنجى نى فيلى تيـرو إنتى
 أووه نيك ساجى أف:إبكاهى
 شا أفريجس إنتى:فـوه
.إيكومينى

Al de stammen van de aarde, werden : وأقـوالـك بلغت إلى: كل قبائـل األرض:تباركت بك
gezegend door u, en uw woorden hebben
.أقطـار المسكونة
gereikt, tot de einden der wereld.

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere
pieuaggelictyc@
,ere
pi`apoctloc@
abba
Markoc
pi;ewrimoc.

Shere nak oo
martieros, shere pe
ankheliesties, shere
apostolos, Markos
theo-riemos.

pe :شيرى ناك أوبى مارتيروس
ev :شيرى بى إيف آنجيليستيس
pe :آبوسطولوس
بى
شيرى
pie
.ماركوس بى ثيؤريموس

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet  السالم للـرسول: السالم لإلنجيلي:السالم لك أيها الشهيـد
evangelist, wees gegroet apostel, Markus de
.مرقـس ناظــر اإلله
Godsziener.

Twbh ....@ `w pi;ewrimoc
`neuagge-lictyc@ abba Markoc
pi`apoctoloc@ `ntef ,a nennobi
nan `ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie  اوبى ثيؤريموس إن... طوبه
e-khoon, oo pie theo-riemos  ماركوس بى:إيف آنجيليستيس
en ev ankheliesties, Markos  إنتيف كانين نوفى:آبوسطولوس
pie apostolos, entef ka nen
.نان إيفــول
novie nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O Godsziener en : مرقـس الـرسول: يا ناظـر اإلله اإلنجيلي: ….. أطلب
evangelist, Markus de apostel, dat Hij onze
.ليغفــر لنـا خطـايانـا
zonden vergeeft.

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, ere pie eshve en oero en
anomos, ev tie hap erof
em mienie.

شاشف إنرومبى أفجوكــو
 إنجى في إثـؤواب:إيفــول
 إيـرى بى إشفى:جيؤرجيـوس
 إفتى هاب:إنؤرو إن آنوموس
.إيـروف إممينى

De heilige Georgius, heeft zeven jaren voltooid,  ملكا01  وال: القـديس جاورجيوس:سبع سنين أكملها
terwijl hij dagelijkt werd veroordeeld, door
. يحكمـون عليه كل يــوم:منافقيـن
zeventig goddeloze koningen.

Mpou`svwnh
`mpeflogicmoc@
oude pefnah] etcoutwn@ oude
tefnis] `n`agapy@ `eqoun `e`pouro
P=,=c.

Em poe esh foonh em pef :إمبو إشفونه إمبيف لوجيسموس
lokhiesmos,
oe-ze
pef :اوذى بيف ناهتى إتسوتون
nahtie et soe-toon, oe-ze tef :أوذى تيف نيشتى إن آغابى
nieshtie en aghapie, e-goen
.إيخون إبؤرو بى إخرستوس
ep oero pie Egriestos .

Zij konden zijn gedachten niet veranderden,  وال: وال إيمانه المستقيم:ولم يقدروا أن يميلوا أفكاره
noch zijn oprechte geloof, noch zijn grote liefde,
. في الملك المسيح:عظم محبته
voor Christus de Koning.

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 nemoo-oe.

 جى:ناف إيربسالين نيم دافيد
آفكوتى إيروى إنجى نى إثنوس
 الالخيـن إفران إن إيسوس:تيرو
 آيتشى إمباتشى إم:بانوتى
.إبشيش نيمـوؤ

Hij zong met David, zeggend: “Alle volken  لكن: أحاط بي جميع األمم:وكان يـرتـل مع داود قائال
omringden mij, maar in de naam van Jezus mijn
. أنتقمـت منهم:بإسم يسـوع إلهي
God, heb ik ze overwonnen.”

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.

:أونيشتى غــار بي بيك طايــو
إبــؤرو
أوباتشويس
 إيــرى بي:جيـؤرجيوس
 خين:إخرستوس راشى نيمــاك
.ييـروســاليــم إنتى إتفيــه

Groot is uw eer, O mijn meester en koning : ياسيـدي الملك جاورجيوس:عظيمة هي كرامتك
Georgius; Christus verblijdt zich met u, in
. في أورشليم السمائية:المسيح يفـرح معـك
het hemelse Jeruzalem.
<ere nak `w pimarturoc@ ,ere
piswij
`ngenneoc@
,ere
pia;lovoroc@
pa=o=c
`pouro
Ge`wrgioc.

Shere nak oo pie
martieros, shere pie etshoikh en khen-ne-os,
shere pie athloforos, pa
tshois ep oero Georgios.

:شيــرى ناك اوبى مارتيــروس
شيــرى بى تشويج إنجيــه نيـــه
بى
شيــرى
:أوس
باتشــويس
:أثـلوفــوروس
.إبــؤرو جيؤرجيـــــوس

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet  السالم: السالم للشجاع المجاهـد:السالم لك أيها الشهيـد
moedige held, wees gegroet strijder, koning
. سيـدي الملك جاورجيوس:لالبس الجهاد
Georgius (St Joris).

Twbh ....@ `w pi`a;lovoroc
`mmartu-roc@
pa=o=c
`pouro
Ge`wrgioc@ `ntef ,a nennobi
nan ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie  أوبى أثـلوفــوروس:....طوبه
e-khoon, oo pie athloforos  باتشويس إبـؤرو:إممارتيــروس
em martieros, pa tshois ep
... إنتيف:جيؤرجيــوس
oero Georgios, entef ka nen
novie nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder  سيدي الملك: أيها الشهيـد المجاهـد: …. أطلب
martelaar, mijn meester koning Georgius, dat Hij
... ليغفــر:جاورجيوس
onze zonden vergeeft.

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:فيلوباتيــر ميركوريــوس
ريــم إن جــوم إنتيه بي
 أفتي هيـُّوتف إنتي:إخرستوس
 نيــم بي خــوك تيرف:بانوبليـ َّــا
.إنتيــه بي ناهتي

Filopatier Mercurius, de krachtige van Christus,  لبس: القـــوي بالمسيح:محب اآلب مرقـوريـوس
deed de helm aan, en de hele wapenuitrusting
. وكل ســالح االيمــان:الخــوذة
van het geloof.

Ouoh af[i qen tefjij@ `n]cyfi
`nro`cnau@ ;yeta piaggeloc `nte
P=o=c tajroc@ qen tefjij
`nou`inam.

Oewoh af etshie gen tef zjiezj, en tie siefie en ro
esnav,
thie
e-ta
pie
ankhelos, ente Eptshois
takh-ros, gen tef zj-iezj en
oe-wie nam.

:أووه آفتشي خين تيف جيـج
 ثي إيه:إنتي سيفي إنرو إسناف
طا بي آنجيلوس إنتيه إبتشويس
 خين تيف جيـج إنـو:طاجـروس
.إينـام

En
hij
nam
in
zijn
hand,
het  الـذي ثبــتــه مالك: السيــف ذا الحديـن:وأخــذ بيــده
tweesnijdendzwaard, dat de engel des Heren,
. في يــده اليمنى:الـرب
vestigde in zijn rechterhand.

Afsenaf `epipolemoc@ qen
]jom
`nte
P=,=c@
afsari
`eniBarbaroc@
qen
ounis]
`nerqot.

Af shenaf e-pie polemos, gen tie khom ente
pie Egriestos , af sha-rie
e-nie Barbaros, gen oenieshtie en er-got.

:أفشيه ناف إيه بي بوليه موس
خين تي جـوم إنتيه بي
 أفشاري إيه ني:إخرستوس
 خين او نيشتي إن:بارباروس
.إرخوت

Hij trad in de oorlog, met de kracht van : وقـتل البربـر: بقـوة المسـيح:مضى الى الحرب
Christus, en hij doodde de Barbaren, met
.بجراحات عظيمة
grote wonden.
Afernumvin `ebolha na `pkahi@
ouoh afkw] `nca na nivyou`i@
af[oji qen pi`ctadion@ `nte
]metmarturoc.

Af er niemfien evol ha na
ep kahie, oewoh af kootie ena nie fie oe-wie, af etshozj-ie gen pie estazion,
ente tie met martieros.

أفئيــر نيمفيــن إيفــول ها نا
 أووه أفكــوتي إيه ناني:إبكاهي
 أفتشوجي خيـن بي:فيــؤوي
 إنتيــه تي ميــت:إسطــاذي أون
.مارتيـــــروس

Hij weigerde het aardse, en vroeg het hemelse, : وتشـجـع فى: وطلب السمائيات:تيقـظ عن األرضيات
en werd aangemoedigd in de strijd, van het
.ميـدان الشهـادة
martelaarschap.

Af]sipi
`nDekioc@
piouro
`nacebyc@
hiten
tefnis]
`nhupomony@ nem `pqici `nte
nibacanoc.

Af tie shiepie en Dekios, أفتي شيـبي إن ذيـه كيـه أوس
pie oero en a-sevies,  هيتيـن:بي أورو إن آسيه فيـس
hieten tef nieshtie en  نيم:تيـف نيشتي إنهيبـومـوني
hiepo-monie, nem ep .إيخيسي إنتيـه ني فاصانــوس
giesie ente nie vasanos.

Hij schande Decius, de goddeloze koning, : بصبــره العظيــم: الملك المنافـق:أفضح داكيــوس
door zijn grote geduld, en de pijn van de
.وتعــب العذابــات
martelingen.
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 ethoe-wab tieroe, gen et
goora ente nie et ong.

خين نـاي أفئيرفـورين إمبي
 إنتيـه تي ميت:إكلـوم إن أتلـوم
 أفئيـر شاي نيم ني:مارتيـروس
 خين إتخـورا:إثـؤواب تيـرو
.إنتيـه ني إتؤنخ

Zo droeg hij de kroon van het martelaarschap,  وعـيد مع: غير ال ُمضمحل:لبس أكليـل الشهادة
َ وبهـذا
die niet verwelkt, en hij vierde met alle heiligen,
. فى كـورة األحياء:جـميع القـديسيـن
in het land der levenden.

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere Shere nak oo pie
piswij `ngenneoc@ ,ere pi`a;lo- martieros, shere pie etshoikh en khen-ne-os,
voroc@ Vilopatyr Merkourioc.
shere pie athloforos,
Filopatier Merkorios

أوبي
ناك
شيـــــريه
 شيريه بي:مارتيــــــروس
:شويج إنجيــه نيـــه أوس
:شيريــه بي أثلوفــــوروس
.فيلوباتيـــــر ميركوريوس

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet  السالم: السالم للشجاع البطل:السالم لك أيها الشهيـد
moedige held, wees gegroet strijder,
. محب اآلب مرقـوريـوس:للمجاهـد
Filopatier Mercurius.
Twbh ....@ `w pia;lovoroc
`mmartu-roc@
Vilopatyr
Merkourioc@ `ntef ,a nennobi
nan ebol.

Toobh em Eptshois eehrie e-khoon, oo pie
athloforos em martieros,
Filopatier Merko-rios,
entef ka nen novie nan
evol.

طوبه إيه إم إبتشويس إيه إهـري
بي
أو
:جون
إيه
:أثلـوفـــــــوروس إم مارتيروس
 إنتيف:فيلوباتيـر ميركوريـوس
.كا نين نوفي نان إيفـول

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder,  محب اآلب: أيها الشهيد المجاهـد: …. أطلب
martelaar, Filopatier Mercurius, dat Hij
. ليغفــر لنـا خطايانـــا:مرقـوريـوس
onze zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige Mina de wonderdoener
ذكصولـوجية للشهيـد مارمينا العجايبى
Eswp
oun
`nte
pirwmi@ E-shoop oen ente pie
jemhyou `mpikocmoc tyrf@ roomie, zjem heejoe em
pie kosmos tierf, entef
`ntef]`oci `ntef'u,y@ ou pe
tie o-sie entef epsieshie,
paiwnq `ne`vlyou.
oe-pe pai oon-g en eefleejoe.

إيه شــوب أون إنتيــه بي
 جيم هيــو إمبي:رومي
 إنتيــف تى:كوزمــوس تيــرف
 أوبي:أوسى إنتيــف إبسيشى
.بــاي أونخ إن إيــه إفليــو

Wat baat het de mens, als hij de gehele  فما هي: كله وخسـر نفسه:إذا ربح اإلنســان العالـم
wereld won, en zijn ziel verloor, dit zou
. الحيـاة الباطلـة:هــذه
een ijdel leven zijn.
Pi`agioc apa Myna@ afcwtem
`nca ]`cmy `nnou]@ af,w
`mpikocmoc tyrf `ncwf@ nem
pef`wou e;natako.

Pie akhios ava Mina, af  أفسوتيم:بى آجيـوس آبا مينا
sootem en sa tie esmie  أفكو:إنساتي إزمي إن نوتي
en noetie, af koo em pie :إمبي كوزموس تيـرف إنسوف
kosmos tierf ensoof,
.نيم بيف أو أوو إثناطاكو
nem pef oo-oe ethnatako.

De heilige abba Mina, hoorde de Goddelijke : وتـرك عنه العالم: سمع الصوت اإللهي:القـديس آبامينا
stem, en hij verliet de hele wereld, en haar
.كله ومجـده الفاسـد
verdorven eer.

Af] `ntef'u,y `e`vmou@ nem
pefcwma `epi`,rwm@ afsep
hannis]
`mbacanoc@
e;be
Psyri `mV] etonq.

Af tie entef epsieshie e- :أفتى إنتيف إبسيشي إى إفمـو
efmoe, nem pef sooma :نيم بيف سوما إيه بي إكـروم
e-pie ekroom, af shep :أفشيب هان نيشتي إمفاصانـوس
han nieshtie em va- .إثفيـه إبشيـري إم إفنوتي إتؤنخ
sanos, ethve epshierie
em Efnoetie et oon-g.

Hij gaf zijn ziel tot aan de dood, en zijn lichaam  وقبَّــ ِل عذابات: وجسده للنــار:وبـذل نفسه للموت
tot aan het vuur, en ontving grote leed, omwille
. ألجــل ابن اللـه الحي:عظيمة
van de Zoon van de Levende God.

E;be vai aPencwtyr@ olf
`eqoun `etefmetouro@ af] naf
`nni`aga;on@ nyete `mpe bal nau
`erwou.

Ethve fai a Pensootier,  أولف إيه:إثفيه فاي آبين سوتير
olf iegoen e-tef met oro,  أفتي:خون إبتيف ميت أورو
af tie naf en nie  ني إيتي:ناف إن ني آغاثون
aghathon, nie e-te em pe
.إمبي فال ناف إيه رؤو
val nav eroo-oe.

Daarom hief onze Verlosser hem op, tot Zijn : وأعطاه الخيرات: إلى ملكوته:فلهـذا رفعه مخلصنا
Koninkrijk, en gaf hem de goede gaven, die geen
.التي لم تـرها عيـن
oog heeft gezien.

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere Shere nak oo pie :شيري ناك أوبي مارتيروس
piswij
`ngenneoc@
,ere martieros, shere pie et- شيــري بي شويج إنجيــه نيـــه
shoikh en khen-ne-os, : شيــرى بى آثلوفـوروس:أوس
pia;lovoroc@
pi`agioc
apa
shere pie athloforos, pie
.بى آجيــوس آبامينا
Myna.
akhios ava Mina.
Wees gegroet O martelaar, wees gegroet  السالم: السالم للشجاع المجاهـد:السالم لك أيها الشيـد
moedige held, wees gegroet strijder, de heilige
. القـديس أبامينا:لالبس الجهاد
abba Mina.

Twbh ....@ `w pia;lovoroc
`mmartu-roc@ pi`agioc apa Myna@
`ntef ,a nennobi nan ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie  أوبى آثلوفـوروس:..طوبه
e-khoon, oo pie athloforos
:إممارتيروس
em martieros, pie akhios  إنتيف كانين:بى آجيـوس آبامينا
ava Mina, entef ka nen
.نـوفى نان إيفـول
novie nan evol.

Bidt tot de Heer namens ons, O strijder  ليغفـر: القـديس أبامينا: أيها الشهيـد المجاهــد:.... اطلب
martelaar, de heilige abba Mina, dat Hij
.لنا خطايانـا
onze zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige, de martelares Dimjana
ذكصولـوجيـة للقـديسـة الشهيــدة دميانـة
}alou
`ncaby
`mpar;enoc@ Tie aloe en-savie em :تي آلو إنصافي إمبارثيه نوس
]cwtp `nkuria `mmyi@ ]selet parthenos, tie sootp en  تي:تي صوتب إن كيريا إممي
kieria emmie, tie shelet  تي:شيليت إنتيه بي إخرستوس
`nte P=,=c@ ]agia Dumi`any.
ente pie Egriestos, tie
.آجيــَّا تيمياني
akhia Dimianie.
De wijze maagdelijke jonge vrouw, de  البـارة عـروس: الحكيمة المختارة:الصبيـة العـذراء
ware uitverkoren vrouw, de bruid van
. القـديسة دميانـة:المسـيح
Christus, de heilige Dimjana.

:ai icjen tecmetalou@ acmeh
`ebol qen ]covia@ acmoc]
`nnikocmikon@
acmenre
`n]par;eni`a.

Thai is zjen tes-met a- :ثاي يس جين تيس ميت آلو
loe, asmeh evol gen tie :إسميه إيفــول خين تي صوفيــا
sofia, asmostie en nie :أسمــوستي إن بي كوزميكـون
kosmiekon, asmen-re en
.أس مينريه إنتي بارثينيـا
tie parthenia.

Zij was vervuld met wijsheid, vanaf haar  فـبغضت: من الحكمة منـذ صباها:هذه التى إمتألت
jeugd, ze haatte het wereldse, en had de
. وأحبت البتوليــة:العالميات
maagdelijkheid lief.
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 oekhai, 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  وأما لألربعيـن:صارت رئيسـة وميناء للخالص
de moeder van veertig maagden, in de toren die
. بنـاه لها أبوهـا: فى القصر الـذى:عــذراء
haar vader had gebouwd.

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, afetshie 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  الـتي: ردته أبنتــــــه دميـانـة:ولمـا كـفــــــر بالمسيح
liefhebbende dochter Dimjana, zijn geloof
. فـنـــال الشـهــــادة:أحبتــــه
herstelt, en hij ontving het martelaarschap.
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 oeahsahnie gen nes giesie,
as shep em kah en oemiesh ensop, as-etshie
en tie met martieria.

إثفيه فـاي أف أوأورب إنجيه
 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 : الملك أمــــره بتعذيبهـــا:من أجــــل هــذا أرســـل
martelen, zij verdroeg het vele lijden, en ontving
. ونالـت الشهـــــادة:فقبلت آالمات عــدة
het martelaarschap.

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, avetshie 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
.إن أو أوت نيه ماس

De veertig heilige maagden, die met haar : معها فى القصر:واألربـعـون عــــذراء الذين كانــــوا
waren in de toren, ontvingen het
. فى يــــوم واحــد:نالــــوا الشهــادة معها
martelaarschap, in één dag met haar.
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.

Gezegend bent u Dimjana, de bruid van de
bruidegom, de maagdelijke non, de
uitverkoren ware martelares.
Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w
]selet `nte P=,=c@ ]agia
Dumi`any@ `ntef ,a nennobi nan
`ebol.

 تي:أو أو نيــاتي إنثــو تيمياني
شيليــت إنتيــه بي نيمفيـــوس
:تي مونــاخي إمبارثيــه نــوس
تي صوتــب إممي إم
.مارتيــروس

 عــروس الختـن الراهبـة البـتـول:ت يادميانه
ِ طوباك أن
. الشهيـدة الحقيقيـة:المختـارة

Toobh em Eptshois e... طوبه إيه إم إبتشويس
ehrie e-khoon, oo tie أوتي شيليت إنتيه بي
shelet ente pie Egriestos,
:إخرستوس
tie akhia Dimianie, entef  إنتيف كا نين:تي آجيا تيمياني
ka nen novie nan evol.
....

Bidt tot de Heer namens ons, O bruid van  القـديسة: ياعـروس المسيح:أطلبى من الــرب عنا
Christus, de heilige Dimiana, dat Hij onze
. ليغفـر لنا خطايانا:دميانه
zonden vergeeft.

Doxologie voor de heilige Antonius vader der monniken
ذكصولـوجيــة لألنبا أنطونيــوس أبـو الــرهبــان
Bwl `ebol qen netenhyt@
`nnimokmek `nte ]kakia@ nem
nimeu`i
etsebswb@
et`iri
`mpinouc `n,aki.

Vool evol gen ne ten  إن:فـول إيفـول خين ني تينهيت
hiet, en nie mok mek  نيم:ني موك ميك إنتيه تي كاكيا
ente tie kakeeja, nem nie  إتئيري:ني ميفئي إتشيب شوب
mevie et-shev shoov, et
. إمبي نوس إتكاكي
ierie em pie noes en
kakie.

Wendt af van uw harten, de gedachten van het : أفكار الشــر والظنون الخداعـة:أنزعــوا مـن قلوبكم
kwaad, en de misleidende overdenkingen die het
.التى تظلم العقـــــل
verstand verduisteren.

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 :آري نوإين خين أوتي إهثيف
eh-thief, en nie kathar-  إنتيه:إنني كاثارطوما إتـتشوسي
tooma et-etshosie, ente  باتشويس:بين ماكاريوس إنيوت
pen makarios en joot, pa
.بي نيشتي آفا أنطوني
tshois pie nieshtie ava
Antonie.

Begrijp met inzicht, de grote wonderen,  التى ألبينا: إلى المعجزات العالية:تـفهموا بتأمل
van onze gezegende vader, mijn grote
. سيـدى العظيم أنبا أنطونيوس:الطوباوى
meester abba Antonius.
Vai etafswpi nan `n[aumwit@
`nlumyn `nte pioujai@ af;whem
`mmon qen ou`erouwt@ `eqoun
`epiwnq `n`eneh.

Fai etaf shoopie nan en
etshav mooit, en liemien
ente pie oe-khai, af thoohem emmon gen oe e-roeoot, 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  ودعانـا: مرشــدا وميناء خالص:هذا الــذى صار لنــا
behoud, die ons met vreugde opriep, tot het
. إلى الحيــاة األبديـة:بفرح
eeuwige leven.

Api`c;oinoufi `nte nef`arety@ ]
`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 : مثـل العـنـبر: أعطى الفـرح لنفوسنا:بخـور فـضائله
vreugde aan onze zielen, zoals de
.ال ُمزهــر فى الفـردوس
bloeiende amber, in het paradijs.
Marentajron qen pinah]@
etcoutwn qen oume;myi@ `nte
pinis] Antwnioc@ enws `ebol
`enjw `mmoc.

Maren takhron gen pie :مارين طاجرون خين بي ناهتي
nahtie, et-soetoon gen  إنتيه:إتصوطون خين أو ميثمي
oe-methmie, ente pie  إنؤش:بي نيشتي أنطونيوس
nieshtie Antonios, en
.إيفـول إفجـو إمموس
oosh evol en khoo
emmos.

Laat ons waarlijk stand-vastig zijn, in het  الـذي للعظيـم: فى اإليمـان المستقيـم:فلنثبـت بالحقيقـة
oprechte geloof, zoals de grote Antonius,
. صارخين قائليـن:أنطونيوس
roepende en zeggende:
Je aikw] ouoh aijimi@ ai`eretin Zje ai-kootie oewoh ai :جي آي كوتي أووه آي جيمي
ouoh ai[i@ aikwlh ouoh ]nah]@ zj-iemie, ai e-re tien  آي:آي إيه ريتين أووه آي تشي
oewoh ai et-shie, ai-  جي سينا آ:كوله أووه تي ناهتي
je cena`aouwn nyi.
koolh oewoh tie nahtie,
.أوأون ني
zje se-na a-oe-oon nie.
“Ik zocht en ik vond, ik vroeg en ik kreeg,  أنه: قـرعتُ وأؤمن. ُ سألـتُ فأخـذت: ُطلبتُ فـوجــدت
ik klopte en
.سيفـُتح لى
<ere peniwt abba Antwnioc@
piqybc `nte ]metmona,oc@
,ere peniwt abba Paule@
pimenrit `nte P=,=c.

Shere penjoot Anto-nios,  بي:شيريه بين يـوت أنطونيوس
pie gievs ente tie met :خيبس إنتيه تي ميت موناخوس
monagos,
 بي:شيـري بين يـوت آفا بافليه
shere penjoot ava Pavle, pie
.مينريت إنتيه بي إخرستوس
menriet ente pie Egriestos .

Wees gegroet onze vader Antonius, de lamp van
het klooster-wezen, wees gegroet onze vader
abba Paulus, de geliefde van Christus.

: مصبـاح الـرهبنـة:السالم آلبينـا أنطونيـوس
. 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.

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.

طوبه إيه إم إبتشويس إيه إهـري
 أوناتشويس إنيـوتي:إيه جـون
آفـا
:نوشيـري
إمماي
 إنتيف:أنطونيـوس نيم آفـا بافليه
.كا نين نوفي نان إيفــول

إطلبا من الـرب عنا ياسيدى األبويـن محبى
.أوالدهما أنطونيـوس وأنبا بوال ليغفــر لنا خطايانا

Doxologie voor de heilige abba Mozes de Zwarte
ذكصولـوجيــة تقــال للقــديس أنبــا مــوسى األســود
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  فى جبــل، القـديس الــذي كمل حسنــا،الشهيــد األول
vervolmaakt is, op de berg Shihiet, is onze
. هـو أبــونا القـديس أنبا مـوسى،شيهات
heilige vader abba Mozes.
Afswpi gar `nouref]@ efoi
`nho] oube nide-mwn@ af`ohi
`eratf hijen ]petra@ kata
`ptupoc `mpi`ctauroc.

Af shoopie ghar en oe-  إفؤى: أفشوبى غار إنؤريفتى
reftie, ef-oi en hotie oe-  أفؤهى:إنهوتى أوفى نى ذيمون
ve nie zemoon, af-ohie  كاطا:إيراتف هيجين تى بيترا
eratf hiezjen tie petra,
.إبتيبوس إمبى استافروس
kata ep tiepos em pie
estavros.

Want hij werd een strijder, die door de  ووقــف، مخــوفــــا ضد الشياطين،ألنه صار محاربـا
duivels werd gevreesd, hij stond op de
.على الصخـرة كمثــال الصليــب
rots, als een symbool van het Kruis.

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
:فاسانوس
نى
انتى
 انتى:أفئيرفورين إمبى إكلوم
.تى ميت مارتيروس

Door zijn grote geduld, en het leed van de  لبـــــس إكليـــــل، وتعــب العــذابات،بعـظــم صبــره
martelingen, droeg hij de kroon, van het
.الشهـــادة
martelaarschap.
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
.إثؤاب

Hij vloog in de geest naar de hoogten, naar de  التى، إلى مواضع النيـاح،ذهـب بالــروح إلى العلــو
plaats van rust, die de Heer bereid heeft, voor
. لمحبى اسمه القــدوس،أعـدهـا الــرب
hen die Zijn Heilige Naam lief-hebben.

Afcwjp nan `mpefcw-ma@ nem
pef`cpyleon =e=;=u@ e;renjwk
`ebol
`nqytf@
`mpefer`vmeu`i
ettaiyout.

Af sookh-b nan em pef  نيم: أفسوجب نان امبيفوما
sooma, nem pef espie-  إثرين:بيف إسبيليؤن إثؤاب
leon eth-oe-wab, ethren  امبيف:جوك إيفول إنخيتف
khook evol en gietf, em
.إرأفمفئى إتطايوت
pef er efmevie et-tajoet.

Hij liet voor ons zijn lichaam, en zijn ، لنكمـل فيها، ومغـارته المقــدسـة،وأبقى لنــا جسـده
heilige cel achter, zodat wij daar mogen
.تذكاره المكــرم
volbrengen, zijn eervolle gedach-tenis.
Enws `ebol enjw `mmoc@ je V]
`nabba Mwcy@ nem ny`etaujwk
`ebol ne-maf@ `ariounai nem
nen'u,y.

En oosh evol en khoo : إنوش إيفول إنجو إمموس
emmos, zje- Efnoetie en  نيم بى:جى إفنوتى إن آفا موسى
ava Moosie, nem nie  آرى:إيطاف جوك إيفول نيماف
etav khook evol nemaf,
.أوناى نيم تين إبسيشى
arie oe-nai nem nen
epsie-shie.

Nu dan, laten wij uit-roepen en zeggen: “O God  والـذيـن كملـــوا، يا إله أنبـا مـوسى،اذ نصرخ قائـليـن
van abba Mozes, en van hen die vol-maakt zijn
. اصنع رحمة مع نفـوسنــا،معـه
geworden met hem, ontferm u over onze zielen.”

Ouoh
`ntensasni
`eni-ws@
`etafcebtwtou
`n-ny=e=;=u@
`etauranaf icjen `p`eneh@ e;be
tou`agapy `eqoun `erof.

Oewoh enten shash-nie
e-nie-oosh, etav seb-tootoe en nie eth-oe-wab,
etav ra-naf ies zjen ep
eneh, ethve toe aghapie
e-goen erof.

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.

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w
pa=o=c `niwt abba Mwcy@ nem
nefsyri `n`ctaurovoroc@ `ntef
,a nennobi nan `ebol.

 أووه إنتين شاشنى إينى
 إيطاف سيفتوتو إن نى:أوش
 إيطافر اناف يسجين إب:إثؤاب
 إثفى تو آغابى إيخون:إينيه
.ايروف

 الـذيــن، ال ُمعــدة للقـديسيــن،ونفــوز بالمواعيــد
. ألجـل حبهــم فيــه،أرضوه منذ البـدء

Toobh em Eptshois e-  أوباشويس: …  طوفه
ehrie e-khoon, o pa-  نيم:إنيوت آفا موسى
tshois en joot ava ان
ثيفشيرى
Moosie, nem nef shierie
..  إنتيف:استافروفوروس
en estavro-foros, entef
ka nen novie nan evol.

Bid tot de Heer namens ons, o mijn meester en  وأوالده لبـاس، ياسيـدى اآلب أنبــا مـوسى،أطلب عنا
vader abba Mozes, en al zijn zonen de kruis. ليغفــر لنــا خطـايـانـا،الصليب
dragers, dat Hij onze zonden vergeeft.

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
n
` ca-]`cmy `nnou].

Arsenios pie nieshtie en
sag, af koo em pie
kosmos tierf ensoof,
nem pef oo-oe ethnatako, af sootem en sa tie
esmie en noetie.

 أرسانيوس بى نوخ
أنساخ أفكو بكوزموس تيرف
إنسوب نيم تيف أوأو
ايثناتاكو أفسوتيم إنسانى
.إزمى ام افنوتى

Arsenius de grote leraar, verliet de gehele ، تـرك العـالـم كلـه عنـه،ارسـانيـوس كبيـر المعلميـن
wereld, met haar vergan-kelijke eer, toen
. وسمع الصـوت اإللهي،ومجـده الفـاني
hij de stem van God hoorde:

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.

 جى فوت إيفول هانى رومى
إيك إنوهيم إنتيك إبسيكى
أرسانيوس أفهول إبشافى أفشيب
.خيسى أم ماشو أثفى بخرستوس

“Ontvlucht de mensen, dan zult u uw ziel  ارسـانيـوس، وأنت تخـلص نفسـك،إهـرب مـن النـاس
redden.” Arsenius ging naar de wildernis, en  واحتمـل أتعـاب كثيـرة مـن أجـل،مضى إلي البـريـة
omwille van Christus verdroeg hij veel leed.
.المسيـح

Apek`c;oinoufi sws `ebol@
`apekcwit cwr `ebol@ e;be
nek`slyl
e;myn
`ebol@
pek,arwf nem nekermwou`i.

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  مـن أجـل صـلواتـك، وصيتـك قـد ذاع،بخـورك قـد فـاح
bekend geworden, door uw aanhoudende
.الـدائمـة وصمتـك ودمـوعـك
gebeden, uw zwijg-zaamheid en tranen.

Ni,oroc `nnimona,oc@ nem
ny=e=;=u tyrou eucop@ cesousou
`mmwou hijen niqici@ etaksopou
e;be Pi,rictoc.

Nie goros en nie monagos,  نى خورس أن نى موناخوس
nem nie eth-oe-wab tieroe نيم نى أثواب تيرو ايف سوب
evsop,
se
shoe-shoe سى شوشو ام مؤوهيجين نى
emmoo-oe hiezjen nie
.خيسى ايتا شوبو باخرستوس
giesie, etak sho-poe ethve
Piegristos.

De koren van mon-niken, en alle heiligen ، والقـديـسيـن جميعـهـم معـــــا،مصـاف الـرهبـان
tezamen, roemen in het leed, dat u omwille  مـن أجـل،يفتخـــرون لألتـعـــاب الـتـــــي احتملتهـا
van Christus verdragen hebt.
.المسيـح
<ere nak `w pi`ctau-rovoroc@
,ere pirefmisi `nkalwc@ ,ere
pimenrit
`nte
Pi,rictoc@
peniwt e;ouab abba Arcenioc.

Shere nak oo-pie stavroforos, 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
.آجيوس أفا أرسانيوس

Wees gegroet o kruis-drager, wees gegroet ، السالم للمجاهد الحسن،السالم لك أيها الالبس الجهاد
goede strijder, wees gegroet o geliefde van . أبينا القديـس األنبـا ارسانيـوس،السالم لحبيـب المسـيح
Christus, onze heilige vader abba Arsenius.

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-oewab 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-  يـــا أبــانـــا القـديـس البـار،اطلـب مـن الـرب عنـــا
vaardige vader, abba Arsenius de leraar van de  ليغفـر لنـا،األنبـا ارسـانيـوس معـلم أوالد الملوك
kinderen van de keizers, dat Hij onze zonden
.خطـايـانـا
vergeeft.

T=w:

peniwt

`mpatriarx3c":

abba

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

بينيوت
:..طوفه
=e=0=v Toobh…: penjot eth- إثؤاب
oewab em patriarshies:  أفا ( …) بى:إمباتريارشيس
((...) ava (…) pie arshie
.…أرشى إيريفس إنتيف
erevs: entef...

Bid…: onze heilige vader de patriarch: ) رئـيس...(  يا أبانا القـديـس البطـريـرك انبا...أطلب
abba (…) de hogepriester: dat...
... الكهنـة ليغـفـر
T=w: peniwt =e=0=v `ndikeoc": abba Toobh…:
((...) pi`epickopoc: `n=t=e=4...

penjot eth- إثؤاب
بينيوت
...طوفه
oewab in zieke-os: ava  أفا ( …) بى: إنذيكيؤس
(…)
pie
episkopos:
.…إبسكوبوس إنتيف
entef...

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

Afsluiting van de Doxologieën
Swpi `n;o `ere comc `ejwn@ qen
nima et[oci etere,y `nqytou@ `w
ten¡ `nnyb tyren ];e`otokoc@
etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

Shoopie entho e-re soms ekhoon, gen nie ma etetshosie 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:إنخيتو
 إتؤى إمبارثينوس:تى ثيؤطوكوس
.إنسيو نيفين

Wees onze behoedster, in de hoogten waar u ت
ِ  التي أن، في المواضع العالية،ت ناظـرة علينا
ِ كوني أن
bent, o ons aller vrouwe de Moeder Gods, de . والـدة اإلله العـذراء كل حيـن،كائنة فيها يا سيدتنـا كلنا
Altijd-Maagd.

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  أن يـرفـع، ُمخ ِلصنـا الصالح،إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
Verlosser, dat Hij van ons alle smarten
. ويُقـرر لنـا سالمه،عنـا هــذه األتعـاب
wegneemt, en in ons Zijn vrede bevestigt.

ne
oo
tie  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere
parthenos,
tie
oero
`mm3i `na
` l30in3: xere `p2ov2ov emmie en aliethienie,  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
 آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan shere epshoe-shoe ente
.إجفو نان إن إممانوئيل
pen khenos, a-re ekhfo
`nEmmanov3l.
nan en Emmanoe-iel.
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
gegroet zij de trots van ons geslacht, u baarde
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
ons Emmanuël.

`w Ten tie ho a-rie pen
mevie, oo-tie eprosta5`proctat3c `etenhot: nahren ties e-ten hot, nahren
Iesoes
Penu I=3c P=xc: `nte4xa Pentshois
Piegristos, entef ka nen
nennobi nan `ebol.
novie nan evol.
Ten5ho

`aripenmevi:

 أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
:إبروس طاتيس إيه تينهوت
ناهرين بين شويس إيسوس
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول

Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
zonden vergeeft.

Begin van de Geloofsbelijdenis
Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht, wij
verheerlijken u, heilige Moeder Gods, want u
baarde ons de Verlosser van de wereld; Hij
kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning, Christus,
trots van de apostelen, kroon van de martelaren,
blijdschap
van
de
rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de
Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.

بــدء قـانـــــون اإليمــان

 ون ُمجـدك أيت ُهـا العـذرا ُء،ور الحقيقي
ُ نُعظمـك يَا أ ُّم النـ
خلص
ت لنـا ُم
ِ  ألنــ ِك ولـد، َوالـدة ُ اإلل ِه،ُالقـديســة
ُ
.وخلص نفُــوسنـا
 أتى،العالــم
َ
 فخــ ُر،المجــد ُ لــ َك يـَـا سيــد ُنـا و َملكنـا المسي ُح
ُّ  إكليـ ُل ال،ســل
،شهــداء
ُّ الــر
ُ  غـ ُفــ، ثبــاتُ الكنائـس،الصديقيــن
.ران الخطايـَـا
ِ تهليــ ُل
ُ  نسجـــد ُ لـه،ُ  الهــوتُ واحــد،نـ ُبشـ ُر بالثالــوث القــدوس
.ُونـ ُمجـده
. أميــن.يـارب بـارك
.ارحــم
.ارحــم
ْ يـارب
ْ يـارب
ُ
ُ
ُ

Geloofsbelijdenis (Credo)
In waarheid geloven wij in één God: de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus 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.
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.
Hij heeft geleden, is begraven en is verrezen uit
de doden op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de
rechterhand van Zijn Vader. Hij zal wederkomen
in Zijn heerlijkheid om te oordelen de levenden
en de doden, aan Zijn rijk komt geen einde.
Ja, wij geloven in de Heilige Geest die Heer is
en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader,
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt
aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft
door de profeten.
Wij geloven in de Ene, Heilige, Universele en
Apostolische Kerk. Wij belijden één doopsel tot
vergeving van de zonden.

Tenjoust `ebol qa `thy
`n]`anactacic `nte nirefmwout@
nem piwnq `nte pi`e`wn e;nyou@
`amyn.

قــانـون اإليمــان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،بالحقيقـة نـ ُؤمـ ُن بإل ِه واحــ ِد
،الكل
ط
ُ
ِ
. ما يُـ َرى وما ال يُــ َرى،سماء واألرض
َّ خالـ ُق ال
ُ ُ نـ
، ابـ ُن اللـه الـوحيـد،ب واح ٍد يسوعُ المسي ُح
ٍ ؤمن بـر
ُ إله،ور
ُ  نـ،المولـود ُ من اآلب قـ َ ْبل ك َل الد ُّهـور
ِ ور من نـ
 مساو لآلب في،ق
ٍ  مـولـود ُ غيـ َر مخلو،ق
ِ حـ ُق من إله حـ
.شئ
ٍ  الـذي به كانَ ك َل،الجـوهـ ِر
ْ ،أجلنـا نحــ ُن البشـ ُر
ْ هــذا الـذي
،ومن أجـ ِل خالصنا
ْ من
ْ
ْ َ وتجســد،سماء
ومن
من الــروح القُــدس
َّ نـز َل من ال
ب عنــا على عهـــد
َ  ُوص ِلـ،س
َ  وتأنــ،مريــ َم العــذراء
ُ بيـال
.س البـ ُنطي
َ طـ
ام من األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في
َ وتألـ َم وقـ ُبِـ َر وقـ
،الـ ُكتــب
،س عــن يميــن أبيــ ِه
َّ صعــدَ إلى ال
َ و
َ  وجلـ،سمــوات
،وات
وأيضا يأتي في مجــد ِه ليـُـديـنَ األ َحيــا َء
َ واألمــ
ْ
.س لمـ ُل ِكـه انقضــا ُء
َ الــذي ليـ
الـرب المحيى ال ُمنبثـ ُق
،نعــْم نُـؤمــ ُن بالــروح الـ ُقــدس
ُ
.مــ ْن اآلب
 الناطــ ُق في،نسجــد ُ له ونـ ُمجــدهُ مع اآلب واالبـن
.األنبيـــــاء
رف
ُ  ونعتــ.وبكنيســ ٍة واحـدةٍ مقــدسـ ٍة جامعـ ٍة رســوليــ ٍة
.بمعمــوديـ ٍة واحــدةٍ لمغفـــرة الخطايـــــا

Ten khoest evol ga et تين جوشت إيفـول خا إتهي إن
hie in tie anastasies ente تي آناسطاسيس إنتي ني إيريف
nie ref moo-oet nem pie موؤوت نيم بي اونخ إنتي بي إيه
on-g ente pie e-oon
.أو ني إسنيـو آمين
ethneejoe, amien.

En verwachten wij de opstanding van de doden en وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي
het leven van het komende rijk. Amen.
.آميــــــــن

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri `mF5: Allieloeja allieloeja, Iesoes الليلويا الليلويا ايسوس بى
Piegristos Epshierie em : اخرستوس ابشيرى ايم افنوتى
a4sicar7 `ebolqen 5par0enoc. Efnoetie, af etshie sareks افتشى ساركس إيفول خين تى
Ovoh avmac4 qen B30leem `nte evol gen tie parthenos.  أووه أفماسف خين. بارثينوس
owooh
avmasf
gen
5Iovde`a
kata
ni`cm3 Biethlee-eem ente tie Joeze- بيت لى ئيم إنتيه تي يوذيه آ كا
:طا ني إسمى إيم ابروفيتيكون
`m`provf3tikon: Ovoh a4twn4 a kata nie esmie em أووه أفطونف إيفول خين ني
eprofietiekon, owooh af
`ebol qen n3e0mwovt qen tonf ivol gen nie ismoe-oet  خين بي إيه هـؤو إمماه:إثمؤوت
 الليلويا الليلويا:شومت
gen pie eho-oe im mah
pi`ehoov `mmah2omt a=l =a=l:
shomt, allieloeja allieloeja,
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van الليلويا الليلويا يسوع المسيح ابن هللا تجسد من
God, heeft het vlees aangenomen uit de Maagd.  وولـد فى بيت لحم اليهودية كاألصوات. العذراء
en is geboren te Bethlehem in Judea, volgens de
 و قـام من األمـوات في اليــــوم الثالث الليلويا:النبوية
profetische uitspraken, en is verrezen uit de dood
الليلويا
op de derde dag, Halleluja Halleluja,

Het Responsorium van het Evangelie (Vespers en Metten)
van 29e dag van de koptische maand
 من الشهر القبطى92 مرد اإلنجيل في يوم
A=l =a=l: a=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri Allieloeja
`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, Iesoes
Piegristos Epshierie em
Efnoetie, af etshie sareks
evol gen tie parthenos.
owooh
avmasf
gen
Biethlee-eem ente tie Joezea 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
أفماسف خين بيت لى ئيم إنتيه
تي يوذيه آ كا طا ني إسمى إيم
 أووه أفطونف:ابروفيتيكون
 خين بي:إيفول خين ني إثمؤوت
:إيه هـؤو إمماه شومت

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا يسوع المسيح ابن
Christus de Zoon van God, heeft het vlees  وولـد فى بيت لحم اليهودية. هللا تجسد من العذراء
aangenomen uit de Maagd. en is geboren te
 و قـام من األمـوات في اليــــوم:كاألصوات النبوية
Bethlehem in Judea, volgens de profetische
الثالث
uitspraken, en is verrezen uit de dood op de
derde dag,

Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem en aghathos, nem pie  نيم بيفيوت إن:بى ناف
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen
tie
noe
nem
sha
`eneh.
eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede  والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in
.  من اآلن وإلى األبد:القدس
eeuwigheid.

Je `f`cmarwout `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
 تين او أوشت: اتجيك ايفول
. امموس تينتى او ناس

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de ألنه مبــارك اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث
Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij
. نسجـد له ونمجـده.الكـامـل
aanbidden en verheerlijken Hem.

De Afsluitende Canon
ما يقال في قانون الختام
Amyn =al@Doxa Patri ke `Ui`w
ke `agi`w Pneumati. Ke nun ke
`ai` ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn
`amyn.

Amien allieloja, zoksa آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو
Patrie ke Eejo ke akhio  كي نين كى. كى آجيو إبنفماتى
Pnevmatie. Ke nien ke a- آأى كى إسطوس إى أو ناس
ie ke is toes e-oo-nas toon
.طون إى اونون آمين
e-oo-noon amien.

Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de  المجـد لآلب واإلبـن والــــروح.آميـــن هلليلــويــا
Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in
. اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن،القـــدس
de eeuwen der eeuwen. Amen.

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

. ربنــــا يســـــوع المسيح:نصـرخ قائليـن

`P23ri `mF5: a4sicar7 `ebolqen Epshierie em Efnoetie, af  افتشى: ابشيرى ايم افنوتى
etshie sareks evol gen tie ساركس إيفول خين تى
5par0enoc. Ovoh avmac4 qen parthenos. owooh avmasf  أووه أفماسف خين. بارثينوس
gen Biethlee-eem ente tie
B30leem `nte 5Iovde`a kata Joeze-a kata nie esmie em بيت لى ئيم إنتيه تي يوذيه آ كا
ni`cm3 `m`provf3tikon: Ovoh eprofietiekon, owooh af :طا ني إسمى إيم ابروفيتيكون
tonf ivol gen nie ismoe-oet أووه أفطونف إيفول خين ني
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt gen pie eho-oe im mah  خين بي إيه هـؤو إمماه:إثمؤوت
shomt,
:شومت
qen pi`ehoov `mmah2omt
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,

 وولـد فى بيت لحم. ابن هللا تجسد من العذراء
 و قـام من األمـوات في: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,  كيري إليسون. كيري إليسون
Kyrië evlo-khieson amien,
كيريه إفلو جيسون آمين

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.

. آميـن.يـارب بـارك
،ارحــم
،ارحــم
ْ يــارب
ْ يـارب
ُ
ُ
ُ

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic esmoe eroi esmoe eroi, is  يس. إزمو إروى.إزمو إروى
tie metanja, koo nie evol تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى
]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw
khoo em pie esmoe.
.إزمو
`mpi`cmou.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.  قـُـل. اغفــروا لي.ي هـا المطـانيـة
َّ بـاركـوا علـ
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.َالبـركــة
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De liturgie van 29e dag van de koptische maand
 من الشهر القبطى92 طقس القداس فى يوم
Bij binnenkomst van de patriarch of bisschop
فى إستقبال األب البطريرك أو األب األسقف
esmaroo-oet إك إزماروؤت أليثوس نيم بيك
K`cmarwout
`aly;wc@
nem Ek
Pekiwt
`n`aga;oc@
nem aliethoos, nem pek joot يوت إن أغاثوس نيم بى ابنفما
en aghathos, nem pie اثوؤاب جى أف ماسك أك
Pi`pneuma `e;ouab@ je au mack Pnevma eth-oe-wab, zje
. سوتى أممون
akcw] `mmon
ak ie ak sootie emmon.
Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede  والـــروح،ِأبيـك الصالح
ٌمبـــارك
 مع،أنـــت بالحقـيـقـة
َ
َ
Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren
.ولدت وخلصتـنا, ألنــك
،القـــدس
َ
en heeft ons verlost.

Hiten ni`eu,y `nte pen-iwt
ettai`yout `nar,y`ereuc papa
abba Tawadroc@ nem peniwt
`n`epickopoc 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 episkopos,
ava
(...)Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol
ente nen novie.

هيتين نى افشى انتى بينيوت
اتطايوت ان أرشى ايريفس بابا
).....( افا
نيم بينيوت ان إبسكوبوس افا
 ابشويس ارى اهموت.).....(
نان امبى كو ايفــول انتى نيــن
.يــوتى

Door de voorbeden van onze eerbiedwaardige vader de بصلــــوات أبينـــا المكــرم رئـيــس الكهنــة البـابـا األنبا
hogepriester, paus abba Tawadros en onze vader de  يــا رب. وآبائنــا األسـاقفــة الحاضـريــن معنـــا.تـاوضروس
bisschop abba Arseny, en onze vaders de bisschoppen,
.أنعــم لنــا بمغـفـرة خطايـانــا
die met ons aanwezig zijn, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

Allyloui`a@ 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¡@
Allyloui`a.

Allieloeja, fai pe pie eho-oe
e-ta Eptshois thamiof, maren theliel en ten oe-nof
emmon en gietf, o Eptshois
ek e-nahmen o Eptshois, eke soe-ten nen mooit, ef es
maroo-oet
enzje
fie
ethneejoe gen efran em
Eptshois, allieloja.

الليلويا فاى بى بى إيهوؤ إيطا
إبتشويس ثاميوف مارين ثيليل
إنتين أونوف إممون إنخيتف
أو إبتشويس إيك إى ناهمين او
إبتشويس إيك إى سوتين نين
مويت إف إزماروؤت إنجى
.فيئثنيو خين إفران إم إبشويس
.الليلويا

Halleluja, dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft, laten
،الـرب
 هـــذا هــو اليـــو ُم الــــذي صــن َعـــــه،هلليلــويا
ُ
wij juichen en ons daarover verheugen. O Heer, geef ons
،يـارب خلصنـــا
.فلنـفـــــرح ونبتهــج فيــــــه
ُ
ُ
heil, o Heer, geef ons voorspoed. Gezegend Hij die komt يـارب سهـل
. هلليلـــويا.ب
ِ  مبــارك اآلتي باســم الـر،سبلنـا
in de naam des Heren. Halleluja.

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف
voor de Absolutie van de Dienaren
قبل تحليــل الخــدام
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
إسرائيل نى إت إيرهوف إنيكاب
إن نوب ماثاميو إن أو إشتين
إنتى آآرون كاطا إبطايو إنتى
. ميت أوويب

O, alle wijzen van Israël, de vervaardigers van  إصنعـوا ثـوبا،اء إسرائي ِل صناع خيوط الــذهب
ِ يا كـ َل حكمــ
goudbrokaat, maak een Aäronisch gewaad, dat past bij
هـارونيـا الئقــا بكـرامة كهنـوت
de eer van het priesterschap

en na de Absolutie van de Dienaren
وبعده تحليــل الخــدام
mpeniwt
`ettai`yout
ar,y`ereuc papa abba
pimenrit `nte P=,=c.

`n- em penjoot et tajoet en إمبين يوت إت طايوت إن أرشى
arshie erevs pa-pa ava ) بى..…( إيرفس بابا آفا
(..)*
(…).
.مينيريت إنتى بى إخرستوس

van onze eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus
abba (…).

.)...( أبينا المكــــرم رئيـس الكهنـة البـابـا أنبـا

*Nem peniwt `n`epickopoc abba Nem penjot en episkopos نيم بنيوت إن إبسكوبوس أفا
ava (…), nie menratie  نى مينراتى إنتى.)...(
(...)@ nimenra] `nte P=,=c.
. بخرستوس
ente Piegristos.
en onze vader de bisschop abba (…), de geliefde
van Christus.
Cw;ic `amyn@ ke tw pneumati cou.

Soo-thies amien.
pnevmatie soe.

U bent verlost. Amen. En met uw geest.

.) حبيب المسيــح...( وأبينـــا األسقف أنبـا
Ke

too

.سوثيس أمين كى طو بنيفماتى سو

.ــــــك
روح
ت حقـــا ومع
َ
َ ص
ِ
ْ ُخَـل

De Hymne van de Maagd

لحــن العـــذراء

Na de absolutie zingen de gelovigen de volgende بعــد تحليــل الخــدام يــرتــل الشعـب لحـن العـــذراء
hymn voor de Maagd Maria.
.مــريــم

De hymne Tai shoerie
Op de zaterdagen en zondagen
gelovigen.

zingen de

لحن طاى شورى
. في السبـوت واآلحـاد يقــول الشعــب

`nka0aroc Tai shoerie en noeb en طاي شوري إن نوف إن
katharos, etfai ga pie  إيت فاي خا بي آرو،كاثاروس
et4ai qa pi-`arwmata: etqen aroomata, et gen nen zj-iekh
en A-aron pie oewieb, eftale  إن آ،ما طا إيت خين نين جيج
nengig `nA`arwn piov3b `e4tale oe estoi-noefie e-epshooi  أو،آرون بي أوويف إفطالي
ov`c0oinov4i
`e`p2wi
`egen ezjen pie ma en er shoo-  إي إبشوي،إيسطوي نوفي
oeshie.
إيجين بي ما إن إير شوؤشي
pima`ner2wov2i.
Tai2ovri

`nnovb

Dit wierookvat van zuiver goud, dat het aroma المجمرة الـذهب هي العــذراء وعنبرها هـو مخلصنا
draagt, is in de handen van Aäron de priester, die
.ولدته وخلصنا وغفــــــر لنـا خطايانــا
wierook aanbiedt aan het altaar.
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De Voorbeden

الهيتنيــــــات

Hiten ni`precbi`a `nte 50e`otokoc Hieten nie epresveeja ente هيتين ني ابريسفيا إنتيه تي ثيه
tie theotokos eth-oe-wab
إثؤاب
أوطوكوس
=e=0v Mari`a: Pu ari`hmot nan Mareeja, Eptshois arie ماريا
ehmot nan em pie koo  آرى أهموت نان إمبي.إبتشويس
`mpixw e` bol `nte nennobi.
. كو إيفول إنتيه نين نوفى
evol ente nen novie.
Door de voorspraak van de Moeder Gods,  يا رب أنعم لنا.بشفاعات والدة اإلله القديسة مريم
de heilige Maria, o Heer, schenk ons de
.بمغفرة خطايانا
vergiffenis van onze zonden.
Hiten ni`precbi`a `nte pical- Hiten nie ipresveeje inti هيتين ني إبريسفيا إنتي بي
pie sal pisties in tie صالبستيس إنتي آناستاسيس
pict3c `n5anactacic Mixa3l anastasies Micha-iel ip ميخائيل إب آرخون إن ناني في
ar gon in na nie fie o- ... آري إهموت.أوي إبتشويس
`parxwn n
` nanif3ov`i: Pu...
wie, Ipshois…
Door de voorspraken van de verkondiger بشفاعات مبـــــوق القيامــــة ميخائيــــــل رئيس
...  يارب أنعم, المالئكـــــة
van de verrijzenis, Michaël het hoofd van
de hemelsen, Heer…

Hiten ni`precbi`a `nte piarx3- Hieten nie presvia ente
pie arshie ankhelos ethajjeloc =e=0v Jabri3l pi4ai- oewab Ghabreej-iel pie
fai
shennoefie,
2ennov4i: Pu...
Eptshois…
Door de voorspraak van de heilige aartsengel
Gabriel, de Boodschapper, Heer…

هيتين ني إبريسفيا إنتي بي
آرشى انجيلوس إثؤواب غبرئيل
بى فاى شيننوفى إبشويس آري
إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي
.نين نوفي

بشفاعات رئيس المالئكة الطاهر غبريال المبشر يارب
.أنعم لنا لمغفرة خطايانا

`nte Hieten nie epresveeja هيتين ني ابريسفيا إنتيه ني
ente pie arshie ankhelos آرشى آنجيلوس إثؤواب غبرييل
piarx3ajjeloc =e=0v Jabri3l
eth-oe-wab Ghabreej-iel  آرى.بي فاى شينوفي إبتشويس
pi4ai2ennov4i : Pu...
pie
fai
shennoefie,
... أهموت نان
Eptshois…
Hiten

ni`precbi`a

Door de voorspraak van de heilige  يا.بشفاعات رئيس المالئكة الطاهر غبريال ال ُمبشر
aartsengel Gabriel de Boodschapper, o
... رب أنعم
Heer…
Hiten ni`precbi`a `nte pi2a24 Hieten nie epresveeja هيتين ني ابريسفيا إنتيه بي
ente pie shashf en arshie شاشف إن آرشي آنجيلوس نيم
`narx3ajjeloc nem nitajma ankhelos
nem
nie ني طغما إن ابورانيون
taghma en e-poeranion,
`ne` pov-ranion: Pu...
...  آرى أهموت نان.إبتشويس
Eptshois...
Door de voorspraak van de zeven
aartsengelen en de hemelse rangen, o
Heer…

.بشفاعات السبع رؤساء المالئكة و الطغمات السمائية
... يارب أنعم

Hiten nievx3 `nte niqelloi: Hieten nie ev shie ente هيتين ني إفشي إنتي نيه خيللوى
nie gelloi, et esmaroo`t`cmarwovt Iwc3f piham2e oet Joosief pie ham shee إت إسماروؤت يوسف بي
هامشي نيم ثى إثؤواب سالومى
nem thie eth-oe-wab
nem 03=e=0v Calwmi: Pu...
. إبتشويس
Salomie, Eptshois...
Door de voorbede van de gezegende بصلوات الشيخيـن المباركين يوسف النجار و القديسة
ouderlingen, Jozef de timmerman en de
.  يارب أنعم.سالومي
heilige Salome, o Heer…

Hiten nievx3 `nte nau `nio5 Hieten nie evshie ente هيتين ني أفشى إنتيه ناشويس
na tshois en jotie en انيوتى إن آبوسطولوس نيم
`na
` poctoloc nem `pcepi `nte apstolos nem epsepie إبسيبى إنتيه ني ما ثيتيس
ente nie mathieties,
... إبتشويس
nima03t3c: Pu...
Eptshois...
Door de voorbede van mijn meesters en
vaders de apostelen, en de overige
discipelen, o Heer…

.بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ
... يارب أنعم

pi- Hieten nie evshie ente هيتين ني افشى إنتيه بي ثيه
pie the-o rie mos en ev أوريموس إن إف آنجيليستيس
0ewrimoc
`n`evajjelict3c ankhelesties Markos pie ماركوس بي آبوسطولوس
apostolos, Eptshois...
... إبتشويس
Markoc pi`apoctoloc: Pu...
Hiten

nievx3

`nte

Door de voorbede van de Godziener, de  يارب.بصلوات ناظر اإلله األنجيلى مرقس الرسول
Evangelist, Markus de apostel, o Heer…
...أنعم
ni`0m3i Hiten nie ev shie inti nie
esmie nie romie in
nirwmi `ntelioc Iwc3f
nem teleejos
Josief
nim
Nikod3moc nem 5aji`a Mari`a Nikodiemos nim tie
akheeje Mareeja tie
5Majdalin3: Pu...
Makhdalinie, Ipshois…
Hiten

nievx3

1`nte

هيتين ني إفشي إنتي ني إثمي
ني رومي إنتي ليوس يوسف نيم
نيقوديموس نيم تي آجيا ماريا تي
 آري. ماجد ليني إبتشويس
....إهموت

Door de voorbeden van de rechtvaardige بصلوات الصديقيـن يوسف و نيقوديمـوس و القديسـة
volmaakte mannen, Jozef en Nicodimus en de
...  يارب أنعم.مريم المجدليــة
heilige Maria Magdalena, Heer…

Hiten ni`eu,y @ `nte piar,ydiakwn
et`cmarwout
Ctevanoc pisorp `mmarturoc@
P[oic ari`hmot...

Hieten nie evshie ente هيتين ني افشى إنتيه بي أرشى
pie arshie ziakon et ذياكون إتإسماروؤت إستيفانوس
esmaro-oet Stefanos pie إممارتيروس
شورب
بى
shorp em martieros,
... إبتشويس
Eptshois…

Door de voorbede van de gezegende بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول
aartsdiaken, Stefanus de eerste martelaar,
الشهداء يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا
o Heer, schenk ons…

Hiten nievx3 `nte nia0loforoc Hieten nie evshie ente
athloforos
em
`mmartvroc
pa[oic
`pouro nie
martieros pa tshois
Georgiwc@
Vilopatyr
ep
oero Georgios,
Merkourioc@nem apa Myna `nte Filopatier Merkoerios,
nivaiat : Pu...
ava Mina ente nie Fajat,
Eptshois …

هيتين ني افشى إنتيه نى
أثلوفوروس إممارتيروس
إبؤورو
باتشويس
 فيلوباتير, جيؤرجيوس
 أفا مينا إنتى, ميرقوريوس
...  إبتشويس. نى فايات

Door de voorbede van de overwinnende و.بصلوات المجاهدين الشهداء سيدى الملك جيؤرجيوس
martelaren, mijn meester koning Georgius,  يارب أنعم. محب اآلب مرقوريوس و مارمينا البياضى
Philopater Mercurius, abba Mina van
...
Bayad, o Heer …

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 ethoe-wab ava Moosie,
nem
ava Arsenios ep
sag ente nie shierie en
nie oe-roo-oe,
Eptshois ...

هيتين ني أفشى إنتيه نينيوتى
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 بصلوات أباؤنا القديسين األبرار القوي القديس أنبا
rechtvaardige vaders de sterke heilige abba  واألنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك, موسي
Mozes en abba Arsenius, de leraar van de
... يارب أنعم
kinderen van de keizers, o Heer …
Hiten nievx3 `nte ni=e=0v `nte Hieten nie evshie ente nie هيتين ني أفشى إنتيه ني إثؤواب
eth-oe-wab ente pai eho- إنتيه باى إيهؤو بي أؤواى بي
pai`ehoov piovai piovai kata oe pie oe-wai pie oe-wai ... أؤواى كاطا بيفران إبتشويس
kata pef ran, Eptshois...
pe4ran: Pu...
Door de voorbede van de heiligen van  يارب.بصلوات قديسى هذا اليوم كل واحد بإسمه
deze dag, iedereen bij naam, o Heer…
...أنعم

Hiten
`mpeniwt

novevx3

`areh

ettai`3ovt

`e`pwnq Hieten noe evshie areh هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام

`narx3`erevc e-ep on-g em penjoot et بين يـوت إتطايوت إن أرشى

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

tajoet en arshie erevs pa .. .  إبتشويس.... ايرفس بابا آفا
pa ava (...), Eptshois...

Door hun voorbede, bewaar het leven van onze
eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus
abba (…), o Heer…

Hiten nou`eu,y @ `areh `e`pwnq
`mpenwit ettaiyout `ndikeoc
abba(...) `pickopc @ P¡ ....

بصلواتهم أحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة
... ) يا رب....(

Hieten noe evshie areh هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام
e-ep on-g em penjoot et بين يـوت إتطايوت إن ذيكيؤس
tajoet en zieke-os ava  ) بى إبيسكوبوس.... ( آفا
(...) pie e-piskopos,
.. . إبتشويس
Eptshois...

Door hun voorbede, bewaar het leven van onze
geëerde rechtvaardige vader, abba (…) de
bisschop, o Heer…

بصلـواتهــم إحفـظ حيــاة أبينا المكــرم األسقـف
. يارب.)...( األنبا

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Ten oe-oosht emmok o تين أؤأوشت إمموك أو بي
Piegristos, nem pek joot إخرستوس نيم بيك يوت إن
Pekiwt `na
` ja0oc: nem Pi=p=na en aghathos, nem pie أغاثوس نيم بي إبنفما إثؤواب
=e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon: nai Pnevma eth-oe-wab, zje جى آك إى آكسوتى إممون ناى
ak-ie ak sootie emmon,
.نان
nan.
nai nan.

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
.القدس ألنك أتيت وخلصتنا أرحمنا

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف
Pi`hmot gar `mPen[oic Iycouc
Pi,rictoc@ ef`eswpi nem
pek`agion `pneuma@ pa¡ `niwt
ettaiyout `nar,y`ereuc 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
بي
إيسوس
تشويس
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 نعمـةُ ربـ َنــا يســوع المسيح تكــون مع روحـ ِك
uw reine geest, mijn geëerde meester en vader, الطاهــرة يا سيـدي اآلب ال ُمكـ َّرم ورئيـس الكهنــة البابــا
de hoge-priester paus abba (…).*
*)...( األنبا

penjot
Nem peniwt `ne` pickopoc abba Nem
episkopos ava (…)
(...).

en نيم بيم بنيوت إن ابيسكوبوس افا
)...(

En onze vader de bisschop abba (…).
Mare pi`klyroc nem pi-laoc
tyrf@ oujai qen P¡@ je `amyn
ec`eswpi.

.)…( وأبينـــا األسقـف األنبـا

Ma-re pie eklieros nem pie ماري بي إكليروس نيم بي
laos tierf oe khai gen الؤس تيرف أوجاي خين
Eptshois zje amien es e- .إبشويس جي آمين إس إيشوبي
shoopie.

Moge de clerus en het hele volk zich welbe- ب
ِ فـليـكـن اإلكليــروس وكل الشعب معافيـن في الـــر
vinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn.
. يكـــــون.آميـــن

أو يقال لحن بى إهموت غار الكبيرة

of Na de Paulinische Brief in het Koptisch zingen de gelovigen de
volgende hymne
أوبعــد قـــرأة البـولـس قبطيـا ً يقــول الشعــب هــذا اللحــن
Pi`hmot gar `mV] `Viwt
pipantokratwr. Nem ],aric
`nte pefmonogenyc `nSyri I=y=c
P=,=c Pen=o=c. Nem ]koinwni`a
nem ]dwr`e`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 تي كينوني أ نيم: بينتشويس
تي ذورى أ انتى بيبنيفما اثوؤاب
إم باراكليتون

De genade van God de Vader, de Pantokrator, en  نعمة ابنه الوحيد يسوع. نعمة هللا األب ضابط الكل
de genade van Zijn Eniggeboren Zoon Jezus .  وشركه وعطية الروح القدس المعزي. المسيح ربنا
Christus, onze Heer, en de gemeenschap en gave
van de Heilige Geest de Parakleet,

Eue`i
`e`hyri
`ejen
`t`ave
`mpimakarioc `niwt ettaiyout
`nar,y `ereuc papa abba (.......).

Ev-e-ie e-ehrie ezjen et a- اف ايئي إإهري إيجين ات افى
fe em pie makarios en- ام بي ماكاريوس انيوت
joot et ta-joet en arshie اتطايوت ان ارشي ايرفس بابا
erevs pa-pa ava (.......).

. ) ...... ( افا

kome op de gezegende eerbiedwaardige vader de تحل علي رأس أبينا الطوباوي المكرم رئيس الكهنة
hogepriester, paus abba (…)
. ) ..... ( البابا أنبا

nem `ejen `t`ave `mpimakarioc Nem ezjen et a-fe em pie نيم إيجين إت أفى ام بي
makarios en joot et tajoet ماكاريوس إنيوت اتطايوت ان
`niwt ettaiyout `ne` pickopoc
en episkopos ava (.......).
) ...... ( إيبسكوبوس افا
abba (.......).
En op de gezegende eerbiedwaardige vader de
bisschop abba (…)

. ) ... ( وعلى رأس أبينا الطوباوى المكرم األسقف أنبا

V] `nte `tve ef`etajrwou hijen
nou`;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 eehrie ekhoon, entef ka nen
novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie
en nai.

افنوتي انتى اتفي اف ايطاجرو
أوو هيجين نوو اثرونوس ان
هان ميش ان رومبي نيم هان
 انتيف ثيفيو: سيو ان هيرينيكون
اننوو جاجي تيرو صابيسيت
 طوبه: اننوو اتشالفج ان كوليم
ابي خريستوس إإهري إيجون
انتيف كانين نوفي نان ايفول
خين او هيريني كاطا بيف
. نيشتي اناي

De God des hemels bekrachtige hen op hun .إله السماء يثبته علي كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden, en  اطلب من.ويخضع أعداءه جميعا تحت قدميه سريعا
vernedere al hun vijanden snel onder hun voeten.
.المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمتك
Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote
genade.

Mare pi`klyroc nem pilaoc tyrf@ Ma-re pie eklieros nem pie ماري بي إكليروس نيم بي
laos tierf oe khai gen الؤس تيرف أوجاي خين
oujai qen P¡@ je `amyn ec`eswpi.
Eptshois zje amien es eshoopie.

.إبشويس جي آمين إس إيشوبي

Moge de clerus en het hele volk zich welbe- ب
ِ فـليـكـن اإلكليــروس وكل الشعب معافيـن في الـــر
vinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn.
. يكـــــون.آميـــن

index الفهرس

Het Responsorium van de Praxis مرد اإلبركسيس
van 29e dag van de koptische maand  من الشهر القبطى92 فى يوم
Xere 03etacgem `hmot Pu Shere thie etas zjem
ehmot Eptshois ne-me,
neme: xere 03etacsi: `nten
shere thie etas etshie, en
piajjeloc:
`m`fra2i
`mpi- te pie ankhelos, em ef
rashie em pie kozmos.
kocmoc.
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.

شيرى ثى ايطاس جيم اهموت
 شيريه: ابشويس شوب نيه ميه
ثى ايطاس اتشى انتين بى
انجيلوس ام افراشى امبى
.كوزموس

 السالم للتى:  الرب معك:السالم للتى وجدت نعمة
.  فرح العالم:قبلت من المالك

`tpolic Shere Biethlee-eem, et شيريه بيت لي إيم إت بوليس إن
polies en nie eprofieties,  ثى إيه طافميس:ني ابروفيتيس
`nni`prof3t3c: 03etavmec P=x=c thie etav mees Piegristos
 بي ماه:بخرستوس إنخيتس
en giets, pie mah esnav
`nq3tc: pimah =b `nAdam.
. إسناف إن آدام
en Adam.
Xere

B30leem:

Gegroet zij Bethlehem, de stad van de : التى ُولد فيها المسيح:السالم لبيت لحم مدينة األنبياء
profeten, waar Christus geboren is, de
. آدم الثانى
tweede Adam.
`eta4- Shere tef anastasies, etaf  إيه:شيريه تيف أناسطاسيس
tonf ivol gen nie ismoe- طاف طونف إيفول خين ني
twn4 `ebol qen n3e0mwovt: 2a oet, sha intef sotie
 شا إنتيف سوتي:إثمؤوت
`nte4cw5
`mmon:
`ebolqen immon, ivol gen nen . إيفـول خين نين نوفي:إممون
novi.
nennobi.
Xere

te4anactacic:

Gegroet zij Zijn Verrijzenis, toen Hij is verrezen السالم لقيـامته لمـا قــام من بيـن األمـوات حتي خلصنـا
uit de dood, om ons te verlossen, van onze
.من خطايانـا
zonden.

K`cmarwout
`aly;wc@
nem Ek esmaroo-oet aliethoos, إك إسماروؤت آليثوس نيم بيك
nem pek joot en aghathos,  نيم بي إبنفما:يوت إن آغاثوس
Pekiwt
`n`aga;oc@
nem
nem pie Pnevma eth-oe- إثؤواب جى أف ماسك أكسوتي
Pi`pneuma `e;ouab@ je au mack wab, zje ak ie ak sootie
. إممون ناي نان
emmon nai nan..
akcw] `mmon nai nan.
Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede  والـــروح،ِأبيـك الصالح
ٌمبـــارك
 مع،أنـــت بالحقـيـقـة
َ
َ
Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren
.ولدت وخلصتـنا, ألنــك
،القـــدس
َ
en heeft ons verlost, ontferm U over ons..

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-  أجيوس إس.أجيوس أوثيئوس
shieros, akhios athanatos, o  أجيوس أثاناطوس أو. شيروس
ek parthenoe khen-ne-thies إكبر ثينو جيني ثيس إليسون
eleison iemas.

.إيماس

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.

`Agioc `o :eoc@ `agioc ic,uroc@
`agioc `a;anatoc@ `o ek par;enou
genne;yc@ `ele`ycon `ymac.

Akhios o The-os, akhios is-  أجيوس إس.أجيوس أوثيئوس
shieros, akhios athanatos, o  أجيوس أثاناطوس أو. شيروس
ek parthenoe khen-ne-thies إكبر ثينو جيني ثيس إليسون
eleison iemas.

.إيماس

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.

`Agioc `o :eoc@ `agioc ic,uroc@
`agioc `a;anatoc@ `o ek par;enou
genne;yc@ `ele`ycon `ymac.

قـدوس الـذي ال يمـوتُ يا
قـدوس القـوي
قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
.من ُولـِدَ من العـذراء ار َحمنا

Akhios o The-os, akhios is-  أجيوس إس.أجيوس أوثيئوس
shieros, akhios athanatos, o  أجيوس أثاناطوس أو. شيروس
ek parthenoe khen-ne-thies إكبر ثينو جيني ثيس إليسون
eleison iemas.

.إيماس

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.

Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w
Pneumati@
ke nun ke `ai` ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn@ `amyn. Agi`a `triac
`ele`ycon `ymac.

قـدوس الـذي ال يمـوتُ يا
قـدوس القـوي
قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
.من ُولـِدَ من العـذراء ار َحمنا

قـدوس الـذي ال يمـوتُ يا
قـدوس القـوي
قـدوس اللـه
ُ
ُ
ُ
.من ُولـِدَ من العـذراء ار َحمنا

Zoksa Patrie ke Eejoo ke
akhioo Pnevmatie. Ke
nien ke a-ie ke ies toes eoo-nas toon e-oo-noon
amien.
Akhia
Trias
eleison iemas.

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,

ذو كصابتري كي إيو كي
آجيو إبنيفماتي كي نين كي
آإي كي إسطوس إى أوناس
.طون إى أونون آمين

 اآلن وكل،واإلبـن والـــروح الـقـــدس
ب
ِ المجــد ُ لآل
ِ
ُ
الثالـــوث
 أيهــــا.اوان وإلى دهـــر الــداهــريـن أميــــن
. ارحمنــا.القـدوس

De celebrant bidt het gebed voor het Evangelie, يصلى الكاهن أوشية اإلنجيل وبعدها يرنم الشماس
waarna de diaken de psalm zingt op de Singari
المزمور باللحن السنجارى؛ يقال مرد المزمور؛ ثم يقرأ
wijze. Dan zingt men het responsorium van de
psalm en wordt het Evangelie in het Koptisch كبير الكهنة اإلنجيل باللغة القبطية ؛ يقرأ الشماس
gelezen door de priester met de hoogste rang.
. المزمور واإلنجيل باللغة العربية بلحن الفرح
Dan worden de psalm en Evangelie in het
Nederlands gelezen.

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 marou`cmou `erof hi
`tka;edra `nte ni`precbu-teroc@

Maroe-tshashf gen et ekliesia ماروتشاسف خين إت إكلي ِسيَّا إنتى
ُ
ente pef la-os, oewoh maroe أ ُ ُّووه
:
الؤس
پيف
esmoe erof hie et kathedra مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا
ُ
ente nie epres-vieteros,
: إنتى ني پريسڤيتيروس

Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn  وليباركوه علي منـابــ ِر،فليــرفعـوه في كنيســ ِة شعبــه
volk, en Hem loven in de raad der oudsten,
،ِالشيــوخ
je af,w `noumetiwt `m`vry]
`nhan`ecwou@
eu-``enau
`nje
ny`etcoutwn ouoh eu`eounof@

zje af ko en oe met-joot em چى آفكو إن أُوميتيوت إم إفريتي إن
efrietie en han eso-oe, ev-enav  إڤئى ناڤ إنچى ني: هان إسوؤُو
enzje nie et soe-toon oewoh
: سوتون أ ُ ُّووه إڤئى أُونوف
ُ إت
ev-e oenof.

want Hij maakt geslachten talrijk als een kudde. َُبص ُر المستقيمـون
ِ  ي،ألنـه َجعـَـ َل ابــْوة مثــل الخــراف
De oprechten zien het en verheugen zich.
. َويفــرحـــون
afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm
`n`h;yf@ je `n;ok pe `vouyb sa `eneh@
kata `ttaxic `mMel-,icedek.

Af-oork enzje Eptshois oewoh آفؤرك إنچى إپتشويس أُووه إننيف
en nef oe-oom en eh-thief, zje  چى إنثوك پى إف: أُوؤوم إن إهثيف
enthok pe ef-oewieb sha eneh,  كاطا إت طاكسيس: أ ُ ِويب شا إينيه
kata
et
taksies
em
: إم ميلشيسيديك
Melshiesedek.

De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem
niet: Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.

 أنـك أنت هـو الكاهــن،الـرب و لـن ينـدم
أقسم
ُ
َ
.إلى األبــ ِد علي طقـس ملشيصادق

P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab Eptshois sa oewie nam إپتشويس صا أ ُ ِوي نام إمموك پينيوت
`mpat-riar,yc
papa
abba emmok penjoot eth-oewab em إثؤ َُّواب إم پاطريارشيس پاپا
patriarshies pa-pa ava (…).
: )...( آڤا
Tawadroc@

De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige الـرب عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريــرك البابــا
ُ
vader de patriarch, paus abba Tawadros,
:األنبـا تـاوضـروس
nem peniwt `n`epickopoc abba (...)@ Nem penjoot en episkopos : )...( نيم پينيوت إن إپيسكوپوس آڤا
ava (…). Eptshois ef-e areh .إپتشويس إفئى آريه إي پيتين أونخ
P¡ ef`e`areh `epetenwnq. A=l.
ُ
e-peten oon-g.

.الليلويا

en onze vader de bisschop abba (...),de Heer الـرب يحفــظ
: )...( وآبينـا األسقـف المكـرم األنبـا
ُ
beware jullie leven. Halleluja.
. هـلليلـويـا،حيـاتـكما

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri `mF5: Allieloeja allieloeja, Iesoes الليلويا الليلويا ايسوس بى
Piegristos Epshierie em : اخرستوس ابشيرى ايم افنوتى
a4sicar7 `ebolqen 5par0enoc. Efnoetie, af etshie sareks افتشى ساركس إيفول خين تى
Ovoh avmac4 qen B30leem `nte evol gen tie parthenos.  أووه أفماسف خين. بارثينوس
owooh
avmasf
gen
5Iovde`a
kata
ni`cm3 Biethlee-eem ente tie Joeze- بيت لى ئيم إنتيه تي يوذيه آ كا
:طا ني إسمى إيم ابروفيتيكون
`m`provf3tikon: Ovoh a4twn4 a kata nie esmie em أووه أفطونف إيفول خين ني
eprofietiekon, owooh af
`ebol qen n3e0mwovt qen tonf ivol gen nie ismoe-oet  خين بي إيه هـؤو إمماه:إثمؤوت
 الليلويا الليلويا:شومت
gen pie eho-oe im mah
pi`ehoov `mmah2omt a=l =a=l:
shomt, allieloeja allieloeja,
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van الليلويا الليلويا يسوع المسيح ابن هللا تجسد من
God, heeft het vlees aangenomen uit de Maagd.  وولـد فى بيت لحم اليهودية كاألصوات. العذراء
en is geboren te Bethlehem in Judea, volgens de
 و قـام من األمـوات في اليــــوم الثالث الليلويا:النبوية
profetische uitspraken, en is verrezen uit de dood
الليلويا
op de derde dag, Halleluja Halleluja,

Het Responsorium van het Evangelie
van 29e dag van de koptische maand
 من الشهر القبطى92 مرد اإلنجيل في يوم
A=l =a=l: a=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri Allieloeja
`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, Iesoes
Piegristos Epshierie em
Efnoetie, af etshie sareks
evol gen tie parthenos.
owooh
avmasf
gen
Biethlee-eem ente tie Joezea 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
أفماسف خين بيت لى ئيم إنتيه
تي يوذيه آ كا طا ني إسمى إيم
 أووه أفطونف:ابروفيتيكون
 خين بي:إيفول خين ني إثمؤوت
:إيه هـؤو إمماه شومت

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا يسوع المسيح ابن
Christus de Zoon van God, heeft het vlees  وولـد فى بيت لحم اليهودية. هللا تجسد من العذراء
aangenomen uit de Maagd. en is geboren te
 و قـام من األمـوات في اليــــوم:كاألصوات النبوية
Bethlehem in Judea, volgens de profetische
الثالث
uitspraken, en is verrezen uit de dood op de
derde dag,

Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem en aghathos, nem pie  نيم بيفيوت إن:بى ناف
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen
tie
noe
nem
sha
`eneh.
eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede  والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in
.  من اآلن وإلى األبد:القدس
eeuwigheid.

Je `f`cmarwout `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
 تين او أوشت: اتجيك ايفول
. امموس تينتى او ناس

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de ألنه مبــارك اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث
Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij
. نسجـد له ونمجـده.الكـامـل
aanbidden en verheerlijken Hem.

index الفهرس

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

Xere 03etacgem `hmot Pu Shere thie etas zjem
ehmot Eptshois ne-me,
neme: xere 03etacsi: `nten shere thie etas etshie, en
piajjeloc:
`m`fra2i
`mpi- te pie ankhelos, em ef
rashie em pie kozmos.
kocmoc.
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.

Je aumici nan `nou`alou@ au]
nan
`nousyri@
vy`et
`eretef`ar,y@
,y
hijen
tefnahbi.

. شيريه ثى إيطاس چيم إهموت
. إبشويس شوب نيميه
شيريه ثى إيطاس إتشى إنتين بى
 إمفراشى إمبى. أنجيلوس
. كوزموس

 السالم. معك
 الرب. السالم للتى وجدت نعمة
ِ
. للتى قبلت من المالك فرح العالم

Zje av miesie nan en oe- :جيه أف ميسى نان إن أوآلو
aloe, av tie nan en oe أفتى نان إن أوشيرى فى إيت إيه
shierie, fie et er e-tef  كيه هيجين تيف:تيف أرشى
arshie, kie hiezjen tef
.ناهفى
nahvie.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust, op zijn
schouders.

.إنه ولد لنا ولد وأعطينا إبنا الذي رئاسته على منكبيه

Innehoe wolideh lene weleden, we o3tiene ibnen, ellezie rie’esetiehie 3ele
minkebeihie.
twn4 A pie Igristos Pennotie, آبي اخرستوس بيننوتي تونف
tonf ivol gen nie ismoe- إيفول خين ني إسماؤوت إنثوف
`ebolqen n3e0mwovt: `n0o4 pe
oet, insof pe it a parshie, بي ات أبارشي إنتي ني إيطاف
`t`aparx3 `nte n3`etavenkot.
inti nie etav enkot.
. إنكوت
E0be fai ten5`wov na4 enw2
`AP=xc

Pennov5

Christus onze God, is verrezen uit de dood, als المسيح إلهنا قــام من األمــوات وهــــو باكـــورة
eerste van hen, die ontslapen zijn.
. الراقدين

nem Hiena enten hoos erok, هينا انتين هوس ايروك نيم ني
nem nie Sheroebiem, nem شيروبيم نيم ني سيرافيم انؤوش
nixerovbim: nem nicerafim: nie Serafiem, en oosh
.ايفول انجو امموس
evol
en
khoo
emmos.
enw2 `ebol engw `mmoc.
Hina

`ntenhwc

`erok:

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 Zje ek-oe-wab ek-oe- جي اكؤواف اكؤواف اكؤواف
wab ek-oe-wab, Ep- ابشويس بي بانطوكراطور اتفي
pipantok-ratwr: `tfe nem tshois pie pantokrator, نيم ابكاهي ميه ايفول خين بيك
. أو أو نيم بيك طايو
`pkahi meh `ebol: qen pek`wov etfe nem ep kahie meh
evol, gen pek oo-oe nem
nem pektai`o.
pek tajo.
“Heilig Heilig Heilig, O Heer de  السماء،قدوس قدوس قدوس أيها الرب ضابط الكل
Pantokrator, hemel en aarde, zijn vol van
.واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
Uw glorie en Uw eer.”
)=c: Ten tie ho erok o Eejos تين تيهو إيروك أو إيوس ثيئوس
The-os, ethrek areh e-ep إثريك آريه إى إب أونخ أم بين
e0rek`areh
`e`pwnq
`mpen- oon-g
em
pen
) .. ( بطريارشيس آفا
patri`arx3c: papa abba (..) patriarshies, pa pa ava بي أرشي ارفس ماطجروف
. هيجين بيف اثرونوس
piarx3`erevc: matag-ro4 higen (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef
pe4`0ronoc.
ethronos.
Ten5ho

`erok

`w

V=c

Wij vragen U O Zoon van God, bewaar het
leven van onze patriarch, paus abba (…) de
aartspriester, bevestig hem op zijn zetel.

Nem pefke``sfyr `nlitourgoc@
peniwt e;ouab `ndikeoc@ abba
pi`epickopoc (...)@ matajrof
hijen pef`;ronoc.

)........( نسألك يا ابن هللا أن تحفظ حياة بطريركنا أنبا
.رئيس الكهنة ثبته على كرسيه

Nem pef ke eshfier en
lietoerghos, penjoot ethoe-web en zieke-os, ava
(...) pie episkopos, ma
takhrof
hiezjen pef
ethronos.

En zijn deelgenoot in de dienst, onze heilige
rechtvaardige vader, abba (…) onze bisschop,
bekrachtig hem op zijn zetel.

نيم بيف كى أشفير إن
 بينيوت إثؤواب إن: ليتورغوس
) بى...(  أفا:ذيكيئوس
 ماتجروف هيجين: أبيسكوبوس
. بيف إثرونوس

، أبينا المكرم البار،وشــريكــه في الخــدمــة
.) أسقـفنا ثبتـه علي كــرسيـه...( األنبـا

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس

A4rek nif3ov1`i `nte nif3ov`i: a4`i Af rek nie fie oe-wie ente . آفريك نيفيؤى إنتيه نى فيؤى
nie fie oe-wie, af ie e-eth . آفئى إإ ثميترا إنتى بارثينوس

`e0
` m3tra `n5par0enoc: a4errwmi mietra en tie parthenos, af
 شاتين. آف إررومى إمبينريتى
er
romie
em
pen
rietie,
sha
`mpenr35: 2aten `fnobi `mmavat4.
. إفنوڤى إمماڤاطف
ten ef novie em ma vatf.

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 Pie mie sie evol gen بى ميسى إيفول خين إيفيوت
Efjoot ga khoo-oe en nie . خاجؤو إنتى إيه أون تيرو
`nni`ewn t3rov:
e-oon tieroe,
أسماسف إنجى تى أوورو
. إسطوب إنجيه تيس بارثينيا
De Geborene uit de Vader vóór alle tijden,  ولدته الملكة. المولود من اآلب قبل كل الدهور

. وبتوليتها مختومة
ellieloje : الليلويا الليلويا:الليلويا الليلويا
1A=l =a=l =a=l: =I=3c P=x=c `povro Ellieloje
ellieloje
Iesoes
pie ايسوس بخرستوس إبؤرو إنتيه
`nte `pwov: a4twn4 `ebol qen
Igristos ip oero inti ip o-  أفطونف إيفول خين ني:إبؤ أو
n3e0mwovt.
oe, af tonf ivol gen nie
. إثمؤوت
ismoe-oet.
Halleluja Halleluja Halleluja, Jesus Christus de  يسوع المسيح ملك:هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Koning van de glorie, is verrezen uit de dood.
. قام من بين األموات:المجـد

Cw5 `mmon ovoh nai nan.
Verlos ons en ontferm U over ons.

Sotie immon oewoh nai
nan.

. سوتي إممون أووه ناي نان
. خلصنـا و ارحمنــا

Kvrioc Akhios akhios akhios . أجيوس أجيوس أجيوس
Kierios
sava-ot, كيريوس سافاؤوت إبلى ريس أو
cabaw0: `pl3r3c `o ovranoc ke `3 eplieries o oeranos ke ie أورانوس كى إيجى تيس آجياس
khie ties akheejas soe
. سوذوكسيس
j3 t3c `ajiac cov do73c.
zoksies.
`Ajioc

`ajioc

`ajioc

Heilig, heilig, heilig, is de Heer Sabaot, السماء
hemel en aarde zijn vol van Uw heilige
glorie".

، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.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
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.
Zeg tot mijn ziel: "Uw zonden zijn vergeven."
Ik ben dor en leeg van enige goedheid, ik heb niets
dan alleen Uw barmhartigheid, Uw ontferming en
Uw menslievend-heid.
Gij daalde neder vanuit Uw hemelse,
onuitsprekelijke glorie naar onze armzaligheid, en
stemde toe geboren te worden in een kribbe.
Weiger dan niet, Mijn heilige Verlosser, om mijn
nederige en arme ziel te aanvaarden, die Uw
glorievolle tegenwoordigheid verwacht.

صــالة قـبــل التـنــاول
ْ تـحـق
أن
يـر ُم ْس
ُ َ يـاربُّ إنـِي غـ
ِ
ـقـف َبـيْـتـِي ألنـِي
َ َ تـَدخـ ُ َل تـ
ِ س
َ حـت
ٌ
 فـَقـ ُ ْل كـَل َمـةُ أوال،ئ
ٌ اط
ِ َ إنسـان خـ
.لـَتبـْرأ نـَفـسِـي
ُ قـ ُ ْل لـَنـفـسِـي مـ َغـفـورة
لـك
ِ
.اك
ِ َ خـَطـايـ
ْ َـال ِم
ـن كـ ُ ِل
ٌ ُ إنـِي مـ
ٍ قـفـر وخ
ِســوي
ولـيـس لي
،ٍصـالح
َ
َ
تـك و َمحـبـَّتـ ِ َك
َ ِ تـَحـنـُّنـ ِ َك ورأفـ
.بـشـر
ِ َ للـ
مـاء
َ َت قـد تـَنـاز
َ ْوأنـ
ِ س
َ لـت مـن
ـدر ِك إلي ذُلـِنـا
َ َم ْجـد
َ ِك غـَيـر ال ُم
يـت أن نـُولـد في ِمـزو ِد
َ ض
َ َ وارتـ
.ــر
ِ َ الـبقـ
ُّوس
ْ ُ فال تـَرفـ
ُ صي القـُد
ِ ِ ض يـا ُمخـَلـ
َأن تـُقـبـِل إلي نـَفـسِي الـذَّ ِلـيـلـَـة
ْ
َ الحـَقـِيـرة
ـر
الـتِي
ِ َ تـ
ْ نتـظ
.ِ ــور َك الـَبهـِي
ُ ُ حـ
َ ض

ْ ـف ِم
U heeft Uzelf niet te hoog geacht om het huis van ـن دخـُو ِل
ْ إنـ َّ َك لـ ْم تـ َ ْستـَن ِك
de melaatse binnen te treden om hem te genezen.
.ُت األبـْ َرص لـتـ َ ْشـفـ ِ َيـه
ِ بـَيـ
Kom, als het U belieft, mijn God, tot mijn ziel om ـح يـا إلهي بـالــدخــول إلي
ْ فـأ ْس َم
ِ ُ
ِ
deze te reinigen.
.طهـرهـَا
ِ ُ نـَفـسِـي لـِتـ
ْ اطئـةَ ِم
U hebt de zondares niet verhinderd om Uw ـن تـَقـْبـيـ ِل
ِ َ لـ ْم تـَمـنـ َ ْع الخـ
َ قـَدَ َمـي
voeten te kussen, houd mij dan niet tegen om  فـال تـَحـرمـنِي الــدُّنـ ُ َـو،ْـك
لـِتـنــاو ِل
ـنــك
َ سـد
َ ِم
َ َجـ
nader tot U te komen om Uw Heilige Lichaam en ِك
ْ ،ـك األقـْــدَ ِس
بـل
َ اهـــر ودَ ِم
ِ
َّ الطـ
Uw kostbare Bloed te ontvangen.
ِ ِ اولـِي لال ْشـتـ
ْ ص
ِ َ فـَلـيـ
ُ َ ــر تـَنـ
Moge mijn deelname aan de communie een راك
َ َ مـ
ِ ُ  وإلبـَادَةِ كـ،عــك
gemeenschap met U zijn, tot wegneming van al ـل َمـا هــو
ْ
وإل َمـاتـ َ ِة
،نــس
ٌ َد
wat onrein is en tot uitdelging van mijn slechte أهــوائـِي
.الـدَّنـِيــئـ َ ِة
verlangens.
Moge het mij leiden tot het handelen volgens Uw ـاك ال ُمـحـيـِيـــ ِة
َ صـا َي
َ بـو
َ ولـل َعـ َمـــ ِل
ْ سـدي ِم
leven-gevende geboden. Moge het een genezing ـن
ِ َ و ِلـشِـفـ
َ اء نـ َ ْفـسِـي و َجـ
zijn van alle zonden van mijn ziel en mijn lichaam.
.كـ ُ ِل خـطيـَّـ ٍة
Moge het mij voorbereiden tot de aanvaarding van  ولـسـُكـنـَي،و ِلـقـَـبــو ِل مـَـوا ِهـبـ ِ َك
Uw gaven, tot inwoning van Uw genade, het ،ــك
 و ِل ُحـلـو ِل،تـك
َ روح
َ َ نـِعـْمـ
ِ
nederdalen van Uw Geest, tot eenwording met U, يــك
ولالتـِحــا ِد
ِ بــك والـثـَّبـَا
َ ِ ت فـ
َ
tot bestendig te zijn in U, dat ik moge leven tot ــــك
لـ َمجـْــ ِد
ألحـيـَـأ
َ ا ْس ِـم
ْ
verheerlijking van Uw Heilige Naam. Amen.
. آميــن.ُّوس
ِ الـقـُــد
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س ِة َمريَم ال ْعذراء

نُ َس ِب ُح ونُ َم ِجدُ إلهَ اآلل َه ِة َو َر َّ
ب الذى تَج َّ
ب األربَا ِ
سدَ ِمن القدي َ
ت لحم.
وولدَتهُ فى بَي ِ
س ِد كلمةُ
َّ
ألن

َّ
سيدتنا ُكلنَا َمريَم العذراء بتج ُّ
س َل َجبرائِيل الـ َمالك ُمبشرا َ
الرب أر َ
ع المسي َح.
اآلب األزَ لي
ُ
الذى هو ُم ِ
صنَا يسو َ
خل ُ
ْ
سالم ثبت َها بـ َهذا
يس المالئك ِة بش ََر َمريَم

ِ
جبرائِيل رئ َ ُ
العذراء وب ْعدَ أن َمنح َها ال َ
سمينهُ
الكالم قائِال  :ال تَخَافى يا َمريَ ُم ألنَّ ِك قَدْ و َجد ِ
ستلدِينَ ابنا وت ُ َ
ام اللـ ِه و َ
ت نِعمة أ َم َ
منك يُد َعى ُ
ابن اللـ ِه.
ُّوس ال َمولودُ ِ
َي ُ
سو َ
ع  ،القد ُ
ور ال َك ُ
ائن َمعهُ

هَذا هو ُم ِ
خلصنَا المسيح ابن اللـهَ ال َمولود منهُ قَ ْب َل ِ
كل الد ُه ِ
ب
ساوى لهُ فى األزَ لي ِة واأللو ِهي ِة  ،الذى ُو ِلدَ ِم ْن َمر َيم َوهى َعذراءٍ
بأمر َعجي ٍ
والـ ُم َ
ٍ
.

الكل  ،ال ُمبارك إلى األب ِد  ،الغير ُم ِ
ُّ
تجس ٍد قد تَج َّ
سدَ و ُو ِلدَ
الرب اإللهُ الذى َعلى ِ
ت تُرتِ ُل لهُ
ِم ْن
ضعتهُ فى المذو ِد َ ،و َعسا ِك ُر الس َم َوا ِ
العذر ِ
ق وو َ
َ
اء ولفَتهُ بالخر ِ
س َّرة.
ارخينَ  :ال َم ْجدُ للـ ِه فى األ َعا ِلى و َعلَى
األرض ال َّ
ص ِ
سال ُم وفى النَّ ِ
ِ
اس ال َم َ
َ
َطيَّ ٍة َوحدَهُ َوهوال َك ُ
وليس لهُ
ائن بسلطان ِه

بغير خ ِ
الذى نَ َما َ قليال قليال بشب ِه ال َبشَر ِ
َ
وم
الم َم َ
صلي ِ
ب وفى ال َي ِ
ض الخَطيَّةَ الـ ُمحيطةَ بال َع ِ
بدَاية والنـ َهاية الذى ِع َو َ
ات بال َ
بر.
الثَال ِ
ام ِمنَ القَ ِ
ث قَ َ
الغير خَاط ٍئ وحدَ َك ،
نت

فعت الخطا َيا واآلثام أْ َ
بتك للبش َِر َر َ
يا َك ِلمة اإللهُ بم َح َ
َ
ت.
بين
َّرت ذا ِت َك خَطيَّة ألجلنَا
األموا ِ
وت بقيا َم َ
ُست الخَطيَّةَ وال َم َ
ولكنك د َ
َ
صي َ
تك ِم ْن ِ
َ
لك الس َمواتُ
اليوم
صاروا

! َ
ُ
واألرض و َك ُل ِملئ ُ َها  ،األرضيونَ والس َمائيونَ َ
َ
أج ِل َّ
واحدا فى التسبيحِ بقيَامتِ َك ألنهُ قَدْ
ار
صار فر ٌح فى ال َم ْسكون ِة من ْ
أن اإلله َ
ص َ
َ
ت.
بين
األموا ِ
وم ْن بعدَ تأن َّ
َم َع البشَر ِ
سهُ أظ َه َر َم ْجدَ ال ُهوت َ ِه بقيامت ِه من ِ
َ
ُ
تك ِم ْن

ِك وقيا َم َ
ِك وتأنُّس َ
سد َ
ف بتج ُّ
سيِدنَا ِ
نؤم ُن ُ
تر ُ
فنحن أ ْي َ
ضا يا َ
بربوبيتِ َك ون ْع َ
احنَا.
سادِنا
وآثامنَا
بغفران خطايَانَا
ت  ،فأ ْن ِعم َعليَنا
بين
األموا ِ
وأرو ِ
ِ
وطهر قلوبنَا وأج َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ت
طاهر
ب

ُّوس الذى فى السموا ِ
ونفس ُمستنيرةٍ
ٍ
لكى بقل ٍ
ُ
نحو أبيِ َك القد ُ
ٍ
نصر َخ َ
ونقو َل  :أبانا الذى فى السموات .. ..

Psalm 150 wordt gezongen op de lange feestelijk wijze.
Dan kunnen aanvullende hymnen worden gezongen
voor het kana in galilea feest.
)تصلى هلليلويا ( بطريقة اللحن الفرايحى الطويلة:051 المزمور
وبعد المزمور يمكن أن يقال ما يالئم من المدائح
Doxaci Kuri`e doxaci.

Zoksa sie Kyrië zoksa sie.
Allieloeja.

ذوكصاسى كيريه ذوكصاسى
.المجد لك يا رب

Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie.

Refrein Psalm 150

مرد التوزيع

I=3c P=x=c `P23ri `mF5: a4sicar7 Iesoes Piegristos Epshierie ايسوس بى اخرستوس ابشيرى
em Efnoetie, af etshie  افتشى ساركس: ايم افنوتى
`ebolqen 5par0enoc.
sareks
evol
gen
tie
. إيفول خين تى بارثينوس
parthenos.
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(  وهـو المزمور،وأثناء التوزيع يسبح الشعب بالمزمـور اآلتي
`Cmou `eV] qen ny=e=;=u tyrou Esmoe e-Efnoetie gen إسمو إيه إفنوتي خين ني
nie eth-oe-wab tieroe
.إثـؤواب تيـروإنطاف الليلويا
`ntaf.
entaf.
Looft God in al Zijn heiligen. Halleluja.

.سبحوا اللـه في جميع قديسيه

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُو ِلــ َد فى بيت لحم

`Cmou `erof qen pitajro `nte Esmoe erof gen pie إسمو إيه روف خين بي طاجرو
takhro ente tef khom.
.إنتيه تيف جوم الليلويا
tefjom.
Looft Hem in zijn machtig uitspansel.

.سبحــوه في جلــد قوتــه

`povro `nte `pwov Iesoes pie Igristos ip ايسوس بخرستوس ابؤور إنتيه
oero inti ip o-oe af tonf إب أوأو افطونف ايفول خين نى
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. ivol gen nie ismoe-oet.
. اسمو اوت
I=3c P=x=c

Jesus Christus de Koning van de glorie, is
verrezen uit de dood.

` Cmou `erof `e`hryi hijen
tefmetjwri.
Looft Hem om zijn machtige daden.

.…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

Esmoe erof e-ehrie إسمو إيه روف إيه إهـري
hiezjen tef met khoorie. .هيجين تيف ميت جوري الليلويا
.سبحــوه على مقدرتـــه

I=3c P=x=c `P23ri `mF5: a4sicar7 Iesoes Piegristos Epshierie ايسوس بى اخرستوس ابشيرى
em Efnoetie, af etshie  افتشى ساركس: ايم افنوتى
`ebolqen 5par0enoc.
sareks
evol
gen
tie
. إيفول خين تى بارثينوس
parthenos.
Jezus Christus de Zoon van God, heeft het vlees
aangenomen uit de Maagd.

. يسوع المسيح ابن هللا تجسد من العذراء

` Cmou `erof kata `p`asai `nte Esmoe erof kata ep a- إسمو إيه روف كاطا إب آشاي
shai ente tef met
.إنتيه تيف ميت نيشتي الليلويا
tefmetnis].
nieshtie.
. هلليلويا.سبحــوه ككثــرة عظمته

Looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

`

Cmou

`erof

`ncalpiggoc.

qen

. يسوع المسيح ابن اللـه ُو ِلــ َد فى بيت لحم

ou`cmy Esmoe erof gen oe إسمو إيه روف خين أو إسمي
esmie en salpin-ghos
.إنصالبين غـوس الليلويا
allieloeja.
.سبحـوه بصــوت البـــوق

Looft Hem met bezuingeschal.

`povro `nte `pwov Iesoes pie Igristos ip ايسوس بخرستوس ابؤور إنتيه
oero inti ip o-oe af tonf إب أوأو افطونف ايفول خين نى
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. ivol gen nie ismoe-oet.
. اسمو اوت
I=3c P=x=c

Jesus Christus de Koning van de glorie, is
verrezen uit de dood.

`Cmou e` rof qen ou'altyrion
nem ouku;ara.
Looft Hem met harp en citer.

.…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

Esmoe erof gen
psaltierion
nem
kiethara allieloeja.

oe إسمو إيه روف خين أو
oe .إبصالتيريون نيم أو كيثارا الليلويا
.هلليلويا.سبحــوه بمزمار وقيثــارة

I=3c P=x=c `P23ri `mF5: a4sicar7 Iesoes Piegristos Epshierie ايسوس بى اخرستوس ابشيرى
em Efnoetie, af etshie  افتشى ساركس: ايم افنوتى
`ebolqen 5par0enoc.
sareks
evol
gen
tie
. إيفول خين تى بارثينوس
parthenos.
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 Esmoe erof gen han kem إسمو إيه روف خين هان كيم
kem nem han goros.
.كيم نيم هان خوروس الليلويا
han,oroc.
Looft Hem met tamboerijn en koorzang.

. هلليلويا.سبحـوه بدفــوف وصفــوف

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

`Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُو ِلــ َد فى بيت لحم

Esmoe erof gen han kap إسمو إيه روف خين هان كاب
nem oe orghanon.
.نيم أوأوغانـون الليلويا
.سبحــوه بأوتــار وأرغــن

Looft Hem met snarenspel en fluit.

`povro `nte `pwov Iesoes pie Igristos ip ايسوس بخرستوس ابؤور إنتيه
oero inti ip o-oe af tonf إب أوأو افطونف ايفول خين نى
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. ivol gen nie ismoe-oet.
. اسمو اوت
I=3c P=x=c

Jesus Christus de Koning van de glorie, is
verrezen uit de dood.

`Cmou `erof qen hankumbalon
`enece tou`cmy.
Looft Hem met klinkende cimbalen.

.…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

Esmoe erof gen han إسمو إيه روف خين هان كيم
kiem valon e-ne-se toe فالون إيه ني سيه طـو إسمي
esmie.
.الليلويا
.سبحــوه بصنــوج حسنــة الصوت

I=3c P=x=c `P23ri `mF5: a4sicar7 Iesoes Piegristos Epshierie ايسوس بى اخرستوس ابشيرى
em Efnoetie, af etshie  افتشى ساركس: ايم افنوتى
`ebolqen 5par0enoc.
sareks
evol
gen
tie
. إيفول خين تى بارثينوس
parthenos.
Jezus Christus de Zoon van God, heeft het vlees
aangenomen uit de Maagd.

. يسوع المسيح ابن هللا تجسد من العذراء

`Cmou `erof qen hankumbalon Esmoe erof gen han إسمو إيه روف خين هان كيم
kiem valon ente oe e- .فالون إنتيه أو إشليلـوؤي الليلويا
`nte ou`e`slylou`i.
eshlie loewie.
Looft Hem met schallende cimbalen.

.سبحــوه بصنــوج التهليـــل هلليلويا

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُو ِلــ َد فى بيت لحم

Nifi niben marou`cmou tyrou Niefie nieven ma-roe esmoe نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إيه
tieroe e-efran em Eptshois إفـران إم إبتشويس بين نوتي
`e`vran `mP=o=c pennou].
Pennoetie allieloeja.
.الليلويا
Alles wat adem heeft, love de naam van de
Heer onze God. Halleluja.

.كل نسمة فلنسبح اسم الـرب إلهنا هلليلويا

`povro `nte `pwov Iesoes pie Igristos ip ايسوس بخرستوس ابؤور إنتيه
oero inti ip o-oe af tonf إب أوأو افطونف ايفول خين نى
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. ivol gen nie ismoe-oet.
. اسمو اوت
I=3c P=x=c

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 Zoksa Patrie ke Eejo ke ذوكصابتـري كيه إيو كيه آجيـو
akhio Pnevmatie.
.إبنفماتي
`Pneumati.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.

.المجـد لآلب واإلبـن والــروح القـدس

I=3c P=x=c `P23ri `mF5: a4sicar7 Iesoes Piegristos Epshierie ايسوس بى اخرستوس ابشيرى
em Efnoetie, af etshie  افتشى ساركس: ايم افنوتى
`ebolqen 5par0enoc.
sareks
evol
gen
tie
. إيفول خين تى بارثينوس
parthenos.
Jezus Christus de Zoon van God, heeft het vlees
aangenomen uit de Maagd.

. يسوع المسيح ابن هللا تجسد من العذراء

Ke nun ke `ai` ke ic touc `e`wnac Ke nien ke a-ie ke is كيه نين كيه آ إيه كيه إسطوس
twn `e`wnwn `amyn. Allylouia toes e-oo-nas toon e-oo- إيه أوناس طون إيه أونـون آمين
noon amien, allieloeja.
.الليلويا
Nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen Amen. Halleluja.

 هلليلويا.اآلن وكل أوان وإلى دهـــر الدهـور آمين

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

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

Allieloeja
zoksa sie
iemoon.

Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan U, onze
God.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُو ِلــ َد فى بيت لحم
allieloeja الليلويا الليلويا ذوكصاسي أوثيه
o The-os
.أوس إيمون الليلويا
.المجــد لك يارب هلليلويا

`povro `nte `pwov Iesoes pie Igristos ip ايسوس بخرستوس ابؤور إنتيه
oero inti ip o-oe af tonf إب أوأو افطونف ايفول خين نى
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt. ivol gen nie ismoe-oet.
. اسمو اوت
I=3c P=x=c

Jesus Christus de Koning van de glorie, is
verrezen uit de dood.

=a=l a=l @ pi`wou va penNou] pe
.Iycoc P`i,rictoc `psyri `mV]
cwtem `eron ouoh nai nan.

.…يســوع المســيح ملك المجد قام من األموات

Allieloeja allieloeja pie oo- الليلويا الليلويا بي أوأوفـا بين
oe
fa
Pennoetie
pe  إيسوس بي.نوتي بيه الليلويا
allieloeja. Iesoes Piegristos إخرستوس إبشيـري إم إفنـوتي
Epshierie em Efnoetie
.سوتيـم إيه رون أووه نـاي نـان
sootem eron oewoh nai nan.

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.المجـد إللهنـا هلليلويا
.وأرحمنــا

Ge `4`cmarwovt `nge `Fiwt nem Zje ef esmaroo-oet enzje
Efjoot nem Epshierie,
`P23ri: nem Pi`pnevma `e0ovab: nem pie Pnevma eth-oe%-`triac etg3k `ebol: ten- wab, tie Etreejas et zjiek evol, ten oe-oosht
ovw2t `mmoc ten5`wov nac.
emmos ten tie oo-oe
nas.

چىه إف إسماروؤت إنجيه
 نيم إبشيرى نيم بى: إفيوت
 ثى إترياس: إبنفما إثؤواب
 تين أوأوشت: إتچيك إيفول
. إمموس تين تى أوأوناس

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de  الثالوث:  واإلبن والروح القدس: ألنه مبارك اآلب
Heilige Geest, de volmaakte Drieënheid, wij
.  نسجد له ونمجده: الكامل
aanbidden en verheerlijken Hem.

index الفهرس

مديحة توزيع عيد البشارة المجيد

ابدأ باسم هللا القدوس
بـادئ األجسـام محـيـى النفوس
بسر وحيد اآلب المكنون
الذى عجز عن فهمه البشريون
تنبأ األنبياء األولون
المتقدمون والـمتأخـرون
جلت قـدرة اإللـه
الذى تجلى ليعقوب فرآه
حقا إشعياء قال فــى رؤياه
ُولد لنا ابـن ُوأعطيناه
خذوا بأيديكم العشرة األوتار
ورتـلوا إللهنا بالمزمار
دانيال أخبرنا بكالم
يظهر فى العالم رئيس العالم
رأى الرؤيا بالعيان
رمزا لما تم وكان
زاد الفتية إيمانا باإلله
وبختنصر اعترف بما رآه

سيدنا ايسوس بى اخريستوس
فى إيطاف إتشى ساركس خين تي بارثينوس

ولم تحصر أوصافه المنشئون
فى إيطاف ...
بتجسد الكلمة المكنون
فى إيطاف ...
وقال كل األمم تنتظر لقياه
فى إيطاف ...
الرئاسة على كل براياه
فى إيطاف ...
مع أبيـنا داود البار
فى إيطاف ...
بعد سبعين أسبوعا بتمام
فى إيطاف ...
حجرا قطع بغير يد إنسان
فى إيطاف ...
قال الرابع شبيه بابن هللا
فى إيطاف ...

آدم وحــــــــواء األوالن
سبحوا ومجدوا الملك المنان
فى إيطاف ...
الذى به خلص األبوان
فأوفد لبشراها بى أنجيلوس
شاهد اآلب القدوس
فلم يجد أطهر من تى بارثينوس فى إيطاف ...
سيولد منك العتيق األيام
صاغ لها البشرى بعد السالم
فى إيطاف ...
قـائـال افرحى يا مريم
ألجل خالص البشرية
ضابط كل البرية
فى إيطاف ...
ظهر لنا بالناسوتيـة
ومن روحه القدوس مالها
طهر الخالق أحشاها
فى إيطاف ...
حيث اختارها منذ صباها
وصارت أما هلل الكريم
ظهر منها أحد األقانيم
فى إيطاف ...
إله وإنسان باتحاد مقيم
ويمائل خلقه وبه ينجون
عنه قال األنبياء القديسون
فى إيطاف ...
هللا يظهر فـى صهيـون
من لدن هللا مواله
غبريال بلغ بشراه
فى إيطاف ...
للعذراء بما تلقاه
وتلد ابنا يُدعى عمانوئيل
فسر كالم أشعيا الجليل
فى إيطاف ...
العذراء تحبـل من غير مثيل
كل األمم تتعبـد لك
قال داود اليوم ولدتك
فى إيطاف ...
أنـت ابنى وقـد ورثتك

كل الطغمات العلوية
والمراتب النورانية
لك الشعوب صاروا مهنئين
يا من حملت قدس القديسين

يـسـجـدون لـذى األبـديــة
فى إيطاف ...
الحى األزلى ملجأ المؤمنين
فى إيطاف ...

ميخا تنبأ بقول جليل
من بيت لحم راعى إسرائيل
نؤمن بالذى تجسد ورأيناه
وكان غير محسوس فلمسناه

ممتدا ملكه جيال بعد جيل
فى إيطاف ...
نسجد له فى علو سماه
فى إيطاف ...

هذا هو الرب اإلله
الحى المعـبود فى عاله
وأيضا تنبأ جميع النبيين
من قديم العصور والسنين

ليس أحد قط يراه
فى إيطاف ...
إن اإلله يظهر بشرا َ بيقين
فى إيطاف ...

بصالة مريم البكر العروس
ال تنس شعبك يا قدوس
فى إيطاف ...
وال تدخـلهم فى بؤوس
) بطريركنا يارب يا متجسد ألجلنا
احفظ أنبا (
فى إيطاف ...
وشـريـكـه ( ) مطـراننا
الفهرس index

مديحة توزيع عيد الميالد

أنا افتح فاي بمجد هللا
ألنه أكمل وعده وأوفاه
ترأى المالك بصوت التهليل
اثقية ابجين ميسى ان امانوئيل
جميع اللغات تصرخ بصياح
وفي الناس بهجة وأفراح
حينئذ أتوا إليه المجوس
وسجدوا ألسمه القدوس
خروا له بعظم إيمان
مرا وذهبا ولبان
دانيال أخبرنا ببيان
حجرا قطع بغير يد إنسان
دعيت يا بيت لحم أفراثا
سيدنا منك أتى
رتل فيك ميخاؤوس
على مولد باشويس ايسوس
زهرة نبعت من بيت داود
وقج تم الوعد الموعود
سالومي ويوسف النجار
ومجد الرب عليهما نار
اشعياء نطق بسرور وأفراح
تلد راعى شعبه بصالح
صبيا ولد أو إبنا أعطيناه
رئاسته على منكباه
صوفونيو عنك خبر
شمس البر منك ظهر

وأرتل للمسيح على الدوام
في إيتاف ماسف خين بيت ليئيم
وبشر رعاة األغنام
في إيتاف………………..
المجد هلل في العال وعلى األرض السالم
في إيتاف………………..
من المشرق باهتمام
في إيتاف………………..
وقدموا قرابين بالتمام
في إيتاف………………..
حين رأى وحية باستفاهم
في إيتاف………………..
وتشرفني بأسرار عظام
في إيتاف………………..
ونطق بخفيات عظام
في إيتاف………………..
وكوكب أشرق من ابرآم
في إيتاف………………..
قد نالوا كرامات عظام
في إيتاف………………..
عذراء في عقب األيام
في إيتاف………………..
مالك المشورة األعظم
في إيتاف………………..
ونطق بمجدك يا مريم
في إيتاف………………..

ضوء الكوكب أشرق للمجوس
إلى حيث كان الرب ايسوس
طغمات العرش العلويين
بصوت الفرح مبتهجين
ظهر سيدنا وأوفي الوعد
تواضع وأخذ شكل العبد
عمانوئيل نور من نور
وصار معنا إله منظور
غير المرئي ظهر اآلن
وعتقنا من أسر الشيطان
في المذوذ كان ملفوف
وسبحته كل الصفوف
قال المرتل في المزمور
وتقدم له هدايا ونذور
كل األنفس مجتمعين
بأصوات الفرح مبتهجين
لوقا الرسول أخبر بما قيل
ومجدا لشعبك اسرائيل
ميالد ايسوس هكذا كان
والكلمة قد صار إنسان
نؤمن باسمه القدوس
أنون خين ني اخرستيانوس
هيرودس ذلك الملعون
أبؤور أن ايه بورانيون
وغاب صوابه المنجوس
من شأن سيدنا بي اخرستوس
وظهر مالك هللا في الحين
إلى أرض المصريين

وصار يرشدهم بإلهام
في إيتاف ماسف خين بيت ليئيم
يسبحون ببهجة ونظام
في إيتاف………………..
وجاد علينا باألنعام
في إيتاف………………..
نورنا من بعد ظالم
في إيتاف………………..
ألجل خالص عبده آدم
في إيتاف………………..
وسجدت له رعاة األغنام
في إيتاف………………..
تسجد له سائر االنام
في إيتاف………………..
اليوم في عيدك األعظم
في إيتاف………………..
نورا أشرق لألمم
في إيتاف………………..
بعجائب واسرار عظام
في إيتاف………………..
ونسبح بمجد أعظم
في إيتاف………………..
أراد أن يقتل رب األنام
في إيتاف………………..
وقتل ربوات أطفال تمام
في إيتاف………………..
ليوسف يقول أهرب قوام
في إيتاف………………..

واتى السيد من أورشليم
فوق السحابة الحقيقية مقيم
ال تنسى يا أم القدوس
أمام سيدنا بي اخرستوس
يا من اتيت من علو سماك
تطلع علينا بعين رضاك
والبيعة تكون في طمأنينتك
وتكون منصانة بشفاعتك

حتى بلغ إلى قسقام
في إيتاف ماسف خين بيت ليئم
اشفعي فينا يا مريم
في إيتاف………………..
واشرقت من البتول مريم
في إيتاف………………..
محفوظة دايما يا مريم
محروسة طول األيام

الفهرس index

De Afsluitende Canon
ما يقال في قانون الختام
Amyn =al@Doxa Patri ke `Ui`w
ke `agi`w Pneumati. Ke nun ke
`ai` ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn
`amyn.

Amien allieloja, zoksa آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو
Patrie ke Eejo ke akhio  كي نين كى. كى آجيو إبنفماتى
Pnevmatie. Ke nien ke a- آأى كى إسطوس إى أو ناس
ie ke is toes e-oo-nas toon
.طون إى اونون آمين
e-oo-noon amien.

Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de  المجـد لآلب واإلبـن والــــروح.آميـــن هلليلــويــا
Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in
. اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن،القـــدس
de eeuwen der eeuwen. Amen.

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

. ربنــــا يســـــوع المسيح:نصـرخ قائليـن

`P23ri `mF5: a4sicar7 `ebolqen Epshierie em Efnoetie, af  افتشى: ابشيرى ايم افنوتى
etshie sareks evol gen tie ساركس إيفول خين تى
5par0enoc. Ovoh avmac4 qen parthenos. owooh avmasf  أووه أفماسف خين. بارثينوس
gen Biethlee-eem ente tie
B30leem `nte 5Iovde`a kata Joeze-a kata nie esmie em بيت لى ئيم إنتيه تي يوذيه آ كا
ni`cm3 `m`provf3tikon: Ovoh eprofietiekon, owooh af :طا ني إسمى إيم ابروفيتيكون
tonf ivol gen nie ismoe-oet أووه أفطونف إيفول خين ني
a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt gen pie eho-oe im mah  خين بي إيه هـؤو إمماه:إثمؤوت
shomt,
:شومت
qen pi`ehoov `mmah2omt
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,

 وولـد فى بيت لحم. ابن هللا تجسد من العذراء
 و قـام من األمـوات في: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,  كيري إليسون. كيري إليسون
Kyrië evlo-khieson amien,
كيريه إفلو جيسون آمين

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.

. آميـن.يـارب بـارك
،ارحــم
،ارحــم
ْ يــارب
ْ يـارب
ُ
ُ
ُ

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic esmoe eroi esmoe eroi, is  يس. إزمو إروى.إزمو إروى
tie metanja, koo nie evol تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى
]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw
khoo em pie esmoe.
.إزمو
`mpi`cmou.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.  قـُـل. اغفــروا لي.ي هـا المطـانيـة
َّ بـاركـوا علـ
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.َالبـركــة

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف
Ak[i
`t,aric
`mMwucyc@
]metouyb `nte Mel,icedek.
]metqello `nte Iakwb@ ninoj
`na
` hi `nte Ma;oucala@ pika]
etcwtp `nte dauid@ ]covi`a `nte
Colomwn@ Pi`pneuma `mparaklyton
vyetaf`i
`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.

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.

اك اتشى ايت خاريس ام
مويسيس تى ميت أوؤيف انتيه
. ملشيصاداق
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

 وشيخوخـة:نلت نعمـة موسى وكهنـوت ملكي صادق
يعقـوب وطول عمـر متـوشـالح والفهـم المختـار الـذي
لداود وحكمـة سليمـان والـروح المعـزي الــذي حـل
.علي الــرسـل

P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho
`eratf
`mpeniwt
ettaiyout
`nar,y`ereuc papa abba Tawadroc@
nem peniwt `ne` pickopoc 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 (…)

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

V] `nte `tve ef`etaj-rwou
hijen nou`;ronoc@ `nhanmys
`nrompi
nem
hancyou
`nhirynikon.
`Ntef;ebio
`nnoujaji
tyrou
capecyt
`nnou[a-lauj `n,wlem.

ابشويس ايف ايه اريه ابؤنخ
نيم ابطاهو ايراتف ام بينيوت
ايطايوت ان أرشى ايرفس
 نيم بنيوت ان،)...( بابا افا
. )...( ابسكوبوس افا

الـرب يحفـظ حيـاة وقيـام أبينـا المكـرم رئيـس الكهنـة
 وأبينـا األسـقـف أنبــا.البابا أنبــا تـاوضـروس الثـاني
. وابـائـنـا األساقفـة المجتمعيـن معنــا.أرسـاني

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
بيف
هيجين
طاجروف
 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 إله السمــاء يثبتـهـم على كراسيـهــم سنيـن كثيــرة
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden, en  ويخضع جميــع أعدائـهــم تحـت.وأزمنــة سالميــة
vernedere al hun vijanden snel onder hun voeten.
.أقـدامهم سـريعــا

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn
`ntef,a nennobi nan `ebolqen
ouhiryny kata pefnis] `nnai.

Toobh e-pie Egriestos e- طوفه ايه بخرستوس إيه إهرى
ehrie e-khoon, entef ka nen إيه جون انتيف كانين نوفى نان
novie nan evol gen oe ايفول خين او هيرينى كاتا بيف
hierienie, kata pef nieshtie
. نيشتى ان ناى
en nai.

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,  كيري إليسون. كيري إليسون
Kyrië evlo-khieson amien,
كيريه إفلو جيسون آمين

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.

. آميـن.يـارب بـارك
،ارحــم
،ارحــم
ْ يــارب
ْ يـارب
ُ
ُ
ُ

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic esmoe eroi esmoe eroi, is  يس. إزمو إروى.إزمو إروى
tie metanja, koo nie evol تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى
]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw
khoo em pie esmoe.
.إزمو
`mpi`cmou.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.  قـُـل. اغفــروا لي.ي هـا المطـانيـة
َّ بـاركـوا علـ
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.َالبـركــة

Dan spreekt de celebrant de zegen uit
وبعــد ذلـك يقــول الكـاهــن البــركـــة

Gebed na de heilige communie

صــالة بعــد التـنــاول

Mijn hart is vervuld van vreugde en mijn tong سـاني
َ  ول،قـَد امـْتـأل قــَلبـِي فـَرحــا
jubelt. Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn  فـلـْتـُعـظـِـ ْم نـَفـْسِي،تهـليــال
geest verblijdt zich over God, mijn Verlosser.
 وتـَبـْت ِهـ ُج روحـِي بـالـلـَّـه، َّالـرب
.صي
ِ ِ مـُخـَلـ
Ik ben tot U gekomen, Heer, kleed mij dan met ُّـك يـــارب
َ َ لقـد أقـْبـَلتُ إلـيـ
een zuiver gewaad om Uw bruiloft binnen te س ِني ُحـلـَّـة نـَقـيـَّة تـُؤهـَّل ِني
َ ِلـتـُلب
treden.
.ــك
َ ـر ِس
ْ ُ للـدُّخـو ِل إلي عـ
Moge mijn vereniging met U vandaag ـك الـيـَـوم
َ ِ فـَليـَكـ ُ ْن اتـِحـادِي بـ
eeuwigdurend zijn,
.دائمـا
want daardoor neem ik bestendig toe in ضيـلـــ ِة
ِ َ ألنـِي بـه أزداد ُ في الـفـ
deugdzaamheid, wordt mijn geloof krachtiger en ُّ ويـ َ ْشـتـَــد،ثـَبـاتـــا ون ُمـــوا
mijn hoop versterkt.
.قــوي َرجـَـائِي
َّ َ  ويـَتـ،إيـمـانِي
Laat mijn deelname aan de communie worden tot نـاولـِي عـَال َمـة
ْ
ُ َ يـصـر تـ
ْفـلـ
een teken van verlossing, een kleed van genade, ،الص و ِلبـَاســـا للـنـ ِ ْعـ َمـــ ِة
ِ َ للخـ
َو ُحـلـَّــة
een gewaad van de nieuwe geboorte, reinheid en ،ِالجــَديـد
للميـال ِد
ِ
َ و
heiligheid van ziel, lichaam en geest, zuiverheid ســـة للـنـَّفـْـس
َ هــارة وقـَدا
َ ط
van liefde, een eeuwigdurende vreugde en ،قــاوة ٌ للـ ُحــب
َ وال َجـ
َ َ  ونـ،ِسـد
blijdschap, en tot een goede voorbereiding voor ،ســـرورا أبـَدِيـــا
ُ وفـَـرحــا و
Uw vreeswekkende troon.
ام
ِ ولجـَـوا
ِ ب ُحـ ْس
َ َ ـن الـقـُبـو ِل أمـ
.ب
َ َ ِمـنـبـ
َّ رك
ِ الـر ِهـيـ
Ik geef mijzelf over aan Uw medeleven, laat mij ،سـلـِـ ُم ذَاتـِي بـيـنَ حـُنـ ُ ِو َك
َ أ
dan één zijn met U, leid mij naar Uw wil. Ik ،ـــك
فـأجـعــلـنـِي
َ َواحـــدا َمـع
ْ
ِ
vertrouw mijn verstand, mijn gevoelens en mijn ،إرادتِـــك
حــت
َ َ سـيـِرنـِي تـ
َ و
َ
wil aan U toe, opdat U ze zegent en ze واسي
َ ا ْسـتـَّد ْع إلـي
ِ َ ْــك عـَقـْـ ِلي وحـ
gehoorzaam maakt aan Uw wil.
َبـاركـ َ َهـا وتـَكـُـون
ِ ُ وإرادَتـِي لـِتـ
.ع َمـشِيـئـَتـ ِ َك
َ طـ َ ْو

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,
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.

index الفهرس

ْ أحيـي قـَلبـِي وأيـْ ِق
،ض ِـميـري
ْ
َ ـظ
ْ ِ شـَتـ
،ت الـ َعـد ُِو
ِ ت جـ َ ِمـي َع خـَيـَاال
ْ ِلـلـزوابـِـع
.ت
وقـ ُ ْل
َ ُ أن تـ َ ْسـكـ
َّ
ارو
ْ ،ـر َمـ ِعـي وهـَـدِئ َر ْو ِعـي
ْ ِس
ـيـب
َ ِ عـَطـَشِـي واضْـرم لـهـ
،ـك في قـَلـبـِي
َ ِ مـَحـبـَّتـ
ـل مــا
ْ َ تـ
ِ ُ ق كـ
ِ الف بـِحـُنـُـ ِو ورفــ
.صـنـِي
َ ُ يـَنـقـ
ْ ُ امـكـ
َّ
هـار قـد
ث َمـعـِي
َ َّ ألن الـنـ
ْ  ورافـقـْنـِي إلي،مــا َل
ـم
َ ْأن يـَنـ
َ س
 فـإنـ َّ َك َوحـْـدَ َك غـايـَتِي،هـار
ُ َّ الـنـ
ُّت َو ْحـد َُك يـارب
َ ْ أنـ،سـعـادَتـِي
َ و
. آميــن.إلي األبـَـ ِد

