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Voorwoord tweede druk
Nadat de oplage van de eerste druk van de Agpeya op was geraakt, was
er een noodzaak om een nieuwe druk voor te bereiden. Daarvoor
hebben wij alle oorspronkelijke Koptische teksten bestudeert, en op
basis daarvan is de voorgaande vertaling herzien. Daarin bleken veel
verschillen te zijn met de Koptische teksten, die stammen uit de eerste
eeuwen van het Christendom.
De jongeren en diakenen van de St. Paulus groep hebben hier vele jaren
aan gewerkt. Wij danken hen en iedereen die heeft geholpen met het
nakijken, verbeteren en bekostigen van dit boek voor hun moeite en
inspanning. Moge God die iedereen bij naam kent hen zegenen in het
hemelse Jeruzalem. Wij bidden dat dit boek voor velen een bron van
zegen zal zijn.
Door de voorspraak van de Moeder Gods, de heilige Maagd Maria, en
de heilige aartsengel Michaël, en de heilige Marcus, prediker van de
Koptische kerk, en de heilige martelaren St. Joris, St. Filopatier
Mercurius en St. Mina, en de heilige martelares St. Demiana, en de
heilige Abba Antonius, de vader der monniken, en de heilige Abba
Paulus, de eerste anachoreet, en de heilige Athanasius de Apostolische,
en de heilige St. Mozes de Zwarte, en de heilige abba Arsenius de
Kluizenaar.
Hegoemen vader Arsenious el Baramousy
de Heilige Maagd Maria Kerk
Amsterdam, Nederland
Heilige Grote Vasten
Baramhat 1726 AM
Maart 2012 AD
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ﺗﻘــﺪﻳــﻢ
ﺑﻌـﺪ ﻧﻔـﺎذ اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻦ آﺘـﺎب اﻷﺟﺒﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻬـﻮﻟﻨـﺪﻳـﺔ ،ﻓﻜـﺮﻧـﺎ أن ﺗﻜـﻮن
اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ ﺑﺎﻟـﻠﻐـﺘـﻴـﻦ اﻟﻬـﻮﻟﻨـﺪﻳـﺔ واﻟﻌـﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘـﺎﺑـﻊ آـﻞ أﻓـﺮاد اﻷﺳـﺮة
اﻟﺼـﻠـﻮات ﻣـﻦ ﻣﺼـﺪر واﺣـﺪ ﺑﺴﻬـﻮﻟـﺔ وﻳـﺴــﺮ.
آـﻠﻤـﺔ أﺟﺒﻴـﺔ هﻲ آﻠﻤـﺔ ﻗـﺒﻄﻴـﺔ ﺗﻌﻨﻲ "آﺘﺎب اﻟﺴـﻮاﻋﻲ" أو "آﺘﺎب اﻟﺴﺎﻋﺎت" .وهﻲ
آﻠﻤـﺔ ذات أﺻﻞ ﻗـﺒﻄﻲ ﻣﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ آﻠﻤﺔ  ) ti agpﺗﻲ أﺟـﺐ( اﻟﺘﻲ ﺗﻌـﻨﻲ "ﺳﺎﻋـﺎت"
ﻳﺘـﻢ اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻷﺟﺒﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﻴـﻮم .وﺗﺒـﺪأ اﻟﺼﻠـﻮات ﻣﻦ اﻟﻔﺠـﺮ وﺣﺘﻰ
اﻟﻐــﺮوب .وهﻲ ﺗﺤﺘــﻮي ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻊ ﺻـﻠﻮات ﺗﻘـﺎل ﻋﻠﻲ ﻣـﺪار اﻟﻴـﻮم.
وﻗـﺪ ﺗـﻢ ﺗـﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻋـﺎت اﻟﺼﻠـﻮات زﻣﻨﻴــﺎً ،وآﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻜـﺮﺗﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋـﻦ ﺟــﺰء
ﻣــﻦ ﺣﻴـﺎة اﻟﺴﻴـﺪ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻋـﻠﻲ اﻷرض.
ﺗــﺮﺗﻴـﺐ اﻟﺼـﻠـﻮات )اﻟﺴــﻮاﻋﻲ( آﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ:
 اﻟﺼـﻼة اﻟـﺮﺑـﺎﻧﻴـﺔ )أﺑـﺎﻧـﺎ اﻟـﺬي (...
 ﺻــﻼة اﻟﺸﻜــﺮ ) ﻓﻠﻨﺸﻜــﺮ ﺻــﺎﻧـﻊ اﻟﺨﻴــﺮات (...
 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر اﻟﺨﻤﺴﻴــﻦ ) ارﺣﻤﻨﻲ ﻳـﺎ اﻟﻠـﻪ آﻌـﻈﻴـﻢ رﺣﻤﺘـﻚ (
 ﻣـﺰاﻣﻴــﺮ اﻟﺴــﻮاﻋﻲ
 ﻗـﺮاة اﻟﻔـﺼـﻞ اﻟﻤـﻮاﻓـﻖ ﻣـﻦ اﻹﻧﺠﻴــﻞ اﻟﻤﻘـﺪس
 ﻗـﻄـﻊ ﺗﻘـﺎل ﺑﻌـﺪ ﻗـﺮاءة اﻹﻧﺠﻴــﻞ.
 آﻴـﺮﻳـﺎﻟﻴﺴــﻮن )  41ﻣــﺮة(
 ﻗـﺪوس ﻗـﺪوس ﻗـﺪوس رب اﻟﺼـﺎﺑﺎؤوت ...
 اﻟﺼـﻼة اﻟـﺮﺑـﺎﻧﻴـﺔ )أﺑـﺎﻧـﺎ اﻟـﺬي (...
 ارﺣﻤﻨــﺎ ﻳـﺎﻟﻠـﻪ ﺛــﻢ ارﺣﻤﻨــﺎ  ....وﻳﺨـﺘـﻢ ﺑﺎﻟﺼـﻼة اﻟـﺮﺑـﺎﻧﻴـﺔ.
ﻧـﻘـﺪم هـﺬ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤﺘـﻮاﺿـﻊ ﻟﺨـﺪﻣـﺔ آﻨﻴﺴﺘﻨـﺎ اﻟـﻘﺒﻄﻴـﺔ ﻣﺼـﻠﻴـﻦ إﻟﻲ اﻟـﻠﻪ أن ﻳـﻜـﻮن
ﺳﺒـﺐ ﺑـﺮآـﺔ ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ ﻳﺴﺘﺨـﺪﻣـﻪ ،ﺑﺎﻟﺼـﻠـﻮات واﻟﻄﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺮﻓﻌـﻬـﺎ ﻋﻨـﺎ آـﻞ
ﺣﻴـﻦ واﻟـﺪة اﻹﻟـﻪ اﻟﻌـﺬراء اﻟـﻘـﺪﻳﺴـﺔ ﻣـﺮﻳــﻢ وآـﺎﻓـﺔ ﻣﺼـﺎف اﻟﺸﻬـﺪاء واﻟـﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ.
اﻟﺸﻤـﺎس  :ﻋـﺎﻃـﻒ ﺑﺸـﺎي
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Introductie
De Agpeya is het boek dat de zeven dag- en nachtgebeden bevat die
de gelovige behoort te bidden volgens de traditie van de Koptisch
Orthodoxe Kerk, zowel in zijn persoonlijke gebeden als gedurende
de gezamenlijke gebeden in de kerk.
De tijden van deze gebeden zijn als volgt:
Lauden
Terts
Sext
None
Vespers
Completen
Middernacht

eerste uur - 06.00
(zonsopgang)
derde uur 09.00
zesde uur 12.00
(hoogste zonnestand)
negende uur 15.00
elfde uur 17.00
(zonsondergang)
twaalfde uur 18.00 nachtelijk
gebed voor het slapen gaan
24.00 uur

)اﻟﺴـﺎﻋـﺔ

ﺑـﺎآـﺮ

ﺻـﻼة
(اﻷوﻟﻲ

ﺻـﻼة اﻟﺴـﺎﻋـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ
ﺻـﻼة اﻟﺴـﺎﻋـﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
ﺻـﻼة اﻟﺴـﺎﻋـﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌـﺔ
ﺻـﻼة اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ
ﻋﺸﺮ
ﺻـﻼة اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
ﺻـﻼة ﻧﺼـﻒ اﻟـﻠﻴــﻞ

De reden dat het zeven gebeden zijn komt uit de woorden van David:
“Zevenmaal daags loof ik U om uw rechtvaardige verordeningen.”
(Psalm 119:164)
Achter in de Agpeya vindt u een uitgebreide bijlage met meer informatie
over de Agpeya. Daarin kunt u lezen over de geschiedenis van de Agpeya,
de structuur van het gebed en praktische tips voor het bidden met de
Agpeya.
In deze versie van de Agpeya is ook een psalmen index te vinden. Daar vindt
u een overzicht van alle psalmen per gebed met het bijbehorende
paginanummer.
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951,
© Nederlands Bijbelgenootschap 1951
Voor het gebruik van de bijbeltekst is vooraf toestemming gevraagd
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ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ

Gebeden van het eerste uur

Inleiding tot iedere getijde.
In de Naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest, Eén
God, Amen.
Heer ontferm U, Heer ontferm U,
Heer zegen ons. Amen.
Glorie aan de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest, nu en altijd en tot
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

ﺑـﺎﺳـﻢ اﻵب واﻹﺑـﻦ واﻟــﺮوح
.اﻟﻘـﺪس اﻹﻟﻪ اﻟــﻮاﺣــﺪ ﺁﻣﻴــﻦ
. ﻳــﺎرب ارﺣـﻢ.ﻳـﺎرب ارﺣـﻢ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﻳــﺎرب ﺑـﺎرك
اﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟــﺮوح
اﻟﻘــﺪس اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ
.دهــﺮ اﻟــﺪهــﻮر ﺁﻣﻴــﻦ

Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden:

اﻟﻠﻬُـ ﱠﻢ اﺟﻌﻠﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ أن
:ﻧﻘـﻮل ﺑﺸﻜــﺮ

Onze Vader die in de hemelen zijt;
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome; Uw wil
geschiede op aarde zoals in de
hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden zoals
ook wij onze schuldenaars
vergeven en leid ons niet in
bekoring maar verlos ons van het
kwade.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Want van U is het koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid Amen.

،أﺑـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات
، ﻟﻴﺄت ﻣﻠﻜﻮﺗـﻚ،ﻟﻴﺘﻘـﺪس اﺳﻤــﻚ
 آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء،ﻟﺘﻜـﻦ ﻣﺸﻴﺌﺘـﻚ
،آـﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻷرض
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ﺧﺒــﺰﻧـﺎ اﻟـﺬي ﻟـﻠﻐـﺪ أﻋﻄﻨـﺎ
 وأﻏـﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ ذﻧـﻮﺑﻨــﺎ،اﻟﻴــﻮم
آﻤﺎ ﻧﻐـﻔـﺮ ﻧﺤﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺬﻧﺒـﻴـﻦ
، وﻻ ﺗــﺪﺧـﻠﻨـﺎ ﻓﻲ ﺗﺠـﺮﺑـﺔ،إﻟﻴﻨـﺎ
،ﻟﻜـﻦ ﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ اﻟﺸـﺮﻳــﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺴـﻮع رﺑﻨـﺎ ﻷن ﻟـﻚ
اﻟﻤﻠـﻚ واﻟﻘـﻮة واﻟﻤﺠـﺪ إﻟﻰ
. ﺁﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ

Gebeden van het eerste uur

DANKGEBED

ﺻــﻼة اﻟﺸﻜــﺮ

Laat ons dank zeggen aan de God
van weldaad en ontferming, de
Vader van onze Heer en God en
Verlosser, Jezus Christus, want Hij
heeft ons beschermd en geholpen,
bewaard en aangenomen en met
ontferming omringd. Hij heeft ons
gesterkt en tot dit uur geleid.
Laat ons dan ook bidden tot de
almachtige Heer, onze God dat Hij
ons deze heilige dag en alle dagen
van ons leven in vrede bewaart.

ﻓﻠﻨﺸﻜـﺮ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺨﻴــﺮات
 أﺑﺎ رﺑﻨـﺎ وإﻟﻬﻨـﺎ،اﻟـﺮﺣــﻮم اﻟﻠـﻪ
،وﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
،وأﻋﺎﻧﻨــﺎ
ﺳﺘــﺮﻧـﺎ
ﻷﻧﻪ
 وﻗﺒﻠﻨــﺎ إﻟﻴﻪ وأﺷﻔــﻖ،وﺣﻔﻈﻨــﺎ
 وأﺗﻰ ﺑﻨــﺎ إﻟﻰ،ﻋﻠﻴﻨــﺎ وﻋﻀﺪﻧــﺎ
.هــﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـــــــﺔ
هــﻮ أﻳﻀـ ًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄﻟﻪ أن ﻳﺤﻔﻈﻨـﺎ
ﻓﻲ هــﺬا اﻟﻴــﻮم اﻟﻤﻘــﺪس وآﻞ
 اﻟﻀﺎﺑﻂ.أﻳــﺎم ﺣﻴﺎﺗﻨـﺎ ﺑﻜﻞ ﺳــﻼم
.اﻟﻜﻞ اﻟــﺮب إﻟﻬﻨـﺎ
O, Meester, Heer, Almachtige أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴـﺪ اﻹﻟﻪ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻜﻞ أﺑـﻮ
God, Vader van onze Heer, God en رﺑﻨـﺎ وإﻟﻬﻨـﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ ﻳﺴﻮع
Verlosser Jezus Christus wij  ﻧﺸﻜﺮك ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل،اﻟﻤﺴﻴﺢ
danken U voor alles om alles en in
 وﻓﻰ آﻞ،وﻣـﻦ أﺟـﻞ آﻞ ﺣﺎل
alles want U heeft ons beschermd
، وأﻋﻨﺘﻨــﺎ، ﻷﻧـﻚ ﺳﺘـﺮﺗﻨـﺎ،ﺣﺎل
en
geholpen
bewaard
en
وﻗﺒﻠﺘﻨـﺎ
،وﺣﻔﻈﺘﻨــﺎ
aangenomen
met
ontferming ،إﻟﻴﻚ
omringd. U hebt ons gesterkt en ، وﻋﻀﺪﺗﻨــﺎ،وأﺷﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.وأﺗﻴﺖ ﺑﻨــﺎ إﻟﻰ هــﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋــﺔ
ons tot dit uur geleid.
Daarom bidden en smeken we Uw ﻣﻦ أﺟــﻞ هــﺬا ﻧﺴﺄل وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ
goedheid, U, die de mens liefheeft ،ﺻﻼﺣــﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
sta ons toe deze heilige dag en alle
اﻣﻨﺤﻨــﺎ أن ﻧﻜﻤﻞ هــﺬا اﻟﻴـﻮم
dagen van ons leven in vrede en
اﻟﻤﻘــﺪس وآﻞ أﻳـﺎم ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﻜﻞ
vreze voor U te voltooien.
.ﺳــﻼم ﻣﻊ ﺧﻮﻓــﻚ
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Alle afgunst, alle verzoeking, elk
satanswerk, de listen van slechte
mensen, de aanval van vijanden,
zichtbaar en onzichtbaar, wendt het
af van ons en van heel Uw volk en
van deze Uw heilige plaats.

 وآﻞ ﺗﺠـﺮﺑﺔ وآﻞ،آﻞ ﺣﺴﺪ
ﻓﻌــﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻣﺆاﻣــﺮة اﻟﻨـﺎس
 وﻗﻴـﺎم اﻷﻋــﺪاء،اﻷﺷـﺮار
 اﻧﺰﻋﻬـﺎ،اﻟﺨﻔـﻴـﻴـﻦ واﻟﻈﺎهـﺮﻳـﻦ
 وﻋــﻦ،ﻋﻨـﺎ وﻋـﻦ ﺳﺎﺋـﺮ ﺷﻌﺒـﻚ
.ﻣﻮﺿﻌـﻚ اﻟﻤﻘـﺪس هــــﺬا

Voorzie ons van alles wat passend
en nuttig is, want Gij zijt het die
ons macht gegeven heeft op
slangen en schorpioenen en elke
vijandelijke macht te trappen.

واﻟﻨﺎﻓﻌﺎت
اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت
أﻣﺎ
 ﻷﻧـﻚ أﻧﺖ اﻟـﺬي.ﻓﺎرزﻗﻨﺎ إﻳﺎهــﺎ
أﻋﻄﻴﺘﻨـﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن أن ﻧـﺪوس
اﻟﺤﻴﺎت واﻟﻌﻘـﺎرب وآﻞ ﻗــﻮة
.اﻟﻌــﺪو

En leid ons niet in bekoring, maar
verlos ons van het kwade.
Door de genade, de ontferming en
de menslievendheid van Uw
eniggeboren Zoon, onze Heer, God
en Verlosser, Jezus Christus,

 ﻟﻜـﻦ،وﻻ ﺗــﺪﺧﻠﻨــﺎ ﻓﻲ ﺗﺠـﺮﺑﺔ
.ﻧﺠﻨــﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳــﺮ
ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟـﺮأﻓﺎت وﻣﺤﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮ
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻻﺑﻨﻚ اﻟــﻮﺣﻴــﺪ رﺑﻨــﺎ
.وإﻟﻬﻨــﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨﺎ ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ

aan wie wij verheerlijking, eer,
lofprijzing
en
aanbidding
verschuldigd zijn, tezamen met
Hem en de levengevende en
wezensgelijke Heilige Geest, nu en
altijd, tot in eeuwigheid. Amen.

هــﺬا اﻟــﺬي ﻣﻦ ﻗﺒﻠــﻪ اﻟﻤﺠــﺪ
واﻹآﺮام واﻟﻌﺰة واﻟﺴﺠــﻮد
ﺗﻠﻴـﻖ ﺑﻚ ﻣﻌﻪ ﻣﻊ اﻟــﺮوح
اﻟﻘــﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻚ
اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ دهــﺮ
.اﻟﺪهــﻮر ﺁﻣﻴـﻦ
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Psalm 51

اﻟﻤــﺰﻣــﻮر اﻟﺨﻤﺴـﻮن

Wees mij genadig, o God, naar Uw
goedertierenheid,
delg
mijn
overtredingen uit naar Uw grote
barmhartigheid; was mij geheel van
mijn ongerechtigheid, reinig mij
van mijn zonde. Want ik ken mijn
overtredingen, mijn zonde staat
bestendig voor mij.
Tegen U, U alleen, heb ik
gezondigd, en gedaan wat kwaad is
in Uw ogen, opdat Gij rechtvaardig
blijkt in Uw uitspraak, zuiver in
Uw gericht. Zie, in ongerechtigheid
ben ik geboren, in zonde heeft mijn
moeder mij ontvangen.
Zie, Gij wilt waarheid in het
verborgene, in het geheim maakt
Gij mij wijsheid bekend.
Ontzondig mij met hysop, dan ben
ik rein, was mij, dan ben ik witter
dan sneeuw; doe mij blijdschap en
vreugde horen, laat het gebeente
dat Gij verbrijzeld hebt, weer
jubelen. Verberg Uw aangezicht
voor mijn zonden, delg al mijn
ongerechtigheden uit.
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ارﺣﻤﻨﻲ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ آﻌﻈﻴﻢ
 وﻣﺜﻞ آﺜـﺮة رأﻓﺘـﻚ،رﺣﻤﺘﻚ
 اﻏﺴﻠﻨﻲ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ.ﺗﻤﺤﻮ إﺛﻤﻲ
،إﺛﻤﻲ وﻣﻦ ﺧﻄﻴﺘﻲ ﻃﻬﺮﻧﻲ
ﻷﻧﻲ أﻧﺎ ﻋﺎرف ﺑﺈﺛﻤﻲ
.وﺧﻄﻴﺘﻲ أﻣﺎﻣﻲ ﻓﻲ آﻞ ﺣﻴـﻦ
 واﻟﺸـﺮ،ﻟﻚ وﺣﺪك أﺧﻄﺄت
 ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺒﺮر ﻓﻲ.ﻗﺪاﻣﻚ ﺻﻨﻌﺖ
.ﺖ
ُ  وﺗﻐﻠﺐ إذا ﺣﻮآﻤ.أﻗﻮاﻟﻚ
،ﻷﻧﻲ هﺎ أﻧﺬا ﺑﺎﻹﺛﻢ ﺣﺒﻞ ﺑﻲ
.وﺑﺎﻟﺨﻄﺎﻳﺎ وﻟﺪﺗﻨﻲ أﻣﻲ
،ﻷﻧﻚ هﻜﺬا ﻗــﺪ أﺣﺒﺒﺖ اﻟﺤﻖ
إذ أوﺿﺤﺖ ﻟﻲ ﻏــﻮاﻣﺾ
.ﺣﻜﻤﺘﻚ وﻣﺴﺘﻮراﺗﻬــﺎ
،ﺗﻨﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﺰوﻓﺎك ﻓﺄﻃﻬـﺮ
.ﺗﻐﺴﻠﻨﻲ ﻓﺄﺑﻴﺾ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ
،ﺗﺴﻤﻌﻨﻲ ﺳـﺮورًا وﻓﺮﺣًﺎ
.ﻓﺘﺒﺘﻬﺞ ﻋﻈﺎﻣﻲ اﻟﻤﻨﺴﺤﻘـﺔ
ﻋـ ﻦ
وﺟﻬــﻚ
اﺻﺮف
. واﻣﺢ آﻞ ﺁﺛﺎﻣﻲ،ﺧﻄﺎﻳﺎي
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Schep mij een rein hart, o God, en
vernieuw in mijn binnenste een
vaste geest; verwerp mij niet van
Uw aangezicht, en neem Uw
Heilige Geest niet van mij;
hergeef mij de blijdschap over Uw
heil, en laat een gewillige geest mij
schragen. Dan zal ik overtreders
Uw wegen leren, opdat zondaars
zich tot U bekeren.Red mij van
bloedschuld, o God, God mijns
heils, laat mijn tong over Uw
gerechtigheid jubelen;
Here, open mijn lippen, opdat mijn
mond Uw lof verkondige.
Want Gij hebt geen behagen in
slachtoffers, dat ik die brengen zou;
aan brandoffers hebt Gij geen
welgevallen. De offeranden Gods
zijn een verbroken geest; een
verbroken en verbrijzeld hart
veracht Gij niet, o God.
Doe wel aan Sion naar Uw
welbehagen, bouw de muren van
Jeruzalem. Dan zult Gij behagen
hebben in offers naar de eis,
brandoffers in hun geheel gebracht;
dan zal men stieren op Uw altaar
offeren. Halleluja.
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،ﻗـﻠﺒـًﺎ ﻧﻘﻴـًﺎ اﺧﻠـﻖ ﻓﻲ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
وروﺣـًﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺟـﺪدﻩ ﻓﻲ
 ﻻ ﺗﻄﺮﺣﻨﻲ ﻣﻦ ﻗــﺪام.أﺣﺸﺎﺋﻲ
وﺟﻬـﻚ وروﺣــﻚ اﻟﻘــﺪوس ﻻ
.ﺗﻨﺰﻋــﻪ ﻣﻨﻰ
،ﺧﻼﺻﻚ
ﺑﻬﺠﺔ
اﻣﻨﺤﻨﻲ
وﺑــﺮوح رﺋﺎﺳﻲ ﻋﻀﺪﻧﻲ
ﻃﺮﻗــﻚ
اﻷﺛﻤﺔ
ﻓﺄﻋﻠــﻢ
،واﻟﻤﻨﺎﻓﻘــﻮن إﻟﻴـﻚ ﻳﺮﺟﻌـﻮن
ﻧﺠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟـﺪﻣﺎء ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ إﻟﻪ
 ﻓـﻴﺒﺘﻬــﺞ ﻟﺴﺎﻧﻲ،ﺧـﻼﺻﻲ
.ﺑﻌـﺪﻟﻚ
 ﻓـﻴﺨﺒـﺮ،ﻳـﺎرب اﻓـﺘﺢ ﺷﻔﺘﻲ
 ﻷﻧـﻚ ﻟـﻮ ﺁﺛـﺮت.ﻓـﻤﻲ ﺑﺘﺴﺒﻴﺤـﻚ
،اﻟـﺬﺑﻴﺤـﺔ ﻟﻜـﻨﺖ اﻵن أﻋﻄﻲ
،وﻟﻜﻨـﻚ ﻻ ﺗﺴــﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻗــﺎت
.ﻓـﺎﻟــﺬﺑﻴﺤﺔ ﻟﻠـﻪ روح ﻣﻨﺴﺤـﻖ
اﻟﻘـﻠﺐ اﻟﻤﻨﻜﺴـﺮ واﻟﻤﺘـﻮاﺿﻊ ﻻ
،ﻳـﺮذﻟــﻪ اﻟﻠـﻪ
أﻧﻌــﻢ ﻳـﺎرب ﺑﻤﺴﺮﺗـﻚ ﻋﻠﻰ
 وﻟﺘﺒـﻦ أﺳــﻮار،ﺻﻬﻴـﻮن
 ﺣـﻴﻨﺌـﺬ ﺗﺴـﺮ ﺑـﺬﺑﺎﺋﺢ.أورﺷﻠﻴــﻢ
اﻟﺒــﺮ ﻗـﺮﺑﺎﻧـ ًﺎ وﻣﺤﺮﻗـﺎت
وﻳﻘــﺮﺑــﻮن ﻋﻠﻰ ﻣــﺬاﺑﺤـﻚ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟﻌﺠــﻮل

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ

Gebeden van het eerste uur

¨
LAUDEN

Gebeden van het eerste uur
(6:00 – zonsopgang)
(Dit gebed gedenkt het uur van de
Verrijzenis van de Christus. Het
wordt gebeden bij het wakker
worden in dank aan God voor het
begin van een nieuwe dag en als
lofzang voor Zijn Verrijzenis).
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ﺻــﻼة ﺑــﺎآــــﺮ
اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻷوﻟـﻰ
ﺑﻬـﺬﻩ اﻟﺼـﻼة ﻧﺘـﺬآـﺮ ﻗﻴـﺎﻣـﺔ
 وﻧﺸﻜــﺮ اﻟﻠـﻪ،اﻟﺴﻴـﺪ اﻟﻤﺴﻴـﺢ
،ﻋـﻠﻲ إﻧﻘﻀـﺎء اﻟـﻠﻴـﻞ ﺑﺴـﻼم
وﻧﻄـﻠـﺐ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻳـﻮم
. ﺟـﺪﻳـﺪ
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Inleiding tot iedere getijde:

:ﻣﻘــﺪﻣـﺔ آـﻞ ﺳــﺎﻋـﺔ

Onze Vader blz. 18
Dankgebed blz. 19
Psalm 51
blz. 21

18 ص
أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
19 ص
ﺻـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
21  ص50 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ال

Kom, laat ons aanbidden. Kom,
laat ons vragen aan Christus onze
God. Kom, laat ons aanbidden.
Kom, laat ons vragen aan Christus
onze Koning. Kom, laat ons
aanbidden. Kom, laat ons smeken
tot Christus onze Verlosser.
Onze Heer Jezus Christus, het
Woord van God onze Heer, bewaar
ons door de voorspraak van de
heilige Maria en alle Heiligen.
Bewaar ons en laat ons goed
beginnen. Ontferm U te allen tijde
over ons, naar Uw wil.
De nacht is voorbij, wij danken U
daarvoor, o Heer. Wij bidden U:
Bewaar ons op deze dag voor
zonden en red ons.
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هﻠــﻢ ﻧﺴﺠــﺪ هﻠــﻢ ﻧﺴﺄل اﻟﻤﺴﻴﺢ
 هﻠــﻢ، هﻠــﻢ ﻧﺴﺠــﺪ.إﻟﻬﻨــﺎ
.ﻧﻄﻠـﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣﻠﻜﻨــﺎ
 هﻠــﻢ ﻧـﺘﻀﺮع إﻟﻰ،هﻠــﻢ ﻧﺴﺠــﺪ
.اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣﺨﻠﺼﻨـــﺎ
ﻳﺎرﺑﻨـﺎ ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ آﻠﻤـﺔ اﻟﻠـﻪ
 ﺑﺸﻔﺎﻋــﺔ اﻟﻘـﺪﻳﺴــﺔ ﻣﺮﻳــﻢ،إﻟﻬﻨـﺎ
 اﺣﻔﻈﻨــﺎ،وﺟﻤﻴــﻊ ﻗــﺪﻳﺴﻴــﻚ
 ارﺣﻤﻨــﺎ.وﻟﻨﺒﺪأ ﺑـﺪءا ﺣﺴﻨــًﺎ
.آﺈرادﺗـﻚ إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ
 ﻧﺸﻜــﺮك ﻳـﺎرب،اﻟﻠﻴـﻞ ﻋﺒــﺮ
وﻧﺴﺄل أن ﺗﺤﻔﻈﻨــﺎ ﻓﻲ هـﺬا
.اﻟﻴـﻮم ﺑﻐﻴـﺮ ﺧﻄﻴﺔ وأﻧﻘـﺬﻧــﺎ
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Uit de brief van St. Paulus اﻟﺒــﻮﻟﺲ ﻣـﻦ رﺳــﺎﻟـﺔ أﻓﺴـﺲ
( 6 – 1 : 4)
aan de Efeziërs 4: 1- 6
Als gevangene in de Here, vermaan
ik u dan te wandelen waardig der
roeping, waarmede gij geroepen
zijt, met alle nederigheid en
zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te
verdragen, en u te beijveren de
eenheid des Geestes te bewaren
door de band des vredes: één
lichaam en één Geest, gelijk gij ook
geroepen zijt in de ene hoop uwer
roeping, één Here, één geloof, één
doop, één God en Vader van allen,
die is boven allen en door allen en
in allen.

أﺳﺄﻟﻜﻢ أﻧـﺎ اﻷﺳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟــﺮب أن
ﺗﺴﻠﻜـﻮا آﻤﺎ ﻳﺤـﻖ ﻟﻠـﺪﻋـﻮة اﻟﺘﻲ
 ﺑﻜﻞ ﺗـﻮاﺿﻊ اﻟﻘﻠﺐ،دﻋﻴﺘـﻢ إﻟﻴﻬﺎ
،اﻷﻧـﺎة
وﻃﻮل
واﻟـﻮداﻋـﺔ
،ﻣﺤﺘﻤﻠﻴـﻦ ﺑﻌﻀﻜـﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻣﺴﺮﻋﻴـﻦ إﻟﻰ ﺣﻔـﻆ وﺣـﺪاﻧﻴﺔ
اﻟـﺮوح ﺑـﺮﺑﺎط اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻜﺎﻣـﻞ
ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻧـﻮا ﺟﺴﺪًا واﺣـﺪًا وروﺣـ ًﺎ
 آﻤﺎ دﻋﻴﺘــﻢ ﻓﻲ رﺟﺎء،واﺣـﺪًا
.ب واﺣـﺪ
 ر ﱟ.دﻋــﻮﺗﻜــﻢ اﻟــﻮاﺣــﺪ
. وﻣﻌﻤﻮدﻳـﺔ واﺣـﺪة.وإﻳﻤﺎن واﺣـﺪ

Uit het geloof van de kerk:

ﻣــﻦ إﻳﻤــﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ

Een is God, de Vader van allen,
Een is ook zijn Zoon, Jezus
Christus, het Woord, dat vlees
aannam, stierf en op de derde dag
opstond uit de doden en ons met
zich heeft doen opstaan. Een is de
Heilige Geest, de Trooster, een en
dezelfde in zijn allesomvattende
Drieëenheid, die uit de Vader komt.

.واﺣـﺪ هــﻮ اﻟﻠـﻪ أﺑـﻮ آﻞ أﺣــﺪ
واﺣـﺪ هـﻮ أﻳﻀﺎ اﺑﻨﻪ ﻳﺴﻮع
 اﻟـﺬي ﺗﺠﺴـﺪ،اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻜﻠﻤﺔ
وﻣﺎت وﻗـﺎم ﻣﻦ اﻷﻣﻮات ﻓﻲ
 واﺣـﺪ،اﻟﻴـﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ وأﻗﺎﻣﻨﺎ ﻣﻌﻪ
هـﻮ اﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس اﻟﻤﻌـﺰى
 ﻣﻨﺒﺜـﻖ ﻣــﻦ،اﻟـﻮاﺣــﺪ ﺑﺄﻗﻨﻮﻣﻪ
.اﻵب
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Hij heiligt de gehele schepping en
leert ons, de Heilige Drieëenheid in
één Godheid te vereren.
Wij loven Hem en prijzen Hem in
eeuwigheid. Amen.

Begin van het eerste uur

 ﻳﻌﻠﻤﻨـﺎ أن.ﻳﻄﻬﺮ آﻞ اﻟﺒـﺮﻳـﺔ
ﻧﺴﺠـﺪ ﻟﻠﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس ﺑﻼهـﻮت
 ﻧﺴﺒﺤﻪ،واﺣـﺪ وﻃﺒﻴﻌـﺔ واﺣـﺪة
. ﺁﻣﻴــﻦ.وﻧﺒﺎرآﻪ إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ

ﺑــﺪء ﺻﻼة ﺑﺎآـــﺮ

De lofprijzing van het eerste uur
van deze gezegende dag breng ik
aan de Messias, mijn God en
Koning en vraag Hem vergeving
van mijn zonden. Uit de Psalmen
van David de profeet zijn zegen zij
met ons. Amen.

،ﺗﺴﺒﺤـﺔ ﺑﺎآــﺮ اﻟﻨﻬــﺎر اﻟﻤﺒﺎرك
،أﻗــﺪﻣﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻣﻠﻜﻲ وإﻟﻬﻲ
وأرﺟــﻮﻩ أن ﻳﻐـﻔــﺮ ﻟﻲ
.ﺧﻄـﺎﻳــﺎي
ﻣﻦ ﻣﺰاﻣﻴــﺮ ﻣﻌـﻠﻤﻨـﺎ داود اﻟﻨﺒﻲ
. أﻣﻴــﻦ.ﺑﺮآﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ

Psalm 1
Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen, die niet
staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet zijn
welgevallen heeft, en diens wet
overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, geplant
aan waterstromen, die zijn vrucht
geeft op zijn tijd, welks loof niet
verwelkt; al wat hij onderneemt,
gelukt.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻷول
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻠﺮﺟـﻞ اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻚ ﻓﻲ
 وﻓﻰ ﻃﺮﻳـﻖ.ﻣﺸﻮرة اﻟﻤﻨﺎﻓـﻘـﻴـﻦ
 وﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ،اﻟﺨﻄﺎة ﻟﻢ ﻳﻘـﻒ
 ﻟﻜﻦ ﻓﻲ.اﻟﻤﺴﺘﻬـﺰﺋﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻠﺲ
 وﻓﻰ،ﻧﺎﻣﻮس اﻟــﺮب إرادﺗــﻪ
.ﻼ
َ ﻧﺎﻣﻮﺳﻪ ﻳﻠﻬــﺞ ﻧﻬــﺎرَا وﻟﻴــ
ﻓﻴﻜﻮن آﺎﻟﺸﺠـﺮة اﻟﻤﻐـﺮوﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎرى اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ
 وورﻗﻬﺎ ﻻ.ﺛﻤﺮهﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ
. وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ،ﻳﻨﺘـﺜـﺮ
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Niet alzo de goddelozen: die toch
zijn als kaf dat de wind verstrooit.
Daarom houden de goddelozen
geen stand in het gericht, noch de
zondaars in de vergadering der
rechtvaardigen, want de Here kent
de weg der rechtvaardigen, maar
de weg der goddelozen vergaat.
Halleluja.

 ﻟﻴﺲ،ﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘـﻮن
 ﻟﻜﻨﻬﻢ آﺎﻟﻬﺒﺎء اﻟـﺬي ﺗﺬرﻳﻪ.آﺬﻟﻚ
 ﻓﻠﻬـﺬا.اﻟـﺮﻳﺢ ﻋـﻦ وﺟﻪ اﻷرض
،ﻻ ﻳﻘـﻮم اﻟﻤﻨﺎﻓﻘـﻮن ﻓﻲ اﻟـﺪﻳﻨـﻮﻧﺔ
وﻻ اﻟﺨﻄﺎة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
 ﻷن اﻟـﺮب ﻳﻌـﺮف.اﻟﺼﺪﻳﻘﻴـﻦ
 وأﻣﺎ ﻃﺮﻳـﻖ،ﻃﺮﻳـﻖ اﻷﺑـﺮار
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴـﻦ ﻓـﺘﺒـﺎد

Psalm 2
Waarom woelen de volken en
zinnen de natiën op ijdelheid? De
koningen der aarde scharen zich in
slagorde en de machthebbers
spannen samen tegen de Here en
zijn gezalfde: Laat ons hun
banden verscheuren en hun
touwen van ons werpen! Die in de
hemel zetelt, lacht; de Here spot
met hen. Dan spreekt Hij tot hen
in zijn toorn, en verschrikt hen in
zijn gramschap:
Ik heb immers mijn koning
gesteld over Sion, mijn heilige
berg. Ik wil gewagen van het
besluit des Heren: Hij sprak tot
mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u
heden verwekt.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ
 وﺗﻔﻜﺮت،ﻟﻤﺎذا ارﺗﺠﺖ اﻷﻣـﻢ
 ﻗـﺎم ﻣﻠـﻮك.اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃﻞ
اﻷرض وﺗﺂﻣﺮ اﻟـﺮؤﺳﺎء ﻣﻌـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺮب وﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺤﻪ
، ﻟﻨﻘﻄﻊ أﻏﻼﻟﻬﻤــﺎ:ﻗـﺎﺋﻠﻴـﻦ
.وﻟﻨﻄـﺮح ﻋﻨـﺎ ﻧﻴــﺮهﻤــﺎ
اﻟﺴﺎآﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات ﻳﻀﺤـﻚ
. واﻟــﺮب ﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﻬــﻢ،ﺑﻬـﻢ
،ﺑﻐﻀﺒﻪ
ﻳﻜﻠﻤﻬـﻢ
ﺣﻴﻨﺌـﺬ
.وﺑـﺮﺟــﺰﻩ ﻳــﺮﺟﻔﻬــﻢ
أﻧـﺎ أﻗـﻤﺘـﻪ ﻣﻠﻜــ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻬﻴــﻮن
 ﻷآـﺮز ﺑﺄﻣــﺮ،ﺟﺒـﻞ ﻗــﺪﺳﻪ
 أﻧﺖ: اﻟــﺮب ﻗــﺎل ﻟﻲ.اﻟــﺮب
. وأﻧـﺎ اﻟﻴــﻮم وﻟــﺪﺗــﻚ،اﺑﻨﻲ
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Vraag Mij en Ik zal volken geven
tot uw erfdeel, de einden der aarde
tot uw bezit. Gij zult hen
verpletteren met een ijzeren knots,
hen
stukslaan
als
pottenbakkerswerk. Nu dan, gij
koningen, weest verstandig, laat u
gezeggen, gij richters der aarde.
Dient de Here met vreze en
verheugt u met beving.
Kust de zoon, opdat hij niet toorne
en gij onderweg niet te gronde
gaat, want zeer licht ontbrandt zijn
toorn. Welzalig allen die bij Hem
schuilen! Halleluja.

،اﺳﺄﻟﻨﻲ ﻓﺄﻋﻄﻴﻚ اﻷﻣﻢ ﻣﻴـﺮاﺛـﻚ
.وﺳﻠﻄﺎﻧـﻚ إﻟﻰ أﻗﻄﺎر اﻷرض
.ﻟﺘﺮﻋﺎهـﻢ ﺑﻘﻀﻴﺐ ﻣﻦ ﺣـﺪﻳـﺪ
.وﻣﺜــﻞ ﺁﻧﻴﺔ اﻟﻔﺨﺎر ﺗﺴﺤﻘﻬـﻢ
،ﻓﺎﻵن أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﻠﻮك اﻓﻬﻤـﻮا
وﺗﺄدﺑـﻮا ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎة اﻷرض
 وهﻠﻠـﻮا.اﻋﺒـﺪوا اﻟـﺮب ﺑﺨﺸﻴـﺔ
 اﻟـﺰﻣـﻮا اﻷدب ﻟﺌﻼ.ﻟﻪ ﺑـﺮﻋـﺪة
ﻳﻐﻀﺐ اﻟــﺮب ﻓـﺘﻀﻠــﻮا ﻋــﻦ
 ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺘـﻘـﺪ.ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺤـﻖ
 ﻃﻮﺑﻰ ﻟﺠﻤﻴﻊ،ﻏﻀﺒﻪ ﺑﺴﺮﻋـﺔ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟﻤﺘﻜﻠﻴـﻦ ﻋﻠﻴﻪ

Psalm 3
O Here, hoe talrijk zijn mijn
tegenstanders; velen staan tegen
mij op; velen zeggen van mij: Hij
vindt geen hulp bij God.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳـﺎرب ﻟﻤﺎذا آﺜــﺮ اﻟـﺬﻳـﻦ
 آﺜﻴﺮون ﻗـﺎﻣﻮا،ﻳﺤﺰﻧـﻮﻧﻨﻲ
، آﺜﻴﺮون ﻳﻘـﻮﻟـﻮن ﻟﻨﻔﺴﻲ.ﻋﻠﻲ
.ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻼص ﺑﺈﻟﻬﻪ
،أﻧﺖ ﻳـﺎرب أﻧﺖ هـﻮ ﻧﺎﺻﺮي
.ﻣﺠـﺪي وراﻓــﻊ رأﺳﻲ
.ﺑﺼﻮﺗﻲ إﻟﻰ اﻟـﺮب ﺻﺮﺧـﺖ
.ﻓﺎﺳﺘﺠﺎب ﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺒـﻞ ﻗـﺪﺳـﻪ
 ﺛـﻢ،أﻧــﺎ اﺿﻄﺠﻌـﺖ وﻧﻤﺖ
.اﺳﺘﻴﻘـﻈﺖ ﻷن اﻟـﺮب ﻧــﺎﺻﺮي

Maar Gij, Here, zijt een schild dat
mij dekt, mijn eer, en die mijn
hoofd opheft. Als ik luide roep tot
de Here, antwoordt Hij mij van
zijn heilige berg.
Ik legde mij neder en sliep; ik
ontwaakte, want de Here schraagt
mij.
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Ik vrees niet voor tienduizenden
van volk, die zich rondom tegen
mij stellen.
Sta op, Here, verlos mij, mijn
God! Ja, Gij hebt al mijn vijanden
op de kaak geslagen, en de tanden
der goddelozen verbrijzeld. De
verlossing is van de Here, uw
zegen zij over uw volk. Halleluja.

ﻓـﻼ أﺧـﺎف ﻣﻦ رﺑـﻮات اﻟﺠﻤـﻮع
.اﻟﻤﺤﻴﻄﻴــﻦ ﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴـﻦ ﻋﻠﻰ
،ﻗـﻢ ﻳﺎرب ﺧﻠﺼﻨﻲ ﻳﺎ إﻟﻬﻲ
ﻷﻧـﻚ ﺿﺮﺑﺖ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌـﺎدﻳﻨﻲ
. أﺳﻨـﺎن اﻟﺨﻄﺎة ﺳﺤﻘـﺘﻬـﺎ.ﺑـﺎﻃﻼ
ﻟﻠــﺮب اﻟﺨﻼص وﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒــﻪ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺑــﺮآﺘــﻪ

Psalm 4
Als ik roep, antwoord mij, o God
mijner gerechtigheid, die mij
ruimte maakt in benauwdheid;
wees mij genadig en hoor mijn
gebed. Gij mannen, hoelang is
mijn eer tot versmading, hoelang
hebt gij ijdelheid lief, jaagt gij de
leugen na?
Weet toch, dat de Here Zich een
gunstgenoot heeft afgezonderd; de
Here hoort als ik tot Hem roep.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟــﺮاﺑﻊ
ت اﺳﺘﺠﺒﺖَ ﻟﻲ ﻳﺎ إﻟﻪ
ُ إذ دﻋـﻮ
.ﺑـﺮي ﻓﻲ اﻟﺸـﺪة ﻓــﺮﺟﺖ ﻋﻨﻰ
ﺗــﺮاءف ﻋﻠﻰ ﻳــﺎرب واﺳﻤـﻊ
 ﺣﺘﻰ، ﻳـﺎ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸــﺮ.ﺻﻼﺗﻲ
ﻣﺘﻰ ﺗﺜﻘــﻞ ﻗـﻠﻮﺑﻜــﻢ؟ ﻟﻤﺎذا
ﺗﺤﺒـﻮن اﻟﺒﺎﻃﻞ وﺗﺒﺘﻐـﻮن اﻟﻜﺬب؟

Weest toornig, maar zondigt niet;
spreekt in uw hart op uw leger, en
zwijgt.
Brengt offers naar de eisen
vertrouwt op de Here.
Velen zeggen: Wie zal ons het
goede doen zien? verhef over ons
het licht uws aanschijns, o Here!
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Gij hebt meer vreugde in mijn hart
gegeven dan toen hun koren en
most overvloedig waren.
In vrede kan ik mij te ruste
begeven. en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here, doet mij
veilig wonen. Halleluja.

أﻋﻄﻴﺖ ﺳـﺮورا ﻟﻘـﻠﺒﻲ أوﻓـﺮ ﻣﻦ
اﻟـﺬﻳـﻦ آﺜﺮت ﺣﻨﻄﺘﻬﻢ وﺧﻤﺮهــﻢ
 ﻓﺒﺎﻟﺴﻼﻣﺔ أﺿﻄﺠﻊ.وزﻳﺘﻬﻢ
 ﻷﻧﻚ أﻧﺖ وﺣﺪك،أﻳﻀﺎ وأﻧﺎم
ﻳﺎرب أﺳﻜﻨﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎء
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 5
Neem mijn redenen ter ore, o
Here, let op mijn verzuchting. Sla
acht op mijn hulpgeroep, o mijn
Koning en mijn God, want tot U
richt ik mijn gebed.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺨـﺎﻣﺲ
 واﺳﻤﻊ،أﻧﺼﺖ ﻳﺎرب ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻲ
 أﺻﻎ إﻟﻰ ﺻﻮت.ﺻﺮاﺧﻲ
 ﻷﻧﻲ،ﻃﻠﺒﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻜﻲ وإﻟﻬﻲ
.إﻟﻴﻚ أﺻﻠﻰ

Here, des morgens hoort Gij mijn
stem, des morgens leg ik het U
voor, en zie uit.
Want Gij zijt geen God, aan wie
goddeloosheid behaagt, geen boze
zal bij U vertoeven; de
verdwaasden houden geen stand
voor uw ogen,

،ﻳ ﺎرب ﺑﺎﻟﻐ ﺪاة ﺗ ﺴﻤﻊ ﺻ ﻮﺗﻲ
.ﺑﺎﻟﻐ ﺪاة أﻗ ﻒ أﻣﺎﻣ ﻚ وﺗﺮاﻧ ﻲ
 وﻻ،ﻷﻧـ ـﻚ إﻟ ﻪ ﻻ ﺗ ﺸﺎء اﻹﺛـ ـﻢ
.ﻳﺴﺎآﻨــﻚ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺸــﺮ
وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔــﻮ اﻟﻨﺎﻣﻮس أﻣﺎم
.ﻋﻴﻨﻴــﻚ

Gij haat alle bedrijvers van
ongerechtigheid; Gij richt te
gronde de leugensprekers, de Here
verafschuwt de man van bloed en
bedrog. Maar ik zal, dank zij uw
grote goedertierenheid, uw huis
binnengaan, mij nederbuigen naar
uw heilige tempel in vreze voor U.

ﻳـﺎرب أﺑﻐﻀﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻓـﺎﻋﻠﻲ
 وﺗﻬﻠﻚ آﻞ اﻟﻨـﺎﻃﻘﻴـﻦ،اﻹﺛـﻢ
 رﺟـﻞ اﻟـﺪﻣﺎء واﻟﻐـﺎش.ﺑﺎﻟﻜـﺬب
 أﻣﺎ أﻧـﺎ ﻓﺒﻜﺜــﺮة.ﻳـﺮذﻟﻪ اﻟـﺮب
 وأﺳﺠـﺪ،رﺣﻤﺘـﻚ أدﺧــﻞ ﺑﻴﺘــﻚ
.ﻗــﺪام هﻴﻜﻞ ﻗــﺪﺳﻚ ﺑﻤﺨﺎﻓﺘــﻚ
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Here, leid mij door uw
gerechtigheid om mijner belagers
wil; effen uw weg voor mijn
aangezicht.
Want in hun mond is niets
betrouwbaar, hun binnenste is
enkel verderf, hun keel is een
open graf, zij maken hun tong
glad.
Doe hen boeten, o God, laat hen
vallen
door
hun
eigen
overleggingen, verstoot hen om
hun vele overtredingen; want zij
zijn wederspannig tegen U.
Maar verheugen zullen zich allen
die bij U schuilen, altoos zullen zij
jubelen, daar Gij hen beschermt,
en in U zullen juichen wie uw
naam liefhebben. Want Gij zegent
de rechtvaardige, o Here, Gij
omgeeft hem met welbehagen als
met een schild. Halleluja.
Psalm 6
O Here, straf mij niet in uw toorn,
en kastijd mij niet in uw
grimmigheid.
Wees mij genadig, Here, want ik
kwijn weg; genees mij, Here, want
mijn gebeente is verschrikt.
29

.اهــﺪﻧﻲ ﻳﺎرب ﺑﺒــﺮك
ﻣﻦ أﺟــﻞ أﻋـﺪاﺋﻲ ﺳﻬــﻞ أﻣﺎﻣﻲ
.ﻃﺮﻳﻘــﻚ
.ﻷن ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ أﻓﻮاهﻬـ ـﻢ ﺻ ﺪق
.ﺑﺎﻃﻞ هﻮ ﻗﻠﺒﻬــﻢ
.ﺣﻨﺠﺮﺗﻬـ ـﻢ ﻗﺒ ﺮ ﻣﻔﺘ ﻮح
.وﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻗــﺪ ﻏﺸــﻮا
 وﻟﻴﺴﻘﻄــﻮا ﻣﻦ.ﻓـﺪﻧﻬــﻢ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﺆاﻣﺮاﺗﻬــﻢ وآﻜﺜــﺮة
 ﻷﻧﻬــﻢ ﻗــﺪ،ﻧـﻔـﺎﻗﻬـﻢ اﺳﺘﺄﺻﻠﻬــﻢ
.أﻏﻀﺒــﻮك ﻳــﺎرب
وﻟﻴﻔــﺮح ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻤﺘﻜﻠﻴــﻦ
 إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ ﻳﺴــﺮون،ﻋﻠﻴــﻚ
 وﻳـﻔﺘﺨــﺮ ﺑـﻚ آﻞ.وﺗﺤــﻞ ﻓﻴﻬــﻢ
 ﻷﻧــﻚ.اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺤﺒـﻮن اﺳﻤﻚ
 آﻤﺎ.أﻧﺖ ﺑﺎرآﺖ اﻟﺼﺪﻳـﻖ ﻳﺎرب
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺑﺘـﺮس اﻟﻤﺴﺮة آﻠﻠﺘﻨـﺎ

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺴﺎدس
 وﻻ،ﻳــﺎرب ﻻ ﺗﺒﻜﺘﻨﻲ ﺑﻐﻀﺒــﻚ
.ﺗــﺆدﺑﻨﻲ ﺑﺴﺨﻄــﻚ
،ارﺣﻤﻨﻲ ﻳـﺎرب ﻓﺈﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ
اﺷﻔـﻨﻲ ﻳــﺎرب ﻓﺈن ﻋﻈﺎﻣﻲ ﻗــﺪ
اﺿﻄـﺮﺑﺖ
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Ja, mijn ziel is ten zeerste
verschrikt, en Gij, Here, hoelang
nog? Keer weder, Here, red mijn
ziel, verlos mij om uwer
goedertierenheid wil. Want in de
dood is Uwer geen gedachtenis;
wie zou U loven in het dodenrijk?
Ik ben afgemat van mijn zuchten;
elke nacht doorweek ik mijn
sponde, doe ik mijn bed van
tranen vloeien. Mijn oog is dof
geworden van verdriet, verzwakt
door allen die mij benauwen.
Wijkt van mij, al gij bedrijvers
van ongerechtigheid, want de
Here heeft mijn wenen gehoord.
de Here heeft mijn smeking
gehoord, de Here neemt mijn bede
aan. Al mijn vijanden zullen
beschaamd staan, ten zeerste
verschrikt, zij zullen in een
oogwenk beschaamd afdeinzen.
Halleluja.
Psalm 8
O Here, onze Here, hoe heerlijk is
uw naam op de ganse aarde, Gij,
die uw majesteit toont aan de
hemel.
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.وﻧـﻔﺴﻲ ﻗــﺪ اﻧـﺰﻋﺠﺖ ﺟــﺪًا
وأﻧﺖ ﻳــﺎرب ﻓﺈﻟﻲ ﻣﺘﻰ؟ ﻋــﺪ
 وأﺣﻴﻨﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ،وﻧﺞ ﻧﻔﺴﻲ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤــﻮت.رﺣﻤﺘــﻚ
ﻣــﻦ ﻳﺬآــﺮك وﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﺤﻴﻢ
.ﻣﻦ ﻳﻌﺘــﺮف ﻟﻚ
 أﻋــﻮم آﻞ.ﺗﻌﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻬـﺪي
 وﺑـﺪﻣﻮﻋﻲ أﺑــﻞ،ﻟﻴﻠـﺔ ﺳﺮﻳــﺮي
 ﺗﻌﻜﺮت ﻣـﻦ اﻟﻐﻀﺐ.ﻓــﺮاﺷﻲ
 ﺷـﺎﺧﺖ ﻣـﻦ ﺳﺎﺋـﺮ.ﻋﻴﻨﺎي
. أﻋــﺪاﺋﻲ
اﺑﻌــﺪوا ﻋﻨﻰ ﻳـﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻓـﺎﻋﻠﻲ
 ﻷن اﻟــﺮب ﻗــﺪ ﺳﻤﻊ.اﻹﺛــﻢ
.ﺻﻮت ﺑﻜـﺎﺋﻲ
 اﻟﺮب،اﻟــﺮب ﺳﻤﻊ ﺗﻀﺮﻋﻲ
 ﻓﻠﻴَﺨ َﺰ وﻟﻴﻀﻄﺮب،ﻟﺼﻼﺗﻲ ﻗﺒﻞ
 وﻟﻴـﺮﺗــﺪوا،ﺟـﺪا ﺟﻤﻴﻊ أﻋﺪاﺋﻲ
إﻟﻰ وراﺋﻬـﻢ ﺑﺎﻟﺨــﺰي ﺳﺮﻳﻌــﺎ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺟــﺪا
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻣﻦ
 ﻣﺎ أﻋﺠﺐ اﺳﻤﻚ،أﻳﻬﺎ اﻟﺮب رﺑﻨﺎ
ﻓﻲ اﻷرض آﻠﻬﺎ! ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ
.ﻋﻈﻢ ﺟﻼﻟﻚ ﻓﻮق اﻟﺴﻤﻮات

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Uit de mond van kinderen en
zuigelingen hebt Gij sterkte
gegrondvest, uw tegenstanders ten
spijt, om vijand en wraakgierige te
doen verstommen.
Aanschouw ik uw hemel, het werk
van uw vingers, de maan en de
sterren, die Gij bereid hebt: Wat is
de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar
hem omziet? Toch hebt Gij hem
bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister
gekroond. Gij doet hem heersen
over de werken uwer handen, alles
hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
schapen en runderen altegader en
ook de dieren des velds, de
vogelen des hemels en de vissen
der zee, hetgeen de paden der
zeeen doorkruist. O Here, onze
Here, hoe heerlijk is uw naam op
de ganse aarde. Halleluja.

ﻣﻦ أﻓــﻮاﻩ اﻷﻃﻔـﺎل واﻟـﺮﺿﻌﺎن
 ﻣﻦ أﺟـﻞ،هﻴﺄت ﺳﺒﺤـﺎ
ﻋــﺪوا
ﻟﺘﺴﻜﺖ
،أﻋـﺪاﺋـﻚ
.وﻣﻨﺘﻘﻤــﺎ
ﻷﻧﻲ أرى اﻟﺴﻤﻮات أﻋﻤﺎل
 اﻟﻘﻤﺮ واﻟﻨﺠـﻮم أﻧـﺖ.أﺻﺎﺑﻌـﻚ
 ﻣﻦ هـﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺘﻰ.أﺳﺴﺘﻬﺎ
 أو اﺑـﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺘﻰ،ﺗـﺬآﺮﻩ
ﺗـﻔـﺘﻘــﺪﻩ؟! أﻧـﻘﺼﺘﻪ ﻗـﻠﻴﻼ ﻋــﻦ
.اﻟﻤﻼﺋﻜــﺔ
،ﺑﺎﻟﻤﺠـﺪ واﻟﻜﺮاﻣــﺔ ﺗـﻮﺟﺘـﻪ
.وﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻳـﺪﻳــﻚ أﻗـﻤﺘﻪ
آﻞ ﺷﻲء أﺧﻀﻌﺖ ﺗﺤـﺖ
 اﻟﻐﻨــﻢ واﻟﺒﻘــﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ،ﻗــﺪﻣﻴﻪ
 وﻃﻴــﻮر،وأﻳﻀﺎ ﺑﻬﺎﺋــﻢ اﻟﺤﻘــﻞ
اﻟﺴﻤﺎء وأﺳﻤﺎك اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﺴﺎﻟﻜﺔ
. أﻳﻬــﺎ اﻟــﺮب رﺑﻨــﺎ.ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر
ﻣﺎ أﻋﺠﺐ اﺳﻤــﻚ ﻓﻲ اﻷرض
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.آﻠﻬـﺎ

Psalm 11
Help toch, Here, want er zijn geen
vromen meer; ja, de getrouwen
zijn
schaars
onder
de
mensenkinderen.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﺧﻠﺼﻨﻲ ﻳـﺎرب ﻓـﺈن اﻟﺒﺎر ﻗـﺪ
 وﻗـﺪ ﻗﻠﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ،ﻓﻨﻲ
.اﻟﺒﺸــﺮ
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Zij spreken valsheid tegen
elkander, zij spreken dubbelhartig,
met gladde lippen.
De Here verdelge alle gladde
lippen en elke grootsprekende
tong; hen die zeggen:
Met onze tong zijn wij sterk; onze
lippen zijn met ons; wie is heer
over ons?

وﺗﻜﻠــﻢ آﻞ أﺣــﺪ ﻣﻊ ﻗـﺮﻳﺒــﻪ
 ﺷﻔــﺎﻩ ﻏـﺎﺷــﺔ ﻓﻲ.ﺑﺎﻷﺑﺎﻃﻴــﻞ
.ﻗـﻠﻮﺑﻬـﻢ وﺑﻘـﻠﻮﺑﻬــﻢ ﺗﺨﺎﻃﺒــﻮا
ﻳﺴﺘﺄﺻﻞ اﻟــﺮب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻔــﺎﻩ
اﻟﻨﺎﻃــﻖ
َواﻟﻠﺴﺎن
،اﻟﻐﺎﺷــﺔ
 ﻧﻌﻈــﻢ: اﻟـﺬﻳــﻦ ﻗﺎﻟــﻮا.ﺑﺎﻟﻌﻈﺎﺋــﻢ
 ﻓﻤﻦ هــﻮ،أﻟﺴﻨﺘﻨﺎ ﺷﻔـﺎهﻨـﺎ ﻣﻨـﺎ
رﺑﻨـﺎ؟

Om de onderdrukking der
ellendigen, het zuchten der armen,
maak Ik Mij thans op, zegt de
Here; Ik stel in veiligheid wie
daarnaar smacht.
De woorden des Heren zijn
zuivere woorden, gedegen zilver,
in een smeltoven in de aarde
zevenvoudig gelouterd.
Gij, Here, zult ze gestand doen,
ons altoos beschermen tegen dit
geslacht; de goddelozen draven
rond, terwijl snoodheid bij de
mensenkinderen
het
hoofd
opsteekt. Halleluja.

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﻘﺎء اﻟﻤﺴﺎآﻴـﻦ وﺗﻨﻬـﺪ
 ﻳﻘـﻮل،اﻟﺒﺎﺋﺴﻴﻦ اﻵن أﻗــﻮم
. أﺻﻨﻊ اﻟﺨﻼص ﻋﻼﻧﻴﺔ،اﻟــﺮب
 ﻓﻀﺔ،آﻼم اﻟــﺮب آﻼم ﻧﻘﻲ
 ﻗـﺪ،ﻣﺤﻤﺎة ﻣﺠﺮﺑـﺔ ﻓﻲ اﻷرض
.ﺻﻔﻴﺖ ﺳﺒﻌﺔ أﺿﻌــﺎف
وأﻧﺖ ﻳـﺎرب ﺗﻨﺠﻴﻨـﺎ وﺗﺤﻔﻈﻨـﺎ
.ﻣﻦ هـﺬا اﻟﺠﻴـﻞ وإﻟﻰ اﻟـﺪهـﺮ
.اﻟﻤﻨﺎﻓـﻘـﻮن ﺣـﻮﻟﻨـﺎ ﻳﻤﺸــﻮن
ﻣﺜـﻞ ارﺗﻔـﺎﻋـﻚ أآﺜـﺮت أﻋﻤﺎر
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺸــﺮ

Psalm 12
Hoelang, Here? Zult Gij mij
voortdurend vergeten? Hoelang
zult Gij uw aangezicht voor mij
verbergen?

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﺎرب ﺗﻨﺴﺎﻧﻲ؟ إﻟﻰ
اﻻﻧﻘﻀﺎء؟ ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻰ ﺗﺼﺮف
وﺟﻬﻚ ﻋﻨﻲ؟
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Hoelang zal ik plannen koesteren
in mijn ziel, kommer hebben in
mijn hart, dag aan dag?
Hoelang zal mijn vijand zich
boven mij verheffen? Aanschouw
toch, antwoord mij, Here, mijn
God! Verlicht mijn ogen, opdat ik
niet inslape ten dode; opdat mijn
vijand niet zegge: Ik heb hem
overmocht;
opdat mijn tegenstanders niet
juichen, wanneer ik wankel.
Ik echter vertrouw op uw
goedertierenheid,
over
uw
verlossing juicht mijn hart.
Ik wil de Here zingen, omdat Hij
mij heeft welgedaan. Halleluja.
Psalm 14
Here, wie mag verkeren in uw
tent? Wie mag wonen op uw
heilige berg? Hij, die onberispelijk
wandelt en doet wat recht is en
waarheid spreekt in zijn hart,
die met zijn tong niet lastert, die
zijn metgezel geen kwaad doet en
geen smaad op zijn naaste laadt;
in wiens ogen de verwerpelijke
veracht is, terwijl hij hen eert, die
de Here vrezen.
33

إﻟﻰ ﻣﺘﻰ أردد هـﺬﻩ اﻟﻤﺸﻮرات
 وهـﺬﻩ اﻷوﺟﺎع ﻓﻲ،ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ
ﻗـﻠﺒﻲ اﻟﻨﻬــﺎر آﻠﻪ؟
إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳـﺮﺗﻔﻊ ﻋـﺪوى ﻋﻠﻲ؟
اﻧﻈﺮ واﺳﺘﺠﺐ ﻟﻲ ﻳـﺎرﺑﻲ
 أﻧــﺮ ﻋﻴﻨﻲ ﻟﺌﻼ أﻧـﺎم ﻧـﻮم.وإﻟﻬﻲ
 إﻧﻲ: ﻟﺌﻼ ﻳﻘـﻮل ﻋــﺪوي،اﻟﻤـﻮت
.ﻗــﺪ ﻗـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤﺰﻧـﻮﻧﻨﻲ ﻳﺘﻬﻠﻠﻮن إن أﻧﺎ
 أﻣﺎ أﻧـﺎ ﻓﻌﻠﻰ رﺣﻤﺘـﻚ.زﻟﻠﺖ
. ﻳﺒﺘﻬﺞ ﻗـﻠﺒﻲ ﺑﺨﻼﺻﻚ.ﺗـﻮآﻠﺖ
،ﻦ إﻟﻲ
َ أﺳﺒﺢ اﻟـﺮب اﻟﻤﺤﺴ
.وأرﺗـﻞ ﻻﺳــﻢ اﻟـﺮب اﻟﻌﻠﻲ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟـﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
،ﻳـﺎرب ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨـﻚ
وﻣﻦ ﻳﺤـﻞ ﻓﻲ ﺟﺒـﻞ ﻗـﺪﺳﻚ؟
اﻟﺴﺎﻟﻚ ﺑﻼ ﻋـﻴﺐ واﻟﻔـﺎﻋـﻞ
، واﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻗـﻠﺒﻪ،اﻟﺒـﺮ
 وﻻ،اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻐـﺶ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ
 وﻻ ﻳﻘﺒـﻞ،ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻘﺮﻳﺒــﻪ ﺳـﻮءا
 ﻓـﺎﻋــﻞ.ﻋـﺎرا ﻋﻠﻰ ﺟﻴـﺮاﻧﻪ
 وﻳﻤﺠــﺪ،اﻟﺸــﺮ ﻣﺮذول أﻣﺎﻣﻪ
.اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻘــﻮن اﻟــﺮب

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Heeft hij tot zijn schade
gezworen, hij verandert het niet;
hij leent zijn geld niet op woeker
en aanvaardt geen geschenk tegen
de onschuldige. Wie zo handelt
zal nimmer wankelen. Halleluja.

اﻟـﺬي ﻳﺤﻠﻒ ﻟﻘـﺮﻳﺒﻪ وﻻ ﻳﻐـﺪر
 وﻻ، وﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻀﺘﻪ ﺑﺎﻟـﺮﺑﺎ.ﺑﻪ
.ﻳﻘﺒـﻞ اﻟـﺮﺷﻮة ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺮﻳــﺎء
اﻟـﺬي ﻳﺼﻨﻊ هـﺬا ﻻ ﻳﺘﺰﻋـﺰع
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ

Psalm 15
Bewaar mij, o God, want bij U
schuil ik. Ik heb tot de Here
gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb
geen goed buiten U. Wat betreft
de heiligen die in den lande zijn:
zij zijn de heerlijken in wie al
mijn welbehagen is. Vele zijn de
smarten van hen die dingen naar
de gunst van een andere god; ik
zal hun plengoffers van bloed niet
plengen, zelfs hun namen op mijn
lippen niet nemen.
Here, mijn erfdeel en mijn beker,
Gij zelf bestendigt wat het lot mij
toewees.
De meetsnoeren vielen mij in
liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel
bekoort mij.
Ik prijs de Here, die mij raad heeft
gegeven,
zelfs
bij
nacht
onderwijzen mij mijn nieren.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
اﺣﻔﻈﻨﻲ ﻳـﺎرب ﻓﺈﻧﻲ ﻋـﻠﻴــﻚ
، أﻧﺖ رﺑﻲ: ﻗـﻠﺖ ﻟﻠـﺮب.ﺗـﻮآﻠﺖ
 أﻇﻬـﺮ.وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﻼﺣﻲ
ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ ﻟـﻘـﺪﻳﺴﻴﻪ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻓﻲ
 وﺻﻨﻊ ﻓـﻴﻬـﻢ آﻞ،أرﺿﻪ
 آﺜﺮت أﻣﺮاﺿﻬــﻢ.ﻣﺸﻴﺌﺎﺗﻪ
 ﻻ.اﻟــﺬﻳـﻦ أﺳﺮﻋــﻮا وراء ﺁﺧﺮ
 وﻻ،أﺟﻤﻊ ﻣﺠﺎﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء
.أذآــﺮ أﺳﻤﺎءهﻢ ﺑﺸﻔـﺘﻲ
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اﻟــﺮب هــﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻴـﺮاﺛﻲ
 أﻧﺖ اﻟـﺬي ﺗـﺮد إﻟﻰ.وآﺄﺳﻲ
 ﺣﺒﺎل اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﻗﻌـﺖ.ﻣﻴـﺮاﺛﻲ
 وإن،ﻟﻲ ﻓﻲ أرض ﺧﺼﺒﺔ
.ﻣﻴـﺮاﺛﻲ ﻟﺜـﺎﺑﺖ ﻟﻲ
.أﺑﺎرك اﻟـﺮب اﻟـﺬي أﻓﻬﻤﻨﻲ
.وأﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻴـﻞ ﺗﻨﺬرﻧﻲ آﻠﻴﺘﺎي

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Ik stel mij de Here bestendig voor
ogen; omdat Hij aan mijn
rechterhand staat, wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart
en juicht mijn ziel, zelfs mijn
vlees zal in veiligheid wonen;
want Gij geeft mijn ziel niet prijs
aan het dodenrijk, noch laat Gij
uw gunstgenoot de groeve zien.
Gij maakt mij het pad des levens
bekend; overvloed van vreugde is
bij uw aangezicht, liefelijkheid is
in uw rechterhand, voor eeuwig.
Halleluja.
Psalm 18
De hemelen vertellen Gods eer, en
het uitspansel verkondigt het werk
zijner handen; de dag doet sprake
toestromen aan de dag, en de
nacht predikt kennis aan de nacht.
Het is geen sprake en het zijn geen
woorden, hun stem wordt niet
vernomen:
toch
gaat
hun
prediking uit over de ganse aarde
en hun taal tot aan het einde der
wereld. Hij heeft daarin een tent
opgeslagen voor de zon, die is als
een bruidegom die uit zijn
bruidsvertrek treedt, jubelend als
een held om het pad te lopen.
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ﺗﻘــﺪﻣﺖ ﻓـﺮأﻳﺖ اﻟــﺮب أﻣﺎﻣﻲ
 ﻷﻧﻪ ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨﻲ،ﻓﻲ آﻞ ﺣﻴــﻦ
.ﻟﻜﻲ ﻻ أﺗـﺰﻋـﺰع
ﻣﻦ أﺟﻞ هــﺬا ﻓــﺮح ﻗﻠﺒﻲ وﺗﻬﻠـﻞ
 وأﻳﻀﺎ ﺟﺴﺪي ﻳﺴﻜﻦ.ﻟﺴﺎﻧﻲ
 ﻷﻧـﻚ ﻻ ﺗﺘـﺮك.ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎء
 وﻻ ﺗـﺪع.ﻧـﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺤﻴـﻢ
 ﻗــﺪ.ﻗـﺪوﺳﻚ ﻳـﺮى ﻓﺴﺎدا
 ﺗﻤﻸﻧﻲ.ﻋﺮﻓـﺘﻨﻲ ﺳﺒـﻞ اﻟﺤﻴﺎة
 اﻟﺒﻬﺠﺔ ﻓﻲ.ﻓـﺮﺣﺎ ﻣﻊ وﺟﻬــﻚ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻳﻤﻴﻨـﻚ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻀﺎء
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
،اﻟﺴﻤـﻮات ﺗﺤﺪث ﺑﻤﺠــﺪ اﻟﻠـﻪ
.واﻟﻔﻠﻚ ﻳﺨﺒـﺮ ﺑﻌﻤـﻞ ﻳـﺪﻳــﻪ
.ﻳــﻮم إﻟﻰ ﻳـﻮم ﻳﺒــﺪي ﻗــﻮﻻ
 ﻻ.وﻟﻴـﻞ إﻟﻰ ﻟﻴـﻞ ﻳﻈﻬــﺮ ﻋﻠﻤــﺎ
.ﻗـﻮل وﻻ آــﻼم
 ﻓﻲ آﻞ،ﻻ ﺗﺴﻤﻊ أﺻﻮاﺗﻬـﻢ
 وإﻟﻰ.اﻷرض ﺧـﺮج ﻣﻨﻄﻘﻬــﻢ
ﺑﻠﻐـﺖ
اﻟﻤﺴﻜﻮﻧـﺔ
أﻗﺼﻰ
 ﺟﻌـﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ.أﻗـﻮاﻟﻬــﻢ
 وهﻰ ﻣﺜـﻞ اﻟﻌـﺮﻳـﺲ.ﻣﻈﻠﺘــﻪ
 ﺗﺘﻬﻠـﻞ ﻣﺜـﻞ.اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺧــﺪرﻩ
.اﻟﺠﺒﺎر اﻟـﺬي ﻳﺴﺮع ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘــﻪ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Van het ene einde des hemels is
haar opgang en haar omloop tot
het andere einde; niets blijft
verborgen voor haar gloed.
De wet des Heren is volmaakt, zij
verkwikt de ziel; de getuigenis des
Heren is betrouwbaar, zij schenkt
wijsheid aan de onverstandige.
De bevelen des Heren zijn
waarachtig, zij verheugen het hart;
het gebod des Heren is louter, het
verlicht de ogen. De vreze des
Heren is rein, voor immer
bestendig; de verordeningen des
Heren zijn waarheid, altegader
rechtvaardig.
Kostelijker zijn zij dan goud, ja,
dan veel fijn goud; en zoeter dan
honig, ja dan honigzeem uit de
raat.
Ook laat uw knecht zich daardoor
ernstig vermanen; in het houden
ervan
ligt
rijke
beloning.
Afdwalingen, wie bemerkt ze?
Spreek van de verborgene mij vrij.
Behoed ook uw knecht voor
overmoed, laat die over mij niet
heersen; dan ben ik onberispelijk
en vrij van grove overtreding.
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،ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﺧﺮوﺟﻬـﺎ
وﻣﻨﺘﻬﺎهـﺎ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﺴﻤﺎء وﻻ
.ﺷﺊ ﻳﺨﺘـﻔﻲ ﻣﻦ ﺣـﺮارﺗﻬـﺎ
 ﻳـﺮد،ﻧﺎﻣﻮس اﻟـﺮب ﺑﻼ ﻋﻴﺐ
 ﺷﻬﺎدة اﻟــﺮب ﺻﺎدﻗــﺔ.اﻟﻨﻔــﻮس
.ﺗﻌﻠــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل
 ﺗﻔـﺮح،ﻓـﺮاﺋﺾ اﻟـﺮب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ
، وﺻﻴﺔ اﻟـﺮب ﻣﻀﻴﺌﺔ.اﻟﻘﻠﺐ
 ﺧﺸﻴﺔ.ﺗﻨﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﻌـﺪ
 داﺋﻤﺔ إﻟﻰ أﺑـﺪ،اﻟـﺮب زآﻴﺔ
 أﺣﻜﺎم اﻟﺮب أﺣﻜﺎم ﺣـﻖ.اﻷﺑـﺪ
. ﺷﻬـﻮة ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺨﺘﺎرة.وﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻌﺎ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟــﺬهﺐ واﻟﺤﺠــﺮ
 وأﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ،اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟﺜﻤﻦ
.واﻟﺸﻬـﺪ
 وﻓﻰ ﺣﻔﻈﻬـﺎ،ﻋﺒــﺪك ﻳﺤﻔﻈﻬـﺎ
 اﻟﻬﻔﻮات ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ.ﺛـﻮاب ﻋﻈﻴﻢ
ﺑﻬﺎ؟ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﻳـﺎ اﻟﻤﺴﺘﺘـﺮة
. وﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑــﺎء،ﻳﺎرب ﻃﻬـﺮﻧﻲ
اﺣﻔﻆ ﻋـﺒـﺪك ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺴﻠﻄﻮا
، ﻓﺤﻴﻨﺌـﺬ أآـﻮن ﺑﻼ ﻋـﻴﺐ،ﻋﻠﻰ
.وأﺗـﻨﻘﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﻴـﺔ ﻋـﻈﻴﻤــﺔ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Mogen de woorden van mijn
mond en de overleggingen van
mijn hart U welgevallig zijn, o
Here, mijn rots en mijn verlosser.
Halleluja.

وﺗﻜـﻮن ﺟﻤﻴﻊ أﻗـﻮال ﻓـﻤﻲ
وﻓﻜـﺮ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺮﺿﻴﺔ أﻣﺎﻣـﻚ ﻓﻲ
 ﻳــﺎرب أﻧﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ.آﻞ ﺣﻴـﻦ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.وﻣﺨﻠﺼﻲ

Psalm 24
Tot U, Here, hef ik mijn ziel op;
mijn God, op U vertrouw ik; laat
mij niet beschaamd worden, laten
mijn vijanden niet over mij
juichen.
Ja, allen die U verwachten,
worden
niet
beschaamd,
beschaamd
worden
wie
trouweloos
handelen
zonder
oorzaak.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون
 ﻳﺎ،إﻟﻴـﻚ ﻳـﺎرب رﻓﻌﺖ ﻧﻔﺴﻲ
 ﻓﻼ ﺗﺨـﺰﻧﻲ.إﻟﻬﻲ ﻋﻠﻴـﻚ ﺗـﻮآﻠﺖ
 وﻻ ﺗﺸْﻤﺖ ﺑﻲ،إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ
 ﻷن ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ.أﻋـﺪاﺋﻲ
 ﻟﻴﺨــﺰ.ﻳﻨﺘﻈـﺮوﻧـﻚ ﻻ ﻳﺨـﺰون
.اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮن اﻹﺛﻢ ﺑﺎﻃﻼ
،أﻇﻬﺮ ﻟﻲ ﻳــﺎرب ﻃﺮﻗـﻚ
.وﻋـﻠﻤﻨﻲ ﺳﺒﻠـﻚ
.اهـﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﻋـﺪﻟﻚ وﻋـﻠﻤﻨﻲ
،ﻷﻧـﻚ أﻧﺖ هـﻮ اﻟﻠـﻪ ﻣﺨﻠﺼﻲ
.وإﻳـﺎك اﻧـﺘﻈﺮت اﻟﻨﻬــﺎر آﻠــﻪ
رأﻓــﺎﺗــﻚ
ﻳــﺎرب
اذآـﺮ
 ﻷﻧﻬــﺎ ﺛﺎﺑﺘـﺔ ﻣﻨــﺬ،وﻣﺮاﺣﻤــﻚ
.اﻷزل

Here, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden, leid mij in uw
waarheid en leer mij, want Gij zijt
de God mijns heils, U verwacht ik
de ganse dag.
Gedenk uw barmhartigheid, Here,
en uw gunstbewijzen, want die
zijn van eeuwigheid;
gedenk niet de zonden van mijn
jeugd, noch mijn overtredingen,
gedenk
mijner
naar
uw
goedertierenheid,
om
uwer
goedheid wil,
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ﺧﻄـﺎﻳـﺎ ﺷﺒـﺎﺑﻲ وﺟﻬــﺎﻻﺗﻲ ﻻ
ﺗـﺬآــﺮ آـﺮﺣﻤﺘــﻚ اذآــﺮﻧﻲ
.أﻧﺖ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺻﻼﺣــﻚ ﻳــﺎرب

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Here. Goed en waarachtig is de
Here; daarom onderwijst Hij de
zondaars aangaande de weg.
Ootmoedigen doet Hij wandelen
in het recht, en Hij leert
ootmoedigen zijn weg.
Alle paden des Heren zijn
goedertierenheid en trouw voor
wie zijn verbond en zijn
getuigenissen bewaren.
Om uws naams wil, Here, vergeef
mij mijn ongerechtigheid, want
die is groot. Wie is de man die de
Here vreest?
Hij onderwijst hem aangaande de
weg die hij moet kiezen. Hij zelf
zal in voorspoed vertoeven, en
zijn nageslacht zal het land
beerven.
Des
Heren
vertrouwelijke omgang is met wie
Hem vrezen, en zijn verbond
maakt Hij hun bekend. Mijn ogen
zijn bestendig op de Here,
want Hij voert mijn voeten uit het
net. Wend U tot mij en wees mij
genadig, want eenzaam ben ik en
ellendig.
De benauwdheden mijns harten
hebben zich uitgebreid, voer mij
uit mijn angsten. Zie op mijn
ellende en mijn moeite, en vergeef
al mijn zonden.
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 ﻟـﺬﻟﻚ،اﻟــﺮب ﺻﺎﻟﺢ وﻣﺴﺘﻘﻴــﻢ
ﻳـﺮﺷـﺪ اﻟـﺬﻳــﻦ ﻳﺨﻄﺌـﻮن ﻓﻲ
.اﻟﻄﺮﻳــﻖ
،ﻳﻬــﺪى اﻟــﻮدﻋــﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜـﻢ
.ﻳﻌﻠﻢ اﻟــﻮدﻋــﺎء ﻃﺮﻗــﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻟــﺮب رﺣﻤﺔ وﺣـﻖ
.ﻟﺤﺎﻓﻈﻲ ﻋﻬــﺪﻩ وﺷﻬـﺎداﺗــﻪ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﻤـﻚ ﻳــﺎرب اﻏﻔــﺮ
 ﻣﻦ.ﻟﻲ ﺧﻄﻴﺘﻲ ﻷﻧﻬــﺎ آﺜﻴــﺮة
،هـﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨـﺎﺋﻒ اﻟــﺮب
ﻳﺮﺷـﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻲ
 ﻧـﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻴــﺮات.ارﺗﻀﺎهﺎ
. وﻧﺴﻠـﻪ ﻳـﺮث اﻷرض،ﺗﺜﺒﺖ
 واﺳـﻢ،اﻟــﺮب ﻋــﺰ ﻟﺨﺎﺋﻔﻴﻪ
 وﻟﻬــﻢ ﻳﻌﻠـﻦ.اﻟــﺮب ﻷﺗﻘﻴﺎﺋﻪ
 ﻋﻴﻨــﺎي ﺗﻨﻈــﺮان إﻟﻰ.ﻋﻬـﺪﻩ
،اﻟــﺮب ﻓﻲ آــﻞ ﺣﻴــﻦ
.ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺘـﺬب ﻣﻦ اﻟﻔﺦ رﺟﻠﻲ
 ﻷﻧﻲ اﺑـﻦ،اﻧﻈـﺮ إﻟﻰ وارﺣﻤﻨﻲ
.وﺣﻴــﺪ وﻓـﻘﻴــﺮ أﻧــﺎ
،أﺣـﺰان ﻗﻠﺒﻲ ﻗــﺪ آﺜــﺮت
 اﻧﻈـﺮ.أﺧـﺮﺟﻨﻲ ﻣﻦ ﺷـﺪاﺋــﺪي
 واﻏﻔــﺮ ﻟﻲ.إﻟﻰ ذﻟﻲ وﺗﻌـﺒﻲ
.ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻄﺎﻳــﺎي

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden,
en met welk een boosaardige haat
haten zij mij. Bewaar toch mijn
ziel en red mij; laat mij niet
beschaamd worden, want bij U
schuil ik.
Vroomheid en oprechtheid mogen
mij behoeden, want U verwacht
ik. O God, verlos Israel uit al zijn
benauwdheden. Halleluja.

اﻧﻈﺮ إﻟﻰ أﻋـﺪاﺋﻲ ﻓﺈﻧﻬـﻢ ﻗـﺪ
 اﺣﻔﻆ.آﺜﺮوا وأﺑﻐﻀﻮﻧﻲ ﻇﻠﻤﺎ
 ﻻ أﺧﺰى ﻷﻧﻲ،ﻧﻔﺴﻲ وﻧﺠﻨﻲ
 اﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﺷــﺮ.ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮآﻠﺖ
،ﻓﻴﻬــﻢ واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﻮن ﻟﺼﻘــﻮا ﺑﻲ
 ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ.ﻷﻧﻲ اﻧﺘﻈﺮﺗﻚ ﻳﺎرب
أﻧﻘــﺬ إﺳﺮاﺋﻴـﻞ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺷـﺪاﺋــﺪﻩ

Psalm 26
De Here is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen? De Here
is mijns levens veste, voor wie
zou ik vervaard zijn?
Toen
boosdoeners
op
mij
afkwamen om mijn vlees te eten –
mijn tegenstanders en mijn
vijanden – zijn zij zelf gestruikeld
en gevallen.
Al legert zich een leger tegen mij,
mijn hart vreest niet; al verheft
zich een krijg tegen mij, nochtans
blijf ik vertrouwen.
Een ding heb ik van de Here
gevraagd, dit zoek ik: te
verblijven in het huis des Heren al
de dagen van mijn leven, om de
liefelijkheid
des
Heren
te
aanschouwen,
en
om
te
onderzoeken in zijn tempel.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون
اﻟــﺮب ﻧــﻮري وﺧﻼﺻﻲ ﻣﻤﻦ
أﺧﺎف؟! اﻟـﺮب ﺣﺼﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ
!ﻣﻤﻦ أﺟﺰع؟
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ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻘـﺘـﺮب اﻷﺷﺮار ﻣﻨﻰ
 ﻣﻀﺎﻳـﻘﻲ،ﻟﻴﺄآﻠــﻮا ﻟﺤﻤﻲ
.وأﻋــﺪاﺋﻲ ﻋﺜــﺮوا وﺳﻘﻄﻮا
إن ﻳﺤـﺎرﺑﻨﻲ ﺟﻴﺶ ﻓـﻠـﻦ ﻳﺨﺎف
.ﻗـﻠﺒﻲ
وإن ﻗــﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺘـﺎل ﻓـﻔﻲ هــﺬا
.أﻧــﺎ أﻃﻤﺌـﻦ
واﺣـﺪة ﺳﺄﻟﺖ ﻣﻦ اﻟـﺮب وإﻳﺎهـﺎ
 أن أﺳﻜـﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟـﺮب.أﻟﺘﻤﺲ
 ﻟﻜﻲ أﻧﻈﺮ.ﻞ أﻳـﺎم ﺣﻴـﺎﺗﻲ
آﱠ
 وأﺗـﻔـﺮس ﻓﻲ،ﻧﻌﻴــﻢ اﻟــﺮب
.هﻴﻜﻠﻪ اﻟﻤﻘــﺪس

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Want Hij bergt mij in zijn hut ten
dage des kwaads, Hij verbergt mij
in het verborgene van zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.
En nu heft mijn hoofd zich op
boven mijn vijanden rondom mij;
daarom wil ik in zijn tent offeren
offers met geschal, ik wil zingen,
ja psalmzingen de Here.
Hoor, Here, hoe ik luide roep,
wees mij genadig en antwoord
mij. Van Uwentwege zegt mijn
hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik
zoek uw aangezicht, Here.
Verberg uw aangezicht niet voor
mij, wijs uw knecht niet af in
toorn, Gij waart mijn hulp;
verwerp mij niet en verlaat mij
niet, o God mijns heils.
Al hebben mijn vader en moeder
mij verlaten, toch neemt de Here
mij aan.
Onderwijs mij, Here, uw weg en
leid mij op een effen pad om
mijner belagers wil; geef mij niet
prijs aan de lust van mijn
tegenstanders, want valse getuigen
staan tegen mij op, en hij die
geweld blaast.

40

.ﻷﻧﻪ أﺧﻔـﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺘﻪ
 ﺳﺘﺮﻧﻲ ﺑﺴﺘـﺮ،ﻓﻲ ﻳـﻮم ﺷـﺪﺗﻲ
. وﻋﻠﻰ ﺻﺨـﺮة رﻓﻌﻨﻲ.ﻣﻈﻠﺘﻪ
واﻵن هــﻮذا ﻗـﺪ رﻓﻊ رأﺳﻲ
 ﻃﻔـﺖ وذﺑﺤﺖ.ﻋﻠﻰ أﻋــﺪاﺋﻲ
،ﻓﻲ ﻣﻈﻠﺘـﻪ ذﺑﻴﺤـﺔ اﻟﺘﻬﻠﻴــﻞ
.أﺳﺒﺢ وأرﺗــﻞ ﻟﻠــﺮب
اﺳﺘﻤﻊ ﻳـﺎرب ﺻﻮﺗﻲ اﻟـﺬي ﺑﻪ
 ارﺣﻤﻨﻲ واﺳﺘﺠﺐ ﻟﻲ.دﻋـﻮﺗـﻚ
 ﻃﻠﺒﺖ:ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻚ ﻗــﺎل ﻗـﻠﺒﻲ
. ووﺟﻬـﻚ ﻳـﺎرب أﻟﺘﻤﺲ،وﺟﻬﻚ
 وﻻ،ﻻ ﺗﺤﺠﺐ وﺟﻬـﻚ ﻋﻨﻰ
.ﺗﻨﺒــﺬ ﺑﻐﻀﺒﻚ ﻋﺒــﺪك
 ﻻ ﺗﺨـﺬﻟﻨﻲ وﻻ،آﻦ ﻟﻲ ﻣﻌﻴﻨـﺎ
.ﺗـﺮﻓﻀﻨﻲ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻣﺨﻠﺼﻲ
،ﻓﺈن أﺑﻰ وأﻣﻲ ﻗــﺪ ﺗــﺮآﺎﻧﻲ
.وأﻣﺎ اﻟــﺮب ﻓـﻘﺒـﻠﻨﻲ
،ﻋﻠﻤﻨﻲ ﻳــﺎرب ﻃﺮﻳﻘــﻚ
واهــﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴــﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴـﻢ ﻣﻦ
 ﻻ ﺗﺴﻠﻤﻨﻲ إﻟﻰ.أﺟــﻞ أﻋــﺪاﺋﻲ
 ﻷﻧﻪ ﻗــﺪ ﻗــﺎم،أﻳــﺪي ﻣﻀﺎﻳﻘﻲ
 وآـﺬﺑــﻮا،ﻋﻠﻰ ﺷﻬـﻮد زور
.ﻋﻠﻲ ﻇﻠﻤــﺎ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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O, als ik niet had geloofd des
Heren goedheid te zullen zien in
het land der levenden! Wacht op
de Here, wees sterk, uw hart zij
onversaagd; ja wacht op de Here.
Halleluja.

وأﻧﺎ أؤﻣﻦ أﻧﻰ أﻋﺎﻳـﻦ ﺧﻴـﺮات
.اﻟــﺮب ﻓﻲ أرض اﻷﺣﻴـﺎء
ب ﺗﻘــ ﱠﻮ وﻟﻴﺘﺸــﺪد
ّ اﻧﺘﻈـﺮ اﻟــﺮ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻗـﻠﺒـﻚ واﻧﺘﻈﺮ اﻟــﺮب

Psalm 62
O God, Gij zijt mijn God, U zoek
ik, mijn ziel dorst naar U, mijn
vlees smacht naar U, in een dor en
dorstig land, zonder water.
Zo heb ik U in het heiligdom
aanschouwd, ziende uw sterkte en
uw heerlijkheid. Want uw
goedertierenheid is beter dan het
leven; mijn lippen zullen U
roemen.
Zo wil ik U prijzen mijn leven
lang, in uw naam mijn handen
opheffen. Als met vet en merg
wordt ik verzadigd, mijn mond
looft met jubelende lippen,
wanneer ik Uwer gedenk op mijn
legerstede, in nachtwaken over U
peins. Want Gij zijt mij een hulp
geweest, in de schaduw van uw
vleugelen jubel ik.
Mijn ziel is aan U verkleefd, uw
rechterhand houdt mij vast.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻮن
 ﻋﻄﺸﺖ،ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ إﻟﻬﻲ إﻟﻴﻚ أﺑﻜﺮ
، ﻳﺸﺘﺎق إﻟﻴﻚ ﺟﺴﺪي.إﻟﻴﻚ ﻧﻔﺴﻲ
ﻓﻲ أرض ﻣﻘﻔـﺮة وﻣﻮﺿﻊ ﻏﻴـﺮ
 هﻜﺬا.ﻣﺴﻠﻮك وﻣﻜﺎن ﺑﻼ ﻣﺎء
 ﻷرى،ﻇﻬﺮت ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘـﺪس
 ﻻن رﺣﻤﺘـﻚ.ﻗﻮّﺗـﻚ وﻣﺠﺪك
 ﺷﻔﺘـﺎي.أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة
 ﻟﺬﻟﻚ أﺑﺎرآﻚ ﻓﻲ.ﺗﺴﺒﺤﺎﻧِﻚ
. وﺑﺎﺳﻤﻚ أرﻓـﻊ ﻳـﺪي،ﺣﻴﺎﺗﻲ
.ﻓﺘﺸﺒﻊ ﻧﻔﺴﻲ آﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺤﻢ ودﺳﻢ
.ﺑﺸﻔﺎﻩ اﻻﺑﺘﻬﺎج ﻧﺒﺎرك اﺳﻤﻚ
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آﻨﺖ أذآﺮك ﻋﻠﻰ ﻓـﺮاﺷﻲ وﻓﻰ
.أوﻗﺎت اﻷﺳﺤﺎر آﻨﺖ أرﺗـﻞ ﻟﻚ
 وﺑﻈـﻞ،ﻷﻧﻚ ﺻﺮت ﻟﻲ ﻋـﻮﻧـﺎ
.ﺟﻨﺎﺣﻴـﻚ أﺑﺘﻬﺞ
 وﻳﻤﻴﻨـﻚ،اﻟﺘﺤﻘـﺖ ﻧـﻔﺴﻲ وراءك
.ﻋﻀﺪﺗﻨﻲ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Maar wie mijn leven zoeken te
verderven, zullen komen in de
diepten der aarde.
Men zal hen overleveren aan de
macht van het zwaard, zij zullen
een prooi der vossen worden.
Maar de koning zal zich in God
verheugen; ieder die bij Hem
zweert, zal zich beroemen, omdat
de mond der leugensprekers wordt
gestopt. Halleluja.

،أﻣﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻃﻠﺒــﻮا ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻬﻼك
.ﻓﻴــﺪﺧﻠــﻮن ﻓﻲ أﺳﺎﻓـﻞ اﻷرض
،وﻳُﺪﻓﻌـﻮن إﻟﻰ ﻳـﺪ اﻟﺴﻴﻒ
.وﻳﻜﻮﻧـﻮن أﻧﺼﺒﺔ ﻟﻠﺜﻌﺎﻟﺐ
 وﻳﻔﺘﺨـﺮ،أﻣﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﻔـﺮح ﺑﺎﻟﻠـﻪ
.آــﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻠﻒ ﺑـﻪ
ﻷن أﻓــﻮاﻩ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴـﻦ ﺑﺎﻟﻈﻠــﻢ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺴﺪﱡ
َ ُﺗ

Psalm 66
God zij ons genadig en zegene ons,
Hij doe zijn aanschijn bij ons
lichten; opdat men op aarde uw
weg kenne, onder alle volken uw
heil.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺘﻮن
،ﻟﻴﺘﺮاءف اﻟﻠـﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻳﺒﺎرآﻨﺎ
.وﻟﻴﻈﻬﺮ وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ وﻳﺮﺣﻤﻨﺎ
،ﻟﺘﻌﺮَف ﻓﻲ اﻷرض ﻃﺮﻳﻘـﻚ
.وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣـﻢ ﺧﻼﺻﻚ
،ﻓﻠﺘﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮب ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
.ﻓﻠﺘﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮب آﻠﻬـﺎ
 ﻷﻧﻚ ﺗﺤﻜﻢ،ﻟﺘﻔـﺮح اﻷﻣﻢ وﺗﺒﺘﻬﺞ
 وﺗﻬـﺪى،ﻓﻲ اﻟﺸﻌـﻮب ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
.اﻷﻣــﻢ ﻓﻲ اﻷرض
،ﻓﻠﺘﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌـﻮب ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
.ﻓﻠﺘﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌـﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ
 ﻓﻠﻴﺒﺎرآﻨﺎ،اﻷرض أﻋﻄﺖ ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ
 ﻓﻠﺘﺨﺸﻪ، ﻟﻴﺒﺎرآﻨﺎ اﻟﻠـﻪ.اﻟﻠـﻪ إﻟﻬﻨﺎ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺟﻤﻴﻊ أﻗﻄﺎر اﻷرض

Dat de volken U loven, o God; dat
de volken altegader U loven. Dat
de natien zich verheugen en
jubelen, omdat Gij de volken in
rechtmatigheid richt, en de natien
op de aarde leidt.
Dat de volken U loven, o God, dat
de volken altegader U loven.
De aarde gaf haar gewas, God,
onze God, zegent ons; God zegent
ons, opdat alle einden der aarde
Hem vrezen. Halleluja.
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Psalm 69
O God, haast U om mij te redden,
o Here, mij ter hulpe! Laten
beschaamd
en
schaamrood
worden, wie mij naar het leven
staan; terugdeinzen en te schande
worden, wie mijn onheil begeren;
laten zich omkeren van schaamte,
wie roepen: Ha, ha!
Laten in U jubelen en zich
verheugen allen die U zoeken;
laten wie uw heil liefhebben,
bestendig zeggen: God is groot! Ik
ben wel ellendig en arm. O God,
haast U tot mij! Gij zijt mijn hulp
en mijn bevrijder; o Here, vertoef
niet! Halleluja.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺴﺘﻮن
 ﻳﺎرب،اﻟﻠﻬﻢ اﻟﺘﻔـﺖ إﻟﻰ ﻣﻌـﻮﻧﺘﻲ
 ﻟﻴَﺨ َﺰ وﻳﺨﺠـﻞ.أﺳﺮع وأﻋﻨﻰ
 وﻟﻴﺮﺗـﺪ إﻟﻰ ﺧﻠـﻒ،ﻃﺎﻟﺒـﻮ ﻧﻔﺴﻲ
وﻳﺨﺠﻞ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺒﺘﻐـﻮن ﻟﻲ
 وﻟﻴﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺨـﺰي ﺳﺮﻳﻌـﺎ.اﻟﺸﺮ
. ِﻧ ِﻌﻤﱠﺎ ِﻧ ِﻌﻤﱠﺎ:اﻟﻘﺎﺋﻠـﻮن ﻟﻲ
وﻟﻴﺒﺘﻬﺞ وﻳﻔـﺮح ﺑﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ
 وﻟﻴﻘـﻞ ﻓﻲ آﻞ ﺣﻴـﻦ،ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﻧﻚ
. ﻓﻠﻴﺘﻌﻈﻢ اﻟـﺮب:ﻣﺤﺒﻮ ﺧﻼﺻﻚ
 اﻟﻠﻬـﻢ،وأﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻤﺴﻜﻴﻦ وﻓـﻘﻴـﺮ
 أﻧﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ وﻣﺨﻠﺼﻲ.أﻋﻨﻰ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻳـﺎرب ﻓﻼ ﺗﺒﻄﺊ

Psalm 112
Looft, gij knechten des Heren,
looft de naam des Heren.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
،ﺳﺒﺤــﻮا اﻟــﺮب أﻳﻬﺎ اﻟﻔﺘﻴﺎن
.ﺳﺒﺤﻮا اﺳﻢ اﻟــﺮب
ﻟﻴﻜﻦ اﺳﻢ اﻟـﺮب ﻣﺒﺎرآﺎ ﻣﻦ اﻵن
 ﻣﻦ ﻣﺸﺎرق اﻟﺸﻤﺲ.وإﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
إﻟﻰ ﻣﻐﺎرﺑﻬـﺎ ﺑﺎرآـﻮا اﺳـﻢ
ل ﻋﻠﻰ آﻞ
ٍ  اﻟـﺮب ﻋﺎ.اﻟـﺮب
. وﻓـﻮق اﻟﺴﻤﻮات ﻣﺠﺪﻩ،اﻷﻣﻢ

De naam des Heren zij geprezen
van nu aan tot in eeuwigheid.
Vanwaar de zon opgaat tot waar
zij ondergaat, zij de naam des
Heren geloofd. Verheven boven
alle volken is de Here, boven de
hemelen is zijn heerlijkheid.
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Wie is als de Here, onze God, die
zeer hoog woont, die zeer laag
neerziet, in de hemel en op de
aarde? Die de geringe opricht uit
het stof, de arme omhoog heft uit
het slijk, om hem te doen zitten bij
de edelen, bij de edelen van zijn
volk; die de onvruchtbare
huisvrouw doet wonen als een
blijde moeder van kinderen.
Halleluja.

ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟـﺮب إﻟﻬﻨﺎ؟! اﻟﺴـﺎآـﻦ
 اﻟﻨﺎﻇِﺮ إﻟﻰ،ﻓﻲ اﻷﻋﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ
 اﻟﻤﻘﻴـﻢ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ.اﻷرض
 اﻟـﺮاﻓـﻊ اﻟﺒﺎﺋﺲ ﻣﻦ،اﻟﺘﺮاب
اﻟ ِﻤ ْﺰﺑَﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﻳُﺠﻠﺴﻪ ﻣﻊ رؤﺳﺎء
 اﻟـﺬي ﻳﺠﻌـﻞ اﻟﻌـﺎﻗــ َﺮ.ﺷﻌﺒﻪ
. أم أوﻻ ٍد ﻓـﺮﺣﺔ،ﺳﺎآﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 142
O Here, hoor mijn gebed, neem
mijn smekingen ter ore; antwoord
mij naar uw trouw, naar uw
gerechtigheid; ga niet in het
gericht met uw knecht, want
niemand die leeft, is voor U
rechtvaardig. Want de vijand
vervolgt mijn ziel, hij vertreedt
mijn leven ter aarde,
hij doet mij wonen in duisternis,
aan hen gelijk, die voorlang
gestorven zijn. Daarom versmacht
mijn geest in mij, mijn hart is
ontsteld in mijn binnenste. Ik
gedenk aan de dagen van ouds, ik
overpeins al uw daden, ik
overdenk de werken uwer handen.

(142) اﻟﻤﺰﻣﻮر
 أﻧﺼﺖ.ﻳـﺎرب اﺳﻤﻊ ﺻﻼﺗﻲ
 اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻲ.إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺘﻲ ﺑﺤﻘـﻚ
 وﻻ ﺗﺪﺧــﻞ ﻓﻲ.ﺑﻌـﺪﻟـﻚ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻟـﻦ،اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﺒـﺪك
 ﻷن.ﻳﺘﺰآﻰ ﻗـﺪاﻣـﻚ آﻞ ﺣﻲ
 وأذل،اﻟﻌـﺪو ﻗــﺪ اﺿﻄﻬﺪ ﻧـﻔﺴﻲ
.ﻓﻲ اﻷرض ﺣﻴـﺎﺗﻲ
أﺟﻠﺴَﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤـﺎت ﻣﺜــﻞ
 أﺿﺠــﺮ،اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻣﻨـﺬ اﻟــﺪهــﺮ
. اﺿﻄﺮب ﻓﻲ ﻗـﻠﺒﻲ،ﻓﻲ روﺣﻲ
ﺗـﺬآﺮت اﻷﻳـﺎم اﻷوﻟﻰ وﻟﻬﺠﺖ
 وﻓﻰ ﺻﻨﺎﺋﻊ،ﻓﻲ آﻞ أﻋﻤـﺎﻟـﻚ
.ﻳـﺪﻳـﻚ آﻨﺖ أﺗﺄﻣــﻞ
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Ik strek mijn handen tot U uit,
mijn ziel smacht naar U als een
dorstig land.
Antwoord mij haastelijk, Here,
mijn geest bezwijkt, verberg uw
aangezicht niet voor mij, opdat ik
niet worde als wie in de groeve
neerdalen.
Doe mij in de morgen uw
goedertierenheid horen, want ik
vertrouw op U; maak mij de weg
bekend, die ik gaan moet, want tot
U hef ik mijn ziel op.
Red mij van mijn vijanden, Here,
tot U vlucht ik.
Leer mij uw wil te doen, want Gij
zijt mijn God, uw goede Geest
geleide mij in een effen land. Om
uws naams wil, Here, behoud mij
in het leven,
voer naar uw gerechtigheid mijn
ziel uit de benauwdheid, verdelg
mijn
vijanden
naar
uw
goedertierenheid, en richt te
gronde allen die mij benauwen,
want ik ben uw knecht. Halleluja.

 ﺻﺎرت،ﺑﺴﻄﺖ إﻟﻴــﻚ ﻳــﺪي
.ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻚ ﻣﺜــﻞ أرض ﺑﻼ ﻣﺎء
 ﻓﻘــﺪ،اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻲ ﻳﺎرب ﻋـﺎﺟﻼ
.ﻓـﻨﻴﺖ روﺣﻲ
 ﻓـﺄﺷﺎﺑﻪ،ﻻ ﺗﺤﺠﺐ وﺟﻬـﻚ ﻋﻨﻲ
.اﻟﻬـﺎﺑﻄﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﺠــﺐ
،ﻓﻸﺳﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻐــﺪوات رﺣﻤﺘﻚ
.ﻓﺈﻧﻲ ﻋﻠﻴـﻚ ﺗـﻮآﻠﺖ
ﻋﺮﻓـﻨﻲ ﻳـﺎرب اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ
 ﻷﻧﻲ إﻟﻴﻚ رﻓﻌﺖ،أﺳﻠﻚ ﻓﻴﻬـﺎ
 أﻧﻘـﺬﻧﻲ ﻣﻦ أﻋـﺪاﺋﻲ.ﻧﻔﺴﻲ
. ﻓﺈﻧﻲ ﻟﺠﺄت إﻟﻴــﻚ،ﻳـﺎرب
 ﻷﻧـﻚ،ﻋﻠﻤﻨﻲ أن أﺻﻨﻊ ﻣﺸﻴﺌﺘﻚ
 روﺣـﻚ اﻟﻘـﺪوس.أﻧﺖ هـﻮ إﻟﻬﻲ
 ﻣﻦ أﺟـﻞ،ﻓﻠﻴﻬﺪﻧﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
.اﺳﻤـﻚ ﻳــﺎرب ﺗﺤﻴﻴﻨﻲ
،ﺑﺤﻘـﻚ ﺗﺨــﺮج ﻣﻦ اﻟﺸﺪة ﻧﻔﺴﻲ
.وﺑـﺮﺣﻤﺘــﻚ ﺗﺴﺘﺄﺻﻞ أﻋﺪاﺋﻲ
،وﺗﻬـﻠـﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻀﺎﻳﻘﻲ ﻧـﻔﺴﻲ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻷﻧﻲ أﻧﺎ هـﻮ ﻋﺒﺪك أﻧـﺎ

¡¡¡
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Johannes, zijn zegen
zij met ons. Amen.

ﻣﻦ إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ ﻳـﻮﺣﻨﺎ
 أﻣﻴﻦ.اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ

(Johannes 1:1-17)
In den beginne was het Woord en
het Woord was bij God en het
Woord was God. Dit was in den
beginne bij God.
Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen
ding geworden, dat geworden is.
In het Woord was leven en het
leven was het licht der mensen; en
het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet
gegrepen.

(17ـ1 :1)إﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ
 واﻟﻜﻠﻤﺔ،ﻓﻲ اﻟﺒـﺪء آﺎن اﻟﻜﻠﻤﺔ
، وآﺎن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻠـﻪ.آﺎن ﻋﻨ َﺪ اﻟﻠـﻪ
.هﺬا آﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻋﻨﺪ اﻟﻠـﻪ
 وﺑﻐﻴــﺮﻩ ﻟــﻢ،آﻞ ﺷﺊ ﺑﻪ آــﺎن
.ﻳﻜــﻦ ﺷﺊ ﻣﻤﺎ آــﺎن
 واﻟﺤﻴــﺎة،ﻓﻴﻪ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴــﺎة
آﺎﻧﺖ ﻧـﻮ َر اﻟﻨــﺎس واﻟﻨـﻮر
 واﻟﻈﻠﻤﺔ ﻟــﻢ،أﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ
.ﺗــﺪرآﻪ

Er trad een mens op, van God
gezonden, wiens naam was
Johannes; deze kwam als getuige
om van het licht te getuigen, opdat
allen door hem geloven zouden.

آﺎن إﻧﺴﺎن ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﻠـﻪ اﺳﻤﻪ
 هــﺬا ﺟــﺎء ﻟﻠﺸﻬﺎدة،ﻳﻮﺣﻨــﺎ
ﻟﻴﺸﻬــﺪ ﻟﻠﻨــﻮر ﻟﻴﺆﻣـﻦ اﻟﻜﻞ
.ﺑﻮاﺳﻄﺘــﻪ
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Hij was het licht niet, maar was
om te getuigen van het licht. Het
waarachtige licht, dat ieder mens
verlicht, was komende in de
wereld.
Hij was in de wereld, en de wereld
is door Hem geworden, en de
wereld heeft Hem niet gekend. Hij
kwam tot het zijne, en de zijnen
hebben Hem niet aangenomen.
Doch allen, die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht
gegeven om kinderen Gods te
worden, hun, die in zijn naam
geloven; die niet uit bloed, noch
uit de wil des vlezes, noch uit de
wil eens mans, doch uit God
geboren zijn.
Het Woord is vlees geworden en
het heeft onder ons gewoond en
wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als
van de eniggeborene des Vaders,
vol van genade en waarheid.
Johannes heeft van Hem getuigd
en heeft geroepen, zeggende:
Deze was het, van wie ik zeide:
Die na mij komt, is voor mij
geweest, want Hij was eer dan ik.
Immers uit zijn volheid hebben
wij allen ontvangen zelfs genade
op genade;
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ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هــﻮ اﻟﻨــﻮر ﺑــﻞ ﻟﻴﺸﻬــﺪ
 آﺎن اﻟﻨــﻮ ُر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،ﻟﻠﻨــﻮر
اﻟــﺬي ﻳﻨﻴــﺮ آﻞ إﻧﺴﺎن ﺁﺗﻴــﺎ إﻟﻰ
.اﻟﻌﺎﻟــﻢ
،ن اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﺑﻪ
َ  و ُآ ﱢﻮ،آﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
 إﻟﻰ ﺧﺎﺻﺘﻪ.وﻟـﻢ ﻳﻌـﺮﻓـﻪ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
. وﺧـﺎﺻﺘﻪ ﻟــﻢ ﺗـﻘﺒﻠــﻪ،ﺟـﺎء
وأﻣﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻗـﺒﻠـﻮﻩ ﻓﺄﻋﻄـﺎهـﻢ
،ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ أن ﻳﺼﻴـﺮوا أﺑﻨﺎء اﻟﻠـﻪ
 اﻟـﺬﻳـﻦ،اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﺳﻤﻪ
 وﻻ ﻣﻦ،وﻟـﺪوا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ دم
 وﻻ ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺌﺔ، ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺟﺴﺪ
. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠـﻪ وﻟـﺪوا،رﺟـﻞ
واﻟﻜﻠﻤﺔ ﺻﺎر ﺟﺴﺪا وﺣــﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ورأﻳﻨـﺎ ﻣﺠـﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﻣﺠـﺪ اﺑــﻦ
وﺣﻴــﺪ ﻷﺑﻴــﻪ ﻣﻤﻠﻮءا ﻧﻌﻤﺔ
.وﺣﻘــﺎ
:ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺷﻬــﺪ ﻟﻪ وﺻﺮخ ﻗﺎﺋﻼ
هــﺬا هــﻮ اﻟﺬي ﻗﻠﺖ ﻋﻨﻪ إن
،اﻟــﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌــﺪى آﺎن ﻗﺒﻠﻲ
.ﻷﻧﻪ آﺎن أﻗــﺪم ﻣﻨﻰ
،وﻧﺤـﻦ ﺟﻤﻴﻌــﺎ أﺧــﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﺌـﻪ
.وﻧﻌﻤﺔ ﻋـﻮﺿﺎ ﻋـﻦ ﻧﻌﻤـﺔ
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want de wet is door Mozes
gegeven, de genade en de
waarheid zijn door Jezus Christus
gekomen.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

.ﻷن اﻟﻨـﺎﻣـﻮس ﺑﻤـﻮﺳﻰ أﻋﻄﻰ
أﻣــﺎ اﻟﻨﻌﻤـﺔ واﻟﺤـﻖ ﻓـﺒﻴﺴﻮع
.اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺻﺎرا
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ

¡¡¡
Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.

ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟـﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ

LITANIEËN
Gebeden na het Evangelie
U, het ware Licht, die iedere mens
verlicht die in de wereld komt. In
Uw menslievendheid bent U in de
wereld gekomen en de hele
schepping heeft zich over Uw
komst verblijd. U hebt Adam
verlost van de verleiding en Eva
bevrijd van de pijnen van de dood.
U hebt ons de geest van het
kindschap
gegeven;
daarom
prijzen en zegenen wij U met Uw
engelen, zeggende:
48

ﻳﻘـﻮل اﻟﻤﺼﻠﻲ هـﺬﻩ اﻟﻘـﻄـﻊ
أﻳﻬﺎ اﻟﻨـﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟـﺬي ﻳﻀﺊ
 أﺗﻴﺖ،ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺁت إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 وآﻞ،إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﺑﻤﺤﺒﺘﻚ ﻟﻠﺒﺸﺮ
.اﻟﺨﻠﻴﻘـﺔ ﺗﻬﻠﻠﺖ ﺑﻤﺠﻴﺌـﻚ
،ﺧﻠﺼﺖ أﺑـﺎﻧـﺎ ﺁدم ﻣﻦ اﻟﻐـﻮاﻳــﺔ
وﻋﺘﻘﺖ أﻣﻨﺎ ﺣــﻮاء ﻣﻦ ﻃﻠﻘــﺎت
 وأﻋﻄﻴﺘﻨــﺎ روح،اﻟﻤــﻮت
 ﻧﺴﺒﺤــﻚ وﻧﺒﺎرآﻚ،اﻟﺒﻨـﻮة
:ﻗــﺎﺋﻠﻴــﻦ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Wanneer
de
morgenstond
aanbreekt, o Christus onze God,
het ware Licht, laat dan de
verlichte gedachten in ons
schijnen en laat de duisternis van
het lijden ons niet overdekken.
Dan kunnen wij U bewust met
David prijzen en tot U roepen,
zeggende:
“Mijn ogen zijn al wakker voor de
morgenstond, opdat ik nadenk
over al Uw uitspraken.”
Hoor onze stemmen naar Uw
grote genade en red ons o Heer,
onze
God,
naar
Uw
barmhartigheid.

إذا ﻣﺎ دﺧـﻞ إﻟﻴﻨـﺎ وﻗـﺖ اﻟﺼﺒﺎح
أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨــﺎ اﻟﻨـﻮر
 ﻓﻠﺘﺸﺮق ﻓـﻴﻨـﺎ اﻟﺤـﻮاس،اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
.اﻟﻤﻀﻴﺌـﺔ واﻷﻓﻜــﺎر اﻟﻨﻮراﻧﻴــﺔ
 ﻟﻜﻲ،وﻻ ﺗﻐﻄﻴﻨــﺎ ﻇﻠﻤﺔ اﻵﻻم
:ﻧﺴﺒﺤـﻚ ﻋﻘﻠﻴـﺎ ﻣﻊ داود ﻗﺎﺋﻠﻴـﻦ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

U bent de vereerde Moeder van
het Licht; van zonsopgang tot
zonsondergang
wordt
u
verheerlijking gebracht, o Moeder
Gods, de tweede hemel, want u
bent de zuivere, onveranderlijke
bloesem en de Moeder, die altijd
Maagd is,

 ﻣﻦ،أﻧﺖ هﻲ أم اﻟﻨﻮر اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﻣﺸﺎرق اﻟﺸﻤﺲ إﻟﻰ ﻣﻐﺎرﺑﻬـﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻚ ﺗﻤﺠﻴـﺪات ﻳﺎ واﻟـﺪة
 ﻷﻧﻚ أﻧﺖ،اﻹﻟﻪ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
هﻲ اﻟــﺰهـﺮة اﻟﻨﻴـﺮة ﻏﻴـﺮ
،اﻟﻤﺘﻐﻴـﺮة واﻷم اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋــﺬراء
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"ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻴﻨـﺎي وﻗـﺖ اﻟﺴﺤــﺮ
."ﻷﺗﻠــﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴـﻊ أﻗـــﻮاﻟـﻚ
آﻌﻈﻴــﻢ
أﺻﻮاﺗﻨــﺎ
اﺳﻤﻊ
 وﻧﺠﻨـﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟــﺮب،رﺣﻤﺘـﻚ
.إﻟﻬﻨــﺎ ﺑﺘﺤﻨﻨــﻚ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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omdat de Vader u heeft
uitverkoren, de Heilige Geest u
heeft overschaduwd en de Zoon
Gods uit u het vlees heeft
aangenomen.
Vraag Hem dat Hij verlossing
schenkt aan de wereld die Hij
geschapen heeft en dat Hij haar
redt van de verzoekingen. Laat
ons Hem prijzen met een nieuwe
lofzang en Hem zegenen, nu en
altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen, Amen.

 واﻟــﺮوح،ﻷن اﻵب اﺧﺘﺎرك
 واﻻﺑـﻦ ﺗﻨـﺎزل،اﻟﻘــﺪس ﻇﻠﻠﻚ
.وﺗﺠﺴﺪ ﻣﻨــﻚ
ﻓﺎﺳﺄﻟﻴﻪ أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺨﻼص
 وأن ﻳﻨﺠﻴﱠﻪ،ﻟﻠﻌﺎﻟــﻢ اﻟــﺬي ﺧﻠﻘﻪ
.ﻣﻦ اﻟﺘﺠــﺎرب
ﻧﺴﺒﺤﻪ ﺗﺴﺒﻴﺤـًﺎ ﺟﺪﻳـﺪًا وﻧﺒﺎرآﻪ
.اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
.أﻣﻴــﻦ

GLORIA
Lofprijzing van de Engelen

ﺗﺴﺒﺤــﺔ اﻟﻤﻼﺋﻜــﺔ

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;
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:ﻓﻠﻨﺴﺒﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻗـﺎﺋﻠﻴـﻦ
اﻟﻤﺠﺪ ﻟﻠـﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ
اﻷرض اﻟﺴـﻼم وﻓﻰ اﻟﻨـﺎس
. ﻧﺒﺎرآـﻚ. ﻧﺴﺒﺤـﻚ.اﻟﻤﺴـﺮة
 ﻧﻌﺘــﺮف. ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ.ﻧﺨـﺪﻣﻚ
. ﻧﻨﻄـﻖ ﺑﻤﺠــﺪك.ﻟـﻚ
ﻧﺸﻜــﺮك ﻣﻦ أﺟــﻞ ﻋﻈــﻢ
 أﻳﻬﺎ اﻟــﺮب اﻟﻤﺎﻟـﻚ،ﻣﺠــﺪك
 اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ،ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻮات
،اﻟﻜﻞ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Heer, de Ene, Eniggeboren Zoon,
Jezus Christus en de Heilige
Geest. 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,
aanvaard onze smeekbeden. Gij
die gezeten is 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.

اﻟــﻮاﺣﺪ
اﻻﺑـﻦ
واﻟــﺮب
،اﻟــﻮﺣﻴــﺪ ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 أﻳﻬﺎ اﻟـﺮب.واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس
، اﺑـﻦ اﻵب، ﺣﻤﻞ اﻟﻠـﻪ،اﻹﻟﻪ
 ﻳﺎ. ارﺣﻤﻨــﺎ،راﻓـﻊ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
 اﻗﺒـﻞ،ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺠﺎﻟﺲ ﻋﻦ.ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ إﻟﻴــﻚ
. ارﺣﻤﻨــﺎ،ﻳﻤﻴـﻦ أﺑﻴـﻪ
 أﻧﺖ.أﻧﺖ وﺣـﺪك اﻟﻘــﺪوس
 ﻳﺎرﺑﻰ ﻳﺴــﻮع،وﺣــﺪك اﻟﻌﺎﻟﻲ
.اﻟﻤﺴﻴﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘــﺪس
.ﻣﺠـﺪا ﻟﻠـﻪ اﻵب أﻣﻴــﻦ
 وأﺳﺒﺢ اﺳﻤـﻚ،أﺑﺎرآﻚ آﻞ ﻳـﻮم
 وإﻟﻰ أﺑـﺪ.اﻟﻘــﺪوس إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ
. أﻣﻴـﻦ.اﻷﺑـﺪ

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.

ﻣﻨﺬ اﻟﻠﻴﻞ روﺣﻲ ﺗﺒﻜﺮ إﻟﻴـﻚ ﻳﺎ
 ﻷن أواﻣﺮك هﻲ ﻧـﻮر،إﻟﻬﻲ
 آﻨﺖ أﺗﻠـﻮ ﻓﻲ.ﻋﻠﻰ اﻷرض
. ﻷﻧﻚ ﺻﺮت ﻟﻲ ﻣﻌﻴﻨﺎ،ﻃﺮﻗـﻚ
،ﺑﺎآــﺮا ﻳــﺎرب ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﻲ
.ﺑﺎﻟﻐــﺪاة أﻗـﻒ أﻣﺎﻣــﻚ وﺗـﺮاﻧﻲ
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ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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TRISAGION
اﻟﺜـﻼﺛـﺔ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳﺴﺎت

TRISAGION
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. Heer, gedenk de
zieken onder Uw volk, genees ze
omwille van Uw Heilige Naam.
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، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
 اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
. ارﺣﻤﻨﺎ،وﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌـﺬراء
، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
 اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
. ارﺣﻤﻨﺎ،ﺻﻠﺐ ﻋﻨـﺎ
، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
 اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
ﻗـﺎم ﻣﻦ اﻷﻣﻮات وﺻﻌـﺪ إﻟﻰ
. ارﺣﻤﻨﺎ،اﻟﺴﻤﻮات
اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻻﺑـﻦ واﻟـﺮوح
 اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ،اﻟﻘـﺪس
. أﻣﻴـﻦ.دهـﺮ اﻟـﺪهــﻮر
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ ﺁﺛﺎﻣﻨﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ زﻻﺗﻨــﺎ
،ﻳﺎرب اﻓﺘﻘـﺪ ﻣﺮﺿﻰ ﺷﻌﺒـﻚ
.اﺷﻔﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﻤﻚ اﻟﻘــﺪوس

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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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.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …

،ﺁﺑـﺎؤﻧﺎ وإﺧﻮﺗﻨـﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ رﻗــﺪوا
.ﻳﺎرب ﻧﻴﺢ ﻧﻔــﻮﺳﻬــﻢ
 ﻳﺎرب،ﻳﺎ ﻣﻦ هـﻮ ﺑﻼ ﺧﻄﻴــﺔ
، ﻳﺎ ﻣـﻦ ﺑﻼ ﺧﻄﻴﺔ.ارﺣﻤﻨــﺎ
 واﻗﺒــﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨــﺎ،ﻳﺎرب أﻋﻨــﺎ
 ﻷن ﻟﻚ اﻟﻤﺠـﺪ واﻟﻌـﺰة.إﻟﻴﻚ
. ﻳﺎرب ارﺣــﻢ.واﻟﺘﻘـﺪﻳﺲ اﻟﻤﺜﻠﺚ
. أﻣﻴــﻦ.ﻳﺎرب ارﺣﻢ ﻳﺎرب ﺑﺎرك
واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘــﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤﻮات

¡¡¡

GEGROET ZIJ U
GEGROET ZIJ U

اﻟﺴــﻼم ﻟــﻚ

Gegroet zij u, wij vragen u o
heilige, vol van glorie, altijd
Maagd, Moeder Gods, de Moeder
van Christus; draag ons gebed op
aan Uw geliefde Zoon, opdat Hij
onze zonden vergeeft.
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 ﻧﺴﺄﻟـﻚ أﻳﺘﻬــﺎ.اﻟﺴﻼم ﻟــﻚ
ﻣﺠــﺪًا
اﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ
اﻟﻘـﺪﻳﺴـﺔ
 واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ،اﻟﻌـﺬراء آﻞ ﺣﻴـﻦ
 أﺻﻌـﺪي ﺻﻠـﻮاﺗﻨـﺎ،أم اﻟﻤﺴﻴﺢ
إﻟﻰ اﺑﻨـﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ
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Gegroet zij u, heilige Maagd, die
ons het ware Licht heeft gebaard,
Christus onze God.
Vraag de Heer namens ons dat Hij
Zich over onze zielen ontfermt en
onze zonden vergeeft.

اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺘﻲ وﻟﺪت ﻟﻨـﺎ اﻟﻨـﻮر
 اﻟﻌـﺬراء،اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨـﺎ
، اﺳﺄﻟﻲ اﻟﺮب ﻋﻨﺎ،اﻟﻘـﺪﻳﺴﺔ
،ﻟﻴﺼﻨﻊ رﺣﻤﺔ ﻣﻊ ﻧﻔـﻮﺳﻨﺎ
.وﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ

Maagd Maria, heilige Moeder
Gods, trouwe voorspraak van het
menselijk geslacht, wees onze
voorspraak bij Christus, die u
gebaard hebt, dat Hij ons de
vergiffenis van onze zonden
schenkt.

،أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌـﺬراء ﻣﺮﻳـﻢ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ
اﻟﻘـﺪﻳﺴﺔ اﻟﺸﻔﻴﻌـﺔ اﻷﻣﻴﻨﺔ ﻟﺠﻨﺲ
 اﺷﻔﻌﻲ ﻓﻴﻨﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﻴﺢ،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﺬي وﻟﺪﺗﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻌـﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ
.ﺑﻐﻔــﺮان ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ

Gegroet zij u o Maagd, de ware
Koningin, gegroet zij de trots van
ons geslacht, u baarde ons
Emmanuël.
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe
voorspraak, voor onze Heer Jezus
Christus, dat Hij onze zonden
vergeeft.

اﻟﺴﻼم ﻟﻚ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌــﺬراء اﻟﻤﻠﻜﺔ
، اﻟﺴﻼم ﻟﻔﺨــﺮ ﺟﻨﺴﻨﺎ،اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
.وﻟــﺪت ﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴــﻞ
 أﻳﺘﻬـﺎ اﻟﺸﻔﻴﻌﺔ، اذآﺮﻳﻨـﺎ:ﻧﺴﺄﻟﻚ
 أﻣﺎم رﺑﻨــﺎ ﻳﺴﻮع،اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ
. ﻟﻴﻐﻔـﺮ ﻟﻨــﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
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GELOOFSBELIJDENIS
Inleiding op de geloofsbelijdenis

ﺑــﺪء ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤـــﺎن

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.

،ﻧﻌﻈﻤﻚ ﻳﺎ أم اﻟﻨــﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
اﻟﻌــﺬراء
أﻳﺘﻬﺎ
وﻧﻤﺠﺪك
 ﻷﻧــﻚ، واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ،اﻟﻘــﺪﻳﺴـﺔ
 أﺗﻰ،وﻟﺪت ﻟﻨـﺎ ﻣﺨﻠﺺ اﻟﻌﺎﻟــﻢ
.وﺧﻠﺺ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ
Glorie zij U, onze Meester en ﻚ ﻳﺎ ﺳﻴــﺪﻧﺎ وﻣﻠﻜﻨــﺎ
َ اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـ
Koning, Christus, trots van de  إآﻠﻴــﻞ، ﻓﺨــﺮ اﻟــﺮﺳﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
apostelen, kroon van de martelaren,
،اﻟﺸﻬــﺪاء ﺗﻬﻠﻴــﻞ اﻟﺼـﺪﻳﻘﻴــﻦ
blijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken,  ﻏﻔــــﺮان،ﺛﺒــﺎت اﻟﻜﻨــﺎﺋـﺲ
.اﻟﺨﻄﺎﻳـــــﺎ
vergeving van de zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij
aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem.
Heer ontferm U, Heer ontferm U,
Heer zegen ons. Amen.
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،ﻧﺒﺸــﺮ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘــﺪوس
 ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ،ﻻهــﻮت واﺣــﺪ
.وﻧﻤﺠــﺪﻩ
. ﻳــﺎرب ارﺣــﻢ.ﻳــﺎرب ارﺣــﻢ
. أﻣﻴـــــﻦ.ﻳــﺎرب ﺑــﺎرك
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Geloofsbelijdenis
(Credo)

ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤــﺎن اﻟﻤﻘــﺪس
اﻷرﺛــﻮذآﺴﻲ

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,

 اﻟﻠـﻪ،ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻧـﺆﻣﻦ ﺑﺈﻟﻪ واﺣﺪ
 ﺧﺎﻟــﻖ، ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻜﻞ،اﻵب
 ﻣﺎ ُﻳـﺮَى وﻣﺎ،اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض
ﻻ ﻳـﺮى ﻧﺆﻣﻦ ﺑـﺮب واﺣـﺪ
 اﺑـﻦ اﻟﻠــﻪ،ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 اﻟﻤﻮﻟـﻮد ﻣﻦ اﻵب،اﻟـﻮﺣﻴــﺪ
،ﻗﺒـﻞ آﻞ اﻟﺪهــﻮر

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.

 إﻟﻪ ﺣـﻖ ﻣﻦ إﻟﻪ،ﻧـﻮر ﻣﻦ ﻧـﻮر
، ﻣﻮﻟـﻮد ﻏﻴـﺮ ﻣﺨﻠـﻮق،ﺣـﻖ
 اﻟـﺬي،ﻣﺴﺎو ﻟﻶب ﻓﻲ اﻟﺠﻮهـﺮ
.ﺑﻪ آﺎن آﻞ ﺷﺊ

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.
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،هـﺬا اﻟـﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ ﻧﺤـﻦ اﻟﺒﺸﺮ
 ﻧـﺰل ﻣﻦ،وﻣﻦ أﺟـﻞ ﺧﻼﺻﻨﺎ
،اﻟﺴﻤﺎء
وﺗﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس وﻣﻦ
. وﺗـﺄﻧــﺲ،ﻣﺮﻳــﻢ اﻟﻌــﺬراء
وﺻﻠﺐ ﻋﻨــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬــﺪ
.ﺑﻴﻼﻃـﺲ اﻟﺒﻨﻄﻲ
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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.

وﺗﺄﻟـﻢ وﻗﺒـﺮ وﻗـﺎم ﻣﻦ ﺑﻴـﻦ
اﻷﻣﻮات ﻓﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ آﻤﺎ ﻓﻲ
، وﺻﻌــﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﻮات،اﻟﻜﺘـﺐ
 وأﻳﻀﺎ،وﺟﻠﺲ ﻋﻦ ﻳﻤﻴـﻦ أﺑﻴﻪ
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺪﻩ ﻟﻴـﺪﻳـﻦ اﻷﺣﻴــﺎء
 اﻟــﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻠﻜﻪ،واﻷﻣـﻮات
.اﻧﻘﻀــﺎء
،ﻧﻌــﻢ ﻧـﺆﻣـﻦ ﺑﺎﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس
اﻟــﺮب اﻟﻤﺤﻴﻰ اﻟﻤﻨﺒﺜــﻖ ﻣﻦ
.اﻵب
ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ وﻧﻤﺠــﺪﻩ ﻣﻊ اﻵب
. اﻟﻨﺎﻃـﻖ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﻴـﺎء،واﻻﺑــﻦ
Wij geloven in de Ene, Heilige, وﺑﻜﻨﻴﺴﺔ واﺣـﺪة ﻣﻘـﺪﺳـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ
Universele en Apostolische kerk.
 وﻧﻌﺘـﺮف ﺑﻤﻌﻤﻮدﻳــﺔ.رﺳـﻮﻟﻴــﺔ
Wij belijden één doopsel tot
.واﺣــﺪة ﻟﻤﻐﻔــﺮة اﻟﺨﻄﺎﻳــﺎ
vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van وﻧﻨﺘﻈــﺮ ﻗﻴـﺎﻣﺔ اﻷﻣـﻮات وﺣﻴـﺎة
de doden en het leven van het
. أﻣﻴــﻦ.اﻟــﺪهــﺮ اﻵﺗﻲ
komend rijk. Amen.

Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal
¡¡¡
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:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)
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SANCTUS
ﻗــﺪوس

SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.
O Heer, God der machten, wees
met ons,
want wij hebben geen andere
bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.

 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
ﻣﺠــﺪك
ﻣﻦ
ﻣﻤﻠﻮءﺗﺎن
.وآﺮاﻣﺘــﻚ
ارﺣﻤﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬﺎ اﻟــﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
Ontbind, vergeef en neem van ons ﺣﻞ واﻏﻔــﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
weg, o God, onze ongerechtig-  اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋـﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
heden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
hebben begaan, die wij bewust  اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨﺎهـﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓـﺔ،إرادﺗﻨـﺎ
hebben begaan en die wij onbewust ،واﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
hebben begaan, de verborgene en
 ﻳﺎرب.اﻟﺨﻔﻴـﺔ واﻟﻈﺎهـﺮة
de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille  ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳﻤـﻚ،اﻏﻔـﺮهـﺎ ﻟﻨـﺎ
van Uw heilige Naam, die over ons .اﻟﻘــﺪوس اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
uitgeroepen is.
وﻟﻴﺲ
ﻳﺎرب
آــﺮﺣﻤﺘــﻚ
Handel volgens Uw genade, o
.آﺨﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ
Heer, en niet naar onze zonden.
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Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …

واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘــﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤــﻮات

Absolutie van het eerste uur
(Lauden)

ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻰ

O Heer, God der machten, die er
was vóór alle eeuwen en eeuwig
zijn zal, die de zon geschapen heeft
om licht te geven aan de dag, en de
nacht tot rust voor iedereen. Wij
danken U, o Koning der Eeuwen,
want U hebt ons de nacht doen
doorkomen in vrede en ons
gebracht tot het aanbreken van de
dag.

 اﻟﻜﺎﺋـﻦ،أﻳﻬﺎ اﻟــﺮب إﻟﻪ اﻟﻘــﻮات
ﻗﺒـﻞ اﻟـﺪهـﻮر واﻟـﺪاﺋـﻢ إﻟﻰ
 اﻟـﺬي ﺧﻠـﻖ اﻟﺸﻤﺲ،اﻷﺑـﺪ
 واﻟﻠﻴـﻞ راﺣـﺔ،ﻟﻀﻴﺎء اﻟﻨﻬــﺎر
 ﻧﺸﻜـﺮك ﻳﺎﻣﻠﻚ،ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮ
اﻟــﺪهــﻮر ﻷﻧـﻚ أﺟـﺰﺗﻨـﺎ هــﺬا
اﻟﻠﻴـﻞ ﺑﺴﻼم وأﺗﻴﺖ ﺑﻨـﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ
.اﻟﻨﻬــﺎر

Daarom vragen wij U, onze
Meester, Koning der Eeuwen: laat
het licht van Uw gerechtigheid over
ons schijnen en het licht van Uw
Goddelijke kennis ons verlichten.

ﻣﻦ أﺟــﻞ هــﺬا ﻧﺴﺄل ﻳﺎ ﻣﻠﻜﻨــﺎ
 ﻟﻴﺸﺮق ﻟﻨــﺎ ﻧـﻮر،ﻣﻠـﻚ اﻟـﺪهـﻮر
 وﻟﻴﻀﻲء ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻧــﻮر،وﺟﻬــﻚ
.ﻋﻠﻤـﻚ اﻹﻟﻬﻲ

Maak ons tot kinderen van het licht
en kinderen van de dag, zodat wij
deze dag in gerechtigheid, reinheid
en volgens Uw voorzienigheid
kunnen door-brengen en wij de rest
van onze levensdagen zonder
aanstoot kunnen voltooien;

واﺟﻌﻠﻨـﺎ ﻳﺎ ﺳﻴـﺪﻧﺎ أن ﻧﻜـﻮن ﺑﻨﻰ
 ﻟﻜﻲ،اﻟﻨــﻮر وﺑﻨﻲ اﻟﻨﻬـﺎر
ﻧﺠــﻮز هــﺬا اﻟﻴــﻮم ﺑﺒــﺮ
 ﻟﻨﻜﻤـﻞ،وﻃﻬﺎرة وﺗـﺪﺑﻴــﺮ ﺣﺴﻦ
.ﺑﻘﻴــﺔ أﻳــﺎم ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ ﺑﻼ ﻋﺜــﺮة
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door de genade, barmhartigheid en
menslievendheid
van
Uw
Eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
en de gave van Uw Heilige Geest,
nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

ﺑﺎﻟﻨﻌﻤـﺔ واﻟﺮأﻓـﺔ وﻣﺤﺒـﺔ اﻟﺒﺸـﺮ
،اﻟﻠــﻮاﺗﻲ ﻻﺑﻨــﻚ اﻟــﻮﺣﻴــﺪ
 وﻣﻮهﺒــﺔ،ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 اﻵن وآﻞ.روﺣـﻚ اﻟﻘـﺪوس
. أﻣﻴــﻦ.أوان وإﻟﻰ اﻷﺑــﺪ

ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺁﺧــﺮ

Nog een absolutie
O Gever van het licht, die Zijn zon
doet
schijnen
over
de
rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.
Die het licht, waarmee de wereld
verlicht wordt, geschapen heeft:
verlicht ons hart, o Meester van het
al.
Geef dat wij U vandaag behagen.
Behoed ons voor al het kwade,
voor iedere zonde en iedere
tegenwerkende kracht, door Jezus
Christus, onze Heer – Hem met wie
U gezegend bent, tezamen met de
levengevende en wezensgelijke
Heilige Geest, nu en altijd en tot in
de eeuwen der eeuwen. Amen.

،أﻳﻬـﺎ اﻟﺒﺎﻋـﺚ اﻟﻨـﻮر ﻓﻴﻨﻄﻠـﻖ
اﻟﻤﺸﺮق ﺷﻤﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺑـﺮار
 اﻟــﺬي ﺻﻨﻊ اﻟﻨـﻮر،واﻷﺷـﺮار
،اﻟـﺬي ﻳﻀﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧـﺔ
أﻧـﺮ ﻋﻘـﻮﻟﻨـﺎ وﻗﻠـﻮﺑﻨـﺎ وأﻓﻬﺎﻣﻨـﺎ
 هﺐ ﻟﻨـﺎ ﻓﻲ هـﺬا.ﻳﺎ ﺳﻴﺪ اﻟﻜﻞ
.اﻟﻴـﻮم اﻟﺤﺎﺿﺮ أن ﻧـﺮﺿﻴـﻚ ﻓﻴﻪ
واﺣـﺮﺳﻨﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺷﺊ رديء
 وﻣﻦ آﻞ ﻗـﻮة،وﻣﻦ آﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ
 هـﺬا.ﻣﻀﺎدة ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺴﻮع رﺑﻨﺎ
اﻟـﺬي أﻧﺖ ﻣﺒﺎرك ﻣﻌﻪ ﻣﻊ
اﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس اﻟﻤﺤﻴﻰ اﻟﻤﺴﺎوي
 اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ دهــﺮ،ﻟﻚ
. أﻣﻴــﻦ.اﻟــﺪهــﻮر

¡¡¡
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Slotgebed na ieder uur:

ﻃﻠﺒـﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺁﺧــﺮ آــﻞ ﺳﺎﻋــﺔ

Ontferm U over ons, o God,
ontferm U over ons, U die op alle
tijden en op alle uren in de hemel
en op aarde wordt aanbeden en
verheerlijkt. Christus, onze goede
God,
lankmoedig
en
vol
ontferming,
grootmoedig in medeleven, U
houdt van de rechtvaardigen en
ontfermt zich over de zondaars, van
wie ik de eerste ben. U wilt niet de
dood van de zondaar, maar dat hij
zich bekeert en leeft.
U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen
zal.
O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden. Heilig onze
geesten, reinig onze lichamen, leid
onze gedachten, zuiver onze
bedoelingen, genees onze ziekten,
en vergeef onze zonden. Bewaar
ons voor alle verdriet en alle
hartzeer.
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 ﻳﺎ.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺛــﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
،ﻣﻦ ﻓﻲ آﻞ وﻗـﺖ وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ
،ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ اﻷرض
 اﻟﻤﺴﻴﺢ.ﻣﺴﺠـﻮد ﻟﻪ وﻣﻤﺠـﺪ
، اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟـﺮوح،إﻟﻬﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
،اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟـﺮﺣﻤﺔ
 اﻟـﺬي ﻳﺤﺐ،اﻟﺠـﺰﻳـﻞ اﻟﺘﺤﻨﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴـﻦ وﻳـﺮﺣـﻢ اﻟﺨﻄﺎة
 اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺸﺎء.اﻟـﺬﻳـﻦ أوﻟﻬــﻢ أﻧﺎ
ﻣـﻮت اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ﻳــﺮﺟﻊ
 اﻟــﺪاﻋﻲ اﻟﻜﻞ إﻟﻰ.وﻳﺤﻴـﺎ
اﻟﺨﻼص ﻷﺟــﻞ اﻟﻤﻮﻋــﺪ
.ﺑﺎﻟﺨﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺘﻈــﺮة
ﻳـﺎرب اﻗﺒـﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ﺳﻬـﻞ.وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
 وأرﺷﺪﻧـﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤـﻞ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
 ﻃﻬﺮ. ﻗـﺪس أرواﺣﻨـﺎ.ﺑﻮﺻﺎﻳﺎك
 ﻧـﻖ. ﻗـﻮم أﻓﻜﺎرﻧـﺎ.أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ
 اﺷﻒ أﻣﺮاﺿﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ.ﻧﻴﺎﺗﻨـﺎ
 وﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺣـﺰن.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
.رديء ووﺟـﻊ ﻗﻠﺐ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻷوﻟﻲ

Gebeden van het eerste uur

Omgeef ons met Uw heilige
engelen zodat wij, geleid en
bewaard door hun heerschare, de
eenheid van het geloof en de kennis
van Uw ontastbare en onbegrensde
heerlijkheid bereiken, want U bent
gezegend tot in eeuwigheid. Amen.

 ﻟﻜﻲ،أﺣﻄﻨﺎ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴﻦ
ﻧﻜـﻮن ﺑﻤﻌﺴﻜﺮهـﻢ ﻣﺤﻔﻮﻇﻴـﻦ
 ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ اﺗﺤﺎد،وﻣﺮﺷـﺪﻳـﻦ
اﻹﻳﻤﺎن وإﻟﻰ ﻣﻌـﺮﻓـﺔ ﻣﺠﺪك
وﻏﻴـﺮ
اﻟﻤﺤﺴﻮس
ﻏﻴـﺮ
 ﻓﺈﻧـﻚ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ،اﻟﻤﺤـﺪود
. أﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ

Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …

واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘــﻮل
 أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
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¨
TERTS

Gebeden van het derde uur (9:00)
(Dit gebed gedenkt het neerdalen
van de Heilige Geest op de heilige
eervolle discipelen
(Hand 2:1-4 en 2:15. )
Op dit uur werd Jezus ook
veroordeeld door Pilatus en is Hij
naar de hemel opgevaren)
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ﺻــﻼة اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ
ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺼـﻼة ﻧﺘـﺬآـﺮ ﺣـﻠـﻮل
اﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ
( 2:15 ، 4-1 :2  )أع.اﻷﻃﻬﺎر
وﻓﻲ ﻣﺜـﻞ هــﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ أﻳﻀـًﺎ ﺣﻜﻢ
،ﺑﻴﻼﻃﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ
وأﻳﻀﺎ ﻧﺘـﺬآـﺮ ﺻـﻌــﻮدﻩ إﻟﻲ
.اﻟﺴﻤـﺎء
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Inleiding tot iedere getijde:

:ﻣﻘــﺪﻣـﺔ آـﻞ ﺳــﺎﻋـﺔ

Onze Vader blz. 18
Dankgebed blz. 19
Psalm 51
blz. 21

18 ص
أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
19 ص
ﺻـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
21  ص50 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ال

Dan wordt gezegd:

: ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ هـﺬا ﻳﻘــﺎل

De lofprijzing van het derde uur
van deze gezegende dag offer ik
aan Christus, mijn Koning en God
en vraag Hem vergeving van mijn
zonden. Uit de Psalmen van David
de Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.

ﺗﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ ﻣﻦ
 أﻗـﺪﻣﻬــﺎ،اﻟﻨﻬــﺎر اﻟﻤﺒــﺎرك
 وأرﺟـﻮﻩ،ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻣﻠﻜﻲ وإﻟﻬﻰ
.أن ﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻲ ﺧﻄــﺎﻳــﺎي
ﻣﻦ ﻣــﺰاﻣﻴــﺮ داوود اﻟﻨﺒﻲ؛
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﺑــﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ

Psalm 19

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟـﻚ اﻟــﺮب ﻓﻲ ﻳــﻮم
 ﻳﻨﺼﺮك اﺳـﻢ إﻟﻪ،ﺷـﺪﺗــﻚ
ﻳـﺮﺳـﻞ ﻟـﻚ ﻋــﻮﻧـﺎ ﻣﻦ.ﻳﻌﻘـﻮب
. وﻣﻦ ﺻﻬﻴـﻮن ﻳﻌﻀﺪك،ﻗــﺪﺳـﻪ

De Here antwoorde u ten dage der
benauwdheid, de naam van Jakobs
God make u onaantastbaar; Hij
zende u hulp uit het heiligdom en
ondersteune u uit Sion.
Hij gedenke al uw offers, en uw
brandoffer achte Hij welgevallig.
Hij geve u naar uw hart, en doe al
uw plannen in vervulling gaan.
Wij willen juichen over uw
overwinning, en in de naam van
onze God de vaandels opsteken;
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،ذﺑـﺎﺋﺤــﻚ
ﺟﻤﻴﻊ
ﻳـﺬآــﺮ
.وﻳﺴﺘﺴﻤﻦ ﻣﺤﺮﻗــﺎﺗــﻚ
،ﻳﻌﻄﻴﻚ اﻟــﺮب ﺣﺴﺐ ﻗـﻠﺒــﻚ
.وﻳﺘﻤـﻢ آﻞ ﻣﺸﻮرﺗــﻚ
،ﻧﻌﺘـﺮف ﻟـﻚ ﻳﺎرب ﺑﺨﻼﺻـﻚ
.وﺑﺎﺳﻢ إﻟﻬﻨـﺎ ﻧﻨﻤــﻮ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ
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de Here vervulle al uw begeerten.
Nu weet ik, dat de Here zijn
gezalfde de overwinning geeft, Hij
antwoordt hem uit zijn heilige
hemel met de machtige heilsdaden
zijner rechterhand.
Dezen beroemen zich op wagens
en genen op paarden, maar wij
roemen in de naam van de Here,
onze God. Zij zinken neder en
vallen, maar wij richten ons op en
houden stand. O Here, schenk de
koning de overwinning, Hij
antwoorde ons ten dage dat wij
roepen. Halleluja.

.ﻳﻜﻤـﻞ اﻟــﺮب آﻞ ﺳـﺆاﻟﻚ
اﻵن ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟــﺮب ﻗــﺪ
 واﺳﺘﺠﺎب ﻟﻪ ﻣﻦ،ﺧـﻠﺺ ﻣﺴﻴﺤﻪ
ﺑﺠﺒـﺮوت
ﻗــﺪﺳـﻪ
ﺳﻤـﺎء
.ﺧـﻼص ﻳﻤﻴﻨــﻪ
هــﺆﻻء ﺑﻤﺮآﺒﺎت وهــﺆﻻء
 وﻧﺤﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺮب إﻟﻬﻨـﺎ،ﺑﺨﻴــﻞ
.ﻧﻨﻤـﻮ
 وﻧﺤـﻦ،هـﻢ ﻋﺜــﺮوا وﺳﻘﻄﻮا
 ﻳﺎرب ﺧﻠﺺ.ﻗﻤﻨـﺎ واﻧﺘﺼﺒﻨـﺎ
َﻣﻠِﻜـﻚ واﺳﺘﺠﺐ ﻟﻨـﺎ ﻳــﻮم
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻧــﺪﻋــﻮك

Psalm 22
De Here is mijn herder, mij
ontbreekt niets; Hij doet mij
nederliggen in grazige weiden; Hij
voert mij aan rustige wateren; Hij
verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns Naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van
diepe duisternis, ik vrees geen
kwaad, want Gij zijt bij mij; uw
stok en uw staf, die vertroosten
mij.
Gij richt voor mij een dis aan voor
de ogen van wie mij benauwen;

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون
اﻟــﺮب ﻳــﺮﻋﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﻳﻌــﻮزﻧﻲ
، ﻓﻲ ﻣﺮاع ﺧﻀﺮ ﻳﺴﻜﻨﻨﻲ.ﺷﺊ
إﻟﻰ ﻣـﺎء اﻟــﺮاﺣﺔ ﻳــﻮردﻧﻲ ﻳــﺮد
.ﻧـﻔﺴﻲ
ﻳﻬـﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺒــﺮ ﻣﻦ أﺟــﻞ
.اﺳﻤﻪ
إن ﺳﻠﻜﺖ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻇﻼل
 ﻷﻧــﻚ،اﻟﻤـﻮت ﻓﻼ أﺧﺎف ﺷــﺮا
 ﻋﺼﺎك وﻋﻜﺎزك هﻤﺎ.أﻧﺖ ﻣﻌﻲ
.ﻳﻌـﺰﻳــﺎﻧﻨﻲ
هﻴـﺄت ﻗــﺪاﻣﻰ ﻣﺎﺋــﺪة ﺗﺠﺎﻩ
.ﻣﻀﺎﻳﻘﻲ
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Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn
beker vloeit over. Ja, heil en
goedertierenheid
zullen
mij
volgen al de dagen van mijn
leven; ik zal in het huis des Heren
verblijven tot in lengte van dagen.
Halleluja.

،ﻣﺴﺤﺖ ﺑﺎﻟـﺰﻳــﺖ رأﺳﻲ
.ﺑﻘــﻮة
روﺗﻨﻲ
وآﺄﺳــﻚ
ورﺣﻤﺘـﻚ ﺗـﺪرآﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻳــﺎم
 وﻣﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ،ﺣﻴـﺎﺗﻲ
.اﻟــﺮب إﻟﻰ ﻣـﺪى اﻷﻳــﺎم
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 23

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون
،ﻟﻠــﺮب اﻷرض وﻣﻠـﺆهــﺎ
.اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎآﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬـﺎ
 وﻋﻠﻰ،هــﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺎر أﺳﺴﻬﺎ
 ﻣﻦ ﻳﺼﻌـﺪ إﻟﻰ.اﻷﻧﻬــﺎر هﻴﺄهــﺎ
 أو ﻣﻦ ﻳﻘــﻮم ﻓﻲ.ﺟﺒﻞ اﻟــﺮب
ﻣﻮﺿﻊ ﻗــﺪﺳﻪ؟ اﻟﻄﺎهــﺮ
. اﻟﻨﻘﻲ اﻟﻘـﻠﺐ،اﻟﻴـﺪﻳـﻦ
 أو.ﻣـﻦ ﻳﺼﻌـﺪ إﻟﻰ ﺟﺒـﻞ اﻟــﺮب
ﻣﻦ ﻳﻘــﻮم ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻗــﺪﺳـﻪ؟
. اﻟﻨﻘﻲ اﻟﻘﻠـﺐ،اﻟﻄﺎهــﺮ اﻟﻴـﺪﻳـﻦ

Des Heren is de aarde en haar
volheid, de wereld en die daarop
wonen. Want Hij heeft haar op de
zeeën gegrond en op de stromen
gevestigd. Wie mag de berg des
Heren beklimmen, wie mag staan
in zijn heilige stede? Die rein is
van handen en zuiver van hart,
Wie mag de berg des Heren
beklimmen, wie mag staan in zijn
heilige stede? Die rein is van
handen en zuiver van hart,
die zijn ziel niet op valsheid richt,
noch bedrieglijk zweert.
Die zal van de Here een zegen
wegdragen en gerechtigheid van
de God zijns heils.
Dat is het geslacht van wie naar
Hem vragen; die uw aanschijn
zoeken; dat is Jakob.
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اﻟــﺬي ﻟـﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺴـﻪ إﻟﻰ
.اﻟﺒﺎﻃــﻞ وﻟﻢ ﻳﺤﻠـﻒ ﺑﺎﻟﻐﺶ
،هــﺬا ﻳﻨــﺎل ﺑـﺮآـﺔ ﻣﻦ اﻟــﺮب
،ورﺣﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠـﻪ ﻣﺨﻠﺼﻪ
هـﺬا هــﻮ ﺟﻴــﻞ اﻟـﺬﻳــﻦ
ﻳﻄﻠﺒــﻮن اﻟـﺮب وﻳﺒﺘﻐـﻮن وﺟــﻪ
.إﻟـﻪ ﻳﻌﻘـﻮب

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ

Gebeden van het derde uur

Heft, poorten, uw hoofden
omhoog, en verheft u, gij aloude
ingangen, opdat de Koning der ere
inga. Wie is toch de Koning der
ere?
De Here, sterk en geweldig, de
Here, geweldig in de strijd.
Heft, poorten, uw hoofden
omhoog, en verheft ze, gij aloude
ingangen, opdat de Koning der ere
inga. Wie is Hij toch, de Koning
der ere? De Here der heerscharen,
Hij is de Koning der ere.
Halleluja.

اﻟـﺮؤﺳــﺎء
أﻳﻬــﺎ
ارﻓﻌــﻮا
 وارﺗﻔﻌﻲ أﻳﺘﻬــﺎ،أﺑــﻮاﺑﻜـﻢ
 ﻓﻴـﺪﺧـﻞ ﻣﻠﻚ،اﻷﺑـﻮاب اﻟـﺪهﺮﻳـﺔ
 ﻣﻦ هـﻮ هﺬا ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺠﺪ؟.اﻟﻤﺠـﺪ
،اﻟــﺮب اﻟﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﻘــﺪﻳــﺮ
.اﻟـﺮب اﻟﻘــﻮى ﻓﻲ اﻟﺤــﺮوب
أﻳﻬـﺎ
ارﻓﻌــﻮا
اﻟـﺮؤﺳـﺎء
 وارﺗـﻔﻌﻲ أﻳﺘﻬـﺎ،أﺑــﻮاﺑﻜـﻢ
 ﻓـﻴـﺪﺧــﻞ،اﻷﺑــﻮاب اﻟـﺪهــﺮﻳﺔ
 ﻣــﻦ هــﻮ هـﺬا ﻣﻠﻚ.ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺠـﺪ
 هــﺬا،اﻟﻤﺠــﺪ؟ رب اﻟﻘــﻮات
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.هــﻮ ﻣﻠـﻚ اﻟﻤﺠــﺪ

Psalm 25

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون
اﺣﻜـﻢ ﻟﻲ ﻳـﺎرب ﻓـﺈﻧﻲ ﺑـﺪﻋـﺘﻲ
 وﻋﻠﻰ اﻟـﺮب ﺗـﻮآﻠـﺖ،ﺳﻠﻜﺖ
.ﻓـﻼ أﺿﻌــﻒ

Doe mij recht, Here, want ik heb
in onschuld gewandeld; op de
Here heb ik vertrouwd zonder te
wankelen.
Toets mij, Here, en beproef mij,
keur mijn nieren en mijn hart.
Want uw goedertierenheid houd ik
voor ogen, en ik wandel in uw
waarheid. Bij de valsaards zit ik
niet neer, met de huichelaars ga ik
niet om; ik haat het gezelschap der
boosdoeners, en bij de goddelozen
zit ik niet neer.
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ﻖ
 ﻧـ ﱢ،اﺧﺘﺒـﺮﻧﻲ ﻳﺎرب وﺟـﺮﺑﻨﻰ
.ﻗـﻠﺒﻲ وآﻠﻴﺘﻲ
 وﻗـﺪ،ﻷن رﺣﻤﺘـﻚ أﻣـﺎم ﻋﻴﻨﻲ
.ارﺗﻀﻴﺖ ﺑﺤﻘـﻚ
 وﻣﻊ،ﻟﻢ أﺟﻠﺲ ﻣﻊ ﻣﺤﻔـﻞ ﺑﺎﻃـﻞ
.ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟﻨــﺎﻣﻮس ﻟـﻢ أدﺧـﻞ
 وﻣﻊ،ﺖ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﺷـﺮار
ُ أﺑﻐﻀ
.اﻟﻤﻨﺎﻓـﻘﻴـﻦ ﻟـﻢ أﺟﻠﺲ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ

Gebeden van het derde uur

Ik was mijn handen in onschuld,
en maak de omgang om uw altaar,
o Here, terwijl ik luide een loflied
doe horen, en al uw wonderen
vertel.
Here, ik heb lief de stede van uw
huis, de woonplaats van uw
heerlijkheid. Raap mijn ziel niet
weg met de zondaars, noch mijn
leven met hen die bloed vergieten,
aan wier handen misdaad kleeft,
en wier rechterhand vol is van
geschenken. Ik echter wandel in
onschuld; verlos mij en wees mij
genadig. Mijn voet staat op effen
baan; In de samenkomsten zal ik
de Here prijzen. Halleluja.

 وأﻃـﻮف،أﻏﺴـﻞ ﻳـﺪي ﺑﺎﻟﻨﻘـﺎوة
ﺳﻤﱢﻊ ﺻـﻮت
َ  ﻷ.ﺑﻤﺬﺑﺤـﻚ ﻳﺎرب
 وأﻧﻄـﻖ ﺑﺠﻤﻴــﻊ،ﺗﺴﺒﻴﺤـﻚ
.ﻋﺠﺎﺋﺒــﻚ

Psalm 28

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون
.ﻗـﺪﻣــﻮا ﻟﻠــﺮب ﻳﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﻠـﻪ
.ﻗـﺪﻣــﻮا ﻟﻠــﺮب أﺑﻨــﺎء اﻟﻜﺒﺎش
.ﻗـﺪﻣــﻮا ﻟﻠــﺮب ﻣﺠــﺪا وآـﺮاﻣﺔ
.ﻗـﺪﻣــﻮا ﻟﻠــﺮب ﻣﺠــﺪا ﻻﺳﻤﻪ
.اﺳﺠــﺪوا ﻟﻠــﺮب ﻓﻲ دار ﻗــﺪﺳﻪ

Geeft de Here, gij hemelingen,
geeft de Here heerlijkheid en
sterkte; geeft de Here de
heerlijkheid van zijn naam, buigt u
neder voor de Here in heilige
feestdos.
De stem des Heren is over de
wateren, de God der heerlijkheid
doet de donder weerklinken, de
Here over de geweldige wateren.
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،ﻳـﺎرب أﺣﺒﺒﺖ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﺘــﻚ
 ﻓﻼ.وﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺠــﺪك
،ﺗﻬﻠـﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﻨـﺎﻓـﻘـﻴــﻦ ﻧﻔﺴﻲ
.وﻻ ﻣـﻊ رﺟﺎل اﻟــﺪﻣﺎء ﺣﻴﺎﺗﻲ
،اﻟــﺬﻳـﻦ ﻓﻲ أﻳــﺪﻳﻬــﻢ اﻹﺛــﻢ
 أﻣــﺎ.وﻳﻤﻴﻨﻬــﻢ اﻣﺘﻸت رﺷــﻮة
. أﻧﻘــﺬﻧﻲ.أﻧﺎ ﻓﺒــﺪﻋﺘﻲ ﺳﻠﻜــﺖ
وارﺣﻤﻨﻲ ﻷن رﺟﻠﻲ وﻗـﻔﺖ ﻓﻲ
 ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋـﺎت.اﻻﺳﺘﻘـﺎﻣﺔ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.أﺑـﺎرآﻚ ﻳـﺎرب

 إﻟﻪ.ﺻﻮت اﻟــﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ
 اﻟــﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ.اﻟﻤﺠﺪ أرﻋــ َﺪ
.اﻟﻜﺜﻴــﺮة

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ

Gebeden van het derde uur

De stem des Heren is vol kracht,
de stem des Heren is vol glorie.
De stem des Heren breekt ceders,
ja, de Here verbreekt de ceders
van de Libanon. Hij doet ze
opspringen als een stierkalf, de
Libanon en de Sirjon als een jonge
woudos. De stem des Heren klieft
vuurvlammen, de stem des Heren
doet de woestijn beven;
de Here doet de woestijn van
Kades beven;de stem des Heren
doet de hinden jongen werpen en
zij ontschorst de wouden.
Maar in zijn paleis zegt ieder: Ere!
De Here troonde boven de
zondvloed, ja, de Here troont als
koning in eeuwigheid. De Here
zal zijn volk sterkte verlenen, de
Here zal zijn volk zegenen met
vrede. Halleluja.
Psalm 29
Ik zal U verhogen, Here, want Gij
hebt mij opgetrokken, en mijn
vijanden geen vreugde over mij
gegeven. Here, mijn God, tot U
riep ik om hulp, en Gij hebt mi
genezen. Here, Gij deedt mij
opkomen uit het dodenrijk,
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 ﺻﻮت.ﺻﻮت اﻟــﺮب ﺑﻘــﻮة
 ﺻﻮت.اﻟــﺮب ﺑﺠﻼل ﻋﻈﻴــﻢ
 اﻟــﺮب.اﻟــﺮب ﻳﺤﻄﻢ اﻷرز
ﻳﻜﺴﺮ أرز ﻟﺒﻨـﺎن وﻳﺴﺤﻘﻬـﺎ ﻣﺜــﻞ
 ﻣﺜــﻞ، وﺳِﺮﻳــﻮن، ﻟﺒﻨـﺎن،ٍﻋﺠـﻞ
 ﺻــﻮت.اﺑـﻦ وﺣﻴــﺪ اﻟﻘــﺮن
.اﻟــﺮب ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻬﻴـﺐ اﻟﻨــﺎر
.ﺻــﻮت اﻟــﺮب ﻳـﺰﻟـﺰل اﻟﻘﻔـــﺮ

.اﻟــﺮب ﻳــﺰﻟــﺰل ﺑــﺮﻳﺔ ﻗــﺎدش
ﺻﻮت اﻟــﺮب ﻳــﻮﻟــﺪ اﻷﻳﺎﺋــﻞ
.وﻳﻜﺸﻒ اﻟﻐﺎﺑــﺎت
وﻓﻰ هﻴﻜﻠﻪ اﻟﻤﻘــﺪس آﻞ واﺣﺪ
 اﻟـﺮب ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ.ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠــﺪ
 اﻟـﺮب ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻠﻜـﺎ إﻟﻰ،اﻟﻄﻮﻓﺎن
، اﻟـﺮب ﻳﻌﻄﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻗـﻮة.اﻷﺑـﺪ
.اﻟـﺮب ﻳﺒـﺎرك ﺷﻌﺒـﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼم
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮون
ﻷﻧــﻚ
ﻳــﺎرب
أﻋﻈﻤـﻚ
 وﻟــﻢ ﺗﺸﻤـﺖ ﺑﻲ،اﺣﺘﻀﻨﺘﻨﻲ
، أﻳﻬــﺎ اﻟــﺮب إﻟﻬﻲ.أﻋــﺪاﺋﻲ
.ﺻﺮﺧــﺖ إﻟﻴــﻚ ﻓـﺸﻔـﻴـﺘـﻨﻲ
ت ﻣـﻦ اﻟﺠﺤﻴــﻢ
َ ﻳــﺎرب أﺻﻌــﺪ
،ﻧـﻔﺴﻲ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ

Gebeden van het derde uur

Gij hebt mij leven gegeven, zodat
ik niet in de groeve nederdaalde.
Psalmzingt de Here, gij zijn
gunstgenoten, en looft zijn heilige
naam; want een ogenblik duurt
zijn toorn, een leven lang zijn
welbehagen; des avonds vernacht
het geween, tegen de morgen is er
gejuich. In mijn onbezorgdheid
had ik gedacht: Ik zal nimmer
wankelen. Here, door uw
welbehagen hadt Gij mijn berg
bevestigd. Gij verborgt uw
aangezicht, ik stond verschrikt.
Tot U, Here, riep ik, en tot de
Here smeekte ik om genade: Wat
voor gewin ligt er in mijn bloed,
in mijn nederdalen in de groeve?
Kan het stof U loven, kan dat uw
trouw vermelden? Hoor, Here, en
wees mij genadig, Here, wees mij
een helper. Mijn rouwklacht hebt
Gij veranderd in een reidans, mijn
rouwkleed hebt Gij losgemaakt,
met vreugde mij omgord, opdat
mijn ziel U zou psalmzingen, en
nimmer verstommen. Here, mijn
God, voor altoos zal ik U loven.
Halleluja.
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وﺧﻠﺼﺘﻨﻲ ﻣـﻦ اﻟﻬـﺎﺑﻄﻴـﻦ ﻓﻲ
.اﻟﺠﺐ
،رﺗﻠــﻮا ﻟﻠــﺮب ﻳﺎﺟﻤﻴﻊ ﻗــﺪﻳﺴﻴـﻪ
.واﻋﺘـﺮﻓــﻮا ﻟـﺬآــﺮ ﻗـﺪﺳــﻪ
 وﺣﻴﺎة ﻓﻲ،ﻷن ﺳﺨﻄﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﺒﻪ
 ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺎء ﻳﺤــﻞ.رﺿﺎﻩ
. وﻓﻰ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺴﺮور،اﻟﺒﻜــﺎء
أﻧـﺎ ﻗـﻠـﺖ ﻓﻲ ﻧﻌﻴﻤﻲ ﻻ
 ﻳﺎرب،أﺗــﺰﻋــﺰع إﻟﻰ اﻟـﺪهــﺮ
.ﺖ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗــﻮة
َ ﺑﻤﺴﺮﺗـﻚ أﻋﻄﻴ
ت
ُ  ﻓﺼﺮ،ﺻﺮﻓـﺖ وﺟﻬــﻚ ﻋﻨﻰ
.ﻗﻠﻘــﺎ
 وإﻟﻰ إﻟﻬﻲ،إﻟﻴـﻚ ﻳـﺎرب أﺻـﺮخ
 أﻳـﺔ ﻣﻨﻔﻌـﺔ ﻣـﻦ دﻣﻰ.أﺗﻀﺮع
ﺖ إﻟﻰ اﻟﺠﺤﻴــﻢ؟
ُ إذا هﺒﻄ
هـﻞ ﻳﻌﺘــﺮف ﻟـﻚ اﻟﺘــﺮاب أو
ﻳﺨﺒــﺮ ﺑﺤﻘـﻚ؟ ﺳﻤﻊ اﻟــﺮب
 اﻟــﺮب ﺻﺎر ﻟﻲ،ﻓــﺮﺣﻤﻨﻲ
 ﺣـﻮﻟﺖ ﻧـﻮﺣﻲ إﻟﻰ.ﻋــﻮﻧــﺎ
 ﻣـﺰﻗـﺖ ﻣﺴﺤﻲ،ﻓــﺮح ﻟﻲ
 ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺗـﻞ.وﻣﻨﻄﻘﺘﻨﻲ ﺳـﺮورا
 أﻳﻬــﺎ.ﻟـﻚ ﻧﻔﺴﻲ وﻻ ﻳﺤـﺰن ﻗﻠﺒﻲ
اﻟــﺮب إﻟﻬﻲ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ أﻋﺘـﺮف
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻟــﻚ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ

Gebeden van het derde uur

Psalm 33

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛــﻮن

Ik wil de Here te allen tijde
prijzen, bestendig zij zijn lof in
mijn mond. In de Here beroeme
zich mijn ziel; laten de
ootmoedigen het horen en zich
verheugen
Maakt met mij de Here groot, en
laat ons tezamen zijn naam
verheffen. Ik zocht de Here en Hij
antwoordde mij, Hij redde mij uit
al mijn verschrikkingen. Zij
schouwen naar Hem en stralen
van vreugde, en hun aangezicht
zal niet schaamrood worden.
Deze ellendige hier riep en de
Here hoorde, Hij verloste hem uit
al zijn benauwdheden.
De Engel des Heren legert Zich
rondom wie Hem vrezen, en redt
hen. Smaakt en ziet, dat de Here
goed is;
welzalig de man die bij Hem
schuilt. Vreest de Here, gij, zijn
heiligen, want wie Hem vrezen,
hebben geen gebrek.
Jonge leeuwen lijden ontbering en
honger, maar wie de Here zoeken,
hebben geen gebrek aan enig
goed.
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،أﺑﺎرك اﻟــﺮب ﻓﻲ آﻞ وﻗــﺖ
وﻓﻰ آﻞ ﺣﻴــﻦ ﺗﺴﺒﺤﺘﻪ ﻓﻲ
، ﺑﺎﻟــﺮب ﺗﻔﺘﺨــﺮ ﻧﻔﺴﻲ،ﻓﻤﻲ
.ﻳﺴﻤﻊ اﻟــﻮدﻋــﺎء ﻓﻴﻔــﺮﺣﻮن
 ﻟﻨﺮﻓـﻊ،ﻋﻈﻤـﻮا اﻟــﺮب ﻣﻌﻲ
ﺖ إﻟﻰ اﻟــﺮب
ُ  ﻃﻠﺒ.اﺳﻤﻪ ﺟﻤﻴﻌــﺎ
 وﻣﻦ ﺟﻤﻴـﻊ،ﻓﺎﺳﺘﺠـﺎب ﻟﻲ
 ﺗﻘـﺪﻣــﻮا إﻟﻴﻪ.ﻣﺨﺎوﻓﻲ ﻧﺠﺎﻧﻲ
 ووﺟــﻮهﻜــﻢ ﻻ،واﺳﺘﻨﻴــﺮوا
.ﺗﺨـــﺰى
هـﺬا اﻟﻤﺴﻜﻴـﻦ ﺻﺮخ ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻪ
 وﻣﻦ ﺟﻤﻴـﻊ ﺿﻴﻘﺎﺗـﻪ،اﻟــﺮب
 ﻳﻌﺴﻜــﺮ ﻣﻼك اﻟـــﺮب.ﺧﻠﺼـﻪ
.ﺣـﻮل آﻞ ﺧـﺎﺋﻔﻴــﻪ وﻳﻨﺠﻴﻬـــﻢ
ﺐ
َ ذوﻗـﻮا واﻧﻈـﺮوا ﻣﺎ أﻃﻴ
!ب
َ اﻟــﺮ
.ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻜﻞ ﻋﻠﻴـﻪ
،اﺗﻘـﻮا اﻟـﺮب ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻗـﺪﻳﺴﻴﻪ
ﻓﺈن اﻟــﺬﻳـﻦ ﻳﺘﻘــﻮﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌـﻮزهﻢ
، اﻷﻏﻨﻴﺎء اﻓﺘﻘـﺮوا وﺟﺎﻋـﻮا.ﺷﻲء
أﻣﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺒﺘﻐـﻮن اﻟـﺮب ﻓﻼ
.ﻳﻌـﻮزهــﻢ أي ﺧﻴــﺮ
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Komt, kinderen, luistert naar mij,
ik zal u de vreze des Heren leren.
Wie is de man die het leven
begeert, vele dagen wenst om het
goede te genieten?
Bewaar uw tong voor het kwade
en uw lippen voor het spreken van
bedrog;
wijk van het kwade en doe het
goede, zoek de vrede en jaag die
na. De ogen des Heren zijn op de
rechtvaardigen, en zijn oren tot
hun hulpgeroep;
het aangezicht des Heren is tegen
hen die kwaad doen, om hun
gedachtenis van de aarde uit te
roeien. Roepen zij, dan hoort de
Here, en Hij redt hen uit al hun
benauwdheden.
De Here is nabij de gebrokenen
van harten Hij verlost de
verslagenen van geest.
Talrijk zijn de rampen van de
rechtvaardige, maar uit die alle
redt hem de Here;
Hij behoedt al zijn beenderen,niet
een daarvan wordt gebroken. Het
onheil doodt de goddeloze, en wie
de rechtvaardige haten, zullen
ervoor boeten.
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،هﻠــﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨــﻮن اﺳﺘﻤﻌـﻮا ﻟﻲ
.ﻓﺄﻋﻠﻤﻜـﻢ ﻣﺨﺎﻓـﺔ اﻟـﺮب
ﻣﻦ هـﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟـﺬي ﻳﻬـﻮى
 وﻳﺤﺐ أن ﻳـﺮى أﻳﺎﻣﺎ،اﻟﺤﻴﺎة
،ﺻﺎﻟﺤﺔ؟ ﺻﻦ ﻟﺴﺎﻧـﻚ ﻋـﻦ اﻟﺸـﺮ
.وﺷﻔﺘﻴـﻚ ﻋـﻦ اﻟﻨﻄـﻖ ﺑﺎﻟﻐـﺶ
،ﺣـﺪ ﻋـﻦ اﻟﺸـﺮ واﺻﻨﻊ اﻟﺨﻴـﺮ
 ﻓﺈن ﻋﻴﻨﻲ.اﻃﻠﺐ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﺗﺒﻌﻬـﺎ
 وأذﻧﻴـﻪ،اﻟـﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻳﻘـﻴـﻦ
.ﻣﺼﻐﻴﺘـﺎن إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺘﻬــﻢ

،وﺟْﻪ اﻟــﺮب ﺿﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺸـﺮ
.ﻟﻴﻤﺤــﻮ ﻣﻦ اﻷرض ذآﺮهــﻢ
اﻟﺼﺪﻳﻘــﻮن ﺻﺮﺧــﻮا واﻟــﺮب
 وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ،اﺳﺘﺠـﺎب ﻟﻬــﻢ
.ﺷــﺪاﺋﺪهــﻢ ﻧﺠﺎهــﻢ
ﻗـﺮﻳﺐ هـﻮ اﻟــﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺴﺤﻘﻲ
 وﻳﺨﻠﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﻴـﻦ،اﻟﻘﻠـﺐ
.ﺑﺎﻟــﺮوح
،آﺜﻴــﺮة هﻲ أﺣــﺰان اﻟﺼﺪﻳﻘـﻴـﻦ
.وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻳﻨﺠﻴﻬﻢ اﻟــﺮب
،ﻳﺤﻔـﻆ اﻟــﺮب ﺟﻤﻴـﻊ ﻋﻈﺎﻣﻬـﻢ
 ﻳﻤـﻮت.وواﺣـﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻜﺴﺮ
 وﻣﺒﻐﻀﻮ،اﻟﺨﻄـﺎة ﺑﺸﺮهــﻢ
.اﻟﺼﺪﻳـﻖ ﻳﻨـﺪﻣــﻮن

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ
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De Here verlost de ziel van zijn
knechten, allen die bij Hem
schuilen, zullen niet boeten.
Halleluja.

اﻟــﺮب ﻳﻨـﻘـﺬ ﻧﻔــﻮس ﻋـﺒﻴـﺪﻩ وﻻ
.ﻳﻨـﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻜﻠﻴـﻦ ﻋﻠﻴــﻪ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 40

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻷرﺑﻌــﻮن
ﻃـﻮﺑﻰ ﻟﻤـﻦ ﻳـﺘﻌﻄـﻒ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﻳـﻮم اﻟﺸـﺮ ﻳﻨﺠﻴــﻪ،اﻟﻤﺴﻜﻴـﻦ
.اﻟـﺮب
 وﻳﺠﻌﻠـﻪ،اﻟــﺮب ﻳﺤﻔﻈﻪ وﻳﺤﻴﻴـﻪ
 وﻻ،ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻐﺒـﻮﻃـﺎ
.ﻳﺴﻠﻤـﻪ ﻷﻳــﺪي أﻋـﺪاﺋــﻪ

Welzalig hij die acht slaat op de
geringe; ten dage des onheils zal
de Here hem uitkomst geven; de
Here zal hem behoeden en hem in
het leven behouden; hij zal
geprezen worden op aarde; aan de
lust van zijn vijanden geeft Gij
hem niet prijs.
De Here steunt hem op het
ziekbed, in zijn ziekte verandert
Gij geheel zijn legerstede.
Ik zeide: Here, wees mij genadig,
genees mij, want tegen U heb ik
gezondigd.
Mijn vijanden spreken boosaardig
over mij: Wanneer sterft hij, en
zal zijn naam vergaan?
Komt iemand mij bezoeken, hij
spreekt valsheid, zijn hart
verzamelt boosheid, hij gaat het
op straat vertellen.
Allen die mij haten, fluisteren
tezamen over mij, zij denken het
ergste van mij:
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اﻟــﺮب ﻳﻌﻴﻨــﻪ ﻋﻠﻰ ﺳـﺮﻳــﺮ
 إﻧـﻚ رﺗﺒﺖ ﻣﻀﺠﻌﻪ آﻠﻪ،وﺟﻌـﻪ
 أﻧﺎ ﻗـﻠﺖ ﻳـﺎرب.ﻓﻲ ﻣﺮﺿــﻪ
 اﺷﻒ ﻧـﻔﺴﻲ ﻷﻧﻲ ﻗــﺪ،ارﺣﻤﻨﻲ
.ت إﻟﻴــﻚ
ُ أﺧﻄـﺄ
:أﻋـﺪاﺋﻲ ﺗﻘﻮّﻟـﻮا ﻋﻠﻰ ﺷـﺮا
ﻣﺘﻰ ﻳﻤـﻮت وﻳﺒــﺎد اﺳﻤـﻪ؟ اﻟـﺬي
دﺧـﻞ ﻟﻴـﺮاﻧﻲ آﺎن ﻳﺘﻜﻠـﻢ
 وﻗـﻠﺒـﻪ ﻳﻀﻤﺮ ﻟﻪ،ﺑﺎﻟـﺮﻳــﺎء
 ﺛـﻢ آﺎن ﻳﺨـﺮج ﺧﺎرﺟﺎ، ﺷــﺮا
.ﻰ
ّ وﻳﺘﻜﻠــﻢ ﻋﻠ
،ﺗﻬـﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴـﻊ أﻋــﺪاﺋﻲ
.وﺗﺸـﺎوروا ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺴـﻮء
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Een dodelijke kwaal is op hem
uitgestort, nu hij neerligt, staat hij
niet meer op? Zelfs mijn vriend,
op wie ik vertrouwde, die mijn
brood at, heeft zijn hiel tegen mij
opgeheven. Maar Gij, Here, wees
mij genadig en richt mij op, dan
wil ik het hun vergelden. Hieraan
weet ik, dat Gij welgevallen aan
mij hebt, wanneer mijn vijand niet
over mij juicht.
Mij echter, om mijn onschuld
steunt Gij mij, Gij stelt mij voor
uw aangezicht, voor altoos.
Geloofd zij de Here, de God van
Israel, van eeuwigheid en tot in
eeuwigheid. Amen. Halleluja.
Psalm 42
Doe mij recht, o God, en voer
mijn rechtsgeding tegen een volk
zonder godsvrucht; doe mij
ontkomen aan de man van bedrog
en onrecht. Want Gij zijt de God
mijner toevlucht; waarom verstoot
Gij mij? Waarom ga ik in het
zwart vanwege des vijands
onderdrukking? Zend uw licht en
uw waarheid; mogen die mij
geleiden, mij brengen naar uw
heilige bergen naar uw woningen,
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وآﻼﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎ ﻟﻠﻨﺎﻣﻮس رﺗﺒــﻮا
 "أﻻ ﻳﻌــﻮد: ﻗﺎﻟــﻮا،ّﻋﻠﻰ
اﻟــﺮاﻗــﺪ أن ﻳﻘــﻮم؟
ﺣﺘﻰ إﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻟــﺬي
 اﻟــﺬي أآﻞ ﺧﺒــﺰي،وﺛﻘـﺖ ﺑﻪ
 وأﻧﺖ ﻳﺎرب.ﻰ ﻋﻘﺒـﻪ
ّ رﻓــﻊ ﻋﻠ
.ارﺣﻤﻨﻲ وأﻗﻤﻨﻲ ﻓﺄﺟﺎزﻳﻬــﻢ
 ﻷن،ﺑﻬــﺬا ﻋﻠﻤﺖ أﻧــﻚ هــﻮﻳﺘﻨﻲ
.ﻋــﺪوي ﻟــﻦ ﻳﺴــﺮ ﺑﻲ
،أﻣﺎ أﻧـﺎ ﻓﻤﻦ أﺟـﻞ دﻋـﺘﻲ ﻗﺒـﻠﺘﻨﻲ
 ﻣﺒﺎرك.وﺛﺒﺘﻨﻲ أﻣﺎﻣـﻚ إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ
 ﻣﻦ اﻷزل،اﻟـﺮب إﻟﻪ إﺳﺮاﺋﻴــﻞ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.وإﻟﻰ اﻷﺑــﺪ ﻳﻜﻮن

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌــﻮن
اﺣﻜـﻢ ﻟﻲ ﻳــﺎرب واﻧﺘﻘــﻢ
. ﻣﻦ أﻣﺔ ﻏﻴـﺮ ﺑـﺎرة،ﻟﻤﻈﻠﻤﺘﻲ
وﻣﻦ إﻧﺴﺎن ﻇﺎﻟــﻢ وﻏـﺎش
 ﻷﻧـﻚ أﻧﺖ هــﻮ إﻟﻬﻲ،ﻧﺠﻨﻲ
 ﻟﻤـﺎذا أﻗﺼﻴﺘﻨﻲ؟ وﻟﻤﺎذا.وﻗــﻮﺗﻲ
أﺳﻠﻚ آﺌﻴﺒــﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻳﻘــﺔ
ﻋــﺪوي؟ أرﺳــﻞ ﻧــﻮرك
 ﻓﺈﻧﻬﻤـﺎ ﻳﻬـﺪﻳﺎﻧﻨﻲ،وﺣﻘــﻚ
ﺟﺒﻠـﻚ
إﻟﻰ
وﻳﺼﻌـﺪاﻧﻨﻲ
.اﻟﻤﻘــﺪس وإﻟﻰ ﻣﺴﻜﻨـﻚ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ
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zodat ik kan gaan tot Gods altaar,
tot de God mijner jubelende
vreugde,en U love met de citer, o
God, mijn God!
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem
nog loven, mijn Verlosser en mijn
God! Halleluja.

 ﺗﺠــﺎﻩ،ﻓﺄدﺧــﻞ إﻟﻰ ﻣـﺬﺑﺢ اﻟﻠـﻪ
.وﺟـﻪ اﻟﻠــﻪ اﻟــﺬي ﻳﻔــﺮح ﺷﺒﺎﺑﻲ
أﻋﺘـﺮف ﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﺜـﺎرة ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
، ﻟﻤﺎذا أﻧﺖ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ.إﻟﻬﻲ
وﻟﻤﺎذا ﺗـﺰﻋﺠﻴﻨﻨﻲ؟ ﺗﻮآﻠﻲ ﻋﻠﻰ
 ﺧـﻼص،اﻟﻠـﻪ ﻓﺈﻧﻲ أﻋﺘـﺮف ﻟﻪ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.وﺟﻬﻲ هـﻮ إﻟﻬﻲ

Psalm 44
Mijn hart trilt van blijde woorden,
ik draag mijn gedicht een koning
voor, mijn tong is de stift van een
vaardig schrijver. Gij zijt schoner
dan de mensenkinderen,
liefelijkheid is over uw lippen
uitgegoten; daarom heeft God u
voor altoos gezegend.
Gord uw zwaard aan de heup, gij
held, uw majesteit en uw luister;
ja uw luister!
Rijd voorspoedig uit, voor de zaak
van waarheid, ootmoed en recht,
uw rechterhand.
lere u geduchte daden: Uw pijlen
zijn gescherpt, volken zijn onder
u, zij dringen in het hart van des
konings vijanden.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟــﺮاﺑﻊ واﻷرﺑﻌــﻮن
 إﻧﻲ.ﻓـﺎض ﻗـﻠﺒﻲ ﺑﻜﻼم ﺻﺎﻟﺢ
 ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻗـﻠـ ُﻢ،أﺧﺒـﺮ اﻟﻤﻠﻚَ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻲ
 إﻧـﻚ أﺑــﺮع ﺟﻤﺎﻻ.ﺐ ﻣﺎهـﺮ
ٍ آﺎﺗ
.ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺸــﺮ
وﻗـﺪ اﻧﺴﻜﺒﺖ اﻟﻨﻌﻤـﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻠـﺬﻟـﻚ ﺑﺎرآﻚ اﻟﻠـﻪ إﻟﻰ،ﺷﻔﺘﻴـﻚ
 ﺗﻘﻠـﺪ ﺳﻴﻔـﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺨـﺪك.اﻟـﺪهـﺮ
.أﻳﻬـﺎ اﻟﻘــﻮى ﺟـﻼﻟﻚ وﺟﻤﺎﻟﻚ
اﺳﺘﻠـﻪ واﻧﺠﺢ واﻣﻠـﻚ ﻣـﻦ أﺟـﻞ
،اﻟﺤــﻖ واﻟـﺪﻋﺔ واﻟﻌــﺪل
.وﺗﻬﺪﻳــﻚ ﺑﺎﻟﻌﺠﺐ ﻳﻤﻴﻨــﻚ
ﻧﺒـﻠـﻚ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻗـﻠـﺐ أﻋـﺪاء
 اﻟﺸﻌـﻮب،اﻟﻤﻠﻚ أﻳﻬــﺎ اﻟﺠﺒـﺎر
.ﺗﺤﺘـﻚ ﻳﺴﻘﻄــﻮن
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Uw troon, o God, staat voor altoos
en eeuwig, uw koninklijke scepter
is een rechtmatige scepter.
Gij hebt gerechtigheid lief en haat
goddeloosheid; daarom heeft, o
God, uw God u gezalfd met
vreugdeolie
boven
uw
metgezellen;
mirre, aloe en kassia zijn al uw
klederen; uit ivoren paleizen
verheugt
u
snarenspel;
koningsdochters zijn onder uw
geliefden; de gemalin staat aan uw
rechterhand in goud van Ofir.
Hoor, o dochter, en zie, en neig
uw oor, vergeet uw volk en het
huis van uw vader,
laat de koning uw schoonheid
begeren, want hij is uw heer; buig
u dus voor hem neder.
Dan zoeken, o dochter van Tyrus,
de rijksten des volk met
geschenken uw gunst.
Louter
pracht
is
de
koningsdochter daarbinnen, van
goudbrokaat is haar kleed; in
kleurig geborduurde gewaden
wordt zij tot de koning geleid,
jonkvrouwen in haar gevolg,
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آﺮﺳﻴﻚ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ إﻟﻰ دهـﺮ
 ﻗﻀﻴﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ هــﻮ،اﻟـﺪهـﺮ
ﺖ
َ  ﻷﻧـﻚ أﺣﺒﺒ.ﻗﻀﻴﺐ ﻣﻠﻜـﻚ
 ﻣﻦ أﺟــﻞ.ﺖ اﻹﺛــﻢ
َ اﻟﺒـﺮ وأﺑﻐﻀ
هــﺬا ﻣﺴﺤﻚ اﻟﻠــﻪ إﻟﻬـﻚ ﺑـﺰﻳﺖ
.ﻞ ﻣﻦ رﻓﻘﺎﺋـﻚ
َ اﻟﺒﻬﺠـﺔ أﻓﻀ
اﻟﻤـﺮ واﻟﻤﻴﻌﺔ واﻟﺴﻠﻴﺨﺔ ﻃﻴﺐ
 ﻣﻦ ﻗﺼﻮر اﻟﻌﺎج اﻟﺘﻲ.ﺛﻴﺎﺑـﻚ
 ﺑﻨﺎت اﻟﻤﻠـﻮك ﻓﻲ.أﺑﻬﺠﺘﻚ
 ﻗـﺎﻣﺖ اﻟﻤﻠﻜﺔ ﻋﻦ.ﺗﻜﺮﻳﻤﻚ
 ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﺑﺜﻮب ﻣﻮﺷﻰ،ﻳﻤﻴﻨﻚ
. ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺄﻧﻮاع آﺜﻴـﺮة،ﺑﺎﻟﺬهﺐ
اﺳﻤﻌﻲ ﻳﺎ اﺑﻨﺘﻲ واﻧﻈﺮي وأﻣﻴﻠﻲ
ﻲ ﺷﻌﺒـﻚ وﺑﻴـﺖ
ْ ﺴ
َ  واﻧ،أذﻧـﻚ
.أﺑﻴـﻚ
،ﻚ ﻗـﺪ اﺷﺘﻬﻰ ﺣﺴﻨـﻚ
َ ﻓـﺈن اﻟﻤﻠـ
.ﻷﻧﻪ هـﻮ رﺑـﻚ وﻟﻪ ﺗﺴﺠـﺪﻳـﻦ
وﻟﻪ ﺗﺴﺠـﺪ ﺑﻨــﺎت ﺻﻮ َر
 وﻳﺘﺮﺟّﻰ وﺟ َﻬـﻪ،ﺑﺎﻟﻬــﺪاﻳـﺎ
.أﻏﻨﻴــﺎ ُء ﺷﻌﺐ اﻷرض
،آﻞ ﻣﺠـﺪ اﺑﻨـﺔ اﻟﻤﻠـﻚ ﻣﻦ داﺧـﻞ
ﻣﺸﺘﻤﻠـﺔ ﺑﺄﻃـﺮاف ﻣـﻮﺷـﺎة
 ﻣﺰﻳﻨــﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎل،ﺑﺎﻟــﺬهﺐ
ﺧـﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻠـﻚ
ُ  ﺗـﺪ.آﺜﻴـــﺮة
،ﻋـﺬارى ﻓﻲ إﺛــﺮهــﺎ
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haar vriendinnen, worden tot u
gebracht; onder vreugde en jubel
worden zij binnengeleid, zij
komen in des konings paleis.
Op de plaats uwer vaderen zullen
uw zonen staan, gij zult hen tot
vorsten stellen over het ganse
land.
Ik wil uw naam vermelden in alle
geslachten; daarom zullen volken
u loven voor altoos en immer.
Halleluja.

Psalm 45
God is ons een toevlucht en
sterkte, ten zeerste bevonden een
hulp in benauwdheden. Daarom
zullen wij niet vrezen, al
verplaatste zich de aarde,
al wankelden de bergen in het hart
van de zee. Laat bruisen, laat
schuimen haar wateren, laat de
bergen
beven
door
haar
onstuimigheid. Een rivier; haar
stromen verheugen de stad Gods,
de heiligste onder de woningen
des Allerhoogsten. God is in haar
midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het
aanbreken van de morgen.
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.ﺟﻤﻴـﻊ ﻗــﺮﻳﺒﺎﺗﻬـﺎ إﻟﻴﻪ ﻳُﻘـ ﱠﺪ ْﻣـﻦ
 ﻳَـﺪﺧُﻠـﻦ،َﻳﺒْﻠﻐـﻦ ﺑﻔـﺮح واﺑﺘﻬـﺎج
.إﻟﻰ هﻴﻜــﻞ اﻟﻤﻠـﻚ
وﻳﻜـﻮن ﻟـﻚ أﺑﻨﺎ ٌء ﻋﻮﺿﺎ ﻋـﻦ
 ﺗﻘﻴﻤﻬـﻢ رؤﺳـﺎء ﻋﻠﻰ،ﺁﺑﺎﺋـﻚ
 وﻳـﺬآــﺮون،ﺳﺎﺋـﺮ اﻷرض
 ﻣﻦ أﺟـﻞ.اﺳﻤـﻚ ﺟﻴﻼ ﺑﻌـﺪ ﺟﻴـﻞ
ذﻟﻚ ﺗﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌـﻮب ﻳﺎ
 وإﻟﻰ دهـﺮ،اﻟﻠـﻪ إﻟﻰ اﻟـﺪهـﺮ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟــﺪهــﻮر
اﻟﻤﺰﻣـﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷرﺑﻌــﻮن
 وﻣﻌﻴﻨﻨـﺎ،إﻟﻬﻨـﺎ ﻣﻠﺠﺄﻧـﺎ وﻗـﻮﺗﻨـﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋـﺪﻧـﺎ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺘﻨـﺎ ﺟـﺪا
ﻟـﺬﻟـﻚ ﻻ ﻧﺨﺸﻰ إذا ﺗـﺰﻋـﺰﻋـﺖ
،اﻷرض
.واﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﺠﺒﺎل إﻟﻰ ﻗـﻠﺐ اﻟﺒﺤﺎر
،وﺗﺠﻴـﺶ
اﻟﻤﻴـﺎﻩ
ﺗﻌﺞ
.وﺗﺘـﺰﻋــﺰع اﻟﺠﺒﺎل ﺑﻌــﺰﺗــﻪ
ﻣﺠـﺎرى اﻷﻧﻬــﺎر ﺗـﻔــﺮح
.ﻣـﺪﻳﻨـﺔ اﻟﻠــﻪ
 واﻟﻠـﻪ،ﻟﻘــﺪ ﻗــﺪس اﻟﻌﻠﻲ ﻣﺴﻜﻨـﻪ
.ﻓﻲ وﺳﻄﻬــﺎ ﻓـﻠـﻦ ﺗﺘــﺰﻋــﺰع
.ﻳﻌﻴـﻦ اﻟﻠـﻪ وﺟﻬﻬــﺎ
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Volkeren woedden, koninkrijken
wankelden, Hij verhief zijn stem,
de aarde versmolt.
De Here der heerscharen is met
ons, een burcht is ons de God van
Jakob. Komt, aanschouwt de
werken
des
Heren,
die
verwoesting op aarde aanricht,
die oorlogen doet ophouden tot
het einde der aarde, de boog
verbreekt, de lans stukslaat, de
strijdwagens met vuur verbrandt.
Laat af en weet, dat Ik God ben;
Ik ben verheven onder de volken,
verheven op de aarde. De Here der
heerscharen is met ons, een burcht
is ons de God van Jakob.
Halleluja.

Psalm 46
Alle gij volken, klapt in de
handen, juicht Gode toe met
jubelgeroep. Want de Here, de
Allerhoogste, is geducht, een
groot Koning over de ganse aarde.
Hij brengt volken onder ons,
natiën onder onze voeten; Hij
kiest ons erfdeel voor ons uit, de
trots van Jakob, die Hij liefheeft.
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 وﻣﺎﺟـﺖ،اﺿﻄـﺮﺑﺖ اﻷﻣــﻢ
،ﺻﻮﺗــﻪ
أﺑـﺪى
.اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ
 اﻟــﺮب إﻟﻪ.ﻓﺘﺰﻟـﺰﻟﺖ اﻷرض
 ﻧﺎﺻﺮﻧـﺎ هــﻮ إﻟﻪ،اﻟﻘــﻮات ﻣﻌﻨـﺎ
 هﻠــﻢ ﻓﺎﻧﻈﺮوا أﻋﻤﺎل.ﻳﻌﻘــﻮب
 اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺁﻳﺎت ﻋﻠﻰ،اﻟــﺮب
.اﻷرض
اﻟـﺬي ﻳﻨـﺰع اﻟﺤــﺮوب ﻣـﻦ
 ﻳﺴﺤـﻖ ﻗﺴﻴﻬـﻢ.أﻗﺎﺻﻲ اﻷرض
 وﻳﺤــﺮق،وﻳﻜﺴﺮ ﺳﻼﺣﻬــﻢ
.أﺗــﺮاﺳﻬـﻢ ﺑﺎﻟﻨــﺎر
ﺛﺎﺑـﺮوا واﻋﻠﻤـﻮا أﻧﻰ أﻧﺎ هــﻮ
اﻟﻠـﻪ أرﺗﻔــﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﻣــﻢ وأﺗﻌﺎﻟﻰ
 اﻟــﺮب إﻟﻪ اﻟﻘــﻮات.ﻓﻲ اﻷرض
 ﻧﺎﺻﺮﻧــﺎ هــﻮ إﻟﻪ،ﻣﻌﻨـﺎ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻳﻌﻘــﻮب
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺴﺎدس واﻷرﺑﻌــﻮن
،ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣـﻢ ﺻﻔﻘـﻮا ﺑﺄﻳـﺪﻳﻜﻢ
 ﻷن.هﻠﻠﻮا ﻟﻠـﻪ ﺑﺼﻮت اﻻﺑﺘﻬﺎج
 ﻣﻠﻚ،اﻟـﺮب ﻋــﺎل وﻣﺮهــﻮب
.آﺒﻴــﺮ ﻋﻠﻰ آﺎﻓــﺔ اﻷرض
 واﻷﻣــﻢ،أﺧﻀﻊ اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻨــﺎ
 اﺧﺘﺎرﻧـﺎ ﻣﻴﺮاﺛـﺎ،ﺗﺤﺖ أﻗــﺪاﻣﻨـﺎ
. ﺟﻤﺎل ﻳﻌﻘــﻮب اﻟــﺬي أﺣﺒﻪ،ﻟﻪ
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God is opgevaren onder gejuich,
de Here onder bazuingeschal.
Psalmzingt Gode, psalmzingt,
psalmzingt
onze
Koning,
psalmzingt! Want God is de
Koning der ganse aarde,
psalmzingt met een kunstig lied.
God regeert over de volken, God
is gezeten op zijn heilige troon.
De edelen der volken zijn
bijeenvergaderd, als volk van
Abrahams God. Want Godes zijn
de schilden der aarde; Hij is hoog
verheven. Halleluja.

 واﻟــﺮب،ﺻﻌــﺪ اﻟﻠـﻪ ﺑﺘﻬﻠﻴــﻞ
.ﺑﺼﻮت اﻟﺒــﻮق
 رﺗﻠــﻮا،رﺗﻠــﻮا ﻹﻟﻬﻨـﺎ رﺗﻠــﻮا
 ﻷن اﻟــﺮب هــﻮ،ﻟﻤﻠﻴﻜﻨﺎ رﺗﻠــﻮا
.ﻣﻠﻚ اﻷرض آﻠﻬــﺎ
رﺗﻠـﻮا ﺑﻔﻬـﻢ ﻷن اﻟـﺮب ﻗـﺪ ﻣﻠـﻚ
 اﻟﻠـﻪ ﺟﻠـﺲ.ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣــﻢ
.ﻋﻠﻰ آـﺮﺳﻴـﻪ اﻟﻤﻘـﺪس
رؤﺳـﺎء اﻟﺸﻌــﻮب اﺟﺘﻤﻌــﻮا ﻣﻊ
 ﻷن أﻋـﺰاء اﻟﻠـﻪ،إﻟﻪ إﺑـﺮاهﻴــﻢ
.ﻗــﺪ ارﺗﻔﻌــﻮا ﻓﻲ اﻷرض ﺟــﺪا
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

¡¡¡
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Johannes, zijn zegen
zij met ons. Amen.

ﻣﻦ إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ ﻳـﻮﺣﻨﺎ
.اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻣﻴـﻦ

(Johannes 14:26-31, 15:1-3)

3: 15 ، 31-26 :14 ﻳـﻮﺣﻨـﺎ
ﻣﺘﻰ ﺟــﺎء اﻟﻤﻌـﺰى اﻟـﺮوح
اﻟﻘـﺪس اﻟـﺬي ﺳﻴﺮﺳﻠﻪ اﻵب
 ﻓﻬـﻮ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ آﻞ ﺷﻲء،ﺑﺎﺳﻤﻲ
.وﻳﺬآﺮآﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻟﻜـﻢ
 ﺳﻼﻣﻲ أﻧﺎ.ﺳﻼﻣﻲ أﺗـﺮك ﻟﻜـﻢ
 ﻟﻴﺲ آﻤـﺎ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﺎﻟـ ُﻢ.أﻋﻄﻴﻜـﻢ
 ﻻ ﺗﻀﻄـﺮب ﻗﻠـﻮﺑﻜـﻢ.أﻋﻄﻴﻜـﻢ
 ﺳﻤﻌﺘـﻢ أﻧﻰ ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ.وﻻ ﺗﺠـﺰع
.إﻧﻲ أﻣﻀﻰ ﺛـﻢ ﺁﺗﻰ إﻟﻴﻜـﻢ

De Trooster, de Heilige Geest, die
de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal u alles leren en u te binnen
brengen al wat Ik u gezegd heb.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik
u; niet gelijk de wereld die geeft,
geef Ik hem u. Uw hart worde niet
ontroerd of versaagd. Gij hebt
gehoord, dat Ik tot u gezegd heb;
Ik ga heen en kom tot u.
Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u
verblijd hebben, omdat Ik tot de
Vader ga, want de Vader is meer
dan Ik. En nu heb Ik het u gezegd,
eer het geschiedt, opdat gij
geloven moogt, wanneer het
geschiedt.
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ﻟـﻮ آﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒـﻮﻧﻨﻲ ﻟﻜﻨﺘـﻢ
ﺗﻔـﺮﺣـﻮن ﻷﻧﻲ أﻣﻀﻰ إﻟﻰ
 وﻗـﺪ. ﻷن أﺑﻰ أﻋﻈـ ُﻢ ﻣﻨﻰ،اﻵب
،ﺖ ﻟﻜﻢ اﻵن ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻜـﻮن
ُ ﻗﻠـ
.ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻰ آﺎن ﺗـﺆﻣﻨـﻮن
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Niet veel zal Ik meer met u
spreken, want de overste der
wereld komt en heeft aan Mij
niets, maar de wereld moet weten,
dat Ik de Vader liefheb en zo doe,
als Mij de Vader geboden heeft.
Staat op, laten wij vanhier gaan.
Ik ben de ware wijnstok en mijn
Vader is de landman. Elke rank
aan Mij, die geen vrucht draagt,
neemt Hij weg, en elke die wel
vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij
meer vrucht drage.
Gij zijt nu rein om het woord, dat
Ik tot u gesproken heb; blijft in
Mij, gelijk Ik in u.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

،ﻟﺴﺖ أآﻠﻤﻜـﻢ آﻼﻣـﺎ آﺜﻴـﺮا ﺑﻌـﺪ
ت وﻟﻴﺲ
ٍ ﻷن رﺋﻴﺲ هـﺬا اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﺁ
 ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠـ َﻢ.ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﻲ ٌء
 وآﻤﺎ،اﻟﻌﺎﻟـ ُﻢ أﻧﻨﻲ أﺣﺐ أﺑﻰ
،أوﺻﺎﻧﻲ أﺑﻰ هﻜـﺬا أﻓﻌـﻞ
.ﻗـﻮﻣـﻮا ﻧﻨﻄﻠـﻖ ﻣﻦ هﻬﻨـﺎ
أﻧﺎ هــﻮ اﻟﻜـﺮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ وأﺑﻰ
.اﻟﻜــﺮام
ﻲ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺜﻤــﺮ
ّ آﻞ ﻏﺼﻦ ﻓ
 وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺜﻤــﺮ ﻳﻨﻘﻴﻪ.ﻳﻘﻄﻌﻪ
.ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺑﺜﻤـﺮ أآﺜــﺮ
وأﻧﺘـﻢ ﻣﻦ ﻗﺒْﻞ أﻧﻘﻴـﺎ ُء ﻣﻦ أﺟـﻞ
 اﺛﺒﺘــﻮا.اﻟﻜﻼم اﻟـﺬي آﻠﻤﺘﻜـﻢ ﺑﻪ
.ﻓﻲ وأﻧـﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻜــﻢ
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ

¡¡¡
Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.
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ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ
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Gebeden na het Evangelie
Uw Heilige Geest, o Heer, die U
neergezonden hebt op Uw heilige
discipelen en geëerde apostelen op
het derde uur, neem Hem niet van
ons weg, o goede Heer, maar
vernieuw Hem in ons innerlijk.
Schep mij een rein hart, o God, en
vernieuw in mijn binnenste een
vaste geest. Verwerp mij niet van
Uw aangezicht, en neem Uw
Heilige Geest niet van mij.

ﻗﻄـﻊ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ
روﺣـﻚ اﻟﻘـﺪوس ﻳﺎرب اﻟـﺬي
أرﺳﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴـﺬك اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
ورﺳﻠﻚ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 هـﺬا ﻻ ﺗﻨﺰﻋـﻪ ﻣﻨﺎ أﻳﻬـﺎ،اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
. ﻟﻜﻦ ﺟـﺪدﻩ ﻓﻲ أﺣﺸﺎﺋﻨـﺎ،اﻟﺼﺎﻟﺢ
،ﻲ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
ﻗـﻠﺒـًﺎ ﻧـﻘﻴـًﺎ اﺧﻠـﻖ ﻓ ﱠ
وروﺣـًﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺟـﺪد ﻓﻲ
 ﻻ ﺗﻄـﺮﺣﻨﻲ ﻣﻦ ﻗــﺪام.أﺣﺸﺎﺋﻲ
 وروﺣـﻚ اﻟﻘـﺪوس ﻻ،وﺟﻬــﻚ
.ﺗﻨـﺰﻋﻪ ﻣﻨﻰ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

O Heer, die Uw Heilige Geest
neergezonden hebt op Uw heilige
discipelen en geëerde apostelen op
het derde uur, neem Hem niet van
ons weg, o goede Heer.
Maar wij vragen U Hem te
vernieuwen in ons innerlijk, o
onze Heer Jezus Christus, Zoon
van God, het Woord, tot een vaste
en levengevende geest, een geest
van profetie en reinheid, een geest
van heiligheid, gerechtigheid en
macht, o Almachtige, want Gij zijt
het licht van onze zielen.

ﺖ روح
َ أﻳﻬﺎ اﻟــﺮب اﻟــﺬي أرﺳﻠ
ﻗـﺪﺳـﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬك اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴﻦ
ورﺳﻠﻚ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 هــﺬا ﻻ ﺗﻨـﺰﻋـﻪ ﻣﻨﺎ أﻳﻬـﺎ،اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺄﻟﻚ أن ﺗﺠــﺪدﻩ.اﻟﺼﺎﻟﺢ
 ﻳﺎرﺑﻨﺎ ﻳﺴﻮع،ﻓﻲ أﺣﺸﺎﺋﻨـﺎ
 روﺣـﺎ،اﻟﻤﺴﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﻠـﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ
 روح اﻟﻨﺒـﻮءة،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ وﻣﺤﻴﻴـﺎ
اﻟﻘــﺪاﺳـﺔ
روح
،واﻟﻌﻔـﺔ
 أﻳﻬﺎ اﻟﻘـﺎدر،واﻟﻌــﺪاﻟـﺔ واﻟﺴﻠﻄـﺔ
 ﻷﻧـﻚ أﻧﺖ هــﻮ،ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﻲء
.ﺿﻴﺎء ﻧﻔــﻮﺳﻨــﺎ

82

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ

Gebeden van het derde uur

O Gij die ieder mens verlicht die
in de wereld komt, ontferm U over
ons.

ﻳﺎﻣﻦ ﻳﻀﺊ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺁت إﻟﻰ
. ارﺣﻤﻨﺎ،اﻟﻌﺎﻟــﻢ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

O Moeder Gods, u bent de ware
wijnstok, die de tros van het leven
draagt. Wij vragen u, o vol van
genade, tezamen met de apostelen
om de verlossing van onze zielen.
Gezegend zij de Heer onze God.
Gezegend zij de Heer dag aan dag.
Hij bereidt ons de weg, want Hij
is de God van onze verlossing.

ﻳﺎ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ أﻧﺖ هﻲ اﻟﻜـﺮﻣﺔ
،اﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻨﻘـﻮد اﻟﺤﻴـﺎة
،ﻧﺴﺄﻟﻚ أﻳﺘﻬـﺎ اﻟﻤﻤﻠـﻮءة ﻧﻌﻤــﺔ
 ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺧﻼص،ﻣﻊ اﻟــﺮﺳﻞ
. ﻣﺒﺎرك اﻟــﺮب إﻟﻬﻨﺎ.ﻧﻔـﻮﺳﻨــﺎ
،ﻣﺒﺎرك اﻟــﺮب ﻳـﻮﻣـﺎ ﻓـﻴـﻮﻣﺎ
.ﻳﻬﻴﺊ ﻃﺮﻳﻘﻨـﺎ ﻷﻧﻪ إﻟﻪ ﺧﻼﺻﻨــﺎ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

O Hemelse Koning, Trooster,
Geest der waarheid, alomtegenwoordig, die alles vervult, Schat
van het goede, Gever van het
leven; kom, gewaardig U in ons te
wonen en reinig ons van alle smet,
o goede Heer, en verlos onze
zielen.

،أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌــﺰى
 اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ آﻞ،روح اﻟﺤﻖ
 آﻨــﺰ،ﻣﻜﺎن واﻟﻤﺎﻟﺊ اﻟﻜﻞ
، وﻣﻌﻄﻰ اﻟﺤﻴـﺎة،اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت
،هﻠــﻢ ﺗﻔﻀﻞ وﺣـﻞ ﻓﻴﻨــﺎ
وﻃﻬﺮﻧــﺎ ﻣـﻦ آﻞ دﻧـﺲ أﻳﻬـﺎ
. وﺧﻠﺺ ﻧـﻔـﻮﺳﻨــﺎ،اﻟﺼﺎﻟﺢ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى
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Zoals U met Uw discipelen was, o
Verlosser, en hen de vrede gaf,
kom, wees ook met ons en schenk
ons Uw vrede, verlos ons en red
onze zielen.

آﻤﺎ آﻨﺖ ﺗﻼﻣﻴﺬك أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺨﻠﺺ
 هﻠﻢ أﻳﻀﺎ آﻦ،وأﻋﻄﻴﺘﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﻣﻌﻨﺎ واﻣﻨﺤﻨﺎ ﺳﻼﻣـﻚ وﺧﻠﺼﻨﺎ
.وﻧﺞ ﻧـﻔــﻮﺳﻨـﺎ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

Wanneer wij in Uw heilige tempel
staan, worden wij gerekend tot
hen die in de hemel staan. O
Moeder Gods, u bent de poort des
hemels, open voor ons de poort
van genade.

إذا ﻣــﺎ وﻗـﻔﻨـﺎ ﻓﻲ هﻴﻜﻠـﻚ
اﻟﻤﻘــﺪس ﻧﺤﺴﺐ آﺎﻟﻘﻴــﺎم ﻓﻲ
 أﻧﺖ هﻲ، ﻳﺎ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ.اﻟﺴﻤﺎء
 اﻓـﺘﺤﻲ ﻟﻨــﺎ ﺑﺎب،ﺑﺎب اﻟﺴﻤﺎء
.اﻟـﺮﺣﻤــﺔ

@@@
Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal
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:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)
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SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.O
Heer, God der machten, wees met
ons, want wij hebben geen andere
bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.
Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,de
verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is. Handel volgens Uw
genade, o Heer, en niet naar onze
zonden.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt …
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 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠـﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠـﺪك وآﺮاﻣﺘﻚ
ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آـﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
ﺣﻞ واﻏﻔـﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨـﺎهـﺎ ﺑﻤﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻲ
 اﻟﺨﻔﻴــﺔ،ﻓﻌﻠﻨـﺎهــﺎ ﺑﻐﻴــﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
 ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮهــﺎ.واﻟﻈﺎهــﺮة
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘــﺪوس،ﻟﻨﺎ
 آـﺮﺣﻤﺘـﻚ.اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.ﻳﺎرب وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜﺮ
... اﻟﺴﻤــﻮات
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Absolutie van het derde uur
(Terts)

ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ

O God van alle barmhartigheid en
Heer van alle vertroosting, die ons
te allen tijde getroost heeft met de
troost van Uw Heilige Geest;
wij danken U dat U ons tot het
gebed hebt geleid in dit heilige
uur, waarin U in overvloed de
genade van Uw Heilige Geest
heeft uitgestort over Uw heilige
discipelen en geëerde zalige
apostelen, als tongen van vuur.
Wij vragen en bidden U, o
Menslievende, aanvaard onze
gebeden,
vergeef onze zonden en zend de
genade van Uw Heilige Geest op
ons neer. Reinig ons van alle smet
naar lichaam en geest en leid ons
tot een geestelijke levenswandel,
zodat wij door de geest wandelen
en niet de begeerten van het vlees
vervullen.
Maak ons waardig U te dienen in
reinheid en rechtvaardigheid, alle
dagen van ons leven, want U komt
toe glorie, eer en roem, tezamen
met Uw Goede Vader en de
Heilige Geest, nu en altijd en tot
in eeuwigheid. Amen.

ﻳﺎ إﻟﻪ آﻞ اﻟـﺮأﻓﺎت ورب آﻞ
 اﻟــﺬي ﻋــﺰاﻧﺎ آﻞ ﺣﻴــﻦ،ﻋــﺰاء
،ﺑﻌــﺰاء روﺣــﻚ اﻟﻘــﺪوس
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ﻧﺸﻜﺮك ﻷﻧﻚ أﻗﻤﺘﻨﺎ ﻟﻠﺼﻼة ﻓﻲ
 اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬـﺎ،هﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
أﻓﻀﺖ ﻧﻌﻤﺔ روﺣـﻚ اﻟﻘـﺪوس
ﺑﻐﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬك اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴﻦ
ورﺳﻠﻚ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴـﻦ اﻟﻄﻮﺑﺎوﻳﻴﻦ
.ﻣﺜـﻞ أﻟﺴﻨﺔ ﻧــﺎر
ﻧﺴﺄل وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﺐ
، اﻗﺒﻞ إﻟﻴﻚ ﺻﻠﻮاﺗﻨﺎ،اﻟﺒﺸﺮ
 وأرﺳـﻞ،واﻏﻔــﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
،ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﻧﻌﻤﺔ روﺣـﻚ اﻟﻘـﺪوس
وﻃﻬﺮﻧﺎ ﻣﻦ آﻞ دﻧﺲ اﻟﺠﺴﺪ
 واﻧﻘﻠﻨــﺎ إﻟﻰ ﺳﻴــﺮة،واﻟــﺮوح
 ﻟﻜﻲ ﻧﺴﻠﻚ ﺑﺎﻟــﺮوح،روﺣﺎﻧﻴــﺔ
.وﻻ ﻧﻜﻤﻞ ﺷﻬــﻮة اﻟﺠﺴــﺪ
واﺟﻌﻠﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﺨﺪﻣﻚ
 ﻷﻧﻪ.ﺑﻄﻬﺎرة وﺑـﺮ آﻞ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ﻳﻠﻴـﻖ ﺑﻚ اﻟﻤﺠﺪ واﻟﻜﺮاﻣﺔ
 ﻣﻊ أﺑﻴﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ،واﻟﻌﺰة
 اﻵن وآﻞ أوان،واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.وإﻟﻰ اﻷﺑﺪ أﻣﻴــﻦ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ

Gebeden van het derde uur

Slotgebed na ieder uur:

ﻃﻠﺒـﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺁﺧــﺮ آﻞ ﺳﺎﻋــﺔ

Ontferm U over ons, o God,
ontferm U over ons, U die op alle
tijden en op alle uren in de hemel
en op aarde wordt aanbeden en
verheerlijkt.
Christus, onze goede God,
lankmoedig en vol ontferming,
grootmoedig in medeleven, U
houdt van de rechtvaardigen en
ontfermt zich over de zondaars, van
wie ik de eerste ben.
U wilt niet de dood van de zondaar,
maar dat hij zich bekeert en leeft.
U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen
zal.
O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden.
Heilig onze geesten, reinig onze
lichamen, leid onze gedachten,
zuiver onze bedoelingen, genees
onze ziekten, en vergeef onze
zonden. Bewaar ons voor alle
verdriet en alle hartzeer.

87

.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺛﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
ﻳﺎ ﻣـﻦ ﻓﻲ آﻞ وﻗـﺖ وآﻞ
 ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ،ﺳﺎﻋـﺔ
. ﻣﺴﺠـﻮد ﻟﻪ وﻣﻤﺠـﺪ،اﻷرض
 اﻟﻄﻮﻳـﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
، اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟﺮﺣﻤـﺔ،اﻟــﺮوح
 اﻟـﺬي ﻳﺤﺐ،اﻟﺠـﺰﻳـﻞ اﻟﺘﺤﻨﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴـﻦ وﻳـﺮﺣــﻢ اﻟﺨﻄـﺎة
.اﻟـﺬﻳـﻦ أوﻟﻬــﻢ أﻧــﺎ
اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺸﺎء ﻣﻮت اﻟﺨﺎﻃﺊ
 اﻟـﺪاﻋﻲ.ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ﻳـﺮﺟﻊ وﻳﺤﻴـﺎ
اﻟﻜﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻼص ﻷﺟﻞ
.اﻟﻤـﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺘﻈــﺮة
ﻳﺎرب اﻗﺒـﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 ﺳﻬـﻞ.وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
 وأرﺷﺪﻧــﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
.ﺑﻮﺻﺎﻳﺎك
. ﻃﻬـﺮ أﺟﺴﺎﻣﻨـﺎ.ﻗـﺪس أرواﺣﻨـﺎ
 اﺷﻒ. ﻧـﻖ ﻧﻴﺎﺗﻨـﺎ.ﻗـﻮم أﻓﻜﺎرﻧـﺎ
.أﻣـﺮاﺿﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
وﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺣـﺰن رديء
.ووﺟـﻊ ﻗﻠـﺐ
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Omgeef ons met Uw heilige
engelen zodat wij, geleid en
bewaard door hun heerschare, de
eenheid van het geloof en de kennis
van Uw ontastbare en onbegrensde
heerlijkheid bereiken, want U bent
gezegend tot in eeuwigheid.
Amen.

،أﺣﻄﻨـﺎ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
ﺑﻤﻌﺴﻜﺮهـﻢ
ﻧﻜــﻮن
ﻟﻜﻲ
 ﻟﻨﺼﻞ،ﻣﺤﻔﻮﻇﻴـﻦ وﻣﺮﺷﺪﻳـﻦ
إﻟﻰ اﺗﺤﺎد اﻹﻳﻤﺎن وإﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﻣﺠـﺪك ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮس وﻏﻴـﺮ
 ﻓﺈﻧـﻚ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ،اﻟﻤﺤـﺪود
. أﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ

Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt…

اﻟﻠﻬــﻢ اﺟﻌـﻠـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ أن
:ﻧﻘــﻮل ﺑﺸﻜــﺮ
...أﺑـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
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¨
SEXT

ﺻــﻼة اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺴــﺎدﺳــﺔ
)اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺸـﺮ ﻇﻬـﺮًا(
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)(12:00 – hoogste zonnestand

ﻓﻲ ﻣﺜـﻞ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ ﺗـﻢ ﺗﻌﻠﻴـﻖ
ﻳﺴـﻮع ﻋـﻠﻲ اﻟﺼـﻠﻴـﺐ ودﻗـﻮا
ﻳـﺪﻳـﻪ ورﺟﻠﻴـﻪ ﺑـﺎﻟﻤﺴـﺎﻣﻴـﺮ،
ﻼ وﻣـﺮًا ﻟﻴﺸـﺮب
وأﻋﻄـﻮﻩ ﺧـ ً
ﻣﻨـﻪ.

(Op dit uur werd Jezus
gekruisigd en in Zijn handen
en voeten werden nagels
geslagen. Hij kreeg azijn en
)mirre te drinken
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Inleiding tot iedere getijde:

:ﻣﻘــﺪﻣـﺔ آـﻞ ﺳــﺎﻋـﺔ

Onze Vader blz. 18
Dankgebed blz. 19
Psalm 51
blz. 21

18 ص
أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
19 ص
ﺻـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
21  ص50 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ال

Dan wordt gezegd:

: ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ هـﺬا ﻳﻘــﺎل

De lofprijzing van het zesde uur
van deze gezegende dag offer ik
aan Christus, mijn Koning en God
en vraag Hem vergeving van mijn
zonden. Uit de Psalmen van David
de Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.

ﺗﺴﺒﺤﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ
 أﻗـﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ،اﻟﻨﻬﺎر اﻟﻤﺒﺎرك
 وأرﺟـﻮﻩ أن ﻳﻐﻔـﺮ،ﻣﻠﻜﻲ وإﻟﻬﻲ
 ﻣـﻦ ﻣـﺰاﻣﻴـﺮ داود.ﻟﻲ ﺧﻄﺎﻳﺎي
. ﺁﻣﻴـﻦ. اﻟﻨﺒﻲ ﺑـﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ

Psalm 53

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺨﻤﺴﻮن
 وﺑﻘـﻮﺗـﻚ،اﻟﻠﻬـﻢ ﺑﺎﺳﻤـﻚ ﺧﻠﺼﻨﻲ
.اﺣﻜــﻢ ﻟﻲ
 وأﻧﺼﺖ،اﺳﺘﻤـﻊ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺻﻼﺗﻲ
 ﻓﺈن اﻟﻐــﺮﺑﺎء.إﻟﻰ آــﻼم ﻓﻤﻲ
 واﻷﻗـﻮﻳــﺎء،ﻗــﺪ ﻗـﺎﻣــﻮا ﻋﻠﻲ
 ﻟـﻢ ﻳﺠﻌﻠـﻮا اﻟﻠـﻪ.ﻃﻠﺒــﻮا ﻧﻔﺴﻲ
.أﻣﺎﻣﻬــﻢ
 واﻟــﺮب،هــﻮذا اﻟﻠـﻪ ﻋـﻮﻧﻲ
 ﻳــﺮد اﻟﺸــﺮور،ﻧـﺎﺻﺮ ﻧﻔﺴﻲ
ﺑﺤﻘــﻚ
،أﻋــﺪاﺋﻲ
ﻋﻠﻰ
.اﺳﺘﺄﺻﻠﻬــﻢ

O God, verlos mij door uw naam,
verschaf mij recht door uw kracht.
O God, hoor mijn gebed, neem ter
ore de redenen van mijn mond.
Want vreemden staan tegen mij
op, geweldenaars staan mij naar
het leven; zij houden God niet
voor ogen.
Zie, God is mij een helper, de
Here is het, die mij schraagt. Hij
zal het kwaad vergelden aan wie
mij benauwen, verdelg hen in uw
trouw.
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Ik zal U vrijwillig offers brengen,
ik zal uw naam loven, Here, want
hij is goed; omdat Hij mij gered
heeft uit alle benauwdheid, zodat
mijn oog met vreugde op mijn
vijanden zag. Halleluja.

 وأﻋﺘــﺮف،ﻓﺄذﺑﺢ ﻟﻚ ﻃﺎﺋﻌــﺎ
.ﻻﺳﻤـﻚ ﻳﺎرب ﻓـﺈﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ﻷﻧــﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸـﺪاﺋــﺪ
 وﺑﺄﻋــﺪاﺋﻲ ﻧﻈــﺮت،ﻧﺠﻴﺘﻨﻲ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻋﻴﻨـﺎي

Psalm 56

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺴﺎدس واﻟﺨﻤﺴﻮن
 ﻓﺈﻧـﻪ،ارﺣﻤﻨﻲ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ارﺣﻤﻨﻲ
 وﺑﻈﻞ.ﺖ ﻧﻔﺴﻲ
ْ ﻋﻠﻴـﻚ ﺗـﻮآﻠ
ﺟﻨﺎﺣﻴــﻚ أﻋﺘﺼﻢ إﻟﻰ أن ﻳﻌﺒــﺮ
.اﻹﺛــﻢ

Wees mij genadig, o God, wees
mij genadig, want bij U schuilt
mijn ziel; ja, in de schaduw van
uw vleugelen zal ik schuilen,
totdat het onheil voorbij is.
Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, die het voor mij
voleindigt. Hij zal van de hemel
zenden en mij verlossen, als Hij te
schande gemaakt heeft wie mij
vertrapt;
God zal zijn goedertierenheid en
waarheid zenden. Ik lig neder te
midden van leeuwen, vlammen
spuwende mensenkinderen; hun
tanden zijn speer en pijlen, hun
tong een scherp zwaard.
Verhef U boven de hemelen, o
God; uw heerlijkheid zij over de
ganse aarde. Zij spanden een net
voor mijn schreden, zij bogen
mijn ziel terneer,
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 اﻹﻟﻪ،أﺻــﺮخ إﻟﻰ اﻟﻠـﻪ اﻟﻌﻠﻲ
.اﻟﻤﺤﺴﻦ إﻟﻰ
،أرﺳـﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺨﻠﺼﻨﻲ
وﺟﻌــﻞ اﻟﻌــﺎر ﻋﻠﻰ اﻟــﺬﻳـﻦ
.ﻳﻄﺄوﻧﻨﻲ
،أرﺳﻞ اﻟﻠـﻪ رﺣﻤﺘـﻪ وﺣﻘـﻪ
وﺧﻠﺺ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺑﻴـﻦ اﻷﺷﺒﺎل
 أﺳﻨﺎن أﺑﻨـﺎء.إذ ﻧﻤﺖ ﻣﻀﻄﺮﺑــﺎ
 وﻟﺴﺎﻧﻬـﻢ،اﻟﺒﺸــﺮ ﺳﻼح وﺳﻬـﺎم
.ﺳﻴﻒ ﻣـﺮهــﻒ
،اﻟﻠﻬـﻢ ارﺗﻔـﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻮات
وﻟﻴـﺮﺗﻔـﻊ ﻣﺠـﺪك ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋـﺮ
 ﻧﺼﺒـﻮا ﻟـﺮﺟﻠﻲ ﻓﺨﺎﺧـﺎ.اﻷرض
،وأﺣﻨــﻮا ﻧﻔﺴﻲ
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zij groeven een kuil voor mijn
aangezicht, zij vielen daar
middenin. Mijn hart is gerust, o
God, mijn hart is gerust; ik wil
zingen, ja psalmzingen. Waak op,
mijn ziel, waak op, harp en citer;
ik wil het morgenrood wekken.
Ik zal U loven, o Here, onder de
volken, ik zal U psalmzingen
onder de natien; want hemelhoog
is uw goedertierenheid, tot aan de
wolken reikt uw trouw.
Verhef U boven de hemelen, o
God; uw heerlijkheid zij over de
ganse aarde. Halleluja.

Psalm 60
Hoor toch, o God, mijn smeking,
sla acht op mijn gebed. Van het
einde des lands roep ik tot U,
omdat mijn hart bezwijkt; leid mij
op een rots die mij te hoog zou
zijn.
Want Gij zijt mij een schuilplaats
geweest, een sterke toren tegen de
vijand. Laat mij in uw tent voor
altoos vertoeven, laat mij schuilen,
geborgen onder uw vleugelen.
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ﺣﻔـﺮوا ﻗـﺪام وﺟﻬﻲ ﺣﻔــﺮة
 ﻣﺴﺘﻌـﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺎ.ﻓﺴﻘﻄﻮا ﻓﻴﻬـﺎ
 أﺳﺒﺢ وأرﺗـﻞ، ﻣﺴﺘﻌـﺪ ﻗﻠﺒﻲ،اﻟﻠـﻪ
،ﻓﻲ ﺗﻤﺠﻴـﺪي اﺳﺘﻴﻘـﻆ ﻳﺎ ﻣﺠـﺪي
.اﺳﺘﻴﻘـﻆ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺰﻣﺎر واﻟﻘﻴﺜـﺎرة
 أﻋﺘـﺮف ﻟﻚ.أﻧـﺎ أﺳﺘﻴﻘـﻆ ﻣﺒﻜـﺮا
 وأرﺗـﻞ ﻟﻚ،ﻓﻲ اﻟﺸﻌـﻮب ﻳﺎرب
 ﻷن رﺣﻤﺘـﻚ ﻗـﺪ.ﻓﻲ اﻷﻣـﻢ
 وإﻟﻰ،ﻋﻈﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻤـﻮات
 اﻟﻠﻬـﻢ ارﺗﻔـﻊ.اﻟﺴﺤﺎب ﻋـﺪﻟﻚ
 وﻟﻴـﺮﺗﻔـﻊ،ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤـﻮات
.ﻣﺠـﺪك ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋـﺮ اﻷرض
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺴﺘﻮن
 وأﺻﻎ،اﺳﺘﻤـﻊ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻃـﻠـﺒﺘﻲ
 ﻣﻦ أﻗـﺎﺻﻲ.إﻟﻰ ﺻﻼﺗﻲ
 ﻋﻨﺪﻣـﺎ،اﻷرض ﺻـﺮﺧﺖ إﻟﻴـﻚ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺨــﺮة.ﺿﺠــﺮ ﻗﻠﺒﻲ
.رﻓﻌﺘﻨﻲ وأرﺷــﺪﺗﻨﻲ
 وﺑــﺮﺟــﺎ،ت رﺟﺎﺋﻲ
َ ﺻـﺮ
.ﺣﺼﻴﻨـﺎ ﻓﻲ وﺟـﻪ اﻟﻌـﺪو
،ﻓﺄﺳﻜـﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨـﻚ إﻟﻰ اﻟـﺪهــﺮ
.وأﺳﺘﻈﻞ ﺑﺴﺘــﺮ ﺟﻨﺎﺣﻴــﻚ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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Want Gij, o God, hebt gehoord naar
mijn geloften, Gij hebt het erfdeel
gegeven van hen die uw naam
vrezen.
Voeg dagen toe aan de dagen van
de koning, mogen zijn jaren duren
als van geslacht tot geslacht; moge
hij voor altoos tronen voor Gods
aangezicht, beschik goedertierenheid en trouw, dat zij hem
behoeden.
Dan wil ik uw naam voor immer
psalmzingen, terwijl ik dag aan dag
mijn geloften betaal. Halleluja.

ﻷﻧـﻚ أﻧـﺖ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﺳﺘﻤﻌـﺖ
 أﻋﻄﻴﺖ ﻣﻴــﺮاﺛــﺎ،ﺻﻠــﻮاﺗﻲ
.ﻟﺨﺎﺋﻔﻲ اﺳﻤــﻚ
،ﺗـﺰﻳــﺪ اﻟﻤﻠﻚ أﻳﺎﻣــﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺎﻣﻪ
.ﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻨ ّﻴـﻪ
َ وﺳﻨﻴـ
 وﻳــﺪوم إﻟﻰ،إﻟﻰ ﺟﻴــﻞ ﻓﺠﻴــﻞ
 رﺣﻤﺘــﻚ.اﻷﺑــﺪ ﻗــﺪام اﻟﻠــﻪ
.وﺣﻘــﻚ ﻳﺤﻔﻈــﺎﻧـﻪ

Psalm 62

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻮن
 ﻷن، إﻟﻴـﻚ أﺑﻜــﺮ،ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ إﻟﻬﻲ
 ﻟﻜﻲ ﻳـﺰهـﺮ.ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻄﺸﺖ إﻟﻴﻚ
ﻟـﻚ ﺟﺴﺪي ﻓﻲ أرض ﻣﻘـﻔــﺮة
وﻣﻮﺿﻊ ﻏﻴــﺮ ﻣﺴﻠــﻮك وﻣﻜﺎن
 هﻜﺬا ﻇﻬـﺮت ﻟﻚ ﻓﻲ.ﺑﻼ ﻣـﺎء
. ﻷرى ﻗﻮﺗـﻚ وﻣﺠـﺪك،اﻟﻘـﺪس
،ﻷن رﺣﻤﺘﻚ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة
.ﺷﻔﺘــﺎي ﺗﺴﺒﺤﺎﻧــﻚ
،ﻟــﺬﻟﻚ أﺑﺎرآــﻚ ﻓﻲ ﺣﻴــﺎﺗﻲ
 ﻓـﺘﺸﺒـﻊ.وﺑﺎﺳﻤﻚ أرﻓــﻊ ﻳــﺪي
.ﻧﻔﺴﻲ آﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺤــﻢ ودﺳــﻢ
.ﺑﺸﻔـﺎﻩ اﻻﺑﺘﻬﺎج ﻧﺒـﺎرك اﺳﻤــﻚ

O God, Gij zijt mijn God, U zoek
ik, mijn ziel dorst naar U, mijn
vlees smacht naar U, in een dor en
dorstig land, zonder water.
Zo heb ik U in het heiligdom
aanschouwd, ziende uw sterkte en
uw heerlijkheid.
Want uw goedertierenheid is beter
dan het leven; mijn lippen zullen
U roemen.
Zo wil ik U prijzen mijn leven
lang, in uw naam mijn handen
opheffen. Als met vet en merg
word ik verzadigd, mijn mond
looft met jubelende lippen,
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هﻜــﺬا أرﺗــﻞ ﻻﺳﻤـﻚ إﻟﻰ دهــﺮ
 ﻷﻓﻲ ﻧــﺬوري ﻳـﻮﻣــﺎ،اﻟــﺪهــﻮر
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻓﻴــﻮﻣـﺎ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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wanneer ik Uwer gedenk op mijn
legerstede, in nachtwaken over U
peins. Want Gij zijt mij een hulp
geweest, in de schaduw van uw
vleugelen jubel ik.
Mijn ziel is aan U verkleefd, uw
rechterhand houdt mij vast.
Maar wie mijn leven zoeken te
verderven, zullen komen in de
diepten der aarde.
Men zal hen overleveren aan de
macht van het zwaard, zij zullen
een prooi der vossen worden.
Maar de koning zal zich in God
verheugen; ieder die bij Hem
zweert, zal zich beroemen, omdat
de mond der leugensprekers wordt
gestopt. Halleluja.

Psalm 66
God zij ons genadig en zegene
ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons
lichten; opdat men op aarde uw
weg kenne, onder alle volken uw
heil.
Dat de volken U loven, o God; dat
de volken altegader U loven.
Dat de natien zich verheugen en
jubelen, omdat Gij de volken in
rechtmatigheid richt, en de natien
op de aarde leidt
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،آﻨﺖ أذآـﺮك ﻋﻠﻰ ﻓــﺮاﺷﻲ
وﻓﻰ أوﻗـﺎت اﻷﺳﺤــﺎر آﻨﺖ
 ﻷﻧـﻚ ﺻﺮت ﻟﻲ.أرﺗــﻞ ﻟـﻚ
. وﺑﻈﻞ ﺟﻨﺎﺣﻴــﻚ أﺑﺘﻬـﺞ،ﻋـﻮﻧــﺎ
 وﻳﻤﻴﻨـﻚ،اﻟﺘﺤﻘﺖ ﻧﻔﺴﻲ وراءك
.ﻋﻀﺪﺗﻨﻲ
،أﻣﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻃﻠﺒــﻮا ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻬﻼك
.ﻓﻴـﺪﺧﻠــﻮن ﻓﻲ أﺳﺎﻓــﻞ اﻷرض
،وﻳـﺪﻓﻌــﻮن إﻟﻰ ﻳــﺪ اﻟﺴﻴﻒ
.وﻳﻜـﻮﻧــﻮن أﻧﺼﺒـﺔ ﻟﻠﺜﻌﺎﻟﺐ
،أﻣـﺎ اﻟﻤﻠـﻚ ﻓﻴﻔــﺮح ﺑﺎﻟﻠـﻪ
.وﻳﻔﺘﺨــﺮ آﻞ ﻣـﻦ ﻳﺤﻠـﻒ ﺑــﻪ
ﻷن أﻓــﻮاﻩ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴــﻦ ﺑﺎﻟﻈﻠــﻢ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺗﺴـﺪ
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺘﻮن
،ﻟﻴﺘﺮاءف اﻟﻠـﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ وﻳﺒﺎرآﻨـﺎ
.وﻟﻴﻈﻬـﺮ وﺟـﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ وﻳـﺮﺣﻤﻨﺎ
،ﻟﺘﻌـﺮف ﻓﻲ اﻷرض ﻃـﺮﻳﻘـﻚ
.وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣـﻢ ﺧﻼﺻﻚ
،ﻓﻠﺘﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌـﻮب ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
.ﻓﻠﺘﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌـﻮب آﻠﻬــﺎ
 ﻷﻧﻚ،ﻟﺘﻔـﺮح اﻷﻣـﻢ وﺗﺒﺘﻬــﺞ
،ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻌـﻮب ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
.وﺗﻬـﺪى اﻷﻣـﻢ ﻓﻲ اﻷرض

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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Dat de volken U loven, o God, dat
de volken altegader U loven.
De aarde gaf haar gewas, God,
onze God, zegent ons;
God zegent ons, opdat alle einden
der aarde Hem vrezen.
Halleluja.

،ﻓـﻠﺘﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌـﻮب ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
.ﻓﻠﺘﻌﺘـﺮف ﻟﻚ اﻟﺸﻌـﻮب ﺟﻤﻴﻌـﺎ
،اﻷرض أﻋﻄﺖ ﺛﻤـﺮﺗﻬــﺎ
.ﻓﻠﻴﺒﺎرآﻨــﺎ اﻟﻠـﻪ إﻟﻬﻨــﺎ
 ﻓﻠﺘﺨﺸﻪ ﺟﻤﻴــﻊ،ﻟﻴﺒﺎرآﻨـﺎ اﻟﻠـﻪ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.أﻗﻄــﺎر اﻷرض

Psalm 69

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺴﺘﻮن
،اﻟﻠﻬـﻢ اﻟﺘﻔـﺖ إﻟﻰ ﻣﻌـﻮﻧﺘﻲ
.ﻳـﺎرب أﺳــﺮع وأﻋﻨﻰ
،ﻟﻴﺨـﺰى وﻳﺨﺠﻞ ﻃﺎﻟﺒـﻮ ﻧـﻔﺴﻲ
وﻟﻴـﺮﺗـ ﱠﺪ إﻟﻰ ﺧﻠـﻒ وﻳﺨﺠـﻞ
.اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺒﺘﻐـﻮن ﻟﻲ اﻟﺸــﺮ
وﻟﻴـﺮﺟــﻊ ﺑﺎﻟﺨــﺰي ﺳـﺮﻳﻌــﺎ
. ِﻧ ِﻌ ﱠﻤـﺎ ِﻧ ِﻌ ﱠﻤـﺎ:اﻟﻘﺎﺋﻠــﻮن ﻟﻲ
وﻟﻴﺒﺘﻬﺞ وﻳﻔـﺮح ﺑـﻚ ﺟﻤﻴـﻊ
 وﻟﻴﻘـﻞ ﻓﻲ،اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﻧـﻚ
:آﻞ ﺣﻴــﻦ ﻣﺤﺒــﻮ ﺧﻼﺻﻚ
.ﻓﻠﻴﺘﻌﻈــﻢ اﻟــﺮب
 اﻟﻠﻬـﻢ،وأﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻤﺴﻜﻴـﻦ وﻓﻘﻴـﺮ
 أﻧﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ وﻣﺨﻠﺼﻲ.أﻋﻨﻰ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻳـﺎرب ﻓﻼ ﺗﺒﻄﺊ

O God, haast U om mij te redden,
o Here, mij ter hulpe!
Laten beschaamd en schaamrood
worden, wie mij naar het leven
staan; terugdeinzen en te schande
worden wie mijn onheil begeren;
laten zich omkeren van schaamte,
wie roepen: Ha, ha!
Laten in U jubelen en zich
verheugen allen die U zoeken;
laten wie uw heil liefhebben,
bestendig zeggen: God is groot!
Ik ben wel ellendig en arm. O
God, haast U tot mij! Gij zijt mijn
hulp en mijn bevrijder; o Here,
vertoef niet! Halleluja.
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Psalm 83
Hoe liefelijk zijn uw woningen, o
Here der heerscharen!
Mijn ziel verlangt, ja smacht naar
de voorhoven des Heren; mijn hart
en mijn vlees jubelen tot de
levende God.
Zelfs vindt de mus een huis, en de
zwaluw een nest voor zich, waar
zij haar jongen neerlegt: uw
altaren, o Here der heerscharen,
mijn Koning en mijn God.
Welzalig zij die in uw huis wonen,
zij loven U gestadig.
Welzalig de mensen wier sterkte
in U is, in wier hart de gebaande
wegen zijn. Als zij trekken door
een dal van balsemstruiken,
maken zij het tot een oord van
bronnen; ook hult de vroege regen
het in zegeningen.
Zij gaan voort van kracht tot
kracht en verschijnen voor God in
Sion. Here, God der heerscharen,
hoor mijn gebed, neem het ter ore,
o God van Jakob! O God, ons
schild, zie en aanschouw het
aangezicht van uw gezalfde.
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اﻟﻤـﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻤﺎﻧــﻮن
ﻣﺴﺎآﻨـﻚ ﻣﺤﺒـﻮﺑﺔ ﻳـﺎرب إﻟﻪ
 ﺗﺸﺘﺎق وﺗــﺬوب ﻧﻔﺴﻲ.اﻟﻘــﻮات
.ﻟﻠـﺪﺧــﻮل إﻟﻰ دﻳــﺎر اﻟــﺮب
ﻗـﻠﺒﻲ وﺟﺴﻤﻲ ﻗــﺪ اﺑـﺘﻬﺠــﺎ
.ﺑﺎﻹﻟـﻪ اﻟﺤﻲ
،ﻷن اﻟﻌﺼﻔــﻮر وﺟــﺪ ﻟﻪ ﺑﻴﺘــﺎ
واﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻋﺸــﺎ ﻟﺘﻀـﻊ ﻓﻴـﻪ
 ﻣـﺬاﺑﺤَﻚ ﻳـﺎرب اﻟﻪ.أﻓــﺮاﺧﻬــﺎ
 ﻃــﻮﺑﻰ. ﻣﻠﻜﻲ وإﻟﻬﻲ،اﻟﻘــﻮات
،ﻟﻜﻞ اﻟﺴﺎآﻨﻴـﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺘــﻚ
.ﻳﺒﺎرآــﻮﻧــﻚ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
ﻃـﻮﺑﻰ ﻟﻠـﺮﺟــﻞ اﻟــﺬي ﻧﺼﺮﺗﻪ
 رﺗـﺐ،ﻣﻦ ﻋﻨـﺪك ﻳـﺎرب
 ﻓﻲ وادي.ﻣﺼﺎﻋــﺪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒـﻪ
. ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟــﺬي ﻗــﺮرﻩ،اﻟﺒﻜﺎء
ﻷن اﻟﺒــﺮآﺎت ﻳﻌﻄﻴﻬــﺎ واﺿﻊ
.اﻟﻨﺎﻣــﻮس
،ﻳﺴﻴـﺮون ﻣﻦ ﻗــﻮة إﻟﻰ ﻗــﻮة
.ن
َ ﻳﺘﺠﻠﻰ إﻟﻪ اﻵﻟﻬﺔ ﻓﻲ ﺻﻬﻴــﻮ
أﻳﻬﺎ اﻟــﺮب إﻟﻪ اﻟﻘــﻮات اﺳﺘﻤﻊ
. أﻧﺼﺖ ﻳﺎ إﻟﻪ ﻳﻌﻘــﻮب،ﻟﺼﻼﺗﻲ
،واﻧﻈــﺮ أﻳﻬﺎ اﻹﻟﻪ ﻧـﺎﺻﺮﻧــﺎ
.واﻃﻠﻊ إﻟﻰ وﺟﻪ ﻣﺴﻴﺤــﻚ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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Want een dag in uw voorhoven is
beter dan duizend elders; ik wil
liever staan aan de drempel van
het huis mijns Gods dan
verblijven in de tenten der
goddeloosheid.
Want de Here God is een zon en
schild, de Here geeft genade en
ere; het goede onthoudt. Hij niet
aan
hen
die
onberispelijk
wandelen. Here der heerscharen,
welzalig de mens die op U
vertrouwt. Halleluja.

Psalm 84
Gij zijt uw land goedgunstig
geweest, o Here, in het lot van
Jakob hebt Gij een keer gebracht;
Gij hebt de ongerechtigheid van
uw volk vergeven, al hun zonden
bedekt. Gij hebt weggedaan al uw
verbolgenheid, U afgewend van
uw brandende toorn.
Herstel ons, o God van ons heil,
doe teniet uw afkeer van ons!
Zult Gij voor altoos tegen ons
toornen, uw toorn uitstrekken van
geslacht tot geslacht?
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ﻷن ﻳـﻮﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤـﺎ ﻓﻲ دﻳـﺎرك
 اﺧﺘـﺮت ﻟﻨﻔﺴﻲ.ﺧﻴـﺮ ﻣﻦ ﺁﻻف
،أن أﻃﺮَح ﻋﻠﻰ ﺑـﺎب ﺑﻴﺖ اﻟﻠـﻪ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أن أﺳﻜـﻦ ﻓﻲ ﻣﻈﺎل
.اﻟﺨﻄـﺎة
ﻷن اﻟــﺮب اﻹﻟﻪ ﻳﺤﺐ اﻟــﺮﺣﻤﺔ
. وﻳﻌﻄﻰ ﻣﺠــﺪا وﻧﻌﻤـﺔ،واﻟﺤــﻖ
اﻟــﺮب ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺨﻴــﺮات ﻋـﻦ
 ﻳــﺎرب إﻟﻪ.اﻟﺴﺎﻟﻜﻴــﻦ ﺑﺎﻟــﺪﻋـﺔ
 ﻃــﻮﺑﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎن،اﻟﻘــﻮات
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟﻤﺘﻜــﻞ ﻋﻠﻴــﻚ
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن
،ﺖ ﻳــﺎرب ﻋــﻦ أرﺿـﻚ
َ رﺿﻴ
.ت ﺳﺒﻰ ﻳﻌﻘــــﻮب
َ ردد
ت
َ  ﺳﺘــﺮ،ت ﺁﺛــﺎم ﺷﻌﺒــﻚ
َ ﻏﻔـــﺮ
.ﺟﻤﻴـــﻊ ﺧﻄﺎﻳـﺎهـــﻢ
ﺖ
َ  رﺟﻌـ،ﺖ آﻞ رﺟــﺰك
َ ﺣﻠﻠ
.ﻋــﻦ ﺳﺨـﻂ ﻏﻀﺒــﻚ
،ردﱠﻧــﺎ ﻳﺎ إﻟﻪ ﺧﻼﺻﻨــﺎ
.واﺻـﺮف ﻏﻀﺒــﻚ ﻋﻨــﺎ
،هــﻞ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ ﺗﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
أو ﺗــﻮاﺻﻞ رﺟــﺰك ﻣﻦ ﺟﻴــﻞ
إﻟﻰ ﺟﻴــﻞ؟

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ

Gebeden van het zesde uur

Zult Gij ons niet doen herleven,
opdat uw volk zich in U
verheuge? O Here, toon ons uw
goedertierenheid, en schenk ons
uw heil!
Ik wil horen wat God, de Here,
spreekt; want Hij zal van vrede
spreken tot zijn volk en tot zijn
gunstgenoten; maar laten zij niet
terugkeren tot dwaasheid.
Waarlijk, zijn heil is nabij hen die
Hem vrezen, zodat heerlijkheid in
ons land woont. Goedertierenheid
en trouw ontmoeten elkander,
gerechtigheid en vrede kussen
elkaar, trouw spruit voort uit de
aarde, en gerechtigheid ziet neder
van de hemel.
Ook zal de Here het goede geven,
en ons land zal zijn gewas
voortbrengen; gerechtigheid zal
voor Hem uitgaan en zijn
schreden richten op de weg.
Halleluja.

Psalm 85
Neig uw oor, o Here, antwoord
mij, want ik ben ellendig en arm;
behoed mijn ziel, want ik ben
godvrezend; Gij, mijn God, verlos
uw knecht die op U vertrouwt.
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،أﻧﺖ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺗﻌــﻮد ﻓﺘﺤﻴﻴﻨــﺎ
 أرﻧــﺎ.وﺷﻌﺒــﻚ ﻳﻔــﺮح ﺑــﻚ
 وأﻋﻄﻨــﺎ،ﻳــﺎرب رﺣﻤﺘـــﻚ
.ﺧﻼﺻــﻚ
إﻧﻲ أﺳﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠــﻢ ﺑﻪ اﻟــﺮب
 ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻜﻠــﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼم ﻟﺸﻌﺒﻪ،اﻹﻟﻪ
 وﻟﻠـﺬﻳــﻦ رﺟﻌــﻮا،وﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻪ
.إﻟﻴـﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﻠــﻮﺑﻬـــﻢ
ﻷن ﺧﻼﺻﻪ ﻗــﺮﻳﺐ ﻣـﻦ ﺟﻤﻴــﻊ
 ﻟﻴﺴﻜـﻦ اﻟﻤﺠــﺪ ﻓﻲ،ﺧﺎﺋﻔﻴــﻪ
.أرﺿﻨــﺎ
 اﻟﺒــﺮ،اﻟــﺮﺣﻤـﺔ واﻟﺤــﻖ ﺗﻼﻗﻴــﺎ
 اﻟﺤــﻖ ﻣﻦ.واﻟﺴﻼم ﺗﻼﺛﻤــﺎ
 واﻟﺒــﺮ ﻣﻦ،اﻷرض أﺷــﺮق
.اﻟﺴﻤــﺎء ﺗﻄﻠــﻊ
،ﻷن اﻟــﺮب ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺨﻴــﺮات
.وأرﺿﻨــﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﺛﻤــﺮهــﺎ
اﻟﻌـﺪل أﻣﺎﻣــﻪ ﻳﺴﻠـﻚ وﻳﻀـﻊ ﻓﻲ
.  هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟﻄــﺮﻳـﻖ ﺧﻄـﻮاﺗـﻪ
اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن
،أﻣــﻞ ﻳـﺎرب أذﻧـﻚ واﺳﺘﻤﻌﻨﻲ
 اﺣﻔـﻆ.ﻷﻧﻲ ﻣﺴﻜﻴـﻦ وﺑﺎﺋﺲ أﻧـﺎ
 ﻳﺎ إﻟﻬﻲ ﺧﻠﺺ،ﻧﻔﺴﻲ ﻷﻧﻲ ﺑـﺎر
.ﻋﺒـﺪك اﻟﻤﺘﻜـﻞ ﻋﻠﻴــﻚ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ

Gebeden van het zesde uur

Wees mij genadig, o Here, want
tot U roep ik de ganse dag.
Verheug de ziel van uw knecht,
want tot U, Here, hef ik mijn ziel
op. Want Gij, o Here, zijt goed en
gaarne
vergevend,
rijk
in
goedertierenheid voor allen die U
aanroepen. O Here, neem mijn
gebed ter ore, sla acht op mijn
luide smekingen.
Ten dage mijner benauwdheid
roep ik U aan, want Gij antwoordt
mij. Onder de goden is niemand U
gelijk, o Here, en niets is als uw
werken.
Alle volken, die Gij gemaakt hebt,
zullen komen en zich voor U
nederbuigen, o Here, en uw naam
eren; want Gij zijt groot en doet
wonderen, Gij, o God, alleen.
Leer mij, Here, uw weg, opdat ik
in uw waarheid wandele; verenig
mijn hart om uw naam te vrezen.
Ik zal U loven, Here, mijn God,
met mijn ganse hart, en uw naam
eren voor altoos; want uw
goedertierenheid is groot jegens
mij, Gij toch hebt mijn ziel gered
uit het zeer diepe dodenrijk.
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 ﻷﻧﻲ إﻟﻴــﻚ،ارﺣﻤﻨﻲ ﻳـﺎرب
 ﻓــﺮح ﻧﻔـﺲ.أﺻﺮخ اﻟﻴــﻮم آﻠﻪ
 ﻷﻧﻲ إﻟﻴــﻚ ﻳـﺎرب،ﻋﺒــﺪك
 ﻷﻧـﻚ أﻧﺖ ﻳـﺎرب.رﻓﻌـﺖ ﻧﻔﺴﻲ
 ورﺣﻤﺘــﻚ،ﺻﺎﻟﺢ وودﻳــﻊ
.آﺜﻴــﺮة ﻟﻜﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺜﻴﻦ ﺑــﻚ
،أﻧﺼﺖ ﻳــﺎرب إﻟﻲ ﺻﻼﺗﻲ
.وأﺻﻎ إﻟﻰ ﺻﻮت ﺗﻀــﺮﻋﻲ
ﺖ
ُ ﻓﻲ ﻳــﻮم ﺷــﺪﺗﻲ إﻟﻴـﻚ ﺻﺮﺧ
 ﻓﻠـﻴﺲ ﻟـﻚ ﺷﺒﻴـﻪ ﻓﻲ.ﻓـﺄﺟﺒﺘﻨﻲ
 وﻻ ﻣـﻦ ﻳﺼﻨــﻊ،اﻵﻟﻬﺔ ﻳــﺎرب
.آﺄﻋﻤﺎﻟـﻚ
آﻞ اﻷﻣــﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺧﻠﻘﺘﻬـﻢ
ﻳﺄﺗــﻮن وﻳﺴﺠـﺪون أﻣﺎﻣـﻚ
 ﻷﻧـﻚ. وﻳﻤﺠــﺪون اﺳﻤﻚ،ﻳـﺎرب
،أﻧﺖ ﻋﻈﻴــﻢ وﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ
.أﻧﺖ وﺣــﺪك اﻹﻟﻪ اﻟﻌﻈﻴــﻢ
اهـﺪﻧﻲ ﻳــﺎرب إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘـﻚ
 ﻟﻴﻔـﺮح ﻗـﻠﺒﻲ،ﻓﺄﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﻘــﻚ
.ﻋﻨـﺪ ﺧــﻮﻓـﻪ ﻣﻦ اﺳﻤــﻚ
أﻋﺘــﺮف ﻟﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟــﺮب إﻟﻬﻲ
 وأﻣﺠـﺪ اﺳﻤـﻚ،ﻣﻦ آـﻞ ﻗﻠﺒﻲ
 ﻷن رﺣﻤﺘــﻚ ﻋﻈﻴﻤﺔ.إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
 وﻗــﺪ ﻧﺠﻴﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻣــﻦ،ﻋﻠﻰ
.اﻟﺠﺤﻴــﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ

Gebeden van het zesde uur

O God, overmoedigen maken zich
tegen mij op, een bende van
geweldenaars staat mij naar het
leven, zij stellen U niet voor hun
ogen. Maar Gij, Here, zijt een
barmhartig en genadig God,
lankmoedig
en
rijk
aan
goedertierenheid en trouw.
Wend U tot mij en wees mij
genadig, verleen uw knecht uw
sterkte, verlos de zoon van uw
dienstmaagd. Doe aan mij een
teken ten goede, opdat mijn haters
het zien en beschaamd staan,
wanneer Gij, Here, mij geholpen
en getroost hebt. Halleluja.

اﻟﻠﻬﻢ إن ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟﻨﺎﻣﻮس ﻗــﺪ
ﻰ وﻣﺠﻤﻊ اﻷﻋــﺰاء
ّ ﻗﺎﻣـﻮا ﻋﻠ
 وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘــﻮا أن،ﻃﻠﺒــﻮا ﻧﻔﺴﻲ
 وأﻧﺖ أﻳﻬـﺎ.ﻳﺠﻌﻠــﻮك أﻣﺎﻣﻬــﻢ
.اﻟـﺮب اﻹﻟﻪ أﻧﺖ رؤوف ورﺣﻴﻢ

Psalm 86

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺴﺎدس واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن
.أﺳﺎﺳﺎﺗـﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻤﻘـﺪﺳــﺔ
،ﻳﺤـﺐ اﻟــﺮب أﺑــﻮاب ﺻﻬﻴــﻮن
أﻓﻀﻞ ﻣـﻦ ﺟﻤﻴـﻊ ﻣﺴﺎآﻦ
 أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻴــﺪة ﻗــﺪ.ﻳﻌﻘــﻮب
.ﻗﻴﻠﺖ ﻋﻨــﻚ ﻳﺎ ﻣـﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻠـﻪ
ﺐ وﺑﺎﺑــﻞ اﻟﻠﺘﻴـﻦ
َ أذآــﺮ َر َه
 هــﻮذا اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ.ﺗﻌــﺮﻓــﺎﻧﻨﻲ
اﻟﻐــﺮﻳﺒﺔ وﺻــﻮر وﺷﻌـﺐ
. هـﺆﻻء آﺎﻧـﻮا هﻨــﺎك،اﻟﺤﺒﺸــﺔ

Zijn stichting ligt op heilige
bergen; de Here heeft Sions
poorten lief boven alle woningen
van Jakob. Heerlijke dingen zijn
van u te zeggen, o gij stad Gods!
Rahab en Babel vermeld Ik als
degenen die Mij kennen; zie,
Filistea en Tyrus met Ethiopie:
deze is daar geboren.
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 وآﺜﻴــﺮ،أﻧﺖ ﻃﻮﻳــﻞ اﻟــﺮوح
.اﻟــﺮﺣﻤﺔ وﺻﺎدق
ﻂ
ِ  أﻋ.اﻧﻈــﺮ إﻟﻲ وارﺣﻤﻨﻲ
 وﺧﻠﺺ اﺑـﻦ،ﻋــﺰة ﻟﻌﺒــﺪك
 اﺻﻨﻊ ﻣﻌﻲ ﺁﻳـﺔ.أﻣﺘــﻚ
 ﻟﻴــﺮى ذﻟـﻚ ﻣﺒﻐﻀﻲ،ﺻﺎﻟﺤــﺔ
 ﻷﻧـﻚ أﻧـﺖ ﻳـﺎرب.ﻓﻴﺨــﺰوا
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.أﻋـﻨﺘﻨﻲ وﻋــﺰﻳﺘﻨﻲ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ

Gebeden van het zesde uur

Ja, van Sion wordt gezegd: Ieder
van hen is in haar geboren, Hij, de
Allerhoogste, bevestigt haar.
De Here telt bij het opschrijven
der volken: deze is daar geboren.
En zij zingen bij reidans: Al mijn
bronnen zijn in u! Halleluja.

ﺻﻬﻴـﻮن اﻷم ﺗﻘـﻮل إن إﻧﺴﺎﻧـﺎ
 وهــﻮ اﻟﻌﻠﻲ،وإﻧﺴﺎﻧﺎ وﻟـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ
 اﻟـﺮب.اﻟــﺬي أﺳﺴﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
ﻳﺤــﺪّث ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﺸﻌــﻮب
 أوﻟﺌـﻚ اﻟﺬﻳـﻦ وﻟـﺪوا،واﻟــﺮؤﺳﺎء
 ﻷن ﺳﻜﻨﻰ اﻟﻔـﺮﺣﻴـﻦ.ﻓﻴﻬـﺎ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻚ
ِ ﺟﻤﻴﻌﻬــﻢ ﻓﻴـ

Psalm 90

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺘﺴﻌـﻮن
،ّاﻟﺴﺎآــﻦ ﻓﻲ ﻋــﻮن اﻟﻌَﻠﻲ
.ﻳﺴﺘـﺮﻳـﺢ ﻓﻲ ﻇــﻞ إﻟﻪ اﻟﺴﻤــﺎء
ﻳﻘــﻮل ﻟﻠــﺮب أﻧﺖ هــﻮ ﻧﺎﺻﺮي
. إﻟﻬﻲ ﻓﺄﺗﻜـﻞ ﻋﻠﻴــﻪ،وﻣﻠﺠـﺄي
،ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺠﻴــﻚ ﻣﻦ ﻓﺦ اﻟﺼﻴــﺎد
.وﻣﻦ آﻠﻤــﺔ ﻣﻘﻠﻘــﺔ

Wie in de schuilplaats des
Allerhoogsten is gezeten, vernacht
in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht
en mijn vesting, mijn God, op wie
ik vertrouw. Want Hij is het, die u
redt van de strik des vogelvangers,
van de verderfelijke pest.
Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij
een toevlucht; zijn trouw is schild
en pantser.
Gij hebt niet te vrezen voor de
verschrikking van de nacht, voor
de pijl, die des daags vliegt; voor
de pest, die in het duister
rondwaart, voor het verderf, dat
op de middag vernielt.
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،ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﻨﻜﺒﻴـﻪ ﻳﻈﻠﻠـﻚ
،وﺗﺤــﺖ ﺟﻨﺎﺣﻴــﻪ ﺗﻌﺘﺼــﻢ
.ﻋــﺪﻟﻪ ﻳﺤﻴـﻂ ﺑــﻚ آﺎﻟﺴــﻼح
،ﻓﻼ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺧــﻮف اﻟﻠﻴــﻞ
وﻻ ﻣــﻦ ﺳﻬــﻢ ﻳﻄﻴــﺮ ﻓﻲ
 وﻻ ﻣـﻦ أﻣـﺮ ﻳﺴﻠـﻚ ﻓﻲ.اﻟﻨﻬــﺎر
 وﻻ ﻣـﻦ ﺳﻘﻄــﺔ،اﻟﻈﻠﻤــﺔ
.وﺷﻴﻄـﺎن اﻟﻈﻬﻴــﺮة

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ

Gebeden van het zesde uur

Al vallen er duizend aan uw zijde,
en
tienduizend
aan
uw
rechterhand, tot u zal het niet
genaken; slechts zult gij het met
uw ogen aanschouwen, en de
vergelding aan de goddelozen
zien. Want Gij, o Here, zijt mijn
toevlucht.
De Allerhoogste hebt gij tot uw
schutse gesteld; geen onheil zal u
treffen, en geen plaag zal uw tent
naderen;
want Hij zal aangaande u zijn
engelen gebieden, dat zij u
behoeden op al uw wegen; op de
handen zullen zij u dragen, opdat
gij uw voet niet aan een steen
stoot. Op leeuw en adder zult gij
treden, jonge leeuw en slang zult
gij vertrappen.
Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik
hem bevrijden; Ik zal hem
beschutten, omdat hij mijn naam
kent. Roept hij Mij aan, Ik zal
hem antwoorden; Ik zal in de
benauwdheid bij hem zijn, Ik zal
hem uitredden en tot ere brengen.
Met lengte van dagen zal Ik hem
verzadigen, en Ik zal hem mijn
heil doen zien. Halleluja.
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،ﻳﺴﻘﻂ ﻋــﻦ ﻳﺴﺎرك أﻟــﻮف
 وأﻣﺎ،وﻋــﻦ ﻳﻤﻴﻨــﻚ رﺑــﻮات
.أﻧﺖ ﻓﻼ ﻳﻘﺘــﺮﺑــﻮن إﻟﻴــﻚ
 وﻣﺠــﺎزاة،ﺑــﻞ ﺑﻌﻴﻨﻴــﻚ ﺗﺘﺄﻣــﻞ
 ﻷﻧــﻚ أﻧﺖ.اﻟﺨﻄــﺎة ﺗﺒﺼــﺮ
.ﻳــﺎرب رﺟــﺎﺋﻲ
 ﻓـﻼ.ﻲ ﻣﻠﺠــﺄك
ﺖ اﻟﻌﻠ ﱠ
َ ﺟﻌﻠـ
 وﻻ ﺗــﺪﻧــﻮ،ﺗﺼﻴﺒــﻚ اﻟﺸــﺮور
.ﺿﺮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﻜﻨــﻚ
،ﻷﻧــﻪ ﻳــﻮﺻﻰ ﻣﻼﺋﻜﺘــﻪ ﺑــﻚ
.ﻟﻴﺤﻔﻈــﻮك ﻓﻲ ﺳﺎﺋــﺮ ﻃــﺮﻗــﻚ
،وﻋﻠﻰ أﻳــﺪﻳﻬــﻢ ﻳﺤﻤﻠــﻮﻧــﻚ
.ﻟﺌﻼ ﺗﻌﺜــﺮ ﺑﺤﺠــﺮ رﺟﻠــﻚ
،ﻚ اﻟﺤﻴــﺎت
َ ﺗﻄـﺄ اﻷﻓﻌﻰ وﻣﻠ
.وﺗﺴﺤــﻖ اﻷﺳــﺪ واﻟـﺘـﻨﻴـﻦ
،ﻷﻧـــﻪ ﻋﻠﻰ أﺗﻜــﻞ ﻓـﺄﻧﺠﻴــﻪ
.أﺳﺘــﺮﻩ ﻷﻧــﻪ ﻋــﺮف اﺳﻤﻲ
.ﻳــﺪﻋــﻮﻧﻲ ﻓــﺄﺳﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ
 أﻧﻘــﺬﻩ،ﻣﻌﻪ أﻧــﺎ ﻓﻲ اﻟﺸــﺪة
 وﻣــﻦ ﻃــﻮل اﻷﻳــﺎم.وأﻣﺠــﺪﻩ
. وأرﻳــﻪ ﺧــﻼﺻﻲ،أﺷﺒﻌــﻪ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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Psalm 92
De Here is Koning. Met majesteit
heeft Hij Zich bekleed; de Here
heeft Zich bekleed, Hij heeft Zich
met kracht omgord. Vast staat nu
de wereld, zij wankelt niet. Uw
troon staat vast van oudsher, van
eeuwigheid zijt Gij. Stromen
verheffen, o Here, stromen
verheffen hun stem,
stromen verheffen hun bruisen;
boven de stemmen van vele
wateren, van de geweldige baren
der zee, is de Here geweldig in
den hoge. Uw getuigenissen zijn
zeer betrouwbaar, de heiligheid is
uw huis tot sieraad, o Here, tot in
lengte van dagen. Halleluja.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺘﺴﻌﻮن
 وﻟﺒﺲ،اﻟــﺮب ﻗــﺪ ﻣﻠـﻚ
، ﻟﺒﺲ اﻟــﺮب اﻟﻘــﻮة.اﻟﺠــﻼل
 ﻷﻧـﻪ ﺛﺒﺖ.وﺗﻤﻨﻄـﻖ ﺑﻬــﺎ
.اﻟﻤﺴﻜـﻮﻧـﺔ ﻓﻠـﻦ ﺗﺘــﺰﻋــﺰع
،آـﺮﺳﻴــﻚ ﺛـﺎﺑﺖ ﻣﻨــﺬ اﻟﺒــﺪء
 رﻓﻌــﺖ.وأﻧﺖ هــﻮ ﻣﻨـﺬ اﻷزل
رﻓﻌﺖ
،ﻳــﺎرب
اﻷﻧﻬــﺎر
.اﻷﻧﻬــﺎر ﺻــﻮﺗﻬــﺎ
 ﻣﻦ،ﺗـﺮﻓـﻊ اﻷﻧﻬـﺎر ﺻﻮﺗﻬــﺎ
 ﻋﺠﻴﺒـﺔ هﻲ.ﺻﻮت ﻣﻴـﺎﻩ آﺜﻴــﺮة
 وﻋﺠﻴﺐ هــﻮ،أهــﻮال اﻟﺒﺤــﺮ
 ﺷﻬـﺎداﺗــﻪ.اﻟــﺮب ﻓﻲ اﻷﻋـﺎﻟﻲ
 ﻟﺒﻴﺘــﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ،ﺻﺎدﻗــﺔ ﺟــﺪا
اﻟﺘـﻘــﺪﻳـﺲ ﻳــﺎرب ﻃــﻮل
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻷﻳــﺎم

¡¡¡
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ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Matteüs, zijn zegen
zij met ons. Amen.

ﻣـﻦ إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﺘــﻰ
.اﻟﺒﺸﻴـﺮ ﺑـﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻣﻴـﻦ

(Matteüs 5:1-16)

(16ـ1 :5 )إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﺘﻰ
ﻓـﻠﻤــﺎ أﺑﺼــﺮ اﻟﺠﻤــﻮع ﺻﻌــﺪ
 وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺟﻠــﺲ.إﻟﻰ اﻟﺠﺒــﻞ
 ﻓﻔﺘﺢ ﻓــﺎﻩ،ﺗﻘــﺪم إﻟﻴـﻪ ﺗـﻼﻣﻴــﺬﻩ
:وﻋﻠﻤﻬــﻢ ﻗـﺎﺋــﻼ
،ﻃــﻮﺑﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎآﻴــﻦ ﺑﺎﻟــﺮوح
.ﻷن ﻟﻬــﻢ ﻣﻠﻜــﻮت اﻟﺴﻤــﻮات

Toen Hij nu de scharen zag, ging
Hij de berg op en nadat Hij Zich
had nedergezet, kwamen zijn
discipelen tot Hem. En Hij opende
zijn mond en leerde hen,
zeggende: Zalig de armen van
geest, want hunner is het
Koninkrijk der hemelen.
Zalig die treuren, want zij zullen
vertroost worden. Zalig de
zachtmoedigen, want zij zullen de
aarde beërven. Zalig die hongeren
en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want hun
zal barmhartigheid geschieden.
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 ﻷﻧﻬــﻢ،ﻃــﻮﺑﻰ ﻟﻠﺤــﺰاﻧﻰ اﻵن
، ﻃــﻮﺑﻰ ﻟﻠــﻮدﻋــﺎء.ﻳﺘﻌـــﺰون
.ض
َ ﻷﻧﻬــﻢ ﻳــﺮﺛــﻮن اﻷر
ﻃــﻮﺑﻰ ﻟﻠﺠﻴــﺎع واﻟﻌﻄــﺎش
.إﻟﻰ اﻟﺒــﺮ ﻷﻧﻬــﻢ ﻳُﺸﺒﻌــﻮن
ﻃــﻮﺑﻰ ﻟﻠــﺮﺣﻤــﺎء ﻷﻧﻬــﻢ
.ُﻳــﺮﺣﻤــﻮن

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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Zalig de reinen van hart, want zij
zullen God zien. Zalig de
vredestichters, want zij zullen
kinderen Gods genoemd worden
Zalig de vervolgden om der
gerechtigheid wil, want hunner is
het Koninkrijk der
hemelen. Zalig zijt gij, wanneer
men u smaadt en vervolgt en
liegende allerlei kwaad van u
spreekt om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want
uw loon is groot in de hemelen;
want alzo hebben zij de profeten
voor u
vervolgd.Gij zijt het zout der
aarde; indien nu het zout zijn
kracht verliest, waarmede zal het
gezouten worden? Het deugt
nergens meer toe dan om
weggeworpen en door de mensen
vertreden te worden.
Gij zijt het licht der wereld. Een
stad, die op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven.
Ook steekt men geen lamp aan en
zet haar onder de korenmaat, maar
op de standaard, en zij schijnt
voor allen, die in het huis zijn.
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ﻃــﻮﺑﻰ ﻷﻧﻘﻴــﺎء اﻟﻘـﻠـﺐ ﻷﻧﻬــﻢ
 ﻃــﻮﺑﻰ.ﻳﻌـﺎﻳﻨــﻮن اﻟﻠــﻪ
 ﻷﻧﻬــﻢ،ﻟﺼـﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴــﻼم
 ﻃــﻮﺑﻰ.ﻋــﻮن أﺑﻨــﺎ َء اﻟﻠــﻪ
َ ُﻳــﺪ
ﻟﻠﻤﻄﺮودﻳــﻦ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﺒــﺮ
.ﻷن ﻟﻬـﻢ ﻣﻠﻜــﻮت اﻟﺴﻤﻮات
ﻃــﻮﺑﻰ ﻟﻜــﻢ إذا ﻃـﺮدوآــﻢ
وﻋﻴــﺮوآــﻢ وﻗـﺎﻟــﻮا ﻓﻴﻜــﻢ ﻣﻦ
.أﺟﻠﻲ آـﻞ ﺷــــﺮ آـﺎذﺑﻴـﻦ
اﻓـﺮﺣـﻮا وﺗﻬﻠﻠـﻮا ﻷن أﺟـﺮآـﻢ
 ﻓﺈﻧﻬـﻢ،ﻋﻈﻴـﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻤـﻮات
هﻜـﺬا ﻃـﺮدوا اﻷﻧﺒﻴـﺎء اﻟــﺬﻳـﻦ
.آﺎﻧــﻮا ﻗﺒﻠﻜــﻢ
 ﻓـﺈذا ﻓﺴـﺪ،أﻧﺘـﻢ ﻣِﻠــﺢ اﻷرض
اﻟﻤِﻠــﺢ ﻓﺒﻤﺎذا ﻳُﻤﻠــﺢ؟
 إﻻ ﻷن،ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻌــﺪ ﻟﺸﻲء
ﻳﻄــﺮح ﺧﺎرﺟــﺎ وﺗــﺪوﺳــﻪ
.اﻟﻨــﺎس
 ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ أن.أﻧﺘﻢ ﻧـﻮر اﻟﻌﺎﻟـﻢ
.ﺗﺨﻔﻰ ﻣـﺪﻳﻨـﺔ آﺎﺋﻨـﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺒـﻞ
وﻻ ﻳـﻮﻗــــﺪون ﺳـــﺮاﺟـﺎ
 ﺑــﻞ،وﻳﻀﻌـﻮﻧـﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻜﻴﺎل
ﻳﻀﻌـﻮﻧـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨـﺎرة ﻓﻴﻀﻲء
.ﻟﻜــﻞ ﻣـﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴــﺖ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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Laat zo uw licht schijnen voor de
mensen, opdat zij uw goede
werken zien en uw Vader, die in
de hemelen is, verheerlijken.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

هﻜـﺬا ﻓﻠﻴﻀﺊ ﻧـﻮرآﻢ ﻗــﺪام
 ﻟﻜﻲ ﻳــﺮوا أﻋﻤـﺎﻟﻜــﻢ،اﻟﻨــﺎس
اﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ ﻓﻴﻤﺠــﺪوا أﺑﺎآــﻢ
.اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ

¡¡¡
Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.

ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ

LITANIEËNN
Gebeden na het Evangelie
O Gij die op de zesde dag, op het
zesde uur werd genageld aan het
kruis, omwille van de zonde die
onze vader Adam durfde te
begaan in het Paradijs: verscheur
de schuldbekentenis van onze
zonden, o Christus onze God, en
verlos ons.
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ﻗﻄـﻊ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺴﺎدﺳـﺔ
ﻳﺎ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺴﺎدس وﻓﻰ
اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺳﻤــﺮت ﻋﻠﻰ
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺨﻄﻴــﺔ،اﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠــﺮأ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺑـﻮﻧــﺎ أدم
 ﻣــﺰق ﺻﻚ،ﻓﻲ اﻟﻔــﺮدوس
ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨــﺎ
.وﻧﺠﻨــﺎ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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Ik heb tot God geroepen en de
Heer heeft mij gehoord. O God,
verhoor mijn gebed, verwerp mijn
smeekbede niet. Wend U tot mij
en hoor mij in de avond, in de
morgen en in de middag. Wanneer
ik spreek zal Hij mijn stem horen
en mijn ziel verlossen in vrede.

أﻧـﺎ ﺻﺮﺧﺖ إﻟﻰ اﻟﻠـﻪ واﻟــﺮب
 اﻟﻠﻬــﻢ اﺳﺘﺠﺐ ﺻﻼﺗﻲ.ﺳﻤﻌﻨﻲ
.وﻻ ﺗــﺮﻓـﺾ ﻃﻠﺒﺘﻲ
 ﻋﺸﻴـﺔ.ﻲ واﺳﻤﻌﻨﻲ
ّ اﻟﺘﻔـﺖ إﻟ
،وﺑﺎآــﺮ ووﻗــﺖ اﻟﻈﻬــﺮ
ﻓﻴﺴﻤــﻊ
أﻗــﻮﻟﻪ
آـﻼﻣﻲ
. وﻳﺨﻠﺺ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺴـﻼم،ﺻــﻮﺗﻲ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

O Jezus Christus, onze God, die
aan het kruis werd genageld op
het zesde uur en met het kruis de
zonden vernietigd hebt en met Uw
dood nieuw leven gegeven hebt
aan de dode, aan de mens, die U
met Uw handen hebt geschapen en
die door de zonde is gestorven.

ﻳﺎ ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨـﺎ اﻟـﺬي
ت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻓﻲ
َ ﺳﻤﺮ
 وﻗـﺘـﻠـﺖ،اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺴﺎدﺳـﺔ
 وأﺣـﻴﻴـﺖ،اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺸﺒـﺔ
 اﻟــﺬي هــﻮ،اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻤﻮﺗـﻚ
،اﻹﻧﺴﺎن اﻟــﺬي ﺧﻠﻘـﺘــﻪ ﺑﻴـﺪﻳـﻚ
.اﻟــﺬي ﻣﺎت ﺑﺎﻟﺨﻄﻴــﺔ
اﻗﺘـﻞ أوﺟﺎﻋﻨــﺎ ﺑﺂﻻﻣـﻚ اﻟﺸﺎﻓﻴــﺔ
 وﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻣﻴــﺮ اﻟﺘﻲ،اﻟﻤﺤﻴﻴــﺔ
 أﻧﻘــﺬ ﻋﻘـﻮﻟﻨــﺎ،ﺳﻤـﺮت ﺑﻬــﺎ
ﻣـﻦ ﻃﻴﺎﺷــﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴــﻮﻟﻴــﺔ
 إﻟﻰ،واﻟﺸﻬــﻮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ
ﺗﺬآــﺮ أﺣﻜﺎﻣــﻚ اﻟﺴﻤﺎﺋﻴــﺔ
.آــﺮأﻓﺘــﻚ

Vernietig ons leed door Uw
heilbrengende en levengevende
lijden en door de nagels waarmee
U werd vastgenageld. Verlos ons
verstand van het verderf van de
aardse werken en wereldse
begeerten, zodat wij Uw hemelse
geboden gedenken, volgens Uw
barmhartigheid.
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Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

Omdat wij geen moed hebben
vanwege onze vele zonden,
smeken wij door u tot Hem, die
uit u geboren is, o Moeder Gods
en Maagd, want krachtig en
aanvaard is uw voorspraak bij
onze Verlosser,
o reine Moeder. Verwerp de
zondaars niet van uw voorspraak
bij Hem die u hebt gebaard, want
Hij is genadig en heeft de macht
ons te verlossen. Hij heeft voor
ons geleden, om ons te redden.
Uw barmhartigheid kome ons
haastig tegemoet, want wij zijn
zeer verzwakt.
Help ons, o God, onze Verlosser
omwille van de heerlijkheid van
Uw Naam. O Heer, red ons en
vergeef onze zonden omwille van
Uw Heilige Naam.

إذ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ داﻟـﺔ وﻻ ﺣﺠـﺔ وﻻ
،ﻣﻌـﺬرة ﻣﻦ أﺟـﻞ آﺜـﺮة ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
ﻓﻨﺤـﻦ ﺑﻚ ﻧﺘﻮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟـﺬي وﻟـﺪ
 ﻷن.ﻣﻨﻚ ﻳﺎ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ اﻟﻌـﺬراء
 ﻗـﻮﻳـﺔ،آﺜﻴـﺮة هﻲ ﺷﻔـﺎﻋﺘـﻚ
.وﻣﻘﺒـﻮﻟﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ
 ﻻ،أﻳﺘﻬـﺎ اﻷم اﻟﻄــﺎهـﺮة
ﺗـﺮﻓﻀﻨﻲ اﻟﺨﻄﺎة ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘــﻚ
 ﻷﻧـﻪ،ﻋﻨـﺪ اﻟــﺬي وﻟــﺪ ﻣﻨـﻚ
رﺣــﻮم وﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﻨــﺎ
ﻷﻧﻪ ﺗﺄﻟــﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻨــﺎ ﻟﻜﻲ
 ﻓﻠﺘـﺪرآﻨــﺎ رأﻓﺘـﻚ،ﻳﻨﻘــﺬﻧـﺎ
.ﺳـﺮﻳﻌــﺎ ﻷﻧﻨﺎ ﻗــﺪ ﺗﻤﺴﻜﻨﱠـﺎ ﺟــﺪا

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر
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أﻋﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ
 ﻳــﺎرب ﻧﺠﻨــﺎ.ﻣﺠــﺪ اﺳﻤــﻚ
 ﻣــﻦ،واﻏﻔــﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
..أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘــﺪوس
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U hebt verlossing bewerkt
temidden van de gehele aarde, o
Christus onze God, toen U Uw
heilige handen op het kruis
uitgestrekt hield. Daarom roepen
alle volkeren: “Glorie zij aan U, o
Heer.”

ﺻﻨﻌـﺖ ﺧـﻼﺻــﺎ ﻓﻲ وﺳــﻂ
اﻷرض آﻠﻬـﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ
 ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺑﺴﻄﺖ ﻳــﺪﻳــﻚ،إﻟﻬﻨـﺎ
.اﻟﻄﺎهــﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋـﻮد اﻟﺼﻠﻴﺐ
ﻓﻠﻬـﺬا آـﻞ اﻷﻣــﻢ ﺗﺼـﺮخ
. اﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻚ ﻳــﺎرب:ﻗـﺎﺋـﻠــﺔ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Wij aanbidden Uw smetteloze
Persoon, o Goede Heer, vragend
om de vergiffenis van onze
zonden, o Christus, onze God.
Want door Uw wil heeft het U
behaagd het kruis te bestijgen, om
hen die U geschapen hebt uit de
slavernij van de vijand te
bevrijden.
Wij roepen tot U in dankbaarheid,
want U hebt het heelal met
vreugde vervuld, o Verlosser, toen
U kwam om de wereld te helpen.
O Heer, glorie zij aan U.

ﻧﺴﺠـﺪ ﻟﺸﺨﺼﻚ ﻏﻴــﺮ اﻟﻔـﺎﺳــﺪ
 ﻃﺎﻟﺒﻴــﻦ ﻣﻐﻔــﺮة،أﻳﻬــﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨــﺎ
ﻷن ﺑﻤﺸﻴﺌﺘــﻚ ﺳــﺮرت أن
 ﻟﺘﻨﺠـﻲ،ﺗﺼﻌــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻟـﺬﻳــﻦ ﺧﻠﻘﺘﻬــﻢ ﻣﻦ ﻋﺒــﻮدﻳــﺔ
.اﻟﻌــﺪو

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر
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ﻧﺼـﺮخ إﻟﻴـﻚ وﻧﺸﻜـﺮك ﻷﻧـﻚ
 أﻳﻬــﺎ،ﻣﻸت اﻟﻜـﻞ ﻓــﺮﺣــﺎ
اﻟﻤﺨﻠﺺ ﻟﻤـﺎ أﺗﻴـﺖ ﻟﺘﻌﻴــﻦ
. ﻳـﺎرب اﻟﻤﺠــﺪ ﻟــﻚ،اﻟﻌﺎﻟــﻢ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ

Gebeden van het zesde uur

U bent vol van genade, o Maagd,
Moeder Gods; wij prijzen u, want
door het kruis van uw Zoon is de
Hades ten val gebracht en de dood
vernietigd.
Dood waren wij, maar wij werden
opgewekt en tot het eeuwige leven
waardig bevonden en ontvingen
de vreugde van het eerste Paradijs.
Daarom verheerlijken wij in
dankbaarheid de Onsterfelijke
Christus onze God.

أﻧـﺖ هﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﺌــﺔ ﻧﻌﻤــﺔ ﻳﺎ
.واﻟــﺪة اﻹﻟﻪ اﻟﻌــﺬراء
ﻧﻌﻈﻤــﻚ ﻷن ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺻﻠﻴﺐ
اﺑﻨــﻚ اﻧﻬﺒــﻂ اﻟﺠﺤﻴــﻢ وﺑﻄــﻞ
.اﻟﻤــﻮت
،ﻓﻨﻬﻀﻨــﺎ
آﻨــﺎ
أﻣـﻮاﺗــﺎ
،واﺳﺘﺤﻘـﻘـﻨــﺎ اﻟﺤﻴـﺎة اﻷﺑــﺪﻳــﺔ
.وﻧـﻠﻨــﺎ ﻧﻌﻴــﻢ اﻟﻔــﺮدوس اﻷول
ﻣﻦ أﺟـﻞ هــﺬا ﻧﻤﺠــﺪ ﺑﺸﻜــﺮ
.ﻏﻴــ َﺮ اﻟﻤﺎﺋﺖ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨــﺎ

Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal

:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)

@@@
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SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.O
Heer, God der machten, wees met
ons, want wij hebben geen andere
bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.
Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,de
verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is.
Handel volgens Uw genade, o
Heer, en niet naar onze zonden.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt …
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 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠـﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠـﺪك وآﺮاﻣﺘﻚ
ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آـﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
ﺣﻞ واﻏﻔـﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨـﺎهـﺎ ﺑﻤﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻲ
،ﻓﻌﻠﻨـﺎهــﺎ ﺑﻐﻴــﺮ ﻣﻌﺮﻓــﺔ
 ﻳﺎرب.اﻟﺨﻔﻴــﺔ واﻟﻈﺎهــﺮة
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ،اﻏﻔــﺮهــﺎ ﻟﻨﺎ
.اﻟﻘــﺪوس اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.آﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎرب وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜﺮ
... اﻟﺴﻤــﻮات

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳـﺔ
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Absolutie van het zesde uur
(Sext).

.ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺴـﺎدﺳــﺔ

Wij danken U, onze Almachtige
Meester, Vader van onze Heer,
God en Verlosser Jezus Christus
en verheerlijken U, want U heeft
de tijd van het lijden van Uw
Eniggeboren Zoon tot tijd van
troost en gebed gemaakt.
Aanvaard ons smeken en wis de
schuldbekentenis van onze zonden
uit, die tegen ons geschreven staat,
zoals U die verscheurd hebt op dit
heilige uur door het kruis van Uw
Eniggeboren Zoon Jezus Christus,
onze Heer, en Verlosser van onze
zielen, waarmee U alle kracht van
de vijand vernietigd hebt.

ﻧﺸﻜــﺮك ﻳﺎ ﻣﻠﻜﻨــﺎ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻜﻞ
أﺑـﺎ رﺑﻨــﺎ وإﻟﻬﻨــﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ
،ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻧﻤﺠــﺪك
ﻷﻧــﻚ ﺟﻌﻠــﺖ أوﻗــﺎت اﻵﻻم
أﺑﻨــﻚ اﻟـﻮﺣﻴــﺪ أوﻗــﺎت ﻋــﺰاء
.وﺻﻼة
 واﻣﺢ،اﻗﺒــﻞ إﻟﻴـﻚ ﺗﻀﺮﻋﻨـﺎ
ﻋﻨــﺎ ﺻﻚ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑــﺔ
 آﻤﺎ ﻣـﺰﻗﺘــﻪ ﻓﻲ هــﺬﻩ،ﻋﻠﻴﻨــﺎ
اﻟﺴﺎﻋـــﺔ اﻟﻤﻘــﺪﺳــﺔ ﺑﺼﻠﻴﺐ
اﺑﻨــﻚ اﻟــﻮﺣﻴــﺪ ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 هــﺬا،رﺑﻨــﺎ وﻣﺨﻠﺺ ﻧﻔــﻮﺳﻨــﺎ
ﺖ آــﻞ ﻗــﻮة
َ اﻟــﺬي ﺑــﻪ هــﺪﻣ
.اﻟﻌـــﺪو
،أﻋﻄﻨــﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ وﻗـﺘــﺎ ﺑﻬﻴــﺎ
 وﺣﻴــﺎة،وﺳﻴــﺮة ﺑـﻼ ﻋـﻴﺐ
 ﻟﻨـﺮﺿﻲ اﺳﻤــﻚ،هــﺎدﺋــﺔ
 وﻧﻘــﻒ،اﻟﻘــﺪوس اﻟﻤﺴﺠــﻮد ﻟﻪ
أﻣـﺎم اﻟﻤﻨﺒــﺮ اﻟﻤﺨــﻮف اﻟﻌــﺎدل
اﻟــﺬي ﻻﺑﻨــﻚ اﻟــﻮﺣﻴــﺪ ﻳﺴــﻮع
 ﺑﻐـﻴـﺮ وﻗــﻮع،اﻟﻤﺴﻴﺢ رﺑﻨـــﺎ
،ﻓﻲ دﻳـﻨـﻮﻧــﺔ

Verleen ons, o God, een tijd van
vreugde, een levenswandel zonder
smet en een vredig leven, zodat
wij Uw Heilige en aanbeden
Naam mogen behagen en staan
voor de vreeswekkende en
rechtvaardige rechterstoel van Uw
Eniggeboren Zoon Jezus Christus
onze Heer, zonder veroordeeld te
worden,
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en zodat wij U met al Uw heiligen
mogen verheerlijken: Gij, Vader,
die zonder begin is, en de Zoon,
die wezensgelijk met U is, en de
levengevende Heilige Geest, nu en
altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Slotgebed na ieder uur:

.وﻧﻤﺠــﺪك ﻣـﻊ آﺎﻓــﺔ ﻗـﺪﻳﺴﻴــﻚ
أﻧﺖ اﻵب ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺒﺘـﺪئ
 واﻟــﺮوح،واﻹﺑـﻦ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟـﻚ
 اﻵن وآﻞ،اﻟﻘــﺪس اﻟﻤﺤﻴـﻰ
أوان وإﻟﻰ دهـــﺮ اﻟـﺪهـﻮر
. أﻣﻴـﻦ.آﻠﻬـــﺎ
ﻃﻠﺒﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺁﺧﺮ آﻞ ﺳﺎﻋﺔ

Ontferm U over ons, o God,
ontferm U over ons, U die op alle
tijden en op alle uren in de hemel
en op aarde wordt aanbeden en
verheerlijkt.
Christus, onze goede God,
lankmoedig en vol ontferming,
grootmoedig in medeleven, U
houdt van de rechtvaardigen en
ontfermt zich over de zondaars, van
wie ik de eerste ben.
U wilt niet de dood van de zondaar,
maar dat hij zich bekeert en leeft.
U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen
zal.
O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden.
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.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺛﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
ﻳﺎ ﻣـﻦ ﻓﻲ آﻞ وﻗـﺖ وآﻞ
 ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ،ﺳﺎﻋـﺔ
. ﻣﺴﺠـﻮد ﻟﻪ وﻣﻤﺠـﺪ،اﻷرض
 اﻟﻄﻮﻳـﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
، اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟﺮﺣﻤـﺔ،اﻟــﺮوح
 اﻟـﺬي ﻳﺤﺐ،اﻟﺠـﺰﻳـﻞ اﻟﺘﺤﻨﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴـﻦ وﻳـﺮﺣــﻢ اﻟﺨﻄـﺎة
.اﻟـﺬﻳـﻦ أوﻟﻬــﻢ أﻧــﺎ
اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺸﺎء ﻣﻮت اﻟﺨﺎﻃﺊ
 اﻟـﺪاﻋﻲ.ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ﻳـﺮﺟﻊ وﻳﺤﻴـﺎ
اﻟﻜﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻼص ﻷﺟﻞ
.اﻟﻤـﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺘﻈــﺮة
ﻳﺎرب اﻗﺒـﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 ﺳﻬـﻞ.وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
 وأرﺷﺪﻧــﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
.ﺑﻮﺻﺎﻳﺎك
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Heilig onze geesten, reinig onze
lichamen, leid onze gedachten,
zuiver onze bedoelingen, genees
onze ziekten, en vergeef onze
zonden. Bewaar ons voor alle
verdriet en alle hartzeer.
Omgeef ons met Uw heilige
engelen zodat wij, geleid en
bewaard door hun heerschare, de
eenheid van het geloof en de kennis
van Uw ontastbare en onbegrensde
heerlijkheid bereiken, want U bent
gezegend tot in eeuwigheid.
Amen.

. ﻃﻬـﺮ أﺟﺴﺎﻣﻨـﺎ.ﻗـﺪس أرواﺣﻨـﺎ
 اﺷﻒ. ﻧـﻖ ﻧﻴﺎﺗﻨـﺎ.ﻗـﻮم أﻓﻜﺎرﻧـﺎ
.أﻣـﺮاﺿﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
وﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺣـﺰن رديء
.ووﺟـﻊ ﻗﻠـﺐ
،أﺣﻄﻨـﺎ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
ﺑﻤﻌﺴﻜﺮهـﻢ
ﻧﻜــﻮن
ﻟﻜﻲ
 ﻟﻨﺼﻞ،ﻣﺤﻔﻮﻇﻴـﻦ وﻣﺮﺷﺪﻳـﻦ
إﻟﻰ اﺗﺤﺎد اﻹﻳﻤﺎن وإﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﻣﺠـﺪك ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮس وﻏﻴـﺮ
 ﻓﺈﻧـﻚ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ،اﻟﻤﺤـﺪود
. أﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ

Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt…

اﻟﻠﻬــﻢ اﺟﻌـﻠـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ أن
:ﻧﻘــﻮل ﺑﺸﻜــﺮ
...أﺑـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
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¨
NONE

Gebeden van het negende
uur (15:00)

ﺻــﻼة اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟـﺘـﺎﺳـﻌـﺔ
()اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟﻈﻬــﺮ

(Op dit uur verduisterde de zon en
het voorhangsel van de tempel
scheurde in tweeën en Jezus riep
met luider stem: "Vader, in Uw
handen beveel ik mijn geest," en
toen gaf Hij de geest)

ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴـﺎﻋـﺔ إﻇـﻠﻤـﺖ
اﻟﺸﻤـﺲ وإﻧﺸـﻖ ﺣﺠـﺎب اﻟﻬﻴﻜـﻞ
 وﻧـﺎدى ﻳﺴــﻮع،إﻟﻲ ﻗﺴﻤﻴـﻦ
ﺑﺼﻮت ﻋﻈﻴﻢ "ﻳﺎ أﺑﺘﺎﻩ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻚ
.أﺳﺘﻮدع روﺣﻲ" وأﺳﻠﻢ اﻟﺮوح
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Inleiding tot iedere getijde:

:ﻣﻘــﺪﻣـﺔ آـﻞ ﺳــﺎﻋـﺔ

Onze Vader blz. 18
Dankgebed blz. 19
Psalm 51
blz. 21

18 ص
أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
19 ص
ﺻـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
21  ص50 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ال

Dan wordt gezegd:

: ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ هـﺬا ﻳﻘــﺎل

De lofprijzing van het negende uur
van deze gezegende dag offer ik
aan Christus, mijn Koning en God
en vraag Hem vergeving van mijn
zonden.
Uit de Psalmen van David de
Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.

ﺗﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻨﻬـﺎر اﻟﻤﺒﺎرك أﻗـﺪﻣﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ
ﻣﻠﻜﻲ وإﻟﻬﻲ وأرﺟــﻮﻩ أن ﻳﻐـﻔـﺮ
. ﻟﻲ ﺧﻄﺎﻳــﺎي
،ﻣﻦ ﻣــﺰاﻣﻴــﺮ داوود اﻟﻨﺒﻲ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﺑــﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ

Psalm 95

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺘﺴﻌﻮن
،ﺳﺒﺤـﻮا اﻟــﺮب ﺗﺴﺒﻴﺤﺎ ﺟـﺪﻳـﺪا
،ﺳﺒﺤﻲ اﻟـﺮب ﻳﺎ آﻞ اﻷرض
.ﺳﺒﺤـﻮا اﻟـﺮب وﺑﺎرآـﻮا اﺳﻤﻪ
ﺑﺸﺮوا ﻣﻦ ﻳـﻮم إﻟﻰ ﻳـﻮم
 ﺣﺪﺛﻮا ﻓﻲ اﻷﻣﻢ ﺑﻤﺠﺪﻩ.ﺑﺨﻼﺻﻪ
،وﺑﻴـﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌـﻮب ﺑﻌﺠﺎﺋﺒـﻪ
ﻷن اﻟـﺮب ﻋﻈﻴـﻢ هـﻮ وﻣﺴﺒﺢ
 ﻣﺮهـﻮب ﻋﻠﻰ آﻞ اﻵﻟﻬـﺔ.ﺟـﺪا
 أﻣﺎ،ﻷن آﻞ ﺁﻟﻬـﺔ اﻷﻣﻢ ﺷَﻴَﺎﻃﻴﻦ
.اﻟــﺮب ﻓﺼﻨﻊ اﻟﺴﻤــﻮات

Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here, gij ganse aarde.
Zingt de Here, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot
dag. Vertelt onder de volken zijn
heerlijkheid, onder alle natien zijn
wonderen.
Want de Here is groot en zeer te
prijzen, geducht is Hij boven alle
goden; want alle goden der volken
zijn afgoden, maar de Here heeft
de hemel gemaakt;
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majesteit en luister zijn voor zijn
aangezicht, sterkte en glorie in
zijn heiligdom. Geeft de Here, gij
geslachten der volken, geeft de
Here heerlijkheid en sterkte.
Geeft de Here de heerlijkheid van
zijn naam, brengt offer en komt in
zijn voorhoven.
Buigt u neder voor de Here in
heilige feestdos, beef voor zijn
aangezicht, gij ganse aarde.
Zegt onder de volken:
De Here is Koning, vast staat nu
de wereld, zodat zij niet wankelt;
Hij zal de volken richten in
rechtmatigheid.
De hemel verheuge zich, de aarde
juiche, de zee bruise en haar
volheid, het veld en al wat daarop
is, verblijde zich; dan zullen alle
bomen des wouds jubelen voor de
Here, want Hij komt, want Hij
komt om de aarde te richten; Hij
zal de wereld richten in
gerechtigheid en de volken in zijn
trouw. Halleluja.
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 اﻟﻄﻬــﺮ،اﻟﺠﻼل واﻟﺒﻬﺎء ﻗــﺪاﻣﻪ
.واﻟﺠﻤﺎل اﻟﻌﻈﻴــﻢ ﻓﻲ ﻗــﺪﺳﻪ
ﻗـﺪﻣﻮا ﻟﻠــﺮب ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺒﺎﺋــﻞ
 ﻗــﺪﻣـﻮا ﻟﻠـﺮب ﻣﺠــﺪا،اﻷﻣﻢ
 ﻗـﺪﻣـﻮا ﻟﻠـﺮب ﻣﺠــﺪا،وآﺮاﻣﺔ
 اﺣﻤﻠــﻮا اﻟـﺬﺑﺎﺋﺢ.ﻻﺳﻤــﻪ
،وادﺧﻠـﻮا دﻳــﺎرﻩ
اﺳﺠــﺪوا ﻟﻠـﺮب ﻓﻲ دﻳﺎرﻩ
 ﻓﻠـﺘـﺘـﺰﻟــﺰل اﻷرض.اﻟﻤﻘـﺪﺳـﺔ
.آﻠﻬــﺎ ﻣﻦ أﻣﺎم وﺟﻬــﻪ
ﻗـﻮﻟﻮا ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ إن اﻟـﺮب ﻗـﺪ
 وأﻳﻀﺎ ﺛﺒﺖ،ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
 ﻳﺪﻳــﻦ.اﻟﻤﺴﻜـﻮﻧﺔ ﻓﻠـﻦ ﺗـﺘﺰﻋـﺰع
.اﻟﺸﻌــﻮب ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﻓﻠﺘﻔــﺮح اﻟﺴﻤﻮات وﻟﺘﺒﺘﻬﺞ
اﻷرض وﻟﻴﻌﺞ اﻟﺒﺤــﺮ وﺟﻤﻴـﻊ
 ﺗﻔـﺮح اﻟـﻮدﻳـﺎن وآﻞ ﻣﺎ،ﻣﻠﺌﻪ
 ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻳﺒﺘﻬﺞ آﻞ ﺷﺠـﺮ،ﻓﻴﻬـﺎ
 ﻷﻧﻪ،اﻟﻐﺎب أﻣﺎم وﺟﻪ اﻟـﺮب
 ﻳـﺪﻳـﻦ،ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻴـﺪﻳـﻦ اﻷرض
اﻟﻤﺴﻜﻮﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺪل واﻟﺸﻌـﻮب
.ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣــﺔ هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ
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Psalm 96
De Here is Koning. Dat de aarde
juiche, dat vele kustlanden zich
verheugen. Rondom Hem zijn
wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag
van zijn troon. Vuur gaat voor zijn
aangezicht uit, het zet zijn
tegenstanders rondom in vlam.
Zijn bliksemen verlichten de
wereld, de aarde ziet het en beeft.
De bergen versmelten als was
voor het aanschijn des Heren,
voor het aanschijn van de Here
der ganse aarde.
De hemelen verkondigen zijn
gerechtigheid, en alle volken zien
zijn heerlijkheid.
Alle
beeldendienaars
zullen
beschaamd worden, zij die zich op
afgoden beroemen;
buigt u voor Hem neder, alle gij
goden. Sion heeft het gehoord en
zich verheugd, de dochters van
Juda hebben gejuicht om uw
gerichten, o Here. Want Gij, Here,
zijt de Allerhoogste over de ganse
aarde, Gij zijt zeer hoog verheven
boven alle goden.
118

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﺴـﺎدس واﻟﺘﺴﻌـﻮن
اﻟـﺮب ﻗـﺪ ﻣﻠـﻚ ﻓﻠﺘﺘﻬﻠـﻞ
 وﻟﺘﻔــﺮح اﻟﺠــﺰاﺋـﺮ،اﻷرض
، ﺳﺤﺎب وﺿﺒﺎب ﺣﻮﻟﻪ.اﻟﻜﺜﻴــﺮة
،اﻟﻌــﺪل واﻟﻘﻀﺎء ﻗــﻮام آﺮﺳﻴـﻪ
،اﻟﻨــﺎر ﺗﺴﺒـﻖ ﻓـﺘﺴﻠﻚ أﻣﺎﻣــﻪ
وﺑـﻠﻬـﻴـﺐ ﺗﺤــﺮق أﻋــﺪاءﻩ
.اﻟــﺬﻳــﻦ ﺣــﻮﻟــﻪ
.أﺿﺎءت ﺑــﺮوﻗــﻪ اﻟﻤﺴﻜــﻮﻧــﺔ
،ﻧﻈــﺮت اﻷرض ﻓﺘـﺰﻟـﺰﻟﺖ
ذاﺑﺖ اﻟﺠﺒـﺎل ﻣﺜـﻞ اﻟﺸﻤﻊ ﻣـﻦ
 ﻣـﻦ أﻣـﺎم،ﻗــﺪام وﺟﻪ اﻟــﺮب
.وﺟﻪ رب اﻷرض آﻠﻬــﺎ
،أﺧﺒــﺮت اﻟﺴﻤــﻮات ﺑﻌــﺪﻟﻪ
وﻋﺎﻳﻨﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌــﻮب ﻣﺠــﺪﻩ
ﻳﺨــﺰى ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺴﺎﺟـﺪﻳــﻦ
 اﻟﻤﻔﺘﺨــﺮﻳـﻦ،ﻟﺼﻨﻌــﺔ اﻷﻳــﺪي
.ﺑﺄﺻﻨﺎﻣﻬــﻢ
.اﺳﺠـﺪوا ﻟﻠـﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻼﺋﻜﺘـﻪ
،ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻬﻴــﻮن ﻓـﻔــﺮﺣﺖ
 ﻣﻦ أﺟــﻞ،وﺗﻬﻠﻠﺖ ﺑﻨـﺎت ﻳﻬــﻮذا
أﺣﻜﺎﻣـﻚ ﻳــﺎرب ﻷﻧـﻚ أﻧﺖ هــﻮ
،اﻟــﺮب اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻷرض
.ارﺗﻔﻌﺖ ﺟﺪا ﻓـﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻵﻟﻬـﺔ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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Gij, die de Here liefhebt, haat het
kwade; Hij, die de zielen van zijn
gunstgenoten bewaart, redt hen uit
der goddelozen hand. Het licht is
voor de rechtvaardige gezaaid, en
vreugde voor de oprechten van
hart. Gij rechtvaardigen, verheugt
u in de Here en looft zijn heilige
naam. Halleluja.

.ﻳﺎ ﻣﺤﺒﻲ اﻟـﺮب أﺑﻐﻀــﻮا اﻟﺸــﺮ
إن اﻟــﺮب ﻳﺤﻔـﻆ ﻧـﻔـﻮس
 وﻳﻨﺠﻴﻬــﻢ ﻣﻦ أﻳــﺪي،أﺑــﺮارﻩ
 ﻧــﻮر أﺷـﺮق ﻟﻠﺼـﺪﻳﻘﻴـﻦ.اﻟﺨﻄﺎة
.وﻓــﺮح ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻤﻲ اﻟﻘﻠــﻮب
اﻓــﺮﺣــﻮا أﻳﻬــﺎ اﻟﺼﺪﻳـﻘــﻮن
 واﻋﺘـﺮﻓـﻮا ﻟــﺬآﺮ.ﺑﺎﻟــﺮب
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻗــﺪﺳـﻪ
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اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﺴـﺎﺑـﻊ واﻟﺘﺴﻌـﻮن
ﺳﺒﺤـﻮا اﻟـﺮب ﺗﺴﺒﻴﺤـﺎ ﺟـﺪﻳـﺪا
ﻷن اﻟــﺮب ﻗــﺪ ﺻﻨﻊ أﻋﻤﺎﻻ
ﺖ ﻟﻪ ﻳﻤﻴﻨﻪ
ْ  ﺧﻠﺼ،ﻋﺠﻴﺒــﺔ
 أﻋﻠــﻦ،وذراﻋــﻪ اﻟﻘــﺪوس
اﻟــﺮب ﺧﻼﺻﻪ وآﺸﻒ ﻗــﺪام
.اﻷﻣــﻢ ﻋــﺪﻟــﻪ
ذآــﺮ رﺣﻤﺘــﻪ ﻟﻴﻌﻘــﻮب وﺣﻘــﻪ
 ﻧﻈــﺮت.ﻟﺒﻴـﺖ إﺳــﺮاﺋﻴــﻞ
أﻗﺎﺻﻲ اﻷرض ﺟﻤﻴﻌــﺎ ﺧﻼص
.إﻟﻬﻨــﺎ

Zingt de Here een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan,
zijn rechterhand en zijn heilige
arm gaf Hem zege; de Here heeft
zijn heil bekendgemaakt, zijn
gerechtigheid geopenbaard voor
de ogen der volken;
Hij heeft gedacht aan zijn
goedertierenheid en aan zijn trouw
jegens het huis Israels; alle einden
der aarde hebben aanschouwd het
heil van onze God.
Juicht de Here, gij ganse aarde,
breekt uit in gejubel en
psalmzingt. Psalmzingt de Here
met de citer, met de citer en met
luide zang, met trompetten en met
bazuingeschal;
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،هﻠﻠــﻮا ﻟﻠـﺮب ﻳﺎ آــﻞ اﻷرض
.ﺳﺒﺤــﻮا وهﻠﻠــﻮا ورﺗﻠــﻮا
 ﺑﺎﻟﻘﻴﺜﺎرة،رﺗﻠـﻮا ﻟﻠـﺮب ﺑﺎﻟﻘﻴﺜـﺎرة
 ﺑﺄﺑــﻮاق.وﺻﻮت اﻟﻤﺰﻣــﺎر
،ﺧﺎﻓﻘــﺔ وﺻﻮت ﺑــﻮق اﻟﻘــﺮن

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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juicht voor de Koning, de Here.
De zee bruise en haar volheid, de
wereld en wie erin wonen; dat de
stromen in de handen klappen, de
bergen tezamen jubelen voor het
aangezicht des Heren, want Hij
komt om de aarde te richten;
Hij zal de wereld richten in
gerechtigheid en de volken in
rechtmatigheid. Halleluja.

.هﻠﻠــﻮا أﻣــﺎم اﻟــﺮب اﻟﻤﻠــﻚ
،ﻓـﻠﻴﻌﺞ اﻟﺒﺤــﺮ وآــﻞ ﻣﻠـﺌــﻪ
اﻟﻤﺴﻜــﻮﻧــﺔ وآــﻞ اﻟﺴﺎآﻨﻴـﻦ
، ﺗﺼﻔــﻖ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻧﻬــﺎر.ﻓﻴﻬــﺎ
اﻟﺠﺒــﺎل ﺗﺒﺘﻬﺞ أﻣــﺎم وﺟــﻪ
 ﻷﻧﻪ أﺗﻰ ﻟﻴــﺪﻳــﻦ،اﻟــﺮب
 ﻳﺪﻳـﻦ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌـﺪل،اﻷرض
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.واﻟﺸﻌـﻮب ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣـﺔ
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اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﺜـﺎﻣـﻦ واﻟﺘﺴﻌــﻮن
اﻟــﺮب ﻗــﺪ ﻣﻠــﻚ ﻓﻠﺘــﺮﺗﻌــﺪ
 اﻟﺠـﺎﻟـﺲ ﻋﻠﻰ.اﻟﺸﻌــﻮب
.اﻟﺸﺎروﺑﻴــﻢ ﻓﻠﺘﺘـﺰﻟـﺰل اﻷرض
ﻋﻈﻴﻢ هـﻮ اﻟـﺮب ﻓﻲ ﺻﻬﻴـﻮن
.وﻣﺘﻌـﺎل ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺸﻌــﻮب

De Here is Koning. Dat de volken
beven.
Hij troont op de cherubs, de aarde
siddere.
De Here is groot in Sion, Hij is
verheven boven alle volken.
Dat zij uw grote en geduchte
naam loven; Heilig is Hij.
Want de sterkte des Konings heeft
het
recht
lief,
Gij
hebt
rechtmatigheid gevestigd, recht en
gerechtigheid hebt Gij in Jakob
gedaan.
Verhoogt de Here, onze God,
buigt u neder voor de voetbank
zijner voeten; Heilig is Hij.
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ﻓﻠﻴﻌﺘـﺮﻓــﻮا ﻻﺳﻤﻪ اﻟﻌﻈﻴــﻢ ﻷﻧﻪ
ﻣﺮهــﻮب وﻗــﺪوس وآـﺮاﻣــﺔ
اﻟﻤﻠـﻚ أن ﻳﺤﺐ اﻟﻌــﺪل أﻧﺖ
أﻧﺖ
اﻻﺳﺘﻘــﺎﻣــﺔ
هﻴـﺄت
أﺟــﺮﻳﺖ اﻟﻘﻀـﺎء واﻟﻌــﺪل ﻓﻲ
.ﻳﻌﻘــﻮب
ارﻓﻌـﻮا اﻟــﺮب إﻟﻬﻨـﺎ واﺳﺠــﺪوا
ﻟﻤﻮﻃﺊ ﻗـﺪﻣﻴـﻪ ﻓــﺈﻧـﻪ ﻗــﺪوس
.هـﻮ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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Mozes en Aaron waren onder zijn
priesters, Samuel onder hen die
zijn naam aanriepen; zij riepen tot
de Here en Hij antwoordde hun.
Hij sprak tot hen in de
wolkkolom;
zij hebben zijn getuigenissen
onderhouden, de inzettingen die
Hij hun gegeven had. Here, onze
God, Gij hebt hun geantwoord,
Gij zijt hun een vergevend God
geweest, hoewel wraak oefenend
over hun daden. Verhoogt de
Here, onze God, buigt u neder
voor zijn heilige berg, want:
Heilig is de Here, onze God.
Halleluja.

ﻣـﻮﺳﻰ وهــﺮون ﺑﻴـﻦ آﻬﻨﺘــﻪ
اﻟـﺬﻳــﻦ
ﺑﻴـﻦ
وﺻﻤﻮﺋﻴــﻞ
آﺎﻧــﻮا
،ﺑﺎﺳﻤﻪ
ﻳــﺪﻋــﻮن
ﻳــﺪْﻋــﻮن اﻟــﺮب ﻓـﻴﺴﺘﺠﻴﺐ
. ﺑﻌﻤﻮد اﻟﻐﻤﺎم آﺎن ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ،ﻟﻬــﻢ
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اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﺘـﺎﺳـﻊ واﻟﺘﺴﻌــﻮن
.هﻠﻠــﻮا ﻟﻠــﺮب ﻳﺎ آــﻞ اﻷرض
،اﻋﺒــﺪوا اﻟــﺮب ﺑﺎﻟـﻔــﺮح
.ادﺧﻠــﻮا أﻣﺎﻣــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﻠـﻴــﻞ
،اﻋﻠﻤــﻮا أن اﻟــﺮب هــﻮ إﻟﻬﻨــﺎ
،هــﻮ ﺻﻨﻌﻨــﺎ وﻟﻴﺲ ﻧﺤــﻦ
.وﻧﺤـﻦ ﺷﻌﺒــﻪ وﻏـﻨـﻢ رﻋﻴﺘـﻪ
،ادﺧﻠــﻮا أﺑــﻮاﺑــﻪ ﺑﺎﻻﻋـﺘــﺮاف
.ودﻳــﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺘﺴـﺎﺑﻴﺢ

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde, komt
voor zijn aangezicht met gejubel.
Erkent, dat de Here God is; Hij
heeft ons gemaakt, en Hem
behoren wij toe, zijn volk, de
schapen die Hij weidt.Gaat met
een loflied zijn poorten binnen,
zijn voorhoven met lofgezang,
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،ﻷﻧﻬــﻢ ﺣﻔﻈــﻮا ﺷﻬـﺎدا ِﺗــﻪ
.واﻷواﻣــ َﺮ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺎهــﻢ
 أﻧﺖ،أﻳﻬــﺎ اﻟــﺮب إﻟﻬﻨــﺎ
 ﺻﺮت ﻟﻬــﻢ ﻳﺎ.اﺳﺘﺠﺒـﺖ ﻟﻬــﻢ
 وﻣﻨﺘﻘﻤــﺎ ﻋﻠﻰ،اﻟﻠـﻪ ﻏﻔــﻮرا
 ارﻓﻌــﻮا.ﺟﻤﻴــﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬــﻢ
 واﺳﺠــﺪوا ﻓﻲ،اﻟــﺮب إﻟﻬﻨــﺎ
ب
 ﻓﺈن اﻟــﺮ ﱠ،ﺟﺒﻠـﻪ اﻟﻤﻘــﺪس
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.إﻟﻬﻨــﺎ ﻗــﺪوس

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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looft Hem, prijst zijn naam; want
de
Here
is
goed,
zijn
goedertierenheid
is
tot
in
eeuwigheid, en zijn trouw tot in
verre geslachten. Halleluja.

. وﺑﺎرآــﻮا اﺳﻤـﻪ،اﻋﺘـﺮﻓــﻮا ﻟﻪ
 واﻟﻰ،ﻓﺈن اﻟــﺮب ﺻﺎﻟﺢ هــﻮ
 وإﻟﻰ ﺟﻴــﻞ،اﻷﺑــﺪ رﺣﻤﺘــﻪ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻓﺠﻴــﻞ ﺣﻘــﻪ
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اﻟﻤــﺰﻣــﻮر اﻟﻤـﺎﺋــﺔ
رﺣﻤــﺔ وﺣﻜﻤــﺎ أﺳﺒﺤــﻚ
. أﺗــﺮﻧــﻢ ﻟــﻚ.ﻳــﺎرب
وأﺗﻔﻬــﻢ ﻓﻲ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺑــﻼ
 ﻣﺘﻰ ﺗــﺄﺗﻰ إﻟﻲّ؟.ﻋﻴــﺐ
ﻟﻘــﺪ آﻨـﺖ أﺳﻠـﻚ ﺑــﺪﻋــﺔ ﻓﻲ
.وﺳـﻂ ﺑﻴـﺘﻲ
ﻟــﻢ أﺿﻊ أﻣــﺎم ﻋﻴﻨﻲ أﻣــﺮا
.س
َ ﻳﺨــﺎﻟــﻒ اﻟﻨــﺎﻣــﻮ
.ﺖ
ُ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ أﺑﻐﻀـ
،ﻟــﻢ ﻳﻠﺼـﻖ ﺑﻲ ﻗـﻠـﺐ ﻣﻌــﻮج
وﻋﻨــﺪ ﻣﻴﻼن اﻟﺸــﺮﻳــﺮ ﻋﻨﻰ ﻟـﻢ
 واﻟـﺬي ﻳﻐﺘﺎب ﻗﺮﻳﺒﻪ،أآـﻦ أﻋﻠـﻢ
 اﻟﻤﺴﺘﻜﺒــﺮ،ﺳــﺮا آﻨﺖ أﻃـﺎردﻩ
.ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ واﻟﻤﻨﺘﻔﺦ اﻟﻘﻠﺐ ﻟـﻢ أوﺁآﻠـﻪ

Van goedertierenheid en recht wil
ik zingen, U, o Here, wil ik
psalmzingen. Ik wil acht geven op
een
onberispelijke
wandel.
Wanneer zult Gij tot mij komen?
Ik wandel in oprechtheid mijns
harten in mijn huis;
ik stel geen schandelijke dingen
voor mijn ogen; ik haat het doen
der afvalligen, het kleeft mij niet
aan.
Een verkeerd hart wijke verre van
mij, de boze wil ik niet kennen.
Wie zijn naaste heimelijk lastert,
die zal ik verdelgen; wie hoog van
ogen en trots van hart is, die duld
ik niet.
Mijn ogen zijn op de getrouwen in
den lande om bij mij te wonen;
wie onberispelijk wandelt, die zal
mij dienen.
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ﻋﻴﻨــﺎي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴــﻊ أﻣﻨــﺎء
.اﻷرض ﻟﻜﻲ أﺟﻠﺴﻬــﻢ ﻣﻌﻲ
اﻟﺴﺎﻟـﻚ ﻓﻲ اﻟﻄــﺮﻳــﻖ ﺑﻼ ﻋﻴـﺐ
.هــﺬا آــﺎن ﻳﺨــﺪﻣﻨﻲ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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In mijn huis zal geen bedrieger
wonen; de leugenspreker zal niet
bestaan voor mijn ogen.
Elke morgen zal ik verdelgen alle
goddelozen des lands, en uit de
stad des Heren uitroeien alle
bedrijvers van ongerechtigheid.
Halleluja.

اﻟﻤﺘﻜﺒــﺮ ﻟــﻢ ﻳﺴﻜــﻦ ﻓﻲ وﺳﻂ
 اﻟﻤﺘﻜﻠــﻢ ﺑﺎﻟﻈﻠــﻢ ﻟــﻢ.ﺑﻴﺘﻲ
.ﻳﺴﺘ ِﻘــﻢ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻲ
ﻓﻲ أوﻗـﺎت اﻟﻐـﺪوات آﻨﺖ أﻗﺘـﻞ
 ﻷﺑﻴـﺪ ﻣـﻦ،ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻄـﺎة اﻷرض
ﻣـﺪﻳﻨـﺔ اﻟـﺮب ﺟﻤﻴــﻊ ﺻﺎﻧﻌﻲ
.  هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻹﺛــﻢ
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اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﻤـﺎﺋـﺔ واﻟﺘـﺎﺳــﻊ
 اﺟﻠــﺲ:ﻗـﺎل اﻟــﺮب ﻟــﺮﺑﻲ
ﻋــﻦ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ أﺿــﻊ
. أﻋــﺪاءك ﺗﺤﺖ ﻣﻮﻃﺊ ﻗـﺪﻣﻴـﻚ
ﻋﺼﺎ ﻗــﻮة ﻳــﺮﺳــﻞ ﻟــﻚ اﻟــﺮب
ﻣـﻦ ﺻﻬﻴــﻮن وﺗﺴــﻮد ﻓﻲ وﺳﻂ
.أﻋــﺪاﺋــﻚ
ﻣﻌـ ـﻚ اﻟــﺮﻳﺎﺳـ ـﺔ ﻓ ﻲ ﻳـ ـﻮم
. ﻓﻲ ﺑﻬـﺎء اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻦ،ﻗــﻮﺗــﻚ
ﻣـﻦ اﻟﺒﻄﻦ ﻗﺒــﻞ آــﻮآﺐ اﻟﺼﺒﺢ
.وﻟــﺪﺗــﻚ

Aldus luidt het woord des Heren
tot mijn Here: Zet u aan mijn
rechterhand, totdat Ik uw vijanden
gelegd heb als een voetbank voor
uw voeten. De Here strekt van
Sion uw machtige scepter uit:
heers te midden van uw vijanden.
Uw volk is een en al gewilligheid
ten dage van uw heerban; in
heilige feestdos rijst uit de schoot
van de dageraad de dauw uwer
jonge mannen voor u op.
De Here heeft gezworen en het
berouwt Hem niet: Gij zijt priester
voor eeuwig, naar de wijze van
Melchisedek. De Here is aan uw
rechterhand.
Hij
verplettert
koningen ten dage van zijn toorn;
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أﻗﺴﻢ اﻟـﺮب وﻟـﻦ ﻳﻨﺪ َم أﻧـﻚ أﻧﺖ
هــﻮ اﻟﻜﺎهــﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻘــﺲ
، اﻟـﺮب ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨـﻚ.ﻣﻠﻜﻴﺼﺎدَق
،ﻳﺤﻄـﻢ ﻓﻲ ﻳـﻮم رﺟـﺰﻩ ﻣﻠﻮآـﺎ
،ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ وﻳﻤﻸهﻢ ﺟﺜﺜﺎ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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Hij houdt gericht onder de
heidenen, hoopt lijken op,
verplettert hoofden op het wijde
veld. Hij drinkt onderweg uit de
beek; daarom heft hij het hoofd
op. Halleluja.

ﻳﺴﺤــﻖ رؤوس آﺜﻴـﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
 وﻓﻲ اﻟﻄــﺮﻳــﻖ.اﻷرض
.ﻳﺸـﺮب اﻟﻤــﺎء ﻣﻦ اﻟــﻮادي
.ﻚ ﻳــﺮﻓــﻊ رأﺳـﻪ
َ ﻟــﺬﻟـ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 110

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﻤـﺎﺋـﺔ واﻟﻌـﺎﺷــﺮ
أﻋﺘـﺮف ﻟـﻚ ﻳـﺎرب ﻣـﻦ آﻞ
 ﻓﻲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﻴـﻦ.ﻗـﻠﺒﻲ
.وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻌﻬــﻢ
،ﻋﻈﻴﻤــﺔ هﻲ أﻋﻤﺎل اﻟــﺮب
،وﻣﺸﻴﺌـﺎﺗــﻪ آﻠﻬﺎ ﻣﻔﺤــﻮﺻــﺔ
 وﻋــﺪﻟـﻪ،ﺟــﻼل وﺑﻬــﺎء ﻋﻤﻠــﻪ
.داﺋــﻢ إﻟﻰ أﺑــﺪ اﻷﺑــﺪ
.ﺻﻨﻊ ِذآــﺮًا ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻋﺠﺎﺋﺒــﻪ
،رﺣﻴــ ُﻢ هــﻮ اﻟــﺮب ورؤوف
،أﻋﻄﻰ ﻃﻌــﺎﻣــﻪ ﻷﺗـﻘـﻴــﺎﺋﻪ
.ﻳــﺬآﺮ إﻟﻰ اﻟــﺪهــﺮ ﻣﻴﺜــﺎﻗــﻪ

Ik zal de Here van ganser harte
loven, in de kring der oprechten
en in de vergadering. Groot zijn
de werken des Heren na te
speuren door allen die er behagen
in hebben. Majesteit en luister is
zijn doen, en zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand.
Hij heeft voor zijn wonderen een
gedachtenis gesticht; genadig en
barmhartig is de Here. Hij gaf
spijze aan wie Hem vrezen, en
gedenkt voor eeuwig zijn verbond.
Hij deed zijn volk de kracht van
zijn werken kennen door hun de
erve der heidenen te geven. De
werken zijner handen zijn
waarheid en recht, betrouwbaar
zijn al zijn bevelen, vastgesteld
voor immer en altoos, volbracht in
waarheid en oprechtheid.
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،ﺧ ﱠﺒــﺮ ﺷﻌ َﺒــﻪ ﺑﻘــﻮة أﻋﻤﺎﻟــﻪ
.ﻟﻴﻌﻄﻴﻬــﻢ ﻣﻴــﺮاث اﻷﻣــﻢ
.أﻋﻤﺎل ﻳــﺪﻳـﻪ ﺣــﻖ وﻋــﺪل
 ﺛﺎﺑﺘــﺔ إﻟﻰ،آﻞ وﺻﺎﻳﺎﻩ ﺻﺎدﻗــﺔ
 ﻣﺼﻨــﻮﻋــﺔ،دهــﺮ اﻟــﺪهــﻮر
.ﺑﺎﻟﺤــﻖ واﻻﺳﺘﻘــﺎﻣــﺔ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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Hij heeft aan zijn volk verlossing
gezonden, Hij heeft zijn verbond
voor eeuwig verordend; heilig en
geducht is zijn naam. De vreze des
Heren is het begin der wijsheid,
een goed inzicht hebben allen die
ze betrachten. Zijn lof houdt
eeuwig stand. Halleluja.

 أﻣــﺮ،أرﺳــﻞ ﺧﻼﺻـ ًﺎ ﻟﺸﻌﺒــﻪ
 اﺳﻤــﻪ.ﺑﻌﻬــﺪﻩ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
 رأس.ﻗــﺪوس وﻣـﺮهــﻮب
،اﻟﺤﻜﻤــﺔ ﻣﺨﺎﻓــﺔ اﻟــﺮب
واﻟﻔﻬــﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻜـﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤــﻞ
 وﺗﺴﺒﺤﺘـﻪ داﺋﻤــﺔ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ،ﺑـﻪ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 111

اﻟﻤﺰﻣـﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸـﺮ
ﻃـﻮﺑﻰ ﻟﻠـﺮﺟــﻞ اﻟﺨــﺎﺋــﻒ
.اﻟــﺮب وﻳﻬــﻮى وﺻﺎﻳــﺎﻩ ﺟــﺪا
.ﻳﻘــﻮى ﻧﺴﻠــﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض
.ﺟﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘـﻴﻤﻴـﻦ ﻳُﺒــﺎرَك
 وﺑــﺮﻩ،ﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﺘــﻪ
ً ﻏــﻨ
ِ ﻣﺠــ ٌﺪ و
.ﻳــﺪوم إﻟﻰ اﻷﺑـــﺪ

Welzalig de man, die de Here
vreest, die van harte lust heeft in
zijn geboden. Zijn nakroost zal
machtig zijn op aarde, het geslacht
der oprechten zal gezegend
worden; overvloed en rijkdom zijn
in zijn huis, zijn gerechtigheid
houdt voor immer stand.
Voor de oprechten gaat het Licht
in de duisternis op, genadig en
barmhartig en rechtvaardig.
Voorspoedig is de man die zich
ontfermt en uitleent, die zijn
zaken recht behartigt; want hij zal
nimmer wankelen, tot eeuwige
gedachtenis zal de rechtvaardige
zijn. Voor een kwaad gerucht zal
hij niet vrezen, zijn hart is gerust,
vol vertrouwen op de Here;
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ﻧــﻮر أﺷــﺮق ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤــﺔ
 رﺣﻴــﻢ هــﻮ.ﻟﻠﻤﺴﺘﻘـﻴﻤﻴـﻦ
.اﻟــﺮب اﻹﻟﻪ ورؤوف وﺑــﺎر
ﺻﺎﻟﺢ هـﻮ اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟــﺬي
ﻳﺘــﺮاءف وﻳُﻘــﺮض وﻳـﺪﺑــﺮ
 ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺰﻋـﺰع،أﻗــﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤـﻖ
 ذِآﺮ اﻟﺼﺪﻳـﻖ ﻳـﺪوم.إﻟﻰ اﻟـﺪهـﺮ
 وﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺧﺒـﺮ،إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ
 ﻗﻠﺒــﻪ ﻣﺴﺘﻌــﺪ ﻣﺘﻜــﻞ.اﻟﺴـﻮء
.ﻋﻠﻰ اﻟــﺮب
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zijn hart is standvastig, hij vreest
niet, terwijl hij met vreugde op
zijn vijanden ziet.
Hij deelt uit, hij geeft aan de
armen, zijn gerechtigheid houdt
voor immer stand, zijn hoorn
verheft zich in ere.
De goddeloze ziet het en ergert
zich, hij knarst met de tanden en
wordt verteerd; de begeerte der
goddelozen gaat teniet. Halleluja.

ﻗﻠﺒــﻪ ﺛـﺎﺑــﺖ ﻻ ﻳﺘــﺰﻋــﺰع ﺣﺘﻰ
.ﻳــﺮى ﺑﺄﻋــﺪاﺋــﻪ
.ﻓــﺮق وأﻋﻄﻰ اﻟﻤﺴﺎآﻴــﻦ
.ﺑــﺮﻩ داﺋــﻢ إﻟﻰ دهــﺮ اﻟـﺪهــﻮر
.ﻳــﺮﺗﻔــﻊ ﻗــﺮﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠــﺪ
ﻓﻴﻐﺘــﺎظ
ﻳﺒﺼﺮ
اﻟﺨـﺎﻃﺊ
،وﻳﺼــﺮ ﺑﺄﺳﻨﺎﻧــﻪ وﻳــﺬوب
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺷﻬــﻮة اﻟﺨﺎﻃﺊ ﺗﺒﻴــﺪ

Psalm 112

اﻟﻤﺰﻣـﻮر اﻟﻤﺎﺋـﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸـﺮ
،ﺳﺒﺤـﻮا اﻟـﺮب أﻳﻬـﺎ اﻟﻔـﺘﻴﺎن
 ﻟﻴﻜﻦ اﺳـﻢ.ﺳﺒﺤـﻮا اﺳﻢ اﻟــﺮب
اﻟــﺮب ﻣﺒﺎرآﺎ ﻣﻦ اﻵن واﻟﻰ
 ﻣﻦ ﻣﺸﺎرق اﻟﺸﻤﺲ إﻟﻰ.اﻷﺑــﺪ
.ﻣﻐﺎرﺑﻬــﺎ ﺑﺎرآـﻮا اﺳـﻢ اﻟــﺮب

Looft, gij knechten des Heren,
looft de naam des Heren. De naam
des Heren zij geprezen van nu aan
tot in eeuwigheid. Vanwaar de
zon opgaat tot waar zij ondergaat,
zij de naam des Heren geloofd.
Verheven boven alle volken is de
Here, boven de hemelen is zijn
heerlijkheid.
Wie is als de Here, onze God, die
zeer hoog woont, die zeer laag
neerziet, in de hemel en op de
aarde?
Die de geringe opricht uit het stof,
de arme omhoog heft uit het slijk,
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اﻟــﺮب ﻋــﺎل ﻋﻠﻰ آﻞ اﻷﻣــﻢ
.وﻓــﻮق اﻟﺴﻤــﻮات ﻣﺠــﺪﻩ
ﻣﻦ ﻣﺜـﻞ اﻟــﺮب إﻟﻬﻨﺎ ؟! اﻟﺴﺎآـﻦ
ﻓﻲ اﻷﻋﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﻇـﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤـﺎء وﻋﻠﻰ
 اﻟﻤﻘﻴــﻢ اﻟﻤﺴﻜﻴــﻦ ﻣﻦ،اﻷرض
 اﻟــﺮاﻓــﻊ اﻟﺒﺎﺋـﺲ ﻣﻦ،اﻟﺘــﺮاب
،اﻟﻤﺰﺑﻠــﺔ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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om hem te doen zitten bij de
edelen, bij de edelen van zijn
volk;die
de
onvruchtbare
huisvrouw doet wonen als een
blijde moeder van kinderen.
Halleluja.

ﻟﻜﻲ ﻳُﺠﻠﺴــﻪ ﻣــﻊ رؤﺳــﺎء
 اﻟــﺬي ﻳﺠﻌــﻞ اﻟﻌـﺎﻗــﺮ.ﺷﻌﺒــﻪ
ﺳــﺎآﻨــﺔ ﻓﻲ ﺑﻴــﺖ أم أوﻻ ٍد
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻓــﺮﺣــﺔ

Psalm 114

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟـﺮاﺑﻊ ﻋﺸـﺮ
ﺖ أن ﻳ ﺴﻤﻊ اﻟ ﺮب ﺻ ﻮت
ُ أﺣﺒﺒ
.ﺗﻀــﺮﻋﻲ
ﻲ ﻓﺄدﻋـ ـﻮﻩ آ ﻞ
ّ ﻷﻧﻪ أﻣ ﺎل أذﻧ ﻪ إﻟ
.أﻳــﺎﻣﻲ
ﻷن أوﺟــﺎع اﻟﻤــﻮت اآﺘـﻨﻔـﺘﻨﻲ
.وﺷــﺪاﺋــﺪ اﻟﺠﺤﻴــﻢ أﺻـﺎﺑﺘﻨﻲ
،ﺿﻴﻘــﺎ وﺣــﺰﻧــﺎ وﺟــﺪت
 ﻳــﺎرب:وﺑﺎﺳــﻢ اﻟــﺮب دﻋــﻮت
.ﻧــﺞ ﻧـﻔﺴﻲ
اﻟ ﺮب رﺣﻴ ـﻢ وﺻﺪّﻳ ـﻖ وإﻟﻬﻨ ﺎ
.ﻳــﺮﺣــﻢ
ل هــﻮ
َ اﻟــﺬي ﻳﺤﻔــﻆ اﻷﻃﻔﺎ
.اﻟــﺮب
.ﺖ ﻓﺨﻠﺼﻨﻲ
ُ اﺗﻀﻌـ
ارﺟﻌﻲ ﻳــﺎ ﻧﻔﺴﻲ إﻟﻰ ﻣـﻮﺿــﻊ
 ﻷن اﻟــﺮب ﻗــﺪ أﺣﺴﻦ،ِراﺣﺘــﻚ
، وأﻧﻘــﺬ ﻧﻔﺴﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤــﻮت،إﻟﻰ

Ik heb de Here lief, want Hij hoort
mijn stem, mijn smekingen.
Want Hij heeft zijn oor tot mij
geneigd, daarom zal ik mijn leven
lang tot Hem roepen. Banden van
de dood hadden mij omvangen,
angsten van het dodenrijk hadden
mij aangegrepen, ik ondervond
benauwdheid en smart.
Maar ik riep de naam des Heren
aan: Ach Here, red mijn leven.
Genadig
is
de
Here
en
rechtvaardig, onze God is een
ontfermer.
De Here bewaart de eenvoudigen;
ik was verzwakt, maar Hij heeft
mij verlost.
Keer weder, mijn ziel, tot uw rust,
omdat de Here u heeft welgedaan.
Want Gij hebt mijn leven van de
dood gered,
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mijn oog van tranen, mijn voet
van aanstoot. Ik zal wandelen
voor het aangezicht des Heren in
de landen der levenden. Halleluja

وﻋﻴﻨﻲ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻣـﻮع ورﺟﻠﻲ
ب أﻣﺎﻣﻪ
 أرﺿﻲ اﻟـﺮ ﱠ،ﻣـﻦ اﻟـﺰﻟﻞ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻓﻲ آــﻮرة اﻷﺣﻴــﺎء

Psalm 115

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺨـﺎﻣﺲ ﻋﺸـﺮ

Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak:
Ik ben zeer verdrukt; toen ik in
mijn angst zeide: Alle mensen zijn
leugenachtig. Hoe zal ik de Here
vergelden al zijn weldaden jegens
mij? De beker der verlossing zal
ik opheffen, ik zal de naam des
Heren aanroepen.

 وأﻧـﺎ.ﺖ
ُ ﺖ ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗﻜﻠﻤـ
ُ ﺁﻣﻨـ
 أﻧـﺎ ﻗﻠـﺖ ﻓﻲ.اﺗﻀﻌـﺖ ﺟــﺪا
 إن آــﻞ اﻟﻨــﺎس:ﺣﻴــﺮﺗﻲ
ب
 ﺑﻤﺎذا أآﺎﻓﺊ اﻟــﺮ ﱠ.آﺎذﺑــﻮن
ﻋـﻦ آـﻞ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻧﻴـﻪ؟ آﺄس
اﻟﺨﻼص ﺁﺧــﺬ وﺑﺎﺳـﻢ اﻟــﺮب
.أدﻋــﻮ
أوﻓﻲ ﻧــﺬوري ﻟـﻠــﺮب ﻗــﺪام آﻞ
.ﺷﻌـﺒــﻪ
آــﺮﻳــﻢ أﻣﺎم اﻟــﺮب ﻣــﻮت
.ﻗــﺪﻳﺴﻴــﻪ
 أﻧــﺎ ﻋﺒــﺪك،ﻳــﺎرب أﻧــﺎ ﻋﺒــﺪُك
.ﻦ أﻣﺘــﻚ
ُ واﺑــ
 ﻓـﻠـﻚ أذﺑــﺢ.ﺖ ﻗﻴــﻮدي
َ ﻗﻄّﻌــ
 وﺑﺎﺳــﻢ اﻟــﺮب،ذﺑﻴﺤــﺔ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ
.أدﻋــﻮ
أوﻓﻲ ﻟﻠــﺮب ﻧــﺬوري ﻓﻲ دﻳــﺎر
، ﻗــﺪام آــﻞ ﺷﻌﺒــﻪ،ﺑﻴﺖ اﻟــﺮب
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻓﻲ وﺳﻂ أورﺷﻠﻴــﻢ

Mijn geloften zal ik de Here
betalen, in de tegenwoordigheid
van al zijn volk.
Kostbaar is in de ogen des Heren
de dood van zijn gunstgenoten.
Ach Here, waarlijk, ik ben uw
knecht, ik ben uw knecht, de zoon
van uw dienstmaagd:
Gij hebt mijn banden losgemaakt.
Ik zal U lofoffer brengen en de
naam des Heren aanroepen.
Mijn geloften zal ik de Here
betalen in de tegenwoordigheid
van al zijn volk, in de voorhoven
van het huis des Heren in uw
midden, o Jeruzalem. Halleluja.
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EVANGELIE
ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Heilig, heilig, heilig.
Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons. Amen.

ﻣـﻦ إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ ﻟـﻮﻗــﺎ
. أﻣﻴـﻦ.اﻟﺒﺸﻴـﺮ ﺑـﺮآﺘـﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ

(Lucas 9:10-17)

(17-10 :9 )إﻧﺠﻴــﻞ ﻟـﻮﻗــﺎ
وﻟﻤــﺎ رﺟــﻊ اﻟــﺮﺳــﻞ ﺣــﺪﺛــﻮﻩ
.ﺑﻤــﺎ ﻓﻌﻠـــﻮا
ﻓـﺄﺧــﺬهــﻢ ﻣﻌـﻪ ودﺧــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺖ
َ اﻧﻔــﺮا ٍد ﻣــﺪﻳﻨــﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻴـ
.ﺻﻴــﺪا
ﻓﻠﻤــﺎ ﻋﻠﻤـﺖ اﻟﺠﻤــﻮع ﺗﺒﻌــﻮﻩ
ﻋــﻦ
وﺧﺎﻃﺒﻬــﻢ
ﻓﻘﺒﻠﻬــﻢ
 واﻟﻤﺤﺘﺎﺟــﻮن،ﻣﻠﻜــﻮت اﻟﻠـﻪ
.إﻟﻰ اﻟﺸﻔــﺎء ﺷﻔــﺎهــﻢ

En toen de apostelen teruggekeerd
waren, verhaalden zij Hem alles,
wat zij verricht hadden.
En Hij nam hen mede en trok
Zich, met hen alleen, terug naar
een stad, genaamd Betsaida.
Doch de scharen bemerkten het en
volgden Hem. En Hij ontving hen
en sprak tot hen over het
Koninkrijk Gods, en die genezing
van node hadden, maakte Hij
gezond.
En de dag begon te dalen; en de
twaalven kwamen bij Hem en
zeiden tot Hem: Zend de schare
weg, opdat zij naar de dorpen en
hoeven in de omtrek gaan om
onderdak en spijs te vinden, want
wij zijn hier in een eenzame
plaats.
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وآﺎن اﻟﻨﻬﺎر ﻗـﺪ ﺑـﺪأ ﻳﻤﻴـﻞ ﻓﺘﻘـﺪم
:إﻟﻴﻪ اﻻﺛﻨـﺎ ﻋﺸـﺮ وﻗﺎﻟـﻮا ﻟﻪ
اﺻﺮف اﻟﺠﻤـﻮع ﻟﻴـﺬهﺒـﻮا إﻟﻰ
،اﻟﻘــﺮى اﻟﻤﺤﻴﻄــﺔ واﻟﺤﻘــﻮل
ﻟﻴﺴﺘــﺮﻳﺤــﻮا وﻳﺠــﺪوا ﻣــﺎ
 ﻓﺈﻧﻨــﺎ هﻬﻨــﺎ ﻓﻲ،ﻳﺄآﻠــﻮﻧــﻪ
.ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻔـــﺮ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ

Gebeden van het negende uur

Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij
hun te eten. Zij zeiden: Wij
hebben niet meer dan vijf broden
en twee vissen, of wij zouden
moeten heengaan om voor al dit
volk voedsel te kopen. Want er
waren ongeveer vijfduizend man.
En Hij zeide tot zijn discipelen:
Laat hen gaan zitten in groepen
van ongeveer vijftig. En zij deden
het en lieten hen allen nederzitten.
Toen nam Hij de vijf broden en de
twee vissen, en Hij zag op naar de
hemel, sprak de zegen uit en brak
ze, en Hij gaf ze aan de discipelen
om ze aan de schare voor te
zetten. En zij aten en werden allen
verzadigd en het overschot werd
door hen opgeraapt: twaalf
manden met brokken.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

. أﻋﻄﻮهـﻢ أﻧﺘﻢ ﻟﻴﺄآﻠـﻮا:ﻓﻘﺎل ﻟﻬـﻢ
 ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ أآﺜـﺮ ﻣـﻦ:ﻓﻘﺎﻟـﻮا
 إﻻ أن،ﺧﻤﺲ ﺧﺒـﺰات وﺳﻤﻜﺘﻴﻦ
ﻧﻤﻀﻲ ﻧﺤـﻦ وﻧﺸﺘـﺮي أﻃﻌﻤـﺔ
 وآﺎﻧــﻮا.ﻟﻬـﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﺟﻤﻴﻌـﻪ
.ﻧﺤــﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف رﺟــﻞ
 ﻟﻴﺘﻜﺌ ﻮا ﻓ ﻲ آ ﻞ:ﻓﻘ ﺎل ﻟﺘﻼﻣﻴ ﺬﻩ
.ﻣـﻮﺿﻊ ﺧﻤﺴﻴـﻦ ﺧﻤﺴﻴـﻦ
.ﻓـﻔﻌﻠـﻮا هﻜﺬا وأﺗﻜﺄوهﻢ أﺟﻤﻌﻴ ـﻦ
ت
ٍ ﺲ ﺧﺒ ﺰا
َ
ﻓﺄﺧ ﺬ اﻟﺨﻤ
، وﻧﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻤﺎء،واﻟ ﺴﻤﻜﺘﻴﻦ
 وأﻋﻄ ﻰ،وﺑﺎرآﻬ ﺎ وﻗ ﺴﻤﻬــﺎ
اﻟﺘـﻼﻣﻴ ـﺬ ﻟﻴ ﻀﻌــﻮا أﻣـ ـﺎم
.اﻟﺠﻤــﻮع
 ﺛــﻢ.ﻓﺄآﻠـﻮا ﺟﻤﻴﻌﻬـﻢ وﺷﺒﻌــﻮا
رﻓﻌــﻮا ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻨﻬــﻢ اﺛﻨﺘﻲ
.ﻋﺸــﺮة ﻗﻔــﺔ ﻣﻤﻠــﻮءة
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ

¡¡¡
Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.
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ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ
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LITANIEËN
Gebeden na het Evangelie
O Gij die de dood in het vlees heeft
geproefd in het negende uur,
omwille van ons zondaars: dood
onze vleselijke begeerten, o
Christus onze God, en red ons.
Mijn smeekgebed nadere voor Uw
aanschijn. O Heer, geef mij inzicht
naar Uw woord. Mijn verzoek
kome voor Uw aanschijn. Maak
mij levend, naar Uw woord.

ﻗﻄـﻊ اﻟﺴﺎﻋـــﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌــﺔ
ﻳﺎ ﻣﻦ ذاق اﻟﻤﻮت ﺑﺎﻟﺠﺴـﺪ ﻓﻲ
وﻗــﺖ اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌـﺔ ﻣﻦ
 أﻣـﺖ،أﺟﻠﻨــﺎ ﻧﺤــﻦ اﻟﺨﻄــﺎة
ﺣـﻮاﺳﻨــﺎ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴــﺔ أﻳﻬــﺎ
ن
ُ  ﻓـﻠﺘــﺪ.اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨــﺎ وﻧﺠﻨــﺎ
 آﻘـﻮﻟـﻚ،وﺳﻴﻠﺘﻲ ﻗـﺪاﻣـﻚ ﻳـﺎرب
 ﻟﺘـﺪﺧــﻞ ﻃﻠﺒﺘﻲ إﻟﻰ.ﻓﻬﻤﻨﻲ
. آﻜﻠﻤﺘــﻚ أﺣﻴﻨﻲ،ﺣﻀـﺮﺗـﻚ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

O Gij die Uw Geest in de handen
van de Vader hebt gelegd toen U
aan het kruis hing op het negende
uur. U hebt de rover, die met U
gekruisigd was, naar het paradijs
geleid;
vergeet mij niet, o Goede Heer, en
verwerp mij, de dwalende, niet.
Maar reinig mijn ziel, verlicht mijn
verstand en laat mij deelhebben aan
de genade van Uw levengevende
sacramenten,

ح ﻓﻲ ﻳــﺪي
َ ﻳﺎ ﻣـﻦ أﺳﻠــﻢ اﻟــﺮو
اﻵب ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻋﻠﻘــﺖ ﻋﻠﻰ
،اﻟﺼﻠﻴﺐ وﻗـﺖ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌـﺔ
ب ﻣﻌـﻚ
َ ﺺ اﻟﻤﺼﻠـﻮ
ﺖ اﻟﻠ ﱠ
َ وهـﺪﻳ
،ﻟﻠـﺪﺧــﻮل إﻟﻰ اﻟﻔــﺮدوس
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ﻻ ﺗﻐﻔـﻞ ﻋﻨﻲ أﻳﻬـﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻻ
 ﺑـﻞ ﻗـﺪس،ﺗـﺮذﻟﻨﻲ أﻧـﺎ اﻟﻀﺎل
ﻧـﻔﺴﻲ وأﺿﺊ ﻓـﻬﻤﻲ واﺟﻌـﻠﻨﻲ
ﺷـﺮﻳﻜـﺎ ﻟﻨﻌﻤــﺔ أﺳــﺮارك
.اﻟﻤﺤﻴﻴـــﺔ
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zodat wanneer ik Uw weldaden
proef, ik U onvermoeibaar
lofprijzingen kan aanbieden, boven
alles
verlangend
naar
Uw
heerlijkheid, o Christus onze God,
red ons.

،ﻟﻜﻲ ﻣﺎ إذا ذﻗـﺖ ﻣﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎﺗـﻚ
،أﻗــﺪم ﻟـﻚ ﺗﺴﺒﺤـﺔ ﺑﻐـﻴـﺮ ﻓـﺘـﻮر
ﻣﺸﺘـﺎﻗــﺎ إﻟﻰ ﺑﻬﺎﺋـﻚ أﻓﻀﻞ ﻣـﻦ
 أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨــﺎ،آـﻞ ﺷﺊ
.وﻧﺠﻨــﺎ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

O Gij die geboren zijt uit de Maagd
omwille van ons, en de kruisiging
hebt verdragen, o Goede Heer, en
de dood hebt overwonnen door Uw
dood en de verrijzenis hebt
geopenbaard. Wend U niet af van
hen, die U met Uw eigen handen
geschapen hebt.
Toon Uw liefde voor de mensen, o
Goede Heer, aanvaard van Uw
Moeder haar smeekbeden voor ons.
Red, o Verlosser, een ootmoedig
volk.
Verlaat ons niet tot het einde toe en
laat ons niet aan ons lot over.
Verbreek Uw verbond niet en neem
Uw genade niet van ons weg
omwille van Abraham, Uw
geliefde, Isaac, Uw dienstknecht en
Israël, Uw heilige.

ﻳــﺎ ﻣـﻦ وﻟــﺪت ﻣـﻦ اﻟﺒﺘــﻮل ﻣـﻦ
 واﺣﺘﻤﻠـﺖ اﻟﺼﻠﺐ أﻳﻬــﺎ،أﺟﻠﻨــﺎ
اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻗﺘﻠﺖ اﻟﻤــﻮت ﺑﻤﻮﺗــﻚ
،وأﻇﻬــﺮت اﻟﻘﻴــﺎﻣـﺔ ﺑﻘﻴـﺎﻣﺘـﻚ
ﻻ ﺗﻌـﺮض ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻋــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
.ﺟﺒﻠﺘﻬــﻢ ﺑﻴــﺪﻳــﻚ
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أﻇﻬـﺮ ﻣﺤﺒﺘـﻚ ﻟﻠﺒﺸﺮ أﻳﻬــﺎ
 اﻗﺒــﻞ ﻣـﻦ واﻟــﺪﺗــﻚ.اﻟﺼﺎﻟﺢ
 ﻧﺞ ﻳـﺎ.ﺷﻔﺎﻋــﺔ ﻣـﻦ أﺟﻠﻨــﺎ
.ﻣﺨﻠﺺ ﺷﻌﺒـﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌــﺎ
ﻻ ﺗﺘـﺮآﻨــﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻀـﺎء وﻻ
 وﻻ،ﺗﺴﻠﻤﻨــﺎ إﻟﻰ اﻟــﺪهــﺮ
ﺗﻨﻘﺾ ﻋﻬــﺪك وﻻ ﺗﻨــﺰع ﻋﻨــﺎ
 ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﺑـﺮاهﻴــ َﻢ،رﺣﻤﺘــﻚ
ﻖ ﻋﺒـﺪِك
َ ﺣﺒـﻴـ ِﺒـﻚ واﺳﺤــ
.ﺴــﻚ
ِ ﻞ ﻗــﺪﻳ
َ وإﺳﺮاﺋﻴــ

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴـﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ
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Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

Toen de rover de Koning van het
leven hangend aan het kruis
aanschouwde, riep hij uit: “Als de
met ons gekruisigde niet de
vleesgeworden God was, dan zou
de zon haar stralen niet hebben
verborgen, noch de aarde trillen en
beven. Maar Gij, Almachtige, die
alles verdraagt, gedenk mij, o Heer,
wanneer U komt in Uw
Koninkrijk.”

ﻟﻤـﺎ أﺑﺼـﺮ اﻟﻠـﺺ رﺋـﻴﺲ
،اﻟﺤﻴــﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻣﻌﻠﻘــﺎ
ب
َ  "ﻟـﻮﻻ أن اﻟﻤﺼﻠـﻮ:ﻗــﺎل
 ﻣﺎ آـﺎﻧﺖ،ﻣﻌﻨــﺎ إﻟ ٌﻪ ﻣﺘﺠﺴـﺪ
اﻟﺸﻤﺲ أﺧﻔـﺖ ﺷﻌﺎﻋﻬــﺎ وﻻ
 ﻟﻜـﻦ.اﻷرض ﻣﺎﺟـﺖ ﻣﺮﺗﻌــﺪة
،أﻳﻬــﺎ اﻟﻘــﺎدر ﻋﻠﻰ آــﻞ ﺷﺊ
 اذآــﺮﻧﻲ،واﻟﻤﺤﺘﻤـﻞ آــﻞ ﺷﺊ
."ﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻜـﻮﺗـﻚ
َ ﻳـﺎرب ﻣﺘﻰ ﺟﺌ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

O Gij die de belijdenis van de rover
aan het kruis hebt aanvaard, neem
ook ons bij U aan, o Goede Heer,
wij, die het doodvonnis verdienen
door onze zonden.
Met hem bekennen wij onze
zonden,
terwijl
wij
Uw
Goddelijkheid belijden, en wij
roepen allen met hem uit: “Gedenk
ons, o Heer, wanneer U komt in
Uw Koninkrijk.”

ﻳﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ إﻟﻴــﻪ اﻋﺘــﺮاف
 اﻗﺒﻠﻨــﺎ،اﻟﻠﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ
 ﻧﺤــﻦ.إﻟﻴــﻚ أﻳﻬــﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﻴــﻦ ﺣﻜــﻢ اﻟﻤــﻮت
.ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺧﻄـﺎﻳﺎﻧــﺎ
ﻧﻘـﺮ ﺑﺨﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘـﺮﻓـﻴـﻦ
 وﻧﺼﺮخ ﻣﻌــﻪ،ﺑﺄﻟـﻮهﻴﺘـﻚ
 "اذآـﺮﻧــﺎ ﻳــﺎرب ﻣﺘﻰ:ﺟﻤﻴﻌــﺎ
."ﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻜــﻮﺗــﻚ
َ ﺟﺌ
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Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

Toen de moeder het Lam en de
Herder, de Verlosser van de
wereld, aanschouwde, hangend aan
het kruis, sprak zij wenend:
“De wereld zal zich verblijden,
want ze heeft de verlossing
ontvangen. Mijn hart echter breekt
bij de aanblik van Uw kruisiging,
die U voor allen verdraagt, o mijn
Zoon en mijn God!”

ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻧﻈــﺮت اﻟـﻮاﻟــﺪة اﻟﺤﻤـﻞ
واﻟــﺮاﻋﻲ ﻣﺨﻠﺺ اﻟﻌـﺎﻟــﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻣﻌﻠﻘــًﺎ ﻗـﺎﻟـﺖ وهﻲ
 "أﻣﺎ اﻟﻌـﺎﻟــﻢ ﻓﻴﻔــﺮح:ﺑﺎآﻴــﺔ
 وأﻣـﺎ أﺣﺸﺎﺋﻲ،ﻟﻘﺒــﻮﻟﻪ اﻟﺨﻼص
ﻓﺘـﻠﺘﻬﺐ ﻋﻨــﺪ ﻧﻈــﺮي إﻟﻰ
ﺻﻠﺒـﻮﺗـﻚ اﻟـﺬي أﻧﺖ ﺻﺎﺑـﺮ ﻋﻠﻴﻪ
"! ﻳﺎ اﺑﻨﻲ واﻟﻬـﻲ،ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﻜـﻞ

Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal

:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)

@@@
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SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons. O
Heer, God der machten, wees met
ons, want wij hebben geen andere
bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.
Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,de
verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is.
Handel volgens Uw genade, o
Heer, en niet naar onze zonden.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt …
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 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠـﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠـﺪك وآﺮاﻣﺘﻚ
ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
.ارﺣﻤﻨـﺎ
أﻳﻬـﺎ اﻟــﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات آـﻦ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـﻦ ﻓﻲ،ﻣﻌﻨـﺎ
.ﺷـﺪاﺋـﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘـﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
ﺣـﻞ واﻏـﻔـﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻓﻌـﻠﻨـﺎهـﺎ ﺑﻤﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻲ
،ﻓﻌﻠﻨـﺎهــﺎ ﺑﻐـﻴــﺮ ﻣﻌــﺮﻓــﺔ
 ﻳﺎرب.اﻟﺨﻔﻴــﺔ واﻟﻈﺎهــﺮة
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ،اﻏﻔــﺮهــﺎ ﻟﻨﺎ
.اﻟﻘــﺪوس اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.آﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎرب وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜﺮ
... اﻟﺴﻤــﻮات
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Absolutie van het negende uur
(None).
O God, Vader van onze Heer, God
en Verlosser Jezus Christus, die ons
door Zijn komst heeft verlost en
ons uit de slavernij van de vijand
heeft gered:
wij bidden U in Zijn gezegende en
grote naam, wend ons verstand af
van de wereldse zorgen en
vleselijke begeerten, zodat wij Uw
hemelse geboden gedenken.
Maak ons Uw menslievendheid
bekend, o Goede Heer.

ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺘـﺎﺳﻌــﺔ

ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب أﺑــﺎ رﺑﻨـﺎ وإﻟﻬﻨـﺎ
وﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ هــﺬا
اﻟــﺬي ﺑﻈﻬــﻮرﻩ ﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.وأﻧـﻘـﺬﺗﻨـﺎ ﻣــﻦ ﻋﺒـﻮدﻳـﺔ اﻟﻌــﺪو
ﻧﺴﺄﻟـﻚ ﺑﺎﺳﻤﻪ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﻌﻈﻴــﻢ
أﻧﻘــﻞ ﻋﻘـﻮﻟﻨــﺎ ﻣـﻦ اﻻهﺘﻤـﺎم
،اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺸﻬــﻮات اﻟﺠﺴﺪﻳـﺔ
إﻟﻰ ﺗـﺬآـﺎر أﺣﻜﺎﻣــﻚ اﻟﺴﻤﺎﺋﻴــﺔ
وآﻤﻞ ﻟﻨــﺎ ﻣﺤﺒﺘــﻚ ﻟﻠﺒﺸﺮ أﻳﻬــﺎ
.اﻟﺼﺎﻟـﺢ
Mogen onze gebeden te allen tijde وﻟﺘﻜــﻦ ﺻﻠــﻮاﺗﻨــﺎ آﻞ ﺣﻴــﻦ
voor U aanvaardbaar zijn, zo ook وﺻﻼة هــﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌــﺔ
dit gebed op het negende uur.
.ﻣﻘﺒـﻮﻟــﺔ أﻣـﺎﻣــﻚ
Sta ons toe te wandelen, waardig
aan de roeping waarmee wij واﻣﻨﺤﻨــﺎ أن ﻧﺴﻠﻚ آﻤــﺎ ﻳـﻠﻴــﻖ
geroepen zijn, zodat wij bij het
.ﺑﺎﻟــﺪﻋــﻮة اﻟﺘﻲ دﻋـﻴﻨــﺎ إﻟﻴﻬــﺎ
verlaten van dit lichaam tot
ﻟﻜﻲ إذا ﺧــﺮﺟﻨــﺎ ﻣﻦ هــﺬا
diegenen gerekend worden die zich
voor U nederwerpen en het lijden اﻟﺠﺴﺪ ﻧﺤﺴﺐ ﻣـﻊ اﻟﺴﺎﺟـﺪﻳــﻦ
van Uw Eniggeboren Zoon, Jezus اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴــﻦ ﻵﻻم اﺑﻨــﻚ اﻟـﻮﺣﻴـﺪ
Christus, onze Heer, waardig zijn.
 وﻧﻈﻔــﺮ،ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ رﺑﻨــﺎ
En laat ons genade, vergiffenis van
onze zonden en verlossing ﺑﺎﻟــﺮﺣﻤﺔ وﻏﻔــﺮان ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
verkrijgen met de koren van واﻟﺨﻼص ﻣﻊ ﻣﺼﺎف اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
heiligen, die U waarlijk welgevallig ﺿــﻮك ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻣﻨـﺬ
َ اﻟـﺬﻳــﻦ أر
waren van aanvang af tot in
.اﻟــﺪهــﺮ واﻟﻲ اﻷﺑــﺪ
eeuwigheid.
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O God, verijdel voor ons alle
kracht van de tegenstander en al
zijn kwade legerscharen, zoals Uw
Eniggeboren Zoon ze vertrapt heeft
met
de
kracht
van
zijn
levengevende kruis.
Neem ons bij U aan, o onze Heer
Jezus Christus, zoals U de rover
aan
Uw
rechterhand
heeft
aangenomen toen U aan het kruis
hing.
Verlicht ons zoals U een ieder
verlicht heeft die zich in de
duisternis van de Hades bevond.
Breng ons allen weer terug naar het
Paradijs van de vreugde.
Want U, onze Meester, bent een
gezegende God en U komt toe
glorie, eer, roem, macht en
aanbidding tezamen met Uw
Goede Vader en de Heilige Geest,
in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed na ieder uur:

اﻟﻠﻬــﻢ أﺑﻄـﻞ ﻋﻨــﺎ آــﻞ ﻗــﻮة
ﺟﻨـﻮدﻩ
وﺟﻤﻴـﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻧــﺪ
 آﻤــﺎ داﺳﻬــﻢ اﺑﻨــﻚ،اﻟـﺮدﻳﺌــﺔ
ﺻﻠﻴﺒــﻪ
ﺑﻘــﻮة
اﻟــﻮﺣﻴــﺪ
.اﻟﻤﺤﻴﻲ
واﻗﺒﻠﻨــﺎ إﻟﻴـﻚ ﻳﺎ ﺳﻴــﺪي ﻳﺴــﻮع
اﻟﻤﺴﻴﺢ آﻤﺎ ﻗﺒـﻠــﺖ اﻟـﻠـﺺ
اﻟﻴﻤﻴــﻦ وأﻧـﺖ ﻣﻌﻠــﻖ ﻋﻠﻰ
.ﻋــﻮد اﻟﺼﻠﻴﺐ
وأﻧــﺮ ﻋـﻠﻴﻨـﺎ آﻤﺎ أﻧــﺮت ﻋﻠﻰ
.اﻟـﺬﻳـﻦ آﺎﻧـﻮا ﻓﻲ ﻇﻠﻤـﺔ اﻟﺠﺤﻴـﻢ
وردﻧـﺎ ﺟﻤﻴﻌـﺎ إﻟﻰ ﻓــﺮدوس
اﻟﻨﻌﻴــﻢ ﻷﻧـﻚ ﻳﺎ ﺳﻴــﺪي إﻟــﻪ
.ﻣﺒــﺎرك
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟـﻚ ﻣـﻊ أﺑﻴــﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ
 اﻟﻤﺠـــﺪ،واﻟــﺮوح اﻟﻘـــﺪس
واﻹآـــﺮام واﻟﻌـــﺰة واﻟﺴﻠﻄـﺎن
. أﻣﻴــﻦ.واﻟﺴﺠــﻮد إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
ﻃﻠﺒـﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺁﺧــﺮ آﻞ ﺳـﺎﻋــﺔ

Ontferm U over ons, o God,
ontferm U over ons, U die op alle
tijden en op alle uren in de hemel
en op aarde wordt aanbeden en
verheerlijkt.
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.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺛﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
ﻳﺎ ﻣـﻦ ﻓﻲ آﻞ وﻗـﺖ وآﻞ
 ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ،ﺳﺎﻋـﺔ
. ﻣﺴﺠـﻮد ﻟﻪ وﻣﻤﺠـﺪ،اﻷرض
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Christus, onze goede God,
lankmoedig en vol ontferming,
grootmoedig in medeleven, U
houdt van de rechtvaardigen en
ontfermt zich over de zondaars, van
wie ik de eerste ben.
U wilt niet de dood van de zondaar,
maar dat hij zich bekeert en leeft.
U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen
zal.
O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden.

 اﻟﻄﻮﻳـﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
، اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟﺮﺣﻤـﺔ،اﻟــﺮوح
 اﻟـﺬي ﻳﺤﺐ،اﻟﺠـﺰﻳـﻞ اﻟﺘﺤﻨﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴـﻦ وﻳـﺮﺣــﻢ اﻟﺨﻄـﺎة
.اﻟـﺬﻳـﻦ أوﻟﻬــﻢ أﻧــﺎ
اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺸﺎء ﻣـﻮت اﻟﺨﺎﻃﺊ
 اﻟـﺪاﻋﻲ.ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ﻳـﺮﺟﻊ وﻳﺤﻴـﺎ
اﻟﻜﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻼص ﻷﺟﻞ
.اﻟﻤـﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺘﻈــﺮة

ﻳﺎرب اﻗﺒـﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 ﺳﻬـﻞ.وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
 وأرﺷﺪﻧــﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
.ﺑﻮﺻﺎﻳﺎك
Heilig onze geesten, reinig onze . ﻃﻬـﺮ أﺟﺴﺎﻣﻨـﺎ.ﻗـﺪس أرواﺣﻨـﺎ
lichamen, leid onze gedachten,  اﺷﻒ. ﻧـﻖ ﻧﻴﺎﺗﻨـﺎ.ﻗـﻮم أﻓﻜﺎرﻧـﺎ
zuiver onze bedoelingen, genees
.أﻣـﺮاﺿﻨـﺎ واﻏـﻔـﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
onze ziekten, en vergeef onze
zonden. Bewaar ons voor alle وﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺣـﺰن رديء
.ووﺟـﻊ ﻗﻠـﺐ
verdriet en alle hartzeer.
Omgeef ons met Uw heilige ،أﺣﻄﻨـﺎ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
engelen zodat wij, geleid en ﺑﻤﻌﺴﻜﺮهـﻢ
ﻧﻜــﻮن
ﻟﻜﻲ
bewaard door hun heerschare, de
 ﻟﻨﺼﻞ،ﻣﺤﻔﻮﻇﻴـﻦ وﻣﺮﺷﺪﻳـﻦ
eenheid van het geloof en de kennis
van Uw ontastbare en onbegrensde إﻟﻰ اﺗﺤﺎد اﻹﻳﻤﺎن وإﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
heerlijkheid bereiken, want U bent ﻣﺠـﺪك ﻏـﻴـﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮس وﻏـﻴـﺮ
 ﻓـﺈﻧـﻚ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ،اﻟﻤﺤـﺪود
gezegend tot in eeuwigheid.
Amen.
. أﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ
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Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt…

اﻟﻠﻬـﻢ اﺟﻌـﻠـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑـﺎﻧـﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
...اﻟﺴﻤـﻮات

¡¡¡
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Gebeden van de elfde uur (Vespers)

¨
VESPERS

Gebeden van het elfde uur
(Vespers)
(17:00 – zonsondergang)

ﺻــﻼة اﻟﺴـﺎﻋـﺔ اﻟﺤﺎدﻳــﺔ ﻋﺸـﺮ
( ) اﻟﻐــﺮوب
()اﻟﺨـﺎﻣﺴــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟﻈﻬــﺮ

(Dit gebed gedenkt het afhalen
van het lichaam van de
Christus van het kruis en hoe
Hij met specerijen, mirre en
olie werd gezalfd en in linnen
doeken werd gewikkeld)

رﺗـﺒﺖ هــﺬﻩ اﻟﺼﻼة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒـﺔ
إﻧــﺰال ﺟﺴــﺪ اﻟﺴﻴـﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣـﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ ووﺿـﻊ ﻣـﺰﻳـﺞ
ﻣـﻦ اﻟﻌـﻮد واﻟﻤـﺮ واﻷﻃﻴـﺎب
ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺴـﺪ وﺗﻜـﻔﻴـﻨـﻪ ﻓﻲ آﺘــﺎن
.ﻧـﻘﻲ
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Inleiding tot iedere getijde:

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﻐــﺮوب

:ﻣﻘــﺪﻣـﺔ آـﻞ ﺳــﺎﻋـﺔ

Onze Vader blz. 18
Dankgebed blz. 19
Psalm 51
blz. 21

18 ص
أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
19 ص
ﺻـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
21  ص50 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ال

Dan wordt gezegd:

: ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ هـﺬا ﻳﻘــﺎل

De lofprijzing van de zonsondergang van deze gezegende dag offer
ik aan Christus, mijn Koning en
God en vraag Hem vergeving van
mijn zonden.
Uit de Psalmen van David de
Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.

ﺗﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺤﺎدﻳــﺔ ﻋﺸــﺮ
 أﻗــﺪﻣﻬــﺎ،)اﻟﻐــﺮوب( اﻟﻤﺒﺎرك
 وأرﺟــﻮﻩ،ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻣﻠﻜﻲ وإﻟﻬﻰ
.أن ﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻲ ﺧﻄـﺎﻳــﺎي
ﻣــﻦ ﻣــﺰاﻣﻴــﺮ داوود اﻟﻨﺒﻲ؛
.ﺑــﺮآﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﺁﻣﻴــﻦ

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﺎدس ﻋﺸـﺮ

Psalm 116
Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem, alle gij natiën, want
zijn goedertierenheid is machtig
over ons, en des Heren trouw is
tot in eeuwigheid. Halleluja.

ب ﻳﺎ ﺟﻤﻴـﻊ اﻷﻣـﻢ
ﺳﺒﺤﻮا اﻟـﺮ ﱠ
 ﻷن.وﻟﺘﺒﺎرآﻪ آﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌـﻮب
رﺣﻤﺘﻪ ﻗــﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﻴﻨـﺎ وﺣــﻖ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟـﺮب ﻳـﺪوم إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ

Psalm 117

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸـﺮ
اﻋﺘـﺮﻓـﻮا ﻟﻠـﺮب ﻷﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ وأن
 ﻟﻴﻘــﻞ ﺑﻴـﺖ.إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ رﺣﻤﺘـﻪ
إﺳـﺮاﺋﻴــﻞ إﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ وإن إﻟﻰ
.اﻷﺑــﺪ رﺣﻤﺘــﻪ

Looft de Here, want Hij is goed,
ja, zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid. Laat Israël nu
zeggen: Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid.
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Laat het huis van Aaron nu
zeggen: Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid. Laat wie de
Here vrezen, nu zeggen: Zijn
goedertierenheid
is
tot
in
eeuwigheid.
Uit de benauwdheid heb ik tot de
Here geroepen, de Here heeft mij
geantwoord en mij in de ruimte
gesteld. De Here is met mij, ik zal
niet vrezen; wat zou een mens mij
doen? De Here is met mij, onder
mijn helpers, daarom zal ik op
mijn haters neerzien.
Het is beter bij de Here te schuilen
dan op mensen te vertrouwen; het
is beter bij de Here te schuilen dan
op edelen te vertrouwen.
Alle volken omringden mij in de
naam des Heren heb ik ze
neergehouwen;
zij omringden mij, ja, zij
omsingelden mij in de naam des
Heren heb ik ze neergehouwen; zij
omringden mij als bijen, zij werden
als een doornenvuur uitgeblust in de
naam des Heren heb ik ze
neergehouwen. Gij hadt mij wel
duchtig gestoten, tot vallens toe,
maar de Here heeft mij geholpen.
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ﻟﻴﻘــﻞ ﺑﻴــﺖ هــﺎرون إﻧــﻪ ﺻﺎﻟﺢ
.وإن إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ رﺣﻤﺘــﻪ
ﻟﻴﻘـــﻞ أﺗﻘﻴـــﺎء اﻟـــﺮب إﻧـــﻪ
ﺻـﺎﻟــﺢ وإن إﻟﻰ اﻷﺑــــﺪ
.رﺣﻤﺘـــﻪ
ﺖ إﻟﻰ
ُ ﻓﻲ ﺿﻴﻘـﺘﻲ ﺻــﺮﺧــ
ﻟﻲ
ﻓﺎﺳﺘﺠــﺎب
،اﻟـــﺮب
.وأﺧــﺮﺟﻨﻲ إﻟﻰ اﻟــﺮﺣـــﺐ
اﻟــﺮب ﻋــﻮﻧﻲ ﻓــﻼ أﺧﺸﻰ
.ﻣــﺎذا ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻲ اﻹﻧﺴــﺎن
اﻟــﺮب ﻟﻲ ﻣﻌﻴــﻦ وأﻧﺎ أرى
.ﺑــﺄﻋــﺪاﺋﻲ
اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟــﺮب ﺧﻴــﺮ ﻣــﻦ
 اﻟــﺮﺟـﺎء،اﻻﺗﻜــﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸــﺮ
ﺑﺎﻟــﺮب ﺧﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺟــﺎء
.ﺑﺎﻟــﺮؤﺳﺎء
آﻞ اﻷﻣــﻢ أﺣﺎﻃــﻮا ﺑﻲ وﺑﺎﺳـﻢ
.ﺖ ﻣﻨﻬـﻢ
ُ اﻟــﺮب اﻧـﺘـﻘﻤــ
اﺣﺘﻴﺎﻃــﺎ
ﺑﻲ
أﺣﺎﻃــﻮا
 وﺑﺎﺳــﻢ اﻟــﺮب،واآﺘﻨﻔــﻮﻧﻲ
 أﺣﺎﻃــﻮا ﺑﻲ ﻣﺜــﻞ.ﻗﻬــﺮﺗﻬـــﻢ
،اﻟﺸﻬــﺪ
ﺣــﻮل
اﻟﻨﺤــﻞ
،واﻟﺘﻬﺒــﻮا آﻨـﺎر ﻓﻲ ﺷــﻮك
.وﺑﺎﺳـﻢ اﻟــﺮب اﻧﺘـﻘﻤﺖ ﻣﻨﻬــﻢ
.ﻂ واﻟــﺮب ﻋﻀﺪﻧﻲ
َ ﺖ ﻷﺳﻘـ
ُ ُدﻓﻌ
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De Here is mijn sterkte en mijn
psalm, Hij is mij tot heil geweest.
Hoort! jubellied en zegezang in de
tenten der rechtvaardigen:
De rechterhand des Heren doet
krachtige daden, de rechterhand des
Heren verhoogt, de rechterhand des
Heren doet krachtige daden! Ik zal
niet sterven, maar leven en ik zal de
daden des Heren vertellen.
De Here heeft mij zwaar gekastijd,
maar aan de dood heeft Hij mij niet
overgegeven.
Ontsluit mij de poorten der
gerechtigheid, ik zal daardoor
binnengaan, ik zal de Here loven.
Dit is de poort des Heren, de
rechtvaardigen
gaan
daardoor
binnen. Ik loof U, omdat Gij mij
geantwoord hebt en mij tot heil
geweest zijt.
De steen die de bouwlieden
versmaad hebben, is tot een
hoeksteen geworden; van de Here is
dit geschied, het is wonderlijk in
onze ogen.
Dit is de dag die de Here gemaakt
heeft; laten wij juischen en ons
daarover verheugen.
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ﻗـﻮﺗﻲ وﺗﺴﺒﺤﺘﻲ هـﻮ اﻟـﺮب وﻗـﺪ
 ﺻﻮت اﻟﺘﻬﻠﻴﻞ.ﺻﺎر ﻟﻲ ﺧﻼﺻﺎ
.واﻟﺨﻼص ﻓﻲ ﻣﺴﺎآﻦ اﻷﺑــﺮار
 ﻳﻤﻴـﻦ،ﻳﻤﻴﻦ اﻟــﺮب ﺻﻨﻌﺖ ﻗـﻮة
 ﻳﻤﻴــﻦ اﻟــﺮب،اﻟــﺮب رﻓﻌـﺘﻨﻲ
.ﺻﻨﻌﺖ ﻗــﻮة
 ﺑــﻞ أﺣﻴــﺎ،ُت ﺑﻌــﺪ
َ ﻓﻠـﻦ أﻣـﻮ
.وأﺣــﺪث ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟــﺮب
ﺗﺄدﻳﺒـﺎ أدﺑﻨﻲ اﻟــﺮب وإﻟﻰ
.ﺴـِﻠﻤْﻨـﻲ
ْ اﻟﻤــﻮت ﻟــﻢ ُﻳ
اﻓـﺘﺤـﻮا ﻟﻲ أﺑـﻮاب اﻟﺒـﺮ ﻟﻜﻲ
.ف ﻟﻠـﺮب
َ أدﺧـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ وأﻋﺘـﺮ
هـﺬا هـﻮ ﺑـﺎب اﻟــﺮب
.واﻟﺼﺪﻳﻘــﻮن ﻳــﺪﺧﻠــﻮن ﻓﻴـﻪ
أﻋﺘــﺮف ﻟـﻚ ﻳـﺎرب ﻷﻧـﻚ
.اﺳﺘﺠﺒﺖ ﻟﻲ وآﻨﺖ ﻟﻲ ﻣﺨﻠﺼـﺎ
اﻟﺤﺠـﺮ اﻟـﺬي رذﻟـﻪ اﻟﺒﻨـﺎءون
.هـﺬا ﺻﺎر رأﺳــﺎ ﻟﻠـﺰاوﻳــﺔ
ﻣﻦ ِﻗﺒـﻞ اﻟــﺮب آﺎن هــﺬا وهــﻮ
.ﻋﺠﻴــﺐ ﻓﻲ أﻋﻴﻨﻨــﺎ
هــﺬا هــﻮ اﻟﻴـﻮم اﻟــﺬي ﺻﻨﻌـﻪ
. ﻓـﻠﻨﺒﺘﻬـﺞ وﻧﻔــﺮح ﻓﻴــﻪ.اﻟــﺮب
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Och Here, geef toch heil, och
Here, geef toch voorspoed!
Gezegend hij, die komt in de
naam des Heren; wij zegenen u uit
het huis des Heren;
De Here is God, Hij heeft het voor
ons doen lichten. Bindt de
feestoffers met touwen vast bij de
hoornen van het altaar.
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
o mijn God, U zal ik verhogen.
Looft de Here, want Hij is goed,
ja, zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid. Halleluja.

Psalm 119
In mijn angst heb ik tot de Here
geroepen en Hij heeft mij
geantwoord. Here, red mij van de
leugenlippen, van de bedrieglijke
tong.
Wat zal Hij u geven, en wat zal
Hij u toevoegen, gij bedrieglijke
tong? Gescherpte pijlen van een
held, benevens gloeiende kolen
van brem. Wee mij, dat ik in
Mesek moet vertoeven, dat ik
moet wonen bij de tenten van
Kedar.
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 ﻳــﺎرب ﺳﻬــﻞ.ﻳــﺎرب ﺧﻠﺼﻨــﺎ
 ﻣﺒــﺎرك اﻵﺗﻲ ﺑﺎﺳــﻢ.ﻃـﺮﻳﻘـﻨــﺎ
.اﻟــــﺮب
.ﺑـﺎرآﻨـﺎآــﻢ ﻣـﻦ ﺑﻴﺖ اﻟــﺮب
.اﻟﻠـﻪ اﻟــﺮب أﺿــﺎء ﻋﻠﻴﻨــﺎ
رﺗﺒــﻮا ﻋﻴــﺪا ﻓﻲ اﻟــﻮاﺻﻠﻴــﻦ
.إﻟﻰ ﻗــﺮون اﻟﻤـﺬﺑــﺢ
 إﻟﻬﻲ،أﻧﺖ هـﻮ إﻟﻬﻲ ﻓـﺄﺷﻜﺮك
، أﻋﺘﺮف ﻟﻚ ﻳﺎرب.أﻧﺖ ﻓـﺄرﻓﻌـﻚ
ﻷﻧﻚ اﺳﺘﺠﺒﺖ ﻟﻲ وﺻﺮت ﻟﻲ
 اﺷﻜﺮوا اﻟﺮب ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ.ﻣﺨﻠﺼﺎ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.وأن إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ رﺣﻤﺘﻪ

اﻟﻤﺰﻣـﻮر اﻟﻤﺎﺋـﺔ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸـﺮ
إﻟﻴـﻚ ﻳـﺎرب ﺻﺮﺧـﺖ ﻓﻲ
 ﻳـﺎرب.ﺣـﺰﻧﻲ ﻓﺎﺳﺘﺠﺒـﺖ ﻟﻲ
ﻧـﺞ ﻧﻔﺴﻲ ﻣـﻦ اﻟﺸﻔـﺎﻩ اﻟﻈﺎﻟﻤـﺔ
.وﻣـﻦ اﻟﻠﺴــﺎن اﻟﻐــﺎش
ﻣـﺎذا ﺗﻌﻄﻰ وﻣـﺎذا ﺗــﺰاد ﻣــﻦ
ﺳﻬــﺎم
.اﻟﻐــﺎش
اﻟﻠﺴـﺎن
اﻷﻗــﻮﻳــﺎء ﻣـﺮهﻔــﺔ ﻣﻊ ﺟﻤــﺮ
 وﻳــﻞ ﻟﻲ ﻓـﺈن.اﻟﺒــﺮﻳــﺔ
،ّﻏــﺮﺑـﺘﻲ ﻗــﺪ ﻃـﺎﻟـﺖ ﻋﻠﻲ
.وﺳﻜﻨـﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎآــﻦ ﻗـﻴــﺪار
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Te lang reeds woon ik bij wie de
vrede haten; ik ben een en al
vrede, maar als ik spreek, dan zijn
zij uit op strijd. Halleluja.

،ﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻐـﺮﺑـﺔ
ْ ﻃﻮﻳﻼ ﺳﻜﻨ
وﻣـﻊ ﻣﺒﻐﻀﻲ اﻟﺴﻼم آـﻨﺖ
 وﺣﻴﻦ آﻨﺖ أآﻠﻤﻬﻢ،ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻼم
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.آﺎﻧـﻮا ﻳﻘـﺎﺗﻠـﻮﻧﻨﻲ ﺑﺎﻃﻼ

Psalm 120

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﻤﺎﺋـﺔ واﻟﻌﺸـﺮون
 ﻣـﻦ،رﻓﻌـﺖ ﻋﻴﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﺒـﺎل
.ﺣﻴـﺚ ﻳـﺄﺗﻲ ﻋــﻮﻧﻲ
ﻣﻌــﻮﻧـﺘﻲ ﻣــﻦ ﻋﻨــﺪ اﻟــﺮب
.اﻟــﺬي ﺻﻨـﻊ اﻟﺴﻤــﺎء واﻷرض
 ﻓﻤـﺎ،ﻻ ﻳﺴﻠــﻢ رﺟﻠـﻚ ﻟﻠـﺰﻟـﻞ
.ﻳﻨﻌـﺲ ﺣـﺎﻓﻈـﻚ
هـﻮذا ﻻ ﻳﻨﻌـﺲ وﻻ ﻳﻨـﺎم ﺣـﺎرس
. اﻟـﺮب ﻳﺤﻔﻈـﻚ.إﺳـﺮاﺋﻴـﻞ
،اﻟـﺮب ﻳﻈﻠـﻞ ﻋﻠﻰ ﻳـﺪك اﻟﻴﻤﻨﻰ
ﻓـﻼ ﺗﺤـﺮﻗـﻚ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﻬـﺎر
.وﻻ اﻟﻘﻤــﺮ ﺑﺎﻟﻠﻴــﻞ

Ik hef mijn ogen op naar de
bergen: vanwaar zal mijn hulp
komen? Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet
wankelt, uw Bewaarder zal niet
sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt. De Here is
uw Bewaarder, de Here is uw
schaduw aan uw rechterhand. De
zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
De Here zal u bewaren voor alle
kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw
ingang bewaren van nu aan tot in
eeuwigheid. Halleluja.
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.اﻟـﺮب ﻳﺤﻔﻈـﻚ ﻣـﻦ آﻞ ﺳــﻮء
 اﻟـﺮب.اﻟـﺮب ﻳﺤﻔـﻆ ﻧﻔﺴـﻚ
،ﻳﺤﻔـﻆ دﺧـﻮﻟـﻚ وﺧـﺮوﺟــﻚ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻣﻦ اﻵن واﻟﻲ اﻷﺑــﺪ
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Psalm 121
Ik was verheugd, toen men mij
zeide: Laten wij naar het huis des
Heren gaan. Onze voeten staan in
uw
poorten,
o
Jeruzalem.
Jeruzalem is gebouwd als een
stad, die wèl samengevoegd is;
waarheen de stammen opgaan, de
stammen
des
Heren.
Een
voorschrift voor Israël is het de
naam des Heren te loven.
Want daar staan de zetels ten
gerichte, de zetels van het huis
van David. Bidt Jeruzalem vrede
toe: mogen wie u liefhebben, rust
genieten; vrede zij binnen uw
muur, rust in uw burchten.
Om mijn broeders en mijn
vrienden wil ik zeggen: vrede zij
in u;om het huis van de Here,
onze God, wil ik het goede voor u
zoeken. Halleluja.

Psalm 122
Ik hef mijn ogen op tot U, die in
de hemel troont. Zie, gelijk de
ogen der knechten zijn op de hand
van hun heren, gelijk de ogen der
dienstmaagd zijn op de hand van
haar gebiedster,
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121اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ﻓــﺮﺣﺖ ﺑﺎﻟﻘـﺎﺋـﻠﻴــﻦ ﻟﻲ إﻟﻰ
.ﺑﻴــﺖ اﻟــﺮب ﻧــﺬهــﺐ
وﻗـﻔـﺖ أرﺟﻠﻨــﺎ ﻓﻲ دﻳــﺎر
 أورﺷﻠﻴــﻢ اﻟﻤﺒﻨﻴــﺔ،أورﺷﻠﻴــﻢ
ﻣﺜــﻞ ﻣـﺪﻳﻨــﺔ ﻣﺘﺼﻠــﺔ ﺑﻌﻀﻬــﺎ
.ﺑﺒﻌـﺾ
،ﻷن هﻨـﺎك ﺻﻌــﺪت اﻟﻘﺒـﺎﺋـﻞ
، ﺷﻬـﺎدة ﻹﺳﺮاﺋﻴـﻞ،ﻗﺒﺎﺋـﻞ اﻟـﺮب
.ﻳﻌﺘـﺮﻓـﻮن ﻻﺳـﻢ اﻟــﺮب
هﻨﺎك ﻧﺼﺒﺖ آـﺮاﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء
 اﺳﺄﻟـﻮا اﻟﺴﻼم.آﺮاﺳﻲ ﺑﻴﺖ داود
.ﺐ ﻟﻤﺤﺒﻴـﻚ
َ ﻷورﺷﻠﻴــﻢ واﻟﺨﺼ
ﻟﻴﻜـﻦ اﻟﺴـﻼم ﻓﻲ ﺣﺼﻨــﻚ
.واﻟﺨﺼﺐ ﻓﻲ أﺑﺮاﺟﻚ اﻟﺮﺻﻴﻨـﺔ
ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺧـﻮﺗﻲ وأﻗـﺮﺑﺎﺋﻲ
 وﻣﻦ،ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻣـﻦ أﺟﻠـﻚ ﺑﺎﻟﺴﻼم
أﺟـﻞ ﺑﻴـﺖ اﻟـﺮب إﻟﻬﻨـﺎ اﻟﺘﻤﺴﺖ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻟـﻚ اﻟﺨﻴــﺮات
122 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ﻲ ﻳـﺎ ﺳـﺎآـﻦ
ّ إﻟﻴـﻚ رﻓﻌﺖ ﻋﻴﻨ
 ﻓﻬـﺎ هﻤﺎ ﻣﺜـﻞ ﻋﻴـﻮن.اﻟﺴﻤـﺎء
،اﻟﻌﺒﻴـﺪ إﻟﻰ أﻳـﺪي ﻣﻮاﻟﻴﻬـﻢ
وﻣﺜـﻞ ﻋـﻴﻨﻲ اﻷﻣـﺔ إﻟﻰ ﻳــﺪي
.ﺳﻴــﺪﺗﻬــﺎ
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zo zijn onze ogen op de Here,
onze God, totdat Hij ons genadig
zij. Wees ons genadig, Here, wees
ons genadig, want wij zijn meer
dan verzadigd van verachting;
onze ziel is meer dan verzadigd
van de spot der overmoedigen, de
verachting
der
hovaardigen.
Halleluja.

آـﺬﻟـﻚ أﻋﻴﻨﻨـﺎ ﻧﺤـﻮ اﻟـﺮب إﻟﻬﻨـﺎ
.ﺣﺘﻰ ﻳﺘـﺮاءف ﻋﻠﻴﻨـﺎ
 ﻓﺈﻧﻨـﺎ،ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳـﺎرب ارﺣﻤﻨـﺎ
،آﺜﻴـﺮا ﻣﺎ اﻣﺘـﻸﻧـﺎ هـﻮاﻧـﺎ
وآﺜﻴـﺮا ﻣﺎ اﻣﺘـﻸت ﻧﻔـﻮﺳﻨﺎ
اﻟﻌـﺎر ارددﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼﺒﻴــﻦ
.واﻟﻬـــﻮان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌـﻈﻤﻴــﻦ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 123

123اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ب آﺎن ﻣﻌﻨـﺎ ـ ﻟﻴﻘـﻞ
ﻟـﻮﻻ أن اﻟـﺮ ﱠ
إﺳﺮاﺋﻴــﻞ ـ ﻟـﻮﻻ أن اﻟــﺮب آـﺎن
،ﻣﻌﻨـﺎ ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻗـﺎم اﻟﻨـﺎس ﻋﻠﻴﻨـﺎ
،ﻻﺑﺘﻠﻌــﻮﻧــﺎ وﻧﺤــﻦ أﺣﻴــﺎء
.ﻋﻨـﺪ ﺳﺨـﻂ ﻏﻀﺒﻬـﻢ ﻋـﻠﻴﻨــﺎ

Ware het niet de Here, die met ons
was, zegge nu Israël, ware het niet
de Here, die met ons was, toen
mensen tegen ons opstonden, dan
hadden zij ons levend verslonden,
toen hun toorn tegen ons
ontbrandde;
dan hadden de wateren ons
overstroomd, een wilde beek ware
over ons heengegaan; dan waren
de overstelpende wateren over ons
heengegaan.
Geprezen zij de Here, die ons niet
overgaf ten buit aan hun tanden!
Onze ziel is ontkomen als een
vogen uit de strik van de
vogelvangers;
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إذا ﻟﻐـﺮﻗـﻨــﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﻋﺒــﺮت
 ﺑــﻞ ﺟـﺎزت،ﻧﻔـﻮﺳﻨـﺎ اﻟﺴﻴــﻞ
ﻧﻔــﻮﺳﻨــﺎ اﻟﻤــﺎء اﻟــﺬي ﻻ
.ﻧﻬـﺎﻳــﺔ ﻟــﻪ
ﻣﺒﺎرك اﻟــﺮب اﻟـﺬي ﻟـﻢ ﻳﺴﻠﻤﻨـﺎ
.ﻓـﺮﻳﺴـﺔ ﻷﺳﻨﺎﻧﻬـﻢ
ﻧﺠـﺖ أﻧـﻔﺴﻨـﺎ ﻣﺜـﻞ اﻟﻌﺼﻔـﻮر
،ﻣــﻦ ﻓـﺦ اﻟﺼﻴـﺎدﻳـﻦ

Gebeden van de elfde uur (Vespers)
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de strik is gebroken, en wij zijn
ontkomen! Onze hulp is in de
naam des Heren, die hemel en
aarde gemaakt heeft. Halleluja.

،اﻟﻔـﺦ اﻧﻜﺴـﺮ وﻧﺤــﻦ ﻧﺠـﻮﻧــﺎ
ﻋـﻮﻧﻨــﺎ ﺑﺎﺳـﻢ اﻟــﺮب اﻟــﺬي
.ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 124

124اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
اﻟﻤﺘﻮآﻠـﻮن ﻋﻠﻰ اﻟـﺮب ﻣﺜــﻞ
ﺟﺒـﻞ ﺻﻬﻴــﻮن ﻻ ﻳﺘــﺰﻋــﺰع
. اﻟﺴﺎآﻦ ﻓﻲ أورﺷﻠﻴـﻢ،إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ
 واﻟـﺮب ﺣــﻮل،اﻟﺠﺒﺎل ﺣﻮﻟﻬـﺎ
.ﺷﻌﺒـﻪ ﻣﻦ اﻵن واﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
اﻟــﺮب ﻻ ﻳﺘــﺮك ﻋﺼﺎ اﻟﺨﻄـﺎة
،ﺗﺴﺘﻘـﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺼﺪﻳـﻘـﻴـﻦ
ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻤـﺪ اﻟﺼﺪﻳﻘــﻮن أﻳـﺪﻳﻬــﻢ
.إﻟﻰ اﻹﺛـــﻢ
أﺣﺴﻦ ﻳــﺎرب إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴــﻦ
.واﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﻲ اﻟﻘﻠــﻮب
أﻣﺎ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻤﻴﻠــﻮن إﻟﻰ
اﻟﻌﺜــﺮات ﻓﻴﻨـﺰﻋﻬــﻢ اﻟــﺮب ﻣﻊ
 واﻟﺴـﻼم ﻋﻠﻰ.ﻓﻌﻠـﺔ اﻹﺛــﻢ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.إﺳـﺮاﺋﻴــﻞ

Wie op de Here vertrouwen, zijn
als de berg Sion, die niet wankelt,
maar voor altoos blijft. Rondom
Jeruzalem zijn bergen; zo is de
Here rondom zijn volk van nu aan
tot in eeuwigheid.
Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het
erfdeel der rechtvaardigen, opdat
de rechtvaardigen hun handen niet
uitstrekken naar onrecht.
Doe goed, Here, aan de goeden,
en aan de oprechten van hart,
maar
hen
die
zich
tot
kronkelpaden neigen, zal de Here
met
de
bedrijvers
van
ongerechtigheid doen vergaan.
Vrede zij over Israël! Halleluja.
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Psalm 125
Toen de Here de gevangenen van
Sion deed wederkeren, waren wij
als degenen die dromen. Toen
werd onze mond vervuld met
lachen, onze tong met gejuich.
Toen zeide men onder de
heidenen: De Here heeft grote
dingen bij hen gedaan!
De Here heeft grote dingen bij ons
gedaan, wij waren verheugd.
Here, wend ons lot als beken in
het Zuiderland.
Wie met tranen zaaien zullen met
gejuich maaien. Hij gaat al
wenende voort, die de zaadbuidel
draagt; voorzeker zal hij komen
met gejuich, dragende zijn
schoven. Halleluja.

Psalm 126
Als de Here het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad
niet bewaart, tevergeefs waakt de
wachter. Het is voor u tevergeefs,
dat gij vroeg opstaat, laat opblijft
brood der smarten eet. Hij geeft
het immers zijn beminden in de
slaap.
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125 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
إذا ﻣﺎ رد اﻟــﺮب ﺳﺒﻲ ﺻﻬﻴـﻮن
 ﺣﻴﻨﺌـﺬ اﻣﺘـﻸ.ﺻﺮﻧـﺎ ﻓـﺮﺣﻴـﻦ
.ﻓﻤﻨـﺎ ﻓﺮﺣـﺎ وﻟﺴﺎﻧﻨـﺎ ﺗﻬﻠﻴـﻼ
ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻳﻘـﺎل ﻓﻲ اﻷﻣـﻢ إن اﻟـﺮب
 ﻋﻈـﻢ.ﻗـﺪ ﻋﻈـﻢ اﻟﺼﻨﻴـﻊ ﻣﻌﻬـﻢ
اﻟــﺮب اﻟﺼﻨﻴـﻊ ﻣﻌﻨـﺎ ﻓﺼﺮﻧـﺎ
.ﻓـﺮﺣﻴــﻦ
اردد ﻳـﺎرب ﺳﺒﻴﻨــﺎ ﻣﺜــﻞ
.اﻟﺴﻴــﻮل ﻓﻲ اﻟﺠﻨــﻮب
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺰرﻋــﻮن ﺑﺎﻟـﺪﻣـﻮع
.ﻳﺤﺼـﺪون ﺑﺎﻻﺑﺘﻬـﺎج
ﺳﻴـﺮا آﺎﻧـﻮا ﻳﺴﻴـﺮون وهــﻢ
،ﺑﺎآــﻮن ﺣﺎﻣﻠﻴــﻦ ﺑــﺬارهــﻢ
وﻳﻌــﻮدون ﺑﺎﻟﻔــﺮح ﺣﺎﻣﻠﻴــﻦ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.أﻏﻤﺎرهــﻢ
126 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ﺖ ﻓﺒﺎﻃـﻼ
َ إن ﻟـﻢ ﻳﺒـﻦ اﻟـﺮب اﻟﺒﻴـ
 وإن ﻟـﻢ ﻳﺤـﺮس،ﺗﻌـﺐ اﻟﺒﻨـﺎءون
اﻟـﺮب اﻟﻤـﺪﻳﻨـﺔ ﻓﺒـﺎﻃﻼ ﺳﻬــﺮ
 ﺑﺎﻃـﻞ هــﻮ ﻟﻜــﻢ.اﻟﺤــﺮاس
 اﻧﻬﻀـﻮا ﻣـﻦ ﺑﻌــﺪ.اﻟﺘﺒﻜﻴــﺮ
ﺟﻠـﻮﺳﻜــﻢ ﻳﺎ ﺁآﻠﻲ اﻟﺨﺒــﺰ
. ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻨﺢ أﺣﺒﺎءﻩ ﻧـﻮﻣﺎ،ﺑﺎﻟﻬﻤﻮم
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Zie, zonen zijn een erfdeel des
Heren, een beloning is de vrucht
van de schot. Als pijlen in de hand
van een held, zo zijn de zonen der
jeugd.
Welzalig de man die zijn pijlkoker
met deze heeft gevuld. Zij worden
niet beschaamd, als zij spreken
met de vijanden in de poort.
Halleluja.

اﻟﺒﻨــﻮن ﻣﻴــﺮاث ﻣﻦ اﻟــﺮب
.أﺟــﺮة ﺛﻤــﺮة اﻟﺒﻄــﻦ
آﺎﻟﺴﻬــﺎم ﺑﻴــﺪ اﻟﻘــﻮي آـﺬﻟـﻚ
.أﺑﻨــﺎء اﻟﻤﺘﻴﻘـﻈﻴــﻦ
ﻣﻐﺒــﻮط هــﻮ اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟــﺬي
.ﻳﻤـﻸ ﺟﻌﺒﺘــﻪ ﻣﻨﻬــﻢ
ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻻ ﻳﺨـﺰون إذا آﻠﻤـﻮا
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.أﻋـﺪاءهﻢ ﻓﻲ اﻷﺑـﻮاب

Psalm 127

127 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ﻃـﻮﺑﻰ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘﻘــﻮن
.اﻟـﺮب اﻟﺴﺎﻟﻜﻴـﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻗـﻪ
ﺗﺄآﻞ ﻣﻦ ﺛﻤـﺮة أﺗﻌﺎﺑـﻚ ﺗﺼﻴـﺮ
.ﻣﻐﺒﻮﻃــﺎ وﻳﻜـﻮن ﻟـﻚ اﻟﺨﻴــﺮ

Welzalig ieder die de Here vreest,
die in zijn wegen wandelt, want
gij zult eten de opbrengst van uw
handen; welzalig gij, het zal u
welgaan.
Uw vrouw zal zijn als een
vruchtbare wijnstok binnen in uw
huis; uw zonen als olijfscheuten
rondom uw dis.
Zie, zo zal de man gezegend
worden, die de Here vreest.
De Here zegene u uit Sion, opdat
gij het goede van Jeruzalem
moogt zien al uw levensdagen, en
opdat gij uw kindskinderen moogt
zien. Vrede zij over Israël.
Halleluja.
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ﻞ آﺮﻣــﺔ
َ اﻣﺮأﺗـﻚ ﺗﺼﻴـﺮ ﻣﺜــ
.ﻣﺨﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﺟـﻮاﻧﺐ ﺑﻴﺘــﻚ
ﺑﻨـﻮك ﻣﺜـﻞ ﻏــﺮوس اﻟـﺰﻳﺘـﻮن
 هﻜـﺬا.اﻟﺠـﺪد ﺣـﻮل ﻣﺎﺋـﺪﺗـﻚ
.ب
ﻳُﺒـﺎرَك اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻘﻲ اﻟــﺮ ﱠ
،ﻳﺒﺎرآـﻚ اﻟــﺮب ﻣـﻦ ﺻﻬﻴـﻮن
وﺗﺒﺼﺮ ﺧﻴـﺮات أورﺷﻠﻴـﻢ ﺟﻤﻴـﻊ
 وﺗـﺮى ﺑﻨﻲ،أﻳــﺎم ﺣﻴـﺎﺗـﻚ
. واﻟﺴـﻼم ﻋﻠﻰ إﺳـﺮاﺋﻴــﻞ،ﺑﻨﻴـﻚ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Gebeden van de elfde uur (Vespers)

Psalm 128
Zij hebben mij ten zeerste
benauwd van mijn jeugd aan,
zegge nu Israël, zij hebben mij ten
zeerste benauwd van mijn jeugd
aan, maar zij hebben mij niet
overmocht.
Ploegers ploegden op mijn rug, zij
trokken hun voren lang. De Here,
die
rechtvaardig
is,
heeft
doorgehouwen de touwen der
goddelozen. Beschaamd zullen
worden en terugdeinzen allen die
Sion haten;
zij zullen zijn als gras op de
daken, dat verdort, eer men het
uittrekt, waarmee de maaier zijn
hand niet vult, noch de
garvenbinder zijn arm; zodat wie
voorbijgaan, niet zeggen:
Des Heren zegen zij met u, wij
zegenen u in de naam des Heren.
Halleluja.
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128 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ﻣـﺮارا آﺜﻴــﺮة ﺣـﺎرﺑــﻮﻧﻲ ﻣﻨــﺬ
ﺻﺒﺎي ـ ﻟﻴﻘــﻞ إﺳـﺮاﺋﻴــﻞ ـ
ﻣـﺮارا آﺜﻴــﺮة ﻗـﺎﺗـﻠــﻮﻧﻲ ﻣﻨـﺬ
 وإﻧﻬــﻢ ﻟــﻢ ﻳﻘــﺪروا،ﺷﺒـﺎﺑﻲ
.ﻋﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬــﺮي ﺟﻠـﺪﻧﻲ اﻟﺨﻄــﺎة
 اﻟــﺮب.وأﻃﺎﻟــﻮا إﺛﻤﻬــﻢ
 ﻳﻘﻄـﻊ أﻋﻨــﺎق،ﺻﺪّﻳــﻖ هــﻮ
 ﻓﻠﻴﺨــﺰ وﻟﻴـﺮﺗــﺪ إﻟﻰ.اﻟﺨﻄــﺎة
اﻟــﻮراء آﻞ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺒﻐﻀـﻮن
،ﺻﻬﻴــﻮن
وﻟﻴﻜـﻮﻧـﻮا ﻣﺜـﻞ ﻋﺸﺐ اﻟﺴﻄـﻮح
،اﻟــﺬي ﻳﻴﺒَﺲ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻘﻄـﻊ
اﻟــﺬي ﻟــﻢ ﻳﻤﻸ اﻟﺤـﺎﺻـﺪ ﻣﻨـﻪ
 وﻻ اﻟـﺬي ﻳﺠﻤـﻊ اﻟﻐﻤـﻮ َر،ﻳـﺪﻩ
.ﺣﻀﻨـﻪ
ﻞ اﻟﻤﺠﺘـﺎزون إن ﺑـﺮآـﺔ
ْ وﻟــﻢ ﻳﻘـ
 ﺑﺎرآﻨﺎآــﻢ ﺑﺎﺳـﻢ.اﻟــﺮب ﻋﻠﻴﻜــﻢ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟــﺮب
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons. Amen.

ﻣﻦ إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨـﺎ ﻟـﻮﻗــﺎ
. أﻣﻴـﻦ.اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ

(Lucas 4:38-41)

(41-38 :4 )إﻧﺠﻴــﻞ ﻟــﻮﻗــﺎ
وﻟﻤﺎ ﻗــﺎم ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﻤـﻊ دﺧــﻞ
 وآﺎﻧﺖ ﺣﻤــﺎة.ﺑﻴـﺖ ﺳﻤﻌــﺎن
.ﺳﻤﻌــﺎن ﺑﺤﻤﱠﻰ ﺷــﺪﻳــﺪة
 ﻓـﻮﻗـﻒ.ﻓﺴﺄﻟــﻮﻩ ﻣـﻦ أﺟﻠﻬــﺎ
،ﻓـﻮﻗــﺎ ﻣﻨﻬــﺎ واﻧﺘﻬـﺮ اﻟﺤﻤﻰ
ﻓﺘـﺮآﺘﻬــﺎ وﻓﻲ اﻟﺤـﺎل ﻗـﺎﻣﺖ
.وﺧـﺪﻣﺘﻬــﻢ
وﻋﻨــﺪ ﻏــﺮوب اﻟﺸﻤﺲ آـﺎن
آﻞ اﻟـﺬﻳــﻦ ﻋﻨـﺪهــﻢ ﻣـﺮﺿﻰ
ﺑﺄﻧــﻮاع أﻣـﺮاض آﺜﻴــﺮة
.ﻳﻘـﺪﻣﻮﻧﻬــﻢ إﻟﻴــﻪ

Daarna stond Hij op en ging van
de synagoge naar het huis van
Simon. De schoonmoeder van
Simon nu was bevangen door
zware koorts en zij riepen zijn
hulp voor haar in. En hij ging aan
het hoofdeinde staan en bestrafte
de koorts en deze verliet haar.
Onmiddellijk stond zij op en
diende hen. Toen de zon
onderging, brachten allen, die
zieken hadden, lijdende aan
allerlei kwalen, dezen tot Hem.
Hij legde ieder van hen
afzonderlijk de handen op en
genas hen. Van velen voeren ook
boze geesten uit, roepende en
zeggende:
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أﻣـﺎ هــﻮ ﻓﻜـﺎن ﻳﻀـﻊ ﻳـﺪﻳـﻪ ﻋﻠﻰ
.آــﻞ واﺣـﺪ ﻣﻨﻬـﻢ ﻓـﻴﺸﻔـﻴﻬــﻢ
وآﺎﻧﺖ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴـﻦ ﺗﺨـﺮج ﻣﻦ
:آﺜﻴـﺮﻳـﻦ وهﻲ ﺗﺼـﺮخ وﺗـﻘـﻮل
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Gij zijt de Zoon van God. En Hij
bestrafte hen en liet hun niet toe te
spreken, omdat zij wisten, dat Hij
de Christus was.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

.أﻧﺖ هـﻮ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﺑـﻦ اﻟﻠـﻪ
ﻓﻜﺎن ﻳﻨﺘﻬـﺮهـﻢ وﻻ ﻳــﺪَﻋﻬــﻢ
 ﻷﻧﻬــﻢ آﺎﻧــﻮا ﻗــﺪ،ﻳﻨﻄﻘــﻮن
ﻋــﺮﻓــﻮﻩ أﻧﻪ هــﻮ اﻟﻤﺴﻴـﺢ
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ

¡¡¡
Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.
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ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ
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LITANIEËN
Gebeden na het Evangelie

ﻗﻄـﻊ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺤﺎدﻳـﺔ ﻋﺸـﺮ
Indien de rechtvaardige met moeite إذا آــﺎن اﻟﺼﺪﻳـﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬــﺪ
gered wordt, waar zal ik, een ﻳﺨﻠﺺ ﻓﺄﻳــﻦ أﻇﻬــﺮ أﻧــﺎ
zondaar, dan verschijnen?
.اﻟﺨـﺎﻃﺊ
De last en de hitte van de dag kan
ﺛﻘــﻞ اﻟﻨﻬــﺎر وﺣــﺮﻩ ﻟــﻢ
ik niet verdragen door de zwakheid
.أﺣﺘﻤــﻞ ﻟﻀﻌـﻒ ﺑﺸــﺮﻳﺘﻲ
van mijn menselijke natuur.
Maar U, o genadige God, reken mij ﻟﻜﻦ أﻧﺖ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟﺮﺣﻮم اﺣﺴﺒﻨﻲ
onder degenen van het elfde uur. ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ
Want zie, in ongerechtigheid ben ik
 ﻷﻧﻲ هﺎأﻧـﺬا ﺑﺎﻵﺛـﺎم ﺣﺒﻞ.ﻋﺸﺮ
geboren, in zonde heeft mijn
.ﺑﻲ وﺑﺎﻟﺨﻄﺎﻳـﺎ وﻟـﺪﺗﻨﻲ أﻣﻲ
moeder mij ontvangen.
Daarom durf ik nauwelijks op te
zien naar de hemel, maar ik
vertrouw op Uw rijke genade en
menslievendheid en roep uit met de
woorden: “O God, vergeef mij, een
zondaar, en wees mij genadig.”

ﻓﻤﺎ أﺟﺴﺮ أن أﻧﻈـﺮ إﻟﻰ ﻋﻠــﻮ
 ﻟﻜﻨﻲ أﺗﻜـﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻰ،اﻟﺴﻤﺎء
،رﺣﻤﺘـﻚ وﻣﺤﺒﺘـﻚ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳــﺔ
 اﻟﻠﻬـﻢ اﻏـﻔـﺮ ﻟﻲ:ﺻﺎرﺧـﺎ ﻗـﺎﺋﻼ
أﻧـﺎ اﻟﺨـﺎﻃﺊ وارﺣﻤﻨﻲ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Haast U, o Verlosser, open voor
mij de vaderlijke boezem, want ik
heb mijn leven aan genoegens en
begeerten verkwist;

أﺳــﺮع ﻟﻲ ﻳــﺎ ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻔﺘـﺢ
 ﻷﻧﻲ أﻓـﻨﻴﺖ.اﻷﺣﻀﺎن اﻷﺑـﻮﻳـﺔ
،ﻋﻤـﺮي ﻓﻲ اﻟﻠـﺬات واﻟﺸﻬـﻮات
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de dag is aan mij voorbijgegaan en
is reeds voorbij. Daarom vertrouw
ik nu op de rijkheid van Uw
oneindige barmhartigheid.
Verlaat niet een nederig hart, dat
Uw genade nodig heeft. Want tot
U, Heer, roep ik met vreze:
“Vader, ik heb gezondigd tegen de
hemel en tegen U en ben niet waard
Uw kind te heten. Maak mij tot één
van uw dagloners.”

،وﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻣﻨﻰ اﻟﻨﻬـﺎر وﻓـﺎت
ﻓﺎﻵن اﺗﻜــﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻰ رأﻓـﺘــﻚ
.اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻔــﺮغ
ﺐ ﺧﺎﺷـﻊ
ٍ ﻓـﻼ ﺗـﺘﺨـﻞ ﻋﻦ ﻗـﻠ
 ﻷﻧﻲ إﻟﻴـﻚ.ﻣﻔﺘﻘـﺮ ﻟــﺮﺣﻤﺘـﻚ
 "أﺧﻄﺄت:أﺻﺮخ ﻳــﺎرب ﺑﺘﺨﺸﻊ
ﻳﺎ أﺑﺘـﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء وﻗـﺪاﻣﻚ
وﻟﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘـﺎ أن أدﻋَﻰ ﻟـﻚ
." ﺑﻞ اﺟﻌﻠﻨﻲ آﺄﺣﺪ أﺟﺮاﺋـﻚ،اﺑﻨﺎ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

Ik heb met ijver en zorg kwaad
bedreven; met vurigheid en
verlangen heb ik elke zonde
begaan, en elke bestraffing en
veroordeling verdien ik.
Bereid me daarom de wegen tot
bekering, o Vrouwe de Maagd,

،ُﻟﻜﻞ إﺛـﻢ ﺑﺤـﺮص وﻧﺸﺎط ﻓﻌـﻠﺖ
وﻟﻜﻞ ﺧﻄﻴـ ٍﺔ ﺑﺸـﻮق واﺟﺘﻬـﺎد
ب وﺣﻜـﻢ
ٍ  وﻟﻜﻞ ﻋـﺬا،ُارﺗﻜﺒﺖ
.ﺖ
ُ اﺳﺘـﻮﺟﺒ
ب اﻟﺘـﻮﺑــﺔ أﻳﺘﻬـﺎ
َ ﻓﻬﻴﺌﻲ ﻟﻲ أﺳﺒـﺎ
.اﻟﺴﻴــﺪة اﻟﻌــــﺬراء
want tot u smeek ik, u vraag ik om ،ﻓﺈﻟﻴـﻚ أﺗﻀﺮع وﺑـﻚ أﺳﺘﺸﻔـﻊ
voorspraak en u roep ik aan om وإﻳــﺎك أدﻋــﻮ أن ﺗﺴﺎﻋــﺪﻳﻨﻲ
hulp, opdat ik niet beschaamd
.ﻟﺌــﻼ أﺧــﺰى
word.
وﻋﻨـﺪ ﻣﻔﺎرﻗـﺔ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﺴﺪي
Wees mij nabij wanneer mijn ziel
het lichaam verlaat, verijdel de  وﻟﻤﺆاﻣــﺮة،اﺣﻀﺮي ﻋﻨــﺪي
samenzwering van de vijanden,  وﻷﺑــﻮاب،اﻷﻋــﺪاء اهــﺰﻣﻲ
verzegel de poorten van de Hades
.اﻟﺠﺤﻴــﻢ أﻏـﻠﻘـﻲ
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opdat ze mijn ziel niet verslinden, u
smetteloze Bruid van de ware
Bruidegom.

ﻟﺌـﻼ ﻳﺒﺘـﻠﻌــﻮا ﻧـﻔﺴﻲ ﻳﺎ ﻋــﺮوس
.ﺑـﻼ ﻋـﻴﺐ ﻟﻠﺨﺘــﻦ اﻟﺤﻘـﻴﻘﻲ

Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U
over ons en vergeef onze zonden.
Amen. (Heer, ontferm U): 41 maal

:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌـﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏــﻔـﺮ
.ﺁﻣﻴـﻦ
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
ﻟﻨـﺎ
( ﻣــﺮة41) .آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن

¡¡¡
SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons. O
Heer, God der machten, wees met
ons, want wij hebben geen andere
bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.

 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠـﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠـﺪك وآﺮاﻣﺘﻚ
ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
.ارﺣﻤﻨﺎ
أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات آـﻦ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـﻦ ﻓﻲ،ﻣﻌﻨﺎ
.ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك

Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,

ﺣﻞ واﻏﻔـﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨــﺎ
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die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,de
verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is.
Handel volgens Uw genade, o
Heer, en niet naar onze zonden.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt …

اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨـﺎهـﺎ ﺑﻤﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻲ
،ﻓﻌﻠﻨـﺎهــﺎ ﺑﻐﻴــﺮ ﻣﻌﺮﻓــﺔ
 ﻳﺎرب.اﻟﺨﻔﻴــﺔ واﻟﻈﺎهــﺮة
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ،اﻏﻔــﺮهــﺎ ﻟﻨﺎ
.اﻟﻘــﺪوس اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.آﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎرب وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜﺮ
... اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
Absolutie van het elfde uur
(Vespers)
Wij danken U, onze barmhartige
Koning, want U hebt ons
toegestaan deze dag door te komen
in vrede, en ons tot de avond geleid
in dankbaarheid.
U hebt ons waardig gemaakt het
licht te zien tot de avond.
Neem onze verheerlijking aan, die
wij nu aangeboden hebben. Red
ons van de listen van de
tegenstander en verijdel al zijn
valstrikken die voor ons liggen.
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ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺤـﺎدﻳـﺔ ﻋﺸـﺮ
()اﻟﻐــﺮوب
ﻧﺸﻜـﺮك ﻳﺎ ﻣﻠﻜﻨـﺎ اﻟﻤﺘﺤﻨـﻦ ﻷﻧـﻚ
ﻣﻨﺤﺘﻨـﺎ أن ﻧﻌﺒـﺮ هـﺬا اﻟﻴــﻮم
ﺑﺴﻼم وأﺗﻴﺖ ﺑﻨـﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎء
،ﺷﺎآـﺮﻳــﻦ
وﺟﻌﻠﺘﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻨﻈــﺮ
.اﻟﻨــﻮر إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎء
اﻟﻠﻬــﻢ اﻗﺒــﻞ ﺗﻤﺠﻴـﺪﻧــﺎ هــﺬا
 وﻧﺠﻨــﺎ ﻣـﻦ.اﻟــﺬي ﺻﺎر اﻵن
ﺣﻴــﻞ اﻟﻤﻀﺎد وأﺑﻄــﻞ ﺳﺎﺋــﺮ
.ﻓﺨﺎﺧــﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮﺑــﺔ ﻟﻨـــﺎ
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Schenk ons een vredige nacht,
zonder pijn, zonder zorg, zonder
onrust, zonder drogbeelden,
waardoor we deze nacht in vrede
en reinheid kunnen doorbrengen en
opstaan voor lofprijzing en gebed,
en wij overal en te allen tijde Uw
heilige Naam in alles verheerlijken,
met de Vader, Onbevattelijk en
zonder begin, en de levengevende
en wezensgelijke Heilige Geest, nu
en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

هــﺐ ﻟﻨــﺎ ﻓﻲ هــﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠــﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠــﺔ ﺳﻼﻣــﺔ ﺑﻐﻴــﺮ أﻟــﻢ وﻻ
.ﻗﻠــﻖ وﻻ ﺗﻌـﺐ وﻻ ﺧﻴــﺎل
ﺑﺴــﻼم
أﻳﻀﺎ
ﻟﻨﺠﺘﺎزهــﺎ
 وﻧﻨﻬـﺾ ﻟﻠﺘﺴﺎﺑﻴـﺢ،وﻋﻔــﺎف
واﻟﺼﻠــﻮات آــﻞ ﺣﻴــﻦ وﻓﻲ
 ﻧﻤﺠــﺪ اﺳﻤــﻚ،آــﻞ ﻣﻜﺎن
 ﻣﻊ اﻵب،اﻟﻘــﺪوس ﻓﻲ آــﻞ ﺷﺊ
،ﻏﻴــﺮ اﻟﻤـﺪرك وﻻ اﻟﻤﺒﺘــﺪئ
واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ
اﻟﻤﺴﺎوي ﻟــﻚ اﻵن وآﻞ أوان
. أﻣﻴــﻦ.واﻟﻰ دهــﺮ اﻟـﺪهــﻮر

¡¡¡
Slotgebed na ieder uur:

ﻃﻠﺒـﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺁﺧـﺮ آــﻞ ﺳـﺎﻋــﺔ

Ontferm U over ons, o God,
ontferm U over ons, U die op alle
tijden en op alle uren in de hemel
en op aarde wordt aanbeden en
verheerlijkt.
Christus, onze goede God,
lankmoedig en vol ontferming,
grootmoedig in medeleven, U
houdt van de rechtvaardigen en
ontfermt zich over de zondaars, van
wie ik de eerste ben.
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.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺛﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
ﻳﺎ ﻣـﻦ ﻓﻲ آﻞ وﻗـﺖ وآﻞ
 ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ،ﺳﺎﻋـﺔ
. ﻣﺴﺠـﻮد ﻟﻪ وﻣﻤﺠـﺪ،اﻷرض
 اﻟﻄﻮﻳـﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
، اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟﺮﺣﻤـﺔ،اﻟــﺮوح
 اﻟـﺬي ﻳﺤﺐ،اﻟﺠـﺰﻳـﻞ اﻟﺘﺤﻨﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴـﻦ وﻳـﺮﺣــﻢ اﻟﺨﻄـﺎة
.اﻟـﺬﻳـﻦ أوﻟﻬــﻢ أﻧــﺎ
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U wilt niet de dood van de zondaar,
maar dat hij zich bekeert en leeft.
U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen
zal.
O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden.
Heilig onze geesten, reinig onze
lichamen, leid onze gedachten,
zuiver onze bedoelingen, genees
onze ziekten, en vergeef onze
zonden. Bewaar ons voor alle
verdriet en alle hartzeer.
Omgeef ons met Uw heilige
engelen zodat wij, geleid en
bewaard door hun heerschare, de
eenheid van het geloof en de kennis
van Uw ontastbare en onbegrensde
heerlijkheid bereiken, want U bent
gezegend tot in eeuwigheid.
Amen.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt…

اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺸﺎء ﻣﻮت اﻟﺨﺎﻃﺊ
 اﻟـﺪاﻋﻲ.ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ﻳـﺮﺟﻊ وﻳﺤﻴـﺎ
اﻟﻜﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻼص ﻷﺟﻞ
.اﻟﻤـﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺘﻈــﺮة
ﻳﺎرب اﻗﺒـﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 ﺳﻬـﻞ.وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
 وأرﺷﺪﻧــﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
.ﺑﻮﺻﺎﻳﺎك
. ﻃﻬـﺮ أﺟﺴﺎﻣﻨـﺎ.ﻗـﺪس أرواﺣﻨـﺎ
 اﺷﻒ. ﻧـﻖ ﻧﻴﺎﺗﻨـﺎ.ﻗـﻮم أﻓﻜﺎرﻧـﺎ
.أﻣـﺮاﺿﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
وﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺣـﺰن رديء
.ووﺟـﻊ ﻗـﻠـﺐ
،أﺣﻄﻨـﺎ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
ﺑﻤﻌﺴﻜﺮهـﻢ
ﻧﻜــﻮن
ﻟﻜﻲ
 ﻟﻨﺼﻞ،ﻣﺤﻔﻮﻇﻴـﻦ وﻣﺮﺷﺪﻳـﻦ
إﻟﻰ اﺗﺤﺎد اﻹﻳﻤﺎن وإﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﻣﺠـﺪك ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮس وﻏﻴـﺮ
 ﻓﺈﻧـﻚ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ،اﻟﻤﺤـﺪود
. أﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ
اﻟﻠﻬــﻢ اﺟﻌـﻠـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ أن
 أﺑـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﻧﻘــﻮل ﺑﺸﻜــﺮ
...اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
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ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﻨــﻮم

¨
COMPLETEN

Gebeden van het twaalfde
uur (voor het slapen gaan)

ﺻــﻼة اﻟﺴـﺎﻋـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋـﺸـﺮ
() اﻟﻨـﻮم ( )ﻗـﺒﻞ اﻟﻨـﻮم ﻣﺒﺎﺷﺮة

(Dit
gebed
gedenkt
de
graflegging van het lichaam
van Jezus Christus omdat het
het laatste uur van de dag is en
omdat de slaap een klein
voorbeeld van de dood is)

رﺗﺒﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺿﻊ ﺳﻴـﺪﻧـﺎ ﻓﻲ
 وﺑﻤﻨﺎﺳﺒـﺔ أﻧﻬــﺎ ﺁﺧـﺮ،اﻟﻘﺒـﺮ
ﺳـﺎﻋــﺔ ﻣـﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤــﺮ
 ﻧﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬـﺎ.اﻹﻧﺴـﺎن ﻓﻲ ﻧﻬـﺎرﻩ
.ﺧﻼﺻـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺪﻳﻨﻮﻧـﺔ اﻟـﺮهﻴﺒـﺔ
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Inleiding tot iedere getijde:

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﻨــﻮم

:ﻣﻘــﺪﻣـﺔ آـﻞ ﺳــﺎﻋـﺔ

Onze Vader blz. 18
Dankgebed blz. 19
Psalm 51
blz. 21

18 ص
أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
19 ص
ﺻـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
21  ص50 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ال

Dan wordt gezegd:

: ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ هـﺬا ﻳﻘــﺎل

De lofprijzing van het twaalfde uur
van deze gezegende dag offer ik
aan Christus, mijn Koning en God
en vraag Hem vergeving van mijn
zonden. Uit de Psalmen van David
de Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.

ﺗﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴــﺔ ﻋﺸــﺮ
 أﻗــﺪﻣﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴـﺢ،()اﻟﻨــﻮم
 وأرﺟــﻮﻩ أن،ﻣﻠـﻜﻲ وإﻟـﻬﻰ
 ﻣــﻦ.ﻳﻐﻔـﺮ ﻟﻲ ﺧﻄﺎﻳـﺎي
 ﺑــﺮآﺘـﻪ،ﻣـﺰاﻣﻴــﺮ داوود اﻟﻨﺒﻲ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﻋﻠﻴﻨـﺎ

Psalm 129

129اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ﻣـﻦ اﻷﻋﻤــﺎق ﺻﺮﺧــﺖ إﻟﻴــﻚ
. ﻳـﺎرب اﺳﺘﻤـﻊ ﺻـﻮﺗﻲ،ﻳـﺎرب
ﻟﺘﻜـﻦ أذﻧـﺎك ﻣﺼﻐـﻴﺘـﻴـﻦ إﻟﻰ
 إن آﻨﺖ ﻟﻶﺛـﺎم.ﺻﻮت ﺗﻀﺮﻋﻲ
 ﻳـﺎرب ﻣﻦ ﻳﺜﺒـﺖ،راﺻﺪا ﻳـﺎرب
.ﻷن ﻣﻦ ﻋـﻨـﺪك اﻟﻤﻐـﻔــﺮة
ت ﻟـﻚ
ُ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤــﻚ ﺻﺒـ ْﺮ
ﻧـﻔﺴﻲ
ت
ْ ﺻﺒـ َﺮ
،ﻳـﺎرب
 اﻧـﺘﻈـﺮت ﻧـﻔـﺴﻲ.ﻟﻨـﺎﻣـﻮﺳـﻚ
اﻟـﺮب ﻣـﻦ ﻣﺤـﺮس اﻟﺼﺒﺢ إﻟﻰ
.اﻟﻠﻴــﻞ

Uit de diepten roep ik tot U, o
Here. Here, hoor naar mijn stem;
laten Uw oren opmerkende zijn op
mijn luide smekingen. Als Gij,
Here, de ongerechtigheden in
gedachtenis houdt, Here, wie zal
bestaan? Maar bij U is vergeving
opdat Gij gevreesd wordt. Ik
verwacht de Here, mijn ziel
verwacht en ik hoop op Zijn
woord; mijn ziel wacht op de
Here, meer dan wachters op de
morgen,
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wachters op de morgen. Israël
hope op de Here, want bij de Here
is goedertierenheid, bij Hem is
veel verlossing; Hij zelf zal Israël
verlossen
van
al
zijn
ongerechtigheden. Halleluja.

ﻣﻦ ﻣﺤـﺮس اﻟﺼﺒﺢ ﻓـﻠﻴﻨـﺘﻈـﺮ
 ﻷن اﻟـﺮﺣﻤﺔ.إﺳـﺮاﺋﻴـﻞ اﻟـﺮب
 ﻋﻈﻴــﻢ هــﻮ.ﻣﻦ ﻋﻨــﺪ اﻟــﺮب
ﺧﻼﺻﻪ وهــﻮ ﻳﻔـﺘـﺪي إﺳـﺮاﺋﻴـﻞ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻣﻦ آــﻞ ﺁﺛــﺎﻣــﻪ

Psalm 130

130اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
 وﻟـﻢ،ﻳـﺎرب ﻟـﻢ ﻳـﺮﺗﻔـﻊ ﻗـﻠﺒﻲ
 وﻟـﻢ أﺳﻠـﻚ ﻓﻲ،ﻞ ﻋﻴﻨـﺎي
ِ ﺗﺴﺘﻌـ
اﻟﻌﻈﺎﺋــﻢ وﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺠـﺎﺋﺐ اﻟﺘﻲ
.هﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻲ

Here, mijn hart is niet hovaardig,
mijn ogen zijn niet trots; ik
wandel niet in grootse dingen,
noch in dingen die te wonderbaar
voor mij zijn.
Immers heb ik mijn ziel tot rust en
stilte gebracht als een gespeend
kind bij zijn moeder; als een
gespeend kind is mijn ziel in mij.
Israel hope op de Here van nu aan
en voor immer. Halleluja.
Psalm 131
Here, gedenk aan David, aan al zijn
moeite; hoe hij de Here heeft
gezworen, de Machtige Jakobs een
gelofte gedaan: Voorwaar, ik zal de
tent mijner woning niet binnengaan,
noch de sponde mijner legerstede
beklimmen, voorwaar, ik zal aan
mijn ogen geen slaap gunnen, noch
sluimering aan mijn oogleden,
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ﻓﺎن آﻨﺖ ﻟـﻢ أﺗﻀﻊ ﻟﻜﻦ رﻓﻌـﺖ
ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺜـﻞ اﻟﻔﻄﻴـﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﺒـﻦ
 آـﺬﻟـﻚ اﻟﻤﺠﺎزاة ﻋﻠﻰ،ﻋﻠﻰ أﻣﻪ
 ﻓﻠﻴﺘﻜﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮب.ﻧﻔﺴﻲ
.ﻣﻦ اﻵن واﻟﻰ اﻷﺑـﺪ هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

131اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
،اذآــﺮ ﻳـﺎرب داود وآﻞ دﻋﺘـﻪ
آﻴـﻒ أﻗﺴـﻢ ﻟﻠــﺮب وﻧــﺬر ﻹﻟـﻪ
 إﻧﻲ ﻻ أدﺧــﻞ إﻟﻰ:ﻳﻌﻘــﻮب
 وﻻ أﺻﻌــﺪ ﻋﻠﻰ،ﻣﺴﻜـﻦ ﺑـﻴـﺘﻲ
 وﻻ أﻋـﻄﻰ،ﺳــﺮﻳـــﺮ ﻓـﺮاﺷﻲ
 وﻻ ﻷﺟﻔــﺎﻧﻲ،ﻟﻌﻴﻨﻲ ﻧـﻮﻣــﺎ
، وﻻ راﺣـﺔ ﻟﺼـﺪﻏﻲﱠ،ﻧﻌـﺎﺳــﺎ
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totdat ik voor de Here een plaats
gevonden heb, een woning voor
de Machtige Jakobs.
Zie, wij hebben van haar gehoord
in Efrata, wij hebben haar
gevonden in de velden van Jaär.
Laten
wij
Zijn
woning
binnengaan, laten wij ons
nederbuigen voor Zijn voetbank.
Sta op, Here, naar Uw rustplaats,
Gij en de ark Uwer sterkte. Mogen
Uw priesters zich bekleden met
gerechtigheid, en Uw gunstgenoten juichen!
Wend het aangezicht van Uw
gezalfde niet af ter wille van
David, Uw knecht.
De Here heeft David een dure eed
gezworen, waarop Hij niet
terugkomt: Een van uw lijfelijke
zonen zal Ik op uw troon zetten.
Als uw zonen Mijn verbond
houden en Mijn getuigenis, die Ik
hun leer, dan zullen ook hun
zonen voor immer op uw troon
zitten. Want de Here heeft Sion
verkoren, Hij heeft het Zich ter
woning begeerd: Dit is Mijn
rustplaats voor immer, hier zal Ik
wonen, want haar heb Ik begeerd.
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إﻟﻰ أن أﺟﺪ ﻣﻮﺿﻌـﺎ ﻟـﻠـﺮب
.ب
َ وﻣﺴﻜﻨــﺎ ﻹﻟـﻪ ﻳﻌــﻘــﻮ
هـﺎ ﻗـﺪ ﺳﻤﻌﻨـﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻓــﺮاﺗـﻪ
.ووﺟــﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣـﻮﺿﻊ اﻟﻐـﺎﺑــﺔ
ﻓـﻠﻨــﺪﺧــﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺎآﻨـﻪ وﻧﺴﺠــﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤــﻮﺿﻊ اﻟــﺬي ﻓـﻴــﻪ
.اﺳﺘﻘــﺮت ﻗــﺪﻣﺎﻩ
ﻗــﻢ ﻳــﺎرب إﻟﻰ راﺣﺘــﻚ أﻧﺖ
.وﺗــﺎﺑــﻮت ﻣـﻮﺿﻊ ﻗــﺪﺳــﻚ
اﻟﺒــﺮ
ﻳﻠﺒﺴــﻮن
آﻬﻨﺘــﻚ
.وأﺑـﺮارك ﻳـﺒـﺘﻬﺠــﻮن
ﻣﻦ أﺟــﻞ داود ﻋﺒــﺪك ﻻ ﺗــﺮد
.وﺟﻬــﻚ ﻋـﻦ ﻣﺴﻴﺤــﻚ
ﺣﻠــﻒ اﻟــﺮب ﻟــﺪاود ﺣﻘــﺎ وﻻ
ﻦ ﻣـﻦ ﺛﻤــﺮة
 ﻷﺟﻌَﻠــ ﱠ:ﻳﺨﻠـﻒ
.ﺑﻄﻨــﻚ ﻋﻠﻰ آــﺮﺳﻴــﻚ
إن ﺣﻔﻆ ﺑﻨـﻮك ﻋﻬـﺪي وﺷﻬﺎداﺗﻲ
 ﻓﺒـﻨـﻮه ـﻢ،اﻟﺘ ﻲ أﻋﻠﻤﻬ ـﻢ إﻳـﺎه ـﺎ
أﻳ ﻀﺎ ﻳﺠﻠ ﺴﻮن إﻟ ﻰ اﻷﺑ ﺪ ﻋﻠ ﻰ
 ﻷن اﻟ ﺮب اﺧﺘ ﺎر.آﺮﺳﻴ ـﻚ
.ﺻﻬﻴـﻮن ورﺿﻴﻬـﺎ ﻣﺴﻜﻨـًﺎ ﻟـﻪ
هـﺬا هـﻮ ﻣﻮﺿﻊ راﺣﺘﻲ إﻟﻰ أﺑـﺪ
. هﻬﻨﺎ أﺳﻜـﻦ ﻷﻧﻲ أردﺗـﻪ،اﻷﺑـﺪ
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Haar voedsel zal Ik rijkelijk
zegenen, haar armen zal Ik met
brood verzadigen, haar priesters
zal Ik met heil bekleden, haar
vromen zullen vrolijk juichen.
Daar zal Ik voor David een hoorn
doen uitspruiten, Ik zal voor Mijn
gezalfde een lamp bereiden: zijn
vijanden zal Ik met schaamte
bekleden, maar op hem zal zijn
kroon blinken. Halleluja.

،ﻟﺼﻴـﺪهـﺎ أﺑــﺎرك ﺑــﺮآــﺔ
،ﻟﻤﺴﺎآﻴﻨﻬــﺎ أﺷﺒـﻊ ﺧﺒــﺰا
اﻟﺨـﻼص
أﻟﺒﺲ
ﻟﻜﻬﻨﺘﻬــﺎ
.وأﺑـﺮارهـﺎ ﻳﺒﺘﻬﺠـﻮن اﺑﺘﻬـﺎﺟــﺎ
.هﻨﺎك أﻗـﻴــﻢ ﻗــﺮﻧــﺎ ﻟــﺪاود
.ت ﺳــﺮاﺟــﺎ ﻟﻤﺴﻴﺤﻲ
ُ هﻴـﺄ
ﻷﻋــﺪاﺋـﻪ أﻟﺒﺲ اﻟﺨــﺰي وﻋﻠﻴــﻪ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻳــﺰهــﺮ ﻗــﺪﺳﻲ

Psalm 132

132 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
هــﻮذا ﻣـﺎ أﺣـﺴﻦ وﻣـﺎ أﺣـﻠﻲ أن
 آﺎﻟﻄﻴﺐ.ﻳﺴﻜــﻦ اﻻﺧــﻮة ﻣﻌــًﺎ
اﻟﻜﺎﺋـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮأس اﻟـﺬي ﻳﻨـﺰل
 ﻟﺤـﻴـﺔ هـﺎرون،ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻴـﺔ
.اﻟﻨـﺎزﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺟـﻴـﺐ ﻗـﻤﻴﺼـﻪ
وﻣﺜـﻞ ﻧــﺪى ﺣـﺮﻣــﻮن اﻟﻤﻨﺤـﺪر
.ﻋﻠﻰ ﺟـﺒـﻞ ﺻﻬﻴــﻮن
ﻷن هـﻨـﺎك أﻣـﺮ اﻟــﺮب ﺑﺎﻟﺒــﺮآـﺔ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.واﻟﺤﻴـﺎة إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is
het, als broeders ook tezamen
wonen. Het is als de kostelijke
olie op het hoofd, nedervloeiende
op de baard, de baard van Aaron,
die nedergolft op de zoom van
zijn klederen. Het is als dauw van
de Hermon, die nederdaalt op de
bergen van Sion. Want daar
gebiedt de Here de zegen, leven
tot in eeuwigheid. Halleluja.

Psalm 133
Komt, prijst de Here, alle gij
knechten des Heren, die des
nachts in het huis des Heren staat.
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133 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ب ﻳﺎ ﻋﺒﻴــ َﺪ
هـﺎ ﺑـﺎرآـﻮا اﻟــﺮ ﱠ
 اﻟﻘـﺎﺋﻤﻴــﻦ ﻓﻲ ﺑﻴـﺖ،اﻟــﺮب
.اﻟــﺮب ﻓﻲ دﻳــﺎر إﻟﻬﻨــﺎ
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Heft uw handen op naar het
heiligdom en prijst de Here. De
Here zegene u uit Sion, Hij, die
hemel en aarde gemaakt heeft.
Halleluja.

ﻓﻲ اﻟﻠﻴـﺎﻟﻲ ارﻓﻌــﻮا أﻳـﺪﻳﻜــﻢ إﻟﻰ
.اﻟﻘــﺪس وﺑﺎرآــﻮا اﻟــﺮب
ﻳﺒﺎرآﻜﻢ اﻟـﺮب ﻣﻦ ﺻﻬﻴـﻮن اﻟﺬي
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺧﻠـﻖ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض

Psalm 136

136 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
،ﻋﻠﻰ أﻧﻬـﺎر ﺑـﺎﺑـﻞ هﻨﺎك ﺟﻠﺴﻨـﺎ
.ﻓﺒﻜﻴﻨـﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﺬآـﺮﻧﺎ ﺻﻬﻴـﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺼﺎف ﻓﻲ وﺳﻄﻬــﺎ
 ﻷﻧﻪ هﻨﺎك ﺳﺄﻟﻨﺎ،ﻋﻠﻘﻨـﺎ ﻗﻴﺜﺎراﺗﻨـﺎ
.ل اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ
َ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳﺒـﻮﻧـﺎ أﻗـﻮا
واﻟـﺬﻳـﻦ اﺳﺘـﺎﻗـﻮﻧــﺎ إﻟﻰ هﻨـﺎك
 ﺳﺒﺤـﻮا ﻟﻨـﺎ ﺗﺴﺒﺤـﺔ ﻣﻦ:ﻗـﺎﻟـﻮا
.ﺗﺴـﺎﺑﻴﺢ ﺻﻬﻴــﻮن

Aan Babels stromen, daar zaten
wij, ook weenden wij, als wij Sion
gedachten.
Aan de wilgen aldaar hingen wij
onze citers; want daar begeerden
zij die ons gevangen hielden, van
ons een lied, en zij die ons
mishandelden,
vreugde-betoon:
Zingt ons een der liederen van
Sion.
Hoe zouden wij des Heren lied
zingen op vreemde grond? Indien
ik u vergete, o Jeruzalem, zo
vergete mij mijn rechterhand;
mijn tong kleve aan mijn
verhemelte, als ik uwer niet
gedenk, als ik Jeruzalem niet
verhef boven mijn hoogste
vreugde.
Reken, o Here, de kinderen
Edoms de dag van Jeruzalem toe;
hun die zeiden: Breekt af, breekt
af, tot op de grond ermee!
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آﻴـﻒ ﻧﺴﺒﱢﺢ ﺗﺴﺒﺤــﺔ اﻟــﺮب ﻓﻲ
.أرض ﻏــﺮﻳﺒــﺔ
ﻲ
َ إن ﻧﺴﻴﺘــﻚ ﻳـﺎ أورﺷﻠﻴــﻢ أﻧﺴ
 وﻳـﻠـﺘـﺼﻖ ﻟﺴــﺎﻧﻲ،ﻳـﻤﻴﻨﻲ
 إن ﻟــﻢ، إن ﻟــﻢ أذآــﺮك.ﺑﺤـﻨﻜﻲ
أﻓـﻀــﻞ أورﺷﻠﻴــﻢ ﻓﻲ اﺑـﺘــﺪاء
.ﻓــﺮﺣﻲ
اذآـﺮ ﻳـﺎرب ﺑﻨﻲ أدوم ﻓﻲ ﻳـﻮم
 اﻧـﻘﻀـﻮا:أورﺷﻠﻴـﻢ اﻟﻘـﺎﺋـﻠﻴـﻦ
.اﻧـﻘﻀـﻮا ﺣﺘﻰ اﻷﺳـﺎس ﻣﻨﻬــﺎ

Gebeden van de twaalfde uur (Completen)

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﻨــﻮم

Gij dochter van Babel, ter
verwoesting bestemde, gelukkig
hij, die u zal vergelden hetgeen gij
ons hebt aangedaan; gelukkig hij,
die uw kinderen zal grijpen en
tegen de rots verpletteren.
Halleluja.

ﻳــﺎ ﺑﻨـﺖ ﺑـﺎﺑــﻞ اﻟﺸﻘـﻴــﺔ ﻃــﻮﺑﻰ
ﻟﻤــﻦ ﻳﻜﺎﻓـﺌــﻚ ﻣﻜﺎﻓـﺄﺗــﻚ اﻟﺘﻲ
.ﺟـﺎزﻳﺘﻴﻨــﺎ
ﻃــﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﻳﻤﺴـﻚ أﻃﻔـﺎﻟـﻚ
.وﻳــﺪﻓـﻨﻬــﻢ ﻋـﻨــﺪ اﻟﺼﺨــﺮة
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 137

137 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
أﻋﺘـﺮف ﻟـﻚ ﻳـﺎرب ﻣﻦ آﻞ ﻗـﻠﺒﻲ
.ﻷﻧـﻚ اﺳﺘﻤﻌـﺖ آﻞ آﻠﻤﺎت ﻓﻤﻲ
أﻣـﺎم اﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ أرﺗـﻞ ﻟـﻚ وأﺳﺠـﺪ
 وأﻋﺘــﺮف،ﻗـﺪام هﻴﻜﻠـﻚ اﻟﻤﻘــﺪس
،ﻻﺳﻤـﻚ ﻋﻠﻰ رﺣﻤﺘـﻚ وﺣﻘـﻚ
ﻷﻧـﻚ ﻗــﺪ ﻋـﻈﻤﺖ اﺳﻤـﻚ
 اﻟﻴــﻮم.اﻟﻘــﺪوس ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ
اﻟــﺬي أدﻋــﻮك ﻓﻴـﻪ أﺟﺒﻨﻲ
 ﺗﻜﺜــﺮ اﻟﺘﻄﻠـﻊ ﻋﻠﻰ.ﺑﺴﺮﻋــﺔ
.ﻧـﻔﺴﻲ ﺑـﻘــﻮة
ﻓـﻠﻴﻌﺘــﺮف ﻟـﻚ ﻳــﺎرب آــﻞ
 ﻷﻧﻬـﻢ ﻗــﺪ.ﻣﻠــﻮك اﻷرض
ﺳﻤﻌــﻮا ﺳـﺎﺋــﺮ آﻠﻤﺎت ﻓﻤــﻚ
 ﻷن.وﻟﻴﺴﺒﺤـﻮا ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟــﺮب
ﻣﺠـﺪ اﻟـﺮب ﻋﻈﻴـﻢ ﻷن اﻟـﺮب
ﻋـﺎل وﻳﻌﺎﻳـﻦ اﻟﻤﺘـﻮاﺿﻌﺎت
.واﻟﻜﺎﺋﻨـﺎت ﻳﻌـﺮﻓﻬــﺎ ﻣﻦ ﺑﻌـﺪ

Ik zal U loven met mijn ganse
hart, in de tegenwoordigheid der
goden zal ik U psalmzingen. Ik zal
mij nederbuigen naar Uw heilige
tempel en Uw naam prijzen om
Uw goedertierenheid en trouw,
want Gij hebt, om Uws grote
naams wil, Uw toezegging
heerlijk gemaakt. Ten dage dat ik
riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij
hebt mij bemoedigd met kracht in
mijn ziel.
Alle koningen der aarde zullen U,
o Here, loven, wanneer zij de
woorden van Uw mond gehoord
hebben; zij zullen zingen van de
wegen des Heren, want de
heerlijkheid des Heren is groot.
Want de Here is verheven, en Hij
aanschouwt de nederige, maar de
hovaardige kent Hij van verre.
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Wanneer ik wandel te midden van
benauwdheid, behoudt Gij mij in
het leven; tegen de toorn van mijn
vijanden strekt Gij Uw hand uit,
en Uw rechterhand verlost mij.
De Here zal het voor mij
voleindigen.
O
Here,
Uw
goedertierenheid
is
tot
in
eeuwigheid. Laat niet varen de
werken Uwer handen. Halleluja.

إن ﺳﻠﻜـﺖ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺸــﺪة
 ﻋﻠﻰ رﺟــﺰ.ﻓﺈﻧــﻚ ﺗﺤـﻴﻴﻨﻲ
ﻳــﺪك
ﻣــﺪدت
اﻷﻋــﺪاء
.وﺧـﻠﺼﺘﻨﻲ ﻳﻤﻴـﻨــﻚ
 ﻳــﺎرب،اﻟــﺮب ﻳﺠــﺎزي ﻋﻨﻲ
.رﺣﻤﺘــﻚ داﺋﻤــﺔ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
أﻋﻤــﺎل ﻳــﺪﻳــﻚ ﻳــﺎرب ﻻ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺗﺘــﺮآﻬــﺎ

Psalm 140
O Here, ik roep U aan, haast U tot
mij; neem mijn stem ter ore, als ik
tot U roep. Laat mijn gebed als
reukoffer voor Uw aangezicht
staan, het opheffen van mijn
handen als avondoffer.
Here, stel een wacht voor mijn
mond, waak over de deuren van
mijn lippen; neig mijn hart niet tot
iets kwaads om in goddeloosheid
boze daden te volvoeren met
mannen die bedrijvers van
ongerechtigheid zijn, en laat mij
van hun lekkernijen niet eten.
Slaat een rechtvaardige mij, het is
liefde, kastijdt hij mij, het is olie
voor mijn hoofd die mijn hoofd
niet zal weigeren.

140 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
.ﻳﺎرب إﻟﻴﻚ ﺻﺮﺧـﺖ ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﻟﻲ
 إذا،أﻧﺼﺖ إﻟﻲ ﺻﻮت ﺗﻀﺮﻋﻲ
 ﻟـﺘﺴﺘﻘـﻢ.ﻣﺎ ﺻﺮﺧـﺖ إﻟﻴـﻚ
 ﻟﻴﻜـﻦ.ﺻﻼﺗﻲ آﺎﻟﺒﺨـﻮر ﻗـﺪاﻣﻚ
.رﻓـﻊ ﻳــﺪي آﺬﺑﻴﺤﺔ ﻣﺴﺎﺋﻴـﺔ
،ﺿﻊ ﻳـﺎرب ﺣـﺎﻓـﻈـﺎ ﻟﻔﻤﻲ
.وﺑـﺎﺑـﺎ ﺣﺼﻴﻨـﺎ ﻟﺸﻔـﺘﻲ
،وﻻ ﺗﻤـﻞ ﻗـﻠﺒﻲ إﻟﻰ آـﻼم اﻟﺸــﺮ
ﻓـﻴﺘﻌﻠـﻞ ﺑﻌـﻠـﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄـﺎﻳـﺎ ﻣﻊ
 وﻻ أﺗـﻔــﻖ،أﻧـﺎس ﻓـﺎﻋـﻠﻲ اﻹﺛــﻢ
.ﻣﻊ ﻣﺨﺘﺎرﻳﻬــﻢ
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Zelfs rijst mijn gebed nog onder
hun boze handelingen; al werden
hun rechters langs de rots
neergestoten, zij zouden horen,
dat mijn woorden liefelijk waren.
Zoals men de aarde doorploegt en
openscheurt,
zo liggen onze beenderen
verstrooid aan de mond van het
dodenrijk. Want op U, Here Here,
zijn mijn ogen, bij U schuil ik;
giet mijn leven niet uit.
Behoed mij voor de strik die zij
mij spanden, voor de vallen der
bedrijvers van ongerechtigheid.
Laten de goddelozen in hun kuilen
vallen, altegader, terwijl ik
ontkom. Halleluja.

.ﻷن ﺻـﻼﺗﻲ أﻳﻀـﺎ ﺑﻤﺴــﺮة
ﻗــﺪ اﺑ ُﺘِﻠـﻌـﺖ أﻗــﻮﻳـﺎؤهــﻢ ﻋﻨــﺪ
 ﻳﺴﻤﻌــﻮن آﻠﻤــﺎﺗﻲ،اﻟﺼﺨــﺮة
 ﻣﺜــﻞ ﺷﺤــﻢ.ﻷﻧﻬــﻢ اﺳﺘـﻠـﺬوا
.اﻷرض اﻧﺸﻘــﻮا ﻋﻠﻰ اﻷرض

Psalm 141

141 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
،ُﺑﺼـﻮﺗﻲ إﻟﻰ اﻟــﺮب ﺻﺮﺧﺖ
.ﺖ
ُ ﺑﺼـﻮﺗﻲ إﻟﻰ اﻟــﺮب ﺗﻀـﺮﻋـ
.أﺳﻜـﺐ أﻣـﺎﻣﻪ ﺗــﻮﺳﻠﻲ
 ﻋﻨـﺪ ﻓﻨــﺎء،أﺑـﺚ ﻟـﺪﻳـﻪ ﺿﻴﻘﻲ
.ﺖ ﺳﺒﻠﻲ
َ روﺣﻲ ﻣﻨﻲ وأﻧـﺖ ﻋـﻠﻤ
ﻓﻲ اﻟﻄـﺮﻳـﻖ اﻟﺘﻲ أﺳﻠـﻚ أﺧﻔــﻮا
 ﺗـﺄﻣﻠـﺖ ﻋــﻦ اﻟﻴﻤﻴــﻦ،ﻟﻲ ﻓﺨــﺎ
وأﺑﺼﺮت ﻓـﻠــﻢ ﻳﻜـﻦ ﻣــﻦ
.ﻳﻌــﺮﻓـﻨﻲ

Met luider stem roep ik tot de
Here, met luider stem smeek ik de
Here; ik stort mijn klacht voor
Zijn aangezicht uit, ik maak Hem
mijn benauwdheid bekend.
Wanneer mijn geest in mij
versmacht, kent Gij mijn pad.
Op de weg die ik ga, verbergen zij
mij een strik; schouw ik naar
rechts en zie ik uit, niemand ziet
naar mij om;
168

ﺗﺒــﺪدت ﻋﻈـﺎﻣﻬــﻢ ﻋـﻨــﺪ
 ﻷن ﻋﻴـﻮﻧﻨــﺎ إﻟﻴـﻚ،اﻟﺠﺤﻴــﻢ
 ﻳـﺎرب ﻋﻠﻴــﻚ ﺗــﻮآﻠﺖ،ﻳـﺎرب
.ﻓـﻼ ﺗـﻘـﺘــﻞ ﻧـﻔﺴﻲ
اﺣـﻔﻈﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻔــﺦ اﻟــﺬي ﻗــﺪ
 وﻣـﻦ ﺷﻜـﻮك.ﻧﺼﺒــﻮﻩ ﻟﻲ
 ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺨﻄـﺎة ﻓﻲ.ﻓـﺎﻋﻠﻲ اﻹﺛــﻢ
 وأآــﻮن أﻧــﺎ وﺣـﺪي،ﺷﺒﻜﺘﻬــﻢ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺣﺘﻰ ﻳﺠــﻮ َز اﻹﺛــﻢ
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is mij de toevlucht ontvallen,
niemand vraagt naar mij.
Tot U roep ik, Here; ik zeg: Gij
zijt mijn schuilplaats, mijn deel in
het land der levenden.
Sla acht op mijn smeken, want ik
ben zeer verzwakt;
red mij van mijn vervolgers, want
zij zijn sterker dan ik.
Voer mij uit de kerker, opdat ik
Uw naam love; de rechtvaardigen
zullen mij omringen, wanneer Gij
mij weldoet. Halleluja.

ﺿﺎع اﻟﻤﻬـﺮب ﻣﻨﻲ وﻟﻴـﺲ ﻣـﻦ
ﺖ
ُ  ﻓﺼﺮﺧـ.ﻳﺴـﺄل ﻋــﻦ ﻧـﻔﺴﻲ
 أﻧـﺖ هــﻮ:إﻟﻴـﻚ ﻳـﺎرب وﻗـﻠﺖ
رﺟـﺎﺋﻲ وﺣﻈﻲ ﻓﻲ أرض
 أﻧﺼﺖ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺘﻲ.اﻷﺣﻴـﺎء
.ﺖ ﺟــﺪا
ُ ﻓـﺈﻧﻨﻲ ﻗــﺪ ﺗــﺬﻟـﻠـ
ﻧﺠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻀﻄﻬـﺪوﻧﻨﻲ
.ﻷﻧﻬــﻢ ﻗـﺪ اﻋﺘـﺰوا أآﺜــﺮ ﻣﻨﻲ
 ﻟﻜﻲ،أﺧـﺮج ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ ﻧﻔﺴﻲ
 إﻳـﺎي.أﺷﻜـﺮ اﺳﻤـﻚ ﻳــﺎرب
ﻳﻨﺘﻈــﺮ اﻟﺼـﺪﻳﻘــﻮن ﺣﺘﻰ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺗﺠــﺎزﻳﻨﻲ

Psalm 145

145 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
 أﺳﺒﺢ،ﺳﺒﺤﻲ ﻳﺎ ﻧـﻔﺴﻲ اﻟــﺮبﱠ
اﻟــﺮب ﻓﻲ ﺣﻴـﺎﺗﻲ وأرﺗــﻞ
.ﻹﻟﻬﻲ ﻣﺎ دﻣﺖ ﻣــﻮﺟــﻮدا
ﻻ ﺗـﺘﻜﻠـﻮا ﻋﻠﻰ اﻟـﺮؤﺳـﺎء وﻻ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸـﺮ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻟـﻴﺲ
 ﺗﺨـﺮج روﺣﻬـﻢ.ﻋﻨﺪهـﻢ ﺧﻼص
 ﻓﻲ ذﻟـﻚ.ﻓﻴﻌـﻮدون إﻟﻰ ﺗﺮاﺑﻬـﻢ
.اﻟﻴـﻮم ﺗﻬﻠـﻚ آﺎﻓـﺔ أﻓﻜﺎرهـﻢ
.ﻃـﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ إﻟﻪ ﻳﻌﻘـﻮب ﻣﻌﻴﻨـﻪ
 اﻟـﺬي،واﺗﻜﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮب إﻟﻬﻪ
ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض واﻟﺒﺤــﺮ
.وآـﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬــﺎ

Loof de Here, mijn ziel. Ik zal de
Here loven, mijn leven lang, mijn
God psalmzingen, zolang ik nog
ben.
Vertrouwt niet op edelen, op een
mensenkind, bij wie geen heil is;
gaat zijn adem uit, dan keert hij
weder tot zijn aarde, te dien dage
vergaan zijn plannen.
Welzalig hij, die de God van
Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens
verwachting is op de Here, zijn
God, die hemel en aarde gemaakt
heeft, de zee en al wat daarin is,
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die trouwe houdt tot in
eeuwigheid; die de verdrukten
recht verschaft, die de hongerigen
brood geeft.
De Here maakt de gevangenen
los, de Here maakt de blinden
ziende, de Here richt de
gebogenen op, de Here heeft de
rechtvaardigen lief;
de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij
staande, maar de weg der
goddelozen maakt Hij krom.
De Here is Koning voor eeuwig.
Uw God, o Sion, is van geslacht
tot geslacht. Halleluja.

،اﻟﺤــﺎﻓـﻆ اﻟﻌـﺪل إﻟﻰ اﻟــﺪهــﺮ
اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﻜــﻢ ﻟﻠﻤﻈﻠـﻮﻣﻴــﻦ
.اﻟﻤﻌﻄﻲ اﻟﻄﻌـﺎم ﻟﻠﺠﻴــﺎع
اﻟــﺮب ﻳﺤــﻞ اﻟﻤﺮﺑــﻮﻃﻴـﻦ
 اﻟــﺮب.اﻟــﺮب ﻳﻘـﻴـﻢ اﻟﺴـﺎﻗﻄﻴـﻦ
 اﻟــﺮب ﻳﺤـﺐ.ﺤﻜﱢــﻢ اﻟﻌﻤﻴــﺎن
َ ُﻳ
.اﻟﺼـﺪﻳـﻘﻴــﻦ
،اﻟــﺮب ﻳﺤﻔـﻆ اﻟﻐــﺮﺑـﺎء
.وﻳﻌﻀــﺪ اﻟﻴﺘﻴــﻢ واﻷرﻣﻠــﺔ
.وﻳﺒﻴــﺪ ﻃــﺮق اﻟﺨﻄــﺎة
،ﻳﻤﻠﻚ اﻟــﺮب إﻟﻰ اﻟــﺪهــﺮ
وإﻟﻬــﻚ ﻳﺎ ﺻﻬﻴــﻮن ﻣﻦ ﺟﻴــﻞ
.  هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.إﻟﻰ ﺟﻴــﻞ

Psalm 146

146 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
ﺳﺒﺤــﻮا اﻟــﺮب ﻓـﺎن اﻟﻤـﺰﻣــﻮر
. وﻹﻟﻬﻨــﺎ ﻳـﻠـﺬ اﻟﺘﺴﺒﻴـﺢ،ﺟﻴــﺪ
.اﻟــﺮب ﻳﺒﻨﻲ أورﺷﻠﻴــﻢ
ﻣﺘﻔــﺮﻗﻲ
ﻳﺠﻤـﻊ
اﻟــﺮب
.إﺳــﺮاﺋﻴــﻞ
،اﻟـﺮب ﻳﺸﻔﻲ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮي اﻟﻘـﻠﻮب
 اﻟﻤﺤﺼﻲ.وﻳﺠﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ آﺴﺮهـﻢ
 وﻟﻜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻳﻌﻄﻲ،آﺜـﺮة اﻟﻜﻮاآﺐ
 ﻋﻈﻴﻢ هـﻮ اﻟـﺮب وﻋﻈﻴﻤﺔ.أﺳﻤﺎء
. وﻻ إﺣﺼﺎء ﻟﻔﻬﻤـﻪ،هﻲ ﻗـﻮﺗﻪ

Looft de Here, want het is goed,
onze God te psalmzingen, ja, het
is liefelijk, een lofzang is
betamelijk. De Here bouwt
Jeruzalem, Hij verzamelt Israels
verdrevenen;
Hij geneest de verbrokenen van
hart en verbindt hun wonden.
Hij bepaalt het getal der sterren,
Hij roept ze alle bij name. Groot is
onze Here en geweldig in kracht,
Zijn verstand is onbeperkt.
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De Here houdt de ootmoedigen
staande, maar Hij vernedert de
goddelozen ter aarde toe. Zingt de
Here een loflied toe, psalmzingt
onze God met de citer, Hem, die
de hemel met wolken bedekt, die
voor de aarde regen bereidt, die op
de bergen gras doet uitspruiten,
die het vee zijn voeder geeft, de
jonge raven, als zij roepen.
Hij heeft geen welgevallen aan de
kracht van het paard, noch
behagen in de benen van de man;
de Here heeft welbehagen in wie
Hem vrezen, die op Zijn
goedertierenheid
hopen.
Halleluja.

اﻟـﺮب ﻳـﺮﻓـﻊ اﻟـﻮدﻋـﺎء وﻳـﺬل
 اﺑﺘـﺪﺋـﻮا.اﻟﺨﻄﺎة إﻟﻰ اﻷرض
 رﺗﻠـﻮا ﻹﻟﻬﻨـﺎ،ﻟﻠـﺮب ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف
 اﻟـﺬي ﻳﺠﻠـﻞ اﻟﺴﻤﺎء.ﺑﺎﻟﻘﻴﺜـﺎرة
 اﻟـﺬي ﻳﻬﻴﺊ ﻟﻸرض،ﺑﺎﻟﻐﻤﺎم
 اﻟـﺬي ﻳُﻨﺒﺖ اﻟﻌﺸﺐ ﻋﻠﻰ،اﻟﻤﻄﺮ
، واﻟﺨﻀﺮة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮ،اﻟﺠﺒﺎل
،وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﻬـﺎﺋــﻢ ﻃﻌﺎﻣﻬــﺎ
وﻟﻔــﺮاخ اﻟﻐــﺮﺑــﺎن اﻟﺘﻲ
.ﺗــﺪﻋــﻮﻩ
ﻻ ﻳـﺆْﺛــﺮ ﻗــﻮة اﻟﻔــﺮس وﻻ
 ﺑـﻞ،ﻳﺴــﺮ ﺑﺴـﺎﻗﻲ اﻟــﺮﺟــﻞ
ﺑﺨـﺎﺋـﻔﻴــﻪ
اﻟــﺮب
ﻳﺴـﺮ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.وﺑﺎﻟـﺮاﺟﻴـﻦ رﺣﻤﺘـﻪ

Psalm 147

147 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر
،ﺳﺒﺤﻲ اﻟــﺮب ﻳــﺎ أورﺷﻠﻴــﻢ
.ﺳﺒﺤﻲ إﻟﻬــﻚ ﻳــﺎ ﺻﻬﻴــﻮن
ﻷﻧـﻪ ﻗــﺪ ﻗــﻮى ﻣﻐــﺎﻟﻴــﻖ
.أﺑـﻮاﺑـﻚ وﺑـﺎرك ﺑﻨﻴـﻚ ﻓﻴــﻚ
،اﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ ﺗﺨـﻮ َﻣـﻚ ﻓﻲ ﺳـﻼم
.وﻳﻤـﻸك ﻣﻦ ﺷﺤــﻢ اﻟﺤﻨﻄــﺔ
اﻟـﺬي ﻳـﺮﺳﻞ آﻠﻤﺘـﻪ إﻟﻰ اﻷرض
.ﻓﻴﺴـﺮع ﻗـﻮﻟﻪ ﻋـﺎﺟﻼ ﺟــﺪا
،اﻟﻤﻌﻄﻲ اﻟﺜـﻠﺞ آـﺎﻟﺼــﻮف

Jeruzalem, roem de Here, Sion,
loof uw God. Want Hij maakt de
grendels van uw poorten sterk, Hij
zegent uw kinderen in uw midden;
Hij geeft uw gebied vrede, Hij
verzadigt u met het vette der
tarwe.
Hij zendt Zijn bevel op de aarde,
Zijn woord loopt zeer snel; Hij
geeft sneeuw als wol,
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Hij strooit de rijp als as, Hij werpt
Zijn ijs als stukken; wie kan
bestaan voor Zijn koude? Hij
zendt Zijn woord en doet ze
smelten, Hij doet Zijn wind
waaien, daar vloeien de wateren.
Hij heeft Jakob Zijn woorden
bekendgemaakt,
Israel
Zijn
inzettingen en Zijn. verordeningen
Aldus heeft Hij aan geen enkel
volk
gedaan,
en
Zijn
verordeningen kennen zij niet.
Halleluja.
¡¡¡
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،اﻟﻤـﺬري اﻟﻀﺒـﺎب آـﺎﻟــﺮﻣـﺎد
.وﻳـﻠـﻘﻲ اﻟﺠﻠﻴــﺪ ﻣﺜـﻞ اﻟﻔـﺘــﺎت
.ﻗــﺪام وﺟـﻪ ﺑــ ْﺮدِﻩ ﻣـﻦ ﻳﻘــﻮم؟
 ﺗﻬﺐ،ﻳــﺮﺳـﻞ آﻠﻤﺘــﻪ ﻓـﺘـﺬﻳﺒــﻪ
.رﻳﺤـﻪ ﻓﺘﺴﻴــﻞ اﻟﻤﻴــﺎﻩ
اﻟﻤﺨﺒــﺮ آﻠﻤﺘــﻪ ﻟﻴﻌـﻘــﻮب
.وﻓــﺮاﺋﻀﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻹﺳـﺮاﺋﻴـﻞ
،ﻟــﻢ ﻳﺼﻨﻊ هﻜــﺬا ﺑﻜﻞ اﻷﻣــﻢ
وأﺣﻜﺎﻣُﻪ ﻟـﻢ ﻳﻮﺿﺤﻬــﺎ ﻟﻬـﻢ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons. Amen.

ﻣﻦ إﻧﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ ﻟـﻮﻗــﺎ
 أﻣﻴﻦ.اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ

(Lucas 2:25-32)

(32-25 :2 )إﻧﺠﻴـﻞ ﻟـﻮﻗـﺎ
وإذا إﻧﺴـﺎن آـﺎن ﺑـﺄورﺷﻠﻴـﻢ
 وهــﺬا اﻹﻧﺴﺎن،اﺳﻤﻪ ﺳﻤﻌـﺎن
آﺎن ﺑــﺎرا ﺗﻘﻴــﺎ ﻣﺘﻮﻗﻌــﺎ ﺗﻌـﺰﻳــﺔ
 واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس،إﺳـﺮاﺋﻴــﻞ
.آﺎن ﻋﻠﻴــﻪ
وآﺎن ﻗــﺪ أﻋﻠــﻢ ﺑـﻮﺣﻲ ﻣﻦ
اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس أﻧـﻪ ﻻ ﻳــﺮى
اﻟﻤـﻮت ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻌـﺎﻳــﻦ اﻟﻤﺴﻴﺢ
.اﻟــﺮب
.ﻓـﺄﻗـﺒــﻞ ﺑﺎﻟــﺮوح إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜــﻞ
وﻟﻤــﺎ دﺧــﻞ ﺑﺎﻟﻄﻔــﻞ ﻳﺴﻮع
أﺑـﻮاﻩ ﻟﻴﺼﻨﻌــﺎ ﻋﻨـﻪ آﻤﺎ ﻳﺠـﺐ
 ﺣﻤﻠـﻪ ﺳﻤﻌــﺎن،ﻓﻲ اﻟﻨـﺎﻣــﻮس
ﻋﻠﻰ ذراﻋﻴــﻪ وﺑــﺎرك اﻟﻠـﻪ
:ﻗــﺎﺋــﻼ

En zie, er was een man te
Jeruzalem, wiens naam was
Simeon, en deze man was
rechtvaardig en vroom, en hij
verwachtte de vertroosting van
Israël, en de heilige Geest was op
hem.
En hem was door de heilige Geest
een godsspraak gegeven, dat hij
de dood niet zou zien, eer hij de
Christus des Heren gezien had.
En hij kwam door de Geest in de
tempel.
En toen de ouders het kind Jezus
binnenbrachten om met Hem te
doen overeenkomstig de gewoonte
der wet, nam ook hij het in zijn
armen en hij loofde God en zeide:
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Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht
gaan in vrede, naar uw woord,
want mijn ogen hebben uw heil
gezien, dat Gij bereid hebt voor
het aangezicht van alle volken:
licht tot openbaring voor de
heidenen en heerlijkheid voor uw
volk Israël.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﻨــﻮم

اﻵن ﻳﺎ ﺳﻴـﺪي ﺗﻄﻠـﻖ ﻋﺒـﺪك
 ﻷن،ﺑﺴــﻼم ﺣﺴﺐ ﻗــﻮﻟـﻚ
ﻋـﻴﻨﻲ ﻗــﺪ أﺑﺼﺮﺗـﺎ ﺧﻼﺻـﻚ
اﻟـﺬي أﻋـﺪدﺗــﻪ ﻗــﺪام ﺟﻤﻴـﻊ
.اﻟﺸﻌــﻮب
 وﻣﺠــﺪا،ﻧــﻮرا ﺗﺠﻠﻰ ﻟﻸﻣــﻢ
.ﻟﺸﻌﺒــﻚ إﺳـﺮاﺋﻴــﻞ
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ

¡¡¡
Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.
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ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ
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LITANIEËN
Gebeden na het Evangelie

ﻗـﻄـﻊ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺸــﺮ

Zie, ik zal voor de rechtvaardige
Oordeler staan, vrezend en bevend
vanwege mijn vele zonden, want
het leven dat doorgebracht wordt
in
ijdel
vermaak
verdient
veroordeling.
Bekeer u daarom, o mijn ziel,
zolang u op aarde verblijft, want
het stof in het graf prijst niet en bij
de doden is niemand die gedenkt,
noch in de Hades iemand die
dankt.Dus ontwaak uit uw luie
slaap en smeek tot de Verlosser in
berouw en spreek: “O God, wees
mij genadig en verlos mij.”

هـﻮذا أﻧـﺎ ﻋﺘﻴـﺪ أن أﻗـﻒ أﻣﺎم
 ﻣﺮﻋـﻮﺑﺎ وﻣﺮﺗﻌﺒﺎ،اﻟـﺪﻳﺎن اﻟﻌﺎدل
 ﻷن اﻟﻌﻤـﺮ،ﻣﻦ آﺜــﺮة ذﻧـﻮﺑﻲ
اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻼهﻲ ﻳﺴﺘـﻮﺟﺐ
.اﻟـﺪﻳﻨـﻮﻧــﺔ
ﺖ ﻓﻲ
ِ ﻟﻜﻦ ﺗـﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺎدﻣ
 ﻷن اﻟﺘـﺮاب ﻓﻲ،اﻷرض ﺳﺎآﻨﺔ
 وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺗﻰ.اﻟﻘﺒـﺮ ﻻ ﻳﺴﺒﺢ
 وﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﺤﻴـﻢ ﻣﻦ،ﻣﻦ ﻳـﺬآـﺮ
 ﺑـﻞ اﻧﻬﻀﻲ ﻣﻦ رﻗـﺎد.ﻳﺸﻜـﺮ
اﻟﻜﺴﻞ وﺗﻀﺮﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﻠﺺ
 اﻟﻠﻬــﻢ ارﺣﻤﻨﻲ:ﺑﺎﻟﺘـﻮﺑـﺔ ﻗـﺎﺋـﻠـﺔ
.وﺧﻠﺼﻨﻲ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Als dit leven eindeloos zou zijn en
deze wereld eeuwigdurend, dan
zou u, mijn ziel, een duidelijke
uitvlucht hebben. Maar als uw
slechte daden en uw schandelijke
kwaadheden voor de rechtvaardige
Oordeler onthuld worden,

ﻟــﻮ آﺎن اﻟﻌﻤــﺮ ﺛﺎﺑﺘـﺎ وهــﺬا
 ﻟﻜﺎن ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ،اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﻣﺆﺑـﺪا
،ﺣﺠــﺔ واﺿﺤــﺔ
ﻟﻜﻦ إذا اﻧﻜﺸﻔـﺖ أﻓﻌﺎﻟﻚ اﻟـﺮدﻳﺌـﺔ
وﺷــﺮورك اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ أﻣﺎم اﻟــﺪﻳـﺎن
،اﻟﻌــﺎدل
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welke antwoorden wilt u dan geven
terwijl u op het bed der zonde ligt
en nalatig bent geweest in het
bedwingen van het lichaam?
O Christus, onze God, voor Uw
geduchte rechterstoel ben ik bang,
voor de raad van Uw oordeel ben ik
ootmoedig en voor de lichtstralen
van Uw Goddelijkheid ben ik
bevreesd; ik, de ellendige en
bezoedelde, die op zijn slaapplaats
neerligt, nalatig in zijn leven.
Daarom neem ik de tollenaar als
voorbeeld, klop op mijn borst en
spreek: “O God, vergeef mij, want
ik ben een zondaar.”

ي ﺟــﻮاب ﺗﺠﻴﺒﻴـﻦ وأﻧﺖ ﻋﻠﻰ
ﻓﺄ ﱠ
،ﺳــﺮﻳــﺮ اﻟﺨﻄﺎﻳـﺎ ﻣﻨﻄﺮﺣـﺔ
وﻓﻰ إﺧﻀﺎع اﻟﺠﺴـﺪ ﻣﺘﻬﺎوﻧـﺔ؟
أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨــﺎ ﻟﻜـﺮﺳﻲ
،ﺣﻜﻤـﻚ اﻟﻤﺮهــﻮب أﻓــﺰع
،وﻟﻤﺠﻠﺲ دﻳﻨــﻮﻧﺘــﻚ أﺧﺸﻊ
وﻟﻨـﻮر ﺷﻌـﺎع ﻻهــﻮﺗــﻚ
، أﻧﺎ اﻟﺸﻘﻲ اﻟﻤﺘـﺪﻧﺲ،أﺟــﺰع
ﻓــﺮاﺷﻲ
ﻋﻠﻰ
اﻟــﺮاﻗــﺪ
.اﻟﻤﺘﻬـﺎون ﻓﻲ ﺣﻴـﺎﺗﻲ
ﻟﻜﻨﻰ أﺗﺨـﺬ ﺻـﻮرة اﻟﻌﺸـﺎر
: ﻗــﺎﺋــﻼ،ﻗــﺎرﻋــﺎ ﺻـﺪري
.اﻟﻠﻬــﻢ اﻏﻔــﺮ ﻟﻲ ﻓﺈﻧﻲ ﺧﺎﻃﻰ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

Gij reine Maagd, overschaduw uw
dienaar haastig met uw hulp. Wend
de golven van kwade gedachten af
van mij en wek mijn ziel op tot
gebed en waakzaamheid, want zij
is in een diepe slaap beland.
Want u bent een Moeder die
machtig, genadig en behulpzaam is,
Moeder van de Bron des levens,
mijn Koning en God, Jezus
Christus mijn hoop.

أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌـﺬراء اﻟﻄﺎهـﺮة أﺳﺒﻠﻲ
ﻇﻠﻚ اﻟﺴﺮﻳـﻊ اﻟﻤﻌـﻮﻧـﺔ ﻋﻠﻰ
 وأﺑﻌـﺪي أﻣـﻮاج اﻷﻓﻜﺎر.ﻋﺒﺪك
 وأﻧﻬﻀﻲ ﻧﻔﺴﻲ.اﻟـﺮدﻳﺌـﺔ ﻋﻨﻰ
 ﻷﻧﻬـﺎ،اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺼﻼة واﻟﺴﻬﺮ
.اﺳﺘﻐـﺮﻗـﺖ ﻓﻲ ﺳُﺒﺎت ﻋﻤﻴــﻖ
،ﻓﺈﻧـﻚ أم ﻗـﺎدرة رﺣﻴﻤـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ
 ﻣﻠﻜﻲ،واﻟـﺪة ﻳﻨﺒــﻮع اﻟﺤﻴـﺎة
. ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ رﺟﺎﺋﻲ،واﻟﻬﻲ

¡¡¡
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GEWAARDIG U
Gewaardig U, o Heer, ons deze
nacht zonder zonde te bewaren.
Gezegend zijt Gij, Heer, God van
onze vaderen, zeer gezegend en vol
van heerlijkheid is Uw Heilige
Naam in eeuwigheid, Amen.
Moge uw genade over ons komen,
o Heer, zoals wij ons op U verlaten,
want aller ogen hopen op U, want
Gij geeft hun te zijner tijd hun
spijze. 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,
onderricht mij Uw gerechtigheid.
Gezegend zijt Gij, o Heer, verlicht
mij door Uw gerechtigheid.
Heer, Uw genade duurt voort tot in
eeuwigheid.
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ﺗﻔﻀﻞ ﻳـﺎرب أن ﺗﺤﻔﻈﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬا
 ﻣﺒﺎرك أﻧﺖ.اﻟﻴـﻮم ﺑﻐﻴـﺮ ﺧﻄﻴـﺔ
أﻳﻬﺎ اﻟــﺮب إﻟﻪ ﺁﺑﺎﺋﻨﺎ وﻣﺘﺰاﻳــﺪ
 واﺳﻤﻚ اﻟﻘــﺪوس ﻣﻤﻠـﻮء،ﺑــﺮآﺔ
. أﻣﻴــﻦ.ﻣﺠــﺪا إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
ﻓﻠﺘﻜـﻦ رﺣﻤﺘـﻚ ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻳــﺎرب
 ﻷن،آﻤﺜـﻞ اﺗﻜﺎﻟﻨــﺎ ﻋﻠﻴــﻚ
 ﻷﻧـﻚ،أﻋﻴــﻦ اﻟﻜﻞ ﺗﺘــﺮﺟﺎك
أﻧﺖ اﻟــﺬي ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ
 اﺳﻤﻌﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ.ﺣﻴﻨﻪ
.ﻳﺎ رﺟـﺎء أﻗﻄﺎر اﻷرض آﻠﻬــﺎ
وأﻧﺖ ﻳــﺎرب ﺗﺤﻔﻈﻨــﺎ وﺗﻨﺠﻴﻨــﺎ
.ﻣﻦ هــﺬا اﻟﺠﻴــﻞ وإﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
.أﻣﻴــﻦ
 ﻋـﻠﻤﻨﻲ،ﻣﺒﺎرك أﻧﺖ ﻳــﺎرب
،ﻋــﺪﻟــﻚ
 ﻓﻬﻤﻨﻲ،ﻣﺒﺎرك أﻧﺖ ﻳــﺎرب
.ﺣﻘــﻮﻗــﻚ
 أﻧــﺮ ﻟﻲ،ﻣﺒﺎرك أﻧﺖ ﻳــﺎرب
 ﻳــﺎرب رﺣﻤﺘــﻚ داﺋﻤــﺔ.ﺑــﺮك
.إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
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Verwerp de werken van Uw
handen niet, o Heer, want Gij zijt
voor ons een toevlucht geworden
van geslacht tot geslacht. Ik heb tot
de Heer geroepen en sprak: “Wees
mij genadig en verlos mijn ziel,
want ik heb tegen U gezondigd.”
Heer, tot U neem ik mijn toevlucht,
dus verlos mij. Leer mij Uw wil te
doen, want Gij zijt mijn God, bij U
is de bron des levens en in Uw
licht, o Heer, zien wij het licht.
Bestendig Uw genade voor wie U
kennen en Uw gerechtigheid voor
de oprechten van hart.
Aan U is de zegen, aan U is de
lofprijzing, aan U is de
verheerlijking, o Vader, Zoon en
Heilige Geest, die zijt vanaf het
begin, nu en tot in eeuwigheid,
Amen.
Het is goed de Heer te loven en Uw
naam
te
psalmzingen,
o
Allerhoogste, Uw genade in de
morgenstond te verkondigen en Uw
trouw in elke nacht.

أﻋﻤﺎل ﻳـﺪﻳــﻚ ﻳــﺎرب ﻻ
 ﻷﻧــﻚ ﺻﺮت ﻟﻲ،ﺗــﺮﻓﻀﻬﺎ
.ﻣﻠﺠـﺄ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ إﻟﻰ ﺟﻴـﻞ
 ارﺣﻤﻨﻲ:أﻧﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟـﺮب وﻗﻠـﺖ
 ﻓﺈﻧﻲ أﺧﻄـﺄت،وﺧﻠﺺ ﻧـﻔﺴﻲ
.إﻟﻴــﻚ
،ﻳـﺎرب اﻟﺘﺠﺄت إﻟﻴـﻚ ﻓﺨﻠﺼﻨﻲ
.وﻋـﻠﻤﻨﻲ أن أﺻﻨﻊ ﻣﺸﻴﺌﺘـﻚ
 وﻋـﻨـﺪك،ﻷﻧـﻚ أﻧﺖ هــﻮ إﻟﻬﻲ
 وﺑﻨــﻮرك ﻳـﺎرب،ﻳﻨﺒــﻮع اﻟﺤﻴـﺎة
.ﻧﻌـﺎﻳــﻦ اﻟﻨــﻮر
ﻟﻠـﺬﻳـﻦ
رﺣﻤﺘـﻚ
ﻓﻠﺘﺄت
 وﺑــﺮك ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻤﻲ،ﻳﻌﺮﻓـﻮﻧـﻚ
. ﻟـﻚ ﺗﺠﺐ اﻟﺒــﺮآﺔ.اﻟﻘﻠـﻮب
 ﻟـﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ.ﻟـﻚ ﻳﺤــﻖ اﻟﺘﺴﺒﻴــﺢ
 أﻳﻬــﺎ اﻵب واﻻﺑــﻦ،اﻟﺘﻤﺠﻴـﺪ
 اﻟﻜﺎﺋـﻦ ﻣﻨــﺬ،واﻟــﺮوح اﻟـﻘــﺪس
.ﺁﻣﻴــﻦ.اﻟﺒــﺪء واﻵن وإﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
،ﺟﻴـﺪ هــﻮ اﻻﻋﺘــﺮاف ﻟﻠــﺮب
.واﻟﺘـﺮﺗﻴـﻞ ﻻﺳﻤـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻌـﻠﻲ
أن ﻳﺨﺒـﺮ ﺑـﺮﺣﻤﺘـﻚ ﻓﻲ
. وﺣﻘـﻚ ﻓﻲ آﻞ ﻟﻴﻠـﺔ،اﻟﻐـﺪوات
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TRISAGION
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. Heer, gedenk de
zieken onder Uw volk, genees ze
omwille van Uw Heilige Naam.
179

، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
 اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
. ارﺣﻤﻨﺎ،وﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬراء
، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
 اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
. ارﺣﻤﻨﺎ،ﺻﻠﺐ ﻋﻨـﺎ
، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
 اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
ﻗـﺎم ﻣﻦ اﻷﻣﻮات وﺻﻌـﺪ إﻟﻰ
. ارﺣﻤﻨﺎ،اﻟﺴﻤﻮات
اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻻﺑـﻦ واﻟـﺮوح
 اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ،اﻟﻘـﺪس
. أﻣﻴﻦ.دهـﺮ اﻟـﺪهــﻮر
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ ﺁﺛﺎﻣﻨﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ زﻻﺗﻨــﺎ
،ﻳﺎرب اﻓﺘﻘـﺪ ﻣﺮﺿﻰ ﺷﻌﺒـﻚ
.اﺷﻔﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﻤﻚ اﻟﻘــﺪوس
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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.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …

ﺗـﺴﺒﺤـﺔ اﻟﻨــﻮم

،ﺁﺑـﺎؤﻧﺎ وإﺧﻮﺗﻨـﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ رﻗــﺪوا
.ﻳﺎرب ﻧﻴﺢ ﻧﻔــﻮﺳﻬــﻢ
 ﻳﺎرب،ﻳﺎ ﻣﻦ هﻮ ﺑﻼ ﺧﻄﻴــﺔ
، ﻳﺎ ﻣـﻦ ﺑﻼ ﺧﻄﻴﺔ.ارﺣﻤﻨــﺎ
 واﻗﺒــﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨــﺎ،ﻳﺎرب أﻋﻨــﺎ
 ﻷن ﻟﻚ اﻟﻤﺠـﺪ واﻟﻌـﺰة.إﻟﻴﻚ
. ﻳﺎرب ارﺣــﻢ.واﻟﺘﻘـﺪﻳﺲ اﻟﻤﺜﻠﺚ
. أﻣﻴــﻦ.ﻳﺎرب ارﺣﻢ ﻳﺎرب ﺑﺎرك
واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘــﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤﻮات

GEGROET ZIJ U
Gegroet zij u, wij vragen u o
heilige, vol van glorie, altijd
Maagd, Moeder Gods, de Moeder
van Christus; draag ons gebed op
aan Uw geliefde Zoon, opdat Hij
onze zonden vergeeft.
Gegroet zij u, heilige Maagd, die
ons het ware Licht heeft gebaard,
Christus onze God.
Vraag de Heer namens ons dat Hij
Zich over onze zielen ontfermt en
onze zonden vergeeft.
180

 ﻧﺴﺄﻟـﻚ أﻳﺘﻬــﺎ.اﻟﺴﻼم ﻟــﻚ
اﻟﻘـﺪﻳﺴـﺔ اﻟﻤﻤﺘـﻠﺌـﺔ ﻣﺠــﺪًا
 واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ،اﻟﻌـﺬراء آﻞ ﺣﻴـﻦ
 أﺻﻌـﺪي ﺻﻠـﻮاﺗﻨـﺎ،أم اﻟﻤﺴﻴﺢ
إﻟﻰ اﺑﻨـﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ
 اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺘﻲ وﻟﺪت ﻟﻨـﺎ.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
،اﻟﻨـﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨـﺎ
 اﺳﺄﻟﻲ اﻟـﺮب،اﻟﻌـﺬراء اﻟﻘـﺪﻳﺴﺔ
، ﻟﻴﺼﻨﻊ رﺣﻤﺔ ﻣﻊ ﻧﻔـﻮﺳﻨﺎ،ﻋﻨﺎ
.وﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
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Maagd Maria, heilige Moeder
Gods, trouwe voorspraak van het
menselijk geslacht, wees onze
voorspraak bij Christus, die u
gebaard hebt, dat Hij ons de
vergiffenis van onze zonden
schenkt.
Gegroet zij u o Maagd, de ware
Koningin, gegroet zij de trots van
ons geslacht, u baarde ons
Emmanuël.
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe
voorspraak, voor onze Heer Jezus
Christus, dat Hij onze zonden
vergeeft.
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،أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌـﺬراء ﻣﺮﻳـﻢ واﻟـﺪة اﻹﻟ ﻪ
اﻟﻘـﺪﻳ ﺴﺔ اﻟ ﺸﻔﻴﻌـﺔ اﻷﻣﻴﻨ ﺔ ﻟﺠ ﻨﺲ
 اﺷﻔﻌﻲ ﻓﻴﻨﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﻴﺢ،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟ ﺬي وﻟﺪﺗ ﻪ ﻟﻜ ﻲ ﻳﻨﻌ ـﻢ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ
.ﺑﻐﻔــﺮان ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
اﻟﺴﻼم ﻟﻚ أﻳﺘﻬـﺎ اﻟﻌــﺬراء اﻟﻤﻠﻜﺔ
، اﻟﺴﻼم ﻟﻔﺨــﺮ ﺟﻨﺴﻨﺎ،اﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ
.وﻟــﺪت ﻟﻨـﺎ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴــﻞ
 أﻳﺘﻬـﺎ اﻟﺸﻔﻴﻌﺔ، اذآﺮﻳﻨـﺎ:ﻧﺴﺄﻟﻚ
 أﻣﺎم رﺑﻨــﺎ ﻳﺴﻮع،اﻟﻤﺆﺗﻤﻨـﺔ
. ﻟﻴﻐﻔـﺮ ﻟﻨــﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
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GELOOFSBELIJDENIS

Inleiding op 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.

ﺑــﺪء ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤـــﺎن

،ﻧﻌﻈﻤـﻚ ﻳﺎ أم اﻟﻨــﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
وﻧﻤﺠـﺪك أﻳﺘﻬــﺎ اﻟﻌــﺬراء
 ﻷﻧــﻚ، واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ،اﻟﻘــﺪﻳﺴـﺔ
 أﺗﻰ،وﻟـﺪت ﻟﻨـﺎ ﻣﺨﻠﺺ اﻟﻌﺎﻟــﻢ
.وﺧـﻠﺺ ﻧـﻔــﻮﺳﻨــﺎ
Glorie zij U, onze Meester en ﻚ ﻳﺎ ﺳﻴــﺪﻧﺎ وﻣﻠﻜﻨــﺎ
َ اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـ
Koning, Christus, trots van de  إآﻠﻴــﻞ، ﻓﺨــﺮ اﻟــﺮﺳـﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
apostelen, kroon van de martelaren,
،اﻟﺸﻬــﺪاء ﺗﻬﻠﻴــﻞ اﻟﺼـﺪﻳﻘـﻴــﻦ
blijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken,  ﻏـﻔــــﺮان،ﺛﺒــﺎت اﻟﻜﻨــﺎﺋـﺲ
.اﻟﺨﻄﺎﻳـــــﺎ
vergeving van de zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie- ،ﻧﺒﺸــﺮ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘــﺪوس
eenheid; de Ene God. Wij  ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ،ﻻهــﻮت واﺣــﺪ
aanbidden Hem, wij verheerlijken
.وﻧﻤﺠــﺪﻩ
Hem.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, . ﻳﺎرب ارﺣــﻢ.ﻳﺎرب ارﺣــﻢ
Heer zegen ons. Amen.
. أﻣﻴـــــﻦ.ﻳﺎرب ﺑــﺎرك
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Geloofsbelijdenis
(Credo)

ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤــﺎن اﻟﻤﻘــﺪس
اﻷرﺛــﻮذآﺴﻲ

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,

 اﻟﻠـﻪ،ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻧـﺆﻣﻦ ﺑﺈﻟﻪ واﺣﺪ
 ﺧﺎﻟــﻖ، ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻜﻞ،اﻵب
 ﻣﺎ ُﻳـﺮَى وﻣﺎ،اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض
ﻻ ﻳـﺮى ﻧﺆﻣﻦ ﺑـﺮب واﺣـﺪ
 اﺑـﻦ اﻟﻠــﻪ،ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 اﻟﻤﻮﻟـﻮد ﻣﻦ اﻵب،اﻟـﻮﺣﻴــﺪ
،ﻗﺒـﻞ آﻞ اﻟﺪهــﻮر
 إﻟﻪ ﺣـﻖ ﻣﻦ إﻟﻪ،ﻧـﻮر ﻣﻦ ﻧـﻮر
، ﻣﻮﻟـﻮد ﻏﻴـﺮ ﻣﺨﻠـﻮق،ﺣـﻖ
 اﻟـﺬي،ﻣﺴﺎو ﻟﻶب ﻓﻲ اﻟﺠﻮهـﺮ
.ﺑﻪ آﺎن آﻞ ﺷﺊ
هـﺬا اﻟـﺬي ﻣـﻦ أﺟﻠﻨـﺎ ﻧﺤـﻦ
، وﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺧﻼﺻﻨـﺎ،اﻟﺒﺸﺮ
،ﻧـﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤـﺎء
وﺗﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس وﻣﻦ
. وﺗـﺄﻧــﺲ،ﻣﺮﻳــﻢ اﻟﻌــﺬراء
وﺻﻠﺐ ﻋﻨــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬــﺪ
.ﺑﻴﻼﻃـﺲ اﻟﺒﻨﻄﻲ

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.
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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.

وﺗﺄﻟـﻢ وﻗـﺒـﺮ وﻗـﺎم ﻣﻦ ﺑـﻴـﻦ
اﻷﻣـﻮات ﻓﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺜـﺎﻟﺚ آﻤﺎ
 وﺻﻌــﺪ إﻟﻰ،ﻓﻲ اﻟﻜﺘـﺐ
 وﺟـﻠــﺲ ﻋﻦ ﻳﻤﻴـﻦ،اﻟﺴﻤـﻮات
 وأﻳﻀﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺪﻩ،أﺑﻴـﻪ
،ﻟﻴــﺪﻳـﻦ اﻷﺣﻴــﺎء واﻷﻣـﻮات
.اﻟــﺬي ﻟـﻴﺲ ﻟﻤﻠﻜـﻪ اﻧـﻘﻀــﺎء
،ﻧﻌــﻢ ﻧـﺆﻣـﻦ ﺑﺎﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس
اﻟــﺮب اﻟﻤﺤﻴﻰ اﻟﻤﻨﺒﺜــﻖ ﻣـﻦ
 ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ وﻧﻤﺠــﺪﻩ ﻣﻊ.اﻵب
 اﻟﻨـﺎﻃـﻖ ﻓﻲ،اﻵب واﻻﺑــﻦ
.اﻷﻧـﺒـﻴـﺎء
Wij geloven in de Ene, Heilige, وﺑﻜﻨﻴﺴﺔ واﺣـﺪة ﻣﻘـﺪﺳـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ
Universele en Apostolische kerk.
 وﻧﻌـﺘـﺮف ﺑﻤﻌﻤﻮدﻳــﺔ.رﺳـﻮﻟﻴــﺔ
Wij belijden één doopsel tot
.واﺣــﺪة ﻟﻤﻐـﻔــﺮة اﻟﺨﻄﺎﻳــﺎ
vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van اﻷﻣـﻮات
وﻧﻨﺘﻈــﺮ ﻗـﻴـﺎﻣﺔ
de doden en het leven van het
. أﻣﻴــﻦ.وﺣﻴـﺎة اﻟــﺪهــﺮ اﻵﺗﻲ
komend rijk. Amen.

Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal
¡¡¡
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:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)
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SANCTUS
ﻗــﺪوس

SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.
O Heer, God der machten, wees
met ons,
want wij hebben geen andere
bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.

 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
ﻣﺠــﺪك
ﻣـﻦ
ﻣﻤﻠــﻮءﺗـﺎن
.وآــﺮاﻣﺘــﻚ
ارﺣﻤﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬﺎ اﻟــﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
Ontbind, vergeef en neem van ons ﺣـﻞ واﻏـﻔــﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
weg, o God, onze ongerechtig-  اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋـﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
heden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
hebben begaan, die wij bewust  اﻟﺘﻲ ﻓﻌـﻠﻨﺎهـﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓـﺔ،إرادﺗﻨـﺎ
hebben begaan en die wij onbewust ،واﻟﺘﻲ ﻓﻌـﻠﻨﺎهـﺎ ﺑﻐـﻴـﺮ ﻣﻌـﺮﻓـﺔ
hebben begaan, de verborgene en
 ﻳــﺎرب.اﻟﺨﻔﻴـﺔ واﻟﻈﺎهـﺮة
de zichtbare. O Heer, vergeef ze
ons omwille van Uw heilige Naam,  ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳﻤـﻚ،اﻏـﻔـﺮهـﺎ ﻟﻨـﺎ
die over ons uitgeroepen is.
.اﻟﻘــﺪوس اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋـﻠﻴﻨــﺎ
Handel volgens Uw genade, o وﻟﻴﺲ
آــﺮﺣﻤﺘــﻚ ﻳــﺎرب
Heer, en niet naar onze zonden.
.آﺨﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ
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Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …
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واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧـﻘــﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤــﻮات
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اﻟﺜـﺎﻧﻴــﺔ

O Heer, al datgene waarmee wij
tegen U gezondigd hebben op deze
dag; zij het in daad, woord of
gedachte, of met al onze zintuigen,
neem het van ons af en vergeef ons
omwille van Uw Heilige Naam,
want U bent Goed en Menslievend.
Schenk ons, o God, een vredige
nacht en een slaap, vrij van iedere
onrust.
Zend ons een engel van vrede om
ons te behoeden voor alle kwaad,
alle plagen en alle verzoekingen
van de vijand.
Door de genade, barmhartigheid en
menslievend-heid
van
Uw
Eniggeboren Zoon, onze Heer, God
en Verlosser Jezus Christus,

ﻳﺎرب ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﺧﻄﺄﻧﺎ ﺑﻪ إﻟﻴـﻚ
 إن آﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ،ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻴـﻮم
أو ﺑﺎﻟﻘـﻮل أو ﺑﺎﻟﻔﻜـﺮ أو ﺑﺠﻤﻴﻊ
 ﻓـﺎﺻﻔﺢ واﻏـﻔـﺮ ﻟﻨــﺎ،اﻟﺤــﻮاس
،ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘـﺪوس
.آﺼﺎﻟﺢ وﻣﺤﺐ ﻟﻠﺒﺸﺮ
وأﻧﻌــﻢ ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻟﻠﻬـﻢ ﺑﻠﻴﻠـﺔ
 وﺑﻬـﺬا اﻟﻨـﻮم ﻃﺎهــﺮا ﻣﻦ،ﺳﺎﻟﻤﺔ
 وأرﺳـﻞ ﻟﻨـﺎ ﻣﻼك.آﻞ ﻗـﻠـﻖ
،اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻴﺤﺮﺳﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺷــﺮ
 وﻣﻦ آﻞ،وﻣﻦ آﻞ ﺿﺮﺑـﺔ
.ﺗﺠـﺮﺑــﺔ اﻟﻌــﺪو
ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟـﺮأﻓﺎت وﻣﺤﺒﺔ اﻟﺒﺸـﺮ
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻻﺑﻨﻚ اﻟﻮﺣﻴـﺪ رﺑﻨﺎ وإﻟﻬﻨﺎ
.وﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
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door wie U glorie, eer en roem
toekomt, tezamen met Hem en de
levengevende,
wezensgelijke
Heilige Geest, nu en altijd en tot in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
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هﺬا اﻟـﺬي ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻠﻴـﻖ ﺑـﻚ ﻣﻌﻪ
 ﻣﻊ.اﻟﻤﺠـﺪ واﻹآـﺮام واﻟﻌـﺰة
اﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴﺎوي
 اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ دهـﺮ،ﻟـﻚ
. ﺁﻣﻴﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

¡¡¡
Slotgebed na ieder uur:

ﻃﻠﺒـﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺁﺧـﺮ آــﻞ ﺳـﺎﻋــﺔ

Ontferm U over ons, o God,
ontferm U over ons, U die op alle
tijden en op alle uren in de hemel
en op aarde wordt aanbeden en
verheerlijkt.
Christus, onze goede God,
lankmoedig en vol ontferming,
grootmoedig in medeleven, U
houdt van de rechtvaardigen en
ontfermt zich over de zondaars, van
wie ik de eerste ben.
U wilt niet de dood van de zondaar,
maar dat hij zich bekeert en leeft.
U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen
zal.
O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden.
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.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺛﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
ﻳﺎ ﻣـﻦ ﻓﻲ آﻞ وﻗـﺖ وآﻞ
 ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ،ﺳﺎﻋـﺔ
. ﻣﺴﺠـﻮد ﻟﻪ وﻣﻤﺠـﺪ،اﻷرض
 اﻟﻄﻮﻳـﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
، اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟﺮﺣﻤـﺔ،اﻟــﺮوح
 اﻟـﺬي ﻳﺤﺐ،اﻟﺠـﺰﻳـﻞ اﻟﺘﺤﻨﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴـﻦ وﻳـﺮﺣــﻢ اﻟﺨﻄـﺎة
.اﻟـﺬﻳـﻦ أوﻟﻬــﻢ أﻧــﺎ
اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺸﺎء ﻣﻮت اﻟﺨﺎﻃﺊ
 اﻟـﺪاﻋﻲ.ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ﻳـﺮﺟﻊ وﻳﺤﻴـﺎ
اﻟﻜﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻼص ﻷﺟﻞ
.اﻟﻤـﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺘﻈــﺮة
ﻳﺎرب اﻗﺒـﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 ﺳﻬـﻞ.وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
 وأرﺷﺪﻧــﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
.ﺑﻮﺻﺎﻳﺎك
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O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden.

ﻳﺎرب اﻗﺒـﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 ﺳﻬـﻞ.وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
 وأرﺷﺪﻧــﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
.ﺑﻮﺻﺎﻳﺎك
Heilig onze geesten, reinig onze . ﻃﻬـﺮ أﺟﺴﺎﻣﻨـﺎ.ﻗـﺪس أرواﺣﻨـﺎ
lichamen, leid onze gedachten,  اﺷﻒ. ﻧـﻖ ﻧﻴﺎﺗﻨـﺎ.ﻗـﻮم أﻓﻜﺎرﻧـﺎ
zuiver onze bedoelingen, genees
.أﻣـﺮاﺿﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
onze ziekten, en vergeef onze
zonden. Bewaar ons voor alle وﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺣـﺰن رديء
.ووﺟـﻊ ﻗﻠـﺐ
verdriet en alle hartzeer.
Omgeef ons met Uw heilige ،أﺣﻄﻨـﺎ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
engelen zodat wij, geleid en ﺑﻤﻌﺴﻜﺮهـﻢ
ﻧﻜــﻮن
ﻟﻜﻲ
bewaard door hun heerschare, de
 ﻟﻨﺼﻞ،ﻣﺤﻔﻮﻇﻴـﻦ وﻣﺮﺷﺪﻳـﻦ
eenheid van het geloof en de kennis
van Uw ontastbare en onbegrensde إﻟﻰ اﺗﺤﺎد اﻹﻳﻤﺎن وإﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
heerlijkheid bereiken, want U bent ﻣﺠـﺪك ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮس وﻏﻴـﺮ
 ﻓﺈﻧـﻚ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ،اﻟﻤﺤـﺪود
gezegend tot in eeuwigheid.
Amen.
. أﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt…

اﻟﻠﻬــﻢ اﺟﻌـﻠـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ أن
 أﺑـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﻧﻘــﻮل ﺑﺸﻜــﺮ
...اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
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Gebeden van het voorhangsel

ﺻــﻼة اﻟﺴﺘــﺎر

Avond gebed wordt genoemd het
gebed van het voorhangsel,
betekent het begin van de
duisternis.
(Dit gebed is speciaal voor de
monniken, maar kan ook gebruikt
worden voor individueel gebed)

ﺻﻼة ﺳﺎﻋـﺔ اﻟﻤﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﻋﻰ
ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺠﺎب اﻟﻈﻠﻤﺔ أو ﺳِﺘﺎر
(اﻟﻈﻠﻤﺔ )ﺳﺘﺎر ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﻴﻦ
وﻣﻴﻌﺎدهـﺎ أول دﺧـﻮل ﻋﺘﻤﺔ
اﻟﻠﻴـﻞ وهﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑــﺎء
.اﻟـﺮهﺒـﺎن
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Inleiding tot iedere getijde:

:ﻣﻘــﺪﻣـﺔ آـﻞ ﺳــﺎﻋـﺔ

Onze Vader blz. 18
Dankgebed blz. 19
Psalm 51
blz. 21

18 ص
أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
19 ص
ﺻـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
21  ص50 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ال

Dan wordt gezegd:

: ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ هـﺬا ﻳﻘــﺎل

De lofprijzing van het voorhangsel
van deze gezegende dag offer ik
aan Christus, mijn Koning en God
en vraag Hem vergeving van mijn
zonden. Uit de Psalmen van David
de Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.

ﺗﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺴﺘــﺎر ﻣـﻦ هـﺬا اﻟﻴـﻮم
 أﻗــﺪﻣﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴـﺢ،اﻟﻤﺒـﺎرك
 وأرﺟــﻮﻩ أن،ﻣﻠﻜﻲ وإﻟﻬﻰ
 ﻣــﻦ.ﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻲ ﺧﻄـﺎﻳــﺎي
،اﻟﻨﺒﻲ
داوود
ﻣــﺰاﻣﻴــﺮ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﺑــﺮآﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ

Psalm

Psalm

blz

4

Als ik roep, antwoord.

إذ دﻋــﻮت اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻲ

6

O Here straf mij niet ..

ﻳـﺎرب ﻻ ﺗﺒﻜﺘﻨﻲ ﺑﻐﻀﺒﻚ

12

Hoelang, Here?

إﻟﻲ ﻣﺘـﻲ ﻳﺎرب ﺗﻨﺴﺎﻧﻲ

15

Bewaar mij, o God …

24

Tot U Here hef ik mijn

إﻟﻴﻚ ﻳﺎرب رﻓﻌﺖ ﻧﻔﺴﻲ

26

De Here is mijn licht ..

اﻟـﺮب ﻧـﻮري وﺧﻼﺻﻲ

66

God zij ons genadig ..

ف اﻟـﻠـ ُﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ
َ ﻟﻴَﺘــَﺮاء
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69

O God haast U …

22

De Here is mijn Herder

اﻟــﺮب ﻳـﺮﻋــﺎﻧﻲ

29

Ik Zal U verhogen ..

أﻋﻈﻤــﻚ ﻳــﺎرب

42

Doe mij recht, o God .

56

Wees mij genadig,

إرﺣﻤــﻨﻲ ﻳـﺎ اﻟـﻠـﻪ

85

Neig uw oor, o Here .

أﻣـﻞ ﻳــﺎرب أذﻧــﻚ

90

Wie in de schuilplaats

اﻟﺴــﺎآـﻦ ﻓﻲ ﻋــﻮن

96

De Here is Koning …

اﻟــﺮب ﻗـﺪ ﻣــﻠﻚ

109

Aldus luidt het woord .

ﻗـﺎل اﻟــﺮب ﻟــﺮﺑﻲ

114

Ik heb de Here lief …

أﺣﺒـﺒﺖ ﻷن اﻟــﺮب

115

Ik heb geloof, zelfs …

ﺁﻣﻨـﺖ ﻟـﺬﻟـﻚ ﺗﻜـﻠﻤــﺖ

120

Ik heb mijn ogen op ..

رﻓﻌــﺖ ﻋﻴﻨــﻲ

128

Zij hebben mij ten …

ﻣــﺮارًا آﺜﻴــﺮة

129

Uit de diepte roep ik ..

ﻣــﻦ اﻷﻋﻤــﺎق

130

Here mij hart is niet ..

ﻳــﺎرب ﻟــﻢ ﻳـﺮﺗﻔــﻊ

131

Here, gedenk aan David

أذآــﺮ ﻳــﺎرب داود

132

Zie, hoe goed en hoe ..

هــﻮذا ﻣـﺎ أﺣﺴــﻦ

اﻟﻠﻬﻢ اﻟﺘﻔـﺖ اﻟﻲ ﻣﻌـﻮﻧﺘﻲ
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133

Komt, prijst de Here ..

هـﺎ ﺑــﺎرآــﻮا اﻟـﺮب

136

Aan Babels stromen ..

ﻋـﻠﻲ أﻧﻬــﺎر ﺑـﺎﺑـﻞ

140

O Here, ik roep U aan

ﻳـﺎرب إﻟﻴــﻚ

145

Loof de Here, mijn ziel

ﺳﺒﺤـﻲ ﻳـﺎ ﻧﻔﺴـﻲ

118

Deel 20, 21 en 22

118 ﻣــﺰﻣــﻮر
22 ، 21 ، 20 :اﻟﻘﻄـﻊ

EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Johannes, zijn zegen
zij met ons. Amen.

ﻣﻦ إﻧﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ ﻳـﻮﺣﻨـﺎ
 أﻣﻴﻦ.اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ

(Johannes 6:15-23)

(23 – 15 : 6 )إﻧﺠﻴـﻞ ﻳـﻮﺣﻨﺎ
وﻟﻤﺎ رأى ﻳﺴــﻮع أﻧﻬــﻢ
ﻣﻬﺘﻤــﻮن ﺑﺄن ﻳـﺄﺗــﻮا ﻟﻴﺨﺘﻄﻔــﻮﻩ
 اﻧﺼـﺮف إﻟﻰ،وﻳﺠﻌﻠــﻮﻩ ﻣﻠﻜــﺎ
.اﻟﺠﺒــﻞ وﺣــﺪﻩ
وﻟﻤــﺎ آﺎن اﻟﻤﺴﺎء ﻧــﺰل
 ورآﺒــﻮا،ﺗــﻼﻣﻴــﺬﻩ إﻟﻰ اﻟﺒﺤــﺮ
اﻟﺴﻔﻴﻨــﺔ ذاهـﺒـﻴــﻦ إﻟﻰ ﻋﺒــﺮ
.اﻟﺒﺤــﺮ إﻟﻰ آﻔــﺮﻧـﺎﺣــﻮم

Daar Jezus bemerkte, dat zij
zouden komen en Hem met
geweld meevoeren om Hem
koning te maken, trok Hij Zich
weder terug in het gebergte,
geheel alleen.
En toen het avond geworden was,
gingen zijn discipelen naar de zee
en begaven zich in een schip over
de zee naar Kafarnaum.
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En het was reeds donker
geworden en Jezus was nog niet
tot hen gekomen, en de zee werd
onstuimig, daar er een harde wind
woei.
Toen zij dan vijfentwintig of
dertig stadien hadden geroeid,
zagen zij Jezus over de zee gaan
en dicht bij het schip komen, en
zij werden bevreesd.
Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het,
weest niet bevreesd.
Zij wilden Hem dan in het schip
nemen en terstond bereikte het
schip het land, waar zij
heengingen.
De volgende dag zag de schare,
die aan de andere zijde van de zee
stond, dat daar geen ander
scheepje was geweest dan een, en
dat Jezus niet met zijn discipelen
in dit schip gegaan was, maar dat
zijn discipelen alleen waren
weggevaren. Doch er kwamen
andere scheepjes uit Tiberias bij
de plaats, waar zij het brood
gegeten hadden, nadat de Here
gedankt had.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.
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 وﻟــﻢ،وآﺎن اﻟﻈﻼم ﻗــﺪ ﺣـﻞ
ﻳﻜـﻦ ﻳﺴــﻮع ﻗــﺪ ﺟــﺎء إﻟﻴﻬــﻢ
 وآﺎن اﻟﺒﺤــﺮ هﺎﺋﺠـ ًﺎ،ُﺑﻌــﺪ
.ورﻳﺢ ﺷـﺪﻳـﺪة ﺗﻬـﺐ
ﻓﻠﻤـﺎ اﺑﺘﻌـﺪوا ﻧﺤــﻮ ﺧﻤﺲ
،وﻋﺸـﺮﻳــﻦ ﻏـﻠــﻮة أو ﺛـﻼﺛﻴـﻦ
ﻧﻈــﺮوا ﻳﺴــﻮع ﻣـﺎﺷﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻘـﺘـﺮﺑــﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻔﻴﻨــﺔ،اﻟﺒﺤــﺮ
.ﻓﺨـﺎﻓــﻮا
. ﻻ ﺗﺨﺎﻓـﻮا، أﻧﺎ هـﻮ:ﻓﻘﺎل ﻟﻬـﻢ
ﻓـﻘﺒﻠـﻮا أن ﻳﺤﻤﻠـﻮﻩ ﻣﻌﻬـﻢ ﻓﻲ
 وﻟﻠـﻮﻗـﺖ ﺟﺎءت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ،اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
إﻟﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻷرض اﻟﺘﻲ آﺎﻧـﻮا
.ذاهﺒﻴــﻦ إﻟﻴﻬــﺎ
وﻓﻰ اﻟﻐـﺪ رأى اﻟﺠﻤ ُﻊ اﻟـﺬي آﺎن
واﻗﻔــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﺒﺤـﺮ أﻧﻪ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ
هﻨـﺎك ﺳـﻔـﻴﻨــﺔ أﺧـﺮى ﺳــﻮى
 وهﻰ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻬـﺎ،واﺣــﺪة
 وأن ﻳﺴﻮع ﻟــﻢ،ﺗـﻼﻣﻴــﺬﻩ
،ﻳـﺮآﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨــﺔ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴــﺬﻩ
.ﺑـﻞ ﻣﻀﻰ ﺗـﻼﻣﻴـﺬﻩ وﺣﺪَهــﻢ
،وﺟﺎءت ﺳﻔـﻦ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺒﺮﻳﺔ
إﻟﻲ ﻗـﺮب اﻟﻤﻮﺿﻊ ﺣﻴﺚ أآﻠـﻮا
.اﻟﺨﺒـﺰ اﻟـﺬي ﺷﻜـﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﺮب
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ
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Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.

ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ

¡¡¡
LITANIEËN
Gebeden na het Evangelie
Heer, U kent de listigheid van
mijn vijanden en U, mijn
Schepper,
doorgrondt
de
zwakheid van mijn natuur. Zie, ik
leg mijn geest in Uw handen.
Bedek mij dan met de vleugelen
van Uw goedheid, opdat ik niet
zal inslapen ten dode.
Verlicht mijn ogen door de
grootsheid van Uw woorden, en
wek mij elk moment op om U te
verheerlijken, want U alleen bent
goed en menslievend.

ﻳﻘـﻮل اﻟﻤﺼﻠﻲ هـﺬﻩ اﻟﻘـﻄـﻊ
ﻳـﺎرب أﻧﺖ ﺗﻌـﺮف ﻳـﻘﻈــﺔ
 وﺿﻌـﻒ ﻃـﺒﻴـﻌﺘﻲ،أﻋــﺪاﺋﻲ
.أﻧﺖ ﺗﻌـﻠﻤـﻪ ﻳـﺎ ﺧــﺎﻟـﻘﻲ
ﻷﻧﻲ هـﺎأﻧــﺬا أﺿﻊ روﺣﻲ ﻓﻲ
 ﻓــﺎﺳﺘـﺮﻧﻲ ﺑﺄﺟﻨﺤــﺔ،ﻳــﺪﻳــﻚ
.ﺻﻼﺣـﻚ ﻟﺌﻼ أﻧـﺎم إﻟﻰ اﻟﻤـﻮت

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى
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،أﺿﺊ ﻋـﻴﻨﻲ ﺑﻌﻈﻤـﺔ أﻗـﻮاﻟـﻚ
وأﻧﻬﻀﻨﻲ ﻓﻲ آﻞ ﺣﻴـﻦ
 ﻷﻧـﻚ ﺻﺎﻟﺢ وﺣــﺪك،ﻟﺘﻤﺠﻴـﺪك
.وﻣﺤﺐ اﻟـﺒـﺸﺮ
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Uw
oordeel,
o
Heer,
is
vreeswekkend; alle mensen zullen
bijeen verzameld worden, de
engelen opgesteld staan, de boeken
geopend worden, de werken
onthuld en de gedachten doorzocht
worden. Met welk oordeel zal ik
geoordeeld worden, ik die door
zonden geboeid ben.
Wie zal voor mij de gloed van het
vuur doven? Wie zal mijn
duisternis verlichten, als U Zich
niet over mij ontfermt, o Heer,
want U bent barmhartig voor de
mensen.

،ﻳـﺎرب إن دﻳﻨـﻮﻧﺘـﻚ ﻟﻤﺮهــﻮﺑــﺔ
ﻒ
ُ إذ ﻳُـﺤﺸـ ُﺮ اﻟﻨـﺎس وﺗـﻘــ
،ﺢ اﻷﺳﻔــﺎر
ُ  وﺗُـﻔـﺘـ،اﻟﻤﻼﺋﻜــﺔ
ﺺ
ُ ﻒ اﻷﻋﻤــﺎل و ُﺗــﻔﺤ
ُ و ُﺗـﻜﺸــ
.اﻷﻓﻜـــﺎر
أﻳــﺔ إداﻧــﺔ ﺗﻜــﻮن إداﻧـﺘﻲ أﻧــﺎ
اﻟﻤﻀﺒــﻮط ﺑـﺎﻟﺨﻄﺎﻳــﺎ؟
ﻣـﻦ ﻳﻄﻔﺊ ﻟﻬﻴـﺐ اﻟﻨــﺎر ﻋﻨﻰ؟
ﻣـﻦ ﻳﻀﺊ ﻇﻠﻤﺘﻲ إن ﻟــﻢ
ﺗــﺮﺣﻤﻨﻲ أﻧـﺖ ﻳـﺎرب؟ ﻷﻧــﻚ
.ُﻣﺘﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸــﺮ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

O Moeder Gods, omdat wij ons
vertrouwen op u gesteld hebben,
zullen wij niet beschaamd worden,
maar gered worden.
Omdat wij uw hulp en voorspraak
hebben verkregen, o zuivere en
volmaakte, zijn wij niet bevreesd,
maar wij verdrijven onze vijanden
en verstrooien ze. In alles
gebruiken wij uw sterke hulp om
ons te beschermen als een schild.

ﻳﺎ واﻟــﺪة اﻹﻟﻪ إذ ﻗــﺪ وﺛـﻘـﻨــﺎ
.ﺑـﻚ ﻓﻼ َﻧﺨــﺰى ﺑــﻞ ﻧﺨـﻠﺺ
وإذ ﻗـﺪ اﻗـﺘﻨﻴﻨــﺎ ﻣﻌـﻮﻧﺘــﻚ
ووﺳﺎﻃﺘـﻚ أﻳﺘﻬــﺎ اﻟﻄﺎهـــﺮة
 ﻓـﻼ ﻧﺨﺎف ﺑــﻞ ﻧﻄـﺮد،اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ
 وﻧﺘﺨــﺬ،أﻋــﺪاءﻧـﺎ ﻓـﻨﺒــﺪدهــــﻢ
ﻟﻨﺎ ﺳﺘــﺮ ﻣﻌــﻮﻧﺘـﻚ اﻟﻘــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
.آﻞ ﺷﺊ ﻧﻈﻴــﺮ اﻟﺘــﺮس
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Wij vragen en smeken u en wij
roepen tot u, o Moeder Gods,
opdat u ons zult redden door uw
smeekbeden en ons zult opwekken
uit de duistere slaap tot een
lofzang; door de kracht van God,
die uit u het vlees heeft
aangenomen.

إﻟﻴـﻚ
وﻧـﺘﻀﺮع
وﻧﺴـﺄل
هـﺎﺗـﻔﻴـﻦ ﻳﺎ واﻟــﺪة اﻹﻟﻪ ﻟﻜﻲ
ﺗﺨﻠﺼﻴﻨــﺎ ﺑﺸﻔﺎﻋﺘــﻚ وﺗﻨﻬﻀﻴﻨــﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨــﻮم اﻟﻤﻈﻠــﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺠﻴــﺪ
.ﺑﻘــﻮة اﻹﻟﻪ اﻟﻤﺘﺠﺴـﺪ ﻣﻨــﻚ

¡¡¡
TRISAGION
اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﻟـﺘﻘــﺪﻳﺴﺎت

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

، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
 اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
. ارﺣﻤﻨﺎ،وﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬراء
Heilige God, Heilige Sterke, ، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
Heilige Onsterfelijke, voor ons  اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
gekruisigd, ontferm U over ons.
. ارﺣﻤﻨﺎ،ﺻﻠﺐ ﻋﻨـﺎ
Heilige God, Heilige Sterke, ، ﻗـﺪوس اﻟﻘـﻮى،ﻗـﺪوس اﻟﻠـﻪ
Heilige Onsterfelijke, verrezen uit  اﻟـﺬي،ﻗـﺪوس اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
de doden en opgevaren ten hemel, ﻗـﺎم ﻣﻦ اﻷﻣﻮات وﺻﻌـﺪ إﻟﻰ
ontferm U over ons.
. ارﺣﻤﻨﺎ،اﻟﺴﻤﻮات
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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. 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.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …
¡¡¡
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اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻻﺑـﻦ واﻟـﺮوح
 اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ،اﻟﻘـﺪس
. أﻣﻴﻦ.دهـﺮ اﻟـﺪهــﻮر
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.أﻳﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻟﻘـﺪوس ارﺣﻤﻨﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ ﺁﺛﺎﻣﻨﺎ
.ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ زﻻﺗﻨــﺎ
،ﻳﺎرب اﻓﺘﻘـﺪ ﻣﺮﺿﻰ ﺷﻌﺒـﻚ
.اﺷﻔﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﻤﻚ اﻟﻘــﺪوس
،ﺁﺑـﺎؤﻧﺎ وإﺧﻮﺗﻨـﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ رﻗــﺪوا
.ﻳﺎرب ﻧﻴﺢ ﻧﻔــﻮﺳﻬــﻢ
 ﻳﺎرب،ﻳﺎ ﻣﻦ هﻮ ﺑﻼ ﺧﻄﻴــﺔ
، ﻳﺎ ﻣـﻦ ﺑﻼ ﺧﻄﻴﺔ.ارﺣﻤﻨــﺎ
 واﻗﺒــﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨــﺎ،ﻳﺎرب أﻋﻨــﺎ
 ﻷن ﻟﻚ اﻟﻤﺠـﺪ واﻟﻌـﺰة.إﻟﻴﻚ
. ﻳﺎرب ارﺣــﻢ.واﻟﺘﻘـﺪﻳﺲ اﻟﻤﺜﻠﺚ
. أﻣﻴــﻦ.ﻳﺎرب ارﺣﻢ ﻳﺎرب ﺑﺎرك
واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘــﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤﻮات
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GEGROET ZIJ U

اﻟﺴــﻼم ﻟــﻚ

GEGROET ZIJ U
Gegroet zij u, wij vragen u o
heilige, vol van glorie, altijd
Maagd, Moeder Gods, de Moeder
van Christus; draag ons gebed op
aan Uw geliefde Zoon, opdat Hij
onze zonden vergeeft.

 ﻧﺴﺄﻟـﻚ أﻳﺘﻬــﺎ.اﻟﺴﻼم ﻟــﻚ
ﻣﺠــﺪًا
اﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ
اﻟﻘـﺪﻳﺴـﺔ
 واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ،اﻟﻌـﺬراء آﻞ ﺣﻴـﻦ
 أﺻﻌـﺪي ﺻﻠـﻮاﺗﻨـﺎ،أم اﻟﻤﺴﻴﺢ
إﻟﻰ اﺑﻨـﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
Gegroet zij u, heilige Maagd, die اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺘﻲ وﻟﺪت ﻟﻨـﺎ اﻟﻨـﻮر
ons het ware Licht heeft gebaard,
 اﻟﻌـﺬراء،اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨـﺎ
Christus onze God.
Vraag de Heer namens ons dat Hij ، اﺳﺄﻟﻲ اﻟﺮب ﻋﻨﺎ،اﻟﻘـﺪﻳﺴﺔ
Zich over onze zielen ontfermt en ،ﻟﻴﺼﻨﻊ رﺣﻤﺔ ﻣﻊ ﻧﻔـﻮﺳﻨﺎ
onze zonden vergeeft.
.وﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
Maagd Maria, heilige Moeder ،أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌـﺬراء ﻣﺮﻳـﻢ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ
Gods, trouwe voorspraak van het اﻟﻘـﺪﻳﺴﺔ اﻟﺸﻔﻴﻌـﺔ اﻷﻣﻴﻨﺔ ﻟﺠﻨﺲ
menselijk geslacht, wees onze
voorspraak bij Christus, die u  اﺷﻔﻌﻲ ﻓﻴﻨﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﻴﺢ،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
gebaard hebt, dat Hij ons de اﻟﺬي وﻟﺪﺗﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻌـﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ
vergiffenis van onze zonden
.ﺑﻐﻔــﺮان ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
schenkt.
Gegroet zij u o Maagd, de ware
Koningin, gegroet zij de trots van
ons geslacht, u baarde ons
Emmanuël.
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Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe
voorspraak, voor onze Heer Jezus
Christus, dat Hij onze zonden
vergeeft.

 أﻳﺘﻬـﺎ اﻟﺸﻔﻴﻌﺔ، اذآﺮﻳﻨـﺎ:ﻧﺴﺄﻟﻚ
 أﻣﺎم رﺑﻨــﺎ ﻳﺴﻮع،اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ
. ﻟﻴﻐﻔـﺮ ﻟﻨــﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ،اﻟﻤﺴﻴﺢ

Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …

واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘــﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤــﻮات

GELOOFSBELIJDENIS

Inleiding op 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.

ﺑــﺪء ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤـــﺎن

،ﻧﻌﻈﻤﻚ ﻳﺎ أم اﻟﻨــﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
اﻟﻌــﺬراء
أﻳﺘﻬﺎ
وﻧﻤﺠﺪك
 ﻷﻧــﻚ، واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ،اﻟﻘــﺪﻳﺴـﺔ
 أﺗﻰ،وﻟﺪت ﻟﻨـﺎ ﻣﺨﻠﺺ اﻟﻌﺎﻟــﻢ
.وﺧﻠﺺ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ
Glorie zij U, onze Meester en ﻚ ﻳﺎ ﺳﻴــﺪﻧﺎ وﻣﻠﻜﻨــﺎ
َ اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـ
Koning, Christus, trots van de  إآﻠﻴــﻞ، ﻓﺨــﺮ اﻟــﺮﺳﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
apostelen, kroon van de martelaren,
،اﻟﺸﻬــﺪاء ﺗﻬﻠﻴــﻞ اﻟﺼـﺪﻳﻘﻴــﻦ
blijdschap van de rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken,  ﻏﻔــــﺮان،ﺛﺒــﺎت اﻟﻜﻨــﺎﺋـﺲ
.اﻟﺨﻄﺎﻳـــــﺎ
vergeving van de zonden.
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Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij
aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem.
Heer ontferm U, Heer ontferm U,
Heer zegen ons. Amen.

،ﻧﺒﺸــﺮ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟـﻘــﺪوس
 ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ،ﻻهــﻮت واﺣــﺪ
.وﻧﻤﺠــﺪﻩ
. ﻳﺎرب ارﺣــﻢ.ﻳﺎرب ارﺣــﻢ
. أﻣﻴـــــﻦ.ﻳﺎرب ﺑــﺎرك

Geloofsbelijdenis
(Credo)

ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤــﺎن اﻟﻤﻘــﺪس
اﻷرﺛــﻮذآﺴﻲ

 اﻟﻠـﻪ،ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻧـﺆﻣﻦ ﺑﺈﻟﻪ واﺣﺪ
 ﺧﺎﻟــﻖ، ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻜﻞ،اﻵب
 ﻣﺎ ُﻳـﺮَى وﻣﺎ،اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض
ﻻ ﻳـﺮى ﻧﺆﻣﻦ ﺑـﺮب واﺣـﺪ
 اﺑـﻦ اﻟﻠــﻪ،ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 اﻟﻤﻮﻟـﻮد ﻣﻦ اﻵب،اﻟـﻮﺣﻴــﺪ
،ﻗﺒـﻞ آﻞ اﻟﺪهــﻮر
licht uit licht, ware God uit de  إﻟﻪ ﺣـﻖ ﻣﻦ إﻟﻪ،ﻧـﻮر ﻣﻦ ﻧـﻮر
ware
God,
geboren,
niet ، ﻣﻮﻟـﻮد ﻏﻴـﺮ ﻣﺨﻠـﻮق،ﺣـﻖ
geschapen, één in wezen met de
 اﻟـﺬي،ﻣﺴﺎو ﻟﻶب ﻓﻲ اﻟﺠـﻮهـﺮ
Vader, en door wie alles
.ﺑﻪ آﺎن آﻞ ﺷﺊ
geschapen is.
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,

Hij is voor ons, mensen, en
omwille van ons heil uit de hemel
neergedaald.
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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.

وﺗﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس وﻣﻦ
. وﺗـﺄﻧــﺲ،ﻣﺮﻳــﻢ اﻟﻌــﺬراء
وﺻﻠﺐ ﻋﻨــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬــﺪ
.ﺑﻴﻼﻃـﺲ اﻟﺒﻨﻄﻲ

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.

وﺗﺄﻟـﻢ وﻗﺒـﺮ وﻗـﺎم ﻣﻦ ﺑﻴـﻦ
اﻷﻣﻮات ﻓﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ آﻤﺎ ﻓﻲ
، وﺻﻌــﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﻮات،اﻟﻜﺘـﺐ
 وأﻳﻀﺎ،وﺟﻠﺲ ﻋﻦ ﻳﻤﻴـﻦ أﺑﻴﻪ
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺪﻩ ﻟﻴـﺪﻳـﻦ اﻷﺣﻴــﺎء
 اﻟــﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻠﻜﻪ،واﻷﻣـﻮات
.اﻧﻘﻀــﺎء

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.

،ﻧﻌــﻢ ﻧـﺆﻣـﻦ ﺑﺎﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس
اﻟــﺮب اﻟﻤﺤﻴﻰ اﻟﻤﻨﺒﺜــﻖ ﻣﻦ
 ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ وﻧﻤﺠــﺪﻩ ﻣﻊ.اﻵب
 اﻟﻨﺎﻃـﻖ ﻓﻲ،اﻵب واﻻﺑــﻦ
.اﻷﻧﺒﻴـﺎء

Wij geloven in de Ene, Heilige,
Universele en Apostolische kerk.
Wij belijden één doopsel tot
vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van
de doden en het leven van het
komend rijk. Amen.

وﺑﻜﻨﻴﺴﺔ واﺣـﺪة ﻣﻘـﺪﺳـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ
 وﻧﻌﺘـﺮف ﺑﻤﻌﻤﻮدﻳــﺔ.رﺳـﻮﻟﻴــﺔ
.واﺣــﺪة ﻟﻤﻐﻔــﺮة اﻟﺨﻄﺎﻳــﺎ
وﻧﻨﺘﻈــﺮ ﻗﻴـﺎﻣﺔ اﻷﻣـﻮات وﺣﻴـﺎة
. أﻣﻴــﻦ.اﻟــﺪهــﺮ اﻵﺗﻲ
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Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal

:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)

¡¡¡

SANCTUS
ﻗــﺪوس

SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.

 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠــﺪك وآﺮاﻣﺘــﻚ

Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.
O Heer, God der machten, wees
met ons, want wij hebben geen
andere bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.

ارﺣﻤﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬﺎ اﻟــﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك

Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,

ﺣﻞ واﻏﻔــﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋـﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨـﺎ
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die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,
de verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is. Handel volgens Uw
genade, o Heer, en niet naar onze
zonden.

اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨﺎهـﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓـﺔ واﻟﺘﻲ
 اﻟﺨﻔﻴـﺔ،ﻓﻌﻠﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
، ﻳﺎرب اﻏﻔـﺮهـﺎ ﻟﻨـﺎ.واﻟﻈﺎهـﺮة
ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘــﺪوس اﻟــﺬي
 آــﺮﺣﻤﺘــﻚ ﻳﺎرب.دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ

Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …

واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘــﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
Absolutie van het gebed van het
voorhangsel

ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺻــﻼة اﻟﺴﺘــﺎر

O Heer en Meester Jezus Christus,
onze God, geef vrede in onze
slaap, rust in onze lichamen,
reinheid aan onze zielen en
bescherm ons tegen de zwarte
duisternis van de zonde.

أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴـﺪ اﻟـﺮب ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
إﻟﻬﻨـﺎ اﻋﻄﻨـﺎ راﺣـﺔ ﻓﻲ ﻧـﻮﻣﻨﺎ
وﻧﻴﺎﺣـﺎ ﻓﻲ أﺟﺴﺎدﻧﺎ وﻃﻬﺎرة ﻓﻲ
 واﺣﻔﻈﻨـﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻤـﺔ.أﻧﻔﺴﻨـﺎ
.اﻟﺨﻄﻴـﺔ اﻟﻤﺪﻟﻬﻤـﺔ

Stil onze pijnen, verkoel de hitte
van ons vlees en neem de onrust
uit onze lichamen weg. Verleen
ons een wakend verstand,
deemoedige gedachten,

وﻟﺘﺴﻜـﻦ ﺣﺮآﺎت اﻵﻻم وﻟﺘﻨﻄﻔﺊ
 أﺑﻄـﻞ ﺷﻐــﺐ.ﺣـﺮارة اﻟﺠﺴـﺪ
ﻋـﻘـﻼ
واﻣﻨﺤﻨـﺎ
.اﻟﺠﺴـﻢ
. وﻓﻜـﺮا ﻣﺘـﻮاﺿﻌــًﺎ،ﻣﺴﺘﻴﻘﻈـﺎ
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een leven vol deugdzaamheid, een
slaapplaats zonder smet en een
reine rustplaats.
Wek ons voor de lofprijzing van
de nacht en de morgen, laat ons
standvastig zijn in Uw geboden en
voortdurend Uw oordeel in
gedachten houden.

،وﺳﻴــﺮة ﻣﻤﻠـﻮءة ﻓـﻀﻴﻠـﺔ
 وﻣﻀﺠﻌﺎ،وﻓـﺮاﺷـﺎ ﻏـﻴـﺮ دﻧﺲ
.ﻧﻘﻴــﺎ
،وأﻧﻬﻀﻨـﺎ ﻟﺘﺴﺒﻴﺢ اﻟﻠﻴـﻞ وﺑﺎآـﺮ
ﺛﺎﺑﺘﻴـﻦ ﻓﻲ وﺻﺎﻳـﺎك وﺣﺎﻓﻈﻴـﻦ
ﻓﻲ ذواﺗﻨــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪوام ذآـﺮ
.أﺣﻜﺎﻣــﻚ

Geef dat wij U de hele nacht
lofprijzen opdat wij Uw Heilige
Naam, vol glorie en pracht,
zegenen, tezamen met Uw Goede
Vader en de levengevende Heilige
Geest, nu en altijd en tot in
eeuwigheid. Amen.

.وهـﺐ ﻟﻨـﺎ ﺗﻤﺠﻴـﺪا ﻓﻲ اﻟﻠﻴـﻞ آﻠﻪ
اﻟﻘــﺪوس
اﺳﻤـﻚ
ﻟﻨﺒـﺎرك
.اﻟﻤﻤﻠـﻮء ﻣﺠـﺪا وﺑﻬـﺎء
ﻣﻊ أﺑﻴـﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟــﺮوح
اﻟﻘــﺪوس اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻵن وآﻞ أوان
. ﺁﻣﻴـﻦ.واﻟﻰ دهـﺮ اﻟـﺪهــﻮر

¡¡¡
Slotgebed na ieder uur:

ﻃﻠﺒـﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺁﺧـﺮ آــﻞ ﺳـﺎﻋــﺔ

Ontferm U over ons, o God,
ontferm U over ons, U die op alle
tijden en op alle uren in de hemel
en op aarde wordt aanbeden en
verheerlijkt.

.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺛﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
ﻳﺎ ﻣـﻦ ﻓﻲ آﻞ وﻗـﺖ وآﻞ
 ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ،ﺳﺎﻋـﺔ
. ﻣﺴﺠـﻮد ﻟﻪ وﻣﻤﺠـﺪ،اﻷرض

Christus, onze goede God,
lankmoedig en vol ontferming,
grootmoedig in medeleven,

 اﻟﻄﻮﻳـﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
، اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟﺮﺣﻤـﺔ،اﻟــﺮوح
،اﻟﺠـﺰﻳـﻞ اﻟﺘﺤﻨـﻦ
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U houdt van de rechtvaardigen en
ontfermt zich over de zondaars, van
wie ik de eerste ben.

اﻟـﺬي ﻳﺤﺐ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴـﻦ وﻳـﺮﺣــﻢ
.اﻟﺨﻄـﺎة اﻟـﺬﻳـﻦ أوﻟﻬــﻢ أﻧــﺎ

U wilt niet de dood van de zondaar,
maar dat hij zich bekeert en leeft.
U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen
zal.

اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺸﺎء ﻣﻮت اﻟﺨﺎﻃﺊ
 اﻟـﺪاﻋﻲ.ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ﻳـﺮﺟﻊ وﻳﺤﻴـﺎ
اﻟﻜﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻼص ﻷﺟﻞ
.اﻟﻤـﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺘﻈــﺮة

O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden.

ﻳـﺎرب اﻗـﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 ﺳﻬـﻞ.وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨﺎ
 وأرﺷﺪﻧــﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
.ﺑﻮﺻﺎﻳﺎك

Heilig onze geesten, reinig onze
lichamen, leid onze gedachten,
zuiver onze bedoelingen, genees
onze ziekten, en vergeef onze
zonden. Bewaar ons voor alle
verdriet en alle hartzeer.

. ﻃﻬـﺮ أﺟﺴﺎﻣﻨـﺎ.ﻗـﺪس أرواﺣﻨـﺎ
 اﺷﻒ. ﻧـﻖ ﻧﻴﺎﺗﻨـﺎ.ﻗـﻮم أﻓﻜﺎرﻧـﺎ
.أﻣـﺮاﺿﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
وﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺣـﺰن رديء
.ووﺟـﻊ ﻗﻠـﺐ

Omgeef ons met Uw heilige
engelen zodat wij, geleid en
bewaard door hun heerschare, de
eenheid van het geloof en de kennis
van Uw ontastbare en onbegrensde
heerlijkheid bereiken, want U bent
gezegend tot in eeuwigheid.
Amen.

،أﺣﻄﻨـﺎ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
ﺑﻤﻌﺴﻜﺮهـﻢ
ﻧﻜــﻮن
ﻟﻜﻲ
 ﻟﻨﺼﻞ،ﻣﺤﻔﻮﻇﻴـﻦ وﻣﺮﺷﺪﻳـﻦ
إﻟﻰ اﺗﺤﺎد اﻹﻳﻤﺎن وإﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﻣﺠـﺪك ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮس وﻏﻴـﺮ
 ﻓﺈﻧـﻚ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ،اﻟﻤﺤـﺪود
. أﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ
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Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt…

اﻟﻠﻬــﻢ اﺟﻌـﻠـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ أن
 أﺑـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﻧﻘــﻮل ﺑﺸﻜــﺮ
...اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
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Gebeden van middernacht

¨
MIDDERNACHT

ﺻــﻼة ﻧﺼـﻒ اﻟﻠﻴــﻞ

Gebeden van middernacht
(24:00 – nachtelijk gebed)
(Dit gebed bestaat uit drie
diensten, omdat de Heer Jezus
driemaal gebeden heeft in de hof
van Getsemane (Marcus 14:3242). In dit uur gedenken wij de
Wederkomst van de Heer)
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رُﺗﺒـﺖ ﺑﻤﻨـﺎﺳﺒـﺔ اﻟﺼـﻠﻮات اﻟﺜـﻼث
ﻟﻔـﺎدﻳﻨـﺎ ﻓﻲ ﺑﺴﺘـﺎن ﺟﺴﻴﻤـﺎﻧﻲ وهﻲ
ﺗﻄـﺎﺑـﻖ ﻗـﻮل داود اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ
 "ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴـﻞ:اﻟﻤـﺰﻣﻮر
ﻧﻬﻀﺖ ﻷﺷﻜـﺮك ﻋﻠﻲ أﺣﻜـﺎم
."ﻋـﺪﻟـﻚ

ﺗـﺴﺒـﺤـﺔ ﻧـﺼـﻒ اﻟـﻠـﻴــﻞ

Gebeden van middernacht

EERSTE DIENST
Inleiding tot iedere getijde:

:ﻣﻘــﺪﻣـﺔ آـﻞ ﺳــﺎﻋـﺔ

Onze Vader blz. 18
Dankgebed blz. 19
Psalm 51
blz. 21

18 ص
أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
19 ص
ﺻـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
21  ص50 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ال

Dan wordt de volgende inleiding
gebeden:

: ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ هـﺬا ﻳﻘــﺎل

Sta op, kinderen van het licht, laat
ons lofprijzen de Heer der
machten, zodat Hij ons zal
begenadigen met verlossing van
onze
zielen.
Wanneer
wij
lichamelijk voor U staan, neem
dan de sluimer van de slaap weg
uit ons denken.
Schenk ons waakzaamheid, o
Heer, opdat wij weten hoe wij
voor U moeten staan in de
gebedstijd en wij tot U een
waardige verheerlijking omhoog
zenden en de vergeving van onze
vele zonden mogen verkrijgen.

ﻗــﻮﻣــﻮا ﻳــﺎ ﺑﻨﻲ اﻟﻨــﻮر ﻟﻨﺴﺒﺢ
 ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻌــﻢ ﻋﻠﻴﻨــﺎ،رب اﻟﻘــﻮات
.ﺑﺨﻼص ﻧﻔــﻮﺳﻨــﺎ
أﻣــﺎﻣــﻚ
ﻧﻘــﻒ
ﻋﻨــﺪﻣــﺎ
ﺟﺴــﺪﻳــﺎ اﻧــﺰع ﻣـﻦ ﻋﻘــﻮﻟﻨــﺎ
.ﻧــﻮم اﻟﻐـﻔـﻠــﺔ

Glorie zij aan U, die de mens liefheeft.
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أﻋﻄﻨــﺎ ﻳــﺎرب ﻳﻘﻈــﺔ ﻟﻜﻲ
ﻧﻔﻬــ َﻢ آﻴــﻒ ﻧﻘــﻒ أﻣــﺎﻣــﻚ
ﻞ ﻟــﻚ
َ  وﻧــﺮﺳــ،وﻗــﺖ اﻟﺼﻼة
،ق اﻟﺘﻤﺠﻴــ َﺪ اﻟﻼﺋــﻖ
ُ إﻟﻲ ﻓــﻮ
وﻧﻔــﻮ َز ﺑﻐﻔــﺮان ﺧﻄــﺎﻳـﺎﻧــﺎ
.اﻟﻜﺜﻴــﺮة
.اﻟﻤﺠــﺪ ﻟــﻚ ﻳﺎ ﻣﺤــﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
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Komt, zegent de Heer, u dienaren
van de Heer, die in het huis des
Heren staan, in de voorhoven van
het huis van onze God.
Heft uw handen ‘s nachts op, u
heiligen, en zegent de Heer.
De Heer zegene u uit Sion, Hij,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Glorie zij aan U, die de mens liefheeft.

Mijn smeekgebed nadere voor Uw
aanschijn. O Heer, geef mij inzicht
naar Uw woord.
Mijn verzoek kome voor Uw
aanschijn. Maak mij levend, naar
Uw woord. Mijn lippen zullen
overvloeien van lof, want Gij zult
mij uw inzettingen leren.
Mijn tong zal uw woord bezingen,
want al uw geboden zijn
gerechtigheid.
Uw hand zij mij ter redding, want
uw bevelen heb ik verkozen. Naar
uw heil verlang ik, o Heer, uw wet
is mijn verlustiging.
Mijn ziel leve, en love U, mogen
uw verordeningen mij helpen. Ik
heb gedwaald als een verloren
schaap, zoek uw knecht, want uw
geboden vergeet ik niet.
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هـﺎ ﺑـﺎرآـﻮا اﻟـﺮب ﻳــﺎ ﻋﺒﻴــﺪ
 اﻟﻘــﺎﺋﻤﻴــﻦ ﻓﻲ ﺑﻴـﺖ،اﻟــﺮب
. ﻓﻲ دﻳــﺎر ﺑﻴـﺖ إﻟﻬﻨــﺎ،اﻟــﺮب
ﻓﻲ اﻟـﻠﻴـﺎﻟﻲ ارﻓﻌــﻮا أﻳــﺪﻳﻜــﻢ
. وﺑـﺎرآــﻮا اﻟــﺮب،إﻟﻲ اﻟﻘــﺪس
،ﻳﺒﺎرآﻜــﻢ اﻟــﺮب ﻣﻦ ﺻﻬﻴــﻮن
.اﻟــﺬي ﺧﻠـﻖ اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض
.اﻟﻤﺠــﺪ ﻟــﻚ ﻳﺎ ﻣﺤــﺐ اﻟﺒﺸــﺮ

ﻓـﻠﺘــﺪن وﺳﻴـﻠـﺘﻲ ﻗــﺪاﻣـﻚ
. آـﻘــﻮﻟـﻚ ﻓﻬﻤﻨﻲ،ﻳــﺎرب
ﻓـﻠﺘـﺪﺧــﻞ ﻃﻠﺒﺘﻲ إﻟﻰ ﺣﻀﺮﺗــﻚ
. آﻜﻠﻤﺘــﻚ أﺣـﻴﻨﻲ،ﻳـﺎرب
 إذا ﻣــﺎ،ﺗـﻔـﻴـﺾ ﺷﻔﺘــﺎي اﻟﺴﺒﺢ
.ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ ﺣﻘــﻮﻗــﻚ
 ﻷن ﺟﻤﻴﻊ،ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺄﻗـﻮاﻟﻚ
 ﻟﺘﻜـﻦ ﻳـﺪك.وﺻﺎﻳـﺎك ﻋـﺎدﻟـﺔ
ﻟﺘﺨـﻠﺼﻨﻲ ﻷﻧـﻨﻲ اﺷﺘﻬﻴـﺖ
ﻣﺜـﻞ
ﺖ
ُ ﺿﻠﻠ
.وﺻﺎﻳـﺎك
 ﻓـﺎﻃﻠﺐ،اﻟﺨـﺮوف اﻟﻀﺎل
.ﺲ
َ  ﻓﺈﻧﻲ ﻟـﻮﺻﺎﻳﺎك ﻟﻢ أﻧ،ﻋﺒـﺪك
،اﺷﺘـﻘـﺖ إﻟﻲ ﺧﻼﺻـﻚ ﻳـﺎرب
.وﻧـﺎﻣـﻮﺳـﻚ هــﻮ ﺗـﻼوﺗﻲ
،ﺗﺤﻴــﺎ ﻧـﻔـﺴﻲ وﺗﺴﺒﺤــﻚ
.وأﺣﻜﺎﻣــﻚ ﺗﻌـﻴﻨﻨﻲ
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Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, nu en altijd
en tot in de eeuwen der eeuwen,
amen.
Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, van nu aan en
tot in de eeuwen der eeuwen,
amen.
Glorie zij aan U, o Goede
Menslievende, glorie zij aan Uw
Moeder de Maagd met al Uw
heiligen. Glorie zij aan U, o
Eniggeborene, o Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻶب واﻹﺑــﻦ واﻟــﺮوح
اﻟﻘــﺪس اﻵن وآﻞ أوان واﻟﻰ
. ﺁﻣﻴــﻦ.دهــﺮ اﻟــﺪهــﻮر

Laat God opstaan en laat al Zijn
vijanden verstrooid worden en laat
al diegenen die Zijn Heilige Naam
haten voor Zijn aangezicht
wegvluchten. Maar Uw volk, laat
hen gezegend worden tot duizend
maal duizend en tienduizend maal
tienduizend, Uw wil vervullend.

 وﻟﻴﺘﺒــﺪد ﺟﻤﻴـﻊ،ﻓـﻠﻴﻘــﻢ اﻟﻠـﻪ
 وﻟﻴﻬــﺮب ﻣــﻦ ﻗــﺪام،أﻋــﺪاﺋﻪ
وﺟﻬــﻪ آــﻞ ﻣﺒﻐﻀﻲ اﺳﻤــﻪ
 وأﻣﺎ ﺷﻌﺒــﻚ ﻓﻠﻴﻜــﻦ.اﻟﻘــﺪوس
أﻟــﻮف
أﻟــﻮف
ﺑﺎﻟﺒﺮآــﺔ
 ﻳﺼﻨﻌــﻮن،ورﺑــﻮات رﺑــﻮات
.إرادﺗـــﻚ

Heer, open mijn lippen en mijn
mond zal Uw lof verkondigen.
Amen Halleluja.

ﻳــﺎرب اﻓـﺘﺢ ﺷـﻔـﺘﻲ وﻟﻴﻨﻄــﻖ
.ﻓـﻤﻲ ﺑﺘﺴﺒﻴﺤـــﻚ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳـﺎ.أﻣﻴــﻦ

¡¡¡
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اﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻶب واﻹﺑــﻦ واﻟــﺮوح
 ﻣﻨــﺬ اﻵن واﻟﻰ أﺑــﺪ،اﻟﻘــﺪس
. ﺁﻣﻴــﻦ.اﻵﺑــﺎد آﻠﻬــﺎ
اﻟﻤﺠــﺪ ﻟــﻚ ﻳــﺎ ﻣﺤﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
 اﻟﺴﻼم ﻷﻣــﻚ اﻟﻌــﺬراء.اﻟﺼﺎﻟﺢ
.ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻗــﺪﻳﺴﻴــﻚ
اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬــﺎ اﻟﺜﺎﻟــﻮث
.اﻟﻘــﺪوس ارﺣﻤﻨــﺎ
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Dan wordt gezegd:

ﺑـــﺪء اﻟﺼـــﻼة

De lofprijzing van Middernacht
offer ik aan Christus, mijn
Koning en God en vraag Hem
vergeving van mijn zonden.
Uit de Psalmen van David de
Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.
Psalm 3
O Here, hoe talrijk zijn mijn
tegenstanders; velen staan tegen
mij op; velen zeggen van mij: Hij
vindt geen hulp bij God.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat
mij dekt, mijn eer, en die mijn
hoofd opheft.
Als ik luide roep tot de Here,
antwoordt Hij mij van zijn heilige
berg. Ik legde mij neder en sliep;
ik ontwaakte, want de Here
schraagt mij.
Ik vrees niet voor tienduizenden
van volk, die zich rondom tegen
mij stellen. Sta op, Here, verlos
mij, mijn God! Ja, Gij hebt al mijn
vijanden op de kaak geslagen,
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ﺗﺴﺒﺤـﺔ اﻟﺨـﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ
 أﻗـﺪﻣﻬـﺎ،ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴــﻞ اﻟﻤﺒﺎرك
 وأرﺟــﻮﻩ،ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻣﻠﻜﻲ واﻟﻬﻲ
.أن ﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻲ ﺧﻄــﺎﻳــﺎي
ﻣﻦ ﻣـﺰاﻣﻴــﺮ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ داود اﻟﻨﺒﻲ
.ﺑﺮآﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أﻣﻴــﻦ
اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﺜﺎﻟـﺚ
ﻳــﺎرب ﻟﻤﺎذا آﺜــﺮ اﻟــﺬﻳــﻦ
 آﺜﻴــﺮون ﻗـﺎﻣـﻮا،ﻳﺤـﺰﻧــﻮﻧﻨﻲ
 آﺜﻴـﺮون ﻳﻘــﻮﻟــﻮن.ﻋﻠﻲ
. ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧـﻼص ﺑﺈﻟﻬــﻪ،ﻟﻨـﻔﺴﻲ
،ﻓﺄﻧﺖ ﻳــﺎرب أﻧﺖ هــﻮ ﻧﺎﺻﺮي
.ﻣﺠــﺪي وراﻓــﻊ رأﺳﻲ
.ﺑﺼﻮﺗﻲ إﻟﻰ اﻟــﺮب ﺻﺮﺧــﺖ
.ﻓﺎﺳﺘﺠﺎب ﻟﻲ ﻣـﻦ ﺟﺒـﻞ ﻗـﺪﺳــﻪ
 ﺛــﻢ،أﻧــﺎ اﺿﻄﺠﻌـﺖ وﻧﻤﺖ
.اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﻷن اﻟــﺮب ﻧـﺎﺻﺮي
ﻓـﻼ أﺧـﺎف ﻣﻦ رﺑـﻮات اﻟﺠﻤـﻮع
.اﻟﻤﺤﻴﻄﻴـﻦ ﺑﻲ اﻟﻘـﺎﺋﻤﻴـﻦ ﻋﻠﻰ
 ﻷﻧﻚ،ﻗﻢ ﻳﺎ رب ﺧﻠﺼﻨﻲ ﻳﺎ إﻟﻬﻲ
.ﺿﺮﺑﺖ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎدﻳﻨﻲ ﺑﺎﻃﻼ
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en de tanden der goddelozen
verbrijzeld. De verlossing is van
de Here, uw zegen zij over uw
volk. Halleluja.

 ﻟﻠــﺮب.أﺳﻨــﺎن اﻟﺨﻄﺎة ﺳﺤﻘﺘﻬــﺎ
.اﻟﺨـﻼص وﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒــﻪ ﺑــﺮآﺘﻪ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 6
O Here, straf mij niet in uw toorn,
en kastijd mij niet in uw
grimmigheid. Wees mij genadig,
Here, want ik kwijn weg; genees
mij, Here, want mijn gebeente is
verschrikt. Ja, mijn ziel is ten
zeerste verschrikt,

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﺴـﺎدس
 وﻻ،ﻳــﺎرب ﻻ ﺗﺒﻜﺘﻨﻲ ﺑﻐﻀﺒــﻚ
 ارﺣﻤﻨﻲ.ﺗــﺆدﺑﻨﻲ ﺑﺴﺨﻄــﻚ
 اﺷﻔﻨﻲ،ﻳــﺎرب ﻓـﺈﻧﻲ ﺿﻌـﻴـﻒ
ﻳـﺎرب ﻓـﺈن ﻋﻈﺎﻣﻲ ﻗــﺪ
اﺿﻄﺮﺑﺖ وﻧﻔﺴﻲ ﻗــﺪ اﻧـﺰﻋﺠﺖ
.ﺟـﺪا
وأﻧﺖ ﻳـﺎرب ﻓﺈﻟﻲ ﻣﺘﻰ؟ ﻋـﺪ
 وأﺣﻴﻨﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ،وﻧـﺞ ﻧـﻔﺴﻲ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤــﻮت.رﺣﻤﺘﻚ
ﻣـﻦ ﻳـﺬآــﺮك وﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﺤﻴــﻢ
 ﺗﻌﺒـﺖ ﻓﻲ.ﻣـﻦ ﻳﻌﺘــﺮف ﻟـﻚ
 أﻋـﻮم آﻞ ﻟﻴـﻠـﺔ.ﺗﻨﻬـﺪي
. وﺑﺪﻣﻮﻋﻲ أﺑﻞ ﻓﺮاﺷﻲ،ﺳﺮﻳـﺮي

en Gij, Here, hoelang nog? Keer
weder, Here, red mijn ziel, verlos
mij om uwer goedertierenheid wil.
Want in de dood is Uwer geen
gedachtenis; wie zou U loven in
het dodenrijk? Ik ben afgemat van
mijn
zuchten;
elke
nacht
doorweek ik mijn sponde, doe ik
mijn bed van tranen vloeien.
Mijn oog is dof geworden van
verdriet, verzwakt door allen die
mij benauwen. Wijkt van mij, al
gij bedrijvers van ongerechtigheid, want de Here heeft mijn
wenen gehoord; de Here heeft
mijn smeking gehoord, de Here
neemt mijn bede aan.
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.ﺗﻌﻜـﺮت ﻣـﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻴﻨـﺎي
ﺷﺎﺧـﺖ ﻣﻦ ﺳﺎﺋـﺮ أﻋـﺪاﺋﻲ
اﺑﻌـﺪوا ﻋﻨﻰ ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻓـﺎﻋـﻠﻲ
 ﻷن اﻟـﺮب ﻗـﺪ ﺳﻤﻊ.اﻹﺛـﻢ
 اﻟـﺮب ﺳﻤﻊ.ﺻﻮت ﺑﻜﺎﺋﻲ
،ﻞ
َ  اﻟـﺮب ﻟﺼﻼﺗﻲ َﻗﺒـِـ،ﺗﻀﺮﻋﻲ
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Al
mijn
vijanden
zullen
beschaamd staan, ten zeerste
verschrikt, zij zullen in een
oogwenk beschaamd afdeinzen.
Halleluja.

ﻓـﻠﻴَﺨــ َﺰ وﻟﻴﻀﻄﺮب ﺟــﺪا
 وﻟﻴــﺮﺗــﺪوا،ﺟﻤﻴــﻊ أﻋــﺪاﺋﻲ
إﻟﻰ وراﺋﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺨــﺰي ﺳــﺮﻳﻌــﺎ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﺟــﺪا

Psalm 12
Hoelang, Here? Zult Gij mij
voortdurend vergeten? Hoelang
zult Gij uw aangezicht voor mij
verbergen? Hoelang zal ik
plannen koesteren in mijn ziel,
kommer hebben in mijn hart, dag
aan dag?

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳـﺎرب ﺗـﻨﺴﺎﻧﻲ؟ إﻟﻰ
اﻻﻧﻘﻀﺎء؟ ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻰ ﺗﺼـﺮف
وﺟﻬـﻚ ﻋﻨﻰ؟ إﻟﻰ ﻣﺘﻰ أردد
،هــﺬﻩ اﻟﻤﺸــﻮرات ﻓﻲ ﻧـﻔﺴﻲ
وهــﺬﻩ اﻷوﺟــﺎع ﻓﻲ ﻗـﻠﺒﻲ
اﻟﻨﻬــﺎر آﻠــﻪ؟

Hoelang zal mijn vijand zich
boven mij verheffen? Aanschouw
toch, antwoord mij, Here, mijn
God! Verlicht mijn ogen, opdat ik
niet inslape ten dode; opdat mijn
vijand niet zegge: Ik heb hem
overmocht;
opdat mijn tegenstanders niet
juichen, wanneer ik wankel. Ik
echter
vertrouw
op
uw
goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de
Here zingen, omdat Hij mij heeft
welgedaan. Halleluja.

إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳـﺮﺗﻔــﻊ ﻋــﺪوى ﻋﻠﻲ؟
اﻧﻈــﺮ واﺳﺘﺠــﺐ ﻟﻲ ﻳـﺎرﺑﻲ
.وإﻟﻬﻲ
أﻧــﺮ ﻋـﻴﻨﻲ ﻟﺌـﻼ أﻧــﺎم ﻧــﻮم
: ﻟﺌــﻼ ﻳﻘــﻮل ﻋــﺪوي،اﻟﻤــﻮت
.إﻧﻲ ﻗﺪ ﻗﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺤﺰﻧــﻮﻧﻨﻲ ﻳﺘﻬﻠﻠــﻮن
 أﻣـﺎ أﻧــﺎ ﻓﻌﻠﻰ.إن أﻧــﺎ زﻟـﻠﺖ
.رﺣﻤﺘــﻚ ﺗــﻮآﻠــﺖ
 أﺳﺒﺢ.ﻳـﺒﺘﻬـﺞ ﻗـﻠﺒﻲ ﺑﺨـﻼﺻـﻚ
 وأرﺗــﻞ،ﻦ إﻟﻲ
َ اﻟــﺮب اﻟﻤﺤﺴ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻻﺳـﻢ اﻟــﺮب اﻟﻌـﻠﻲ
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Psalm 69
O God, haast U om mij te redden,
o Here, mij ter hulpe! Laten
beschaamd
en
schaamrood
worden, wie mij naar het leven
staan; terugdeinzen en te schande
worden, wie mijn onheil begeren;
laten zich omkeren van schaamte,
wie roepen: Ha, ha!
Laten in U jubelen en zich
verheugen allen die U zoeken;
laten wie uw heil liefhebben,
bestendig zeggen: God is groot! Ik
ben wel ellendig en arm. O God,
haast U tot mij! Gij zijt mijn hulp
en mijn bevrijder; o Here, vertoef
niet! Halleluja

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﺘـﺎﺳﻊ واﻟﺴﺘــﻮن
،اﻟﻠﻬــﻢ اﻟﺘﻔــﺖ إﻟﻰ ﻣﻌــﻮﻧـﺘﻲ
 ﻟﻴَﺨــ َﺰ.ﻳــﺎرب أﺳــﺮع وأﻋﻨﻰ
،ﻧـﻔﺴﻲ
ﻃﺎﻟﺒــﻮ
وﻳﺨﺠــﻞ
وﻟﻴــﺮﺗـﺪ إﻟﻰ ﺧﻠــﻒ وﻳﺨﺠــﻞ
.اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺒﺘﻐــﻮن ﻟﻲ اﻟﺸــﺮ
وﻟﻴـﺮﺟـﻊ ﺑﺎﻟﺨــﺰي ﺳـﺮﻳﻌـــﺎ
. ِﻧ ِﻌ ﱠﻤــﺎ ِﻧ ِﻌ ﱠﻤــﺎ:اﻟﻘـﺎﺋﻠــﻮن ﻟﻲ
وﻟﻴﺒﺘﻬﺞ وﻳﻔــﺮح ﺑـﻚ ﺟﻤﻴــﻊ
 وﻟﻴﻘــﻞ ﻓﻲ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻠﺘﻤﺴﻮﻧــﻚ
:آــﻞ ﺣﻴــﻦ ﻣﺤﺒــﻮ ﺧﻼﺻـﻚ
 وأﻣـﺎ أﻧــﺎ.ﻓﻠﻴﺘﻌﻈـﻢ اﻟــﺮب
. اﻟﻠﻬــﻢ أﻋﻨﻰ،ﻓﻤﺴﻜﻴـﻦ وﻓـﻘﻴــﺮ
أﻧـﺖ ﻣﻌـﻴﻨﻲ وﻣﺨﻠﺼﻲ ﻳــﺎرب
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.ﻓــﻼ ﺗـﺒﻄﺊ

Psalm 85
Neig uw oor, o Here, antwoord
mij, want ik ben ellendig en arm;
behoed mijn ziel, want ik ben
godvrezend; Gij, mijn God, verlos
uw knecht die op U vertrouwt.
Wees mij genadig, o Here, want
tot U roep ik de ganse dag.
Verheug de ziel van uw knecht,
want tot U, Here, hef ik mijn ziel
op.

اﻟﻤـﺰﻣـﻮر اﻟﺨـﺎﻣـﺲ واﻟﺜﻤـﺎﻧـﻮن
،أﻣـﻞ ﻳــﺎرب أذﻧــﻚ واﺳﺘﻤﻌﻨﻲ
.ﻷﻧﻲ ﻣﺴﻜﻴــﻦ وﺑـﺎﺋـﺲ أﻧــﺎ
 ﻳـﺎ إﻟﻬﻲ،اﺣﻔـﻆ ﻧـﻔﺴﻲ ﻷﻧﻲ ﺑـﺎر
.ﺧﻠـﺺ ﻋﺒـﺪك اﻟﻤﺘﻜــﻞ ﻋﻠﻴــﻚ
 ﻷﻧﻲ إﻟﻴــﻚ،ارﺣﻤﻨﻲ ﻳــﺎرب
 ﻓــﺮح ﻧـﻔـﺲ.أﺻﺮخ اﻟﻴــﻮم آﻠﻪ
 ﻷﻧﻲ إﻟﻴــﻚ ﻳــﺎرب،ﻋﺒــﺪك
.رﻓﻌـﺖ ﻧـﻔـﺴﻲ
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Want Gij, o Here, zijt goed en
gaarne
vergevend,
rijk
in
goedertierenheid voor allen die U
aanroepen. O Here, neem mijn
gebed ter ore, sla acht op mijn
luide smekingen.
Ten dage mijner benauwdheid
roep ik U aan, want Gij antwoordt
mij. Onder de goden is niemand U
gelijk, o Here, en niets is als uw
werken.
Alle volken, die Gij gemaakt hebt,
zullen komen en zich voor U
nederbuigen, o Here, en uw naam
eren; want Gij zijt groot en doet
wonderen, Gij, o God, alleen.
Leer mij, Here, uw weg, opdat ik
in uw waarheid wandele; verenig
mijn hart om uw naam te vrezen.
Ik zal U loven, Here, mijn God,
met mijn ganse hart, en uw naam
eren voor altoos;
want uw goedertierenheid is groot
jegens mij, Gij toch hebt mijn ziel
gered uit het zeer diepe dodenrijk.
O God, overmoedigen maken zich
tegen mij op, een bende van
geweldenaars staat mij naar het
leven,
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ﻷﻧــﻚ أﻧﺖ ﻳــﺎرب ﺻﺎﻟـﺢ
 ورﺣﻤﺘــﻚ آﺜﻴــﺮة،وودﻳــﻊ
.ﻟﻜﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐـﻴﺜﻴــﻦ ﺑــﻚ
،أﻧﺼﺖ ﻳــﺎرب إﻟﻲ ﺻﻼﺗﻲ
.وأﺻﻎ إﻟﻰ ﺻـﻮت ﺗﻀـﺮﻋﻲ
ﺖ
ُ ﻓﻲ ﻳــﻮم ﺷـﺪﺗﻲ إﻟﻴـﻚ ﺻﺮﺧـ
 ﻓﻠـﻴﺲ ﻟـﻚ ﺷﺒﻴـﻪ ﻓﻲ.ﻓـﺄﺟﺒﺘﻨﻲ
 وﻻ ﻣـﻦ ﻳﺼﻨﻊ،اﻵﻟﻬـﺔ ﻳــﺎرب
.آﺄﻋﻤﺎﻟــﻚ
آـﻞ اﻷﻣـﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺧـﻠﻘـﺘﻬــﻢ
ﻳﺄﺗـﻮن وﻳﺴﺠـﺪون أﻣـﺎﻣــﻚ
 ﻷﻧـﻚ. وﻳﻤﺠـﺪون اﺳﻤـﻚ،ﻳـﺎرب
،أﻧﺖ ﻋﻈﻴـﻢ وﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﺠـﺎﺋﺐ
.أﻧﺖ وﺣـﺪك اﻹﻟﻪ اﻟﻌﻈﻴــﻢ
اهـﺪﻧﻲ ﻳـﺎرب إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘــﻚ
 ﻟﻴﻔـﺮح ﻗـﻠﺒﻲ،ﻓـﺄﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﻘـﻚ
 أﻋﺘــﺮف.ﻋﻨﺪ ﺧﻮﻓــﻪ ﻣﻦ اﺳﻤــﻚ
ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻬﻲ ﻣﻦ آـﻞ
. وأﻣﺠـﺪ اﺳﻤـﻚ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ،ﻗﻠﺒﻲ
،ﻷن رﺣﻤﺘــﻚ ﻋﻈﻴﻤـﺔ ﻋﻠﻰ
وﻗـﺪ ﻧﺠﻴﺖ ﻧـﻔﺴﻲ ﻣـﻦ اﻟﺠﺤﻴـﻢ
 اﻟﻠﻬـﻢ إن ﻣﺨـﺎﻟـﻔﻲ.اﻟﺴﻔـﻠﻲ
ﻰ
ّ اﻟﻨـﺎﻣـﻮس ﻗـﺪ ﻗـﺎﻣــﻮا ﻋﻠ
،وﻣﺠﻤﻊ اﻷﻋــﺰاء ﻃﻠﺒـﻮا ﻧﻔﺴﻲ
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zij stellen U niet voor hun ogen.
Maar Gij, Here, zijt een
barmhartig en genadig God,
lankmoedig
en
rijk
aan
goedertierenheid en trouw.
Wend U tot mij en wees mij
genadig, verleen uw knecht uw
sterkte, verlos de zoon van uw
dienstmaagd. Doe aan mij een
teken ten goede, opdat mijn haters
het zien en beschaamd staan,
wanneer Gij, Here, mij geholpen
en getroost hebt. Halleluja.
Psalm 90
Wie in de schuilplaats des
Allerhoogsten is gezeten, vernacht
in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht
en mijn vesting, mijn God, op wie
ik vertrouw.
Want Hij is het, die u redt van de
strik des vogelvangers, van de
verderfelijke pest. Met zijn
vlerken beschermt Hij u, en onder
zijn vleugelen vindt gij een
toevlucht; zijn trouw is schild en
pantser.
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.وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘـﻮا أن ﻳﺠﻌﻠـﻮك أﻣﺎﻣﻬـﻢ
وأﻧﺖ أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮب اﻹﻟﻪ أﻧﺖ
 أﻧـﺖ ﻃﻮﻳـﻞ.رؤوف ورﺣﻴـﻢ
. وآﺜﻴﺮ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﺻﺎدق،اﻟـﺮوح
.اﻧﻈــﺮ إﻟﻲ وارﺣﻤﻨﻲ
 وﺧﻠﺺ،ﻂ ﻋــﺰة ﻟﻌﺒــﺪك
ِ أﻋـ
 اﺻﻨﻊ ﻣﻌﻲ ﺁﻳـﺔ.اﺑﻦ أﻣﺘــﻚ
 ﻟﻴــﺮى ذﻟـﻚ ﻣﺒﻐﻀﻲ،ﺻﺎﻟﺤـﺔ
 ﻷﻧــﻚ أﻧـﺖ ﻳــﺎرب.ﻓﻴﺨــﺰوا
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.أﻋـﻨـﺘﻨﻲ وﻋـﺰﻳـﺘﻨﻲ
اﻟﻤــﺰﻣــﻮر اﻟﺘﺴﻌــﻮن
،ّاﻟﺴﺎآــﻦ ﻓﻲ ﻋــﻮن اﻟﻌَﻠﻲ
.ﻳﺴﺘــﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻇــﻞ إﻟﻪ اﻟﺴﻤـﺎء
ﻳﻘــﻮل ﻟﻠــﺮب أﻧﺖ هــﻮ
 إﻟﻬﻲ ﻓـﺄﺗﻜـﻞ،ﻧـﺎﺻﺮي وﻣﻠﺠﺄي
.ﻋﻠﻴــﻪ
،ﻷﻧـﻪ ﻳﻨﺠﻴــﻚ ﻣـﻦ ﻓﺦ اﻟﺼﻴﺎد
.وﻣـﻦ آﻠﻤــﺔ ﻣﻘـﻠﻘــﺔ
،ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﻨﻜﺒﻴــﻪ ﻳﻈﻠﻠـﻚ
 ﻋــﺪﻟﻪ،وﺗﺤـﺖ ﺟﻨﺎﺣﻴـﻪ ﺗﻌﺘﺼـﻢ
.ﻳﺤﻴــﻂ ﺑــﻚ آـﺎﻟﺴــﻼح
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Gij hebt niet te vrezen voor de
verschrikking van de nacht, voor
de pijl, die des daags vliegt; voor
de pest, die in het duister
rondwaart, voor het verderf, dat
op de middag vernielt.
Al vallen er duizend aan uw zijde,
en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;
slechts zult gij het met uw ogen
aanschouwen, en de vergelding
aan de goddelozen zien. Want Gij,
o Here, zijt mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt gij tot uw
schutse gesteld; geen onheil zal u
treffen, en geen plaag zal uw tent
naderen; want Hij zal aangaande u
zijn engelen gebieden, dat zij u
behoeden op al uw wegen; op de
handen zullen zij u dragen, opdat
gij uw voet niet aan een steen
stoot.
Op leeuw en adder zult gij treden,
jonge leeuw en slang zult gij
vertrappen. Omdat hij Mij zeer
bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik
zal hem beschutten, omdat hij
mijn naam kent.
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،ﻓﻼ ﺗﺨﺸﻰ ﻣـﻦ ﺧــﻮف اﻟﻠﻴــﻞ
وﻻ ﻣـﻦ ﺳﻬــﻢ ﻳﻄﻴــﺮ ﻓﻲ
 وﻻ ﻣـﻦ أﻣــﺮ ﻳﺴﻠـﻚ.اﻟﻨﻬــﺎر
 وﻻ ﻣـﻦ ﺳﻘﻄـﺔ،ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤــﺔ
.وﺷﻴﻄــﺎن اﻟﻈﻬﻴــﺮة
،ﻳﺴﻘـﻂ ﻋــﻦ ﻳﺴﺎرك أﻟــﻮف
 وأﻣﺎ،وﻋــﻦ ﻳﻤﻴﻨــﻚ رﺑــﻮات
.أﻧﺖ ﻓﻼ ﻳﻘﺘـﺮﺑــﻮن إﻟﻴـﻚ
 وﻣﺠـﺎزاة،ﺑــﻞ ﺑﻌﻴﻨﻴـﻚ ﺗﺘﺄﻣــﻞ
 ﻷﻧــﻚ أﻧﺖ.اﻟﺨﻄـﺎة ﺗﺒﺼـﺮ
.ﻳــﺎرب رﺟــﺎﺋﻲ
 ﻓـﻼ.ﻲ ﻣﻠﺠــﺄك
ﺖ اﻟﻌﻠ ﱠ
َ ﺟﻌﻠــ
 وﻻ ﺗـﺪﻧــﻮ،ﺗﺼﻴﺒــﻚ اﻟﺸــﺮور
 ﻷﻧﻪ.ﺿﺮﺑــﺔ ﻣـﻦ ﻣﺴﻜﻨــﻚ
 ﻟﻴﺤﻔﻈـﻮك،ﻳـﻮﺻﻰ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺑـﻚ
 وﻋﻠﻰ.ﻓﻲ ﺳـﺎﺋــﺮ ﻃـﺮﻗــﻚ
 ﻟﺌـﻼ ﺗﻌﺜــﺮ،أﻳـﺪﻳﻬــﻢ ﻳﺤﻤﻠـﻮﻧــﻚ
.ﺑﺤﺠـﺮ رﺟﻠـﻚ
،ﻚ اﻟﺤﻴـﺎت
َ ﺗﻄــﺄ اﻷﻓﻌﻰ وﻣﻠـ
.وﺗﺴﺤـﻖ اﻷﺳـﺪ واﻟﺘﻨﻴـﻦ
،ﻷﻧـﻪ ﻋﻠﻰ أﺗﻜــﻞ ﻓـﺄﻧﺠﻴــﻪ
أرَﻓﻌـﻪ )أﺳﺘـﺮﻩ( ﻷﻧﻪ ﻋـﺮف
.اﺳﻤﻲ
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Roept hij Mij aan, Ik zal hem
antwoorden; Ik zal in de
benauwdheid bij hem zijn, Ik zal
hem uitredden en tot ere brengen.
Met lengte van dagen zal Ik hem
verzadigen, en Ik zal hem mijn
heil doen zien. Halleluja.

.ﻳــﺪﻋــﻮﻧﻲ ﻓـﺄﺳﺘﺠﻴـﺐ ﻟﻪ
 أﻧﻘــﺬﻩ،ﻣﻌﻪ أﻧـﺎ ﻓﻲ اﻟﺸـﺪة
 وﻣـﻦ ﻃـﻮل اﻷﻳـﺎم.وأﻣﺠـﺪﻩ
. وأرﻳـﻪ ﺧـﻼﺻﻲ،أﺷﺒﻌـﻪ
.هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ

Psalm 116
Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem, alle gij natiën, want
zijn goedertierenheid is machtig
over ons, en des Heren trouw is
tot in eeuwigheid. Halleluja.

اﻟﻤـﺰﻣﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
ب ﻳــﺎ ﺟﻤﻴـﻊ اﻷﻣـﻢ
ﺳﺒﺤـﻮا اﻟـﺮ ﱠ
 ﻷن.وﻟﺘﺒـﺎرآﻪ آﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌـﻮب
رﺣﻤﺘﻪ ﻗـﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﻴﻨـﺎ وﺣـﻖ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.اﻟـﺮب ﻳـﺪوم إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ

Psalm 117
Looft de Here, want Hij is goed,
ja, zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.
Laat Israël nu zeggen: Zijn
goedertierenheid
is
tot
in
eeuwigheid.
Laat het huis van Aaron nu
zeggen: Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid.
Laat wie de Here vrezen, nu
zeggen: Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
اﻋﺘﺮﻓــﻮا ﻟﻠــﺮب ﻷﻧﻪ ﺻﺎﻟـﺢ
.وأن إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ رﺣﻤﺘـﻪ
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ﻟﻴﻘـﻞ ﺑﻴـﺖ إﺳﺮاﺋﻴـﻞ إﻧﻪ ﺻﺎﻟـﺢ
.وإن إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ رﺣﻤﺘـﻪ
ﻟﻴﻘـﻞ ﺑﻴﺖ هـﺎرون إﻧﻪ ﺻﺎﻟـﺢ
.وإن إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ رﺣﻤﺘـﻪ
ﻟﻴﻘـﻞ أﺗﻘﻴـﺎء اﻟـﺮب إﻧﻪ ﺻﺎﻟـﺢ
.وإن إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ رﺣﻤﺘـﻪ
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Uit de benauwdheid heb ik tot de
Here geroepen, de Here heeft mij
geantwoord en mij in de ruimte
gesteld.
De Here is met mij, ik zal niet
vrezen; wat zou een mens mij
doen? De Here is met mij, onder
mijn helpers, daarom zal ik op
mijn haters neerzien. Het is beter
bij de Here te schuilen dan op
mensen te vertrouwen; het is beter
bij de Here te schuilen dan op
edelen te vertrouwen.
Alle volken omringden mij in de
naam des Heren heb ik ze
neergehouwen; zij omringden mij,
ja, zij omsingelden mij in de naam
des
Heren
heb
ik
ze
neergehouwen; zij omringden mij
als bijen, zij werden als een
doornenvuur uitgeblust in de
naam des Heren heb ik ze
neergehouwen.
Gij hadt mij wel duchtig gestoten,
tot vallens toe, maar de Here heeft
mij geholpen.
De Here is mijn sterkte en mijn
psalm, Hij is mij tot heil geweest.
Hoort! jubellied en zegezang in de
tenten der rechtvaardigen:
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إﻟﻰ
ﻟﻲ

ﺖ
ُ ﻓﻲ ﺿﻴﻘﺘﻲ ﺻﺮﺧـ
ﻓـﺎﺳﺘﺠـﺎب
،اﻟــﺮب
.وأﺧـﺮﺟﻨﻲ إﻟﻰ اﻟـﺮﺣـﺐ

اﻟـﺮب ﻋــﻮﻧﻲ ﻓـﻼ أﺧﺸﻰ ﻣــﺎذا
.ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻲ اﻹﻧﺴــﺎن
اﻟــﺮب ﻟﻲ ﻣﻌﻴــﻦ وأﻧـﺎ أرى
 اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟــﺮب.ﺑﺄﻋــﺪاﺋﻲ
،ﺧﻴــﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸـﺮ
اﻟــﺮﺟــﺎء ﺑﺎﻟــﺮب ﺧﻴــﺮ ﻣــﻦ
.اﻟــﺮﺟــﺎء ﺑﺎﻟــﺮؤﺳﺎء
آﻞ اﻷﻣــﻢ أﺣﺎﻃــﻮا ﺑﻲ وﺑﺎﺳـﻢ
.ﺖ ﻣﻨﻬــﻢ
ُ اﻟــﺮب اﻧﺘـﻘﻤ
،أﺣﺎﻃـﻮا ﺑﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ واآﺘﻨﻔـﻮﻧﻲ
.وﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺮب ﻗﻬــﺮﺗﻬــﻢ
أﺣﺎﻃــﻮا ﺑﻲ ﻣﺜـﻞ اﻟﻨﺤـﻞ ﺣــﻮل
 واﻟﺘﻬﺒــﻮا آﻨــﺎر ﻓﻲ،اﻟﺸﻬــﺪ
 وﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺮب اﻧﺘـﻘﻤﺖ،ﺷــﻮك
.ﻣﻨﻬــﻢ
واﻟــﺮب

ﻂ
َ ﻷﺳﻘـ

ﺖ
ُ دﻓﻌـ
.ﻋﻀﺪﻧﻲ
ﻗــﻮﺗﻲ وﺗﺴﺒﺤﺘﻲ هــﻮ اﻟــﺮب
 ﺻﻮت.وﻗــﺪ ﺻﺎر ﻟﻲ ﺧﻼﺻـﺎ
اﻟﺘﻬﻠﻴـﻞ واﻟﺨﻼص ﻓﻲ ﻣﺴﺎآـﻦ
.اﻷﺑــﺮار
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De rechterhand des Heren doet
krachtige daden, de rechterhand
des
Heren
verhoogt,
de
rechterhand des Heren doet
krachtige daden!
Ik zal niet sterven, maar leven en
ik zal de daden des Heren
vertellen. De Here heeft mij zwaar
gekastijd, maar aan de dood heeft
Hij mij niet overgegeven.
Ontsluit mij de poorten der
gerechtigheid, ik zal daardoor
binnengaan, ik zal de Here loven.
Dit is de poort des Heren, de
rechtvaardigen gaan daardoor
binnen.
Ik loof U, omdat Gij mij
geantwoord hebt en mij tot heil
geweest zijt. De steen die de
bouwlieden versmaad hebben, is
tot een hoeksteen geworden; van
de Here is dit geschied, het is
wonderlijk in onze ogen.
Dit is de dag die de Here gemaakt
heeft; laten wij juischen en ons
daarover verheugen. Och Here,
geef toch heil, och Here, geef toch
voorspoed!
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،ﻳﻤﻴــﻦ اﻟــﺮب ﺻﻨﻌـﺖ ﻗــﻮة
 ﻳﻤﻴــﻦ،ﻳﻤﻴــﻦ اﻟــﺮب رﻓﻌﺘﻨﻲ
.اﻟــﺮب ﺻﻨﻌـﺖ ﻗــﻮة
 ﺑـﻞ أﺣﻴــﺎ،ُت ﺑﻌـﺪ
َ ﻓﻠـﻦ أﻣــﻮ
.وأﺣـﺪث ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟــﺮب
ﺗـﺄدﻳﺒـﺎ أدﺑﻨﻲ اﻟــﺮب وإﻟﻰ
.ﺴِﻠﻤْﻨﻲ
ْ اﻟﻤـﻮت ﻟــﻢ ُﻳ
اﻓﺘﺤـﻮا ﻟﻲ أﺑــﻮاب اﻟﺒــﺮ ﻟﻜﻲ
.ف ﻟﻠــﺮب
َ أدﺧــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ وأﻋﺘــﺮ
هــﺬا هــﻮ ﺑــﺎب اﻟــﺮب
.واﻟﺼﺪﻳﻘــﻮن ﻳـﺪﺧﻠــﻮن ﻓﻴــﻪ
أﻋﺘــﺮف ﻟـﻚ ﻳـﺎرب ﻷﻧـﻚ
.اﺳﺘﺠﺒـﺖ ﻟﻲ وآﻨـﺖ ﻟﻲ ﻣﺨﻠﺼـﺎ
اﻟﺤﺠـﺮ اﻟــﺬي رذﻟﻪ اﻟﺒﻨــﺎءون
.هــﺬا ﺻﺎر رأﺳــﺎ ﻟﻠــﺰاوﻳـﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟــﺮب آﺎن هــﺬا وهــﻮ
.ﻋﺠﻴﺐ ﻓﻲ أﻋﻴﻨﻨــﺎ
هــﺬا هــﻮ اﻟﻴــﻮم اﻟــﺬي ﺻﻨﻌـﻪ
. ﻓـﻠﻨﺒﺘﻬﺞ وﻧـﻔــﺮح ﻓﻴـﻪ.اﻟــﺮب
 ﻳﺎرب ﺳﻬـﻞ.ﻳﺎرب ﺧﻠﺼﻨـﺎ
.ﻃــﺮﻳـﻘﻨــﺎ
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Gezegend hij, die komt in de
naam des Heren; wij zegenen u uit
het huis des Heren; De Here is
God, Hij heeft het voor ons doen
lichten.
Bindt de feestoffers met touwen
vast bij de hoornen van het altaar.
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
o mijn God, U zal ik verhogen.
Looft de Here, want Hij is goed,
ja, zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid. Halleluja.

.ﻣﺒـﺎرك اﻵﺗﻲ ﺑﺎﺳــﻢ اﻟــﺮب
.ﺑـﺎرآﻨﺎآــﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟــﺮب
.اﻟﻠــﻪ اﻟــﺮب أﺿــﺎء ﻋﻠﻴﻨــﺎ

Psalm 118
1) Welzalig zij, die onberispelijk
van wandel zijn, die in de wet des
Heren gaan. Welzalig zij, die zijn
getuigenissen bewaren, die Hem
van ganser harte zoeken; die ook
geen onrecht plegen, maar
wandelen in zijn wegen.

اﻟﻤﺰﻣﻮر اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
( ﻃﻮﺑﺎهﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺑﻼ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ1)
 اﻟﺴﺎﻟﻜـﻮن ﻓﻲ ﻧﺎﻣـﻮس،اﻟﻄﺮﻳـﻖ
 ﻃﻮﺑﺎهﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻔﺤﺼﻮن.اﻟـﺮب
 وﻣﻦ ﻗﻠـﻮﺑﻬـﻢ،ﻋـﻦ ﺷﻬـﺎداﺗﻪ
 ﻷن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻹﺛﻢ ﻟـﻢ،ﻳﻄﻠﺒـﻮﻧﻪ
.ﻳﻬـﻮوا أن ﻳﺴﻠﻜـﻮا ﻓﻲ ﺳﺒﻠـﻪ
أﻧﺖ أﻣﺮت أن ﺗﺤﻔــﻆ وﺻﺎﻳــﺎك
 ﻓﻴﺎ ﻟﻴـﺖ ﻃﺮﻗﻲ ﺗﺴﺘـﻘﻴــﻢ،ﺟــﺪا
.إﻟﻰ ﺣﻔــﻆ ﺣﻘــﻮﻗــﻚ
ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻻ أﺧــﺰى إذا ﻣــﺎ
.اﻃﻠﻌــﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴـﻊ وﺻﺎﻳــﺎك
،أﺷﻜـﺮك ﻳـﺎرب ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣـﺔ ﻗـﻠﺒﻲ

Gij hebt uw bevelen geboden,
opdat men die ijverig onderhoude.
Och, dat mijn wegen vast waren
om
uw
inzettingen
te
onderhouden. Dan zou ik niet
beschaamd staan, als ik op al uw
geboden zie. Ik zal U loven in
oprechtheid des harten,
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رﺗﺒﻮا ﻋﻴـﺪا ﻓﻲ اﻟـﻮاﺻﻠﻴﻦ إﻟﻰ
 أﻧﺖ هــﻮ إﻟﻬﻲ.ﻗـﺮون اﻟﻤﺬﺑﺢ
. إﻟﻬﻲ أﻧﺖ ﻓﺄرﻓﻌــﻚ،ﻓﺄﺷﻜـﺮك
 ﻷﻧـﻚ اﺳﺘﺠﺒﺖ،أﻋﺘﺮف ﻟﻚ ﻳﺎرب
 اﺷﻜـﺮوا.ﻟﻲ وﺻﺮت ﻟﻲ ﻣﺨﻠﺼﺎ
اﻟــﺮب ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ وأن إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ.رﺣﻤﺘـﻪ
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wanneer ik uw rechtvaardige
verordeningen
leer.
Uw
inzettingen zal ik onderhouden;
verlaat mij niet geheel en al.

.إذ ﻋــﺮﻓـﺖ أﺣﻜــﺎم ﻋــﺪﻟــﻚ
ﻓــﻼ
،أﺣﻔــﻆ
ﺣﻘــﻮﻗــﻚ
.ﺗــﺮﻓﻀﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳـــﺔ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

2) Waarmede zal de jongeling zijn
pad rein bewaren? Als hij dat
houdt naar uw woord. Ik zoek U
met mijn ganse hart, laat mij niet
van uw geboden afdwalen. Ik berg
uw woord in mijn hart, opdat ik
tegen U niet zondige.
Geprezen zijt Gij, Here; leer mij
uw inzettingen. Met mijn lippen
verkondig ik alle verordeningen
van uw mond. In de weg uwer
getuigenissen verblijd ik mij als
over allerlei rijkdom. Uw bevelen
zal ik overdenken en op uw paden
zal ik letten. In uw inzettingen zal
ik mij verlustigen, uw woord zal
ik niet vergeten.

( ﺑﻤـﺎذا ﻳﻘــﻮم اﻟﺸــﺎب2)
.ﻃـﺮﻳﻘــﻪ؟ ﺑﺤﻔﻈـﻪ أﻗــﻮاﻟـﻚ
 ﻓـﻼ،ﻣـﻦ آـﻞ ﻗـﻠﺒﻲ ﻃﻠﺒﺘــﻚ
ﺗﺒﻌــﺪﻧﻲ ﻋــﻦ وﺻﺎﻳـﺎك أﺧﻔـﻴـﺖ
أﻗــﻮاﻟـﻚ ﻓﻲ ﻗـﻠﺒﻲ ﻟﻜﻲ ﻻ أﺧﻄﺊ
.إﻟﻴــﻚ
ﻣﺒـﺎرك أﻧﺖ ﻳـﺎرب ﻋـﻠﻤﻨﻲ
.ﺣﻘـﻮﻗــﻚ
ﺑﺸﻔـﺘﻲ أﻇﻬــﺮت آـﻞ أﺣﻜــﺎم
 وﻓــﺮﺣــﺖ ﺑﻄـﺮﻳــﻖ،ﻓﻤــﻚ
.ﺷﻬـﺎداﺗــﻚ آﻤـﺎ ﺑﻜـﻞ ﻏـﻨﻰ
ﺑـﻮﺻﺎﻳـﺎك أﺗﻜﻠـﻢ وأﺗـﻔﻬــﻢ ﻓﻲ
 وﻻ، ﺑﻔـﺮاﺋﻀﻚ أﻟﻬـﺞ،ﻃـﺮﻗـﻚ
.أﻧﺴﻰ آﻼﻣــﻚ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

3) Doe wel aan uw knecht, dan zal
ik
leven
en
uw
woord
onderhouden.

( آـﺎﻓﺊ ﻋﺒــﺪك ﻓـﺄﺣﻴــﺎ3)
.وأﺣﻔــﻆ أﻗــﻮاﻟــﻚ
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Ontdek mijn ogen, opdat ik
aanschouwe de wonderen uit uw
wet. Ik ben een vreemdeling op
aarde, verberg uw geboden niet
voor mij.
Mijn ziel wordt verteerd van
verlangen naar uw verordeningen
te allen tijde. Gij bedreigt de
vervloekte overmoedigen, die van
uw geboden afdwalen. Wentel
smaad en verachting van mij af,
want ik bewaar uw getuigenissen.
Al zetten vorsten zich neder, al
beraadslagen zij tegen mij, uw
knecht overdenkt uw inzettingen.
Ja, uw getuigenissen zijn mijn
verlustiging,
zij
zijn
mijn
raadslieden.

اﺷﺘـﺎﻗـﺖ ﻧـﻔـﺴﻲ إﻟﻰ اﺷﺘﻬــﺎء
 إﻧــﻚ.أﺣﻜـﺎﻣــﻚ ﻓﻲ آـﻞ ﺣﻴــﻦ
اﻧﺘﻬـﺮت اﻟﻤﺘﻜﺒـﺮﻳـﻦ اﻟﻤﻼﻋﻴــﻦ
.اﻟـﺬﻳـﻦ ﺣـﺎدوا ﻋـﻦ وﺻﺎﻳــﺎك
اﻧـﺰع ﻋﻨﻰ اﻟﻌـﺎر واﻟﺨـﺰي ﻓﺈﻧﻲ
.ﺖ
ُ ﻟﺸﻬﺎداﺗــﻚ اﺑـﺘﻐـﻴـ
ﺟﻠـﺲ اﻟــﺮؤﺳــﺎء وﺗﻘـﺎوﻟــﻮا
 أﻣـﺎ ﻋﺒــﺪك ﻓﻜﺎن ﻳﻬﺘـ ُﻢ،ﻋﻠﻰ
 ﻷن ﺷﻬـﺎداﺗــﻚ هﻲ،ﺑﺤﻘــﻮﻗــﻚ
هـﻲ
وﺣﻘــﻮﻗــﻚ
درﺳﻲ
.ﻣﺸــﻮرﺗﻲ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

4) Mijn ziel kleeft aan het stof,
maak mij levend naar uw woord.
Mijn wegen heb ik verhaald en
Gij hebt mij geantwoord, leer mij
uw inzettingen. Doe mij de weg
uwer bevelen verstaan, opdat ik
uw wonderen overdenke.

( ﻟﺼﻘـﺖ ﺑﺎﻟﺘــﺮاب ﻧـﻔﺴﻲ4)
.ﻓـﺄﺣـﻴﻨﻲ آﻜﻠﻤﺘــﻚ
 ﻓــﺎﺳﺘﺠﺐ،ت ﺑﻄﺮﻗــﻚ
ُ أﺧﺒــﺮ
 ﻋـﻠﻤﻨﻲ ﺣﻘـﻮﻗــﻚ وﻃـﺮﻳــﻖ،ﻟﻲ
 ﻓـﺄﻟﻬـﺞ ﻓﻲ،ﻋــﺪﻟـﻚ ﻓـﻬﻤﻨﻲ
.ﻋﺠـﺎﺋﺒــﻚ
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اآﺸـﻒ ﻋـﻦ ﻋـﻴﻨﻲ ﻓـﺄﺗـﺄﻣـﻞ
.ﻋﺠـﺎﺋﺐ ﻣـﻦ ﻧـﺎﻣــﻮﺳــﻚ
ﻏـﺮﻳـﺐ أﻧــﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﻓـﻼ
.ﻒ ﻋﻨﻰ وﺻﺎﻳــﺎك
ِ ﺗﺨـ

ﺗـﺴﺒـﺤـﺔ ﻧـﺼـﻒ اﻟـﻠـﻴــﻞ

Gebeden van middernacht

Mijn ziel schreit van kommer,
richt mij op naar uw woord.
Doe de weg der leugen van mij
wijken en schenk mij genadig uw
wet.
Ik verkies de weg der waarheid, Ik
stel uw verordeningen voor mij.
Ik klem mij vast aan uw
getuigenissen, o Here, maak mij
niet beschaamd. Ik zal de weg
uwer geboden lopen, want Gij
verruimt mij het hart.

،ذﺑـﻠـﺖ ﻧـﻔـﺴﻲ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺰن
.ﻓـﺜﺒﺘـﻨﻲ ﻓﻲ أﻗـﻮاﻟـﻚ
ﻃـﺮﻳــﻖ اﻟﻈﻠــﻢ أﺑﻌــﺪ ﻋﻨﻰ
.وﺑﻨﺎﻣــﻮﺳــﻚ ارﺣﻤﻨﻲ
إﻧﻲ اﺧﺘــﺮت ﻃــﺮﻳـﻖ اﻟﺤــﻖ
.وأﺣﻜـﺎﻣــﻚ ﻟــﻢ أﻧــﺲ
ﺖ ﺑﺸﻬـﺎداﺗــﻚ ﻳـﺎرب ﻓـﻼ
ُ ﻟﺼﻘـ
.ﺗﺨــﺰﻧﻲ
ﺖ
ُ ﻓﻲ ﻃـﺮﻳـﻖ وﺻـﺎﻳـﺎك ﺳﻌـﻴـ
.ﺖ ﻗــﻠﺒﻲ
َ ﻋﻨـﺪﻣــﺎ وﺳﻌــ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

5) Onderwijs mij, Here, de weg
uwer inzettingen, dan zal ik die
bewaren ten einde toe.
Geef mij verstand, dan zal ik uw
wet bewaren, en haar van ganser
harte onderhouden.
Doe mij het pad uwer geboden
betreden, want daarin heb ik lust.
Neig
mijn
hart
tot
uw
getuigenissen
en
niet
tot
winstbejag. Wend mijn ogen af,
zodat zij geen ijdele dingen zien,
maak mij levend door uw wegen.

( ﺿﻊ ﻟﻲ ﻳـﺎرب ﻧـﺎﻣـﻮﺳـﺎ5)
ﻓﻲ ﻃـﺮﻳــﻖ ﺣﻘــﻮﻗــﻚ ﻓـﺄﺗـﺒ َﻌـﻪ
.آـﻞ ﺣﻴــﻦ
ﻓﻬﻤﻨﻲ ﻓـﺄﺑﺤـﺚ ﻋــﻦ ﻧـﺎﻣـﻮﺳـﻚ
.وأﺣﻔﻈـﻪ ﺑﻜـﻞ ﻗـﻠﺒﻲ
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اهــﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴـﻞ وﺻﺎﻳـﺎك
.ﻓـﺈﻧﻲ إﻳـﺎهـﺎ هـﻮﻳـﺖ
أﻣـﻞ ﻗـﻠﺒﻲ إﻟﻰ ﺷﻬـﺎداﺗــﻚ ﻻ إﻟﻰ
.اﻟﻈﻠــﻢ
اردد ﻋـﻴﻨﻲ ﻟﺌـﻼ ﺗﻌـﺎﻳﻨــﺎ
. وﻓﻰ ﺳﺒﻠـﻚ أﺣـﻴﻨﻲ،اﻷﺑـﺎﻃﻴــﻞ

ﺗـﺴﺒـﺤـﺔ ﻧـﺼـﻒ اﻟـﻠـﻴــﻞ

Gebeden van middernacht

Bevestig uw belofte aan uw
knecht, die uw vreze toegedaan is.
Wend mijn smaadheid af, die ik
vrees, want uw verordeningen zijn
goed. Zie, naar uw bevelen
verlang ik, maak mij levend door
uw gerechtigheid.

ﺛــﺒـﺖ ﻗـﻮﻟـﻚ ﻟﻌﺒـﺪك ﻓﻲ
 واﻧـﺰع ﻋﻨﻰ اﻟﻌــﺎر،ﺧـﻮﻓــﻚ
 ﻓـﺈن،ت ﻣﻨﻪ
ُ ﺣــ ِﺬ ْر
َ اﻟـﺬي
.أﺣﻜـﺎﻣــﻚ ﺣﻠــﻮة
،ﺖ وﺻﺎﻳــﺎك
ُ هـﺎأﻧــﺬا ﻗــﺪ اﺷﺘﻬﻴـ
.ﻓـﺄﺣﻴﻨﻲ ﺑﺒــﺮك

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

6) Dat uw goedertierenheid over
mij kome, o Here, uw heil naar uw
belofte; opdat ik mijn smader iets
hebbe te antwoorden, want ik
vertrouw op uw woord.
Neem het woord der waarheid niet
geheel van mijn mond, want uw
verordeningen verbeid ik, opdat ik
uw wet bestendig onderhoude,
voor altoos en immer.

ﻲ رﺣﻤﺘـﻚ ﻳـﺎرب
ّ ( ﻟﺘـﺄت ﻋﻠ6)
.وﺧـﻼﺻﻚ آﻘــﻮﻟــﻚ
.ﻓـﺄﺟﻴـﺐ ﻣﻌﻴـﺮي ﺑﻜﻠﻤــﺔ
 ﻓﻼ،إﻧﻲ اﺗﻜـﻠـﺖ ﻋﻠﻰ أﻗــﻮاﻟـﻚ
،ﺗﻨــﺰع ﻣﻦ ﻓﻤﻲ ﻗــﻮل اﻟﺤــﻖ
،ﻷﻧﻲ ﺗـﻮآﻠـﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﻜـﺎﻣـﻚ
واﺣﻔـﻆ ﺷـﺮﻳﻌﺘــﻚ ﻓﻲ آــﻞ
 إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ واﻟﻰ ﻣــﺪى،ﺣﻴـﻦ
.اﻟــﺪهــــﺮ
ﺖ أﺳﻠـﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻌــﺔ ﻷﻧﻲ
ُ آﻨـ
 وﺗﻜﻠﻤـﺖ.ﺖ
ُ ﻟــﻮﺻﺎﻳــﺎك اﺑﺘﻐـﻴـ
ﺑﺸﻬـﺎداﺗــﻚ ﻗــﺪام اﻟﻤﻠــﻮك وﻟــﻢ
ﺖ ﺑــﻮﺻﺎﻳـﺎك اﻟﺘﻲ
ُ  وﻟﻬﺠـ.أﺧــ َﺰ
 ورﻓﻌــﺖ ﻳــﺪي،أﺣﺒﺒﺘُﻬــﺎ ﺟــﺪا
.إﻟﻰ وﺻﺎﻳـﺎك اﻟﺘﻲ وددﺗُﻬــﺎ ﺟﺪا
ُ وﺗـﺄﻣﻠ
.ﺖ ﻓـﺮاﺋﻀــﻚ

Dan zal ik wandelen op ruime
baan, want ik zoek uw bevelen.
Ook zal ik voor koningen over uw
getuigenissen spreken zonder mij
te schamen. Ik toch verlustig mij
in uw geboden, die ik liefheb;
daarom hef ik mijn handen op
naar uw geboden die ik liefheb, en
overdenk ik uw inzettingen.
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Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

7) Gedenk het woord tot uw
knecht, omdat Gij mij hoop hebt
gegeven; dit is mijn troost in mijn
ellende, dat uw belofte mij levend
maakt. Hoezeer overmoedigen mij
bespotten, van uw wet wijk ik
niet.
Als ik denk aan uw verordeningen
van ouds, o Here, dan ben ik
getroost. Verontwaardiging greep
mij aan vanwege de goddelozen,
die uw wet verlaten. Uw inzettingen
zijn mij tot snarenspel in het huis
van mijn vreemdelingschap.
Des nachts gedenk ik uw naam, o
Here, en onderhoud ik uw wet. Dit
is mij ten deel geworden, omdat ik
uw bevelen bewaar.

( اذآـﺮ ﻟﻌﺒـﺪك آﻼﻣـﻚ اﻟـﺬي7)
 هـﺬا اﻟـﺬي.ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﺗﻜـﻞ
 ﻷن ﻗـﻮﻟـﻚ.ﻋـﺰاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣـﺬﻟﺘﻲ
 إن اﻟﻤﺘﻜﺒـﺮﻳـﻦ ﺗﺠﺎوزوا.أﺣﻴـﺎﻧﻲ
 أﻣـﺎ أﻧـﺎ،اﻟﻨـﺎﻣـﻮس إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳـﺔ
.ﻓﻌــﻦ ﻧـﺎﻣـﻮﺳــﻚ ﻟــﻢ أ ِﻣــﻞ
ت أﺣﻜﺎﻣـﻚ ﻳـﺎرب ﻣﻨـﺬ
ُ ﺗـﺬآـﺮ
 اﻟﻜﺂﺑـﺔ.ﺖ
ُ اﻟـﺪهــﺮ ﻓﺘﻌــﺰﻳ
ﻣﻠﻜﺘﻨﻲ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﺨﻄﺎة اﻟـﺬﻳـﻦ
 ﺣﻘـﻮﻗـﻚ آﺎﻧﺖ.ﺗـﺮآﻮا ﻧﺎﻣﻮﺳـﻚ
.ﻟﻲ ﻣﺰاﻣﻴـ َﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﺮﺑﺘﻲ
،ت ﻓﻲ اﻟﻠﻴـﻞ اﺳﻤـﻚ ﻳـﺎرب
ُ ذآـﺮ
.وﺣﻔﻈـﺖ ﺷـﺮﻳﻌﺘــﻚ
هــﺬا ﺻﺎر ﻟﻲ ﻷﻧﻲ ﻃـﻠﺒـﺖ
.ﺣﻘــﻮﻗــﻚ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

8) De Here is mijn deel, ik heb
beloofd
uw
woorden
te
onderhouden. Van ganser harte
zoek ik uw gunst, wees mij
genadig naar uw belofte.

( ﻧﺼﻴﺒﻲ أﻧـﺖ ﻳـﺎرب ﻓـﻘـﻠـﺖ8)
.أن أﺣﻔـﻆ وﺻﺎﻳـﺎك
،ﺗﺮﺿﻴﺖ وﺟﻬــﻚ ﺑﻜــﻞ ﻗـﻠﺒﻲ
.ﻓـﺎرﺣﻤﻨﻲ آﻘــﻮﻟــﻚ
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Ik overdenk mijn wegen, ik wend
mijn
voeten
naar
uw
getuigenissen.
Ik haast mij en aarzel niet om uw
geboden te onderhouden. Hoewel
strikken der goddelozen mij
omgeven, ik vergeet uw wet niet.
Te middernacht sta ik op om U te
loven wegens uw rechtvaardige
verordeningen.
Ik ben een metgezel van allen die
U vrezen, en van hen die uw
bevelen onderhouden. De aarde is
vervuld van uw goedertierenheid,
o Here, leer mij uw inzettingen.

ﻷﻧﻲ ﺗـﻔﻜـﺮت ﻓﻲ ﻃـﺮﻗــﻚ
.ورددت ﻗـﺪﻣﻲ إﻟﻰ ﺷﻬــﺎداﺗــﻚ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

9) Gij hebt goedgedaan aan uw
knecht, o Here, naar uw woord.
Leer mij goed onderscheiden en
kennen, want ik stel vertrouwen in
uw geboden. Eer ik verdrukt werd,
dwaalde ik, maar nu onderhoud ik
uw woord.
Gij zijt goed en goeddoende, leer
mij uw inzettingen. Overmoedigen wrijven mij leugens
aan, ik houd uw bevelen van
ganser harte.

ﺖ ﻣﻊ ﻋﺒـﺪك
َ ( ﺧﻴـﺮا ﺻﻨﻌـ9)
 ﺻﻼﺣــﺎ،ﻳــﺎرب ﺣﺴﺐ ﻗــﻮﻟـﻚ
 ﻋـﻠﻤﻨﻲ ﻓـﺈﻧﻲ،وأدﺑـﺎ وﻣﻌـﺮﻓــﺔ
.ﻗــﺪ ﺻﺪﻗــﺖ وﺻﺎﻳــﺎك
.ﺖ
ُ ﻗـﺒــﻞ أن أﺗـﻮاﺿﻊ أﻧـﺎ ﺗﻜﺎﺳﻠ
.ﺖ آـﻼﻣــﻚ
ُ ﻓـﻠﻬــﺬا ﺣـﻔﻈـ
ﺻﺎﻟﺢ أﻧﺖ ﻳـﺎرب ﻓﺒﺼﻼﺣـﻚ
ﻲ ﻇﻠـﻢ
ّ  آﺜـﺮ ﻋﻠ.ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﻘـﻮﻗـﻚ
 وأﻧــﺎ ﺑﻜﻞ ﻗـﻠﺒﻲ،اﻟﻤﺘﻜﺒﺮﻳـﻦ
.أﺑﺤﺚ ﻋــﻦ وﺻﺎﻳــﺎك
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ﻟﺤﻔـﻆ

ن
َ أﺗــﻮا

وﻟﻢ

ﺗﻬﻴـﺄت
.وﺻﺎﻳـﺎك
،رﺑـﺎﻃـﺎت اﻟﺨﻄـﺎة اﻟـﺘـﻔﺖ ﻋﻠﻰ
.أﻣـﺎ ﺷـﺮﻳﻌﺘــﻚ ﻓـﻠــﻢ أﻧﺴَﻬــﺎ
ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴـﻞ ﻧﻬﻀﺖ
.ﻷﺷﻜـﺮك ﻋﻠﻰ أﺣﻜـﺎم ﻋـﺪﻟـﻚ
ﺷـﺮﻳـﻚ أﻧـﺎ ﻟﻜﻞ اﻟـﺬﻳـﻦ
وﻟﻠﺤــﺎﻓـﻈﻴـﻦ
،ﻳﺨــﺎﻓـﻮﻧـﻚ
 ﻣﻦ رﺣﻤﺘــﻚ ﻳـﺎرب.وﺻﺎﻳـﺎك
.ض ﻓﻌﻠﻤﻨﻲ ﻋـﺪﻟـﻚ
ُ اﻣﺘﻸت اﻷر

ﺗـﺴﺒـﺤـﺔ ﻧـﺼـﻒ اﻟـﻠـﻴــﻞ

Gebeden van middernacht

Ongevoelig als vet is hun hart,
maar ik verlustig mij in uw wet.
Het is mij goed, dat ik verdrukt
ben geweest, opdat ik uw
inzettingen zou leren. De wet van
uw mond is mij beter dan
duizenden stukken goud en zilver.

 وأﻧـﺎ،ﺗﺠﺒـﻦ ﻣﺜـﻞ اﻟﻠﺒـﻦ ﻗـﻠﺒﻬـﻢ
.ﻟﻬﺠـﺖ ﺑﻨـﺎﻣـﻮﺳـﻚ
ﺧﻴـﺮ ﻟﻲ أﻧـﻚ أذﻟـﻠـﺘﻨﻲ ﺣﺘﻰ
.أﺗﻌﻠــ َﻢ ﺣﻘــﻮﻗــﻚ
ﻧﺎﻣــﻮس ﻓـﻤــﻚ ﺧﻴــﺮ ﻟﻲ ﻣﻦ
.أﻟــﻮف ذهــﺐ وﻓﻀــﺔ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

10) Uw handen hebben mij
gemaakt en toebereid, geef mij
verstand, opdat ik uw geboden
lere. Zij, die U vrezen, zien mij en
verheugen zich, want ik hoop op
uw woord.
Ik weet, o Here, dat uw oordelen
gerechtigheid zijn, en dat Gij in
trouw mij hebt verdrukt.
Laat uw goedertierenheid mij tot
vertroosting zijn naar uw belofte
aan uw knecht.
Uw barmhartigheid kome over
mij, opdat ik leve, want uw wet is
mijn verlustiging.
Laten
de
overmoedigen
beschaamd worden, omdat zij mij
onverdiend
verdrukten;
ik
overdenk uw bevelen.

ﺻﻨﻌﺘــﺎﻧﻲ
ﻳــﺪاك
(10)
 ﻓﻬﻤﻨﻲ ﻓــﺄﺗﻌﻠــﻢ.وﺟﺒﻠﺘــﺎﻧﻲ
 اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺨــﺎﻓــﻮﻧــﻚ.وﺻﺎﻳــﺎك
 ﻷﻧﻲ،ﻳﺒﺼﺮوﻧـﻨﻲ وﻳﻔــﺮﺣــﻮن
.ﺑﻜﻼﻣــﻚ وﺛـﻘــﺖ
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ﺖ ﻳــﺎرب أن أﺣﻜﺎﻣــﻚ
ُ ﻗــﺪ ﻋﻠﻤــ
.ﻋـﺎدﻟــﺔ وﺑﺤــﻖ أذﻟـﻠـﺘـﻨﻲ
،ﻲ رﺣﻤﺘــﻚ ﻟﺘﻌـﺰﻳﻨﻲ
ّ ت ﻋﻠ
ِ ﻓـﻠﺘـﺄ
.ﻧﻈﻴــﺮ ﻗــﻮﻟــﻚ ﻟﻌﺒــﺪك
وﻟﺘـﺄﺗﻨﻲ رأﻓﺘــﻚ ﻓـﺄﺣﻴــﺎ ﻓـﺈن
.ﻧـﺎﻣــﻮﺳـﻚ هــﻮ درﺳﻲ
وﻟﻴﺨـﺰ اﻟﻤﺘﻜﺒـﺮون ﻷﻧﻬــﻢ
،ﻲ ﻇﻠﻤــﺎ
ّ ﺧﺎﻟﻔــﻮا اﻟﺸـﺮع ﻋﻠ
.وأﻧﺎ آﻨﺖ ﻣﺜﺎﺑـﺮا ﻋﻠﻰ وﺻﺎﻳـﺎك
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Laten zich tot mij wenden wie U
vrezen, en wie uw getuigenissen
kennen. Mijn hart zij onverdeeld
in uw inzettingen, opdat ik niet
beschaamd worde.

ﻲ اﻟــﺬﻳـﻦ ﻳـﺘﻘـﻮﻧـﻚ
ّ وﻟﻴـﺮﺟـﻊ إﻟ
 وﻟﻴﺼﺮ،وﻳﻌـﺮﻓــﻮن ﻋﺠﺎﺋﺒــﻚ
ﻗـﻠﺒﻲ ﺑـﻼ ﻋﻴـﺐ ﻓﻲ ﻋـﺪﻟـﻚ ﻟﻜﻲ
.ﻻ أﺧــﺰي

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

11) Mijn ziel smacht naar uw heil,
op uw woord hoop ik; mijn ogen
smachten naar uw belofte:
wanneer zult Gij mij vertroosten?
Hoewel ik ben geworden als een
lederen zak in de rook, heb ik uw
inzettingen niet vergeten.
Hoevele zullen de dagen van uw
knecht zijn? Wanneer zult Gij aan
mijn vervolgers gericht oefenen?
Overmoedigen hebben mij kuilen
gegraven, zij, die niet leven naar
uw wet. Al uw geboden zijn
trouw;
onverdiend vervolgen zij mij, kom
mij ter hulpe! Bijna hebben zij mij
op aarde verdelgd, maar ik heb uw
bevelen niet verlaten. Maak mij
levend naar uw goedertierenheid,
opdat ik de getuigenis van uw
mond onderhoude.

( ﺗـﺎﻗـﺖ ﻧـﻔﺴﻲ إﻟﻰ11)
.ﺧﻼﺻﻚ وﻋﻠﻰ آﻼﻣـﻚ ﺗـﻮآﻠﺖ
آﻠـﺖ ﻋﻴﻨـﺎي ﻣـﻦ اﻧﺘﻈـﺎر
:أﻗـﻮاﻟـﻚ ﻗـﺎﺋـﻠﺘﻴـﻦ
ق
ت ﻣﺜـﻞ ُز ﱟ
ُ ﻣﺘﻰ ﺗﻌـﺰﻳﻨﻲ ؟ ﺻﺮ
.ﻓﻲ ﺟـﻠﻴـﺪ وﻟﺤﻘــﻮﻗــﻚ ﻟـﻢ أﻧـﺲ
آـﻢ هﻲ أﻳـﺎم ﻋﺒـﺪك ؟ ﻣﺘﻰ
ﺗﺠـﺮي ﻟﻲ ﺣﻜﻤـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺬﻳــﻦ
ﻳﻀﻄﻬـﺪوﻧﻨﻲ؟ ﺗﻜﻠــﻢ ﻣﻌﻲ
،ﻣﺨﺎﻟﻔــﻮ اﻟﻨـﺎﻣﻮس ﺑﻜﻼم هـﺬﻳﺎن
 ﻷن،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ آﻨﺎﻣﻮﺳـﻚ ﻳـﺎرب
.آــﻞ وﺻﺎﻳــﺎك هﻲ ﺣــﻖ
وﺑﻈﻠـﻢ ﻗــﺪ ﻃــﺮدوﻧﻲ ﻓــﺄﻋﻨﻲ؟
،آــﺎدوا ﻳﻔﻨــﻮﻧـﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض
.أﻣـﺎ أﻧـﺎ ﻓـﻠــﻢ أﺗـﺮك وﺻﺎﻳـﺎك
ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺘـﻚ أﺣﻴﻨﻲ ﻓـﺄﺣﻔـﻆ
.ﺷﻬــﺎدات ﻓﻤــﻚ
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onverdiend vervolgen zij mij, kom
mij ter hulpe! Bijna hebben zij mij
op aarde verdelgd, maar ik heb uw
bevelen niet verlaten. Maak mij
levend naar uw goedertierenheid,
opdat ik de getuigenis van uw
mond onderhoude.

وﺑﻈﻠـﻢ ﻗــﺪ ﻃـﺮدوﻧﻲ ﻓﺄﻋﻨﻲ؟
،آـﺎدوا ﻳﻔﻨــﻮﻧﻨﻲ ﻋـﻠﻰ اﻷرض
.أﻣـﺎ أﻧــﺎ ﻓـﻠـﻢ أﺗــﺮك وﺻﺎﻳـﺎك
ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺘــﻚ أﺣﻴﻨﻲ ﻓـﺄﺣﻔـﻆ
.ﺷﻬـﺎدات ﻓﻤــﻚ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

12) Voor eeuwig, o Here, houdt
uw woord stand in de hemelen.
Van geslacht tot geslacht is uw
trouw, Gij hebt de aarde gegrond,
zodat zij staat; Naar uw
verordeningen staan zij heden ten
dage, want zij alle zijn uw
knechten.
Ware uw wet niet mijn
verlustiging geweest, dan was ik
vergaan in mijn ellende.
Nimmer zal ik uw bevelen
vergeten, want door deze hebt Gij
mij levend gemaakt.

( ﻳـﺎرب آﻠﻤﺘـﻚ داﺋﻤـﺔ ﻓﻲ12)
 وإﻟﻰ ﺟﻴـﻞ،اﻟﺴﻤـﻮات إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ
.ﻓﺠﻴـﻞ ﺣﻘــﻚ
أﺳﺴـﺖ اﻷرض ﻓﻬﻲ ﺛـﺎﺑﺘــﺔ
. واﻟﻨﻬـﺎر أﻳﻀﺎ ﺛـﺎﺑـﺖ،ﺑـﺄﻣــﺮك
.ﻷن آـﻞ اﻷﺷﻴـﺎء ﻣﺘﻌﺒــﺪة ﻟــﻚ

Ik ben de uwe, verlos mij, want ik
zoek uw bevelen. Goddelozen
loeren erop mij te verderven; ik
geef acht op uw getuigenissen.
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ﻟــﻮ ﻟــﻢ ﺗﻜـﻦ ﺷـﺮﻳﻌـﺘــﻚ
ﺖ ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻓﻲ
ُ ﺗــﻼوﺗﻲ ﻟﻬﻠﻜـ
.ﻣـﺬﻟﺘﻲ
وإﻟﻰ اﻟــﺪهــﺮ ﻻ أﻧﺴﻰ وﺻﺎﻳـﺎك
.ﻷﻧـﻚ ﺑﻬــﺎ أﺣﻴﻴﺘﻨﻲ ﻳــﺎرب
 ﻷﻧﻲ،ﻟـﻚ أﻧـﺎ ﻓﺨﻠﺼﻨﻲ ﻳـﺎرب
 إﻳـﺎي اﻧﺘﻈـﺮ.ﺖ
ُ ﻟـﻮﺻﺎﻳﺎك ﻃﻠﺒ
 وﻟﺸﻬـﺎداﺗـﻚ،اﻟﺨﻄـﺎة ﻟﻴﻬﻠﻜـﻮﻧﻲ
.ﻓﻬﻤـﺖ
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Aan alles, hoe volkomen ook, heb
ik een einde gezien, maar uw
gebod is onbegrensd.

ﻟﻜــﻞ ﺗﻤـﺎم رأﻳـﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ أﻣــﺎ
.وﺻﺎﻳــﺎك ﻓــﻮاﺳﻌــﺔ ﺟــﺪا

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

13) Hoe lief heb ik uw wet! Zij is
mijn overdenking de ganse dag.
Uw gebod maakt mij wijzer dan
mijn vijanden, want het is altoos
bij mij. Ik ben verstandiger dan al
mijn leermeesters, want uw
getuigenissen
zijn
mij
tot
overdenking.
Ik heb meer inzicht dan de ouden,
want ik bewaar uw bevelen. Ik
weerhoud mijn voeten van alle
boze paden, opdat ik uw woord
onderhoude. Ik wijk niet af van
uw verordeningen, want Gij
onderwijst mij.
Hoe aangenaam zijn uw redenen
voor mijn verhemelte, meer dan
honig voor mijn mond. Uit uw
bevelen heb ik inzicht ontvangen;
daarom haat ik elk leugenpad.

( ﻣﺤﺒـﻮب هــﻮ اﺳﻤــﻚ13)
ل اﻟﻨﻬــﺎر
َ  ﻓﻬـﻮ ﻃﻮ،ﻳــﺎرب
 ﻋـﻠﻤﺘﻨﻲ وﺻﺎﻳــﺎك.ﺗـﻼوﺗﻲ
 ﻷﻧﻬــﺎ،أﻓﻀـﻞ ﻣﻦ أﻋــﺪاﺋﻲ
 أآﺜـﺮ ﻣــﻦ.ﺛﺎﺑﺘـﺔ ﻟﻲ إﻟﻰ اﻷﺑـﺪ
،ُﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻌﻠﻤـﻮﻧﻨﻲ ﻓﻬﻤـﺖ
.ﻷن ﺷﻬــﺎدﺗــﻚ هﻲ درﺳﻲ
،ُأآﺜـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﻴــﻮخ ﻓـﻬﻤﺖ
.ﺖ وﺻﺎﻳـﺎك
ُ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﺒ
ﺖ
ُ ﻣـﻦ آـﻞ ﻃﺮﻳـﻖ ﺧﺒﻴـﺚ ﻣﻨﻌـ
.ﻲ ﻟﻜﻲ أﺣﻔـﻆ آﻼﻣـﻚ
ّ رﺟﻠ
 ﻷﻧــﻚ،ﻋـﻦ آﻼﻣـﻚ ﻟـﻢ أﺣــﺪ
.ﺖ ﻟﻲ ﻧـﺎﻣــﻮﺳــﺎ
َ وﺿﻌـ
،إن آﻠﻤـﺎﺗـﻚ ﺣﻠـﻮة ﻓﻲ ﺣـﻠﻘﻲ
أﻓﻀﻞ ﻣـﻦ اﻟﻌﺴﻞ واﻟﺸﻬـﺪ ﻓﻲ
،ُ ﻣﻦ وﺻﺎﻳـﺎك ﺗـﻔﻄﻨﺖ.ﻓﻤﻲ
.ﻓﻠﻬـﺬا أﺑﻐﻀﺖ آـﻞ ﻃﺮق اﻟﻈﻠـﻢ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ
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14) Uw woord is een lamp voor
mijn voet en een licht op mijn pad.
Ik heb gezworen, en ik zal het
gestand
doen,
dat
ik
uw
rechtvaardige verordeningen zal
onderhouden.
Ik ben al te zeer verdrukt, o Here,
maak mij levend naar uw woord.
Heb welbehagen, Here, in de
vrijwillige offers van mijn mond,
en leer mij uw verordeningen.
Mijn leven is bestendig in gevaar,
maar uw wet vergeet ik niet.
Goddelozen leggen mij een strik,
maar van uw bevelen dwaal ik
niet af. Uw getuigenissen heb ik
voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns
harten
Ik neig mijn hart om uw
inzettingen te doen, voor altoos,
ten einde toe.

ﻟــﺮﺟـﻠﻲ
ﻣﺼﺒﺎح
(14)
.آـﻼﻣــﻚ وﻧــﻮر ﻟﺴﺒـﻠﻲ
ﺣـﻠﻔـﺖ ﻓـﺄﻗـﻤـﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻔـﻆ
.أﺣﻜــﺎم ﻋــﺪﻟــﻚ
،ﺗـﺬﻟـﻠـﺖ ﺟـﺪا إﻟﻰ اﻟﻐـﺎﻳـﺔ ﻳﺎرب
 ﺗﻌﻬــﺪات ﻓـﻤﻲ.أﺣـﻴﻨﻲ آﻘـﻮﻟـﻚ
 وأﺣﻜـﺎﻣــﻚ،ﺑـﺎرآﻬــﺎ ﻳــﺎرب
.ﻋـﻠﻤﻨﻲ
،ﻧـﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻳـﺪﻳـﻚ آـﻞ ﺣﻴــﻦ
 أﺧـﻔﻰ،َوﻧـﺎﻣـﻮﺳــﻚ ﻟــﻢ أﻧـﺲ
 وﻟــﻢ أﺿﻞ،اﻟﺨﻄـﺎة ﻟﻲ ﻓﺨــﺎ
.ﻋــﻦ وﺻﺎﻳــﺎك
،ورﺛـﺖ ﺷﻬـﺎداﺗــﻚ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
.ﻷﻧﻬــﺎ ﺑﻬﺠـﺔ ﻗـﻠﺒﻲ
ﻋـﻄﻔـﺖ ﻗـﻠﺒﻲ ﻷﺻﻨﻊ ﺑـﺮك إﻟﻰ
.اﻷﺑــﺪ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﻤﻜــﺎﻓــﺄة

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

15) Ik haat weifelaars, maar uw
wet heb ik lief. Gij zijt mijn
schuilplaats en mijn schild, ik
hoop op uw woord.

( ﻟﻤﺘﺠـﺎوزي اﻟﻨـﺎﻣـﻮس15)
.ﺖ وﻟﻨـﺎﻣـﻮﺳـﻚ أﺣـﺒﺒـﺖ
ُ أﺑﻐﻀ
.ﻷﻧـﻚ أﻧـﺖ ﻣﻌـﻴﻨﻲ وﻧـﺎﺻﺮي
.وﻋﻠﻰ آﻼﻣـﻚ ﺗـﻮآﻠـﺖ
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Wijkt van mij, gij boosdoeners,
opdat ik de geboden van mijn God
beware.
Schraag mij naar uw belofte,
opdat ik leve, laat mij met mijn
hoop niet beschaamd uitkomen.
Ondersteun mij, opdat ik verlost
worde, dan zal ik mij in uw
inzettingen bestendig verlustigen.
Gij verwerpt allen die van uw
inzettingen afdwalen, want hun
bedrog is ijdel.
Alle goddelozen der aarde doet gij
weg als schuim, daarom heb ik uw
getuigenissen lief.
Mijn vlees beeft van schrik voor
U, ik vrees voor uw oordelen.

اﺑﻌــﺪوا ﻋﻨﻲ أﻳﻬــﺎ اﻷﺷــﺮار
.ﻓـﺄﻓﺤﺺ ﻋــﻦ وﺻﺎﻳــﺎ إﻟﻬﻲ
ﻋـﻀـﺪﻧﻲ ﺣﺴـﺐ ﻗــﻮﻟــﻚ
.ﻓــﺄﺣﻴــﺎ وﻻ ﺗﺨﻴــﺐ رﺟــﺎﺋﻲ
 وأدرس ﻓﻲ،أﻋـﻨﻲ ﻓــﺄﺧـﻠـﺺ
.وﺻﺎﻳــﺎك آــﻞ ﺣﻴــﻦ
ﺖ ﺳﺎﺋــﺮ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺣــﺎدوا
َ رذﻟـ
ﻋــﻦ وﺻﺎﻳــﺎك ﻷن ﻓﻜــﺮهــﻢ
ﺖ ﺳـﺎﺋــﺮ
َ  ﻋﺼﺎة ﺣﺴﺒـ.ﻇﻠــﻢ
ﺖ
ُ  ﻓـﻠﻬــﺬا أﺣﺒﺒـ،ﺧﻄـﺎة اﻷرض
.ﺷﻬـﺎداﺗــﻚ ﻓﻲ آــﻞ ﺣﻴــﻦ
ﺳﻤـﺮ ﺧـﻮﻓــﻚ ﻓﻲ ﻟﺤﻤﻲ ﻷﻧﻲ
ﺖ
ُ ﻣـﻦ أﺣﻜـﺎﻣــﻚ ﺟــﺰﻋــ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

16) Ik heb recht en gerechtigheid
gedaan, geef mij niet over aan
mijn verdrukkers.
Wees borg voor uw knecht ten
goede, laten overmoedigen mij
niet verdrukken.
Mijn ogen smachten naar uw heil,
en naar het woord uwer
gerechtigheid.

ﺖ ﺣﻜﻤـﺎ وﻋـﺪﻻ
ُ ( ﻗـﺪ أﺟـﺮﻳ16)
ﻓــﻼ ﺗﺴﻠﻤﻨﻲ إﻟﻰ اﻟـﺬﻳــﻦ
.ﻳﻈﻠﻤــﻮﻧﻨﻲ
،آﻦ ﻟﻌـﺒـﺪك آﻔﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺨﻴـﺮ
.ﻲ اﻟﻤﺘﻜﺒـﺮون
ّ ﻟﺌـﻼ ﻳﺠـﻮ َز ﻋﻠ
ﻋﻴﻨﺎي ﻗـﺪ ذﺑـﻠﺘـﺎ ﻣـﻦ اﻧﺘﻈـﺎر
.ﺧـﻼﺻﻚ وﻗـﻮل ﻋـﺪﻟـﻚ
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Doe met uw knecht naar uw
goedertierenheid, en leer mij uw
inzettingen. Ik ben uw knecht,
geef mij verstand, opdat ik uw
getuigenissen kenne. Het is tijd
voor de Here om te handelen, zij
hebben uw wet verbroken.
Daarom heb ik uw geboden lief,
meer dan goud, ja dan fijn goud;
daarom houd ik al uw bevelen in
alles voor recht, ik haat elk
leugenpad.

اﺻﻨﻊ ﻣﻊ ﻋﺒـﺪك ﺣﺴﺐ
. وﺣﻘــﻮﻗــﻚ ﻋﻠﻤﻨﻲ،رﺣﻤﺘـﻚ
 ﻓﻬﻤﻨﻲ ﻓﺄﻋـﺮف،ﻋﺒـﺪك أﻧﺎ
ﻞ ﻓﻴـﻪ
ُ ﺖ ُﻳﻌﻤ
ٌ  إﻧﻪ وﻗ.ﺷﻬﺎداﺗـﻚ
. ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻧﻘﻀﻮا ﻧﺎﻣﻮﺳﻚ،ﻟﻠﺮب
ﺖ وﺻﺎﻳـﺎك
ُ ﻷﺟـﻞ هـﺬا أﺣﺒﺒ
،أﻓﻀﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺬهـﺐ واﻟﺠـﻮهـﺮ
وﻷﺟـﻞ هـﺬا ﺑﺎزاء آﻞ وﺻﺎﻳـﺎك
 وآــﻞ ﻃﺮﻳـﻖ ﻇﻠــﻢ،ُﺗﻘــﻮﻣﺖ
.ﺖ
ُ أﺑﻐﻀ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

17)
Wonderbaar
zijn
uw
getuigenissen, daarom bewaart ze
mijn ziel. Het openen van uw
woorden verspreidt licht, het geeft
de onverstandigen inzicht. Ik doe
mijn mond wijd open en hijg,
want ik verlang naar uw geboden.
Wend U tot mij en wees mij
genadig, zoals recht is voor wie
uw naam liefhebben.
Bevestig mijn schreden naar uw
toezegging, laat generlei onrecht
over mij heersen.

( ﻋﺠﻴﺒــﺔ هﻲ ﺷﻬـﺎداﺗـﻚ17)
.ﻟـﺬﻟـﻚ ﺣﻔﻈﺘﻬــﺎ ﻧـﻔـﺴﻲ
 وﻳﻔﻬـﻢ،إﻋﻼن أﻗـﻮاﻟـﻚ ﻳﻨﻴـﺮ ﻟﻲ
.اﻷﻃﻔـﺎل واﻟﺼﻐـﺎر
ﺖ ﻟﻲ
ُ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻬﻤﻲ واﺟﺘﺬﺑ
.ﺖ
ُ  ﻷﻧﻲ ﻟﻮﺻﺎﻳﺎك اﺷﺘـﻘ،روﺣـﺎ
ﻲ وارﺣﻤﻨﻲ آـﺮﺣﻤﺘـﻚ
ّ اﻧﻈـﺮ إﻟ
.ﻟﻠـﺬﻳــﻦ ﻳﺤﺒــﻮن اﺳﻤــﻚ
ﻗــﻮم ﺧﻄــﻮاﺗﻲ آـﻘــﻮﻟــﻚ ﻓـﻼ
.ي إﺛــﻢ
ﻳـﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ أ ﱡ
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Verlos mij van de verdrukking der
mensen, dan zal ik uw bevelen
onderhouden. Doe uw aanschijn
lichten over uw knecht, en leer mij
uw inzettingen. Mijn ogen vloeien
als waterbeken, omdat men uw
wet niet onderhoudt.

أﻧـﻘـﺬﻧﻲ ﻣﻦ ﻇﻠــﻢ اﻟﻨـﺎس ﻓﺄﺣﻔـﻆ
.وﺻﺎﻳــﺎك
أﺿﺊ ﺑـﻮﺟﻬـﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺒـﺪك
 ﻏـﺎﺻﺖ.وﻋـﻠﻤﻨﻲ ﺣﻘـﻮﻗــﻚ
،ﻋﻴﻨـﺎي ﻓﻲ ﻣﺠـﺎري اﻟﻤﻴـﺎﻩ
.ﻷﻧﻬـﻢ ﻟـﻢ ﻳﺤﻔﻈـﻮا ﻧﺎﻣـﻮﺳـﻚ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

18) Gij zijt rechtvaardig, Here; uw
verordeningen zijn waarachtig. In
gerechtigheid hebt Gij uw
getuigenissen geboden en in grote
trouw.
Mijn ijver verteert mij, omdat
mijn tegenstanders uw woorden
vergeten. Uw woord is geheel
gelouterd, uw knecht heeft het
lief. Ik ben klein en veracht, uw
bevelen vergeet ik niet.
Uw gerechtigheid is gerechtigheid
voor eeuwig, en uw wet is
waarheid.
Treffen mij nood en verdrukking,
dan zijn uw geboden mijn
verlustiging. Uw getuigenissen
zijn gerechtigheid voor eeuwig;
geef mij verstand, opdat ik leve.
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ﻳــﺎرب

أﻧﺖ

( ﻋـﺎدل18)
.وﻗﻀﺎؤك ﻣﺴﺘﻘﻴـﻢ
ﺖ آﺜﻴـﺮا ﺑﺎﻟﻌـﺪل واﻟﺤـﻖ
َ أوﺻﻴ
.اﻟﻠـﺬﻳـﻦ هﻤـﺎ ﺷﻬـﺎداﺗــﻚ

 ﻷن،ﻏﻴــﺮة ﺑﻴﺘــﻚ أآـﻠﺘﻨﻲ
.أﻋـﺪاﺋﻲ ﻧﺴـﻮا وﺻـﺎﻳــﺎك
 وﻋـﺒـﺪك،ﻣﻤﺤﺺ ﻗـﻮﻟـﻚ ﺟـﺪا
 ﺻﻐﻴـ ٌﺮ أﻧــﺎ وﻣـﺮذول.أﺣﺒـﻪ
.ﺲ
َ وﺣﻘــﻮﻗــﻚ ﻟــﻢ أﻧـ
،ﻋـﺪﻟـﻚ ﺣـﻖ هــﻮ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
.وآﻼﻣـﻚ ﺣـﻖ هــﻮ
،أدرآـﺎﻧﻲ
وﺷـﺪة
ﺿﻴـﻖ
.ووﺻﺎﻳــﺎك هﻲ درﺳﻲ
ﻋـﺎدﻟـﺔ هﻲ ﺷﻬـﺎداﺗـﻚ إﻟﻰ
. ﻓﻬﻤﻨﻲ ﻓـﺄﺣﻴــﺎ.اﻷﺑــﺪ
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Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

19) Ik roep van ganser harte;
antwoord
mij,
Here;
uw
inzettingen zal ik bewaren. Ik roep
U aan; verlos mij, dan zal ik uw
getuigenissen onderhouden.
Voor de morgenschemering roep
ik om hulp, op uw woord hoop ik.
Voor de nachtwaken beginnen,
keren mijn ogen zich naar uw
toezegging.
Hoor mijn stem, naar uw
goedertierenheid; Here, maak mij
levend naar uw recht.
Wie schanddaden najagen, zijn
nabij, verre houden zij zich van
uw wet; nabij zijt Gij, o Here, en
al uw geboden zijn waarheid.
Van oudsher weet ik uit uw
getuigenissen, dat Gij ze voor
eeuwig hebt vastgesteld.

،( ﺻﺮﺧﺖ ﻣـﻦ آﻞ ﻗـﻠﺒﻲ19)
 إﻧﻲ أﺑـﺘﻐﻲ.ﻓـﺎﺳﺘﺠﺐ ﻟﻲ ﻳﺎرب
ﺖ إﻟﻴـﻚ
ُ  ﺻﺮﺧـ.ﺣﻘـﻮﻗـﻚ
. ﻷﺣﻔـﻆ ﺷﻬـﺎداﺗـﻚ،ﻓﺨـﻠﺼﻨﻲ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.
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ﺖ
ِ ﺖ ﻗﺒـﻞ اﻟـﻮﻗـ
ُ ﺖ وﻗﻤـ
ُ ﺳﺒﻘـ
 وﻋﻠﻰ آـﻼﻣـﻚ،وﺻﺮﺧـﺖ
ﺖ ﻋﻴﻨﺎي وﻗـﺖ
ْ  ﺳﺒﻘـ.ﺖ
ُ ﺗﻮآﻠ
، ﻷﺗﻠـﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻗﻮاﻟﻚ،اﻟﺴﺤَﺮ
ﻳـﺎرب
ﺻﻮﺗﻲ
ﻓﺎﺳﻤﻊ
 وﺑﺤﺴﺐ أﺣﻜﺎﻣﻚ،آـﺮﺣﻤﺘـﻚ
 اﻗﺘـﺮب ﺑﺎﻹﺛـﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ.أﺣﻴﻨﻲ
 وﻋــﻦ ﻧـﺎﻣـﻮﺳــﻚ،ﻳﻄـﺮدوﻧﻨﻲ
، ﻗـﺮﻳﺐ أﻧﺖ ﻳـﺎرب.اﺑﺘﻌـﺪوا
.وآـﻞ وﺻﺎﻳــﺎك ﺣــﻖ هﻲ
ﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺎداﺗـﻚ
ُ ﻣﻨـﺬ اﻟﺒـﺪء ﻋﺮﻓـ
.أﻧـﻚ إﻟﻰ اﻟـﺪهــﺮ أﺳﺴﺘﻬــﺎ
اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ
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20) Zie mijn ellende en red mij,
want uw wet vergeet ik niet.
Voer mijn rechtsgeding en verlos
mij, maak mij levend naar uw
belofte. Het heil is verre van de
goddelozen, want zij zoeken uw
inzettingen niet.
Uw barmhartigheid is groot, o
Here, maak mij levend naar uw
verordeningen.
Talrijk zijn mijn vervolgers en
mijn tegenstanders, doch van uw
getuigenissen wijk ik niet af.
Zie ik afvalligen, dan voel ik
afschuw, daar zij uw woord niet
onderhouden. Zie, hoe ik uw
bevelen liefheb; Here, maak mij
levend naar uw goedertierenheid.
Heel uw woord is de waarheid, al
uw rechtvaardige verordeningen
zijn voor eeuwig.

رأﻳـﺖ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳـﻔﻬﻤــﻮن
 ﻷﻧﻬــﻢ ﻷﻗـﻮاﻟـﻚ ﻟــﻢ،ﻓـﺎآﺘﺄﺑﺖ
 ﻓـﺈﻧﻲ، اﻧﻈـﺮ ﻳـﺎرب.ﻳﺤﻔﻈـﻮا
 ﺑـﺮﺣﻤﺘـﻚ.أﺣﺒﺒـﺖ وﺻﺎﻳـﺎك
.ﻳـﺎرب أﺣﻴﻨﻲ
 وإﻟﻲ اﻷﺑــﺪ،ٌﺑـﺪء آﻼﻣـﻚ ﺣــﻖ
.آــﻞ أﺣﻜــﺎم ﻋــﺪﻟــﻚ

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ
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( اﻧﻈـﺮ إﻟﻰ ﻣﺬﻟﺘﻲ20)
 ﻓﺈﻧﻲ ﻟـﻢ أﻧـﺲ،وأﻧﻘـﺬﻧﻲ
 اﺣﻜﻢ ﻟﻲ ﻓﻲ دﻋـﻮاي.ﻧﺎﻣﻮﺳــﻚ
. ﻣﻦ أﺟﻞ آﻼﻣـﻚ أﺣﻴﻨﻲ.وﻧﺠﻨﻲ
،ﺑﻌﻴـﺪ هـﻮ اﻟﺨﻼص ﻋـﻦ اﻟﺨﻄﺎة
.ﻷﻧﻬﻢ ﻟـﻢ ﻳﻄﻠﺒــﻮا ﺣﻘــﻮﻗــﻚ
.رأﻓﺘـﻚ آﺜﻴـﺮة ﺟـﺪا ﻳـﺎرب
.ﺣﺴـﺐ أﺣﻜﺎﻣـﻚ أﺣﻴﻨﻲ
اﻟـﺬﻳــﻦ
ُهـ ُﻢ
آﺜﻴـﺮون
،وﻳﺤـﺰﻧـﻮﻧﻨﻲ
ﻳﻀﻄﻬـﺪوﻧﻨﻲ
.وﻋـﻦ ﺷﻬـﺎداﺗـﻚ ﻟـﻢ أﺟﻨـﺢ
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21) Vorsten vervolgen mij zonder
oorzaak, maar mijn hart vreest
voor uw woorden.
Ik verblijd mij over uw woord als
iemand die rijke buit vindt. Ik haat
en verafschuw leugen, maar uw
wet heb ik lief.
Zevenmaal daags loof ik U om uw
rechtvaardige verordeningen.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben
grote vrede, er is voor hen geen
struikelblok.
Op uw heil hoop ik, o Here, en uw
geboden doe ik. Mijn ziel
onderhoudt uw getuigenissen, ik
heb ze hartelijk lief. Uw bevelen
en uw getuigenissen onderhoud ik,
want al mijn wegen zijn voor U.

ﺖ ﺧـﻼﺻﻚ ﻳــﺎرب
ُ ﺗـﻮﻗﻌـ
ﺖ
ْ  ﺣﻔﻈ.ووﺻﺎﻳـﺎك أﺣﺒﺒﺘﻬـﺎ
.ﻧﻔﺴﻲ ﺷﻬﺎداﺗـﻚ وأﺣﺒﺒﺘﻬـﺎ ﺟـﺪا
،ﺖ وﺻﺎﻳـﺎك وﺷﻬـﺎداﺗـﻚ
ُ ﺣﻔﻈ
.وآﻞ ﻃـﺮﻗﻲ أﻣـﺎﻣـﻚ ﻳـﺎرب

Glorie zij aan U, die de mens
liefheeft.

اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
(... )ذآﺼﺎﺳﻲ ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺜﺮوﺑﻲ

22) Mijn geroep nadere voor uw
aanschijn, o Here; geef mij
verstand naar uw woord. Mijn
smeking kome voor uw aanschijn,
red mij naar uw belofte.
Mijn lippen zullen overvloeien
van lof, want Gij zult mij uw
inzettingen leren.

( ﻓـﻠﺘـﺪن وﺳﻴﻠﺘﻲ ﻗـﺪاﻣـﻚ22)
. آﻘـﻮﻟـﻚ ﻓﻬﻤﻨﻲ،ﻳـﺎرب
ﻓـﻠﺘﺪﺧـﻞ ﻃـﻠـﺒﺘﻲ إﻟﻰ ﺣﻀﺮﺗـﻚ
.أﺣﻴﻨﻲ
آﻜـﻠﻤﺘـﻚ
،ﻳـﺎرب
ﺗـﻔﻴـﺾ ﺷﻔﺘـﺎي اﻟﺴﺒـﺢ إذا ﻣـﺎ
.ﻋـﻠﻤﺘﻨﻲ ﺣﻘـﻮﻗــﻚ

238

( اﻟـﺮؤﺳـﺎء اﺿﻄﻬـﺪوﻧﻲ21)
.ﺑــﻼ ﺳﺒـﺐ
 أﺑﺘﻬـﺞ.ﻣﻦ أﻗـﻮاﻟـﻚ ﺟـﺰع ﻗـﻠﺒﻲ
أﻧـﺎ ﺑﻜﻼﻣـﻚ آﻤـﻦ وﺟـﺪ ﻏﻨـﺎﺋـ َﻢ
،ﺖ اﻟﻈـﻠـﻢ ورذﻟﺘﻪ
ُ  أﺑﻐـﻀ.آﺜﻴـﺮة
.أﻣﺎ ﻧﺎﻣـﻮﺳـﻚ ﻓـﺄﺣﺒﺒﺘـﻪ
ﺳﺒـﻊ ﻣـﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﻬـﺎر ﺳﺒﺤﺘـﻚ
.ﻋﻠﻰ أﺣﻜـﺎم ﻋـﺪﻟـﻚ
ﻓﻠﻴﻜـﻦ ﺳﻼم ﻋﻈﻴـﻢ ﻟﻠـﺬﻳـﻦ
. وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺷـﻚ،ﻳﺤﺒـﻮن اﺳﻤـﻚ
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Mijn tong zal uw woord bezingen,
want al uw geboden zijn
gerechtigheid.
Uw hand zij mij ter hulpe, want
uw bevelen heb ik verkozen.
Naar uw heil verlang ik, o Here,
uw wet is mijn verlustiging.
Mijn ziel leve, en love U, mogen
uw verordeningen mij helpen.
Ik heb gedwaald als een verloren
schaap, zoek uw knecht, want uw
geboden
vergeet
ik
niet.
Halleluja.
¡¡¡
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ﻟﺴـﺎﻧﻲ ﻳـﻨﻄـﻖ ﺑﺄﻗــﻮاﻟـﻚ ﻷن
.ﺟﻤﻴـﻊ وﺻﺎﻳــﺎك ﻋــﺎدﻟـﺔ
ﻟﺘﻜـﻦ ﻳــﺪك ﻟﺨﻼﺻﻲ ﻷﻧﻨﻲ
.اﺷﺘﻬﻴـﺖ وﺻﺎﻳــﺎك
،ﺖ إﻟﻰ ﺧﻼﺻﻚ ﻳــﺎرب
ُ اﺷـﺘـﻘـ
.وﻧـﺎﻣــﻮﺳـﻚ هـﻮ ﺗــﻼوﺗﻲ
،وﺗﺴﺒﺤـﻚ
ﻧـﻔـﺴﻲ
ﺗﺤﻴـﺎ
.وأﺣﻜﺎﻣـﻚ ﺗﻌـﻴﻨﻴﻨﻲ
،ﺿﻠـﻠﺖ ﻣﺜـﻞ اﻟﺨـﺮوف اﻟﻀﺎل
ﻓـﺈﻧﻲ
،ﻋـﺒـﺪك
ﻓـﺎﻃﻠــﺐ
.ﺲ
َ أﻧــ
ﻟــﻢ
ﻟــﻮﺻﺎﻳــﺎك
.هﻠﻠﻴـﻠﻮﻳــﺎ
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Matteüs, zijn zegen
zij met ons. Amen.

ﻣﺘﻰ

(Matteüs 25:1-13)
Dan zal het Koninkrijk der
hemelen vergeleken worden met
tien maagden, die haar lampen
namen
en
uittrokken,
de
bruidegom tegemoet.
En vijf van haar waren dwaas en
vijf waren wijs.
Want de dwaze namen haar
lampen mede, maar geen olie;
doch de wijze namen olie in haar
kruiken, met haar lampen.

(13-1 : 25 )إﻧﺠﻴــﻞ ﻣﺘﻰ
 ﻳـﺸﺒــﻪ ﻣﻠـﻜـﻮت،ٍﺣـﻴـﻨﺌـﺬ
اﻟﺴﻤـﻮات ﻋــﺸـﺮ ﻋــﺬارى
أﺧــﺬن ﻣﺼﺎﺑـﻴﺤﻬـﻦ وﺧـﺮﺟـﻦ
.ﻻﺳﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟﻌـﺮﻳــﺲ
ﺧﻤﺲ ﻣﻨﻬـﻦ آـﻦ ﺟـﺎهـﻼت
 ﻓـﺄﺧـﺬت.وﺧﻤﺲ ﺣﻜﻴﻤــﺎت
اﻟﺠﺎهـﻼت ﻣﺼﺎﺑﻴﺤَﻬـﻦ وﻟــﻢ
 وأﻣـﺎ.ﻳـﺄﺧـﺬن ﻣﻌﻬـﻦ زﻳﺘـﺎ
اﻟﺤﻜﻴﻤـﺎت ﻓـﺄﺧـﺬن زﻳﺘــﺎ ﻓﻲ
.ﺁﻧﻴﺘﻬــﻦ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻬــﻦ
وﻟﻤﺎ أﺑﻄﺄ اﻟﻌـﺮﻳـﺲ ﻧﻌﺴـﻦ
.آﻠﻬـﻦ وﻧﻤـﻦ
وﻟﻤـﺎ اﻧـﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴــﻞ ﺻﺎر
 هــﻮذا اﻟﻌـﺮﻳـﺲ ﻗــﺪ:ﺻــﺮاخ
.أﻗﺒــﻞ ﻓـﻘﻤـﻦ وأﺧﺮﺟـﻦ ﻟﻠﻘـﺎﺋﻪ
ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻗـﺎﻣﺖ أوﻟﺌــﻚ اﻟﻌــﺬارى
ﺟﻤﻴﻌـﺎ وزﻳــ ﱠ
.ﻦ ﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻬــﻦ

Terwijl de bruidegom uitbleef,
werden zij allen slaperig en
sliepen in.
En midden in de nacht klonk een
geroep: De bruidegom, zie, gaat
uit hem tegemoet!
Toen stonden al die maagden op
en brachten haar lampen in orde.

240

ﻣﻦ إﻧﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ
 أﻣﻴﻦ.اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ
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De bruidegom, zie, gaat uit hem
tegemoet!
Toen stonden al die maagden op
en brachten haar lampen in orde.
En de dwaze zeiden tot de wijze:
Geeft ons van uw olie, want onze
lampen gaan uit.
Maar de wijze antwoordden en
zeiden: Neen, er mocht niet
genoeg zijn voor ons en voor u;
gaat liever naar de verkopers en
koopt voor uzelf.
Doch terwijl ze heengingen om te
kopen, kwam de bruidegom, en
die gereed waren, gingen met hem
de bruiloftszaal binnen, en de deur
werd gesloten.
Later kwamen ook de andere
maagden en zeiden: Heer, heer,
doe ons open!
Maar hij antwoordde en zeide:
Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.
Waakt dan, want gij weet de dag
noch het uur.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.
¡¡¡
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هـﻮذا اﻟﻌـﺮﻳﺲ ﻗـﺪ أﻗﺒـﻞ ﻓـﻘﻤـﻦ
.وأﺧـﺮﺟـﻦ ﻟﻠﻘـﺎﺋـﻪ
ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻗـﺎﻣﺖ أوﻟﺌـﻚ اﻟﻌـﺬارى
.ﻦ ﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻬــﻦ
ﺟﻤﻴﻌـﺎ وزﻳــ ﱠ
ﻓﻘـﺎﻟـﺖ اﻟﺠـﺎهـﻼت ﻟﻠﺤﻜﻴﻤـﺎت
أﻋﻄﻴﻨﻨـﺎ ﻣـﻦ زﻳﺘﻜـﻦ ﻓـﺈن
.ﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻨـﺎ ﺗـﻨﻄﻔﺊ
:ﻓـﺄﺟﺎﺑﺖ اﻟﺤﻜﻴﻤـﺎت ﻗـﺎﺋــﻼت
،ﻟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻨــﺎ وإﻳﺎآـﻦ
ﻓـﺎذهﺒــﻦ ﺑﺎﻟﺤـﺮي إﻟﻰ اﻟﺒـﺎﻋــﺔ
.واﺑﺘﻌــﻦ ﻟﻜــﻦ
ﻓـﻠﻤـﺎ ذهﺒــﻦ ﻟﻴـﺒﺘﻌــﻦ ﺟــﺎء
اﻟﻌــﺮﻳـﺲ واﻟﻤﺴﺘﻌــﺪات دﺧﻠــﻦ
ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻌــﺮس وأﻏِﻠــﻖ
.اﻟﺒــﺎب
وأﺧﻴــﺮا ﺟﺎءت ﺑﻘﻴـﺔ اﻟﻌــﺬارى
 رﺑﻨـﺎ رﺑﻨـﺎ اﻓـﺘﺢ:أﻳﻀﺎ ﻗـﺎﺋـﻼت
: أﻣﺎ هـﻮ ﻓﺄﺟـﺎب وﻗـﺎل.ﻟﻨـﺎ
اﻟﺤـﻖ أﻗـﻮل ﻟﻜـﻦ إﻧﻲ ﻻ
 ﻓـﺎﺳﻬـﺮوا إذن ﻷﻧﻜـﻢ.أﻋـﺮﻓﻜــﻦ
ﻻ ﺗﻌـﺮﻓـﻮن اﻟﻴـﻮم وﻻ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ
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Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.

ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ

LITANIEËN
Gebeden na het Evangelie
Zie, de Bruidegom komt midden
in de nacht. Zalig de dienaar, die
Hij wakend vindt. Doch degene
die Hij slapend vindt is niet
waardig met Hem mee te gaan.
Zie toe, mijn ziel, dat u niet wordt
overmand door slaap en daardoor
buiten het koninkrijk wordt
geworpen, maar blijf waken en
roep uit zeggende:
"Heilig, heilig, heilig zijt Gij, o
God." Omwille van de Moeder
Gods, ontferm U over ons.
Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
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ﻳﻘـﻮل اﻟﻤﺼﻠﻲ هـﺬﻩ اﻟﻘـﻄـﻊ
هـﺎ هـﻮ ذا اﻟﻌـﺮﻳـﺲ ﻳـﺄﺗﻲ ﻓﻲ
 ﻃـﻮﺑﻰ ﻟﻠﻌـﺒـﺪ،ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴـﻞ
 أﻣـﺎ اﻟـﺬي.اﻟـﺬي ﻳﺠـﺪﻩ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈـﺎ
 ﻓـﺈﻧﻪ ﻏﻴــﺮ،ﻳﺠـﺪﻩ ﻣﺘﻐﺎﻓـﻼ
.ﻣﺴﺘﺤـﻖ اﻟﻤﻀﻲ ﻣﻌــﻪ
ﻓـﺎﻧﻈـﺮي ﻳـﺎ ﻧـﻔﺴﻲ ﻟﺌـﻼ ﺗـﺜﻘـﻠﻲ
ﺧـﺎرج
ﻓـﺘﻠـﻘﻲ
،ﻧـﻮﻣـﺎ
 ﺑــﻞ اﺳﻬــﺮي.اﻟﻤﻠﻜــﻮت
:واﺻـﺮﺧﻲ ﻗـﺎﺋـﻠــﺔ
ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس أﻧـﺖ ﻳـﺎ
 ﻣـﻦ أﺟــﻞ واﻟــﺪة اﻹﻟـﻪ،اﻟﻠـﻪ
.ارﺣﻤﻨـﺎ
اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى
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Mijn
ziel,
overdenk
die
vreeswekkende dag, ontwaak en
ontsteek uw lamp met de olie van
vreugde, want u weet niet
wanneer de stem u zal toeroepen:
"Zie, daar is de Bruidegom."

ﺗـﻔﻬﻤﻲ ﻳـﺎ ﻧـﻔﺴﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮ َم
 وأﺿﻴﺌﻲ،اﻟـﺮهـﻴﺐ واﺳـﺘﻴﻘﻈﻲ
.ﻣﺼﺒـﺎﺣـﻚ ﺑـﺰﻳـﺖ اﻟﺒﻬﺠـﺔ
ﻷﻧـﻚ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻴـﻦ ﻣﺘﻰ ﻳـﺄﺗﻲ
 هـﺎ:ﻧﺤـﻮك اﻟﺼﻮت اﻟﻘـﺎﺋـﻞ
.هــﻮ ذا اﻟﻌـﺮﻳـﺲ ﻗـﺪ أﻗﺒــﻞ
،ﻓـﺎﻧﻈـﺮي ﻳـﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻻ ﺗـﻨﻌﺴﻲ
ﻟﺌﻼ ﺗـﻘـﻔﻲ ﺧـﺎرﺟـﺎ ﻗـﺎرﻋـﺔ ﻣﺜـﻞ
،اﻟﺨﻤـﺲ اﻟﻌـﺬارى اﻟﺠـﺎهـﻼت

Zie dus toe, mijn ziel, dat u niet
sluimert, zodat u niet buiten staat
te kloppen net als de vijf dwaze
maagden.
Maar blijf waken, smekend dat u
Christus de Heer met een gevulde
oliekruik tegemoet mag treden en
Hij u begenadigt met Zijn ware
goddelijke bruiloft.

ﺑـﻞ اﺳﻬـﺮي ﻣﺘﻀﺮﻋـﺔ ﻟﻜﻲ
ﺗـﻠﺘـﻘﻲ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟـﺮب ﺑـﺪهــﻦ
 وﻳﻨﻌــﻢ ﻋـﻠﻴــﻚ ﺑﻌــﺮس،دﺳـﻢ
.ﻣﺠـﺪﻩ اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺤﻘـﻴﻘـﻲ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

O
Maagd,
Moeder
Gods,
onwankelbare vesting, verijdel de
samenzwering van de tegenstanders en keer het verdriet van
uw dienaren om in vreugde.
Versterk onze stad, verdedig onze
overheden en bid voor de vrede
van de wereld, want u bent onze
hoop, o Moeder Gods.

أﻧﺖ هﻲ ﺳـﻮر ﺧﻼﺻﻨﺎ ﻳﺎ واﻟـﺪة
اﻹﻟﻪ اﻟﻌﺬراء اﻟﺤﺼﻦ اﻟﻤﻨﻴﻊ ﻏﻴﺮ
،اﻟﻤﻨﺜﻠﻢ أﺑﻄﻠﻲ ﻣﺸﻮرة اﻟﻤﻌﺎﻧﺪﻳـﻦ
وﺣـﺰن ﻋﺒﻴـﺪك ردﻳﻪ إﻟﻰ ﻓـﺮح
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وﺣﺼﻨﻲ ﻣـﺪﻳﻨﺘﻨـﺎ )دﻳﺮﻧﺎ( وﻋـﻦ
،ﻣﻠﻮآﻨــﺎ )رؤﺳﺎﺋﻨـﺎ( ﺣـﺎرﺑﻲ
 ﻷﻧـﻚ،وﺗﺸﻔﻌﻲ ﻋـﻦ ﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻢ
.أﻧﺖ هﻲ رﺟﺎؤﻧـﺎ ﻳﺎ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ
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Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

O Hemelse Koning, Trooster,
Geest der waarheid, alomtegenwoordig, die alles vervult, Schat
van het goede, Gever van het
leven; kom, gewaardig U in ons te
wonen en reinig ons van alle smet,
o goede Heer, en verlos onze
zielen.

،أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﻠـﻚ اﻟﺴﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌــﺰى
 اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ آﻞ،روح اﻟﺤـﻖ
 آﻨــﺰ،ﻣﻜﺎن واﻟﻤﺎﻟﺊ اﻟﻜﻞ
، وﻣﻌﻄﻰ اﻟﺤﻴـﺎة،اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت
،هﻠــﻢ ﺗـﻔﻀﻞ وﺣـﻞ ﻓـﻴﻨــﺎ
وﻃﻬـﺮﻧــﺎ ﻣـﻦ آﻞ دﻧﺲ أﻳﻬـﺎ
. وﺧﻠﺺ ﻧـﻔـﻮﺳﻨــﺎ،اﻟﺼﺎﻟﺢ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Zoals U met Uw discipelen was, o
Verlosser, en hen de vrede gaf,
kom, wees ook met ons en schenk
ons Uw vrede, verlos ons en red
onze zielen.

آﻤﺎ آﻨﺖ ﺗﻼﻣﻴﺬك أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺨﻠﺺ
 هﻠـﻢ أﻳﻀﺎ آﻦ،وأﻋﻄﻴﺘﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﻣﻌﻨـﺎ واﻣﻨﺤﻨـﺎ ﺳﻼﻣـﻚ وﺧﻠﺼﻨـﺎ
.وﻧﺞ ﻧـﻔــﻮﺳﻨــﺎ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

Wanneer wij in Uw heilige tempel
staan, worden wij gerekend tot
hen die in de hemel staan.
O Moeder Gods, u bent de poort
des hemels, open voor ons de
poort van genade.

إذا ﻣﺎ وﻗـﻔـﻨـﺎ ﻓﻲ هﻴﻜﻠـﻚ
اﻟﻤﻘــﺪس ﻧﺤﺴﺐ آﺎﻟﻘﻴــﺎم ﻓﻲ
.اﻟﺴﻤﺎء
 أﻧﺖ هﻲ ﺑﺎب،ﻳﺎ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ
. اﻓﺘﺤﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺎب اﻟـﺮﺣﻤﺔ،اﻟﺴﻤﺎء

@@@
244

ﺗـﺴﺒـﺤـﺔ ﻧـﺼـﻒ اﻟـﻠـﻴــﻞ

Gebeden van middernacht

Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal

:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)

SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.
O Heer, God der machten, wees
met ons, want wij hebben geen
andere bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.
Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,de
verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is. Handel volgens Uw
genade, o Heer, en niet naar onze
zonden.
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 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠـﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠـﺪك وآﺮاﻣﺘﻚ
ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آـﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
ﺣـﻞ واﻏـﻔـﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨـﺎهـﺎ ﺑﻤﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻲ
 اﻟﺨﻔﻴــﺔ،ﻓﻌﻠﻨـﺎهــﺎ ﺑﻐﻴــﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
 ﻳــﺎرب اﻏـﻔــﺮهــﺎ.واﻟﻈﺎهــﺮة
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ اﻟـﻘــﺪوس،ﻟﻨﺎ
 آـﺮﺣﻤﺘـﻚ.اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.ﻳﺎرب وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
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Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt …

@@@
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واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜﺮ
... اﻟﺴﻤــﻮات
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TWEEDE DIENST
Dan wordt gezegd:

ﺑـــﺪء اﻟﺼـــﻼة

De lofprijzing van Middernacht
offer ik aan Christus, mijn
Koning en God en vraag Hem
vergeving van mijn zonden.
Uit de Psalmen van David de
Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.
Alle psalmen van Vespers (elfde
uur) worden gebeden (blz. 141 en
verder) met uitzondering van de
psalmen 116 en 117.
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ﺗﺴﺒﺤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
 أﻗـﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ،اﻟﻠﻴـﻞ اﻟﻤﺒﺎرك
 وأرﺟـﻮﻩ أن ﻳﻐﻔـﺮ،ﻣﻠﻜﻲ واﻟﻬﻲ
.ﻟﻲ ﺧﻄـﺎﻳـﺎي
ﻣﻦ ﻣـﺰاﻣﻴــﺮ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ داود اﻟﻨﺒﻲ
.ﺑﺮآﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أﻣﻴــﻦ
ﺗـﺘـﻠﻰ ﻣـﺰاﻣﻴـﺮ ﺻﻼة اﻟﻐـﺮوب
( ﻣـــﺎ ﻋــﺪا141 )ﺻﻔﺤـﺔ
اﻟﻤـﺰﻣـﻮران اﻷوﻻن رﻗـﻤﻲ
.( 117 ، 116 )

ﺗـﺴﺒـﺤـﺔ ﻧـﺼـﻒ اﻟـﻠـﻴــﻞ
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons. Amen.

ﻣﻦ إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨـﺎ ﻟـﻮﻗـﺎ اﻟﺒﺸﻴـﺮ
. أﻣﻴـﻦ.ﺑـﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ

(Lucas 7:36-50)
Een der Farizeeën nodigde Hem
om bij hem te komen eten; en Hij
kwam in het huis van de Farizeeër
en ging aanliggen.
En zie een vrouw, die in de stad
als zondares bekend stond,
bemerkte, dat Hij aan tafel was in
het huis van de Farizeeër.En zij
bracht een albasten kruik met
mirre, en zij ging wenende achter
Hem staan, bij zijn voeten, en
begon met haar tranen zijn voeten
nat te maken en droogde ze af met
haar hoofdhaar, en kuste zijn
voeten en zalfde ze met de mirre.
Toen de Farizeeër, die Hem
genodigd had, dat zag, zeide hij
bij zichzelf:

(50-36 :7 )إﻧﺠﻴـﻞ ﻟـﻮﻗـﺎ
ﺛـﻢ ﺳﺄﻟـﻪ أﺣـﺪ اﻟﻔـﺮﻳﺴﻴﻴـﻦ أن
 ﻓـﻠﻤـﺎ دﺧـﻞ ﺑﻴـﺖ.ﻳـﺄآـﻞ ﻣﻌﻪ
.اﻟﻔـﺮﻳﺴﻲ اﺗﻜـﺄ
وإذا اﻣـﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤـﺪﻳﻨـﺔ آﺎﻧﺖ
.ﺧـﺎﻃﺌـﺔ
ﺖ أﻧـﻪ ﻣﺘﻜﺊ ﻓﻲ ﺑﻴـﺖ
ْ ﻓـﻠﻤـﺎ ﻋـﻠﻤ
 أﺧـﺬت ﻗـﺎرورة،اﻟﻔــﺮﻳﺴﻲ
ﺖ ﻣﻦ وراﺋــﻪ ﻋﻨــﺪ
ْ ﻃﻴﺐ ووﻗـﻔـ
 وﺑــﺪأت ﺗﺒــﻞ،رﺟﻠﻴﻪ ﺑﺎآﻴــﺔ
ﻗــﺪﻣﻴـﻪ ﺑـﺪﻣﻮﻋﻬــﺎ وﺗﻤﺴﺤﻬﻤـﺎ
 وآﺎﻧﺖ ﺗـﻘﺒـﻞ،ﺑﺸﻌـﺮ رأﺳﻬــﺎ
.ﻗـﺪﻣﻴـﻪ وﺗـﺪهﻨﻬﻤـﺎ ﺑـﺎﻟﻄﻴـﺐ
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ﻓـﻠﻤﺎ رأى اﻟﻔــﺮﻳﺴﻲ اﻟـﺬي دﻋـﺎﻩ
:)ذﻟـﻚ( ﻗـﺎل ﻣﺤـﺪﺛـﺎ ﻧـﻔـﺴـﻪ
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Indien deze de profeet was, zou
Hij wel weten, wie en wat deze
vrouw is, die Hem aanraakt: dat
zij een zondares is.
En Jezus antwoordde en zeide tot
hem: Simon, Ik heb u iets te
zeggen. Hij zeide: Meester, zeg
het. Een schuldeiser had twee
schuldenaars. De een was hem
vijfhonderd schellingen schuldig,
de ander vijftig.
Toen zij niet konden betalen,
schonk hij het hun beiden. Wie
van hen zal hem dan het meest
liefhebben? Simon antwoordde en
zeide: Ik onderstel, hij, aan wie hij
het meeste geschonken heeft.
Hij zeide tot hem: Gij hebt juist
geoordeeld.
En Zich naar de vrouw wendende,
zeide Hij tot Simon: Ziet gij deze
vrouw? Ik ben in uw huis gekomen;
water voor mijn voeten hebt gij Mij
niet gegeven, maar zij heeft met
tranen mijn voeten nat gemaakt en
ze met haar haren afgedroogd.
Een kus hebt gij Mij niet gegeven,
maar zij heeft, van dat Ik
binnengekomen
ben,
niet
opgehouden mijn voeten te kussen.
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ﻟـﻮ آـﺎن هـﺬا ﻧﺒﻴـﺎ ﻟﻌﻠـﻢ ﻣـﻦ هﻲ
 وﻣـﺎ،هـﺬﻩ اﻟﻤـﺮأة اﻟﺘﻲ ﻟﻤﺴﺘـﻪ
. إﻧﻬــﺎ ﺧـﺎﻃﺌــﺔ،ﺣـﺎﻟﻬــﺎ
 ﻳـﺎ:ﻓـﺄﺟﺎب ﻳﺴـﻮع وﻗـﺎل ﻟـﻪ
ﺳﻤﻌﺎن ﻋﻨـﺪي آﻠﻤـﺔ أﻗـﻮﻟﻬـﺎ
: ﻗــﺎل. ﻗـﻞ ﻳﺎ ﻣﻌﻠــﻢ: ﻓﻘـﺎل.ﻟـﻚ
آـﺎن ﻟـﺪاﺋـﻦ ﻣـﺪﻳﻨـﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟـﻮاﺣـﺪ ﺧﻤﺴﻤـﺎﺋﺔ دﻳﻨـﺎر وﻋﻠﻰ
،اﻵﺧـﺮ ﺧﻤﺴـﻮن
وإذ ﻟــﻢ ﻳﻜـﻦ ﻟﻬﻤـﺎ ﻣـﺎ ﻳـﻮﻓﻴـﺎن
.ﺳﺎﻣﺤﻬﻤـﺎ آﻠﻴﻬﻤــﺎ
ﻓﻤـﻦ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻳﺤﺒــﻪ أآﺜــﺮ؟
ﻦ
 أﻇـ ﱡ:أﺟـﺎب ﺳﻤﻌـﺎن وﻗــﺎل
.اﻟــﺬي ﺳــﺎﻣﺤﻪ ﺑﺎﻷآﺜــﺮ
.ﺖ
َ  ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﺣﻜﻤـ:ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ
ﺛــﻢ اﻟﺘﻔــﺖ إﻟﻰ اﻟﻤـﺮأة وﻗــﺎل
 أﺗــﺮى هــﺬﻩ اﻟﻤـﺮأة؟:ﻟﺴﻤﻌﺎن
ﺖ ﺑﻴﺘــﻚ وﻣـﺎء ﻟـﺮﺟـﻠﻲ
ُ ﺧـﻠـ
َ َد
ﺖ
ْ  أﻣــﺎ هﻲ ﻓـﻘــﺪ ﻏﺴﻠـ،ِﻟــﻢ ﺗﻌﻂ
ﺑﺎﻟـﺪﻣــﻮع رﺟﻠﻲ وﻣﺴﺤﺘﻬﻤــﺎ
.ﺑﺸﻌـﺮهــﺎ
 أﻣـﺎ هﻲ ﻓـﻤﻨـ ُﺬ،ﻟـﻢ ﺗُـﻘﺒَّـﻞ ﻓـﻤﻲ
ﻒ ﻋـﻦ
ﻚ ﻟـﻢ ﺗﻜـ ﱠ
َ ﺖ ﺑﻴﺘـ
ْ َدﺧَـﻠـ
.ﻲ
ﻞ ﻗــﺪﻣ ﱠ
ِ ﺗـﻘـﺒﻴــ
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Gebeden van middernacht

Met olie hebt gij mijn hoofd niet
gezalfd, maar zij heeft met mirre
mijn voeten gezalfd.
Daarom zeg Ik u: Haar zonden
zijn haar vergeven, al waren zij
vele, want zij betoonde veel
liefde; maar wie weinig vergeven
wordt, die betoont weinig liefde.
En Hij zeide tot haar: Uw zonden
zijn u vergeven.
En die met Hem aan tafel waren,
begonnen bij zichzelf te zeggen:
Wie is deze, dat Hij zelfs de
zonden vergeeft? En Hij zeide tot
de vrouw: Uw geloof heeft u
behouden, ga heen in vrede!
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

 أﻣـﺎ،ﺑـﺰﻳﺖ ﻟـﻢ ﺗـﺪهـﻦ رأﺳﻲ
.هﻲ ﻓـﻘـﺪ دهـﻨﺖ ﺑـﺎﻟﻄﻴﺐ ﻗـﺪﻣﻲ
ﻣـﻦ أﺟـﻞ ذﻟـﻚ أﻗـﻮل ﻟـﻚ إن
ﺧﻄﺎﻳـﺎهــﺎ اﻟﻜﺜﻴـﺮة ﻣﻐـﻔــﻮرة
. ﻷﻧﻬـﺎ أﺣﺒـﺖ آﺜﻴــﺮا،ﻟﻬــﺎ
واﻟـﺬي ُﻳﻐـﻔــﺮ ﻟﻪ ﻗـﻠﻴــﻞ ﻳﺤـﺐ
 ﻣﻐـﻔــﻮر ٌة: ﺛــﻢ ﻗـﺎل ﻟﻬـﺎ.ﻼ
ً ﻗـﻠﻴ
.ك
ِ ﻟـﻚ ﺧﻄﺎﻳــﺎ
ن ﻳﻘــﻮﻟــﻮن ﻓﻲ
َ ﻓﺒــﺪأ اﻟﻤﺘﻜﺌــﻮ
 ﻣـﻦ هـﻮ هـﺬا اﻵﺧـ ُﺮ:ﻧـﻔــﻮﺳﻬــﻢ
!اﻟــﺬي ﻳﻐﻔــﺮ اﻟﺨﻄـﺎﻳــﺎ؟
 إن إﻳﻤﺎﻧـﻚ ﻗــﺪ:ﻓﻘـﺎل ﻟﻠﻤـﺮأة
. ﻓـﺎذهﺒﻲ ﺑﺴــﻼم،ِﺧـﻠﺼﻚ
واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ داﺋﻤـﺎ أﺑــﺪﻳـﺎ
.أﻣﻴــﻦ

¡¡¡
Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.
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ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ
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LITANIEËN
Gebeden na het Evangelie
Verleen mij, o Heer, een stroom
van vele tranen, zoals U ze
destijds aan de zondares verleend
hebt.
Maak mij waardig Uw voeten nat
te maken, die mij uit het pad van
de dwalingen hebben bevrijd.
Dan wil ik U kostbare mirre
aanbieden en door berouw een
rein leven verwerven, opdat ik de
vreugdevolle stem zal horen: "Uw
geloof heeft u gered."

ﻳﻘـﻮل اﻟﻤﺼﻠﻲ هـﺬﻩ اﻟﻘـﻄـﻊ
أﻋﻄﻨﻲ ﻳــﺎرب ﻳﻨـﺎﺑـﻴﻊ دﻣـﻮع
 آﻤﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﻣﻨـﺬ اﻟﻘـﺪﻳـﻢ،آﺜﻴـﺮة
.ﻟﻠﻤـﺮأة اﻟﺨـﺎﻃﺌـﺔ
واﺟﻌـﻠﻨﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘـﺎ أن أﺑـﻞ
ﻗـﺪﻣﻴــﻚ اﻟﻠﺘﻴـﻦ أﻋـﺘﻘـﺘﺎﻧﻲ ﻣــﻦ
.ﻃـﺮﻳــﻖ اﻟﻀﻼﻟﺔ
 وأﻗـﺘﻨﻲ،وأﻗــﺪم ﻟـﻚ ﻃﻴﺒـﺎ ﻓـﺎﺋﻘــﺎ
 ﻟﻜﻲ.ﻟﻲ ﻋﻤـﺮا ﻧـﻘـﻴــﺎ ﺑـﺎﻟﺘـﻮﺑــﺔ
أﺳﻤﻊ أﻧـﺎ ذﻟـﻚ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ
. إن إﻳﻤﺎﻧـﻚ ﺧـﻠﺼـﻚ:ﻓـﺮﺣـﺎ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Wanneer ik mijn vele slechte
daden overdenk en de gedachte
aan het vreeswekkende oordeel in
mijn hart opkomt, dan bekruipt
mij een angst en neem ik mijn
toevlucht tot U, o Menslievende
God. Ik smeek U, wend Uw
aangezicht niet van mij af, U de
enige die zonder zonde bent.

إذا ﻣﺎ ﺗـﻔـﻄﻨﺖ ﻓﻲ آﺜـﺮة أﻋﻤـﺎﻟﻲ
اﻟــﺮدﻳﺌﺔ وﻳـﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗـﻠﺒﻲ ﻓﻜــﺮ
ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺪﻳﻨـﻮﻧــﺔ اﻟــﺮهـﻴﺒــﺔ
 ﻓﺄهــﺮب إﻟﻴــﻚ،ﺗـﺄﺧـﺬﻧﻲ رﻋـﺪة
 ﻓـﻼ.ﻳـﺎ اﻟﻠـﻪ ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
،ﻋـﻨﻲ
وﺟﻬــﻚ
ﺗﺼـﺮف
ﻣﺘﻀﺮﻋـﺎ إﻟﻴــﻚ ﻳـﺎ ﻣـﻦ أﻧــﺖ
،وﺣـﺪك ﺑﻼ ﺧﻄﻴـﺔ
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Geef
mijn
armzalige
ziel
nederigheid voordat het einde
komt en red mij.

أﻧﻌـﻢ ﻋﻠﻰ ﻧـﻔـﺴﻲ اﻟﻤﺴﻜﻴﻨـﺔ
ﺑﺘﺨﺸﻊ ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﺄﺗﻲ اﻻﻧﻘﻀﺎء
.وﺧﻠﺼﻨﻲ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

De hemelen prijzen u, o vol van
genade, de ongehuwde bruid.
Ook wij verheerlijken uw
ondoorgrondelijke baring.
O Moeder Gods, wees onze
voorspraak omwille van de
redding van onze zielen.

اﻟﺴﻤـﻮات ﺗﻄﻮﺑـﻚ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﺘﻠﺌـﺔ
. اﻟﻌـﺮوس اﻟﺘﻲ ﺑﻼ زواج،ﻧﻌﻤﺔ
وﻧﺤـﻦ أﻳﻀــﺎ ﻧـﻤﺠـﺪ ﻣﻴﻼدك
 ﻳﺎ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ ﻳﺎ.ﻏـﻴـﺮ اﻟﻤـﺪرك
 ﺗﺸﻔﻌﻲ،أم اﻟـﺮﺣﻤـﺔ واﻟﺨﻼص
.ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺧـﻼص ﻧـﻔـﻮﺳﻨــﺎ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟـﺪهـﻮر

O Hemelse Koning, Trooster,
Geest der waarheid, alomtegenwoordig, die alles vervult, Schat
van het goede, Gever van het
leven; kom, gewaardig U in ons te
wonen en reinig ons van alle smet,
o goede Heer, en verlos onze
zielen.

،أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌــﺰى
 اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ آﻞ،روح اﻟﺤـﻖ
 آﻨــﺰ،ﻣﻜﺎن واﻟﻤﺎﻟﺊ اﻟﻜﻞ
، وﻣﻌﻄﻰ اﻟﺤﻴـﺎة،اﻟﺼﺎﻟﺤـﺎت
،هﻠــﻢ ﺗـﻔﻀﻞ وﺣـﻞ ﻓـﻴﻨــﺎ
وﻃﻬـﺮﻧــﺎ ﻣﻦ آﻞ دﻧـﺲ أﻳﻬـﺎ
. وﺧﻠﺺ ﻧـﻔـﻮﺳﻨــﺎ،اﻟﺼﺎﻟﺢ
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Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Zoals U met Uw discipelen was, o
Verlosser, en hen de vrede gaf,
kom, wees ook met ons en schenk
ons Uw vrede, verlos ons en red
onze zielen.

آﻤـﺎ آﻨﺖ ﺗـﻼﻣﻴـﺬك أﻳﻬـﺎ
 هﻠـﻢ،اﻟﻤﺨﻠﺺ وأﻋﻄﻴﺘﻬﻢ اﻟﺴﻼم
أﻳﻀﺎ آﻦ ﻣﻌﻨـﺎ واﻣﻨﺤﻨـﺎ ﺳﻼﻣـﻚ
.وﺧﻠﺼﻨـﺎ وﻧﺞ ﻧـﻔـﻮﺳﻨـﺎ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟـﺪهـﻮر

Wanneer wij in Uw heilige tempel
staan, worden wij gerekend tot
hen die in de hemel staan. O
Moeder Gods, u bent de poort des
hemels, open voor ons de poort
van genade.

إذا ﻣــﺎ وﻗـﻔـﻨـﺎ ﻓﻲ هﻴﻜﻠـﻚ
اﻟﻤﻘــﺪس ﻧﺤﺴﺐ آﺎﻟﻘـﻴــﺎم ﻓﻲ
 أﻧﺖ هﻲ، ﻳﺎ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ.اﻟﺴﻤﺎء
 اﻓـﺘﺤﻲ ﻟﻨـﺎ ﺑـﺎب،ﺑـﺎب اﻟﺴﻤﺎء
.اﻟـﺮﺣﻤــﺔ

¡¡¡
Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal
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:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)
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SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.
O Heer, God der machten, wees
met ons, want wij hebben geen
andere bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.
Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,de
verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is. Handel volgens Uw
genade, o Heer, en niet naar onze
zonden.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt …
¡¡¡
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 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠـﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠـﺪك وآﺮاﻣﺘﻚ
ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آـﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
ﺣـﻞ واﻏـﻔـﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋـﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨـﺎهـﺎ ﺑﻤﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻲ
 اﻟﺨﻔﻴــﺔ،ﻓﻌﻠﻨـﺎهــﺎ ﺑﻐﻴــﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
 ﻳــﺎرب اﻏﻔــﺮهــﺎ.واﻟﻈﺎهــﺮة
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘــﺪوس،ﻟﻨﺎ
 آـﺮﺣﻤﺘـﻚ.اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.ﻳﺎرب وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
... اﻟﺴﻤــﻮات
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DERDE DIENST
Dan wordt gezegd:

ﺑـــﺪء اﻟﺼـــﻼة

De lofprijzing van Middernacht
offer ik aan Christus, mijn
Koning en God en vraag Hem
vergeving van mijn zonden.
Uit de Psalmen van David de
Profeet, zijn zegen zij met ons.
Amen.
Alle psalmen van Completen (het
twaalfde uur) worden gebeden
(blz. 161 en verder)
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ﺗﺴﺒﺤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
 أﻗـﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ،اﻟﻠﻴـﻞ اﻟﻤﺒﺎرك
 وأرﺟـﻮﻩ أن ﻳﻐﻔـﺮ،ﻣﻠﻜﻲ واﻟﻬﻲ
.ﻟﻲ ﺧﻄـﺎﻳـﺎي
ﻣﻦ ﻣـﺰاﻣﻴــﺮ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ داود اﻟﻨﺒﻲ
.ﺑﺮآﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أﻣﻴــﻦ
ﺗﺘـﻠﻰ ﻣـﺰاﻣﻴـﺮ ﺻﻼة اﻟﺴﺎﻋـﺔ
(اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋـﺸـﺮ )اﻟـﻨــﻮم
.161 ﺻﻔﺤـﺔ
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons. Amen.

ﻣﻦ إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ ﻟـﻮﻗـﺎ اﻟﺒﺸﻴـﺮ
. أﻣﻴـﻦ.ﺑـﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ

(Lucas 12:32-46)

(46-32 :12 )إﻧﺠﻴـﻞ ﻟـﻮﻗــﺎ
،ﻻ ﺗﺨـﻒ أﻳﻬـﺎ اﻟﻘـﻄﻴﻊ اﻟﺼﻐـﻴـﺮ
ﻓـﺈن أﺑﺎآـﻢ ﻗـﺪ ٌﺳـﺮ أن ﻳﻌﻄﻴﻜـﻢ
.اﻟﻤﻠﻜـﻮت
ﺑـﻴـﻌــﻮا أﻣﺘﻌﺘﻜــﻢ وأﻋﻄـﻮا
 واﺻﻨﻌــﻮا ﻟﻜـﻢ أآﻴـﺎﺳـﺎ،ﺻﺪﻗـﺔ
 وآﻨـﺰا ﻓﻲ اﻟﺴﻤـﻮات ﻻ،ﻻ ﺗﺒـﻠﻰ
 ﺣﻴـﺚ ﻻ ﻳـﺪﻧـﻮ ﻣﻨﻪ،ﻳـﻔـﻨﻰ
 ﻷﻧـﻪ.ﺳـﺎرق وﻻ ﻳـﻔﺴـﺪﻩ ﺳـﻮس
 هـﻨـﺎك،ﺣﻴﺚ ﻳﻜـﻮن آﻨﺰآـﻢ
.ﻳﻜــﻮن ﻗـﻠﺒﻜــﻢ أﻳﻀﺎ

Wees niet bevreesd, gij klein
kuddeke! Want het heeft uw
Vader behaagd u het Koninkrijk te
geven.
Verkoopt uw bezittingen om
aalmoezen te geven. Maakt u
beurzen, die niet oud worden, een
schat, die nooit opraakt, in de
hemelen, waar geen dief bij komt
en geen mot ze schaadt.
Want waar uw schat is, daar zal
ook uw hart zijn.
Laten uw lendenen omgord zijn en
uw lampen brandende.
En gij, weest gelijk aan mensen,
die op hun heer wachten, wanneer
hij van de bruiloft wederkeert, om
hem, als hij komt en klopt,
terstond te kunnen opendoen.
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ﻟﺘﻜـﻦ أﺣﻘـﺎؤآــﻢ ﻣﻤﻨﻄﻘــﺔ
 وأﻧﺘـﻢ أﻳﻀﺎ.وﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗـﺪة
ﺗﺸﺒﻬـﻮن أﻧﺎﺳﺎ ﻳـﻨﺘـﻈﺮون
 ﻣﺘﻰ ﻳـﺮﺟﻊ ﻣـﻦ،ﺳﻴــﺪهـﻢ
 ﺣﺘﻰ إذا ﺟــﺎء وﻗــﺮع،اﻟﻌــﺮس
.ﻳﻔـﺘﺤــﻮن ﻟﻪ ﻟﻠــﻮﻗـﺖ
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Zalig die slaven, die de heer bij
zijn
komst
wakende
zal
aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij
zal zich omgorden en hen aan tafel
nodigen, en bij hen komen om hen
te bedienen.
En wanneer hij in de tweede of in
de derde nachtwake komt en hen
zo aantreft, zalig zijn zij.
Maar weet dit: Als de heer des
huizes geweten had, op welk uur
de dief zou komen, hij zou in zijn
huis niet hebben laten inbreken.
Weest ook gij bereid, want op een
uur, dat gij het niet verwacht,
komt de Zoon des mensen.
En Petrus zeide: Heer, zegt Gij
met het oog op ons deze
gelijkenis, of ook met het oog op
allen? En de Here zeide: Wie is
dan de trouwe, de verstandige
rentmeester, die de heer over zijn
bedienden zal stellen om hun op
tijd hun deel te geven?
Zalig die slaaf, die zijn heer bij
zijn komst zo bezig zal vinden.
Waarlijk, Ik zeg u, dat hij hem
over al zijn bezit zal stellen.
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ﻃـﻮﺑﻰ ﻷوﻟﺌـﻚ اﻟﻌـﺒﻴــﺪ اﻟـﺬﻳــﻦ
إذا ﺟــﺎء ﺳﻴـﺪهـﻢ ﻳﺠـﺪهـﻢ
 اﻟﺤـﻖ أﻗــﻮل ﻟﻜـﻢ إﻧـﻪ.ﺳﺎهﺮﻳــﻦ
وﻳﻘــﻮم
وﻳﺘﻜﺌﻬـﻢ
ﻳﺘﻤﻨﻄﻖ
.ﻓﻴﺨـﺪﻣﻬــﻢ
وإذا ﺟـﺎء ﻓﻲ اﻟﻬـﺰﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ أو
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻬـﺰﻳﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ووﺟﺪهـﻢ
 ﻓﻄﻮﺑﻰ ﻷوﻟﺌـﻚ،ﻳﺼﻨﻌـﻮن هﻜـﺬا
 أﻧﻪ ﻟـﻮ: وهـﺬا اﻋﻠﻤﻮﻩ.اﻟﻌﺒﻴـﺪ
آﺎن رب اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻌﻠـﻢ ﻓﻲ أﻳﺔ
 ﻟﻜﺎن،ﺳﺎﻋـﺔ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺴﺎرق
.ﻳﺴﻬـﺮ وﻻ ﻳـﺪع ﺑﻴﺘﻪ ﻳُﻨﻘـﺐ
.ﻓﻜـﻮﻧـﻮا أﻧـﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﻌـﺪﻳـﻦ
ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﻋـﺔ ﻻ ﺗﻌـﺮﻓـﻮﻧﻬـﺎ
.ﻳﺄﺗﻲ اﺑــﻦ اﻹﻧﺴﺎن
 ﻳـﺎرب أﻟﻨـﺎ:ﻓﻘـﺎل ﻟﻪ ﺑﻄـﺮس
ﺖ هـﺬا أم ﻗـﻠﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ؟
َ ﻗـﻠ
 ﻣـﻦ هـﻮ اﻟـﻮآﻴـﻞ:ﻓـﻘـﺎل اﻟــﺮب
اﻷﻣﻴـﻦ اﻟﺤﻜﻴـﻢ اﻟـﺬي ﻳـﻘـﻴﻤـﻪ
ﺳﻴـﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋـﺒﻴـﺪﻩ ﻟﻴﻌﻄﻴﻬـﻢ
ﻃﻌﺎﻣﻬـﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻨـﻪ ؟
ﻃﻮﺑﻰ ﻟـﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒـﺪ اﻟـﺬي إذا ﺟﺎء
 ﺣﻘﺎ أﻗـﻮل.ﺳﻴﺪﻩ ﻳﺠﺪﻩ ﻳﻔﻌﻞ هﻜﺬا
.ﻟﻜﻢ إﻧﻪ ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮاﻟﻪ
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Maar als die slaaf in zijn hart zou
zeggen: Mijn heer blijft lang uit,
en hij zou beginnen de slaven en
slavinnen te slaan, en te eten, en te
drinken en dronken te zijn, dan zal
de heer van die slaaf komen op
een dag, dat hij het niet verwacht
en op een uur, dat hij niet weet, en
hij zal hem folteren en hem in het
lot der trouwelozen doen delen.

وﻟﻜﻦ إن ﻗـﺎل ذﻟـﻚ اﻟﻌﺒـﺪ
اﻟـﺮديء ﻓﻲ ﻗـﻠﺒﻪ إن ﺳﻴـﺪي
 ﻓﻴﺒـﺪأ ﻳﻀﺮب،ﻳﺒﻄﺊ ﻓﻲ ﻗـﺪوﻣﻪ
اﻟﻌﺒﻴـﺪ واﻹﻣـﺎء وﻳﺄآـﻞ وﻳﺸـﺮب
 ﻳﺄﺗﻲ ﺳﻴـﺪ ذﻟـﻚ اﻟﻌـﺒـﺪ،وﻳﺴﻜـﺮ
ﻓﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺘـﻮﻗﻌـﻪ وﻓﻲ
 ﻓﻴﺸﻘـﻪ،اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌـﺮﻓﻬـﺎ
 وﻳﺠﻌـﻞ ﻧﺼﻴﺒـﻪ ﻣﻊ،ﻣﻦ وﺳﻄﻪ
.ﻋـﺪﻳﻤﻲ اﻹﻳﻤـﺎن

¡¡¡
Wij aanbidden U, o Christus, met
Uw Goede Vader en de Heilige
Geest, want U bent (gekomen) en
heeft ons verlost. Ontferm U over
ons.

ﻧﺴﺠـﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ
أﺑﻴـﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
.ﻷﻧـﻚ )أﺗﻴـﺖ( وﺧـﻠﺼﺘﻨــﺎ
.ارﺣﻤﻨــﺎ

LITANIEËN
Gebeden na het Evangelie
Zie, o Heer, met genadige ogen
neer op mijn zwakheid, want
spoedig zal mijn leven eindigen en
door mijn daden zal ik geen
verlossing verkrijgen.
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ﻳﻘـﻮل اﻟﻤﺼﻠﻲ هـﺬﻩ اﻟﻘـﻄـﻊ
ﺑﻌﻴـﻦ ﻣﺘﺤﻨـﻨﺔ ﻳـﺎرب اﻧﻈـﺮ إﻟﻰ
 ﻓﻌﻤـﺎ ﻗـﻠﻴـﻞ ﺗـﻔـﻨﻰ،ﺿﻌﻔﻰ
 وﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻲ ﻟـﻴﺲ ﻟﻲ،ﺣﻴـﺎﺗﻲ
.ﺧـﻼص
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Daarom smeek ik U, o Heer, zie
met genadige ogen neer op mijn
armzaligheid en red mij.

 ﺑﻌـﻴـﻦ رﺣﻴﻤـﺔ:ﻓـﻠﻬـﺬا أﺳـﺎل
ﻳـﺎرب اﻧﻈـﺮ إﻟﻰ ﺿﻌـﻔﻰ وذﻟﻲ
. وﻧﺠـﻨﻲ،وﻣﺴﻜـﻨﺘﻲ وﻏـﺮﺑـﺘﻲ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Omdat de Oordeler tegenwoordig
is, wees dan oplettend, mijn ziel,
ontwaak
en
besef
dat
vreeswekkende uur, want er zal op
de dag des oordeels geen
ontferming zijn voor degenen die
geen ontferming betoond hebben.
Heb daarom erbarmen met mij, o
Verlosser, want U alleen bent
menslievend.

 اهـﺘﻤﻲ،ﺑﻤـﺎ أن اﻟـﺪﻳـﺎن ﺣـﺎﺿﺮ
ﻳـﺎ ﻧـﻔـﺴﻲ وﺗـﻴـﻘﻈﻲ وﺗـﻔﻬﻤﻲ
.ﺗﻠـﻚ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﻤﺨـﻮﻓـﺔ
ﻓـﺈﻧﻪ ﻟـﻴﺲ رﺣﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪﻳﻨـﻮﻧـﺔ
.ﻟﻤـﻦ ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤـﻞ اﻟـﺮﺣﻤﺔ
ﻲ أﻳﻬـﺎ
ّ ﻓﻠﻬـﺬا أﺷﻔـﻖ ﻋﻠ
 ﻓـﺈﻧـﻚ أﻧـﺖ هـﻮ،اﻟﻤﺨﻠﺺ
ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸـﺮ وﺣـﺪك

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

O rationele poort van het leven, de
vereerde Moeder Gods, red
degenen die met geloof hun
toevlucht tot u nemen in nood,
zodat wij in alles uw heilige baring
verheerlijken omwille van de
redding van onze zielen.
Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

 ﻳﺎ واﻟـﺪة،ﻳـﺎ ﺑـﺎب اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﻌﻘﻠﻲ
 ﺧﻠﺼﻲ اﻟـﺬﻳـﻦ،اﻹﻟﻪ اﻟﻤﻜـﺮﻣﺔ
اﻟﺘﺠـﺄوا إﻟﻴـﻚ ﺑﺈﻳﻤﺎن ﻣـﻦ
 ﻟﻜﻲ ﻧﻤﺠـﺪ ﻣﻴـﻼدك،اﻟﺸـﺪاﺋـﺪ
اﻟﻄـﺎهـﺮ ﻓﻲ آـﻞ ﺷﺊ ﻣـﻦ أﺟـﻞ
.ﺧـﻼص ﻧـﻔــﻮﺳﻨــﺎ
اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

259

ﺗـﺴﺒـﺤـﺔ ﻧـﺼـﻒ اﻟـﻠـﻴــﻞ

Gebeden van middernacht

O Hemelse Koning, Trooster,
Geest der waarheid, alomtegenwoordig, die alles vervult, Schat
van het goede, Gever van het
leven; kom, gewaardig U in ons te
wonen en reinig ons van alle smet,
o goede Heer, en verlos onze
zielen.

،أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﻠـﻚ اﻟﺴﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌــﺰى
 اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ آﻞ،روح اﻟﺤـﻖ
 آﻨــﺰ،ﻣﻜﺎن واﻟﻤﺎﻟﺊ اﻟﻜﻞ
، وﻣﻌﻄﻰ اﻟﺤﻴﺎة،اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت
،هﻠــﻢ ﺗﻔﻀﻞ وﺣـﻞ ﻓﻴﻨــﺎ
وﻃﻬﺮﻧــﺎ ﻣﻦ آﻞ دﻧﺲ أﻳﻬـﺎ
. وﺧﻠﺺ ﻧـﻔـﻮﺳﻨــﺎ،اﻟﺼﺎﻟﺢ

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

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺑـﻦ واﻟـﺮوح
.(..اﻟﻘـﺪس )ذوآﺼﺎﺑﺘــﺮى

Zoals U met Uw discipelen was, o
Verlosser, en hen de vrede gaf,
kom, wees ook met ons en schenk
ons Uw vrede, verlos ons en red
onze zielen.

آﻤﺎ آﻨﺖ ﺗﻼﻣﻴﺬك أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﺺ
 هﻠﻢ أﻳﻀﺎ آﻦ،وأﻋﻄﻴﺘﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﻣﻌﻨﺎ واﻣﻨﺤﻨﺎ ﺳﻼﻣﻚ وﺧﻠﺼﻨﺎ
.وﻧﺞ ﻧﻔــﻮﺳﻨـﺎ

Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen, Amen.

اﻵن وآـﻞ أوان وإﻟﻲ دهـــﺮ
.( .. )آﻰ ﻧﻴـﻦ. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

Wanneer wij in Uw heilige tempel
staan, worden wij gerekend tot
hen die in de hemel staan. O
Moeder Gods, u bent de poort des
hemels, open voor ons de poort
van genade.

إذا ﻣﺎ وﻗـﻔﻨـﺎ ﻓﻲ هﻴﻜﻠـﻚ اﻟﻤﻘـﺪس
.ﻧﺤﺴﺐ آﺎﻟـﻘﻴــﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء
 أﻧﺖ هﻲ ﺑﺎب،ﻳﺎ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ
. اﻓﺘﺤﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺎب اﻟـﺮﺣﻤﺔ،اﻟﺴﻤﺎء

Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal

:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏـﻔـﺮ
.ﺁﻣﻴـﻦ
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
ﻟﻨـﺎ
( ﻣــﺮة41) .آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن
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SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.
O Heer, God der machten, wees
met ons, want wij hebben geen
andere bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.
Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,de
verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is. Handel volgens Uw
genade, o Heer, en niet naar onze
zonden.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt …
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 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠـﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠـﺪك وآﺮاﻣﺘﻚ
ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آـﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
ﺣﻞ واﻏﻔـﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨـﺎهـﺎ ﺑﻤﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻲ
 اﻟﺨﻔﻴــﺔ،ﻓﻌﻠﻨـﺎهــﺎ ﺑﻐﻴــﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
 ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮهــﺎ.واﻟﻈﺎهــﺮة
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘــﺪوس،ﻟﻨﺎ
 آـﺮﺣﻤﺘـﻚ.اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.ﻳﺎرب وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜﺮ
... اﻟﺴﻤــﻮات
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EVANGELIE
Heilig, heilig, heilig.

ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس ﻗــﺪوس

Een lezing uit het Evangelie
volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons. Amen.

ﻣﻦ إﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ ﻟـﻮﻗـﺎ اﻟﺒﺸﻴـﺮ
. أﻣﻴـﻦ.ﺑـﺮآﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ

(Lucas 2:29-32)

( 32-29 : 2 )إﻧﺠﻴﻞ ﻟـﻮﻗــﺎ
 ﺗﻄﻠـﻖ ﻋﺒـﺪك،اﻵن ﻳﺎ ﺳﻴـﺪي
 ﻷن ﻋﻴﻨﻲ،ﺑﺴـﻼم ﺣﺴﺐ ﻗـﻮﻟـﻚ
ﻗــﺪ أﺑﺼﺮﺗــﺎ ﺧﻼﺻـﻚ اﻟــﺬي
.أﻋـﺪدﺗﻪ ﻗــﺪام ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸﻌــﻮب
 وﻣﺠــﺪا،ﻧــﻮرًا ﺗﺠﻠﻰ ﻟﻸﻣــﻢ
 واﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ.ﻟﺸﻌﺒــﻚ إﺳﺮاﺋﻴــﻞ
.داﺋﻤــﺎ

Nu
laat
Gij,
Here,
Uw
dienstknecht gaan in vrede, naar
Uw woord, want mijn ogen
hebben Uw heil gezien, dat Gij
bereid hebt voor het aangezicht
van alle volken: licht tot
openbaring voor de heidenen en
heerlijkheid voor Uw volk Israël.

¡¡¡
Inleiding op 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.
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ﺑــﺪء ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤـــﺎن
،ﻧﻌﻈﻤﻚ ﻳﺎ أم اﻟﻨــﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
اﻟﻌــﺬراء
أﻳﺘﻬﺎ
وﻧﻤﺠﺪك
 ﻷﻧــﻚ، واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ،اﻟﻘــﺪﻳﺴـﺔ
 أﺗﻰ،وﻟﺪت ﻟﻨـﺎ ﻣﺨﻠﺺ اﻟﻌﺎﻟــﻢ
.وﺧﻠﺺ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ
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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 Drieeenheid; de Ene God. Wij
aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

ﻚ ﻳﺎ ﺳﻴــﺪﻧﺎ وﻣﻠﻜﻨــﺎ
َ اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـ
 إآﻠﻴــﻞ، ﻓﺨــﺮ اﻟــﺮﺳﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
،اﻟﺸﻬــﺪاء ﺗﻬﻠﻴــﻞ اﻟﺼـﺪﻳﻘﻴــﻦ
 ﻏﻔــــﺮان،ﺛﺒــﺎت اﻟﻜﻨــﺎﺋـﺲ
.اﻟﺨﻄﺎﻳـــــﺎ
،ﻧﺒﺸــﺮ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘــﺪوس
 ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ،ﻻهــﻮت واﺣــﺪ
 ﻳﺎرب. ﻳﺎرب ارﺣــﻢ.وﻧﻤﺠــﺪﻩ
. أﻣﻴـــــﻦ. ﻳﺎرب ﺑــﺎرك.ارﺣــﻢ

Geloofsbelijdenis
(Credo)

ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤــﺎن اﻟﻤﻘــﺪس
اﻷرﺛــﻮذآﺴﻲ

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,

 اﻟﻠـﻪ،ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻧـﺆﻣﻦ ﺑﺈﻟﻪ واﺣﺪ
 ﺧﺎﻟــﻖ، ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻜﻞ،اﻵب
 ﻣﺎ ُﻳـﺮَى وﻣﺎ،اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض
ﻻ ﻳـﺮى ﻧﺆﻣﻦ ﺑـﺮب واﺣـﺪ
 اﺑـﻦ اﻟﻠــﻪ،ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 اﻟﻤﻮﻟـﻮد ﻣﻦ اﻵب،اﻟـﻮﺣﻴــﺪ
،ﻗﺒـﻞ آﻞ اﻟﺪهــﻮر

licht uit licht, ware God uit de ware
God, geboren, niet geschapen, één
in wezen met de Vader, en door
wie alles geschapen is.

 إﻟﻪ ﺣـﻖ ﻣﻦ إﻟﻪ،ﻧـﻮر ﻣﻦ ﻧـﻮر
، ﻣﻮﻟـﻮد ﻏﻴـﺮ ﻣﺨﻠـﻮق،ﺣـﻖ
 اﻟـﺬي،ﻣﺴﺎو ﻟﻶب ﻓﻲ اﻟﺠﻮهـﺮ
.ﺑﻪ آﺎن آﻞ ﺷﺊ
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Hij is voor ons, mensen, en
omwille van ons heil uit de hemel
neergedaald.

،هـﺬا اﻟـﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ ﻧﺤـﻦ اﻟﺒﺸﺮ
 ﻧـﺰل ﻣـﻦ،وﻣﻦ أﺟـﻞ ﺧﻼﺻﻨﺎ
،اﻟﺴﻤﺎء

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.

وﺗﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس وﻣﻦ
. وﺗـﺄﻧــﺲ،ﻣﺮﻳــﻢ اﻟﻌــﺬراء
وﺻﻠﺐ ﻋﻨــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬــﺪ
.ﺑﻴﻼﻃـﺲ اﻟﺒﻨﻄﻲ

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.

وﺗﺄﻟـﻢ وﻗﺒـﺮ وﻗـﺎم ﻣﻦ ﺑﻴـﻦ
اﻷﻣﻮات ﻓﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ آﻤﺎ ﻓﻲ
، وﺻﻌــﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﻮات،اﻟﻜﺘـﺐ
 وأﻳﻀﺎ،وﺟﻠﺲ ﻋﻦ ﻳﻤﻴـﻦ أﺑﻴﻪ
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺪﻩ ﻟﻴـﺪﻳـﻦ اﻷﺣﻴــﺎء
 اﻟــﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻠﻜﻪ،واﻷﻣـﻮات
.اﻧﻘﻀــﺎء

Wij geloven in de Ene, Heilige,
Universele en Apostolische kerk.
Wij belijden één doopsel tot
vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van
de doden en het leven van het
komend rijk. Amen.

وﺑﻜﻨﻴﺴﺔ واﺣـﺪة ﻣﻘـﺪﺳـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ
 وﻧﻌﺘـﺮف ﺑﻤﻌﻤﻮدﻳــﺔ.رﺳـﻮﻟﻴــﺔ
.واﺣــﺪة ﻟﻤﻐﻔــﺮة اﻟﺨﻄﺎﻳــﺎ
وﻧﻨﺘﻈــﺮ ﻗﻴـﺎﻣﺔ اﻷﻣـﻮات وﺣﻴـﺎة
. أﻣﻴــﻦ.اﻟــﺪهــﺮ اﻵﺗﻲ

Dan wordt gezegd:
O God, hoor ons aan, ontferm U over
ons en vergeef onze zonden. Amen.
(Heer, ontferm U): 41 maal

:ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل
اﻟﻠﻬـﻢ اﺳﻤﻌﻨـﺎ وارﺣﻤﻨـﺎ واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ
. آﻴـﺮﻳﺎﻟﻴﺴـﻮن. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
( ﻣــﺮة41)
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SANCTUS
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer
der Heerscharen, hemel en aarde
zijn vol van Uw eer en glorie.
Ontferm U over ons, o God,
Almachtige Vader. Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons.
O Heer, God der machten, wees
met ons, want wij hebben geen
andere bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.
Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben
begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en
die wij onbewust hebben begaan,de
verborgene en de zichtbare.
O Heer, vergeef ze ons omwille
van Uw heilige Naam, die over ons
uitgeroepen is. Handel volgens Uw
genade, o Heer, en niet naar onze
zonden.
Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
Vader die in de hemel zijt …
¡¡¡
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 رب، ﻗــﺪوس، ﻗــﺪوس،ﻗــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎء واﻷرض.اﻟﺼﺒﺎؤوت
.ﻣﻤﻠـﻮءﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺠـﺪك وآﺮاﻣﺘﻚ
ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺿﺎﺑﻂ
 أﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـﺪوس.اﻟﻜﻞ
 أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات.ارﺣﻤﻨﺎ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـﻦ،آـﻦ ﻣﻌﻨﺎ
.ﻓﻲ ﺷـﺪاﺋﺪﻧـﺎ وﺿﻴﻘﺎﺗﻨـﺎ ﺳـﻮاك
ﺣﻞ واﻏﻔـﺮ واﺻﻔﺢ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
 اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ،ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨـﺎ
ﺑﺈرادﺗﻨـﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺑﻐﻴـﺮ
،إرادﺗﻨــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨـﺎهـﺎ ﺑﻤﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻲ
 اﻟﺨﻔﻴــﺔ،ﻓﻌﻠﻨـﺎهــﺎ ﺑﻐﻴــﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
 ﻳﺎرب اﻏﻔــﺮهــﺎ.واﻟﻈﺎهــﺮة
 ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘــﺪوس،ﻟﻨﺎ
 آـﺮﺣﻤﺘـﻚ.اﻟــﺬي دﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.ﻳﺎرب وﻟﻴﺲ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل
 أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜﺮ
... اﻟﺴﻤــﻮات
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Absolutie van Middernacht

ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺻــﻼة ﻧﺼـﻒ اﻟﻠﻴــﻞ

O Meester, Heer, Jezus Christus,
Zoon van de Levende Eeuwige
God, verlicht ons verstand, om Uw
levengevende
woorden
te
begrijpen.
Richt ons op uit de duisternis van
de zonde, die de ziel doodt.
Rust ons toe om standvastig te zijn
in goede daden.
Op het moment van Uw komst,
wanneer U de wereld zult oordelen,
laat ons dan waardig zijn de
vreugdevolle stem te horen, die
zegt: “Komt tot Mij, jullie
gezegenden van mijn Vader, en
beërft het koninkrijk dat voor u is
bereid van de grondlegging der
wereld af.”
Ja Heer, schenk ons dat wij in dat
uur zonder vrees en zonder onrust
zijn en dat wij niet onder het
oordeel zullen vallen. Oordeel ons
niet naar onze vele zonden.
Want U alleen bent barmhartig,
lankmoedig en vol ontferming,
door de voorspraak van ons aller
Vrouwe, de heilige Moeder Gods
Maria, en de voorspraak van alle
koren van Uw heiligen. Amen.
266

أﻳﻬـﺎ اﻟﺴﻴـﺪ اﻟـﺮب ﻳﺴــﻮع
، اﺑـﻦ اﻟﻠـﻪ اﻟﺤﻲ اﻷزﻟﻲ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
أﻧــﺮ ﻋﻘـﻮﻟـﻨـﺎ ﻟﻨﻔﻬـﻢ أﻗـﻮاﻟـﻚ
.اﻟﻤﺤﻴﻴـﺔ
وأﻧﻬﻀﻨـﺎ ﻣـﻦ ﻇﻠﻤـﺔ اﻟﺨﻄﻴـﺔ
.اﻟﻘـﺎﺗـﻠــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﺲ
واﺟﻌﻠﻨـﺎ أهـﻼ أن ﻧﻜــﻮن
.ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻴـﻦ ﻓﻲ ﻋﻤـﻞ اﻟﺨـﻴــﺮ
وﻓﻰ وﻗـﺖ ﻣﺠﻴﺌـﻚ ﻟﺘـﺪﻳــﻦ
 ﻓـﻠﻨﺴﺘﺤـﻖ ﺳﻤـﺎع ذﻟـﻚ،اﻟﻌﺎﻟــﻢ
،اﻟﺼـﻮت اﻟﻤﻤﻠـﻮء ﻓـﺮﺣـﺎ
 ﺗﻌـﺎﻟـﻮا إﻟﻰ ﻳـﺎ ﻣﺒـﺎ َرآﻲ:اﻟﻘـﺎﺋـﻞ
 رﺛــﻮا اﻟﻤﻠـﻚ اﻟﻤﻌـﺪ ﻟﻜـﻢ،أﺑﻰ
.ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ إﻧﺸـﺎء اﻟﻌـﺎﻟـــﻢ
 ﺳﻬـﻞ ﻟﻨـﺎ أن ﻧﻜـﻮن،ﻧﻌـﻢ ﻳـﺎرب
ﻓﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﺴﺎﻋـﺔ ﺑﻐﻴـﺮ ﺧـﻮف
وﻻ اﺿﻄـﺮاب وﻻ ﺳﻘـﻮط ﻓﻲ
 وﻻ ﺗﺠـﺎزﻧـﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ.اﻟـﺪﻳﻨـﻮﻧـﺔ
 ﻷﻧـﻚ وﺣــﺪك،آﺜـﺮة ﺁﺛﺎﻣﻨـﺎ
اﻟﻤﺘﺤﻨـﻦ اﻟﻄﻮﻳـﻞ اﻷﻧـﺎة اﻟﻜﺜﻴـﺮ
 ﺑﺸﻔﺎﻋـﺔ ﺳﻴـﺪﺗﻨـﺎ واﻟـﺪة،اﻟـﺮﺣﻤﺔ
 وﺷﻔـﺎﻋـﺔ،اﻹﻟﻪ اﻟﻘـﺪﻳﺴﺔ ﻣـﺮﻳـﻢ
. أﻣﻴـﻦ.ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎف ﻗـﺪﻳﺴﻴـﻚ
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Slotgebed na ieder uur:

ﻃﻠﺒـﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺁﺧــﺮ آــﻞ ﺳﺎﻋــﺔ
¡¡¡

Ontferm U over ons, o God,
ontferm U over ons, U die op alle
tijden en op alle uren in de hemel
en op aarde wordt aanbeden en
verheerlijkt.
Christus, onze goede God,
lankmoedig en vol ontferming,
grootmoedig in medeleven, U
houdt van de rechtvaardigen en
ontfermt zich over de zondaars, van
wie ik de eerste ben. U wilt niet de
dood van de zondaar, maar dat hij
zich bekeert en leeft.
U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen
zal.
O Heer, neem onze gebeden aan in
deze en alle tijden. Effen ons
levenspad en leid ons zodat wij Uw
geboden onderhouden.
Heilig onze geesten, reinig onze
lichamen, leid onze gedachten,
zuiver onze bedoelingen, genees
onze ziekten, en vergeef onze
zonden. Bewaar ons voor alle
verdriet en alle hartzeer.
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.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﺛــﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
،ﻳﺎ ﻣﻦ ﻓﻲ آﻞ وﻗـﺖ وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ
،ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ اﻷرض
.ﻣﺴﺠـﻮد ﻟﻪ وﻣﻤﺠـﺪ
 اﻟﻄﻮﻳـﻞ،اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
، اﻟﻜﺜﻴـﺮ اﻟـﺮﺣﻤــﺔ،اﻟـﺮوح
 اﻟـﺬي ﻳﺤﺐ،اﻟﺠـﺰﻳـﻞ اﻟﺘﺤﻨـﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘـﻴـﻦ وﻳـﺮﺣـﻢ اﻟﺨﻄـﺎة
.اﻟـﺬﻳـﻦ أوﻟﻬــﻢ أﻧـــﺎ
اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺸـﺎء ﻣـﻮت اﻟﺨﺎﻃﺊ
.ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ﻳــﺮﺟﻊ وﻳﺤﻴـﺎ
اﻟـﺪاﻋﻲ اﻟﻜﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻼص ﻷﺟﻞ
.اﻟﻤﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺘﻈــﺮة
ﻳـﺎرب اﻗـﺒـﻞ ﻣﻨــﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ
.اﻟﺴﺎﻋـﺔ وآﻞ ﺳﺎﻋـﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
 وأرﺷﺪﻧـﺎ إﻟﻰ،ﺳﻬـﻞ ﺣﻴـﺎﺗﻨـﺎ
.اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﻮﺻﺎﻳــﺎك
. ﻃﻬـﺮ أﺟﺴﺎﻣﻨـﺎ.ﻗـﺪس أرواﺣﻨـﺎ
 اﺷـﻒ. ﻧـﻖ ﻧﻴـﺎﺗﻨـﺎ.ﻗـﻮم أﻓﻜﺎرﻧـﺎ
.أﻣﺮاﺿﻨـﺎ واﻏـﻔـﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
وﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ آﻞ ﺣـﺰن رديء
.ووﺟـﻊ ﻗـﻠﺐ
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Omgeef ons met Uw heilige
engelen zodat wij, geleid en
bewaard door hun heerschare, de
eenheid van het geloof en de kennis
van Uw ontastbare en onbegrensde
heerlijkheid bereiken, want U bent
gezegend tot in eeuwigheid. Amen.

 ﻟﻜﻲ،أﺣﻄﻨﺎ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
ﻧﻜـﻮن ﺑﻤﻌﺴﻜﺮهـﻢ ﻣﺤﻔﻮﻇﻴـﻦ
 ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ اﺗﺤﺎد،وﻣﺮﺷـﺪﻳـﻦ
اﻹﻳﻤﺎن وإﻟﻰ ﻣﻌـﺮﻓـﺔ ﻣﺠﺪك ﻏﻴـﺮ
،اﻟﻤﺤﺴﻮس وﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺤـﺪود
. أﻣﻴــﻦ.ﻓﺈﻧـﻚ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ

Heer, maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze
vader die in de hemelen zijt …

واﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘــﻮل
 أﺑــﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ:ﺑﺸﻜــﺮ
....اﻟﺴﻤــﻮات

¡¡¡
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Absolutie van de priester na
middernacht

ﺗﺤـﻠﻴـﻞ اﻟﻜﻬﻨـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺻـﻼة
ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴــﻞ

Wij vragen U en wij danken U, o
Meester en Heer Jezus Christus,
Zoon van de Eeuwige en Levende
God, die in het licht verblijft voor
alle tijden, Licht uit Licht:
verlicht, Heer, ons verstand en ons
hart, en maak ons begrip helder,
opdat wij Uw levengevende
Woord begrijpen. Richt ons op uit
de duisternis van de zonde die
dodelijk is voor de ziel.
Maak ons waardig om standvastig
te zijn in het doen van goede en
rechtvaardige werken.
Ten tijde van Uw vreeswekkende
wederkomst, wanneer U de wereld
zult oordelen, laat ons dan
waardig zijn om uit Uw
Goddelijke mond die stem te
horen die vol is van blijheid en
vreugde, van troost, verheuging en
genade, die zegt:
“Komt tot Mij, o gezegenden van
Mijn Vader, beërf het koninkrijk
dat voor u bereid is vóór de
grondlegging der wereld.”

 أﻳﻬـﺎ اﻟﺴﻴـﺪ،ﻧﺴـﺄﻟﻚ وﻧﺸﻜـﺮك
 اﺑـﻦ اﻟﻠـﻪ،اﻟـﺮب ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 اﻟﻜﺎﺋـﻦ ﻓﻲ اﻟﻨـﻮر،اﻟﺤﻲ اﻷزﻟﻲ
: ﻧﻮر ﻣﻦ ﻧﻮر،ﻗﺒـﻞ آﻞ اﻟـﺪهـﻮر
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،أﻧــﺮ ﻳـﺎرب ﻋـﻘـﻮﻟﻨــﺎ وﻗـﻠﻮﺑﻨــﺎ
 ﻟﻨﻔﻬـﻢ آﻼﻣـﻚ،وأﺿﻲء أﻓﻬـﺎﻣﻨـﺎ
.اﻟﻤﺤﻴﻲ
وأﻗـﻤﻨـﺎ ﻣـﻦ ﻇﻠﻤـﺔ اﻟﺨﻄﻴـﺔ
.اﻟﻘـﺎﺗﻠـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﺲ
واﺟﻌﻠـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻜـﻮن
ﻣﺴﺘـﻘـﻴﻤﻴـﻦ ﻓﻲ ﻋﻤـﻞ اﻟﺨﻴــﺮ
.واﻟﺼﻼح
وﻓﻲ وﻗـﺖ ﻣﺠﻴﺌـﻚ اﻟﺜـﺎﻧﻲ
، ﻟﺘـﺪﻳـﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻌـﺎﻟـﻢ،اﻟﻤﺮهـﻮب
ﻓـﻠﻨﺴﺘﺤـﻖ ﺳﻤـﺎع ذﻟـﻚ اﻟﺼﻮت
 وﻋـﺰاء،اﻟﻤﻤﻠـﻮء ﻓـﺮﺣـ ًﺎ وﺑﻬﺠـﺔ
 وﻧﻌﻴﻤـًﺎ ﻣـﻦ ﻓـﻤـﻚ،وﺳـﺮورًا
:اﻹﻟﻬﻲ اﻟﻘـﺎﺋــﻞ
،"ﺗﻌﺎﻟـﻮا إﻟﻲ ﻳــﺎ ﻣﺒﺎرَآﻲ أﺑﻲ
رﺛــﻮا اﻟ ُﻤﻠـﻚ اﻟﻤﻌــﺪ ﻟﻜـﻢ ﻗﺒــﻞ
."إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺎﻟــﻢ
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Ja, Heer onze God, maak ons
bekwaam dat wij op die dag en op
dat uur zonder vrees zijn, en
zonder smet of onrust, zonder
misstap of afwijking. O Heer,
reken ons onze vele overtredingen
niet aan, maar vergeef ons al onze
zonden en misstappen, onze
fouten en ongerechtigheden.

 وﻓـﻘﻨـﺎ أن:ﻧﻌـﻢ أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮب إﻟﻬﻨـﺎ
 وﺗـﻠـﻚ،ﻧﻜـﻮن ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻴــﻮم
 ﺑﻐﻴـﺮ ﺧـﻮف وﻻ ﻋـﻴﺐ،اﻟﺴﺎﻋـﺔ
 وﻻ ﺳﻘـﻮط وﻻ،وﻻ اﻧـﺰﻋـﺎج
 وﻻ ﺗـﺆاﺧـﺬﻧـﺎ ﻳـﺎرب.اﻧﺤـﺮاف
 اﺻﻔﺢ ﻳـﺎرب.ﺑﻜﺜـﺮة ﺁﺛـﺎﻣﻨـﺎ
،ﻋـﻦ ﺟﻤﻴـﻊ ﺳﻴﺌـﺎﺗﻨـﺎ وزﻻﺗﻨـﺎ
.وﻏـﻠﻄﺎﺗﻨـﺎ وهـﻔـﻮاﺗﻨــﺎ

O Heer, neem weg van ons en van
de hele wereld, de dood en de
armoede, epidemieën en rampen,
evacuaties en het vijandelijke
zwaard, de listen van de duivels, het
kwaad van brand en verdrinking, de
tegenstand van kwaadwilligen, het
bedrog van onbeschaamden, en
onrecht-vaardige rechters. Laat de
valstrikken van hen die tegen ons
samenspannen mislukken.

وارﻓـﻊ ﻳـﺎرب ﻋﻨـﺎ وﻋـﻦ ﺟﻤﻴـﻊ
، اﻟﻤـﻮت واﻟﻐـﻼء،اﻟﻌــﺎﻟـﻢ
 واﻟﺠـﻼء،واﻟـﻮﺑـﺎء واﻟﻔـﻨـﺎء
 وﻣـﺆاﻣــﺮة،وﺳﻴـﻒ اﻷﻋــﺪاء
 وﺷــﺮ اﻟﺤـﺮﻳـﻖ،اﻟﺸﻴـﺎﻃﻴـﻦ
 وﻣﻘـﺎوﻣـﺔ اﻷﺷـﺮار،واﻟﻐـﺮق
. وﺟـﻮر اﻟﺴﻠﻄـﺎن،وآﻴـﺪ اﻟﻔﺠـﺎر
وأﺑﻄـﻞ ﻣـﺆاﻣـﺮة اﻟﻤﻌـﺎﻧـﺪﻳـﻦ
.ﻟﻨــﺎ

Want U bent onze Heer en onze
God, wees barmhartig voor ons en
werp ons niet in de poel des
verderfs noch in de straf van
verkeerd gedrag, maar red ons,
bewaar ons en bescherm ons.
Richt ons op uit lusteloosheid,
ontevredenheid,
tegenzin
en
luiheid.

 ﺗـﺮاءف،اﻟﻠﻬـﻢ إﻧـﻚ رﺑﻨـﺎ وإﻟﻬﻨـﺎ
 وﻻ ﺗﻄـﺮﺣﻨـﺎ ﻓﻲ ﺑﺤـﺎر،ﻋـﻠﻴﻨـﺎ
.اﻟﻤﻬـﺎﻟـﻚ وﻻ ﻋﻘـﺎب اﻟﻤﺴـﺎﻟـﻚ
.ﻟﻜـﻦ ﻧﺠﻨـﺎ واﺣـﻔﻈﻨـﺎ واﺳﺘـﺮﻧــﺎ
وأﻧﻬﻀﻨـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤﻠـﻞ واﻟﻀﺠـﺮ
.واﻟﺘــﻮاﻧﻲ واﻟﻜﺴــﻞ
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Laat de vijandige satan ons niet
overweldigen met een overmaat
aan valse hoop, maar maak ons
verstand waakzaam en wek ons
hart uit de sluimer van de slaap en
ijdele tijdverspilling.
O God, sla geen acht op onze
overtredingen en vergeef ons onze
ongerechtigheden; gedenk onze
zonden en onze wandaden niet.
Wees niet toornig op ons en laat
Uw toorn niet eeuwig duren.
Wees ons genadig, Heer, wees ons
genadig, want wij zijn zwak en
armzalig, en wij gaan ten onder in
de oceaan der zonde.
Want tot u roepen wij, U aanbidden
wij, U belijden wij en naar U gaat
ons verlangen.
Breek onze hoop op Uw
barmhartigheid toch niet af, mijn
Meester, sluit de deur van Uw
barmhartigheid toch niet voor onze
ogen, maar verlos ons door Uw
goedgunstigheid en laat ons toe in
Uw barmhartigheid; laat ons Uw
stem van vreugde horen.
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اﻟﺸﻴﻄـﺎن

وﻻ ﺗـﺪع اﻟﻌـﺪو
.ُﻳﻄﻐـﻴﻨـﺎ ﺑـﻮﺳﻊ اﻷﻣـﻞ
 وأﻳـﻘـﻆ،ﺑـﻞ ﻧﺒـﻪ ﻋـﻘـﻮﻟﻨـﺎ
ﻗـﻠـﻮﺑﻨـﺎ ﻣﻦ ﻧـﻮم اﻟﻐـﻔـﻠــﺔ
.ﻼ
ً وﺗﺴـﻮﻳـﻒ اﻟﻌﻤـﺮ ﺑـﺎﻃـ

اﻟﻠﻬـﻢ اﺗـﺮك ﺁﺛـﺎﻣﻨـﺎ واﺻﻔﺢ
.ﻋــﻦ زﻻﺗـﻨـﺎ
وﻻ ﺗـﺬآـﺮ ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ وﻻ
 وﻻ ﺗﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻨـﺎ وﻻ،ﺳﻴﺌـﺎﺗﻨــﺎ
.ﻳــﺪم ﻏﻀﺒـﻚ إﻟﻰ اﻷﺑــﺪ
،ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳـﺎرب ﺛـﻢ ارﺣﻤﻨـﺎ
 وﻓﻲ،ﻓـﺈﻧﻨـﺎ ﺿﻌـﻔـﺎء وﻣﺴﺎآﻴـﻦ
.ﺑﺤـﺎر اﻟﺨﻄﺎﻳـﺎ ﻏـﺎرﻗـﻴـﻦ
ﻓﺈﻟﻴـﻚ ﻧﺼﺮخ وﻟـﻚ ﻧﺴﺠـﺪ وﺑـﻚ
.ﻧﻌﺘـﺮف وإﻟﻴـﻚ ﻧـﺮﻏـﺐ
ﻻ ﺗـﻘﻄﻊ رﺟـﺎءﻧـﺎ ﻳـﺎ ﺳﻴـﺪي ﻣـﻦ
 وﻻ ﺗﻐـﻠـﻖ ﺑـﺎب،رﺣﻤﺘـﻚ
.رﺣﻤﺘـﻚ ﻓﻲ وﺟـﻮهـﻨـﺎ
 وإﻟﻰ،ﺑـﻞ ﺑـﻔﻀﻠـﻚ ﺧـﻠﺼﻨـﺎ
 وﺻـﻮﺗـﻚ،رﺣﻤﺘـﻚ وﻓـﻘـﻨــﺎ
.اﻟﻔــﺮح أﺳ ِﻤﻌ ْـﻨــﺎ
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O God, reinig ons en zuiver ons
hart van slechte, onreine en
verwerpelijke
gedachten.
Weerhoud van ons en van Uw
hele volk, dromerijen, fantasieën
en duivelse influisteringen.
Richt ons op, o God, uit elke val
en beproeving. Bestendig in ons, o
God, geduld en hoop, liefde en het
Orthodoxe geloof. Reken ons tot
de schapen aan Uw rechterhand en
laat ons ook aanzitten bij het
hemels feestmaal.
Vergeef ons elke overtreding,
schuld en zonde. Bescherm ons
met het schild van de legers van
Uw lichtende engelen.
Want wij vinden alleen verlossing
door Uw barmhartigheid, door ons
vertrouwen op U te stellen, door
ons geloof in U en door onze hoop
op U. Neem onze smeekbeden
aan, o Heer, op dit uur en op elke
tijd.
En allen die ons hebben gevraagd
hen te gedenken in de gebeden, de
liturgieën, ziekenzalvingen en
gedachtenissen, levenden zowel
als doden,
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اﻟﻠﻬـﻢ ﻃﻬﺮﻧـﺎ وﻃﻬـﺮ ﻗـﻠﻮﺑﻨـﺎ ﻣﻦ
. اﻟﻨﺠﺴﺔ اﻟـﺮدﻳﺌﺔ،اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ
وأﺑﻄـﻞ ﻋﻨـﺎ ﻳـﺎرب وﻋـﻦ آﻞ
، آﻞ اﻷﺣﻼم واﻟﺨﻴـﺎﻻت،ﺷﻌﺒـﻚ
.واﻟﻬــﻮاﺟـﺲ اﻟﺸﻴﻄـﺎﻧﻴــﺔ
.أﻗﻤﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻣﻦ آﻞ ﺳﻘﻄﺔ و َﺑﻠﻴﺔ
ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺮﺟـﺎء
.واﻟﻤﺤﺒـﺔ واﻹﻳﻤﺎن اﻷرﺛـﻮذآﺴﻲ
.واﺣﺴﺒﻨـﺎ ﻣﻦ ﺧـﺮاﻓـﻚ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴـﺔ
وأﺟﻠﺴﻨـﺎ ﻣﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘـﻜﺌـﻮن ﻓﻲ
.وﻟﻴﻤﺘـﻚ اﻟﺴﻤـﺎﺋﻴـﺔ
واﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ آـﻞ إﺛــﻢ وذﻧـﺐ
 وﺣﺼّﻨـﺎ ﺑﺤﺼﻦ ﺟﻨـﻮد.وﺧﻄﻴـﺔ
 ﻓـﺈﻧــﻪ.ﻣﻼﺋـﻜﺘـﻚ اﻟﻨـﻮراﻧﻴــﺔ
ﻟـﻴﺲ ﻟﻨــﺎ ﺧـﻼص إﻻ ﺑـﺮﺣﻤﺘــﻚ
 وإﻳﻤـﺎﻧﻨــﺎ،واﺗﻜـﺎﻟﻨــﺎ ﻋﻠﻴــﻚ
. ورﺟـﺎﺋﻨــﺎ ﻓـﻴــﻚ.ﺑـﻚ
اﻗﺒـﻞ ﻣﻨـﺎ ﻳـﺎرب دﻋـﺎءﻧـﺎ ﻓﻲ
 وآـﻞ،هـﺬا اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟﺤـﺎﺿﺮ
.اﻷوﻗــﺎت
وآﻞ اﻟـﺬﻳـﻦ أﻣـﺮوﻧـﺎ وأوﺻﻮﻧـﺎ
أن ﻧـﺬآــﺮهـﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻠـﻮات
،واﻟﻘـﺪاﺳﺎت واﻟﻘﻨﺎدﻳﻞ واﻟﺘﺬآﺎرات
.اﻷﺣﻴـﺎء ﻣﻨﻬــﻢ واﻷﻣــﻮات
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gedenk ons en hen, o Heer, door
de goede werken, in het hemelse
Jeruzalem, in het Koninkrijk der
hemelen.
O Heer wis onze wandaden uit en
vergeef ons en degenen die ons
kwaad hebben aangedaan.
Verlos al onze zielen, o Heer,
door Uw barmhartigheid.

اذآـﺮﻧـﺎ ﻳـﺎرب ﻧﺤـﻦ وإﻳـﺎهـﻢ
 ﻓﻲ أورﺷﻠﻴــﻢ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤــﺎت
. ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤـﻮات،اﻟﺴﻤﺎﺋﻴـﺔ

Verlos Uw volk. Zegen Uw
erfdeel. Weid hen en draag hen tot
in eeuwigheid. Verlos hen die in
moeilijkheden, benauwdheid en
droefheid verkeren.
Bevrijd hen die door duivelse
machten gebonden zijn.
Verzadig de hongerigen met
goede gaven. Troost de kleinen
van hart en geest.
Richt de gevallenen weer op.
Bestendig de standvastigen. Breng
de dwalenden weer terug. Steun
de weduwen en de wezen. Schiet
de behoeftigen snel te hulp.
Schenk zegen aan de vruchten der
aarde, laat de hemelwinden
gunstig zijn, schenk groei aan de
bomen, een goede waterstand aan
de rivieren,

 ﺑــﺎرك.ﻳـﺎرب ﺧـﻠﺺ ﺷﻌﺒـﻚ
 ارﻋﻬــﻢ وﺳﺴﻬــﻢ إﻟﻰ.ﻣﻴـﺮاﺛــﻚ
 ﺧﻠـﺺ اﻟـﺬﻳــﻦ ﻓﻲ.اﻷﺑــﺪ
. واﻟﻀﻴﻘـﺎت واﻷﺣﺰان،اﻟﺸـﺪاﺋـﺪ
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اﻣﺢ ﻳـﺎرب ﺳﻴﺌـﺎﺗﻨـﺎ واﻟـﺬﻳــﻦ
.أﺳـﺎءوا إﻟﻴﻨـﺎ اﺗـﺮك ﻟﻬـﻢ وﻟﻨـﺎ
ﺧـﻠﺺ
ﻳـﺎرب
ﺑـﺮﺣﻤﺘـﻚ
.ﻧـﻔـﻮﺳﻨــﺎ أﺟﻤﻌﻴــﻦ

ﺣـﻞ اﻟﻤﺄﺳـﻮرﻳـﻦ ﻣـﻦ رﺑـﺎط
 أﺷﺒـﻊ اﻟﺠﻴـﺎع ﻣـﻦ.اﻟﺸﻴـﺎﻃﻴـﻦ
 ﻋــ ﱢﺰ ﺻﻐﻴـﺮي.اﻟﺨﻴـﺮات
.اﻟﻘـﻠـﻮب واﻟـﻨـﻔـﻮس
ﺛـﺒـﺖ
.اﻟﺴـﺎﻗـﻄﻴـﻦ
أﻗــﻢ
ﻋــﻞ
ُ ، رد اﻟﻀﺎﻟﻴــﻦ.اﻟﻘـﺎﺋﻤﻴـﻦ
 أﺳﻌـﻒ،اﻷراﻣـﻞ واﻷﻳﺘـﺎم
.اﻟﻤﻌــﻮزﻳــﻦ
،ﻂ ﺑـﺮآـﺔ ﻟﺜﻤــﺎر اﻷرض
ِ أﻋـ
 ﻧﻤـﻮًا،ﻣـﺰاﺟــ ًﺎ ﻃﻴﺒـًﺎ ﻟﻠﻬـﻮاء
 ﺻﻌـﻮدا آـﺎﻣـﻼ،ﻟـﻸﺷﺠـﺎر
،ﻟﻤﻴـﺎﻩ اﻷﻧﻬــﺎر
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zegen de dauw en de regen.
Schenk tevredenheid aan de
behoeftigen. Los de schuld in van
hen die schulden hebben.
Breng hen die verstrooid zijn weer
bijeen, aanvaard het berouw van
de boetvaardigen, aanvaard de
belijdenis van de belijdenden,
schenk
begrip
aan
de
catechumenen. Doe recht aan de
onderdrukten.

.ﺑــﺎرك ﻓﻲ اﻟﻨــﺪى واﻷﻣﻄــﺎر
.أﻋــﻂ ﻗـﻨـﺎﻋــﺔ ﻟـﻠﻤﺤﺘـﺎﺟﻴــﻦ
.ف ﻋــﻦ اﻟﻤـﺪﻳـﻮﻧﻴــﻦ
ِ أو
،اﺟﻤـﻊ ﺷﺘـﺎت اﻟﻤﺘﻔــﺮﻗـﻴـﻦ
 اﻗـﺒــﻞ،اﻗﺒــﻞ ﺗــﻮﺑـﺔ اﻟﺘـﺎﺋـﺒﻴــﻦ
.اﻋﺘــﺮاف اﻟﻤﻌﺘـﺮﻓـﻴــﻦ
.أﻋـﻂ ﻓﻬﻤــ ًﺎ ﻟﻠﻤـﻮﻋـﻮﻇﻴــﻦ
. اﺣﻜـﻢ ﻳـﺎرب ﻟﻠﻤﻈﻠــﻮﻣﻴــﻦ

Vervul onze harten met blijheid,
vreugde, troost, verheuging en
genade, opdat wij, in alle
opzichten van alles genoegzaam
voorzien, in alle goede aanvaarde
werken overvloedig mogen zijn.

اﻣﻸ ﻗـﻠـﻮﺑﻨـﺎ ﻓــﺮﺣــ ًﺎ وﺑﻬﺠـﺔ
وﻋـﺰاء وﺳـﺮورًا وﻧﻌﻴﻤـ ًﺎ ﻟﻜﻲ
،ﻣﺎ إذا ﻧﻠﻨـﺎ آﻔـﺎﻓـﻨــﺎ ﻓﻲ آـﻞ ﺷﺊ
ﻧـﺘﻨـﺎهﻰ ﻓﻲ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺼـﺎﻟﺤﺔ
.اﻟﻤـﺮﺿﻴــﺔ

Zegen, o Heer, de gewassen met
hemelse zegeningen. Zegen, o
Heer, de kroon van dit jaar door
Uw goedheid.

ﺑــﺎرك ﻳــﺎرب ﻓﻲ اﻟﻐــﻼت
 ﺑـﺎرك ﻳﺎرب.ﺑﺎﻟﺒـﺮآﺎت اﻟﺴﻤﺎﺋﻴﺔ
.إآﻠﻴـﻞ هـﺬﻩ اﻟﺴﻨـﺔ ﺑﺼﻼﺣــﻚ

Zegen, o Heer, degenen die zaaien
en het land bewerken, degenen die
planten en oogsten, zoals U de
oogst van het zesde jaar voor de
kinderen van Israël hebt gezegend.
Zegen, o Heer, onze bijeenkomst
en elke bijeenkomst van de
Orthodoxe volken.

،ﺑـﺎرك ﻳـﺎرب اﻟﺒـﺎذر واﻟــﺰارع
 آﻤـﺎ،واﻟﻐـﺎرس واﻟﺤـﺎﺻﺪ
ﺑـﺎرآﺖ ﻟﺒﻨﻲ إﺳـﺮاﺋﻴـﻞ ﻓﻲ
.ﻏـﻼت اﻟﻌـﺎم اﻟﺴــﺎدس
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 وآﻞ اﺟﺘﻤـﺎع اﻟﺸﻌــﻮب،هـﺬا
.اﻷرﺛـﻮذآﺴﻴﻴـﻦ
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Bewaar voor ons het leven en het
leiderschap van onze vader en
meester de Patriarch Abba (...),
onze huidige aartspriester.

 ﺣﻴـﺎة،واﺣـﻔﻆ ﻟﻨـﺎ وﻋـﻠﻴﻨـﺎ
وﻗـﻴـﺎم أﺑﻴﻨـﺎ اﻟﺴﻴـﺪ اﻷب
اﻟﺒﻄﺮﻳـﺮك أﻧﺒﺎ … ﺑﻄـﺮﻳـﺮك
،هــﺬا اﻟـﺰﻣـــﺎن

Verlos hem, o Heer, en verlos zijn
volk van alle rampen, beproevingen
en verdriet.

ﺧـﻠﺼﻪ ﻳـﺎرب وﺧـﻠـﺺ ﺷﻌﺒـﻪ ﻣـﻦ
واﻟﺘﺠـﺎرب
اﻟﺒـﻼﻳـﺎ
ﺟﻤﻴـﻊ
.واﻷﺣــﺰان

Zo ook zijn deelgenoten in de
apostolische dienst, onze vaders de
metropolieten en onze vaders de
bisschoppen, onze vaders de
hegoemens en onze vaders de
priesters, onze broeders de diakenen
en onze vaders de monniken, onze
broeders de leken, en degenen die
hier bijeen zijn gekomen en
deelnemen aan dit gebed,

وآـﺬﻟـﻚ ﺷـﺮآـﺎءﻩ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣـﺔ
، ﺁﺑـﺎءﻧـﺎ اﻟﻤﻄﺎرﻧـﺔ.اﻟــﺮﺳـﻮﻟﻴـﺔ
 وﺁﺑـﺎءﻧـﺎ،وﺁﺑﺎءﻧـﺎ اﻷﺳـﺎﻗـﻔــﺔ
،اﻟﻘﻤـﺎﻣﺼﺔ وﺁﺑـﺎءﻧﺎ اﻟـﻘﺴـﻮس
وإﺧـﻮﺗﻨـﺎ اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ وﺁﺑـﺎءﻧـﺎ
، وإﺧـﻮﺗـﻨـﺎ اﻟﻌﻠﻤـﺎﻧﻴﻴـﻦ،اﻟـﺮهـﺒـﺎن
وﺣﻀـﺮوا
أﺗــﻮا
واﻟـﺬﻳـﻦ
.واﺷﺘﺮآﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺼﻼة

en alle gebeden van de Orthodoxen,
waarin zij nu vragen om vergeving
van hun zonden en om genade voor
hun zielen. Zegen ons en zegen hen,
schenk ons en hen de absolutie,
vergeef onze zonden en hun
zonden, uit het verleden en in het
heden,
persoonlijke
en
onpersoonlijke, bij nacht en
overdag begaan, zichtbare en
onzichtbare.

وآﻞ ﺻﻠـﻮات اﻷرﺛـﻮذآﺴﻴﻴـﻦ
،اﻵن ﻃﺎﻟﺒﻴـﻦ ﻣﻐـﻔـﺮة ﺧﻄﺎﻳـﺎهـﻢ
 ﺑﺎرآﻨـﺎ،ورﺣﻤـﺔ ﻟﻨﻔـﻮﺳﻬــﻢ
، ﺣﺎﻟـﻠﻨـﺎ وﺣﺎﻟـﻠﻬـﻢ،وﺑﺎرآﻬـﻢ
،اﻏـﻔـﺮ ﺧﻄـﺎﻳﺎﻧـﺎ وﺧﻄـﺎﻳـﺎهــﻢ
 اﻟـﺬاﺗﻴـﺔ،اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺄﻧـﻔـﺔ
 اﻟـﻠﻴـﻠـﻴـﺔ،وﻏﻴــﺮ اﻟـﺬاﺗﻴـﺔ
. اﻟﻈـﺎهـﺮة واﻟﺨﻔﻴـﺔ،واﻟﻨﻬـﺎرﻳـﺔ
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O Heer, laat voortduren het
welzijn van de gemeenschappen,
de heilige kerken, de Orthodoxe
kloosters en de ouderlingen die
daarin wonen, zij die daarin
dienen en zij die leiden, en allen
die zich daar bevinden.

،أدم ﻳــﺎرب ﻋﻤــﺎر اﻟﻤﺠـﺎﻣﻊ
 واﻟﺒـﺮاري،واﻟﻜﻨﺎﺋـﺲ اﻟﻤـﻘـﺪﺳـﺔ
واﻟﺸﻴــﻮخ
،اﻷرﺛــﻮذآﺴﻴــﺔ
 وﺧـﺪاﻣﻬـﺎ،اﻟﺴـﺎآﻨﻴــﻦ ﻓـﻴﻬــﺎ
، وﻣـﻦ ﺑﻬـــﺎ،وﻣـﺪﺑـﺮﻳﻬـﺎ

Schenk veiligheid, vrede, liefde en
rust onder hen.
Onderwerp de kwaadaardige
vijand onder hun en onze voeten.
Laat hem geen deel hebben in hen
en in ons, niet met een slag van de
linker noch met een slag van de
rechterhand.

واﻟﺴــﻼم

Bewaar hen met Uw verheven
hand en Uw beschermende arm.
Red ons, mijn Meester, van kwade
beproevingen en van zichtbare en
onzichtbare valkuilen.

اﻟﻌـﺎﻟﻴــﺔ
ﻧﺠﻨـﺎ ﻳﺎ
،اﻟـﺮدﻳﺌـﺔ
اﻟﻤـﺮﺋﻴــﺔ

Gedenk, o Heer, onze vaders en
moeders, onze broeders en
zusters,
onze
families
en
verwanten en onze leraren, onze
kinderen en onze geestelijke
kinderen, en alle kinderen van de
kerk.

اذآـﺮ ﻳـﺎرب ﺁﺑﺎءﻧـﺎ وأﻣﻬـﺎﺗـﻨـﺎ
 وأهـﻠـﻨــﺎ وأﻗـﺎرﺑﻨــﺎ،واﺧـﻮﺗـﻨـﺎ
 وأوﻻدﻧـﺎ اﻟـﺮوﺣـﻴـﻴـﻦ،وﻣﻌﻠﻤﻴﻨـﺎ
 وﺳـﺎﺋـﺮ ﺑﻨﻲ،()واﻟﺠﺴـﺪﻳـﻴـﻦ
.اﻟﻤﻌﻤـﻮدﻳــﺔ أﺟﻤﻌـﻴــﻦ
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واﺟﻌــﻞ اﻷﻣــﻦ
.واﻟﻄﻤــﺄﻧـﻴـﻨـﺔ ﺑـﻴـﻨﻬـــﻢ
وأﺧﻀﻊ اﻟﻌـﺪو اﻟﺸـﺮﻳـﺮ ﺗﺤـﺖ
.أﻗـﺪاﻣﻨـﺎ وأﻗـﺪاﻣﻬــﻢ
وﻻ ﺗﺠﻌـﻞ ﻟﻪ ﻓـﻴﻨـﺎ وﻻ ﻓـﻴﻬـﻢ
 ﻻ ﺑﻀﺮﺑـﺔ ﺷﻤـﺎل وﻻ،ﻧﺼﻴﺒـﺎ
.ﺑﻀﺮﺑـﺔ ﻳﻤﻴــﻦ
واﺣﻔﻈﻬـﻢ ﺑـﻴـﺪك
.وذراﻋـﻚ اﻟﺤﺼﻴﻨـﺔ
ﺳﻴـﺪي ﻣـﻦ اﻟﺘﺠـﺎرب
واﻷﺷـﺮاك اﻟﻤﻨﺼﻮﺑـﺔ
.وﻏﻴــﺮ اﻟﻤـﺮﺋﻴــﺔ
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Gedenk, o Heer, degenen die zich
voor ons hebben ingespannen en
met ons hebben meegeleefd.
Gedenk, o Heer, degenen die zich
moeite en inspanning hebben
getroost om ons eten en drinken aan
te bieden, onderdak te verschaffen
en uit hun eigen hand te geven.

اذآــﺮ ﻳــﺎرب اﻟــﺬﻳـﻦ ﻟﻬــﻢ ﻣﻌﻨـﺎ
.ﺗﻌـﺐ وﺷـﺮآــﺔ
اذآــﺮ ﻳـﺎرب اﻟـﺬﻳــﻦ أآـﻠـﻨــﺎ
،وﺷـﺮﺑﻨــﺎ ﻣـﻦ آــﺪهــﻢ وﺗﻌـﺒﻬـﻢ
.ﻣﻨـﺎزﻟﻬـﻢ
ﻓﻲ
وﺁووﻧــﺎ
.وأﻋﻄـﻮﻧــﺎ ﻣـﻦ أﻳــﺪﻳﻬــﻢ

Beloon hen, o Heer, met het
eeuwige in plaats van het tijdelijke
en het hemelse in plaats van het
aardse.
Vul hun huizen en opslagplaatsen
met al wat goed is, beloon hen, o
Heer, dertigvoudig, zestig- en
honderdvoudig, en beloon hen met
de vergeving van hun zonden in
het Koninkrijk der hemelen.

ﻋـﻮﺿﻬـﻢ ﻳــﺎرب ﻋــﻮض
،ﺑـﺎﻟﺒــﺎﻗـﻴــﺎت
اﻟﻔـﺎﻧﻴــﺎت
.واﻷرﺿﻴـﺎت ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺋﻴــﺎت
اﻣﻸ ﺑﻴـﻮﺗﻬـﻢ وﻣﺨـﺎزﻧﻬـﻢ ﻣﻦ آﻞ
 ﻋـﻮﺿﻬـﻢ ﻳــﺎرب،اﻟﺨﻴـﺮات
 ﺛـﻼﺛـﻴــﻦ،ﻋـﻮض اﻟـﻮاﺣــﺪ
 وﻏـﻔــﺮان،وﺳﺘﻴـﻦ وﻣـﺎﺋــﺔ
.ﺧﻄﺎﻳﺎهـﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤـﻮات

Gedenk, o Heer, hen die aan ons
goed hebben gedaan en aan onze
broeders de armen, met allerlei
liefdadigheid, uit liefde voor U en
uit eerbied voor Uw heilige Naam,
zegen hen.

اذآـﺮ ﻳـﺎرب اﻟـﺬﻳـﻦ أﺣﺴﻨـﻮا
،إﻟﻴﻨــﺎ وإﻟﻰ إﺧـﻮﺗـﻨـﺎ اﻟﻤﺴﺎآﻴـﻦ
.ﺑﺠﻤﻴﻊ وﺟـﻮﻩ اﻟﺤﺴﻨـﺎت
ﻣﺤﺒـﺔ ﻓـﻴــﻚ وإآـﺮاﻣـًﺎ ﻻﺳﻤـﻚ
. ﺑـﺎرآﻬــﻢ،اﻟﻘــﺪوس

Gedenk, o Heer, degenen die
zorgen voor de offeranden, de
gaven, de wijn en de olie, de
eerstelingen en de wierook,

اذآـﺮ ﻳـﺎرب اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻌﺎﺋـﺪ
واﻟﻘـﺮاﺑﻴـﻦ واﻟﻤﺤﺮﻗـﺎت واﻟﺨﻤـﺮ
، واﻟﺒﻜـﻮر واﻟﺒﺨــﻮر،واﻟـﺰﻳـﺖ
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de voorhangsels, de votiefgaven,
de
kerkboeken
en
alle
altaarbenodigdheden.
Beloon hen, o Heer, voor hun
gaven door hun zonden te
vergeven en schenk hun in het
heden een aangenaam leven en
voor de komende tijd het eeuwige
leven.

واﻟﺴﺘــﻮر واﻟﻨــﺬور وآـﺘــﺐ
اﻟﻘــﺮاءة وآــﻞ أواﻧﻲ اﻟﻤــﺬﺑـﺢ
.ﺟﻤﻴﻌــًﺎ
ﻋـﻮﺿﻬـﻢ ﻳـﺎرب ﻋـﻦ ﻋﻄﺎﻳـﺎهـﻢ
 وهـﺐ ﻟﻬــﻢ.ﺑﻐﻔــﺮان ﺧﻄﺎﻳـﺎهــﻢ
ﻓﻲ هـﺬا اﻟـﺪهــﺮ اﻟﺤـﺎﺿﺮ
اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﻬﻨﻴﺌﺔ وﻓﻲ اﻟـﺪهــﺮ
.اﻵﺗﻲ اﻟﺤﻴــﺎة اﻷﺑــﺪﻳــﺔ

Gedenk, o Heer, onze vaders en
onze broeders die ons zijn
voorgegaan en in het oprechte
geloof
in
Christus
zijn
heengegaan.
Schenk al hun zielen rust in de
boezems van onze heilige vaders
Abraham, Isaak en Jakob, in het
Land der Levenden, in het
Paradijs van de Vreugde.
En wij die nog in dit aardse leven
zijn, help ons tot redding van onze
zielen, leid ons leven naar Uw
goedgunstige wil.

،ﻧﻴﺢ ﻳـﺎرب ﻧـﻔـﻮﺳﻬـﻢ أﺟﻤﻌـﻴـﻦ
ﻓﻲ أﺣﻀﺎن ﺁﺑـﺎﺋﻨـﺎ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
،إﺑـﺮاهﻴـﻢ وإﺳﺤـﻖ وﻳﻌـﻘــﻮب
 ﻓﻲ ﻓـﺮدوس،ﻓﻲ آـﻮرة اﻷﺣﻴـﺎء
.اﻟﻨﻌﻴـﻢ
أﻣـﺎ ﻧﺤـﻦ اﻷﺣﻴـﺎء ﻓـﺄﻋـﻨـﺎ ﻋﻠﻰ
 ودﺑــﺮ ﺣﻴﺎﺗﻨـﺎ،ﺧـﻼص ﻧـﻔـﻮﺳﻨـﺎ
.ﺣﺴﺐ إرادﺗـﻚ اﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ

Gewaardig U, o Heer, mijn
armzaligheid, mijn nederigheid en
mijn zwakheid te gedenken; ik,
een ongelukkige zondaar, die niet
waardig is om voor U te staan.

ﺗـﻔﻀﻞ ﻳـﺎرب اذآــﺮ ﺣﻘــﺎرﺗﻲ
 أﻧــﺎ اﻟﺨـﺎﻃﺊ،وذﻟﻲ وﺿﻌـﻔﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤــﻖ
ﻏﻴــﺮ
اﻟﺸـﻘﻲ
،اﻟــﻮﻗــﻮف ﺑﻴــﻦ ﻳــﺪﻳــﻚ
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Verwerp mij niet vanwege mijn
vele zonden en door mijn
schulden.
Richt de hoorn van verlossing van
Uw volk op door het teken van
Uw levengevende kruis. Schenk
ons verlichting in benauwdheid en
Uw hulp bij zorgen en
vernedering.

ﻣـﻦ أﺟــﻞ آﺜــﺮة ﺧﻄـﺎﻳــﺎي
. ﻻ ﺗــﺮذﻟـﻨﻲ،وذﻧــﻮﺑﻲ
أﻗــﻢ ﻳــﺎرب ﻗــﺮن ﺧــﻼص
ﺷﻌﺒــﻚ ﺑﺈﺷــﺎرة ﺻﻠـﻴـﺒــﻚ
 ﻓــﺮﺟــﻚ ﻳـﺎرب ﻋـﻨـﺪ.اﻟﻤﺤﻴﻲ
اﻟﺸـﺪة وﻋـﻮﻧــﻚ ﻳـﺎرب ﻋـﻨـﺪ
.اﻟﻜـﺮب واﻟــﺬﻟــﺔ

Verlos ons, o Heer, verlos een
ieder die in moeilijkheden
verkeert. Genees de zieken onder
Uw volk.

ﺧـﻠﺼﻨـﺎ ﻳـﺎرب وﺧـﻠﺺ آـﻞ
 وﻣــﺮﺿﻰ.ﻣـﻦ ﻓﻲ ﺷــﺪة
.ﺷـﻌﺒــﻚ اﺷـﻔﻬـــﻢ

Geef, o Heer, dat Uw volk de
Christenen, die hier bij ons
aanwezig zijn en zij die afwezig
zijn, dat zij gezegend zullen zijn
en de absolutie zullen verkrijgen
door Uw goddelijke mond; van
waar de zon opgaat tot waar zij
onder gaat en van het noorden tot
het zuiden.

ﺷﻌـﺒـﻚ
ﻳـﺎرب
واﺟﻌـﻞ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴـﻴـﻦ اﻟﺤـﺎﺿﺮﻳــﻦ ﻣﻌﻨــﺎ
 أن ﻳﻜـﻮﻧــﻮا،واﻟﻐـﺎﺋـﺒﻴــﻦ ﻋﻨــﺎ
ﻣﺒـﺎرآﻴــﻦ ﻣﺤـﺎﻟـﻠـﻴـﻦ ﻣـﻦ ﻓﻤـﻚ
 ﻣﻦ ﻣﺸـﺎرق اﻟﺸﻤـﺲ إﻟﻰ.اﻹﻟﻬﻲ
ﻣﻐــﺎرﺑﻬــﺎ وﻣـﻦ اﻟﺸﻤــﺎل إﻟﻰ
.اﻟـﻴـﻤﻴــﻦ

En neem ons tot U aan, zoals U
aan het kruis de rover aan Uw
rechterzijde hebt aangenomen en
hem het Paradijs van de Vreugde
hebt geschonken.

واﻗـﺒﻠﻨـﺎ إﻟﻴـﻚ آﻤـﺎ ﻗـﺒـﻠﺖ اﻟـﻠـﺺ
 وأﻧـﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒــﺔ،اﻟـﻴﻤﻴـﻦ
 ووهـﺒـﺖ ﻟﻪ ﻓــﺮدوس،اﻟﺼﻠﻴـﺐ
. اﻟﻨﻌـﻴـــﻢ
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Gedenk, o Heer, de wezen en de
weduwen, de ontheemden, de
invaliden, en hen aan wie niemand
denkt. Gedenk ons en hen, o Heer,
in het hemelse Jeruzalem.
Gedenk, o Heer, degenen die goed
ter been zijn en die stoelgebonden
zijn, die neerliggen en die
bedlegerig zijn, de reizigers over
land, over zee of in de lucht, op
vlak en op rotsachtig terrein en
door valleien, over wegen en over
de bergtoppen, door heuvels en
grotten.
En degenen die opgesloten zijn in
kerkers en in de gevangenis, de
krijgsgevangenen en de ballingen,
degenen die door kwade machten
en duivels gebonden zijn. Breng
hen terug en breng hen allen naar
de thuishaven, veilig en wel,
overwinnend, gezond naar geest,
ziel en lichaam.
Mijn Heer Jezus Christus, maak
dat dit gebed voor U aanvaardbaar
is,
zonder
huichelarij
en
hoogmoed,
grootspraak
en
opschepperij en zonder smet.
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،اذآـﺮ ﻳـﺎرب اﻷﻳﺘـﺎم واﻷراﻣـﻞ
 واﻟﺬﻳﻦ،واﻟﻤﻨـﻘﻄﻌﻴﻦ واﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ
 اذآﺮﻧﺎ.ﻟـﻴﺲ ﻟﻬـﻢ أﺣـﺪ ﻳـﺬآﺮهـﻢ
ﻳـﺎرب ﻧﺤـﻦ وإﻳﺎهﻢ ﻓﻲ أورﺷﻠﻴـﻢ
.اﻟﺴﻤﺎﺋﻴـﺔ
اﻟﻘـﺎﺋـﻤﻴــﻦ
ﻳــﺎرب
اذآـﺮ
واﻟــﺮاﻗــﺪﻳــﻦ
،واﻟﻘـﺎﻋـﺪﻳــﻦ
 واﻟﻤﺴﺎﻓـﺮﻳـﻦ ﻓﻲ،واﻟﻤﻄﺮوﺣﻴـﻦ
،واﻟﻬـﻮاء
واﻟﺒﺤـﺮ
اﻟﺒـﺮ
،واﻟﺴﻬــﻞ واﻟـﻮﻋــﺮ واﻷودﻳــﺔ
،واﻟﻄـﺮﻗــﺎت ورؤوس اﻟﺠﺒـﺎل
.واﻟﺘـﻼل واﻟﻤﻐـﺎﻳـــﺮ
،واﻟـﺬﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑـﻖ واﻟﺴﺠﻮن
،واﻟـﺬﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻲ واﻟـﻨﻔﻲ
واﻟﻤﺄﺳــﻮرﻳـﻦ واﻟﻤــﺮﺑــﻮﻃﻴــﻦ
.ﺑﺮﺑﺎط اﻟﺴﻼﻃﻴـﻦ واﻟﺸﻴﺎﻃﻴـﻦ
ردهـﻢ وأت ﺑﻬـﻢ اﻟﺠﻤﻴـﻊ إﻟﻰ
، ﺳـﺎﻟﻤﻴــﻦ ﻏـﺎﻧﻤـﻴـﻦ،اﻟﻤﻴﻨـﺎء
 ﻣﻌـﺎﻓﻲ،آـﺎﺳﺒﻴـﻦ راﺑﺤـﻴـﻦ
.اﻟـﻨﻔـﺲ واﻟﺠﺴـﺪ واﻟــﺮوح
واﺟﻌـﻞ ﻳـﺎرﺑﻲ ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺻﻼﺗﻨـﺎ هـﺬﻩ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ
،أﻣﺎﻣـﻚ ﺑﻐﻴـﺮ رﻳـﺎء وﻻ آﺒـﺮﻳـﺎء
وﻻ ﻋﻈﻤـﺔ وﻻ اﻓﺘﺨـﺎر وﻻ
.ﻋـﻴﺐ
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Sta ons bij, o God, naar Uw
welbehagen.
Sta ons bij, bij het onderhouden
van Uw geboden. Sta ons bij, bij
de kwellingen van de dood en bij
wat daarvoor en daarna is.

.أﻋﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻋﻠﻰ رﺿـﺎك
.أﻋﻨـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﻮﺻﺎﻳـﺎك
أﻋﻨـﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻜـﺮات اﻟﻤـﻮت
وﻣﺎ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻤـﻮت وﻣﺎ ﺑﻌـﺪ
.اﻟﻤــﻮت

Want Gij zijt een Goede God,
lankmoedig,
grootmoedig
in
genadig en medeleven. O God,
laat de deur van Uw kerk altijd
voor ons geopend zijn, door de
eeuwen heen en alle tijden, en tot
het einde der tijden.

ﻷﻧـﻚ أﻧـﺖ إﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃـﻮﻳـﻞ
اﻟـﺮﺣﻤـﺔ
آﺜﻴـﺮ
،اﻟـﺮوح
 اﻟﻠﻬـﻢ اﺟﻌـﻞ ﺑـﺎب.واﻟﺘﺤﻨـﻦ
ﺑﻴﻌﺘـﻚ ﻣﻔـﺘـﻮﺣـﺎ أﻣـﺎم وﺟـﻮهـﻨـﺎ
،ﻋﻠﻰ ﻣﻤـﺮ اﻟـﺪهـﻮر واﻷزﻣـﺎن
.وإﻟﻰ ﺁﺧـﺮ آـﻞ زﻣــﺎن

Wees ons genadig, o God, naar
Uw grote barmhartigheid door de
voorspraak van onze Middelares,
bron van reinheid, edelmoedigheid en zegeningen, ons aller
Vrouwe, de trots van ons geslacht,
de zuivere en reine Maagd Maria,

.ارﺣﻤﻨـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ آﻌﻈﻴـﻢ رﺣﻤﺘـﻚ
،ﺑﺸﻔـﺎﻋـﺎت ذات اﻟﺸﻔـﺎﻋــﺎت
واﻟﺠــﻮد
اﻟﻄﻬـﺮ
ﻣﻌـﺪن
، ﺳﻴـﺪﺗﻨـﺎ آﻠـﻨـﺎ،واﻟﺒـﺮآﺎت
 اﻟﻌـﺬراء اﻟﺒﺘـﻮل،وﻓﺨـﺮ ﺟﻨﺴﻨـﺎ
،اﻟـﺰآﻴـﺔ اﻟـﻘـﺪﻳﺴـﺔ ﻣـﺮﻳـــﻢ

en de vereerde martelaar de
heilige Marcus, Evangelist en
Apostel, prediker van het land
Egypte, en alle engelen en vaderen
en profeten en apostelen en
martelaren
en
heiligen
en
anachoreten
en
aanbidders,
asceten,

واﻟﺸﻬﻴـﺪ اﻟﻤﻜـﺮم ﻣﺎر ﻣـﺮﻗــﺲ
اﻹﻧﺠﻴـﻠﻲ اﻟـﺮﺳـﻮل آـﺎروز
 وآـﺎﻓــﺔ،اﻟـﺪﻳـﺎر اﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ
،اﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ واﻵﺑــﺎء واﻷﻧﺒﻴــﺎء
واﻟـﺮﺳـﻞ واﻟﺸﻬـﺪاء واﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
 واﻟﻨﺴـﺎك،واﻟﺴـﻮاح واﻟﻌﺒـﺎد
،اﻟﻤﺠـﺎهـﺪﻳـﻦ
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en al degenen die de Heer met hun
goede werken hebben behaagd,
van Adam af tot aan het einde der
tijden.

اﻟــﺮب
أرﺿـﻮا
واﻟـﺬﻳـﻦ
ﺑﺄﻋﻤـﺎﻟﻬـﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤـﺔ ﻣﻨـﺬ ﺁدم إﻟﻰ
.ﺁﺧــﺮ اﻟــﺪهــﻮر

U aanbidden wij, o Heilige Drieeenheid, de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest, nu en altijd en
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

وﻟـﻚ ﻧﺴﺠـﺪ أﻳﻬــﺎ اﻟﺜـﺎﻟـﻮث
اﻟﻘـﺪوس اﻻب واﻹﺑـﻦ واﻟــﺮوح
اﻟﻘــﺪس اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ
. أﻣﻴــﻦ.دهــﺮ اﻟــﺪاهـﺮﻳــﻦ
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Verschillende gebeden
Gebed van berouw

ﺻــﻠــﻮات ﻣﺘـﻨــﻮﻋــﺔ
ﺻــﻼة ﻟـﻠـﺘــﻮﺑــﺔ

Mijn Heer, God en Verlosser, Jezus
Christus, schat van genade, bron
van verlossing. Ik kom tot U, om
mijn zonden te bekennen.
Ik beken dat ik onbeschaamd ben
geweest en Uw heiligdom met
mijn zonden heb onteerd.

رﺑﻲ وإﻟﻬﻲ وﻣﺨﻠﺼﻲ ﻳﺴـﻮع
 آﻨـﺰ اﻟـﺮﺣﻤـﺔ وﻧـﺒـﻊ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
 ﺁﺗﻲ إﻟﻴــﻚ ﻣُﻘــﺮًا،اﻟﺨــﻼص
ﺑﺄﻧﻲ
اﻋﺘـﺮف
،ﺑـﺬﻧـﻮﺑﻲ
ﺑـﻮﻗـﺎﺣـﺔ ﺗﺠـﺎﺳـﺮت ودﻧـﺴﺖ
.هﻴﻜﻠـﻚ اﻟﻤﻘـﺪس ﺑﺨﻄﺎﻳــﺎي

Nu zoek ik mijn toevlucht bij Uw
genade en barmhartigheid, omdat
Uw barmhartigheid eindeloos is en
U nooit een zondaar die tot U komt
terugstuurt.
Hier ben ik, o Heer, belijdend dat
mijn zonden mij boven het hoofd
zijn gestegen als een zware last, en
ik heb geen kracht meer over.

واﻵن أﻟﺠـﺄ إﻟﻲ إﻟﻲ رﺣﻤﺘـﻚ
وﺗﺤﻨـﻨـﻚ ﻷن ﻣــﺮاﺣﻤــﻚ ﻻ
ﺗﺤﺼﻲ وأﻧـﻚ ﻻ ﺗــﺮد ﺧـﺎﻃﺌــ ًﺎ
.أﻗـﺒـﻞ إﻟﻴــﻚ
ﻓﻬﺎ أﻧـﺎ ﻳـﺎرب ﻣـٌﻌﺘـﺮف ﺑـﺄن
ﺁﺛـﺎﻣﻲ ﻗــﺪ ﻃﻤـﺖ ﻓـﻮق رأﺳﻲ
آﺤﻤــﻞ ﺛـﻘـﻴـﻞ وﻗــﺪ ﻓــﺎرﻗـﺘﻨﻲ
.ﻗــﻮﺗﻲ

Verberg Uw aangezicht dan niet
voor mij, o Heer, zodat ik niet
angstig hoef te zijn.
Berisp mij niet in Uw kwaadheid
en straf mij niet in Uw toorn,
oordeel mij niet naar mijn
verdiensten.

ﻓـﻼ ﺗﺤﺠـﺐ ﻳــﺎرب وﺟﻬـﻚ
.ﻋـﻨﻲ ﻟﺌـﻼ أرﺗـﺎع
وﻻ ﺗـﻮﺑـﺨﻨﻲ ﺑـﻐﻀﺒـﻚ وﻻ
وﻻ
،ﺑـﻐـﻴـﻈــﻚ
ﺗـﺆدﺑـﻨﻲ
.ﺗﺤـﺎآﻤﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﺳـﺘﺤﻘـﺎﻗﻲ
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Wees mij genadig, Heer, want ik
ben zwak. Gedenk, Heer, dat ik
het maaksel van Uw handen ben,
ontferm U over mij.

،ارﺣﻤﻨﻲ ﻳــﺎرب ﻓﺈﻧﻲ ﺿﻌﻴــﻒ
اذآــﺮ ﻳــﺎرب أﻧﻲ ﻋﻤـﻞ ﻳـﺪﻳــﻚ
. وارأف ﺑﻲ

Oordeel mij, Uw dienaar, niet.
Want geen enkele levende is in
staat
zich
voor
U
te
rechtvaardigen. Keer U om, en
bekleed mij met een nieuw
gewaad dat Uw glorie betaamt.

ﻻ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤـﺎآﻤـﺔ ﻣـﻊ
ﻋـﺒـﺪك ﻷﻧـﻪ ﻟـﻦ ﻳﺘﺒـﺮر ﻗـﺪاﻣـﻚ
.ﺣﻲ
ﻋـٌـﺪ وأﻟـﺒﺴﻨﻲ ﺣـُﻠـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة
.ﺗـﻠﻴـﻖ ﻟﻤـﺠـﺪك

Vergeef
mij
en
ik
zal
psalmzingen: “Gezegend wiens
overtredingen zijn vergeven en
wiens zonden zijn bedekt.”
Ik belijd mijn zonde voor U en ik
verberg mijn overtredingen niet.
Ik zei: ‘Ik belijd voor de Heer
mijn schuld, en U hebt de schuld
van mijn zonde vergeven.’ Amen.

اﻏﻔـﺮ ﻟﻲ وﺳﺎﻣﺤﻨﻲ ﻷﺗـﺮﻧـﻢ
 "ﻃـﻮﺑﻲ ﻟﻤـﻦ ﻏـٌـﻔـﺮ:ﻼ
ً ﻗـﺎﺋ
." وﺳُـﺘـﺮت ﺧﻄﻴﺘـﻪ،إﺛﻤـﻪ
اﻋـﺘـﺮف ﻟـﻚ ﺑﺨﻄﻴﺘﻲ وﻻ أآﺘـﻢ
 ﻗـٌﻠﺖ اﻋـﺘـﺮف ﻟـﻠـﺮب.إﺛـﻤﻲ
 وأﻧـﻚ رﻓـﻌــﺖ ﺁﺛــﺎم،ﺑـﺬﻧﺒﻲ
. ﺁﻣﻴــﻦ. ﺧﻄﻴـﺘﻲ
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Gebed vóór de biecht

ﺻــﻼة ﻗـﺒــﻞ اﻹﻋـﺘــﺮاف

O Heilige Vader, die verlangt naar
de terugkeer van de zondaars. U
hebt beloofd dat U bereid bent hen
te aanvaarden.
Zie nu, mijn zondige ziel is lange
tijd verdwaald en heeft gedwaald in
de vallei van ongehoorzaamheid;

 اﻟـﺬي ﻳﺤـﺐ،أﻳﻬـﺎ اﻵب اﻟﻘـﺪوس
 وﻗـﺪ وﻋـﺪت،رﺟـﻮع اﻟﺨﻄـﺎة
.أﻧـﻚ ﻣﺴﺘﻌـﺪ ﻟﻘـﺒﻮﻟﻬـﻢ
اﻧﻈـﺮ ﻳـﺎرب اﻵن إﻟﻲ ﻧـﻔـﺲ
ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻗـﺪ ﺿـﻠﺖ وﺗﺎهـﺖ ﻓﻲ
.أودﻳـﺔ اﻟﻌﺼﻴﺎن زﻣـﺎﻧـًﺎ ﻃـﻮﻳﻼ

ik ben verbitterd geworden en
voelde me ongelukkig, omdat ik
ver was van de bron van verlossing.
Nu nader ik tot U en vraag ik U
om mijn ziel te reinigen van mijn
ongerechtigheid en bezoedeling,
waarin ik mij verontreinigd heb.

وﺷﻌـﺮت
ﺗﻤـﺮرت
ﻓﻴﻪ
ﺑﺸﻘـﺎوﺗﻬـﺎ ﻟﺒﻌـﺪهـﺎ ﻋـﻦ ﻳﻨﺒـﻮع
، واﻵن ﺗــﺮﺗـﺪ إﻟﻴـﻚ.ﺧﻼﺻﻬـﺎ
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨـﻚ ﺗـﻄﻬﻴـﺮهـﺎ ﻣــﻦ
اﻷدﻧـﺎس واﻷﻗـﺬار اﻟﺘﻲ
،ﺗـﻮﺣﻠﺖ ﻓﻴﻬـﺎ

Neem mij aan en verwerp mij niet,
want als U met mededogen naar
mij
kijkt
en
mij
met
barmhartigheid behandelt, dan zal
ik gereinigd en gered worden.

ﻓـﺈﻧـﻚ إن ﻧﻈـﺮت إﻟﻴﻬـﺎ
ﺑﺤﻨـﻮك وﻋـﺎﻣﻠﺘﻬـﺎ ﺑـﺮﺣﻤﺘـﻚ
،ﺗـﻨـﻘـﺖ وﺧـﻠﺼـﺖ

Maar als U mij veronachtzaamd,
dan zal ik te gronde gaan en
omkomen. Verleen mij, Heer,
genade waardoor ik gesterkt zal
worden met een onwankelbaar
geloof en een volkomen hoop,

.وإن أهﻤـﻠﺘﻬـﺎ ﺑـﺎدت وهـﻠﻜـﺖ
إﻣﻨـﺤﻨﻲ ﻳـﺎرب ﻧﻌﻤــﺔ ﺑﻬـﺎ
أﺗﻘـﻮي ﻋﻠﻲ اﻟــﺪﻧــﻮ ﻣﻨـﻚ
.ﺑﺈﻳﻤـﺎن وﻃﻴــﺪ ورﺟــﺎء ﺗــﺎم
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nu ik tot U nader om mijn zonden
aan U te belijden en de terugkeer
ernaar te verafschuwen.
Laat Uw Heilige Geest mij om mijn
overtredingen terechtwijzen.
Verlicht mijn hart, zodat ik kan
onderscheiden hoezeer ik heb
gezondigd en verkeerd heb gedaan
en van de goede weg ben
afgeweken en nalatig ben geweest.

ﻷﻋﺘــﺮف ﺑـﺬﻧـﻮﺑﻲ وأآـﺮﻩ
.اﻟﻌـﻮدة إﻟﻴﻬــﺎ
وﻟـﻴـﺒﻜـﺘﻨـﻲ روﺣـﻚ ﻋﻠﻲ
.ﺁﺛـﺎﻣﻲ
أﻧـﺮ ﻗـﻠﺒﻲ ﻷري آـﻢ أﺧﻄـﺄت
.وأﺳــﺄت وﺗـﺮآـﺖ وأهـﻤــﻠﺖ

Maak mij vastbesloten om niet
terug te keren tot de ongerechtigheid, zodat ik standvastig zal
blijven in het onderhouden van
Uw geboden en zal leven tot
glorie van Uw heilige Naam.
Amen.

واﻣﻨﺤﻨﻲ ﻋـﺰﻣـًﺎ وﺣـﺰﻣـًﺎ ﻋﻠﻲ
،ﻋـﺪم اﻟﺮﺟـﻮع إﻟﻲ اﻹﺛــﻢ
ﻷﺛﺒــﺖ ﻓﻲ ﺣﻔـﻆ وﺻـﺎﻳـﺎك
.وأﺣﻴـﺎ ﻟﻤﺠـﺪ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘـﺪوس
.ﺁﻣﻴـﻦ
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Gebed na de biecht

ﺻــﻼة ﺑﻌــﺪ اﻹﻋـﺘــﺮاف

Ik dank U om Uw goedheid, o
Vader, die de mens liefheeft, want
U hebt mijn ondergang niet
gewild, maar U hebt mij uit mijn
onoplettendheid gewekt en mij
geleid op Uw pad.

أﺷﻜـﺮ ﺻـﻼﺣـﻚ أﻳﻬـﺎ اﻵب
ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸـﺮ ﻷﻧـﻚ ﻟـﻢ ﺗﺸـﺄ
 ﺑـﻞ أﻳـﻘـﻈﺘـﻨﻲ ﻣـﻦ،هـﻼآﻲ
إﻟﻲ
وهــﺪﻳـﺘﻨﻲ
ﻏـﻔـﻠﺘﻲ
.ﻃـﺮﻳﻘـﻚ

U hebt mij uit de vallei van de
ondergang teruggebracht naar de
bescherming van Uw sterke
vesting. Vul mij dan met hoop en
geloof. Heer, ik ben tot U
gekomen zoals een zieke naar de
geneesheer voor genezing,

ورددﺗـﻨـﻲ ﻣـﻦ وادي اﻟﻬـﻼك
.إﻟﻲ ﺣﻤﻲ ﺣﺼﻨـﻚ اﻷﻣﻴـﻦ
.ﻓـﺎﻣﻸﻧﻲ ﺑـﺎﻟﺮﺟـﺎء واﻹﻳﻤـﺎن
ﻳـﺎرب
إﻟﻴـﻚ
أﻗﺒـﻠﺖ
آـﺎﻟﻤـﺮﻳـﺾ إﻟﻲ اﻟﻄﺒﻴـﺐ
.اﻟﺸـﺎﻓﻲ

zoals een arme naar een voedzame
maaltijd, zoals een dorstige naar
de levende waterbronnen, zoals de
arme naar de bron van de rijkdom,
zoals een zondaar naar de
Verlosser en zoals een dode naar
de bron van het Leven.

وآـﺎﻟﻤﻔـﺘـﻘـــﺮ اﻟﺠـﺎﺋـﻊ إﻟﻲ
 وآـﺎﻟﻌﻄﺸـﺎن،اﻟﻐــﺬاء اﻟﻤﺸﺒـﻊ
،إﻟﻲ ﻳﻨـﺎﺑﻴـﻊ اﻟﻤﻴـﺎﻩ اﻟﺤﻴـﺔ
،وآـﺎﻟـﻔـﻘـﻴـﺮ إﻟﻲ ﻣﺼـﺪر اﻟﻐﻨﻲ
،وآـﺎﻟﺨـﺎﻃﺊ إﻟﻲ اﻟﻤﺨـﻠـﺺ
.وآـﺎﻟﻤـﺎﺋﺖ إﻟﻲ ﻳﻨﺒـﻮع اﻟﺤﻴـﺎة

Want U bent mijn verlossing, mijn
genezing, mijn kracht, mijn troost
en mijn vreugde, in U vind ik rust.
Help mij, bewaar mij en omring
mij.

وﻃﺒﻴﺒـﻲ
ﺧـﻼﺻﻲ
ﻷﻧـﻚ
وﺣﻴـﺎﺗﻲ وﻗـﻮﺗﻲ وﺗﻌـﺰﻳﺘﻲ
وﺳﻌـﺎدﺗﻲ وﻓـﻴـﻚ راﺣﺘـﻲ
.ﻓﺄﻋـﻨﻲ واﺣﻔﻈﻨﻲ وﺳﻴـﺞ ﺣـﻮﻟﻲ
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Leer mij heel mijn wil in Uw
handen te leggen, zodat ik zal
wandelen naar wat U behaagt.
Help mijn zwakheid, zodat ik
standvastig zal zijn en trouw zal
blijven aan U, tot het einde toe.
Amen.

وﻋـﻠﻤﻨـﻲ أن أﺿـﻊ ﺑﻴـﻦ ﻳـﺪﻳـﻚ
 ﻷﺳﻴـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ،آـﻞ إرادﺗـﻲ
.ﺗﺸـﺎء
أﻋـﻦ ﺿﻌﻔـﻲ آﻲ أﺛـﺒـﺖ وأدوم
.أﻣـﻴـﻨـًﺎ ﻟـﻚ إﻟﻲ اﻟـﻨﻬـﺎﻳـﺔ
.ﺁﻣﻴـﻦ
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Gebed voor de heilige Communie

ﺻــﻼة ﻗـﺒــﻞ اﻟﺘـﻨــﺎول

Heer, ik ben niet waardig dat U
onder het dak van mijn woning
komt, want ik ben een zondaar,
maar spreek eerst één woord en
mijn ziel zal gezond worden.

ﻳـﺎرب إﻧﻲ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴﺘـﺤـﻖ أن
ﺗـﺪﺧـﻞ ﺗﺤـﺖ ﺳﻘـﻒ ﺑﻴﺘـﻲ ﻷﻧﻲ
ﻻ
ً  ﻓـﻘـﻞ آﻠﻤـﺔ أو،إﻧﺴـﺎن ﺧـﺎﻃﺊ
.ﻟﺘﺒـﺮأ ﻧﻔﺴـﻲ

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 menslievendheid.

ﻗـﻞ ﻟﻨـﻔﺴـﻲ ﻣـﻐـﻔـﻮرة ﻟـﻚ
 إﻧﻲ ﻣـﻘﻔـﺮ وﺧـﺎل.ﺧﻄـﺎﻳـﺎك
 وﻟﻴـﺲ ﻟﻲ،ﻣـﻦ آـﻞ ﺻـﻼح
ورأﻓـﺘـﻚ
ﺗﺤﻨـﻨـﻚ
ﺳـﻮي
.وﻣﺤﺒﺘـﻚ ﻟﻠﺒـﺸـﺮ

Gij daalde neder vanuit Uw
hemelse, onuitsprekelijke glorie
naar onze armzaligheid, en stemde
toe geboren te worden in een
kribbe.

وأﻧـﺖ ﻗـﺪ ﺗﻨـﺎزﻟـﺖ ﻣـﻦ ﺳﻤـﺎء
ﻣﺠـﺪك ﻏﻴـﺮ اﻟﻤـﺪرك إﻟﻲ ذﻟﻨـﺎ
وارﺗﻀﻴـﺖ أن ﻧـﻮﻟـﺪ ﻓﻲ ﻣـﺰود
.اﻟﺒﻘـﺮ

Weiger dan niet, Mijn heilige
Verlosser, om mijn nederige en
arme ziel te aanvaarden, die Uw
glorievolle
tegenwoordigheid
verwacht.

ﻳـﺎﻣﺨـﻠﺼﻲ
ﺗـﺮﻓـﺾ
ﻓﻼ
اﻟﻘـﺪوس أن ﺗـﻘـﺒـﻞ إﻟﻲ ﻧـﻔﺴﻲ
اﻟـﺬﻟﻴـﻠﺔ اﻟﺤـﻘﻴـﺮة اﻟﺘﻲ ﺗـﻨﺘـﻈـﺮ
.ﺣﻀــﻮرك اﻟﺒﻬـﻲ

U heeft Uzelf niet te hoog geacht
om het huis van de melaatse
binnen te treden om hem te
genezen. Kom, als het U belieft,
mijn God, tot mijn ziel om deze te
reinigen.

إﻧـﻚ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻨﻜـﻒ ﻣـﻦ دﺧـﻮل
.ﺑﻴـﺖ اﻷﺑـﺮص ﻟﺘﺸﻔﻴـﻪ
ﻓـﺄﺳﻤـﺢ ﻳـﺎ إﻟﻬﻲ ﺑـﺎﻟــﺪﺧـﻮل
.إﻟﻲ ﻧـﻔﺴـﻲ ﻟﺘـﻄﻬـﺮهـﺎ
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U hebt de zondares niet
verhinderd om Uw voeten te
kussen, houd mij dan niet tegen
om nader tot U te komen om Uw
Heilige Lichaam en Uw kostbare
Bloed te ontvangen.

ﻟـﻢ ﺗﻤـﻨـﻊ اﻟﺨـﺎﻃﺌـﺔ ﻣـﻦ
 ﻓـﻼ ﺗﺤـﺮﻣـﻨﻲ،ﺗـﻘﺒﻴـﻞ ﻗـﺪﻣﻴـﻚ
اﻟــﺪﻧـﻮ ﻣﻨـﻚ ﻟﺘﻨـﺎول ﺟﺴـﺪك
،اﻟﻄـﺎهـﺮ ودﻣـﻚ اﻷﻗـﺪس

Moge mijn deelname aan
communie een gemeenschap
U zijn, tot wegneming van al
onrein is en tot uitdelging
mijn slechte verlangens.

de
met
wat
van

ﺗﻨـﺎوﻟﻲ
ﻓـﻠـﻴﺼــﺮ
ﺑـﻞ
 وﻹﺑـﺎدة آــﻞ،ﻟﻼﺷﺘـﺮاك ﻣﻌــﻚ
 وﻹﻣـﺎﺗـﺔ،ﻣـﺎ هــﻮ دﻧــﺲ
.أهــﻮاﺋﻲ اﻟـﺪﻧـﻴــﺌـﺔ

Moge het mij leiden tot het
handelen volgens Uw levengevende geboden. Moge het een
genezing zijn van alle zonden van
mijn ziel en mijn lichaam.

وﻟـﻠﻌـﻤـﻞ ﺑـﻮﺻـﺎﻳـﺎك اﻟﻤـﺤﻴـﻴـﺔ
وﻟـﺸﻔـﺎء ﻧـﻔﺴـﻲ وﺟـﺴـﺪي ﻣـﻦ
.آـﻞ ﺧﻄﻴـﺔ

Moge het mij voorbereiden tot de
aanvaarding van Uw gaven, tot
inwoning van Uw genade, het
nederdalen van Uw Geest, tot
eenwording met U, tot bestendig te
zijn in U, dat ik moge leven tot
verheerlijking van Uw Heilige
Naam. Amen.

 وﻟﺴﻜـﻨﻲ،وﻟﻘـﺒـﻮل ﻣـﻮاهـﺒـﻚ
، وﻟﺤـﻠـﻮل روﺣــﻚ،ﻧﻌﻤﺘـﻚ
وﻟﻼﺗﺤــﺎد ﺑــﻚ واﻟﺜـﺒـﺎت ﻓﻴــﻚ
اﺳﻤـﻚ
ﻟﻤﺠــﺪ
ﻷﺣﻴــﺄ
.ﺁﻣﻴــﻦ.اﻟﻘــﺪوس
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Gebed na de heilige communie

ﺻــﻼة ﺑﻌــﺪ اﻟﺘـﻨــﺎول

Mijn hart is vervuld van vreugde
en mijn tong jubelt. Mijn ziel
maakt groot de Heer, en mijn
geest verblijdt zich over God,
mijn Verlosser.

 وﻟﺴـﺎﻧﻲ،ًﻗـﺪ اﻣـﺘﻸ ﻗـﻠﺒﻲ ﻓـﺮﺣـﺎ
، ﻓـﻠﺘﻌـﻈـﻢ ﻧـﻔـﺴﻲ اﻟـﺮب،ًﺗﻬـﻠﻴﻼ
ﺑـﺎﻟـﻠــﻪ
روﺣﻲ
وﺗـﺒﺘﻬـﺞ
.ﻣـﺨـﻠﺼﻲ

Ik ben tot U gekomen, Heer, kleed
mij dan met een zuiver gewaad
om Uw bruiloft binnen te treden.

ﻟﻘـﺪ أﻗـﺒـﻠﺖ إﻟﻴـﻚ ﻳـﺎرب ﻟﺘـﻠﺒﺴﻨﻲ
ﺣـﻠﺔ ﻧـﻘـﻴـﺔ ﺗـﺆهـﻠﻨﻲ ﻟﻠـﺪﺧـﻮل
.إﻟﻲ ﻋــﺮﺳــﻚ

Moge mijn vereniging met U
vandaag eeuwigdurend zijn, want
daardoor neem ik bestendig toe in
deugdzaamheid,
wordt
mijn
geloof krachtiger en mijn hoop
versterkt.

ﻓﻠﻴـﻜـﻦ اﺗﺤـﺎدي ﺑـﻚ اﻟﻴـﻮم
داﺋﻤـًﺎ ﻷﻧﻲ ﺑـﻪ أذداد ﻓﻲ
،ًاﻟﻔـﻀﻴـﻠـﺔ ﺛﺒـﺎﺗـًﺎ وﻧﻤـﻮا
 وﻳـﺘﻘـﻮي،وﻳـﺸﺘـﺪ إﻳـﻤـﺎﻧﻲ
.رﺟـﺎﺋﻲ

Laat mijn deelname aan de
communie worden tot een teken
van verlossing, een kleed van
genade, een gewaad van de
nieuwe geboorte, reinheid en
heiligheid van ziel, lichaam en
geest, zuiverheid van liefde, een
eeuwigdurende
vreugde
en
blijdschap, en tot een goede
voorbereiding
voor
Uw
vreeswekkende troon.

ﻓـﻠـﻴﺼـﺮ ﺗـﻨـﺎوﻟﻲ ﻋـﻼﻣـﺔ
،ﻟﻠﺨـﻼص وﻟﺒـﺎﺳـًﺎ ﻟﻠﻨﻌﻤـﺔ
،وﺣـﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻴـﻼد اﻟﺠـﺪﻳـﺪ
وﻃﻬـﺎرة وﻗـﺪاﺳـﺔ ﻟﻠﻨـﻔـﺲ
، وﻧـﻘـﺎوة ﻟﻠـﺤـﺐ،واﻟﺠـﺴـﺪ
،ًوﻓــﺮﺣـًﺎ وﺳـﺮوراً أﺑـﺪﻳـﺎ
وﻟﺠـﻮاب ﺣـﺴـﻦ اﻟـﻘـﺒـﻮل أﻣـﺎم
.ﻣـﻨـﺒـﺮك اﻟـﺮهـﻴـﺐ
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Ik geef mijzelf over aan Uw
medeleven, laat mij dan één zijn
met U, leid mij naar Uw wil. Ik
vertrouw mijn verstand, mijn
gevoelens en mijn wil aan U toe,
opdat U ze zegent en ze
gehoorzaam maakt aan Uw wil.

،ﺣـﻨـﻮك
،ﻣـﻌـﻚ
،إرادﺗـﻚ
وﺣـﻮاﺳﻲ
وﺗـﻜـﻮن

Schenk nieuw leven aan mijn hart
en wek mijn geweten, drijf alle
schaduwen van de tegenstander
uiteen, en doe de stormen bedaren.

،أﺣﻴـﻲ ﻗـﻠﺒـﻲ وأﻳﻘـﻆ ﺿـﻤﻴـﺮي
،ﺷـﺘـﺖ ﺟـﻤـﻴﻊ ﺧـﻴـﺎﻻت اﻟـﻌـﺪو
.وﻗـﻞ ﻟـﻠـﺰواﺑـﻊ أن ﺗـﺴـﻜـﺖ

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.

 ارو،ﺳـﺮ ﻣـﻌﻲ وهـﺪي روﻋـﻲ
ﻋـﻄﺸـﻲ واﺿـﺮم ﻟـﻬـﻴـﺐ
 ﺗـﻼف،ﻣـﺤـﺒﺘـﻚ ﻓﻲ ﻗـﻠﺒﻲ
ﺑﺤـﻨـﻮ ورﻓـﻖ آــﻞ ﻣــﺎ
.ﻳـﻨﻘـﺼـﻨﻲ

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.

اﻣـﻜـﺚ ﻣـﻌﻲ ﻷن اﻟﻨـﻬـﺎر ﻗـﺪ
 وراﻓـﻘـﻨـﻲ إﻟﻲ أن ﻳـﻨﺴـﻢ،ﻣــﺎل
 ﻓـﺈﻧـﻚ وﺣـﺪك ﻏـﺎﻳـﺘﻲ،اﻟﻨـﻬـﺎر
 أﻧـﺖ وﺣـﺪك ﻳـﺎرب،وﺳـﻌـﺎدﺗـﻲ
. ﺁﻣﻴــﻦ.إﻟﻲ اﻷﺑــﺪ
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Gebed vóór het eten

ﺻــﻼة ﻗـﺒــﻞ اﻷآــﻞ

Gezegend zijt Gij, o Heer, die ons
onderhoudt vanaf onze jeugd, die
ons Uw zegeningen schenkt en die
voor allen voedsel bereidt.
Want aller ogen hopen op U, want
Gij geeft hun te zijner tijd hun
spijze. Gij opent Uw hand en
verzadigt alle levende schepselen
met Uw gunst.

ﺗـﺒـﺎرآـﺖ ﻳـﺎرب ﻳـﺎ ﻣـﻦ
ﺣـﺪاﺛـﺘـﻨـﺎ
ﻣـﻨـﺬ
ﺗـﻌـﻮﻟـﻨـﺎ
 وﺗـﻬﻴـﻰ،وﺗـﻬﺒـﻨـﺎ ﺧـﻴـﺮاﺗـﻚ
.اﻟـﻐـﺬاء ﻟـﻠـﺠﻤـﻴـﻊ
ﻷن أﻋـﻴـﻦ اﻟﻜـﻞ ﺗـﺘـﺮﺟـﺎك
وأﻧـﺖ ﺗـﻌﻄـﻴﻬـﻢ ﻃـﻌـﺎﻣـﻬـﻢ ﻓﻲ
 ﺗـﻔـﺘـﺢ ﻳـﺪك ﻓـﺘﺸﺒـﻊ آـﻞ،ﺣـﻴﻨـﻪ
.ﺣﻲ رﺿﻲ

Aan u zij de glorie en de lof en de
zegen en de dank, voor al het
voedsel dat Gij voor ons hebt
bereid en dat hier op deze tafel
staat om ons lichaam te voeden.

ﻟﻚ اﻟـﻤﺠـﺪ واﻟـﺘﺴـﺒﻴـﺢ واﻟـﺒـﺮآـﺔ
واﻟـﺸﻜﺮ ﻋﻠﻲ آﻞ ﻣﺎ أﻋـﺪدت ﻟﻨﺎ
ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋـﻠﻲ هـﺬﻩ
.اﻟﻤﺎﺋـﺪة اﻟﻤﻬـﺪة ﻟـﻐـﺬاء أﺟﺴﺎدﻧﺎ

Laat het tot gezondheid en
versterking dienen van ons
lichamelijke
leven.
Schenk
verlossing, genade, zegen en
reinheid aan allen die ervan eten.

اﺟﻌـﻠﻪ ﺷـﻔـﺎء وﻗـﻮة ﻟﺤﻴـﺎﺗﻨـﺎ
 اﻣﻨـﺢ ﺧـﻼﺻـًﺎ،اﻟـﺠﺴـﺪﻳـﺔ
وﻧﻌﻤـﺔ وﺑـﺮآـﺔ وﻃﻬـﺮًا ﻟﻜـﻞ
.اﻟﻤـﺘﻨـﺎوﻟـﻴـﻦ ﻣﻨـﻪ

Verhef ons verstand tot U op elke
tijd om het geestelijke voedsel te
zoeken, dat onvergankelijk is.
Verleen ons de genade dat wij
voor het eeuwige voedsel zullen
werken, dat ten eeuwige leven is,

ارﻓـﻊ ﻋـﻘـﻮﻟﻨـﺎ إﻟﻴـﻚ آـﻞ ﺣﻴـﻦ
ﻟﻄـﻠﺐ ﻃـﻌـﺎﻣﻨـﺎ اﻟـﺮوﺣﻲ
 أﻋﻄﻨـﺎ أن ﻧـﻌﻤـﻞ،ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺒﺎﺋـﺪ
ااﺣـﻴـﺎة
اﻟﺒـﺎﻗﻲ
ﻟﻠﻄـﻌـﺎم
،اﻷﺑـﺪﻳـﺔ
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en schenk ons dat wij mogen
deelnemen aan het hemels
gastmaal.
Schenk ons het brood der zegen,
de beker der Verlossing en vul ons
hart met vreugde en blijdschap.

وهـﺐ ﻟﻨﺎ ﻧﺼـﻴﺒـًﺎ ﻓﻲ اﻹﺷـﺘـﺮاك
.ﻓﻲ وﻟـﻴﻤـﺘـﻚ اﻟـﺴﻤـﺎﺋﻴـﺔ
اﻣـﻨﺤﻨـﺎ ﺧـﺒـﺰ اﻟﺒـﺮآـﺔ وآـﺄس
 واﻣـﻸ ﻗـﻠـﻮﺑﻨـﺎ ﻣـﻦ،اﻟﺨـﻼص
.اﻟﺒﻬـﺠـﺔ واﻟﻔـﺮح

Verleen ons een vreedzaam en
kalm leven, met geluk in de ziel
en gezondheid voor het lichaam
en heiligheid van de geest.

أﻧﻌـﻢ ﻋﻠﻴـﻨـﺎ ﺑﺤﻴـﺎة ﻣﻄﻤـﺌـﻨـﺔ
، وﺳﻌـﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨـﻔـﺲ،هـﺎدﺋـﺔ
.وﺻـﺤـﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴـﺪ

Leer ons om Uw gunst te vragen
voor alles, zodat of wij nu eten of
drinken of werken, dat wij het
doen tot heerlijkheid van Uw
heilige Naam, want U komt toe de
glorie in eeuwigheid. Amen.

ﻋـﻠﻤﻨـﺎ أن ﻧﻄـﻠﺐ رﺿـﺎك ﻓﻲ
آـﻞ ﺷﻲ ﺣـﺘﻲ إذا أآـﻠﻨـﺎ أو
ﺷـﺮﺑﻨـﺎ أو ﻋـﻤـﻠﻨـﺎ أي ﺷﻲ ﻧﻌﻤﻠﻪ
ﻟـﻤـﺠـﺪ اﺳﻤـﻚ اﻟﻘـﺪوس ﻷن ﻟـﻚ
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟﻤﺠـﺪ إﻟﻲ اﻷﺑــﺪ
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Gebed voor Gods leiding bij het
nemen van een beslissing

ﺻـﻼة ﻟـﻄـﻠـﺐ ﻣﺸـﻮرة اﻟـﻠـﻪ
ﻗـﺒـﻞ اﻟﺸـﺮوع ﻓﻲ ﻋـﻤـﻞ

Mijn God, U weet dat ik zelf niet
weet wat goed voor mij is. Ik
begin nu met (…), hoe kan ik
weten wat goed voor mij is als Uw
genade mij daarin niet leidt?

إﻟﻬﻲ أﻧـﺖ ﺗﻌـﻠـﻢ أﻧﻲ ﻻ أﻋـﺮف ﻣـﺎ
 وهـﺎ أﻧـﺎ ﻗـﺪ.هـﻮ اﻟﺼـﺎﻟﺢ ﻟـﻨـﻔـﺴﻲ
 وﻣـﻦ أﻳـﻦ ﻟﻲ،(...) ﺷﺮﻋـﺖ ﻓﻲ
أن أﻋـﺮف ﺣﺴﻨًﺎ ﻣﺎ هـﻮ اﻟﻤﻔـﻴـﺪ ﻟﻲ
إن ﻟـﻢ أﺳﺘـﺮﺷـﺪ ﻧـﻌﻤﺘـﻚ ﻓﻲ ذﻟـﻚ؟

Daarom vraag ik U, Heer, om mij
in deze zaak te leiden.
Verlaat mij niet en laat mij niet
mijn eigen neigingen volgen,
opdat ik niet in moeilijkheden
kom en zal vallen.
Maar bescherm mij, Uw dienaar,
tegen vergissingen.

ﻓـﺄﺳـﺄﻟﻚ ﻳـﺎرب أن ﺗـﺪﺑـﺮﻧﻲ ﻓﻲ
.هـﺬا اﻷﻣـﺮ
وﻻ ﺗـﺘﺮآﻨﻲ وﻣﺸـﻮرة ﻧﻔﺴـﻲ
وﻻ ﺗـﺪﻋـﻨﻲ أﺟـﺮي وراء
.أﻣﻴـﺎﻟﻲ ﻟـﺌﻼ أﺗـﻮرط وأﺳﻘـﻂ
ﺑــﻞ اﻋـﺼـﻢ ﻋـﺒـﺪك ﻣـﻦ
.اﻟـﺰﻟـﻞ

Wees mijn steun en toeverlaat en
leid deze zaak volgens Uw wil en
Uw goeddunken.
Als U het goedkeurt, laat het dan
zijn volgens Uw wil en schenk mij
Uw genade opdat ik het zal
voltooien.

 ودﺑـﺮ،وآـﻦ ﻣﺘـﻜﻠﻲ وﻋـﻮﻧﻲ
اﻷﻣـﺮ ﺑﺤﺴـﺐ إرادﺗـﻚ آـﻤـﺎ
.ﻳـﻮاﻓـﻖ ﺻـﻼﺣـﻚ
وإن ﺣﺴـﻦ ﻟـﺪﻳـﻚ ﻓـﻠﻴﻜـﻦ آﻤـﺎ
 وهــﺒـﻨﻲ ﻧـﻌـﻤـﺘـــﻚ،ﺗـﺮﻳــﺪ
.ﻷﺗﻤـﻤـﻪ

Als het verkeerd is, neem dit
verlangen dan bij mij weg. Want
U weet alles en niets is voor U
verborgen.

وإن آﺎن ﻳﻀـﺮ ﻓـﺄﻧـﺰع ﻣﻨﻲ
 ﻷﻧـﻚ ﻋﻠﻴﻢ،ﻳﺎرب هـﺬﻩ اﻟـﺮﻏـﺒـﺔ
.ﺑﻜـﻞ ﺷﺊ وﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﻋـﻠﻴـﻚ أﻣـﺮ
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Verschillende gebeden

Ik ben Uw dienaar, handel met mij
naar Uw goeddunken, want ik zal
alleen succes en volkomen vrede
hebben als ik mij geheel aan de
leiding van Uw wil heb
overgegeven. Leer mij dan om bij
alles te zeggen:

وهـﺎ أﻧـﺎ ﻋﺒـﺪك ﻋـﺎﻣﻠﻨﻲ ﺑﻤـﺎ
 وﻻ، إذ ﻻ ﻧﺠـﺎح ﺗـﺎم،ﻳـﻮاﻓـﻘـﻚ
ﺳـﻼم آـﺎﻣـﻞ إﻻ ﺑﺘـﺴﻠﻴـﻢ ذاﺗﻲ
،ﺗـﺤـﺖ ﺗــﺪﺑﻴـﺮ ﻣﺸـﻴﺌـﺘـﻚ
وﻋـﻠﻤﻨـﻲ أن أﻗــﻮل ﻓﻲ آـﻞ
:ﺷﻲ

“Vader, niet mijn wil, maar Uw
wil geschiede.” Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, van nu aan en tot in
eeuwigheid. Amen.

 ﺑــﻞ،ﻳـﺎ أﺑﺘـﺎﻩ ﻟﻴـﺲ آﻤﺸﻴـﺌـﺘﻲ
آﻤﺸﻴـﺌـﺘـﻚ ﻷن ﻟـﻚ اﻟﻤـﻠـﻚ
واﻟـﻘـﻮة واﻟﻤـﺠـﺪ ﻣـﻦ اﻷن وإﻟﻲ
. ﺁﻣﻴــﻦ.اﻷﺑــﺪ
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