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Voorwoord
Geliefde zonen en dochters van de kerk,
Het verheugt ons dit boek te presenteren, dat de gebeden bevat van de Liturgie van
St. Basilius volgens de ritus van de Koptisch Orthodoxe Kerk. Het is geschreven
in zowel het Nederlands, Koptisch als Egyptisch-Arabisch. Dit boek is tot stand
gekomen na intensieve herziening van de voorgaande uitgaven.
Wijlen metropoliet Marcos, metropoliet van de Franse Kopten en van origine
Nederlander, is de eerste geweest die de Koptische Liturgie naar het Nederlands
vertaald heeft. Dit heeft plaatsgevonden in het jaar 1976. Dhr. Magdy Ramzy en
mw. Nawal Ramzy hebben deze eerste versie herzien, wat resulteerde in een
nieuwe uitgave in maart van het jaar 1990, gevolgd door nog een uitgave in
augustus 1990. In het jaar 1994 is na nog een herziening een vierde editie
uitgekomen. De vijfde editie is uitgebracht in april 1997, na herziening en met
aanvulling van nog niet eerder vertaalde gebeden, en is tot stand gekomen door
bijdragen van dhr. M. Ramzy, hegoemen vader Arsenious el Baramousy, dhr. E.
Camouzi en Prof. dr. B. ter Haar Romeny.
Diaken Atef Beshay heeft in 1998 een versie uitgebracht van de Liturgie van St.
Basilius die voor het eerst drietalig was: Nederlands, fonetisch Koptisch en
fonetisch Egyptisch-Arabisch. Onze zonen en dochters van de huidige generatie
zijn grootgebracht met dit boek en hebben de hymnen van de Goddelijke Liturgie
mede dankzij dit boek geleerd.
Nadat enkele jaren geleden alle exemplaren van de voorgaande uitgaven opgeraakt
waren, ontstond er de noodzaak tot het uitbrengen van een nieuw Liturgieboek.
Het heeft echter jaren geduurd voordat dit werk voltooid kon worden, omdat er
zeer veel aanvullingen zijn aangebracht van gebeden die niet eerder vertaald zijn,
zoals de gebeden die de celebrant in stilte bidt, de Voorbereidingsgebeden, talrijke
hymnen en een zeer groot aantal Gebeden van de Breking.
Bovendien is de vertaling volledig herzien vanuit de Koptische tekst. Hiervoor
hebben wij als voornaamste bron gebruik gemaakt van het Heilig Euchologion, dat
uitgegeven is door het Baramous klooster (tweede druk, 2002). Dit boek is een
digitale heruitgave van een eerste versie die gebaseerd was op documenten uit de
bibliotheek van het klooster zelf en die samengesteld was door vader hegoemen
Abdel Massih el Masoedie el Baramousy in 1902.
Wij hebben ook veelvuldig gebruik gemaakt van het Koptisch woordenboek, dat
samengesteld is door dhr. Moawad Dawood Abdelnour. Daarnaast hebben wij ook
gebruik gemaakt van het Duitse Liturgieboek en van de Engelse vertaling (Editors:
Bishop Serapion / Bishop Youssef, uitgeverij: Diocese of the Southern United
States, tweede druk, 2007).
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Gedurende de jaren dat wij hieraan gewerkt hebben, heeft diaken Matthew Beshay
het vertaalwerk geleid. Mw. Nevine Mokhtar heeft de gehele Koptische tekst
nagekeken. Diaken Atef Beshay heeft delen van het Arabisch geschreven, in zijn
geheel herzien en het boek samengesteld in zijn huidige vorm.
Wij vergeten ook zeer zeker niet de grote rol die mw. dra. Clara ten Hacken
gespeeld heeft bij het tot stand komen van het eindresultaat. Mw. ten Hacken is
onderzoekster aan de universiteit van Leiden en door haar academische
achtergrond, haar ervaring in het vertalen, haar kennis van het Koptisch,
Egyptisch-Arabisch en kerkelijk taalgebruik, en haar liefde voor de Koptische
Kerk is zij in staat geweest ons buitengewoon goed bij te staan bij het nauwkeurig
en kritisch vertalen en nakijken.
Wij zijn ook veel dank verschuldigd aan Dr. Samuel Moawad, koptoloog aan de
universiteit van Münster (Duitsland). Hij heeft voor ons vele vragen beantwoord
over de betekenis van Koptische woorden, theologische termen in de Liturgie en
Koptische grammatica.
Wij danken nogmaals iedereen die heeft geholpen bij het tot stand komen van dit
boek, zowel degenen die wij genoemd hebben als de velen die wij niet genoemd
hebben. Moge God hen allen zegenen en belonen in het Hemelse Jeruzalem.
Moge de Heer dit nederige werk zegenen en onze dienst in Zijn Heilige Kerk
aanvaarden, tot glorie van Zijn Heilige Naam, door de voorbede van de heilige
Moeder Gods Maria, St. Basilius en alle heiligen, en door de gebeden van onze
eerbiedwaardige vader en patriarch, Z.H. paus Shenouda III.
Vader hegoemen Arsenious el Baramousy
Het Feest van de Maagd Maria
16 Misra 1727
22 augustus 2011
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Tweede voorwoord
Het Heilig Euchologion (letterlijk “het boek der gebeden”) is het boek dat onder
andere de gebeden bevat van de Goddelijke Liturgie van St. Basilius, volgens de
Koptische ritus.
St. Basilius is rond het jaar 330 A.D. geboren in Caesarea in Cappadocië (het
huidige Turkije). Hij kwam uit een welgestelde en vrome familie, die vele heiligen
heeft voortgebracht zoals de zus van St. Basilius, St. Macrina, en zijn broer St.
Gregorius van Nyssa. Hij werd tot priester gewijd in Caesarea door bisschop
Eusebius, die hij na diens overlijden opvolgde als bisschop. Net als St. Athanasius,
heeft St. Basilius gestreden tegen het arianisme en andere ketterijen. Mede
daardoor en door zijn talrijke geschriften is hij geworden tot één van de zeer
invloedrijke theologen van de vroege kerk. Terecht wordt hij dan ook genoemd St.
Basilius de Grote.
Het Heilig Euchologion wordt dagelijks in de kerk gebruikt. Het is daarmee een
van de belangrijkste kerkelijke boeken. Het bestaat uit een aantal delen:
- de gebeden van de Vespers en de Metten
- de Goddelijke Liturgie van St. Basilius
- de Gebeden van de Breking
De versie die hier nu voor u ligt, is volledig herzien en aanzienlijk uitgebreid naar
inhoud. Tijdens het nakijken van de vorige vertaling en bij het vertalen van nieuwe
delen, zijn wij nauwkeurig te werk gegaan en hebben wij waar nodig één van de
volgende dingen gedaan:
- corrigeren van grammatica, stijl en/of spelling
- corrigeren van woorden waar het Arabisch en het Koptisch van elkaar verschillen
in de moderne versies van Liturgieboeken
- corrigeren van woorden om de betekenis te verhelderen of te verbeteren
- aanvullen van ontbrekende woorden
- veranderen van de volgorde van zinsdelen, om beter gezongen te kunnen worden
Wij hebben zoveel mogelijk gewerkt vanuit de Koptische tekst. Daarbij hebben
wij veel gehad aan zowel het Koptisch woordenboek, de meest recente Engelse
vertalingen en de hulp van talrijke personen. Wij hebben steeds getracht de
gebeden in helder en correct Nederlands weer te geven, zonder de orthodoxe
betekenis en geest van de tekst te verliezen. Voor het gebruik van de juiste
terminologie hebben wij gekeken naar de gangbare Nederlandse termen die van
oudsher in de Nederlandse kerken worden gebruikt. Ook hebben wij inspiratie
geput uit de Nederlandse vertalingen van andere orthodoxe kerken.
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Wij hebben ons best gedaan zo consequent mogelijk te werken, zodat termen die
meerdere malen voorkomen, steeds op dezelfde manier vertaald worden. De
tekstdelen die uitleg geven over de ritus zijn steeds in het rood weergegeven, zodat
gemakkelijk een onderscheid kan worden gemaakt tussen de tekst van de gebeden
en de uitleg daarbij. Bovendien zijn de gebeden die in stilte worden gebeden
cursief afgedrukt. In de koptekst wordt op iedere pagina vermeld wat de inhoud is,
zodat door te bladeren in één oogopslag de benodigde pagina te vinden is.
Wij hebben de inhoud van het boek zo compleet mogelijk willen maken, door vele
hymnen toe te voegen, zoals de Verzen van de Cimbalen, de introductie tot de
Koptische schriftlezingen, de hymnen gezongen tijdens de Communie en de
aanvullingen bij aanwezigheid van een bisschop. Sommige van deze hymnen,
zoals de Doxologieën, hebben wij overgenomen uit de Heilige Psalmodie
(Baramos Klooster, tweede druk, 2003). Voor de hymnen die niet in het Heilig
Euchologion voorkomen, hebben wij het Diaken Dienstboek als bron gebruikt
(Farag Abdelmassih, negende druk, 2006).
Om al onze zonen en dochters aan te moedigen het Koptisch te leren lezen in het
oorspronkelijke schrift, hebben wij in een bijlage de uitspraak van de letters van
het alfabet toegevoegd (zie pagina 320). Koptisch is de taal van onze voorouders
en een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse gebeden in de kerk, en het kennis
nemen van deze taal zal zeker een verrijking zijn.
Bovenal danken wij God, die ons van het begin tot de voltooiing bij het werken
aan dit boek heeft bijgestaan. Tevens ook een woord van dank aan vader
hegoemen Arsenious el Baramousy, zonder wiens leiding, aanmoediging en hulp
dit boek niet tot stand was gekomen. Ook danken wij de talloze personen die
hebben bijgedragen door stukken na te lezen en te typen, door hun mening te
geven en door het boek te bekostigen. Moge God, die iedereen bij naam kent, hen
allen zegenen en dit werk gebruiken tot glorie van Zijn Heilige Naam.
Diaken Matthew Beshay
Het Nairoez Feest (Koptisch Nieuw Jaar)
1 Toet 1728
12 september 2011
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ﺗﻘـــﺪﻳــﻢ
ﻧﺸﻜــﺮ اﻟـﻠﻪ اﻟـﺬي أﻋـﺎﻧـﻨـﺎ ﻋﻠﻲ إﻧﺠـﺎز هـﺬا اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤﺒـﺎرك وهـﻮ ﺟـﺰء هـﺎم ﻣـﻦ ﺗـﺮاث آﻨﻴﺴﺘﻨـﺎ
اﻟﻌـﺎﻣـﺮة ﺏـﺎﻟﻜﻨـﻮز اﻟﻐـﺎﻟﻴـﺔ واﻟﻨـﻔـﻴﺴـﺔ ﻓﻲ ﺣﻴـﺎة اﻟﻤـﺆﻣﻨﻴـﻦ.
اﻟﻘـﺪاس اﻹﻟﻬـﻲ اﻟـﺬي وﺿﻌـﻪ اﻟﻘـﺪﻳـﺲ ﺏﺎﺱﻴـﻠﻴـﻮس اﻟﻜﺒﻴـﺮ )أﺱﻘـﻒ ﻗﻴﺼـﺮﻳـﺔ اﻟـﻜﺒـﺎدوك( ﻗﺒـﻞ
ﻧﻴـﺎﺣﺘـﻪ ﻋـﺎم  379م.
آﺎن ﺏﺎﺱﻴﻠﻴـﻮس أﺣـﺪ ﻋﺸـﺮة أﻃﻔـﺎل ﺧﻤﺴﺔ ﺏﻨﻴـﻦ وﺧﻤﺲ ﺏﻨﺎت آﺎن هـﻮ أآﺒـﺮ اﻟﺒﻨﻴـﻦ ،وﻗــﺪ ﺱﻴــﻢ
اﻟﻘـﺪﻳـﺲ ﺏﺎﺱﻴﻠﻴـﻮس أﺱﻘـﻔـًﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺼﺮﻳـﺔ اﻟﻜﺒﺎدوك وﺱﻴــﻢ أﺧـﻮﻳـﻪ اﻵﺧﺮﻳـﻦ أﺱﺎﻗـﻔـﺔ أﻳﻀـًﺎ:
ﻏــﺮﻳﻐــﻮرﻳﻮس أﺱﻘـﻒ ﻧﻴﺼﺺ وﺏﻄـﺮس أﺱﻘـﻒ ﺱﺒﺴﻄﻴﺔ ،أﻣﺎ أآﺒــﺮ اﻟﻜﻞ ﻓﻬﻲ ﻣﺎآـﺮﻳﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻲ ﺏﺤﻴﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺘﻌﺒـﺪﻳـﺔ وأﺛـﺮهﺎ اﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ إﺧﻮﺗﻬــﺎ.
إﺱﻢ ﺟـﺪﺗﻬـﺎ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻬﺎ دورهـﺎ اﻟﺤ ّ
ﻳﻤﻜـﻦ ﺗﻘﺴﻴـﻢ هـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب إﻟـﻰ أرﺏﻌـﺔ أﻗﺴــﺎم:
 .1ﺹـﻠـﻮات رﻓــﻊ اﻟﺒﺨـﻮر ﻓﻲ ﻋـﺸـﻴـﺔ وﺏــﺎآـﺮ.
 .2ﻗـﺪاس اﻟﻤـﻮﻋـﻮﻇﻴـﻦ وﻳﺸﻤـﻞ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﺤﻤـﻞ ،وﻣـﺎ ﻳﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮاءات ﺣﺘﻰ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ
اﻹﻧﺠﻴـﻞ واﻟﻌﻈــﺔ.
 .3ﻗــﺪاس اﻟﻤـﺆﻣﻨﻴـﻦ اﻟـﺬي ﻳﺒـﺪأ ﺏﺼـﻼة اﻟﺼـﻠﺢ ﺣﺘـﻰ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﻘـﺪاس واﻟﺘﻨـﺎول ﻣـﻦ
اﻷﺱـــﺮار اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ.
 .4ﻣـﻠﺤـﻖ ﺧـﺎص ﺏﺼـﻠـﻮات اﻟﻘﺴﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎﺱﺒﺎت واﻷﻋﻴـﺎد.
أوردﻧـﺎ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ﺵـﺮﺣـًﺎ واﻓـﻴـًﺎ ﻟﻤـﺎ ﻳﻘـﻮم ﺏـﻪ اﻟﻜـﺎهـﻦ أﺛﻨـﺎء دورة ﺗﻘــﺪﻳـﻢ اﻟﺒﺨـﻮر،
وﺗﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﺤﻤـﻞ ،أﺛﻨـﺎء اﻟﻘـﺮاءات ﺣﺘﻲ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺘﻨـﺎول ،آـﺬﻟـﻚ اﻟﺼـﻠـﻮات اﻟﺴـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼـﻠﻴـﻬـﺎ
اﻟﻜـﺎهـﻦ أﺛﻨـﺎء ﺧـﺪﻣـﺔ اﻟﻘـﺪاس اﻹﻟﻬﻲ.
آـﺬﻟـﻚ أوردﻧـﺎ اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻷﻟﺤـﺎن واﻟﺼﻠـﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺼـﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺸﻤـﺎس واﻟﺸﻌـﺐ ﻓﻲ ﻣـﻮاﺿﻌﻬـﺎ
ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜـﻦ اﻟﻤﺘـﺎﺏﻌـﺔ ﻳﺴﻬـﻮﻟـﺔ وﻳﺴـﺮ ،وﻣﻨﻬـﺎ أرﺏـﺎع اﻟﻨـﺎﻗـﻮس ،اﻟـﺬوآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت ،ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎل
ﻓﻲ ﺣﻀـﻮر اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك أو اﻵﺏـﺎء اﻷﺱـﺎﻗـﻔـﺔ ،ﻣـﺮدات اﻟﺼـﻮم اﻟﻜﺒﻴـﺮ ...
أﺧﻴـﺮًا ﺣـﺎوﻟﻨـﺎ وﺿـﻊ اﻟﺘﺸﻜﻴـﻞ اﻟﻤﻨـﺎﺱﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤـﺮوف ﻟﺴﻬـﻮﻟـﺔ اﻟﻨﻄـﻖ ﺏـﺎﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟﻌـﺮﺏﻴـﺔ ﺣﺘﻲ
ﻳـﻤﻜـﻦ ﻓﻬـﻢ اﻟﻤﻌـﺎﻧﻲ ﺏـﻮﺿـﻮح ﺏـﺪون اﻟـﻮﻗـﻮع ﻓﻲ اﻷﺧﻄـﺎء اﻟـﻠﻐـﻮﻳـﺔ.
ﻧﺸﻜـﺮ آـﻞ اﻷﺣﺒـﺎء اﻟـﺬﻳـﻦ ﺱــﺎهﻤـﻮا ﺏﻜـﻞ ﺣـﺐ واهﺘﻤـﺎم ﺱـﻮاء ﺏﺎﻟﺘـﺮﺟﻤـﺔ ،اﻟﻤـﺮاﺟﻌـﺔ ،ﺗﻘـﺪﻳـﻢ
اﻟـﺘﻌـﻀﻴـﺪ اﻟﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﻼزم ﻟﻜـﻲ ﻳﻜـﻮن هـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ﻓﻲ ﺧـﺪﻣـﺔ آﻨﻴﺴﺘـﻨـﺎ اﻟﻘﺒﻄﻴـﺔ ﺏﻬـﻮﻟﻨـﺪا.
ﻧﺼـﻠﻲ إﻟﻲ اﻟـﻠـﻪ أن ﻳﻌﻄﻴﻬـﻢ اﻷﺟـﺮ اﻟﺴﻤـﺎﺋﻲ ﺏﺎﻟﺼﻠـﻮات اﻟﺘﻲ ﺗـﺮﻓﻌـﻬـﺎ ﻋﻨـﺎ آـﻞ ﺣﻴـﻦ اﻟـﻘـﺪﻳﺴـﺔ
اﻟﻌـﺬراء ﻣـﺮﻳــﻢ وآـﺎﻓـﺔ ﺹﻔـﻮف اﻟﺸﻬـﺪاء واﻟﻘـﺪﻳﺴـﻴـﻦ ،ﺏـﺮآﺘﻬـﻢ ﻣﻌﻨـﺎ ﺁﻣﻴـﻦ.
ﺗـﺬآـﺎر ﺻـﻮم اﻟﺴﻴـﺪة اﻟﻌـﺬراء ﻣـﺮﻳـﻢ )ﻣﺴـﺮى  1726ش  -أﻏﺴﻄـﺲ  2011م (
اﻟﺸﻤﺎس ﻋــﺎﻃـﻒ ﺑﺸــﺎي
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St. Basilius de Grote

Het offeren van de wierook
van de Vespers en de Metten

رﻓــﻊ ﺑﺨــﻮر ﻋﺸﻴــﺔ وﺑـﺎآــﺮ
De celebrant neemt zijn hoofdbedekking af,
gaat voor de poort van het heiligdom staan
en bidt:

Ontferm U over ons, o
God, Almachtige Vader.
Heilige Drie-eenheid,
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.

Ele;/con ;/mac ;o Yeoc ;o
Pat/r ;o pantokratwr:
pan;agia ;triac ;ele;/con
;/mac: P_ V] ;nte
nijom swpi neman: je
;mmon ;ntan ;noubo;/yoc:
qen nen;yli'ic nem
nenhojhej ;eb/l ;erok.

Dan wordt het Gebed van de Heer gebeden:

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.

ﻳﻜﺸـﻒ اﻟﻜـﺎهـﻦ رأﺱـﻪ وﻳﻘـﻒ أﻣـﺎم ﺏـﺎب
:اﻟﻬﻴﻜـﻞ وﻳﻘــﻮل
ب
ُ ﺣﻤﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵ
َ ار
 أﻳﻬﺎ.ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ﺿﺎﺏ
س
ُ ث اﻟﻘــﺪو
ُ اﻟﺜﺎﻟـــﻮ
ب
ُ  أﻳﻬﺎ اﻟـﺮ.ارﺣﻤﻨﺎ
.إﻟﻪ اﻟﻘـﻮات آﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻦ
ﻷﻧﻪ ﻟﻴـﺲ ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﻴـ ﱠ
ﺵـﺪاﺋِـﺪﻧــــﺎ
ﻓﻲ
.ك
َ وﺿﻴﻘﺎ ِﺗﻨــﺎ ﺱــﻮا

ﺛــﻢ ﺗﻘـــﺎل اﻟﺼــﻼة اﻟـﺮﺏﻴـﺔ

Peniwt et qen niv/ou;i
mareftoubo ;nje pekran: marec;i ;nje tekmetouro: petehnak marefswpi ;m;vr/] qen ;tve
nem hijen pikahi:
penwik ;nte rac] m/if
nan ;mvoou. Ouoh ,a
n/eteron nan ;ebol:
;m;vr/] hwn ;nten,w
;ebol ;nn/ete ouon ;ntan
;erwou:

أﺏــﺎﻧـﺎ اﻟـــﺬي ﻓﻲ
 ﻟﻴﺘـﻘـﺪس.اﻟﺴﻤــﻮات
إﺱ ُﻤـﻚ ﻟﻴﺄت ﻣﻠﻜﻮ ُﺗـﻚ
ﻟﺘﻜـﻦ ﻣﺸﻴﺌﺘُــﻚ آﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﺎ ِء آـﺬﻟﻚ
.ض
ِ ﻋﻠﻰ اﻷر
ﺧﺒــﺰﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻟـﻠﻐـ ِﺪ
اﻟﻴـــﻮ َم
أﻋﻄﻨـــﺎ
واﻏﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ ذﻧـﻮ َﺏﻨـﺎ
آﻤــﺎ ﻧﻐﻔــــﺮ ﻧﺤـُـﻦ
ﻟﻠﻤـﺬﻧﺒـﻴـﻦ
أﻳﻀًﺎ
.إﻟﻴﻨــــﺎ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨــﻮر – اﻟﺘﻬﻴـﺆ ﻟﻠﺼـﻼة

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.)
Gelovigen:
Door Jezus Christus,
onze Heer.

ouoh ;mperenten ;eqoun
;epiracmoc: alla nahmen ;ebolha pipethwou.
Qen P|,|c I|/|c Pen_: (je
ywk te ]metouro nem
]jom nem pi;wou sa
;eneh ;am/n.)
Pilaoc:
Qen P|,|c I|/|c Pen_.

De celebrant buigt voor God voor de poort
van het heiligdom en zegt:

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

;Cmou ;eroi: ic ]met;anoi;a: ,w n/i ;ebol.

Celebrant:

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

In aanwezigheid van een andere geestelijke
buigt hij zijn hoofd en voegt na ;sl/l toe:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﺏﺎﻟﻤﺴﻴــﺢ ﻳﺴـــــﻮع
.رﺏﻨـــﺎ

ﻧﺴﺠــُـﺪ ﻟــﻚ أﻳﻬــﺎ
ﻚ
َ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣــﻊ أﺏﻴـــ
اﻟﺼﺎﻟــﺢ واﻟـــﺮوح
ﻷﻧـــﻚ
اﻟﻘـــﺪس
.ﺖ( وﺧﻠﺼﺘﻨــﺎ
َ )أﺗﻴـ

ﺛـﻢ ﻳﻀـﺮب ﻣﻄــﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤـﻮ إﺧـﻮﺗـﻪ اﻟﻜﻬﻨـﺔ
: وﻣﻄـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻣﺴـﺔ وهـﻮ ﻳﻘــﻮل

Uw zegen vraag ik, dit
is
een
metania,
vergeef mij.

Laat ons bidden.

وﻻ ﺗــﺪﺧﻠﻨـﺎ ﻓﻲ
ﺗﺠﺮﺏ ٍﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﺠﻨـﺎ ﻣﻦ
.اﻟﺸﺮﻳــــ ِﺮ
ﺏﺎﻟﻤﺴـﻴــﺢ ﻳﺴــــﻮع
 )ﻷن ﻟـــﻚ،رﺏﻨـــﺎ
اﻟﻤـﻠــﻚ واﻟـﻘـــــﻮة
واﻟﻤﺠــﺪ إﻟـﻰ اﻷﺏــﺪ
(.ﺁﻣﻴــﻦ

ﻳﺴﺠـﺪ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻟـﻠـﻪ أﻣﺎم ﺏـﺎب اﻟﻬﻴﻜـﻞ
:اﻟﻤﻘــﺪس وﻳﻘــﻮل

Tenouwst ;mmok ;w
P|,|c:
nem
Pekiwt
;n;agayoc: nem Pi|p|n|a
|e|y|u: je ak;i akcw]
;mmon.

De celebrant buigt naar eventueel andere
aanwezige geestelijken en diakenen en zegt:
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.ﻰ
ّ ﺏـــﺎرآــﻮا ﻋﻠ
هـــﺎ اﻟﻤـﻄـــﺎﻧﻴـــﺔ
.اﻏﻔــــﺮوا ﻟـﻲ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﺹـﻞ

أﻣــﺎ إذا آــﺎن هﻨــﺎك آـﺎهـﻦ أﺧــﺮ
:ﺣــﺎﺿـﺮًا ﻓﻴﻄـﺎﻣـﻦ رأﺱـﻪ وﻳــﺰﻳـﺪ

14

Het offeren van de wierook – begin van het gebed

Geef de zegen.

Eulog/con.

.ﺏـﺎرك

In aanwezigheid van meerdere geestelijken
buigt hij zijn hoofd en voegt het volgende
toe:

أﻣــﺎ إذا آــﺎن هﻨــﺎك أآـﺜــﺮ ﻣــﻦ آـﺎهـﻦ
: ﺣــﺎﺿـﺮًا ﻓﻴﻄـﺎﻣـﻦ رأﺱـﻪ وﻳــﺰﻳـﺪ

;Eulogite.

.ﺏـﺎرآــﻮا

Geeft de zegen.

De aanwezige geestelijken buigen hun
hoofd ook en antwoorden met:

رؤوﺱـﻬـﻢ

ﻳﻄـﺎﻣـﻨـﻮن هـﻢ أﻳﻀـًﺎ
:وﻳﺠـﺎوﺏــﻮﻧـﻪ ﻗــﺎﺋـﻠﻴــﻦ

Geeft u de zegen.

;Nyok eulog/con.

Diaken:

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

Sta op en bid.

De celebrant zegent met zijn rechterhand de
gelovigen met het kruisteken en zegt:

.أﻧــﺖ ﺏـﺎرك

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼ ِة ﻗﻔــــﻮا

ﻳــﺮﺵــﻢ اﻟﺸﻌـﺐ ﺏﻴــﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺏﻤﺜـﺎل
:اﻟﺼﻠﻴـﺐ وهـﻮ ﻳﻘــﻮل

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜ ﱢ

Gelovigen:

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

En met uw geest.

.ﻚ
َ ﺣــ
ِ وﻟـﺮو
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رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﺹـﻼة اﻟﺸﻜـﺮ

Het Dankgebed
Celebrant:
Laat ons dankzeggen
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.

ﺻـﻼة اﻟﺸﻜـﺮ

Pi;precbuteroc:
Marensep;hmot ;ntotf
;mpireferpeynanef ouoh
;nna/t:
V]
;Viwt
;mPen_ ouoh Pennou]
ouoh Pencwt/r I|/|c
P|,|c.
Je afer;ckepazin ;ejwn:
aferbo;/yin ;eron: af;areh
;eron afsopten ;erof:
af];aco eron: af]toten
afenten
sa
;e;hr/i
;etaiounou yai.

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.

Nyof on maren]ho ;erof
hopwc ;ntef;areh ;eron:
qen pai;ehoou eyouab vai
nem ni;ehoou t/rou ;nte
penwnq: qen hir/n/
niben: ;nje pipantokratwr P_ Pennou].

Diaken:

Pidiakwn:
;Proceuxacye.

Laat ons bidden.
Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻓـﻠﻨـﺸﻜــُـﺮ ﺹﺎﻧـ َﻊ
ت اﻟــﺮﺣــﻮ َم
ِ اﻟﺨﻴــﺮا
 أﺏـﺎ رﺏﻨـﺎ،اﻟﻠـﻪ
ﺼﻨــﺎ
ِ وإﻟ ِﻬﻨـــﺎ وﻣﺨﻠ
.ع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
َ ﻳﺴــــﻮ
ﺱﺘــﺮﻧــــﺎ
ﻷﻧــﻪ
وأﻋـﺎﻧﻨــــﺎ وﺣﻔﻈﻨــﺎ
وﻗ ِﺒﻠﻨــﺎ إﻟﻴﻪ وﺵﻔـــﻖ
ﻋﻠﻴﻨـــــﺎ وﻋﻀ َﺪﻧــﺎ
وأﺗﻰ ﺏﻨـﺎ إﻟﻰ هــــﺬﻩ
.اﻟﺴـﺎﻋــــِـﺔ
هـﻮ أﻳﻀًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄﻟﻪ أن
ﻳﺤﻔﻈَﻨــﺎ ﻓﻲ هـﺬا
.س
ِ اﻟﻴـــﻮم اﻟﻤﻘـــﺪ
ﻞ أﻳـﺎم ﺣﻴﺎ ِﺗﻨــﺎ
وآ ﱢ
ﻂ
َ ﻞ ﺱــﻼﻣ ٍﺔ ﺿﺎﺏـ
ﺏﻜ ﱢ
.ب إﻟﻬﻨــﺎ
ُ ﻞ اﻟـﺮ
اﻟﻜـ ﱢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﺹﻠـﻮا

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
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Celebrant:
O Meester, Heer,
Almachtige
God,
Vader van onze Heer,
God en Verlosser Jezus
Christus,
wij danken U voor
alles, om alles en in
alles,
want U heeft ons
beschermd en geholpen,
bewaard en aangenomen, met ontferming
omringd, U heeft ons
gesterkt en tot dit uur
geleid.
Diaken:
Bid dat God zich over
ons ontfermt en ons
genadig wil zijn, ons
aanhoort en ons Zijn
bijstand schenkt, en de
beden en de smekingen
van al Zijn heiligen
omwille van ons, voor
al wat goed is, te allen
tijde aanvaardt*, en
onze zonden vergeeft.

Pi;precbuteroc:
;Vn/b
P_
V]
pipantokratwr: ;Viwt
;mPen_ ouoh Pennou]
ouoh Pencwt/r I|/|c
P|,|c.
Tensep;hmot ;ntotk:
kata hwb niben nem
eybe hwb niben nem qen
hwb niben.
Je afer;ckepazin ;ejwn:
aferbo;/yin ;eron: af;areh
;eron afsopten ;erof:
af];aco eron: af]toten
afenten
sa
;e;hr/i
;etaiounou yai.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴـ ُﺪ اﻟـﺮ
ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
ُ اﻹﻟﻪ ﺿﺎﺏ
أﺏــﻮ ر ِﺏﻨــﺎ وإﻟ ِﻬﻨـﺎ
ع
َ ﺼﻨــﺎ ﻳﺴـــﻮ
ِ وﻣﺨﻠ
.ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ
ﻞ
ك ﻋﻠﻰ آ ﱢ
َ ﻧﺸﻜُـــﺮ
ﻞ
ِ ل وﻣـﻦ أﺟـ
ِ ﺣــﺎ
ﻞ
ل وﻓﻲ آ ﱢ
ِ ﻞ ﺣــﺎ
آﱢ
.ل
ِ ﺣــﺎ
ﺱﺘــﺮﺗَـﻨـــﺎ
ﻚ
َ ﻷﻧـ
وأﻋﻨﺘَـﻨــﺎ وﺣﻔﻈﺘﻨــﺎ
َوﻗﺒﻠﺘَـﻨﺎ إﻟﻴﻚ وﺵﻔﻘـﺖ
ﻋﻠﻴﻨـــﺎ وﻋﻀـﺪﺗﻨــﺎ
وأﺗﻴﺖَ ﺏﻨـﺎ إﻟﻰ هــﺬﻩ
.اﻟﺴـﺎﻋـــــِﺔ

Pidiakwn:
Twbh hina ;nte ;V] nai
nan: ;ntefsenh/t qaron: ;ntefcwtem ;eron: ;ntef;erbo;/yin ;eron: ;ntef[i ;nni]ho nem nitwbh
;nte n/|e|y|u ;ntaf: ;ntotou ;e;hr/i ;ejwn ;epi;agayon ;nc/ou niben: ;ntef,a nennobi nan ;ebol.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

*Indien de paus, een metropoliet of
bisschop aanwezig is, wordt het volgende
stuk toegevoegd:

ﺣﻤﻨـﺎ
َ اﻃﻠﺒـﻮا ﻟﻜﻲ ﻳﺮ
وﻳﺘـــﺮاءف
اﻟﻠـﻪ
 وﻳﺴﻤﻌﻨـــﺎ.ﻋﻠﻴﻨـــﺎ
َ وﻳﻘﺒــﻞ.وﻳﻌﻴﻨﻨـــﺎ
ﺱـــﺆاﻻت وﻃﻠﺒـﺎت
ﻣﻨﻬـﻢ
ﻗــﺪﻳﺴﻴــــﻪ
ح ﻋﻨـﺎ ﻓﻲ
ِ ﺏﺎﻟﺼـﻼ
 وﻳﻐﻔـُـﺮ.*ﻦ
ِ آـﻞ ﺣﻴـ
.ﻟﻨــﺎ ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧــﺎ

* وإن آـﺎن اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك أو
: ﻳﻀــﺎف،ًاﻟﻤﻄـﺮان أو اﻷﺱﻘـﻒ ﺣـﺎﺿـﺮا

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﺹـﻼة اﻟﺸﻜـﺮ

en dat Hij het leven en
het leiderschap bewaart
van onze eerbiedwaardige vader de
hogepriester, paus abba
(…), en zijn deelgenoot
in de dienst, onze vader
de bisschop (metropoliet) abba (…).

;Ntef;areh ;e;pwnq nem
;ptaho ;eratf ;mpeniwt
ettai/out ;nar,i;ereuc
papa abba (...) nem
pefke;sv/r ;nlitourgoc
peniwt
;nepickopoc
(;mm/tropolit/c) abba
(...).

Gelovigen:

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Heer ontferm U.
Celebrant:
Daarom vragen en
bidden
we
Uw
Goedheid, U die de
mens liefheeft, sta ons
toe deze heilige dag en
alle dagen van ons
leven in vrede en vreze
voor U te voltooien.

Pi;precbuteroc:
Eybe vai ten]ho ouoh
tentwbh ;ntekmet;agayoc pimairwmi: m/ic nan
eyrenjwk ;ebol ;mpaike
;ehoou eyouab vai: nem
ni ;ehoou t/rou ;nte
penwnq: qen hir/n/
niben nem tekho].

Alle afgunst, alle bekoring, elk satanswerk,
de listen van slechte
mensen, de aanval van
vijanden, zichtbaar en
onzichtbaar,

;Vyonoc niben: piracmoc
niben: ;energi;a niben ;nte
;pcatanac: ;pco[ni ;nte
hanrwmi ;euhwou nem ;ptwnf ;e;pswi ;nte hanjaji n/eth/p nem n/ eyouwnh ;ebol.
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وأن ﻳﺤﻔﻆَ ﺣﻴـﺎ َة
وﻗﻴـﺎ َم أﺏﻴﻨـﺎ اﻟﻤﻜـﺮم
رﺋﻴــــﺲ اﻟﻜـﻬﻨــــﺔ
(...) اﻟﺒـﺎﺏـﺎ اﻷﻧﺒـﺎ
وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣـﺔ
اﻟــﺮﺱـﻮﻟﻴــﺔ أﺏﻴﻨــﺎ
(اﻷﺱﻘـﻒ )اﻟﻤﻄـﺮان
.(…) اﻷﻧﺒــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ل
ُ ﻞ هـﺬا ﻧﺴﺄ
ِ ﻣﻦ أﺟـــ
ﻚ
َﺣ
ِ ﺐ ﻣﻦ ﺹﻼ
ُ وﻧﻄﻠ
.ﻳﺎ ُﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸــ ِﺮ
اﻣﻨﺤﻨــﺎ أن ﻧﻜﻤـﻞ
هـﺬا اﻟﻴــﻮم اﻟﻤﻘـﺪس
ﻞ أﻳـــﺎم ﺣﻴﺎ ِﺗﻨـﺎ
وآ ﱢ
ﻞ ﺱــﻼ ٍم ﻣﻊ
ﺏﻜ ﱢ
.ﻚ
َ ﺧــﻮﻓِـــــ
ﻞ
ﻞ ﺣﺴــ ٍﺪ وآ ﱢ
آﱢ
ﻞ
ِ ﻞ ﻓﻌــ
ﺗﺠـﺮﺏـ ٍﺔ وآ ﱢ
ن وﻣــﺆاﻣــﺮ ِة
ِ اﻟﺸﻴﻄﺎ
اﻟﻨـــﺎس اﻷﺵـــﺮا ِر
وﻗﻴــــﺎ ِم اﻷﻋـــــﺪا ِء
ﻦ
َ ﻦ واﻟﻈﺎهـﺮﻳـ
َ اﻟﺨﻔﻴـﻴ
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De celebrant maakt het kruisteken over
zichzelf, terwijl hij richting het oosten kijkt
en zegt:

wend het af van ons

;Alitou ;ebolharon.

Hij keert zich naar rechts, richting het
westen en maakt het kruisteken in de
richting van de gelovigen en zegt

en van heel Uw volk

.اﻧــﺰﻋﻬــﺎ ﻋﻨــﺎ

ﺛـﻢ ﻳﻠﺘﻔـﺖ إﻟﻰ اﻟﻐــﺮب ﻋــﻦ ﻳﻤﻴﻨـــﻪ
:ﻼ
ً وﻳـﺮﺵــﻢ اﻟﺸﻌــﺐ ﻗـﺎﺋـــ

Nem ;ebolha peklaoc
t/rf.

Hij keert zich weer naar het oosten en
maakt het kruisteken over het altaar en zegt
tijdens de Vespers en ook op elke andere
plaats buiten de kerk:

en van deze heilige
plaats, die U toebehoort.

ﻳﻄـﺎﻣـﻦ اﻟﻜـﺎهـﻦ رأﺱـﻪ إﻟﻰ اﻟﺸــﺮق
:ﻼ
ً وﻳــﺮﺵــﻢ ذاﺗــﻪ ﺏﻤﺜﺎل اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻗـﺎﺋ

ﺛـﻢ ﻳﻠﺘﻔـﺖ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق وﻳـﺮﺵــﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
ﻼ ﻓﻲ رﻓـﻊ ﺏﺨـﻮر ﻋﺸﻴـﺔ
ً ﻗـﺎﺋـ
) وآـﺬﻟـﻚ إذا آـﺎن ﻓﻲ أي ﻣـﻮﺿـﻊ ﻏﻴـﺮ
: ( اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ

Nem ;ebolha paima |e|y|u
;ntak vai.

De volgende zegeningen worden gezegd op
het juiste tijdstip:

.ﻓـﻲ ﺏﺨــﻮر ﺏــﺎآــﺮ

Nem ;ebolha taiekkl/ci;a yai.
Nem ;ebolha tai;trapeza
yai.

3: Tijdens de doop voor de absolutie van de
moeder.

En van deze vrouw.

.وﻋـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻜﻨﻴﺴـ ِﺔ
.وﻓﻲ وﻗـــﺖ اﻟﻘــﺪاس

2: Tijdens de Liturgie.

En van deze gewijde
tafel.

ﻚ
َ ﺿﻌـــ
ِ وﻋــﻦ ﻣــﻮ
.اﻟ ُﻤﻘــﺪس هـﺬا

وهـــﺬﻩ اﻟــﺮﺵـﻮﻣـﺎت ﺗﻘـــﺎل ﻓﻲ اﻷوﻗـﺎت
:واﻟﻤﻨـﺎﺱﺒـﺎت اﻟﺘـﺎﻟﻴـﺔ

1: Tijdens de Metten.

En van deze kerk.

.ﻚ
َ وﻋـﻦ ﺱﺎﺋــ ِﺮ ﺵﻌ ِﺒـ

.وﻋـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﺎﺋــﺪ ِة

.وﻓﻲ ﺏﺨــﻮر ﺗﺤـﻠﻴــﻞ اﻟﻤــﺮأة

Nem ;ebolha tai;chimi yai.

.وﻋـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤــﺮأ ِة
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4: Tijdens een doop of Liturgie van het
wijwater (Lakaan).

En van dit watervat.

Nem ;ebolha taikolumb/yra yai.

5: Tijdens het losmaken van het doopkoord.

En van dit water.

Nem ;ebolha paietswni
vai.

.ﺾ
ِ وﻋـﻦ هـﺬا اﻟﻤﺮﻳ

وﻓﻲ اﻟﺼــﻼة ﻋﻠـﻲ اﻟﻤـﻴـﺖ وﻓـﻲ ﺱﻴـﺎﻣـﺔ
.اﻟﺮهــﺒـﺎن

Nem ;ebolha tai'u,/
yai.

De celebrant bidt verder in stilte:

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.

هـــﺬﻳــﻦ
وﻋـﻦ
.اﻟﻌــﺮوﺱﻴـــﻦ

. وﻓﻲ ﻋــﻤـﻞ اﻟﻘﻨـﺪﻳـــﻞ ﻟﻠﻤـﺮﻳـﺾ

8: Tijdens het uitvaartgebed en het inwijden
van monniken:

En van deze ziel.

.وﻋـﻦ هـﺬا اﻟﻤــﺎ ِء

.وﻓﻲ ﻋـﻘـــﺪ اﻷآـﺎﻟﻴـﻞ ﻟﻠـﺰواج

Nem ;ebolha naipatselet nai.

7: Tijdens de ziekenzalving:

En van deze zieke.

.ِوﻋـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻔﺴﻘﻴـﺔ

.وﻓـﻲ ﺣــﻞ زﻧــﺎر اﻟﻤﻌـﺘـﻤــﺪﻳــﻦ

Nem ;ebolha paimwou
vai.

6: Tijdens het sacrament van het huwelijk.

En van dit bruidspaar.

.وﻓﻲ اﻟﻤﻌﻤـﻮدﻳــﺔ أو اﻟﻠﻘـﺎن

.ﺲ
ِ وﻋـﻦ هــﺬﻩ اﻟﻨﻔـــ

:ﻼ
ً ﺛــﻢ ﻳﻜﻤــﻞ ﺏـﻘﻴـــﺔ اﻟﺼـﻼة ﻗـﺎﺋـــ

N/ de ;eynaneu nem
n/;eternofri
cahni
;mmwou nan: je ;nyok pe
;etak] ;mpiersisi nan:
;ehwmi ;ejen nihof nem
ni[l/: nem ;ejen ]jom
t/rc ;nte pijaji.

ت
ُ أﻣــﺎ اﻟﺼـﺎﻟﺤــــﺎ
ت ﻓﺎرزﻗﻨــﺎ
ُ واﻟﻨﺎﻓﻌــﺎ
ﻚ أﻧـﺖ
َ إﻳـﺎهــــﺎ ﻷﻧــ
أﻋﻄﻴﺘﻨﺎ
اﻟـﺬي
ن أن ﻧـــﺪوس
َ اﻟﺴﻠﻄﺎ
اﻟﺤﻴــﺎت واﻟﻌﻘــﺎرب
.ﻞ ﻗـﻮ ِة اﻟﻌــﺪ ِو
ًِ وﻋﻠﻲ آ
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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.
Door wie U glorie, eer,
roem en aanbidding
toekomt, tezamen met
Hem en de levengevende en wezensgelijke
Heilige Geest.

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

Ouoh ;mperenten ;eqoun
;epiracmoc: alla nahmen ;ebolha pipethwou.
Qen pi;hmot nem nimetsenh/t nem ]metmairwmi: ;nte pekmonogen/c ;nS/ri: Pen_
ouoh Pennou]: ouoh
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c.

وﻻ ﺗﺪﺧﻠﻨــﺎ ﻓﻲ
 ﻟﻜﻦ ﻧﺠﻨـﺎ.ﺗﺠﺮﺏــ ٍﺔ
.ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳــ ِﺮ
ت
ِ ﺏﺎﻟﻨﻌﻤ ِﺔ واﻟﺮأﻓـﺎ
اﻟﺒﺸـ ِﺮ
وﻣﺤﺒــ ِﺔ
ﻻﺏﻨـــﻚ
اﻟﻠﻮاﺗــﻲ
اﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟﺠﻨﺲ رﺏﻨﺎ
وإﻟﻬﻨــــﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ
.ﺢ
ُ ﻳﺴـــﻮع اﻟﻤﺴﻴــ

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere
pi;wou nem pitai;o nem
pi;amahi nem ];prockun/cic: er;prepi nak
nemaf: nem Pi|p|n|a |e|y|u
;nreftanqo ouoh ;n;omooucioc nemak.

هـﺬا اﻟـﺬي ﻣﻦ ِﻗﺒﻠـﺔ
اﻟﻤﺠـــ ُﺪ واﻟﻜــﺮاﻣـُـﺔ
واِﻟﻌــُـﺰ واﻟﺴﺠــﻮ ُد
ﻖ ِﺏـﻚ ﻣﻌـﻪ وﻣﻊ
ُ ﺗﻠﻴـ
س
ِ اﻟــــﺮوح اﻟﻘــــﺪ
اﻟﻤﺤــﻴﻲ اﻟﻤﺴـــﺎوي
.ﻚ
َ ﻟــــ
ن وإﻟﻰ
ِ ﻞ أوا
اﻵن وآ ﱢ
دهـــــ ِﺮ اﻟـــﺪهــﻮ ِر
.ﺁﻣﻴـــﻦ

}nou nem ;nc/ou niben
nem sa ;eneh ;nte ni;eneh
t/rou ;am/n.
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 أرﺏـﺎع اﻟﻨـﺎﻗـﻮس- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

De Verzen van de Cimbalen
Op de Watos dagen:
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

أرﺑــﺎع اﻟﻨــﺎﻗـــﻮس
:أﻳـﺎم اﻟــﻮاﻃــﺲ
 اﻟﺴﺒﺖ-  اﻟﺠﻤﻌﺔ-  اﻟﺨﻤﻴﺲ- اﻷرﺏﻌﺎء

Heer ontferm U.
Wij aanbidden de
Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest; de
Heilige
Wezensgelijke, Drie-eenheid.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.
Tenouwst ;m;viwt nem
Ps/ri: nem Pi;pneuma
eyouab: };triac eyouab: ;nomooucioc.

Gegroet zij de Kerk, het
huis van de engelen,
gegroet zij de Maagd,
die onze Verlosser heeft
gebaard.

<ere ]ekkl/ci;a: ;p/i
;nte niaggeloc: ,ere
]paryenoc:
;etacmec
Pencwt/r.

Gelovigen:

Op de Adam dagen:
zondag, maandag en dinsdag.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣـَـﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻧﺴﺠُـﺪ ﻟﻶب واﻹﺏـﻦ
:واﻟـــﺮوح اﻟـﻘـﺪس
اﻟﺜﺎﻟـﻮث اﻟﻘـــﺪوس
ﻓﻲ
اﻟﻤﺴـــﺎوى
.اﻟﺠـﻮهـــــــــــﺮ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜﻨﻴﺴــﺔ
:ﺏﻴـــﺖ اﻟﻤﻼﺋـﻜــﺔ
 اﻟﺘﻲ:اﻟﺴﻼ ُم ﻟﻠﻌﺬراء
.وﻟـَـﺪت ُﻣﺨِﻠﺼﻨـﺎ

:أﻳـﺎم اﻵدام
 اﻟﺜﻼﺛﺎء- اﻷﺣـﺪ – اﻷﺛـﻨـﻴﻦ

Heer ontferm U.
Komt
laat
ons
aanbidden, de Heilige
Drie-eenheid;
de
Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest.

Kuri;e ;ele;/con.
Amwini marenouwst:
;n};triac
|e|y|u:
;ete
;Viwt nem Ps/ri: nem
Pi|p|na |e|y|u.

Wij
zijn
het
christelijke volk, want
Hij is onze ware God.

Anon qa nilaoc: ;n;,rictianoc: vai gar pe
Pennou]: ;n;al/yinoc.

.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
ﺗﻌﺎﻟــﻮا ﻓـﻠﻨﺴﺠــﺪ
ﻟﻠﺜﺎﻟــﻮث اﻟﻘـــﺪوس
اﻟـﺬي هـــﻮ اﻵب
واﻻﺏـــﻦ واﻟــﺮوح
.اﻟﻘــﺪس
ﻧﺤـــﻦ اﻟﺸﻌـــﻮب
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴـﻦ ﻷن هـﺬا
.هـﻮ إﻟﻬﻨـﺎ اﻟﺤﻘﻴـﻘـﻲ
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Wij hebben hoop, in
de Heilige Maria, dat
God zich over ons zal
ontfermen, door haar
voorspraak.

Ouon ouhelpic ;ntan:
qen y/|e|y|u Mari;a: ;ere
V] nai nan: hiten nec;precbi;a.

Dit wordt op de Watos en Adam dagen
aangevuld met het volgende:

Wees gegroet Maria,
de schone duif, die
God het Woord, voor
ons heeft gebaard.
Wees gegroet Maria,
met een heilige groet,
wees gegroet Maria,
de Moeder van de
Heilige.
Wees gegroet Michaël,
de grote aartsengel,
wees gegroet Gabriël,
de gekozen boodschapper.
Wees gegroet Cherubim, wees gegroet
Serafim, wees gegroet,
alle hemelse machten.
Wees gegroet Johannes, de grote voorloper, wees gegroet
priester, de neef van
Emmanuël.

ﻟﻨــﺎ رﺟـﺎء ﻓﻲ
اﻟﻘــﺪﻳﺴـــﺔ ﻣـﺮﻳـــﻢ
ﻳــﺮﺣﻤﻨــﺎ
اﻟﻠـﻪ
.ﺏﺸﻔـﺎﻋﺘﻬــﺎ

(وﻓﻲ آـﻞ اﻷﻳــﺎم )ﺁدام أو واﻃـﺲ
:ﻳﻜﻤـﻞ ﺏﺎﻵﺗﻲ

<ere ne Mari;a: ][rompi eynecwc: y/etacmici nan: ;mVnou] pilogoc.
<ere ne Mari;a: qen
ou,ere efouab: ,ere
ne
Mari;a:
;ymau
;mV/|e|y|u.

،اﻟﺴـﻼم ﻟﻚ ﻳـﺎ ﻣﺮﻳـﻢ
،اﻟﺤﻤﺎﻣـﺔ اﻟﺤﺴﻨـﺔ
،اﻟﺘﻲ وﻟــﺪت ﻟﻨــﺎ
.اﻟﻠـﻪ اﻟﻜﻠﻤــــﺔ
،اﻟﺴـﻼم ﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻳــﻢ
 اﻟﺴﻼم،ﺱﻼم ﻣﻘـﺪس
 أم،ﻟـﻚ ﻳﺎ ﻣـــﺮﻳــﻢ
.اﻟﻘـﺪوس

<ere Mi,a/l: pinis]
;nar,/aggeloc:
,ere
Gabri/l: picwtp ;mpifaisennoufi.

،اﻟﺴـﻼم ﻟﻤﻴﺨﺎﺋﻴـــﻞ
رﺋﻴـــﺲ اﻟﻤـﻼﺋﻜـــﺔ
 اﻟﺴـــﻼم،اﻟﻌﻈﻴـــﻢ
 اﻟﻤﺒﺸــﺮ،ﻟﻐﺒـﺮﻳـــﺎل
.اﻟﻤﺨﺘـــــــﺎر
،اﻟﺴـﻼم ﻟﻠﺸـﺎروﺏﻴـﻢ
،اﻟﺴــﻼم ﻟﻠﺴﻴـﺮاﻓﻴـﻢ
اﻟﺴــــﻼم ﻟﺠﻤﻴـــﻊ
.اﻟﻄﻐﻤﺎت اﻟﺴﻤﺎﺋﻴــﺔ
،اﻟﺴـــﻼم ﻟﻴــﻮﺣﻨــﺎ
،اﻟﺴـﺎﺏــﻖ اﻟﻌﻈﻴــﻢ
،اﻟﺴــــﻼم ﻟﻠﻜـﺎهـﻦ
.ﻧﺴﻴـﺐ ﻋﻤﺎﻧـﻮﺋﻴـﻞ

<ere ni<eroubim: ,ere
niCeravim: ,ere nitagma t/rou: ;n;epouranion.
<ere Iwann/c: pinis]
;m;prodromoc: ,ere piou/b: ;pcuggen/c ;nEmmanou/l.

 أرﺏـﺎع اﻟﻨـﺎﻗـﻮس- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

Wees gegroet mijn
meesters en vaders, de
apostelen, wees gegroet
discipelen, van onze
Heer Jezus Christus.
Wees
gegroet
o
martelaar, wees gegroet
Evangelist,
wees
gegroet apostel, Marcus
de Godziener.
Wees gegroet Stefanus,
de eerste martelaar,
wees
gegroet
gezegende aartsdiaken.
Wees
gegroet
o
martelaar; wees gegroet
moedige held, wees
gegroet overwinnaar…
-mijn meester koning
Georgius.
-Philopater Mercurius.
-de heilige abba Mina.
De wijze maagdelijke
jonge vrouw, de ware
uitverkoren vrouw, de
bruid van Christus,
-de heilige Demiana.
-de heilige Barbara.
Wees gegroet onze
vader abba Antonius,
de lamp van het kloosterwezen, wees gegroet
onze
vader
abba
Paulus, de geliefde van
Christus.
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<ere
na[oic
;nio]:
;n;apoctoloc: ,ere nimay/t/c: ;nte Pen_ I|/c
P|,c.

،اﻟﺴـــﻼم ﻟﺴـــﺎدﺗﻲ
،اﻵﺏــﺎء اﻟـﺮﺱــــﻞ
 رﺏﻨـﺎ،اﻟﺴﻼم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
.ﻳﺴـــﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ

<ere nak ;w pimart/roc: ,ere pieuaggelict/c: ,ere pi;apoctoloc: Markoc piye;wrimoc.
<ere Ctevanoc: pisorp
;mmart/roc: ,ere piar,/d;iakwn: ouoh et;cmarwout.
<ere nak ;w pimarturoc: ,ere pi[wij ;ngenneoc: ,ere piaylovoroc...
-Pa_ ;pouro Gewrgioc

اﻟﺴـﻼم ﻟــﻚ أﻳﻬـﺎ
 اﻟﺴــــﻼم،اﻟﺸﻬﻴـــﺪ
 اﻟﺴــــﻼم،ﻟﻺﻧﺠﻴـﻠﻲ
 أﻧﺒــــﺎ،ﻟﻠـﺮﺱـــﻮل
.ﻣﺮﻗـﺲ ﻧﺎﻇــﺮ اﻹﻟﻪ
،اﻟﺴﻼم ﻹﺱﻄﻔﺎﻧـﻮس
،أول اﻟﺸﻬــــــــﺪاء
اﻟﺴﻼم ﻟـﺮﺋﻴـــــــﺲ
.اﻟﺸﻤﺎﻣﺴـﺔ اﻟﻤﺒـﺎرك

-Vilopat/r Merkourioc
-piagoc apa M/na
}alou ;ncab/ ;mparyenoc: ]cwtp ;nkuria
;mm/i: ]selet ;nte
Pi,rictoc:
-];agi;a Dumi;an/.
-];agi;a Barbara.
<ere peniwt abba
Antwnioc: piq/bc ;nte
]metmona,oc:
,ere
peniwt abba Paule:
pimenrit ;nte Pi,rictoc

اﻟﺴــﻼم ﻟـﻚ أﻳﻬــﺎ
 اﻟﺴـــﻼم،اﻟﺸــــﻬﻴـــﺪ
،ﻟﻠﺸﺠـــــﺎع اﻟﺒﻄــﻞ
اﻟﺴـﻼم ﻟﻼﺏﺲ اﻟﺠﻬــﺎد
 ﺱـــــﻴـــــﺪي اﻟـﻤﻠـﻚ.ﺟﺎورﺟﻴـﻮس
 ﻓـﻴــﻠـــﻮﺏــﺎﺗـﻴــــــــﺮ.ﻣﻴــﺮﻗـــــﻮرﻳــﻮس
. اﻟﻘـﺪﻳﺲ أﺏـﺎ ﻣﻴﻨــﺎاﻟﻌــﺬراء اﻟﺼﺒﻴــﺔ
 اﻟﺴﻴــﺪة،اﻟﺤﻜﻴﻤــﺔ
،اﻟﻤﺨﺘﺎرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ
،ﻋــﺮوس اﻟﻤﺴﻴﺢ
، اﻟﻘـﺪﻳﺴــﺔ دﻣﻴﺎﻧــﺔ. اﻟﻘـﺪﻳﺴـﺔ ﺏﺎرﺏــﺎرة-

ﻵﺏﻴﻨــﺎ
اﻟﺴــﻼم
 ﻣﺼﺒﺎح،أﻧﻄﻮﻧﻴـﻮس
 اﻟﺴﻼم،اﻟـﺮهﺒﻨــﺔ
،ﻷﺏﻴﻨــﺎ أﻧﺒـﺎ ﺏــﻮﻻ
.ﺣﺒﻴــﺐ اﻟﻤﺴﻴﺢ
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Waarlijk gezegend bent
u, onze heilige rechtvaardige vader, (…), de
geliefde van Christus.
-de sterke heilige abba
Mozes.
-Abba Arsenius, de
leraar van de kinderen
van de keizers.
-Abba Athanasius de
Apostolische.

;Wouniatk qen oumeym/i: peniwt eyouab
;ndikeoc: (...) : pimenrit
;nte Pi,rictoc.
-pijwri eyouab abba
;Mwc/.
-abba Arcenioc ;pcaq
;nte nis/ri ;nniourwou.
-abba Ayanacioc pi;apoctolikoc.

In aanwezigheid van de paus, een
metropoliet of een bisschop, zingt men:

Wij vragen U o Zoon
van God, bewaar het
leven
van
onze
patriarch, paus abba
(…) de hogepriester,
bekrachtig hem op zijn
zetel.
En zijn deelgenoot in
de dienst, onze heilige
rechtvaardige
vader,
abba (…) de bisschop,
bekrachtig hem op zijn
zetel.

Door de voorspraak
van de Moeder Gods,
de heilige Maria, o
Heer schenk ons de
vergiffenis van onze
zonden.

وﻓﻲ ﺣﻀـﻮر اﻵب اﻟﺒﻄﺮﻳـﺮك أو اﻟﻤﻄـﺮان
:) اﻷﺱﻘـﻒ ( ﻳــﺰاد اﻷرﺏـــﺎع اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ

Ten]ho ;erok ;w |U|c Y|c:
eyrek;areh ;e;pwnq ;mpenpatriar,c: papa abba
(...)
piar,/
;ereuc:
matajrof higen pef;;yronoc.
Nem pefke;;sf/r ;nlitourgoc: peniwt eyouab
;ndikeoc:
abba
(...)
pi;epickopoc : matajrof
hijen pef;yronoc.

Men sluit af met het volgende
(behalve op de feestdagen):

،ﻃـﻮﺏــﺎك ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ
ﻳﺎ أﺏﺎﻧــﺎ اﻟﻘـﺪﻳـﺲ
( .... ) ،اﻟﺒـــﺎر
.ﺣﺒﻴــﺐ اﻟﻤﺴﻴــﺢ
اﻟﻘــــﻮى اﻟﻘــﺪﻳـــﺲ
،أﻧﺒـــﺎ ﻣــﻮﺱﻰ
أﻧﺒـــﺎ أرﺱــﺎﻧﻴـﻮس
،ﻣﻌﻠـﻢ أوﻻد اﻟﻤﻠـﻮك
أﻧﺒـــﺎ أﺛﻨـﺎﺱﻴــﻮس
.اﻟﺮﺱــﻮﻟـﻲ

ﻧﺴــﺄﻟـﻚ ﻳــﺎ إﺏـﻦ
 أن ﺗﺤﻔـﻆ ﺣﻴـﺎة،اﻟﻠـﻪ
ﺏﻄﺮﻳـﺮآﻨــﺎ اﻟﺒﺎﺏــﺎ
( رﺋﻴـﺲ....) أﻧﺒـﺎ
اﻟﻜﻬﻨـﺔ ﺛﺒﺘــﻪ ﻋﻠﻲ
.آﺮﺱﻴـــــﻪ
وﺵـﺮﻳﻜــــﻪ ﻓـــــﻲ
اﻟﺨــــﺪﻣـــﺔ أﺏﻴﻨــــﺎ
اﻟﻘــﺪﻳـــﺲ اﻟﺒــــــﺎر
(....) ()اﻷﺱﻘﻒ
.ﺛﺒﺘـﻪ ﻋﻠﻲ آﺮﺱﻴـﻪ

:ﺛــﻢ ﻳﺨﺘــﻤـﻮن آـﺎﻟﻤﻌﺘـــﺎد ﺏـﺎﻷﺗـﻲ
( ) ﻣـﺎﻋـــﺪا ﻓـﻲ اﻷﻋﻴــﺎد اﻟﺴﻴـﺪﻳــﺔ

Hiten ni;precbi;a: ;nte
]ye;otokoc |e|y|u Mari;a:
P[oic ;ari;hmot nan: ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

 واﻟـــﺪة،ﺏﺸﻔﺎﻋــﺎت
اﻹﻟـﻪ اﻟﻘـــــﺪﻳﺴــــﺔ
 ﻳـﺎرب أﻧﻌــﻢ،ﻣﺮﻳــﻢ
 ﺏﻤﻐـﻔـــــﺮة،ﻟﻨــــﺎ
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــــــﺎ

 أرﺏـﺎع اﻟﻨـﺎﻗـﻮس- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

Dat wij U mogen
prijzen, met Uw Goede
Vader, en de Heilige
Geest, want U bent
gekomen en heeft ons
verlost.

Eyrenhwc ;erok: nem
Pekiwt ;n;agayoc: nem
Pi;pneuma eyouab je ak;i
akcw] ;mmon.

Op feestdagen sluit men als volgt af:

Jezus
Christus
is
gisteren en vandaag
dezelfde en tot in
eeuwigheid, in één hypostase, wij aanbidden
en verheerlijken Hem.
O Koning van de vrede,
schenk ons Uw vrede,
bevestig in ons Uw
vrede en vergeef onze
zonden.
Verstrooi de vijanden
van de Kerk, versterk
haar zodat zij niet
wankelt, voor altijd.
Emmanuël onze God, is
nu temidden van ons, in
de glorie van Zijn Vader, en de Heilige Geest.
Dat Hij ons allen
zegent, en onze harten
zuivert, en de ziekten
geneest,
van
onze
zielen en lichamen.
Wij aanbidden U o
Christus,
met
Uw
Goede Vader, en de
Heilige Geest, want U
bent (gekomen) en
heeft ons verlost.
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 ﻣـﻊ،ﻟﻜﻲ ﻧﺴﺒﺤــﻚ
،أﺏﻴــــــﻚ اﻟﺼﺎﻟــﺢ
،واﻟـــﺮوح اﻟﻘـــﺪس
أﺗﻴــــﺖ
ﻷﻧـــﻚ
.وﺧﻠﺼﺘﻨﺎ

ﻳﺨﺘــﻤـﻮن ﺏـﺎﻷﺗـﻲ ﻓـﻲ اﻷﻋﻴــﺎد اﻟﺴﻴـﺪﻳــﺔ

I|/|c P|,|c ;ncaf nem voou:
;nyof ;nyof pe nem sa
;eneh: qen ouhupoctacic
;nouwt: tenouwst ;mmof ten];wou naf.
;Pouro ;nte ]hir/n/: moi
nan ;ntekhir/n/: cemni
nan ;ntekhir/n/: ,a
nennobi nan ;ebol.
Jwr ;ebol ;nnijaji: ;nte
]ekkl/ci;a:
;aricobt
;eroc: ;nneckim sa ;eneh.
Emmanou/l Pennou]:
qen tenm/] ]nou: qen
;p;wou ;nte Pefiwt: nem
Pi|p|n|a |e|y|u.
8Ntef;cmou ;eron t/ren:
;nteftoubo ;nnenh/t: ;nteftal[o ;nniswni: ;nte
nen'u,/ nem nencwma.
Tenouwst ;mmok ;w
Pi,rictoc nem Pekiwt
;n;agayoc: nem Pi;pneuma
eyouab: je (ak;i) akcw]
;mmon.

ﺢ أﻣﺴـًﺎ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴ
ُ ﻳﺴـﻮ
واﻟﻴـﻮم هـﻮ هـﻮ
 ﺏﺄﻗﻨــﻮ ِم،ِوإﻟﻰ اﻷﺏــﺪ
 ﻧﺴﺠـــ ُﺪ ﻟـﻪ،ِواﺣــﺪ
.وﻧﻤـﺠـﺪﻩ

،ﻚ اﻟﺴـــﻼ ِم
َ ﻳﺎ ﻣﻠـ
،ﻚ
َ اﻋﻄﻨــﺎ ﺱـﻼ َﻣــ
،ﻚ
َ ﻗــﺮر ﻟﻨـﺎ ﺱﻼ َﻣـ
.واﻏﻔـﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
ﻓـ ﱢﺮق أﻋـﺪاء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻓـــﻼ
وﺣﺼﻨﻬــﺎ
.ﺗﺘﺰﻋــﺰع إﻟﻰ اﻷﺏـﺪ
 ﻓﻲ،ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴــﻞ إﻟﻬﻨﺎ
 ﺏﻤﺠــﺪ،وﺱﻄﻨـﺎ اﻵن
.أﺏﻴﻪ واﻟـﺮوح اﻟﻘﺪس
ﻟ ُﻴﺒﺎرآﻨﺎ آﻠﻨﺎ و ُﻳﻄﻬﺮ
 وﻳﺸﻔﻲ،ﻗﻠــﻮﺏﻨــﺎ
أﻣــﺮاض ﻧﻔــﻮﺱﻨــﺎ
.وأﺟﺴــﺎدﻧﺎ
ﻚ أﻳﻬــﺎ
َ ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟــ
ﻚ
َ  ﻣﻊ أﺏﻴــ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
 واﻟــﺮوح،اﻟﺼﺎِﻟﺢ
َﻚ أﺗﻴﺖ
َ اﻟﻘــﺪس ﻷﻧـ
.وﺧﻠﺼﺘﻨــﺎ
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Het offeren van de wierook – uitleg bij de riten

De zin “U bent gekomen en heeft ons
verlost” wordt meerdere malen tijdens de
Liturgie gebruikt. Tijdens verschillende
kerkelijke seizoenen kan de tekst variëren.

ﺗُﻘـﺎل ﺟﻤﻠﺔ "ﻷﻧﻚ أﺗﻴـﺖ وﺧﻠﺼﺘـﻨـﺎ" ﻋــﺪة
ﻣـﺮات أﺛﻨـﺎء ﺹﻠﻮات اﻟﻘـﺪاس اﻹﻟﻬﻲ وﻟﻜﻨﻬـﺎ
. ﺗﺘﻐﻴـﺮ ﺏﺤﺴـﺐ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒــﺔ

(1) U bent geboren (aumask): op de

 ﻳُﻘـﺎل ﻷﻧــﻚ وُﻟـﺪت "ﺁف ﻣﺎﺱـﻚ" وذﻟـﻚﻣــﻦ ﺏـﺮﻣـﻮن اﻟﻤﻴﻼد إﻟﻰ ﻋﻴـﺪ اﻟﺨﺘـﺎن
. ﻣﻦ ﺵﻬﺮ ﻃﻮﺏﻪ6 اﻟﻤﻮاﻓـﻖ

Paramoen van het Kerstfeest t/m het
Besnijdenisfeest.
(2) U bent gedoopt (ak[iwms): op de
Paramoen van het Doopfeest t/m het
Doopfeest.
(3) U bent gekruisigd (auask): op de twee
feesten van het Kruis, in de Lijdensweek en
op uitvaartdiensten (behalve op uitvaartdiensten tijdens de heilige Pinksterdagen,
feestdagen of zondagen).
(4) U bent verrezen (aktwnk): dagelijks
tijdens de Pinksterdagen (vanaf het
Verrijzenisfeest tot en met Pinksteren), en
daarna alleen op de zondagen t/m de laatste
zondag van de maand Hatoer. Bovendien
ook tijdens de 29ste van elke Koptische
maand (herdenking van het Annunciatie-,
Kerst en Verrijzenisfeest) behalve in de
maanden Toeba en Amshier.
(5) U bent gekomen (ak8i): op alle andere
dagen.

 ﻳُﻘـﺎل ﻷﻧـﻚ إﻋﺘﻤـﺪت "ﺁك أوﻣـﺲ" وذﻟـﻚ ﻃﻮﺏﻪ10 ﻣـﻦ ﺏـﺮﻣــﻮن اﻟﻐﻄـﺎس اﻟﻤﻮاﻓـﻖ
. ﻃﻮﺏﻪ12 إﻟﻰ ﻋﻴـﺪ اﻟﻐﻄﺎس اﻟﻤـﻮاﻓـﻖ
 ﻳُﻘـﺎل ﻷﻧـﻚ ﺹُـﻠﺒـِﺖ "ﺁف أﺵﻚ" وذﻟـﻚ ﻓﻲ آﺬﻟﻚ،  وﻓﻲ أﺱﺒـﻮع اﻵﻻم،ﻋﻴـﺪي اﻟﺼﻠﻴﺐ
ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻲ اﻟﺮاﻗـﺪﻳـﻦ ﻣﺎﻋـﺪا ﻓﻲ أﻳـﺎم
اﻟﻔـﺮح أي ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪﺱﺔ آﺬﻟﻚ أﻳـﺎم
.اﻵﺣـﺎد
 ﻳُﻘـﺎل ﻷﻧـﻚ ﻗﻤﺖ "ﺁك ﻃﻮﻧـﻚ" وذﻟـﻚ ﻣﻦﻟﻴﻠـﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺁﺧـﺮ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ
 وأﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ ﻏـﺮوب اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ،ﻳـﻮﻣﻴًﺎ
ﻏـﺮوب اﻷﺣـﺪ ﺣﺘﻲ اﻷﺣـﺪ اﻷﺧﻴـﺮ ﻣـﻦ ﺵﻬـﺮ
 ﻣـﻦ29  ﺗﻘـﺎل أﻳﻀـًﺎ ﻓﻲ ﻳــﻮم.هـﺎﺗـــﻮر
، اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﻘـﺒﻄﻲ )ﺗـﺬآـﺎر أﻋﻴـﺎد اﻟﺒﺸـﺎرة
اﻟﻤﻴـﻼد واﻟﻘﻴـﺎﻣـﺔ( ﻣـﺎ ﻋـﺪا ﻓﻲ ﺵـﻬـﺮي
.ﻃـﻮﺏـﺔ وأﻣﺸﻴــﺮ
 ﺗُﻘـﺎل ﺟﻤﻠـﺔ ﻷﻧـﻚ أﺗﻴـﺖ "ﺁك إي" وذﻟـﻚ ﻓﻲاﻷﻳـﺎم اﻟﺴﻨـﻮﻳﺔ أي ﻓﻲ ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒـﺎت اﻟﺘﻲ
.ﺗـﻢ ذآـﺮهـﺎ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﺱـﺮ ﺏﺨـﻮر ﻋﺸﻴـﺔ وﺏـﺎآـﺮ
De celebrant treedt intussen het heiligdom
binnen, kust het altaar, maakt het kruisteken
over de wierookdoos en legt 5 lepels
wierook in het wierookvat. De diaken
antwoordt iedere keer met “Amen.”
Hij zegent de wierook en zegt:
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 و ُﻳﻘـﺒــﻞ.ﺛـﻢ ﻳﺼﻌـﺪ اﻟﻜﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ
 ﻓﻴﻀﻊ.اﻟﻤـﺬﺏـﺢ و ُﻳﻘــﺪم ﻟﻪ اﻟﺸﻤﺎس اﻟﻤﺠﻤــﺮة
ﺧﻤﺲ أﻳـﺎد ﺏﺨـﻮر وهـﻮ ﻳــﺮﺵـﻢ ُدرج
ﻞ ﻣــﺮة ﻳﺠﺎوﺏﻪ اﻟﺸﻤﺎس
 وﻓﻲ آ ﱢ.اﻟﺒﺨـﻮر
.  ﺁﻣﻴــﻦ:ﻼ
ً ﻗـﺎﺋـ
:ﺛــﻢ ﻳﺒـﺎرك اﻟﺒﺨــﻮر وﻳﻘــﻮل

In de naam van de
Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, één
God.
Gezegend zij
God de Almachtige
Vader. Amen.

Qen ;vran ;m;Viwt nem
;Ps/ri nem Pi;pneuma
;eyouab ounou] ;nouwt.
;F;cmarwout ;nje V]
;Viwt pipantokratwr:
;am/n.

Diaken:
Amen.

Pidiakwn:
8Am/n.

Celebrant:
Gezegend zij Zijn
Eniggeboren
Zoon,
Jezus Christus onze
Heer. Amen.

Pi;precbuteroc:
8F;cmarwout ;nje pefmonogen/c ;nS/ri I|/|c P|,|c
Pen_: ;am/n.

Diaken:
Amen.

Pidiakwn:
8Am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Indien er meerdere geestelijken aanwezig
zijn, wordt de tweede zegening niet door de
celebrant, maar door de aanwezige
geestelijke(n) gebeden. De celebrant bidt
dan altijd de derde zegening:

وإذا آـﺎن ﻣﻌـﻪ آـﺎهـﻦ ﺵـﺮﻳـﻚ أو أآﺜـﺮ ﻓﻼ
ﻳﺮﺵـﻢ اﻟـﺮﺵـﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻲ وﻻ ﻳﻀـﻊ اﻟﻴـﺪ اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ
 ﺛـﻢ ﻳـﺮﺵـﻢ.ﺏـﻞ ﻳﻀـﻊ ذﻟـﻚ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺸـﺮﻳـﻚ
اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺨـﺪﻳـﻢ رﺵﻤـًﺎ ﺛـﺎﻟﺜـًﺎ وﻳﻀـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر
:ﻳـﺪًا ﺛـﺎﻟﺜـﺔ وهـﻮ ﻳﻘــﻮل

ﺏﺎﺱــﻢ اﻵب واﻹﺏـﻦ
واﻟـــﺮوح اﻟﻘــــﺪس
.إﻟﻪ واﺣـــﺪ
ﻣﺒــﺎرك اﻟﻠـﻪ اﻵب
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﻞ
ﺿﺎﺏﻂ اﻟﻜ ﱢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﺁﻣﻴــﻦ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
إﺏﻨُــﻪ
ﻣﺒــــﺎرك
اﻟــﻮﺣﻴــــﺪ ﻳﺴــﻮع
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟﻤﺴﻴـﺢ رﺏﻨـﺎ

.ﺁﻣﻴــﻦ
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Het offeren van de wierook - het Gebed van de Wierook

Celebrant:
Gezegend
zij
Heilige Geest,
Trooster. Amen.

de
de

Pi;precbuteroc:
8F;cmarwout ;nje Pi;pneuma |e|y|u ;mparakl/ton: ;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

ح
ُ ك اﻟـــﺮو
ُ ﻣﺒــﺎر
.اﻟﻘــﺪس اﻟ ُﻤﻌــّـﺰي
.ﺁﻣﻴـــــﻦ

Pidiakwn:
8Am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

De celebrant legt nog twee lepels wierook
in het wierookvat zonder het kruisteken te
slaan en zegt:

ﺛـﻢ ﻳﻀــﻊ ﻳـﺪي ﺏﺨـﻮر أﻳﻀـًﺎ ﻓﻲ
:اﻟﻤﺠﻤــﺮة ﺏﻼ رﺵـــﻢ وهـــﻮ ﻳـﻘـــﻮل

Diaken:
Amen.

Glorie en eer, eer en
glorie
aan
de
Allerheiligste
Drieeenheid: de Vader, de
Zoon en de Heilige
Geest.
Nu en altijd en tot in
de
eeuwen
der
eeuwen. Amen.

.ﺁﻣﻴــﻦ

Ou;wou nem outai;o:
outai;o nem ou;wou:
;n]pan;agi;a ;triac ;Viwt
nem
;Ps/ri
nem
Pi;pneuma ;eyouab.

وإآــﺮاﻣًﺎ
ﻣﺠــﺪًا
إآـــﺮاﻣًﺎ وﻣﺠـــﺪًا
ث اﻟﻘـﺪوس
ِ ﻟﻠﺜﺎﻟــﻮ
واﻹﺏـــﻦ
اﻵب
.واﻟـــﺮوح اﻟﻘـﺪس

Ke nun ke ;a;i ke ic touc
;e;wnac twn ;ewnwn:
;am/n

اﻵن وآﻞ أوان
دهـــﺮ
وإﻟﻰ
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟــﺪهـﻮر

De celebrant kijkt naar het oosten en bidt
het Gebed van de Wierook van de Vespers.

ﻳﻘـﻒ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻣﻜـﺎﻧـﻪ ووﺟﻬـﻪ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق
:وﻳﻘـﻮل أوﺵﻴــﺔ ﺏﺨــﻮر ﻋﺸﻴــﺔ

Celebrant:
Laat ons bidden.

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

Diaken:
Sta op en bid.

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﻞ
ِ ﺹـ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼة ﻗﻔـــﻮا
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.اﻟﺴــﻼم ﻟﻠﻜﻞ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﺱـﺮ ﺏﺨـﻮر ﻋﺸﻴـﺔ وﺏـﺎآـﺮ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

Celebrant: (in stilte)
O Christus onze God, groot, gevreesd
en waarachtig, de Eniggeboren Zoon en
het Woord van God de Vader.
Geschonken zalfolie is Uw Heilige Naam.
Overal wordt wierook geofferd aan Uw
Heilige Naam en een zuiver offer.

Diaken:
Bid voor ons offer en
voor degenen die dit
geofferd hebben.

Wij vragen U, onze Meester, aanvaard
onze gebeden. Mogen onze gebeden
voor U als wierook opstijgen en het
opheffen van onze handen als een
avondoffer zijn.
Want U bent het ware avondoffer die op
het eerbare kruis, omwille van onze
zonden, Uzelf heeft geofferd volgens de
wil van Uw Goede Vader.
Hem met wie U bent gezegend, samen
met de levengevende en wezensgelijke
Heilige Geest. Nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.وﻟﺮوﺣــﻚ

(ً )ﺱـــﺮا:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺢ إﻟﻬﻨـﺎ اﻟﻌﻈﻴُــﻢ اﻟ َﻤﺨُــﻮف
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴ
 اﻹﺏـُـﻦ اﻟــﻮﺣﻴـﺪ وآﻠﻤـُـﺔ اﻟﻠـﻪ،اﻟﺤﻘﻴـﻘﻲ
. اﻵب
،ب هـﻮ إﺱﻤُــﻚ اﻟﻘـــﺪوس
ًُ ﺐ ﻣﺴﻜــﻮ
ًُ ﻃﻴ
ِ
ﻚ
َ ن ﻳُـﻘـــﺪم ﺏﺨـــﻮر ﻹﺱ ِﻤــ
ٍ ﻞ ﻣﻜﺎ
ًِ وﻓﻲ آ
. ﺹﻌﻴـﺪ ًَة ﻃــﺎهـــﺮ ًَة،اﻟﻘـــﺪوس

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
yuciac ;/mwn ;procverontwn.

Celebrant:
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ِ ﺹﻠــﻮا ﻣـﻦ أﺟــ
 واﻟـــﺬﻳـﻦ،ذﺏﻴﺤﺘﻨــﺎ
.ﻗــﺪﻣــﻮهــﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

 إﻗﺒـﻞ إﻟﻴـــﻚ،ﻧﺴــﺄﻟـﻚ ﻳـﺎ ﺱﻴـﺪﻧــﺎ
ﻃﻠﺒــﺎ ُﺗﻨـﺎ وﻟﺘﺴﺘـﻘـﻢ أﻣﺎﻣَـﻚ ﺹﻼﺗُـﻨـﺎ
.ﻣﺜـﻞ ﺏﺨــﻮر
. رﻓــﻊ أﻳـﺪﻳﻨـﺎ ذﺏﻴﺤــﺔ ﻣﺴــﺎﺋﻴــﺔ
ﻷﻧــﻚ أﻧـﺖ هــﻮ ذﺏﻴﺤــﺔ اﻟﻤﺴــﺎء
ﻚ ﻣـﻦ
َ ت ذاﺗــ
َ  اﻟــﺬي أﺹﻌــﺪ،اﻟﺤﻘﻴـﻘﻴــﺔ
،أﺟـﻞ ﺧﻄـﺎﻳﺎﻧـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴــﺐ اﻟﻤﻜــﺮ ِم
.ﻚ اﻟﺼـﺎﻟﺢ
َ آﺈراد ِة أﺏﻴـــ
 وﻣــﻊ،ك ﻣﻌــﻪ
ًُ هـﺬا اﻟـﺬي أﻧﺖ ﻣﺒﺎر
.ﻚ
َ ح اﻟﻘــﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴـﺎوي ﻟـ
ِ اﻟـﺮو
.اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ دهـــﺮ اﻟــﺪهـــﻮر
.ﺁﻣﻴــﻦ

30

Het offeren van de wierook - het Gebed van de Wierook

Tijdens de Metten bidt de celebrant het
volgende gebed:

وﻓﻲ ﺹـﻼة ﺏﺨـﻮر ﺏﺎآـــﺮ ﻳﻘــﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ
:هــﺬﻩ اﻷوﺵﻴـﺔ

Celebrant:
Laat ons bidden.

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

Diaken:
Sta op en bid.

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.اﻟﺴــﻼم ﻟﻠﻜﻞ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﺹـﻞ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼة ﻗﻔـــﻮا

.وﻟﺮوﺣــﻚ

De celebrant bidt het volgende gebed tot de
Vader (in stilte):

ﻳﻘــﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ أوﺵﻴــﺔ ﺏﺎآـــﺮ هـﺬﻩ ﺱــﺮًا
:ﻟﻶب

O God, die de offergaven van de
rechtvaardige Abel heeft aanvaard, en
het offer van Noach en Abraham, en de
wierook van Aäron en Zacharias.

ﻦ هﺎﺏﻴـﻞ
َ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟـﺬي َﻗـﺒِـﻞ إﻟﻴﻪ ﻗــﺮاﺏﻴـ
، وذﺏﻴﺤــ َﺔ ﻧـﻮح وإﺏــﺮاهﻴــﻢ،اﻟﺼـﺪﻳـﻖ
.وﺏﺨـــﻮ َر هــﺎرون وزآــﺮﻳــﺎ

Diaken:
Bid voor ons offer en
voor degenen die dit
geofferd hebben.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
yuciac ;/mwn ;procverontwn.

Celebrant:
Aanvaard deze wierook uit de handen
van ons, zondaars, de geur van wierook
voor de vergeving van onze zonden en
die van heel Uw volk.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠـﻮا ﻣـﻦ أﺟــﻞ
ذﺏﻴﺤﺘﻨــﺎ واﻟـﺬﻳــﻦ
.ﻗــﺪﻣــﻮهــﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

ﻚ هــﺬا اﻟﺒﺨـــﻮ َر ﻣــﻦ
َ اﻗـﺒــﻞ إﻟﻴــ
، راﺋﺤــﺔ ﺏﺨـﻮ ٍر،ﻦ اﻟﺨﻄـﺎ ُة
ُ أﻳــﺪﻳﻨــﺎ ﻧﺤـ
.ﻚ
َ ﻏﻔــﺮاﻧﺎً ﻟﺨﻄـﺎﻳﺎﻧــﺎ ﻣﻊ ﺏﻘﻴـ ِﺔ ﺵﻌ ِﺒــ

(رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – اﻟﺜـﻼث اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر )اﻟﺴﻼم
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Want gezegend en vol glorie is Uw
Heilige Naam, o Vader, Zoon en Heilige
Geest. Nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

ﻷﻧﻪ ﻣﺒـﺎرك وﻣﻤﻠـﻮء ﻣﺠـــﺪًا إﺱﻤــﻚ
 أﻳﻬﺎ اﻵب واﻹﺏــﻦ واﻟـﺮوح،اﻟﻘــﺪوس
 اﻵن وآﻞ اوان وإﻟﻰ دهـــﺮ.اﻟﻘــﺪس
. ﺁﻣﻴــﻦ.اﻟــﺪهـــﻮر

De celebrant doet wierook in het
wierookvat. Hij schrijdt met de diaken
driemaal om het altaar en bewierookt het
altaar, terwijl de diaken met het Kruis en
het Evangelie in de rechterhand tegenover
hem staat.
De celebrant bidt de drie voorbeden: voor
de vrede, de vaders en de bijeenkomsten, en
de diaken antwoordt.

،ﻳﻀـﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺒﺨـﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤـﺮة
ﻳـﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣـﻮل اﻟﻤـﺬﺏـﺢ ﺛـﻼث
ﻼ اﻟﺼﻠﻴـﺐ
ً ﻣـﺮات وأﻣـﺎﻣـﻪ اﻟﺸﻤـﺎس ﺣـﺎﻣـ
.واﻹﻧﺠﻴـﻞ ﻓﻲ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨـﻰ
ﻳﺼـﻠﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ أوﺵﻴـﺔ اﻟﺴـﻼم واﻵﺏـﺎء
واﻻﺟﺘـﻤﺎﻋـﺎت وهــﻮ ﻳـﺪور ﺣﻮل اﻟﻤـﺬﺏﺢ
:وﻳـﺪور اﻟﺸﻤـﺎس ﻣﻘـﺎﺏـﻠـﻪ

Celebrant:
En wij vragen U, onze
Meester:
Gedenk, o Heer de
vrede van Uw Ene,
Enige, Heilige, Universele,
Apostolische
Kerk.

Pi;precbuteroc:
Ouoh ten]ho ;erok
Penn/b.
Ari;vmeu;i P_ ;n]hir/n/
;nte tekou;i ;mmauatc
;eyouab: ;nkayolik/ ;n;apoctolik/ ;nekkl/cia.

Diaken:
Bid voor de vrede van
de
Ene,
Heilige,
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk
van God.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
;ir/n/c: t/c ;agiac mon/c
kayolik/c ke ;apoctolik/c: oryodoxou tou
Yeou ekkl/ciac.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،وﻧﺴـﺄﻟـﻚ ﻳـﺎ ﺱﻴـ َﺪﻧـﺎ
ب ﺱـﻼ َم
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
آﻨﻴﺴِﺘـﻚ اﻟﻮاﺣـﺪ ِة
اﻟﻮﺣﻴـ ِﺪة اﻟﻤﻘﺪﺱـ ِﺔ
.اﻟﺠﺎﻣﻌِـﺔ اﻟﺮﺱﻮﻟﻴِـﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ ﺱﻼ ِم
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟ
اﻟـﻮاﺣـﺪ ِة اﻟﻤﻘـﺪﺱــ ِﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌــ ِﺔ اﻟـﺮﺱـﻮﻟﻴ ِﺔ
آﻨــﻴــﺴـــ ِﺔ اﻟﻠـــﻪ
.اﻷرﺛـﻮذآﺴﻴـﺔ
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Het offeren van de wierook - de drie kleine Voorbeden

Terwijl hij om het altaar schrijdt, bidt de
celebrant:

Deze Kerk die van het
ene einde tot het andere
einde van de wereld is.

ﻳﺼـﻠﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ وهــﻮ ﻳـﺪور ﺣــﻮل
:اﻟﻤـﺬﺏــﺢ وﻳﻘـﻮل

Yai
etsop
icjen
aur/jc ;n]oikumen/ sa
aur/jc.

Hij gaat naar de oostkant van het altaar en
biedt wierook aan.

هـﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨُـﺔ ﻣــﻦ
أﻗﺼﺎء اﻟﻤﺴﻜــﻮﻧـﺔ
.إﻟﻰ أﻗﺼﺎﺋﻬـﺎ

ﻳــﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣــﻮل اﻟﻤـﺬﺏــﺢ إﻟﻰ ﺟﻬـــﺔ
:ﻼ
ً اﻟﺸـﺮق وﻳﺒـﺨــﺮ ﻗــﺎﺋــ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, onze
patriarch, de eerbiedwaardige vader, de
hogepriester,
paus
abba (…)

Pi;precbuteroc:
Ari;vmeu;i P;[oic ;mpenpatriar,/c: ;niwt ettai/out
;n;ar,i;ereuc
abba (...).

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ ﻳـﺎر
اذآـــــﺮ
ﺏﻄﺮﻳــﺮ َآﻨــﺎ اﻷب
اﻟ ُﻤﻜﺮم رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻬﻨﺔ
.(....) اﻟﺒﺎﺏﺎ اﻷﻧﺒﺎ

Diaken:
Bid
voor
onze
hogepriester
paus
abba
(…),
paus,
patriarch en aartsbisschop van de grote
stad Alexandrië en
voor al onze orthodoxe bisschoppen.

Pidiakwn:
Proceuxacye ;uper tou
ar,i;erewc ;/mwn papa
abba (...)
papa ke patriar,ou ke
ar,/;epickopou:
t/c
megalo polewc Alexan;driac: ke twn oryodoxwn
;/mwn
;epickopwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
رﺋﻴﺲ آﻬﻨﺘـﻨﺎ اﻟﺒﺎﺏﺎ
(...) اﻷﻧﺒـﺎ
ﺏﺎﺏــﺎ وﺏﻄﺮﻳـــﺮك
ورﺋﻴﺲ أﺱـﺎﻗﻔـــﺔ
اﻟﻤﺪﻳﻨـــﺔ اﻟﻌﻈﻤﻲ
اﻷﺱﻜﻨـﺪرﻳﺔ وﺱﺎﺋـﺮ

Terwijl hij om het altaar schrijdt, bidt de
celebrant in stilte:

Bewaar hem voor ons
gedurende vele jaren
en in vredige tijden.

أﺱﺎﻗﻔﺘﻨﺎ اﻷرﺛﻮذآﺴﻴﻴﻦ

ﻳﺼـﻠﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ وهــﻮ ﻳـﺪور ﺣــﻮل
:اﻟﻤـﺬﺏــﺢ وﻳﻘـﻮل

Qen ou;areh ;areh ;erof
nan: ;nhanm/s ;nrompi
nem hanc/ou ;nhir/nikon.

ﺣﻔﻈـًﺎ إﺣﻔﻈـﻪ ﻟﻨـﺎ
ﺱﻨﻴـــﻦ آﺜﻴــــــﺮة
.وأزﻣﻨـﺔ ﺱــﻼﻣﻴـﺔ

(رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – اﻟﺜـﻼث اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر )اﻹﺟﺘﻤـﺎﻋـﺎت
De celebrant gaat naar de westkant van het
altaar en biedt wierook aan.
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ﻳـﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣــﻮل اﻟﻤـﺬﺏــﺢ إﻟﻰ ﺟﻬـﺔ
:ﻼ
ً اﻟﻐـــﺮب وﻳﺒـﺨــﺮ ﻗــﺎﺋــ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, onze
bijeenkomsten
en
zegen ze.

Pi;precbuteroc:
Ari;vmeu;i P_ ;nnenjinywou]. Cmou ;erwou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ ﻳـــﺎر
اذآــــﺮ
.اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ِﺗﻨـﺎ ﺏﺎرآﻬـﺎ

Diaken:
Bid voor deze heilige
kerk en onze bijeenkomsten.

Pidiakwn:
;Proceuexacye ;uper t/c
;agiac ekkl/ciac taut/c ke twn cuneleucewn ;/mwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ هـﺬﻩ
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟـ
اﻟﻤﻘـﺪﺱـ ِﺔ
اﻟﺒﻴﻌــ ِﺔ
.وإﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ِﺗﻨـﺎ

Celebrant:
Geef dat ze voor ons
zonder belemmering en
hindernis mogen zijn,
zodat we ze kunnen
houden volgens Uw
heilige en gezegende
wil.

Pi;precbuteroc:
M/ic eyrouswpi nan
;naterkwlin ;nattahno:
eyrenaitou kata pekouws eyouab ouoh
;mmakarion.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ن ﻟﻨـﺎ
َ ﻂ ان ﺗﻜـﻮ
ِ اﻋ
ﺏﻐﻴــﺮ ﻣﺎﻧ ٍﻊ وﻻ
 ﻟﻨﺼﻨﻌﻬــﺎ،ﻖ
ٍ ﻋﺎﺋـ
ﻚ اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ
َ آﻤﺸﻴﺌﱢـﺘـ
.اﻟﻄــﻮﺏـﺎوﻳــﺔ

De celebrant gaat naar de oostkant van het
altaar en biedt wierook aan.

Celebrant:
Huizen van gebed,
huizen van reinheid,
huizen van zegen,
schenk die aan ons, o
Heer, en aan Uw
dienaren die na ons
komen tot in eeuwigheid.

ﻳـﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣــﻮل اﻟﻤـﺬﺏــﺢ إﻟﻰ ﺟﻬــﺔ
: اﻟﺸـﺮق وﻳﺒـﺨــﺮ ﻗــﺎﺋـﻼ

Pi;precbuteroc:
;Han/i ;neu,/: ;han/i
;ntoubo: han/i ;n;cmou:
ari,arizecye
;mmwou
nan P_ nem nek;ebiaik
eyn/ou menencwn sa
;eneh.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ت
َ ت ﺹﻼ ٍة ﺏﻴـﻮ
َ ﺏﻴـﻮ
،ت ﺏﺮآ ٍﺔ
َ ﻃﻬﺎر ٍة ﺏﻴـﻮ
ب
ُ أﻧﻌـﻢ ﺏﻬــﺎ ﻳﺎر
ﻋﻠﻴﻨـﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﺒﻴـﺪك
اﻵﺗﻴـﻦ ﺏﻌـﺪﻧـﺎ إﻟﻰ
.اﻷﺏـﺪ
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Het offeren van de wierook - de drie kleine Voorbeden

De celebrant gaat naar de westkant van het
altaar en biedt wierook aan.

Celebrant:
Sta op, o Heer, God,
laat al Uw vijanden
verstrooid worden en
laat al diegenen die
Uw Heilige Naam
haten voor Uw aangezicht wegvluchten.

Pi;precbuteroc:
Twnk P_ V]: maroujwr ;ebol ;nje nekjaji
t/rou: marouvwt ;ebol
qa;;th/ ;mpekho ;nje ouon
niben eymoc] ;mpekran
eyouab.

De celebrant gaat naar de oostkant van het
altaar en biedt wierook aan.

Celebrant:
Maar Uw volk, laat
hen gezegend worden
tot
duizend
maal
duizend en tienduizend
maal tienduizend, Uw
wil vervullend.
Door de genade…

ﻳـﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣــﻮل اﻟﻤـﺬﺏــﺢ إﻟﻰ ﺟﻬـــﺔ
: اﻟﻐـــﺮب وﻳﺒـﺨــﺮ ﻗــﺎﺋــﻼ

ﻳـﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣــﻮل اﻟﻤـﺬﺏــﺢ إﻟﻰ ﺟﻬـــﺔ
:ﻼ
ً اﻟﺸـﺮق وﻳﺒـﺨــﺮ ﻗــﺎﺋــ

Pi;precbuteroc:
Peklaoc de marefswpi
qen pi;cmou ;ehananso
;nso: nem han;yba ;n;yba
eu;iri ;mpekouws.
Qen pi;hmot...

Na de derde omgang verlaat de celebrant het
heiligdom en biedt driemaal wierook aan
naar het oosten, waarbij hij iedere keer zijn
hoofd buigt:
Eerste keer:

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

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب اﻹﻟ ُﻪ
ُ ﻗـﻢ أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮ
ق ﺟﻤﻴـُـﻊ
ُ وﻟﻴﺘﻔــﺮ
ب
ُ أﻋــﺪا ِﺋـﻚ وﻟﻴﻬـﺮ
ﻞ
ُ ﻣﻦ ﻗـﺪا ِم وﺟ ِﻬـﻚ آـ
إﺱ ِﻤـﻚ
ﻣﺒﻐﻀﻲ
.اﻟﻘـﺪوس

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وأﻣﺎ ﺵ ُﻌﺒﻚ ﻓﻠﻴﻜﻦ
ف
ٍ ﺏـﺎﻟﺒــﺮآــ ِﺔ أﻟــﻮ
ت
ِ  ورﺏـﻮا،ف
ٍ أﻟـــﻮ
 ﻳﺼﻨﻌـــﻮن،ت
ٍ رﺏـﻮا
.إرا َدﺗــــﻚ
...ﺏﺎﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟﺮأﻓﺎت

.وﺏﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء دورة اﻟﺒﺨـﻮر ﺣـﻮل اﻟﻤـﺬﺏﺢ
 وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﺨـﻮر.ﻳﻨﺰل اﻟﻜﺎهـﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻴـﻜﻞ
 وﻓﻲ آﻞ ﻣـﺮة.ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق ﺛﻼث أﻳـﺎد
:ﻳﺨﻀـﻊ ﺏـﺮأﺱـﻪ وﻳﻘـﻮل ﺱـــﺮًا

()اﻟﻴــﺪ اﻷوﻟﻰ

ﻚ
َ ﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻣـﻊ أﺏﻴــ
َ ﻧﺴﺠــﺪ ﻟـ
ﻚ
َ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس ﻷﻧــ
. ) أﺗﻴــﺖ ( وﺧﻠﺼ َﺘﻨــﺎ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر –اﻟﺒﺨـﻮر ﻗـﺪام اﻟﻬﻴﻜـﻞ
Tweede keer:
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()وﻓﻲ اﻟﻴــﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ

Maar ik zal, dankzij Uw grote
goedertierenheid, Uw huis binnengaan,
en mij neerbuigen naar Uw heilige
tempel.

ﻞ
ُ  أدﺧــ،ﻚ
َ ﻞ آﺜــﺮ ِة رﺣ ِﻤﺘــ
ِ وأﻧﺎ آﻤﺜــ
.ﻚ وأﺱﺠــ ُﺪ ﻧﺤـﻮ هﻴﻜـِﻠـﻚ اﻟﻤﻘـﺪس
َ ﺏﻴ ِﺘــ

Derde keer:

()وﻓﻲ اﻟﻴــﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ

Voor de engelen zal ik U psalmzingen, ik
zal mij neerbuigen naar Uw heilige
tempel.

ﻚ وأﺱﺠــ ُﺪ
َ ﻞ ﻟــ
ُ أﻣـﺎم اﻟﻤﻼﺋﻜــ ِﺔ أرﺗــ
.ﻧﺤــﻮ هﻴﻜـِﻠـﻚ اﻟﻤﻘــﺪس

Daarna bewierookt hij richting het noorden
voor de Maagd Maria :

ﺛــﻢ ﻳﺒﺨـﺮ ﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺸﻤـﺎل ﻷﺟــﻞ اﻟﺴﻴـﺪة
:اﻟﻌـــﺬراء وﻳﻘـﻮل

Wij groeten U met de engel Gabriël en
zeggen: “Wees gegroet, o vol van
genade, de Heer is met U.”

،ﻚ اﻟﺴﻼم ﻣـﻊ ﺟﺒـﺮاﺋﻴــﻞ اﻟﻤﻼك
ِ ﻧﻌﻄﻴــ
،ﻚ ﻳﺎ ﻣﻤﺘﻠﺌـﺔ ﻧﻌﻤـﺔ
ِ  "اﻟﺴــﻼ ُم ﻟـ:ﻦ
َ ﻗـﺎﺋـﻠﻴـ
"ﻚ
ِ ب ﻣﻌــ
ُ اﻟـﺮ
:ﺛــﻢ ﻳﺒﺨـﺮ إﻟﻰ ﺟﻬــﺔ اﻟﻐـﺮب وﻳﻘـﻮل

Hij bewierookt richting het westen:

Gegroet zijn de koren van engelen en
mijn meesters en vaders, de apostelen
en de koren van martelaren en alle
heiligen.

اﻟﺴــﻼم ﻟﻤﺼﺎف اﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ وﺱـﺎدﺗﻲ اﻵﺏـﺎء
اﻟـﺮﺱﻞ وﺹﻔــﻮف اﻟﺸﻬـﺪاء وﺟﻤﻴــﻊ
اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻦ
:ﺛـﻢ ﻳﺒﺨـﺮ إﻟﻰ ﺟﻬـﺔاﻟﺠﻨـﻮب وﻳﻘــﻮل

Hij bewierookt richting het zuiden:

. اﻟﺴﻼم ﻟﻴــﻮﺣﻨـﺎ ﺏـﻦ زآﺮﻳـﺎ
.اﻟﺴــﻼم ﻟﻠﻜﺎهـﻦ إﺏــﻦ اﻟﻜﺎهـﻦ

Wees gegroet Johannes, zoon van
Zacharias, gegroet zij de priester, zoon
van de priester.

:ﺛـﻢ ﻳﺒﺨـﺮ إﻟﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق وﻳﻘـﻮل

Hij bewierookt richting het oosten:

Laten wij buigen voor onze Verlosser,
de Goede Menslievende, want Hij had
erbarmen met ons, Hij kwam en verloste
ons.

"ﻓـﻠﻨـﺴﺠــﺪ ﻟﻤﺨﻠﺼﻨـﺎ ﻣﺤﺐ اﻟﺒﺸـﺮ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻷﻧـﻪ ﺗـﺮاءف ﻋﻠﻴﻨـﺎ أﺗﻲ
."وﺧﻠﺼﻨـﺎ

###
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Gebed voor de Overledenen
Na afloop van de Verzen van de Cimbalen
bidt de celebrant tijdens de Vespers op alle
dagen en tijdens de Metten alleen op de
zaterdagen,
het
Gebed
voor
de
Overledenen.

أوﺵﻴــﺔ اﻟــﺮاﻗــﺪﻳـــﻦ

،وﺏﻌـﺪ إﻧﺘﻬـﺎء اﻟﺸﻌـﺐ ﻣـﻦ أرﺏـﺎع اﻟﻨـﺎﻗـﻮس
 وﻓﻲ،ﻓـﻲ ﺏﺨـــﻮر ﻋﺸـﻴــﺔ ﻓﻲ آـﻞ اﻷﻳـﺎم
 ﻳﺼـﻠﻲ،رﻓـﻊ ﺏﺨـﻮر ﺏـﺎآـﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺒـﻮت
.اﻟﻜـﺎهــﻦ أوﺵﻴــﺔ اﻟــﺮاﻗـﺪﻳـﻦ

Celebrant:
Laat ons bidden.

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

Diaken:
Sta op en bid.

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

De celebrant keert zich naar het westen en
zegent de gelovigen, zeggende:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﺹـﻞ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼ ِة ﻗﻔـــﻮا

وﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺸﻌـﺐ ﻏـﺮﺑﺎ ﻗﺎﺋـﻼ

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ir/n/ paci.

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

Celebrant:
Nogmaals laat ons
vragen
aan
de
Almachtige God, de
Vader van onze Heer,
God en Verlosser,
Jezus Christus.
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft.

Pi;precbuteroc:
Palin on maren]ho
;eV] pipantokratwr:
;Viwt ;mPen_ ouoh
Pennou] ouoh Pencwt/r I|/|c P|,|c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ل اﻟﻠـﻪ
ُ وأﻳﻀـًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄ
 أﺏـــﺎ،ﻂ اﻟﻜﻞ
َ ﺿﺎﺏ
وإﻟﻬﻨـــﺎ
رﺏﻨـﺎ
ع
َ ﺼﻨــﺎ ﻳﺴـــﻮ
ِ وﻣﺨﻠ
.ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ

Ten]ho ouoh tentwbh
;ntek met;agayoc pimairwmi.

ﺐ ﻣــﻦ
ُ ل وﻧﻄﻠـ
ُ ﻧﺴـﺄ
ﺐ
َ ﺣــﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـ
ِ ﺹﻼ
،اﻟﺒﺸــــﺮ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﺠﻤﻴﻌِﻜـﻢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ
َ وﻟــﺮوﺣِــ

 أوﺵﻴــﺔ اﻟــﺮاﻗــﺪﻳــﻦ- رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر
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Gedenk, o Heer, de
zielen van Uw dienaren
die ontslapen zijn, onze
vaders en broeders.

;Ari;vmeu;i P_ ;nni'u,/
;nte nek;ebiaik: ;etauenkot
nenio]
nem
nen;cn/ou.

ب أﻧﻔـﺲ
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
ك اﻟـﺬﻳــــﻦ
َ ﻋﺒﻴـــ ِﺪ
 ﺁﺏـﺎﺋﻨـــﺎ،رﻗـــﺪوا
.وإﺧــﻮﺗﻨــﺎ

Diaken:
Laat ons bidden voor
onze vaders en broeders
die ontslapen en heengegaan zijn in het
geloof van Christus
vanaf het begin.
Onze heilige vaders de
aartsbisschoppen, onze
vaders de bisschoppen,
onze vaders de hegoemenen, onze vaders de
priesters
en
onze
broeders de diakenen,
onze
vaders
de
monniken en onze
vaders de leken, en
voor de volkomen rust
van de christenen,
opdat Christus onze
God de zielen van hen
allen laat rusten in het
Paradijs
van
de
Vreugde, en ook ons
genade verleent en
onze zonden vergeeft.

Pidiakwn:
Twbh ;ejen nenio] nem
nen;cn/ou ;etauenkot:
au;mton ;mmwou qen
;vnah] ;mP|,|c icjen
;p;eneh:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
اﻃﻠﺒـﻮا ﻋـﻦ ﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ
وأﺧــﻮ ِﺗﻨـﺎ اﻟـﺬﻳــﻦ
 وﺗﻨﻴﺤـﻮا ﻓﻲ،رﻗـﺪوا
ﺢ
ِ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴ
ن
ِ اﻹﻳﻤـﺎ
.ﻣﻨـ ُﺬ اﻟﺒـــﺪ ِء

nenio] ;eyouab ;nar,/epickopoc ke nenio]
;n;epickopoc: nenio] ;nh/goumenoc ke nenio]
;mprecbuteroc nem nen;cn/ou ;ndi;akwn:

ﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻦ
رؤﺱــﺎ ِء اﻷﺱـﺎﻗـﻔــﺔ
،وﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ اﻷﺱـﺎﻗـﻔــ ِﺔ
ﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ اﻟﻘﻤـﺎﻣﺼ ِﺔ
س
ِ وﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ اﻟﻘﺴــــﻮ
،وإﺧﻮﺗﻨــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻣﺴ ِﺔ

nenio] ;mmona,oc: ke
nenio] ;nla;ikoc: nem
;e;hr/i ejen ];anapaucic
t/rc ;nte ni;,ricti;anoc:

ن
ِ وﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ اﻟــﺮهﺒــﺎ
،ﻦ
َ وﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴـ
ﻞ
وﻋــﻦ ﻧﻴــﺎح آ ﱢ
،اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴـﻦ

Hina ;nte Pi,rictoc
Pennou] ];mton ;nnou'u,/ t/rou: qen piparadicoc ;nte ;pounof:
;anon de hwn ;ntefer
pinai neman: ;ntef,a
nennobi nan ;ebol.

ﺢ إﻟﻬﻨــﺎ
ُ ﻟﻜﻲ اﻟﻤﺴﻴ
ﺱﻬـــﻢ
َ ﺢ ﻧﻔـــﻮ
َ ُﻳﻨﻴـــ
س
ِ أﺟﻤﻌﻴـﻦ ﻓﻲ ﻓﺮدو
 وﻧﺤُـﻦ أﻳﻀًﺎ،اﻟﻨﻌﻴـ ِﻢ
ﻳﺼﻨ َﻊ ﻣﻌﻨـﺎ رﺣﻤـ ًﺔ
.وﻳﻐﻔ َﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
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Celebrant:
Gewaardig U, o Heer,
al hun zielen te laten
rusten in de boezem
van onze heilige vaders
Abraham en Isaak en
Jakob.
Verzorg hen in grazige
weiden aan rustige
wateren in het Paradijs
van de Vreugde.
De
plaats
waar
verdriet, kommer en
zuchten gevlucht zijn,
in het licht van Uw
heiligen.
Wek hun lichamen op,
op de dag die U
voorbestemd
hebt,
volgens Uw ware
getrouwe beloften.
Schenk hun al het
goede
van
Uw
beloften, wat geen oog
heeft gezien en geen
oor heeft gehoord en
wat in geen mensenhart
is opgekomen.
Al wat U, o God,
bereid hebt voor diegenen, die Uw Heilige
Naam liefhebben.

Pi;precbuteroc:
;Arikataxioin
P_
ma;mton
;nnou'u,/
t/rou: qen kenf ;nnenio]
eyouab ;Abraam nem
;Icaak nem Iakwb.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب ﻧ َﻴـﺢ
ُ ﺗﻔﻀﻞ ﻳـﺎر
ﺱﻬـﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻲ
ُ ﻧﻔـﻮ
ﺁﺏـﺎﺋﻨـﺎ
ﻦ
ِ ﺣﻀـ
 إﺏـﺮاهﻴـ َﻢ،اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
.ب
َ ﻖ وﻳﻌﻘـﻮ
َ وإﺱﺤـ

Sanousou qen ouma
;n;,lo/: hijen ;vmwou
;nte ;pemton: qen piparadicoc ;nte ;pounof.
Pima ;etafvwt ;ebol
;nq/tf: ;nje pi;mkah
;nh/t nem ]lup/ nem
pifi;ahom: qen ;vouwini
;nte n/ |e|y|u ;ntak.
Ek;etounoc ;ntoukecarx
qen pi;ehoou ;etakyasf:
kata
nek;epaggeli;a
;mm/i ouoh ;natmeynouj.

ﻋﻠ ُﻬــﻢ ﻓﻲ ﻣـﻮﺿـ ِﻊ
ُ
ُﺧﻀــﺮ ٍة ﻋﻠﻰ ﻣـــﺎ ِء
ﻓﻲ
اﻟــﺮاﺣـــــ ِﺔ
.س اﻟﻨﻌﻴــﻢ
ِ ﻓـــﺮدو
اﻟﻤـــﻮﺿ ِﻊ اﻟــﺬي
ن
ُ ب ﻣﻨـﻪ اﻟﺤـﺰ
َ هــﺮ
واﻟﻜﺂﺏ ُﺔ واﻟﺘﻨﻬــ ُﺪ ﻓﻲ
.ﻚ
َ ﻧـــﻮ ِر ﻗـﺪﻳﺴﻴــ

Ek;eer,arizecye nwou
;nni;agayon ;nte nek;epaggeli;a: n/;ete ;mpe bal
nau ;erwou: oude ;mpe
masj coymou: oude
;mpou;i ;e;hr/i ;ejen ;ph/t
;nrwmi.
N/;etakcebtwtou V]
;nn/ eymei ;mpekran
;eyouab.

ت
َ َهــﺐ ﻟﻬـﻢ ﺧﻴـــﺮا
 ﻣﺎ ﻟــﻢ،ك
َ ﻣـﻮاﻋﻴـــﺪ
ﻦ وﻟــﻢ
ﺗـﺮﻩ ﻋﻴـ ﱢ
ن وﻟــﻢ
ﺗﺴﻤـ ُﻊ ﺏﻪ أذ ﱢ
ﻳﺨﻄُـﺮ ﻋﻠﻲ ﻗﻠــﺐ
.ﺏﺸــــ ٍﺮ

أﻗــﻢ أﺟﺴــﺎ َدهـﻢ ﻓﻲ
اﻟﻴـﻮ ِم اﻟـﺬي رﺱﻤﺘَـﻪ
ك اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــ ِﺔ
َ آﻤﻮاﻋﻴﺪ
.ﻏﻴــ ِﺮ اﻟﻜﺎذﺏــ ِﺔ

ﻣﺎ أﻋـﺪدﺗــﻪ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
ﻚ
َ اﺱ ِﻤــــ
ﻟﻤﺤﺒﻲ
.س
ِ اﻟﻘــﺪو

 أوﺵﻴــﺔ اﻟــﺮاﻗــﺪﻳــﻦ- رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر

Omdat er voor Uw
dienaren geen dood is
maar een doorgang.
En indien zij nalatig of
onachtzaam
zijn
geweest als mens, daar
zij in een menselijk
lichaam
in
deze
wereld woonden –
o Goede Menslievende
God, gewaardig U, o
Heer, hen in vrede te
laten rusten en hen te
vergeven; Uw dienaren,
de orthodoxe christenen
in de hele wereld van
waar de zon opkomt tot
waar zij ondergaat,
van het noorden tot het
zuiden, een ieder bij
zijn naam en een ieder
bij haar naam genoemd.

Want er is niemand
rein, vrij van smet, al
duurt zijn leven maar
één dag op aarde.
Maar degenen, o Heer,
wier zielen U tot U
hebt genomen, laat hen
in vrede rusten, en
mogen zij het hemelse
Koninkrijk
waardig
zijn.

Je ;mmon mou sop
;nnek;ebiaik
alla
ouou;wteb ;ebol pe.
Icje de ouon oumet;amel/c [i ;erwou: ie
oumetat];hy/f
hwc
rwmi: ;eauervorin ;noucarx ouoh auswpi qen
paikocomoc.
;Nyok de hwc ;agayoc
ouoh ;mmairwmi V]
arikataxioin
P_
;nek;ebiaik ;n,ricti;anoc ;noryodoxoc et qen ]oikomen/ t/rc: icjen nima
;nsai ;nte ;vr/ sa
nefma;nhwtp: nem icjen
;pemh/t sa ;vr/c:
piouai piouai kata
pefran nem ]ou;i ]ou;i
kata pecran: Kuri;e
ma;mton nwou: ,w nwou
;ebol.
Je ;mmon ;hli efouab
;eywleb oude kan ou;ehoou ;nouwt: pe nefwnq hijen pikahi.
;Nywou men ham n/ P_
;eak[i ;nnou'u,/ ma;mton nwou: ouoh marou;er;pem;psa ;n]metouro ;nte niv/ou;i.
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ن
َ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮ
ك ﺏـﻞ
َ ت ﻟﻌﺒﻴـ ِﺪ
ﻣــﻮ ﱢ
.ل
هــﻮ اﻧﺘﻘـﺎ ﱢ
ﺤﻘَـﻬــﻢ
ِن ﻟ
َ وإن آﺎ
ﻂ
 أو ﺗﻔــﺮﻳــ ﱢ،ن
ٍ ﺗـﻮا
 وﻗـﺪ ﻟﺒﺴــﻮا،آﺒﺸـﺮ
ﺟﺴـﺪًا وﺱﻜﻨـﻮا ﻓﻲ
.هـﺬا اﻟﻌﺎﻟــﻢ
ﺢ
ِ ﻓﺄﻧـــﺖ آﺼﺎﻟـــ
،ﺐ اﻟﺒﺸــــ ِﺮ
ِ وﻣﺤـ
اﻟﻠﻬــﻢ ﺗﻔﻀـﻞ ﻳﺎرب
ﻦ
َ ك اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴـ
َ ﻋﺒﻴـ ِﺪ
اﻷرﺛﻮذآﺴﻴﻴﻦَ اﻟـﺬﻳﻦ
،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧـ ِﺔ آﻠﱢـﻬﺎ
ﺲ
ِ ق اﻟﺸﻤ
ِ ﻣﻦ ﻣﺸـﺎر
 وﻣﻦ،إﻟﻰ ﻣﻐﺎ ِرﺏﻬـﺎ
ل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب
ِ اﻟﺸﻤﺎ
ﻞ واﺣـ ٍﺪ ﺏﺈﺱﻤ ِﻪ
آﱢ
،ﻞ واﺣـﺪ ٍة ﺏﺈﺱ ِﻤﻬﺎ
وآ ﱢ
،ﻧﻴﺤﻬــــﻢ
ب
ُ ﻳـﺎر
.واﻏﻔــﺮ ﻟﻬـﻢ
ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴــﺲ أﺣــ ﱢﺪ
ﺲ وﻟﻮ
ٍ ﻃﺎهـﺮًا ﻣﻦ دﻧ
آﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗُـﻪ ﻳﻮﻣـًﺎ
.ض
ِ واﺣﺪًا ﻋﻠﻰ اﻷر
ب
ُ ﻓﺄﻣــﺎ هـــﻢ ﻳـﺎر
ت
َ اﻟــﺬﻳــــــﻦ أﺧــﺬ
 ﻧﻴﺤﻬــــﻢ،ﺱﻬــﻢ
َ ﻧﻔـﻮ
ت
َ وﻟﻴﺴﺘﺤﻘــﻮا ﻣﻠﻜـﻮ
.ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
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En schenk ons allen de
christelijke volmaaktheid die U welgevallig
is,
en geef hun en ons een
deel en een erfdeel
met al Uw heiligen.

Gelovigen:
Heer ontferm U.
Door de genade, de
ontferming
en
de
menslievendheid van
Uw Eniggeboren Zoon,
onze Heer, God en
Verlosser,
Jezus
Christus,
door wie U glorie, eer,
roem en aanbidding
toekomt,
tezamen met Hem en
de levengevende en
wezensgelijke Heilige
Geest.
Nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen.
Amen.

;Anon de t/ren ;ari,arizecye nan: ;mpenjwk ;n,rictianoc ;efranak ;mpek;myo.
Ouoh moi ;nwou neman
;noumeroc: nem oukl/roc: nem n/|e|y|u t/rou
;ntak.
Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

وأﻣﺎ ﻧﺤـﻦ آﻠﱡـﻨﺎ ﻓ ِﻬﺐ
ﻟﻨــﺎ آﻤﺎﻟﻨـﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ
ﻚ
َ ﻳـﺮﺿﻴـ
اﻟــﺬي
.أﻣﺎﻣـﻚ
ﻄﻬـــﻢ وإﻳــﺎﻧــﺎ
ِ وأﻋ
ﻧﺼﻴﺒــًﺎ وﻣﻴـﺮاﺛـًﺎ ﻣﻊ
.ﻚ
َ آﺎﻓـ ِﺔ ﻗــﺪﻳﺴﻴــــ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣـَـﻢ
ُ ﻳـﺎر

Qen pi;hmot nem nimetsenh/t nem ]metmairwmi: ;nte pekmonogen/c ;nS/ri: Pen_
ouoh Pennou]: ouoh
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c.

ت
ِ ﺏﺎﻟﻨﻌﻤــ ِﺔ واﻟﺮأﻓـﺎ
اﻟﺒﺸـ ِﺮ
وﻣﺤﺒــ ِﺔ
ﻻﺏﻨـــﻚ
اﻟﻠﻮاﺗــﻲ
اﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟﺠﻨﺲ رﺏﻨﺎ
وإﻟﻬﻨــــﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ
.ع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
َ ﻳﺴـــﻮ

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere
pi;wou nem pitai;o nem
pi;amahi nem ];prockun/cic:
er;prepi nak nemaf:
nem Pi|p|n|a |e|y|u ;nreftanqo ouoh ;n;omooucioc
nemak.
}nou nem ;nc/ou niben
nem sa ;eneh ;nte ni;eneh
t/rou ;am/n.

،هـﺬا اﻟـﺬي ﻣﻦ ﻗِـﺒﻠـﺔ
اﻟﻤﺠـــ ُﺪ واﻟﻜــﺮاﻣــ ُﺔ
،واﻟﻌـــ ُﺰ واﻟﺴﺠــﻮ ُد

###

 وﻣﻊ،ﻚ ﻣﻌـﻪ
َ ﻖ ﺏـ
ُ ﺗﻠﻴـ
ح اﻟﻘــــﺪس
ِ اﻟــــﺮو
اﻟﻤﺤــﻴﻲ اﻟﻤﺴـــﺎوي
.ﻚ
َ ﻟــــ
اﻵن وآﻞ ﺁوان وإﻟﻰ
دهـــــﺮ اﻟـــﺪهــﻮر
. ﺁﻣﻴـــﻦ.آﻠﻬـﺎ
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Gebed voor de Zieken
Tijdens de Metten op zondagen en
feestdagen bidt de celebrant het Gebed voor
de Zieken en de Offeranden in plaats van
het Gebed voor de Overledenen.

Celebrant:
Nogmaals, laat ons
vragen
aan
de
Almachtige God, de
Vader van onze Heer,
God en Verlosser,
Jezus Christus.
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft.
Gedenk, o Heer, de
zieken onder Uw volk.
Diaken:
Laat ons bidden voor
onze
vaders
en
broeders die ziek zijn,
door elke ziekte, of zij
hier zijn of elders,
opdat Christus onze
God hen en ons
begenadigt met sterkte
en genezing en onze
zonden vergeeft.

أوﺵﻴــﺔ اﻟﻤــﺮﺿﻰ
أﻣـﺎ ﻓﻲ ﺏـﺎآـﺮ اﻵﺣـﺎد واﻷﻋﻴـﺎد اﻟﺴﻴـﺪﻳـﺔ
ﻳﺼـﻠﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ أوﺵﻴﺘـﻲ اﻟﻤـﺮﺿﻰ
.ﻻ ﻣـﻦ اﻷوﺵﻴـﺔ اﻟﺴـﺎﺏﻘــﺔ
ً واﻟﻘـﺮاﺏﻴـﻦ ﺏـﺪ

Pi;precbuteroc:
Palin on maren]ho
e;V] pipantokratwr:
;Viwt ;mPen_ ouoh
Pennou] ouoh Pencwt/r I|/|c P|,|c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وأﻳﻀـًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄل اﻟﻠـﻪ
 أﺏـــﺎ،ﺿﺎﺏﻂ اﻟﻜﻞ
رﺏـﻨـــــﺎ وإﻟﻬـﻨـــــﺎ
وﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ ﻳﺴـــﻮع
.ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ

}en]ho ouoh tentwbh
;ntekmet;agayoc pimairwmi:
;Ari;vmeu;i P_ ;nn/;etswni ;nte peklaoc.

وﻧﻄﻠــﺐ
ﻧﺴـــﺄل
ﺣـــﻚ ﻳﺎ
ِ ﻣـﻦ ﺹﻼ
،ﺐ اﻟﺒﺸــــﺮ
َ ﻣﺤــ
ب ﻣﺮﺿﻰ
ُ اذآﺮ ﻳـﺎر
.ﺵﻌـﺒِـــﻚ

Pidiakwn:
Twbh ;ejen nenio] nem
nen;cn/ou etswni qen
jinswni niben: ;ite qen
paitopoc ;ite qen mai
niben. hina ;nte P|,|c
Pennou] er;hmot nan
nemwou ;mpioujai nem
pital[o:
;ntef,a
nennobi nan ;ebol

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
اﻃﻠﺒـﻮا ﻋـﻦ ﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ
وأﺧﻮ ِﺗﻨــﺎ اﻟﻤـﺮﺿﻰ
ن
َ  إن آﺎ،ض
ٍ ﺏﻜـﻞ ﻣﺮ
ﻦ أو
ِ ﻓﻲ هــﺬا اﻟﻤﺴﻜ
 ﻟﻜﻲ،ﻞ ﻣﻮﺿـ ٍﻊ
ﺏﻜ ﱢ
ﺢ إﻟﻬﻨــﺎ ﻳﻨﻌـ َﻢ
ُ اﻟﻤﺴﻴـ
ﻟﻨـﺎ وﻟﻬـﻢ ﺏﺎﻟﻌﺎﻓﻴــ ِﺔ
واﻟﺸﻔـــﺎ ِء وﻳﻐﻔـ َﺮ ﻟﻨـﺎ
.ﺧﻄﺎﻳــﺎﻧـﺎ
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Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Bezoek hen met Uw
genade en erbarmen,
genees hen.
Verwijder iedere ziekte
en iedere kwaal van
hen en van ons, verdrijf
iedere geest van ziekte.

Pi;precbuteroc:
;Eakjempousini
qen
hannai: nem hanmetsenh/t matal[wou.
;Aliou;i ;ebol harwou
nem ;ebol haron ;nswni
niben nem iabi niben:
ni;pneuma ;nte niswni
[oji ;ncwf.
N/;etauwck eu;st/out
qen niiabi matounocou
ouoh manom] ;nwou.

.إﻧـﺰع ﻋﻨﻬــﻢ وﻋﻨـﺎ
ﻞ
ض و آﱢ
ٍ ﻞ ﻣــﺮ
آﱢ
ح
َ  ورو،ﺱـﻘـــــــ ٍﻢ
ُ
.ض أﻃـ ُﺮدﻩ
ِ اﻷﻣـﺮا

N/et;themk/out ;ntotou ;nni|p|n|a ;n;akayrton
;aritou t/rou ;nremhe.

ﻦ ﻣــــﻦ
َ واﻟﻤﻌـﺬﺏــﻴـ
،ح اﻟﻨﺠﺴــــ ِﺔ
ِ اﻷروا
.إﻋﺘﻘﻬــﻢ ﺟﻤﻴﻌــًﺎ

En zij die bedlegerig
zijn, richt hen op en
troost hen.
En zij die gekweld
worden door onreine
geesten, bevrijd hen
allen.
Zij die in de gevangenissen of kerkers zijn,
zij die in ballingschap
verkeren of zij die
verbannen zijn en zij
die in bittere slavernij
vastgehouden worden,
bevrijd hen en wees
hen genadig.
Want Gij zijt het die de
gebondenen bevrijdt en
de gevallenen weer
opricht,

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺗﻌ ﱠﻬـﺪهُـــﻢ ﺏﺎﻟﻤـﺮاﺣـ ِﻢ
.ت إﺵﻔﻬــﻢ
ِ واﻟــﺮأﻓــﺎ

ﻦ أﺏﻄــﺄوا
َ واﻟـــﺬﻳـــ
ﻓﻲ
ﻦ
َ ﻣﻄــﺮوﺣﻴـــ
ض أﻗﻤﻬـــﻢ
ِ اﻷﻣـــﺮا
.وﻋـﺰهــــﻢ

N/et qen ni;stekwou: ie
nimet;alwc: ie n/et,/
qen niexoricti;a: ie nie,malwci;a: ie n/;etou;amoni ;mmwou qen oumetbwk ecensasi: P_
;aritou t/rou ;nremhe
ouoh nai nwou.

ن
ِ ﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠــﻮ
َ اﻟـﺬﻳـ
ﻖ أو
ِ أو اﻟﻤﻄﺎﺏـ
ﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻲ أو
َ اﻟـﺬﻳـ
ض
ِ اﻟﺴﺒﻲ أو اﻟﻤﻘﺒـﻮ
ﻋﻠﻴﻬـﻢ ﻓﻲ ﻋﺒـﻮدﻳــ ٍﺔ
 ﻳـﺎرب اﻋﺘـﻘﻬﻢ،ﻣـﺮ ٍة
.ﺣﻤﻬــﻢ
َ ﺟﻤﻴﻌـــ ًﺎ وإر

Je
;nyok
petbwl
;nn/etcwnh ;ebol: ouoh
ettaho ;eratou ;nn/;etauraqtou ;eqr/i.

ﺖ اﻟــﺬي
َ ﻷﻧـﻚ أﻧ
ﻦ
َ ﻞ اﻟﻤــﺮﺏﻮﻃﻴـ
ُ ﺗﺤــ
.ﻦ
َ وﺗﻘﻴـ ُﻢ اﻟﺴـﺎﻗﻄﻴـ

 أوﺵﻴــﺔ اﻟـﻤــﺮﺿـﻰ- رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر

de hoop van de
hopelozen, de steun
van wie geen steun
heeft,
de troost van de
wankelmoedigen van
hart, de haven van hen
die in een storm leven.
Alle benauwde of
onvrije zielen,
geef hun ontferming,
geef hun rust, geef hun
kalmte,
geef
hun
genade,
geef
hun
bijstand, geef hun
verlossing, geef hun
vergiffenis van hun
zonden
en
overtredingen.
En ook wij, o Heer,
genees de ziekten van
onze zielen en heel die
van onze lichamen.
U, de ware Geneesheer
van onze zielen en
lichamen, de Opziener
van ieder lichaam,
bezoek ons met Uw
verlossing.
Gelovigen:
Heer ontferm U.

}helpic ;nte n/;ete
;mmon
tou
helpic:
]bo;/yi;a ;nte n/;ete
;mmon tou bo;/yoc.
;Ynom] ;nte n/etoi
;nkouji ;nh/t: pilum/n
;nte
n/et,/
qen
pi,imwn.
"u,/ niben ethejhwj
ouoh ;etou;amoni ;ejwou.
Moi ;nwou P_ ;nounai:
moi nwou ;nou;mton: moi
nwou ;nou;,bob: moi
nwou ;nou;hmot: moi
nwou ;noubo;/yi;a: moi
nwou ;noucwt/ri;a: moi
nwou
;noumetref,w
;ebol ;nte nounobi nem
nou;anomi;a.
;Anon de hwn P_:
niswni ;nte nen'u,/
matal[wou: ouoh na
nenkecwma
;arevaqri
;erwou.
Pic/ini
;mm/i
;nte
nen'u,/ nem nencwma:
pi;epickopoc ;nte carx
niben: jempensini qen
pekoujai.
Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.
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رﺟـﺎ ُء ﻣﻦ ﻟﻴـﺲ ﻟ ٌﻪ
ﻦ ﻣﻦ
ُ  وﻣﻌﻴــ،رﺟـﺎ ﱢء
.ﻟﻴﺲ ﻟ ٌﻪ ﻣﻌﻴــ ﱢﻦ
ﻋــــﺰا ُء ﺹﻐﻴـــﺮي
ب ﻣﻴﻨـﺎ ُء
ِ اﻟﻘﻠـــــــﻮ
.ﻒ
ِ ﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺹ
َ اﻟـﺬﻳـ
ﺲ اﻟﻤﺘﻀﺎﻳﻘ ِﺔ
ِ آﻞ اﻷﻧﻔـ
،ض ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ِ أو اﻟﻤﻘﺒﻮ

،ب رﺣﻤ ًﺔ
ُ أﻋﻄﻬﺎ ﻳﺎر
،أﻋﻄﻬـــﺎ ﻧﻴــﺎﺣــًﺎ
،أﻋﻄﻬــﺎ ﺏــﺮودة
،ﻧﻌﻤـــ ًﺔ
أﻋﻄﻬــﺎ
،أﻋﻄﻬــﺎ ﻣﻌــﻮﻧـــ ًﺔ
،أﻋﻄﻬــﺎ ﺧـﻼﺹـــًﺎ
ن
َ أﻋﻄﻬــﺎ ﻏـﻔـــﺮا
.ﺧﻄﺎﻳــﺎهﺎ وﺁﺛـﺎ ِﻣﻬـﺎ
ب
ُ وﻧﺤـﻦ أﻳﻀـًﺎ ﻳـﺎر
أﻣـﺮاض ﻧﻔــﻮﺱﻨـﺎ
 واﻟﺘﻲ.إﺵﻔﻬـــــــﺎ
.ﻷﺟﺴﺎدﻧــﺎ ﻋـﺎ ِﻓﻬـــﺎ
ﻲ
ﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﱡ
ُ أﻳﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴ
،ﺴﻨـﺎ
ِ اﻟـــﺬي ﻷﻧـﻔـ
 ﻳﺎ ﻣـﺪﺏـﺮ،وأﺟﺴـﺎ ِدﻧﺎ
آـﻞ ﺟﺴـــ ٍﺪ ﺗﻌ َﻬـﺪﻧـﺎ
.ﻚ
َ ﺹــــ
ِ ﺏﺨـﻼ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
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Celebrant: (in stilte)
Door de genade…

Pi;precbuteroc:
Qen pi;;hmot...
###

Gebed voor de Reizigers
Op alle dagen van het jaar behalve
zaterdagen, zondagen en feestdagen bidt de
celebrant tijdens de Metten het Gebed voor
de Reizigers na het Gebed voor de Zieken.

Celebrant:
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft.
Gedenk, o Heer, onze
vaders en broeders die
op reis zijn.
Diaken:
Laat ons bidden voor
onze vaders en broeders
die op reis zijn, of van
plan zijn op reis te gaan,
in iedere plaats.
Vergemakkelijk al hun
wegen, of het op zee,
de rivieren, de meren,
op de wegen of in de
lucht is, en voor hen
die op elke andere
manier reizen,

:(ﻳﻘـﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ )ﺱﺮًا

... ﺏﺎﻟﻨﻌﻤ ِﺔ

أوﺵﻴـﺔ اﻟﻤﺴـﺎﻓــﺮﻳــﻦ
وﻓﻲ ﺏـﺎآـﺮ آـﻞ أﻳـﺎم اﻟﺴﻨـﺔ ﻋـﺪا اﻟﺴﺒـﻮت
واﻵﺣــﺎد واﻷﻋﻴـﺎد اﻟﺴﻴـﺪﻳـﺔ ﻳﺼـﻠﻲ
اﻟﻜـﺎهـﻦ أوﺵﻴـﺔ اﻟﻤﺴـﺎﻓـﺮﻳــﻦ ﺏﻌـﺪ أوﺵﻴــﺔ
.اﻟﻤـﺮﺿﻰ

Pi;precbuteroc:
Ten]ho ouoh tentwbh
;ntekmet;agayoc pimairwmi:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnenio]
nem nen;cn/ou ;etause
;e;psemmo.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺐ ﻣﻦ
ُ ﻧﺴــﺄل وﻧﻄﻠـ
ﺐ
َ ﻚ ﻳﺎ ﻣﺤــ
َ ﺣـ
ِ ﺹﻼ
.اﻟﺒﺸــــ ِﺮ
ب
ُ ﻳـﺎر
اذآـﺮ
ﺁﺏـﺎﺋﻨــــﺎ وإﺧــﻮﺗـَﻨــﺎ
.اﻟﻤﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ

Pidiakwn:
Twbh ;ejen nenio] nem
nen;cn/ou
;etause
;e;psemmo: ie n/eymeu;i
;ese qen mai niben:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

coutwn noumwit t/rou: ;ite ;ebolhiten
;viom: ie niiarwou: ie
nilumn/: ie nimwit
;mmosi : (ie pia/r) : ie
eu;iri ;mpoujinmosi ;nr/]
niben:

اﻃﻠﺒـﻮا ﻋـﻦ ﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ
،وأﺧﻮﺗﻨﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓـﺮﻳﻦ
واﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻀﻤـﺮون
اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻮﺿﻊ

ﺱﻬـــﻞ ﻃــﺮﻗﻬـــﻢ
أﺟﻤﻌﻴـﻦ إن آﺎن ﻓﻲ
اﻟﺒﺤـﺮ أو اﻷﻧﻬـﺎر أو
اﻟﺒﺤﻴﺮات او اﻟﻄـﺮق
اﻟﻤﺴﻠﻮآﺔ أو اﻟﺠﻮ او
،ع
ٍ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺏﻜﻞ ﻧﻮ

 أوﺵﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺎﻓـﺮﻳـﻦ- رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر
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opdat Christus onze
God
hen
veilig
terugbrengt naar hun
huis en onze zonden
vergeeft.

hina ;nte P|,|c Pennou]
tacywou ;en/;ete nouou
;mma;nswni qen ouhir/n/: ;ntef,a nennobi nan
;ebol.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
En degenen die van
plan zijn te reizen,
waar
dan
ook,
vergemakkelijk al hun
wegen,
op zee, de rivieren, de
meren, op de wegen, in
de lucht, of op elke
andere manier, iedereen en overal.
Breng hen terug naar
een veilige haven, een
haven van verlossing.
Gewaardig U hen te
vergezellen bij vertrek
en onderweg,

Pi;precbuteroc:
Ie n/eymeu;i ;ese qen mai
niben: coutwn noumwit
t/rou: ;ite ;ebolhiten
;viom: ie niiarwou: ie
nilumn/:
ie nimwit ;mmosi ie
pia/r: ie eu;iri ;mpoujinmosi ;nr/] niben.
Ouon niben et qen mai
niben ma;tvwou ;eqoun
;eoulum/n ;njam/: ;eoulum/n ;nte pioujai.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
واﻟـﺬﻳــﻦ ﻳﻀﻤــﺮون
اﻟﺴﻔـــﺮ ﻓﻲ آﻞ
ﺱﻬــﻞ
ﻣﻜــــﺎن
.ﻃـﺮﻗﻬــﻢ أﺟﻤﻌﻴــﻦ

; rikataxioin ;ari;sv/r
A
;n;s[/r nem ;sv/r ;mmosi
nemwou.
M/itou ;en/;ete nouou
qen ourasi eurasi: qen
outoujo eutouj/out.

ﺗﻔﱠـﻀﻞ إﺹﺤﺒﻬـﻢ ﻓﻲ
ع وإﺹﺤﺒﻬـﻢ
ِ اﻹﻗـﻼ
.ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴـ ِﺮ
ر ﱠدهـﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺎ ِزﻟﻬـﻢ
ﻦ
َ ﻓﺮﺣﻴـ
ح
ِ ﺏﺎﻟﻔـﺮ
.ﻦ
َ وﺏﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔِ ُﻣﻌﺎﻓﻴـ

breng hen veilig en wel
terug naar hun huizen
met
blijheid
in
vreugde.
Neem deel aan het
werk
van
Uw
dienstknechten, in alle
goede werken.

;Ari;sv/r ;nerhwb nem
nek;ebiaik: qen hwb niben
;n;agayon.

ﻟﻜﻲ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨـﺎ
ﻳـﺮدهﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺎآﻨﻬﻢ
 وﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻨـﺎ،ﺱﺎﻟﻤﻴـﻦ
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

إن آﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺤـﺮ أو
اﻷﻧﻬﺎر أو اﻟﺒﺤﻴﺮات
أو اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﻠﻮآﺔ أو
ﻓﻲ اﻟﺠـﻮ أو اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ
ﺏﻜﻞ ﻧـﻮع آﻞ أﺣـﺪ
 ر ﱠد ُهـﻢ.ﺏﻜﻞ ﻣﻮﺿﻊ
إﻟﻰ ﻣﻴﻨـﺎ ٍء هﺎدﺋـ ٍﺔ
.ص
ِ ﻣﻴﻨـﺎ ِء اﻟﺨﻼ

ﻞ
ِ إﺵﺘـ ِﺮك ﻓﻲ اﻟﻌﻤ
ﻞ
ﻣ َﻊ ﻋﺒﻴـﺪك ﻓﻲ آ ﱢ
.ﺢ
ٍ ﻞ ﺹﺎﻟ
ٍ ﻋﻤــ
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En ook wij, o Heer,
bewaar ons vreemdelingschap in dit leven
voor kwaad, storm en
onrust,
tot
de
voleinding.

;Anon de hwn P_
tenmetrem;njwili
et
qen paibioc vai: ;areh
;eroc ;nateblab/ ;nat,imwn ;nat;syorter sa
;ebol.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant: (in stilte)
Door de genade…

Pi;precbuteroc:
Qen pi;;hmot...

ب
ُ ﻦ أﻳﻀًﺎ ﻳـﺎر
ُ وﻧﺤـ
ﻏُـﺮﺏﺘَـﻨـﺎ ﻓﻲ هـﺬا
 إﺣﻔﻈﻬــﺎ،اﻟﻌﻤـ ِﺮ
ﺏﻐﻴــ ِﺮ ﻣﻀﺮ ٍة وﻻ
ﻖ
ٍ ﻒ وﻻ ﻗـﻠـ
ٍ ﻋﺎﺹ
.إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻀــﺎ ِء

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣـَـﻢ
ُ ﻳـﺎر
:(ﻳﻘـﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ )ﺱﺮًا

... ﺏﺎﻟﻨﻌﻤ ِﺔ

###
Gebed voor de Offeranden
Op zondagen en feestdagen wordt het gebed
voor de offeranden tijdens de Metten
gebeden in plaats van het Gebed voor de
Reizigers (in aanwezigheid van de
offerbroden). Indien het hier niet wordt
gebeden, dan wordt het in stilte gebeden
voor het Gebed van de Handelingen.

Celebrant:
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft.
Gedenk, o Heer, de
offers, offergaven en
de dankzegging van
hen die deze opdragen

أوﺵﻴــﺔ اﻟﻘـــﺮاﺑﻴـﻦ

ﻓﻲ ﺁﻳـﺎم اﻵﺣـﺎد واﻷﻋﻴﺎد اﻟﺴﻴـﺪﻳـﺔ ﺗﻘــﺎل
أوﺵﻴـﺔ اﻟﻘﺮاﺏﻴـﻦ ﻓﻲ ﺹﻼة ﺏﺎآــﺮ ﺏــﺪل
 وﻣﺘﻲ آــﺎن اﻟﻘـﺮﺏـﺎن،أوﺵﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓـﺮﻳـﻦ
.ﺣــﺎﺿـﺮًا ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ
وإذا ﻟـﻢ ﺗﻘـﻞ هﻨـﺎ ﻓﺘﻘـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺱــﺮ ﺏﺨــﻮر
.(ًاﻹﺏﺮآﺴﻴﺲ )ﺱــﺮا

Pi;precbuteroc:
}en]ho ouoh tentwbh
;nteket;agayoc pimairwmi.
;Aِri;vmeu;i P_ ;nniyuci;a
ni;procvra nisep;hmot
;nte
n/;etau;er;procverin:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺐ ﻣﻦ
ُ ﻧﺴـﺄل وﻧﻄﻠ
ﺤﺐ
ِ ﻚ ﻳﺎ ُﻣ
َ ﺣـ
ِ ﺹﻼ
.اﻟﺒﺸــﺮ
ب ﺹﻌﺎﺋـﺪ
ُ اذآـﺮ ﻳﺎر
وﺵﻜـﺮ
ﻦ
َ وﻗﺮاﺏﻴـ
.ن
َ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳُـﻘـﺮﺏـﻮ

 أوﺵﻴــﺔ اﻟﻘــﺮاﺏﻴـﻦ- رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر
De celebrant doet een lepel wierook in het
wierookvat, bewierookt het altaar en bidt:
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هﻬﻨــﺎ ﻳﻀــﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤــﺮة ﻳـــﺪ ﺏﺨـــﻮر
:ﺏـــﺪون رﺵــﻢ وﻳﻘـــﻮل

tot eer en glorie van
Uw Heilige Naam.

8Eoutai;o

nem ou;wou
; pekran eyouab.
m

آــﺮاﻣـــ ًﺔ وﻣﺠـــﺪًا
.ﻚ اﻟﻘــﺪوس
َ ﻹﺱ ِﻤــ

Diaken:
Laat ons bidden voor
hen die zorgen voor de
offers, de offergaven,
de eerstelingen, de
olie, de wierook, de
voorhangsels, de kerkboeken en de altaarvaten,
opdat Christus onze
God hen beloont in het
Hemelse Jeruzalem en
onze zonden vergeeft.

Pidiakwn:
Twbh ;ejen n/etfi
;m;vrwous:
;nniyucia
ni;procvora: ni;apar,/
nineh ni;cyoinoufi ni;ckepacma nijwm ;nws:
nikumillion ;nte pima;nerswousi:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Hina ;nte P|,|c Pennou]
]sebi;w nwou qen I|l|/|m
;nte
;tve:
;ntef,a
nennobi nan ;ebol.

De celebrant bewierookt het altaar en bidt:

Aanvaard ze op Uw
heilig, rationeel en
hemels altaar, als de
geur van wierook, die
tot Uw Grootheid
komt in de hemel
door de dienst van
Uw heilige engelen
en aartsengelen.

ﻋــﻦ
اﻃﻠﺒـﻮا
ﻦ ﺏﺎﻟﺼﻌﺎﺋـ ِﺪ
َ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴـ
 واﻟﺒﻜـﻮ ِر،َواﻟﻘـﺮاﺏﻴﻦ
، واﻟﺒﺨﻮ ِر،ﺖ
ِ واﻟـﺰﻳـ
 وآﺘـﺐ،واﻟﺴﺘـــﻮ ٍر
 وأواﻧﻲ،اﻟﻘــﺮاء ِة
.اﻟﻤﺬﺏــــﺢ
ﺢ إﻟ ُﻬﻨـﺎ
ُ ﻟﻜﻲ اﻟﻤﺴﻴ
ﻳﻜﺎﻓﺌﻬﻢ ﻓﻲ أورﺵﻠﻴـ َﻢ
 وﻳﻐﻔـ َﺮ ﻟﻨـﺎ،اﻟﺴﻤﺎﺋﻴ ِﺔ
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣـَـﻢ
ُ ﻳـﺎر

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ وهـﻮ ﻳـﺮﻓﻊ اﻟﺒﺨـﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ

Sopou ;erok ;ejen pekyuciat/rion |e|y|u ;nellogimon ;nte ;tve: ;eou;cyoi
;n;cyoinoufi: ;eqoun ;etekmetnis] etqen niv/ou;i:
;ebolhiten ;psemsi ;nte
nekaggeloc nem nekar,/aggeloc |e|y|u.

اﻗﺒـﻠﻬـﺎ إﻟﻴـﻚ ﻋﻠﻰ
،س
ِ ﻚ اﻟﻤﻘـــﺪ
َ ﺤـــ
ِ ﻣـﺬﺏ
اﻟﺴﻤــﺎﺋﻲ
اﻟﻨﺎﻃـﻖ
ﺏﺨــﻮ ٍر
راﺋﺤـــ َﺔ
ﻚ
َ ﻞ إﻟﻰ ﻋﻈﻤﺘِـ
ُ ﺗﺪﺧــ
ت
ِ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮا
ﺏـﻮاﺱﻄــ ِﺔ ﺧــﺪﻣــ ِﺔ
ﻚ ورؤﺱــﺎ ِء
َ ﻣﻼﺋﻜ ِﺘـ
.ﻦ
َ ﻚ اﻟﻤﻘـﺪﺱﻴـ
َ ﻣﻼﺋﻜ ِﺘـ
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En zoals U de offergaven hebt aanvaard
van de rechtvaardige
Abel, en het offer van
onze vader Abraham,
en de twee penningen
van de weduwe;
aanvaard zo ook de
votiefgaven van Uw
dienaren, zij die veel
hebben en zij die
weinig hebben, openlijk
of
in
het
verborgene.
Ook zij die U willen
geven
maar
niets
hebben en zij die U
vandaag deze offergaven
hebben opgedragen.
Geef hun het onvergankelijke in plaats van
het vergankelijke, het
hemelse in plaats van
het aardse, het eeuwige
in plaats van het
tijdelijke.
Vul hun huizen en hun
opslagplaatsen
met
alles wat goed is.
Omring hen, o Heer,
met de kracht van Uw
heilige engelen en
aartsengelen.

M;vr/] ;etakswp ;erok
;nnidwron ;nte pi;ym/i
;Abel: nem ]yuci;a ;nte
peniwt ;Abraam: nem
]tebi ;cnou] ;nte ],/ra.

ﻚ
َ ﺖ إﻟﻴـ
َ وآﻤﺎ ﻗَـﺒﻠـ
ﻞ
َ ﻦ هـــﺎﺏﻴـ
َ ﻗــﺮاﺏﻴـ
 وذﺏﻴﺤــﺔ،ﻖ
ِ اﻟﺼﺪﻳــ
أﺏﻴﻨــــﺎ إﺏــﺮاهﻴـــ َﻢ
.وﻓﻠﺴﻲ اﻷرﻣﻠـــ ِﺔ

Pair/] on nikeeu,arict/rion ;nte nek;ebiaik
sopou ;erok: na pihou;o
nem na pikouji: n/;eth/p nem n/eyouwnh
;ebol.
N/eyouws ;e;ini nak
;eqoun ouoh ;mmon ;ntwou: nem n/;;etau;;ini nak
;eqoun qen pai;ehoou ;nte
voou ;nnaidwron nai.
Moi nwou ;nniattako
;n;tsebi;w ;nn/eynatako:
na niv/ou;i ;n;tsebi;w ;nna
;pkahi: nisa;eneh ;n;tsebi;w ;nni;procouc/ou.

هﻜــﺬا أﻳﻀﺎ ﻧــﺬو َر
،ﻋﺒﻴـﺪك إﻗﺒﻠﻬـﺎ إﻟﻴـﻚ
ب اﻟﻜﺜﻴــ ِﺮ
ِ أﺹﺤــﺎ
،ﻞ
ِ ب اﻟﻘﻠﻴـ
ِ وأﺹﺤــﺎ
.ت واﻟﻈﺎهﺮات
ِ اﻟﺨﻔﻴﺎ

Nou;/ou
noutamion
mahou ;ebolqen ;agayon
niben.
Matakto ;erwou P_
;n;tjom ;nte nekaggeloc:
nem
nekar,/aggeloc
|e|y|u.

ن أن
َ واﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺮﻳـﺪو
ﻚ وﻟﻴﺲ
َ ﻳﻘــﺪﻣـﻮا ﻟـ
 واﻟـﺬﻳـﻦ ﻗـﺪﻣـﻮا،ﻟﻬﻢ
ﻚ ﻓﻲ هـــﺬا اﻟﻴـﻮ ِم
َ ﻟـ
.ﻦ
َ هـﺬﻩ اﻟﻘـﺮاﺏﻴــ
ﻄﻬـــﻢ اﻟﺒﺎﻗﻴـــﺎت
ِ أﻋ
،ت
ِ ض اﻟﻔﺎﻧﻴـــﺎ
َ ﻋـﻮ
ِ
ض
َ ﻋـﻮ
ِ ت
ِ اﻟﺴﻤﺎﺋﻴــﺎ
ت
ِ  اﻷﺏﺪﻳﺎ،ت
ِ اﻷرﺿﻴﺎ
.ت
ِ ض اﻟـــﺰﻣﻨﻴـﺎ
َ ﻋـﻮ
ِ
ﺏﻴـﻮﺗُـﻬـﻢ وﻣﺨﺎزﻧُـﻬـﻢ
ﻞ
إﻣﻸهــﺎ ﻣﻦ آ ﱢ
.ت
ِ اﻟﺨﻴــــــــﺮا
ب ﺏﻘـﻮ ِة
ُ أﺣﻄﻬـﻢ ﻳـﺎر
ﻚ ورؤﺱــﺎء
َ ﻣﻼﺋﻜ ِﺘــ
.ﻚ اﻷﻃﻬـﺎر
َ ﻣﻼﺋﻜ ِﺘــ

 أوﺵﻴــﺔ اﻟﻘــﺮاﺏﻴـﻦ- رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر

En zoals zij Uw Heilige
Naam herdacht hebben
op aarde, gedenk hen
ook, o Heer, in Uw
Koninkrijk, en verlaat
hen niet in deze tijd.

;M;vr/] ;etauer;vmeu;i ;mpekran |e|y|u hijen pikahi: ;aripoumeu;i hwou
P_ qen tekmetouro:
ouoh qen paike;ewn vai
;mper,au ;ncwk.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant: (in stilte)
Door de genade…

Pi;precbuteroc:
Qen pi;;hmot...
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ﻚ
َ وآﻤـﺎ ذآـﺮوا إﺱ ﱠﻤـ
ﻋﻠﻰ
س
َ اﻟﻘـــﺪو
 أذآــﺮهـﻢ،اﻷرض
ب ﻓﻲ
ُ هــﻢ أﻳﻀًﺎ ﻳـﺎر
 وﻓﻲ هــﺬا،ﻚ
َ ﻣﻠﻜـﻮ ِﺗـ
اﻟــﺪهـــ ِﺮ ﻻ ﺗﺘـﺮآﻬـﻢ
.ﻚ
َ ﻋﻨــ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣـَـﻢ
ُ ﻳـﺎر
:(ﻳﻘـﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ )ﺱﺮًا

... ﺏﺎﻟﻨﻌﻤ ِﺔ

###
Tijdens de Vespers bidden de gelovigen het
gebed “Gewaardig U o Heer,” terwijl
tijdens de Metten de Lofprijzing van de
engelen wordt gebeden. Beiden worden
gevolgd door het Trisagion, het Gebed van
de Heer, “Gegroet zij u”, de doxologieën,
het begin van de geloofsbelijdenis en de
geloofsbelijdenis (zie blz 56 en verder).

:ﻓﻲ رﻓـﻊ ﺏﺨـﻮر ﻋﺸﻴـﺔ ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌﺐ
 ﺏﻴﻨﻤـﺎ ﻓﻲ، إﻟﺦ... ""ﺗﻔﻀﻞ ﻳﺎرب أن ﺗﺤﻔﻈﻨﺎ
: ﺏـﺎآـﺮ ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌـﺐ
" ﺏﻜـﺎﻣﻠﻬـﺎ ﺛــﻢ..."ﻓﻠﻨﺴﺒـﺢ ﻣـﻊ اﻟﻤـﻼﺋﻜـﺔ
، أﺏـﺎﻧـﺎ اﻟـﺬي،ﻳﻘـﻮﻟـﻮن اﻟﺜـﻼﺛـﺔ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺴـﺎت
 وﻣﻘـﺪﻣـﺔ، واﻟﺬآﺼﻮﻟــﻮﺟﻴــﺎت،واﻟﺴـﻼم ﻟـﻚ
 وﻗــﺎﻧـﻮن اﻹﻳﻤــﺎن،ﻗــﺎﻧـﻮن اﻹﻳﻤــﺎن
(56 )آﻤـﺎ ورد ﻓﻲ ﺹﻔﺤـﺔ

De celebrant betreedt intussen het
heiligdom waarbij hij eerst met zijn
rechtervoet naar binnen gaat.
Dan kust hij het altaar, maakt eenmaal het
kruisteken over de wierookdoos, terwijl hij
zegt: “Glorie en eer…”.
Dan legt hij een lepel wierook in het
wierookvat en schrijdt eenmaal rond het
altaar.

ﻳﺼﻌـﺪ اﻟﻜﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜـﻞ ﺏـﺮﺟﻠـﻪ
.اﻟﻴﻤﻨﻰ
 وﻳـﺮﺵ َﻢ ُدرج اﻟﺒﺨـﻮر،و ُﻳـﻘـ ﱢﺒـﻞ اﻟﻤـﺬﺏﺢ
:ﻼ
ً ﺏﻤﺜﺎل اﻟﺼﻠﻴﺐ رﺵﻤـًﺎ واﺣـﺪًا ﻗـﺎﺋـ
. ... ًﻣﺠـﺪًا وإآـﺮاﻣـﺎ
وﻳﻀـ ُﻊ ﻳـﺪ ﺏﺨـﻮر واﺣـﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤـﺮة
.وﻳﻄـﻮف ﺣــﻮل اﻟﻤــﺬﺏﺢ ﻣـﺮة واﺣــﺪة
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Het offeren van de wierook - de Wierookronde

De celebrant verlaat het heiligdom en biedt
driemaal wierook richting het oosten aan,
waarbij hij iedere keer zijn hoofd buigt en
in stilte bidt:
Eerste keer:

Wij aanbidden U, o Christus, met Uw
Goede Vader en de Heilige Geest, want
U bent gekomen en heeft ons verlost.
Tweede keer:

Maar ik zal, dankzij Uw grote
goedertierenheid, Uw huis binnengaan,
en mij neerbuigen naar Uw heilige
tempel.
Derde keer:

 وﻳﻌﻄﻲ.ﻳﻨـﺰل اﻟﻜﺎهـﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻴـﻜﻞ
اﻟﺒﺨـﻮر ﺛـﻼث دﻓﻌـﺎت إﻟﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸــﺮق
وﻳﻨﺤﻨـﻲ ﺏﺮأﺱـﺔ ﺛـﻼث ﻣـﺮات وهـﻮ ﻳﻘـﻮل
:ًﺱــﺮا
()اﻟﻴــﺪ اﻷوﻟﻰ

ﻚ
َ ﺢ ﻣـﻊ أﺏﻴــ
ُ ﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴـ
َ ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟـ
 ﻷﻧــﻚ،ﺢ واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس
ِ اﻟﺼﺎﻟ
.ﺖ( وﺧﻠﺼﺘﻨــﺎ
َ )أﺗﻴــ
()وﻓﻲ اﻟﻴــﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ

ﻞ
ُ ﻚ أدﺧــ
َ ﻞ آﺜــﺮ ِة رﺣﻤﺘِــ
ِ وأﻧﺎ آﻤﺜــ
.س
ِ ﻚ اﻟﻤﻘـﺪ
َ ﻚ وأﺱﺠــ ُﺪ ﻧﺤـﻮ هﻴﻜـﻠِـ
َ ﺏﻴﺘــ

()وﻓﻲ اﻟﻴــﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ

Voor de engelen zal ik U psalmzingen,
ik zal mij neerbuigen naar Uw heilige
tempel.

ﻚ وأﺱﺠــ ُﺪ
َ ﻞ ﻟــ
ُ أﻣـﺎ َم اﻟﻤﻼﺋﻜــ ِﺔ أرﺗــ
.س
ِ ﻚ اﻟﻤﻘــﺪ
َ ﻧﺤــﻮ هﻴﻜـِﻠـ

Daarna bewierookt hij richting het noorden
voor de Maagd Maria :

ﺛـﻢ ﻳﺒﺨـﺮ ﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺸﻤـﺎل ﻷﺟــﻞ اﻟﺴﻴـﺪة
:ﻼ
ً اﻟﻌـﺬراء ﻗـﺎﺋــ

Wij groeten U met de engel Gabriël en
zeggen: “Wees gegroet, o vol genade,
de Heer is met U.”

ﻚ اﻟﺴﻼم ﻣـﻊ ﺟﺒـﺮاﺋﻴــﻞ اﻟﻤﻼك
ِ ﻧﻌﻄﻴــ
،ﻚ ﻳﺎ ُﻣﻤﺘِﻠﺌـﺔ ﻧﻌﻤـﺔ
ِ  "اﻟﺴــﻼم ﻟـ:ﻦ
َ ﻗﺎﺋﻠﻴـ
"ﻚ
ِ ب ﻣﻌــ
ُ اﻟـﺮ

Hij bewierookt richting het westen:

Gegroet zijn de koren van engelen en
mijn meesters en vaders, de apostelen
en de koren van martelaren en alle
heiligen.

:ﺛـﻢ ﻳﺒﺨـﺮ إﻟﻰ ﺟﻬــﺔ اﻟﻐـﺮب وﻳﻘـﻮل

 وﺱـﺎدﺗﻲ،ف اﻟﻤﻼﺋﻜـ ِﺔ
ِ اﻟﺴــﻼم ﻟﻤﺼﺎ
ف اﻟﺸﻬـﺪا ِء
ِ  وﺹﻔــﻮ،اﻵﺏـﺎ ِء اﻟـﺮﺱـﻞ
.وﺟﻤﻴــ ِﻊ اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻦ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – دورة اﻟﺒﺨــﻮر
Hij bewierookt richting het zuiden:

Wees gegroet Johannes, zoon van
Zacharias, gegroet zij de priester, zoon
van de priester.
Hij bewierookt richting het oosten:
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:ﺛـﻢ ﻳﺒﺨـﺮ إﻟﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟﺠﻨـﻮب وﻳﻘــﻮل

. اﻟﺴﻼم ﻟﻴــﻮﺣﻨـﺎ إﺏـﻦ زآﺮﻳـﺎ
.اﻟﺴــﻼم ﻟﻠﻜﺎهـﻦ إﺏــﻦ اﻟﻜﺎهـﻦ

:ﺛـﻢ ﻳﺒﺨـﺮ إﻟﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق وﻳﻘـﻮل

Laten wij buigen voor onze Verlosser, de
Goede Menslievende, want Hij had
erbarmen met ons, Hij kwam en verloste
ons.

ﺐ اﻟﺒﺸـ ِﺮ
ِ ﺼﻨﺎ ُﻣﺤ
ِ ﻓﻠﻨﺴﺠــ ُﺪ ﻟﻤﺨﻠ
ف ﻋﻠﻴﻨـﺎ وأﺗﻲ
َ  ﻷﻧـﻪ ﺗـﺮاء،اﻟﺼﺎﻟﺢ
.وﺧﻠﺼﻨـﺎ

Hij bewierookt de lessenaar en de diakenen.
In aanwezigheid van de patriarch,
metropoliet of bisschop bewierookt de
celebrant drie keer:

،ﺛـﻢ ﻳﺒﺨـﺮ إﻟﻰ ﺟﻬــﺔ اﻟﻤﻨﺠـﻠﻴــﺔ واﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ
وإن آﺎن اﻷب اﻟﺒـﻄـﺮﻳـﺮك ﺣـﺎﺿﺮًا أو أﺣـﺪ
اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄﺎرﻧﺔ أو اﻷﺱﺎﻗﻔـﺔ ﻳـﻌـﻄـﻴﻪ اﻟﺒﺨـﻮر
: ﺛﻼث أﻳـﺎد

De eerste keer:

:اﻟﻴــﺪ اﻷوﻟﻰ
ب ﻳﺤﻔـــﻆ ﺣﻴـــﺎة وﻗﻴـــﺎم أﺏﻴﻨــــﺎ
ُ اﻟـﺮ
(....) اﻟﻤﻜــــﺮم رﺋﻴـﺲ اﻟﻜﻬﻨــﺔ أﻧﺒـﺎ
( .... ) أﺏﻴﻨــــﺎ اﻷﺱﻘـﻒ أﻧﺒـﺎ

De Heer beware voor ons het leven en het
leiderschap van onze eerbiedwaardige
vader, de hogepriester (metropoliet /
bisschop) abba (…)
De tweede keer:

Bewaar hem voor ons gedurende vele
jaren en in vredige tijden.
De derde keer:

En verneder al zijn vijanden snel onder
zijn voeten.
Hij kust het kruis en zegt:

Bid tot Christus namens ons, dat Hij
onze zonden vergeeft.

:اﻟﻴــﺪ اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ
ﺣﻔﻈـًﺎ إﺣﻔﻈـﻪ ﻟﻨـﺎ ﺱﻨﻴـﻦ آﺜﻴـﺮة وأزﻣﻨـﺔ
.ﺱﻼﻣﻴـﺔ
:اﻟﻴــﺪ اﻟﺜـﺎﻟـﺜﺔ
ﻀـﻊ ﺟﻤﻴـ َﻊ أﻋـــﺪاﺋـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻗـﺪﻣﻴـﻪ
ِ و ُﻳﺨـ
.ًﺱـــﺮﻳﻌـــﺎ
:ًﺛــﻢ ﻳـُﻘــﺒــِﻞ اﻟﺼﻠﻴـــﺐ ﻗـــﺎﺋـﻼ
ب ﻋﻨــﺎ ﻟﻴﻐﻔـَـﺮ ﻟﻨـــﺎ
ُ اﻃــﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟـﺮ
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
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Het offeren van de wierook - de Wierookronde

Aan de hegoemen bewierookt hij twee keer.
De eerste keer:

إﻟﻰ اﻟﻘﻤـﺺ ﻳﻌﻄﻲ ﻳـﺪان ﺏﺨــﻮر
اﻟﻴـﺪ اﻷوﻟـﻰ

ik vraag u mijn vader de hegoemen,
gedenk mij in uw gebeden.

أﺱـﺄﻟـﻚ ﻳـﺎ أﺏﻲ اﻟﻘﻤـﺺ أذآـﺮﻧﻲ ﻓـﻲ
.ﺹـﻼﺗــﻚ

De tweede keer:

:اﻟﻴــﺪ اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ

Dat Christus, onze God, mijn vele zonden
vergeeft.

ﻟﻜـﻲ اﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻳﻐﻔــَﺮ ﻟﻲ ﺧﻄـﺎﻳــﺎ
.اﻟﻜﺜﻴــﺮة

Aan de priester bewierookt hij een keer:

:إﻟﻰ اﻟﻘـﺲ ﻳﻌﻄﻲ ﻳـﺪ ﺏﺨــﻮر واﺣــﺪة
أﺱـﺄﻟـﻚ ﻳـﺎ أﺏﻲ اﻟﻘـﺲ أذآـﺮﻧﻲ ﻓـﻲ
.ﺹـﻼﺗــﻚ

ik vraag u mijn vader de priester,
gedenk mij in uw gebeden.

priester

:ﻼ ﻣـﻦ اﻟﻘـﻤـﺺ أو اﻟﻘــﺲ ﻳﺠـﺎوﺏــﻪ
ً آـ

De Heer beware uw priesterschap zoals
Melchisedek, Aäron, Zacharias, Simeon,
de priesters van de Allerhoogste God.
Amen.

ﻆ آﻬـﻨـﻮﺗﱢــﻚ ﻣﺜـﻞ ﻣﻠﻜـﻲ
ُ ب ﻳﺤﻔـــ
ُ اﻟـﺮ
وزآــﺮﻳــﺎ
وهــﺮون
،ﺹــﺎدق
. ﺁﻣﻴــﻦ.وﺱﻤﻌــﺎن آﻬﻨـﺔ اﻟـﻠـﻪ اﻟﻌـﻠﻲ

Zowel de hegoemen
antwoorden:

als

de

Tijdens de liturgie wordt geantwoord:

:وﻓـﻲ وﻗــﺖ اﻟﻘــﺪاس ﻳﺠـﺎوﺏـﺎﻧﻪ هﻜــﺬا

Moge God uw offer aanvaarden zoals
dat van Melchisedek…

ﻚ ﻣﺜـﻞ ﻣﻠﻜـﻲ
َ ﻞ ذﺏﻴـﺤﺘـ
ُ اﻟـﻠـﻪ ﻳﻘــﺒــ
.... ﺹــﺎدق

Hij bewierookt de gelovigen waarbij hij
begint bij de noordelijke kant van de poort
van het heiligdom. Hij loopt van de rechter
naar de linkerkant van de kerk waarbij hij
zegt:

ﺛـــﻢ ﻳﻌﻄــﻲ اﻟﺒﺨــﻮر ﻟﻠﺸـﻌـﺐ ﺟﻤﻴﻌـﻪ
 إذ ﻳﺒﺘـﺪئ ﺏـﺎﻟـﺮﺟـﺎل ﻣـﻦ،ﻻ وﻧﺴـﺎء
ً رﺟـﺎ
ﺵﻤـﺎل ﺏـﺎب اﻟﻬﻴﻜﻞ وﻳـﺪور ﻳﻤﻴﻨــًﺎ وهـﻮ
:ﻳﻘــﻮل

Tijdens de Vespers:

:ﻓﻲ ﺏﺨـﻮر ﻋﺸﻴــﺔ
 ﺏـﺮآﺘـﺔ،ﺏـﺮآـﺔ ﺏﺨــﻮ ِر اﻟﻤﺴــﺎء
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ ﺗﻜــﻮن ﻣﻌﻨــﺎ

De zegen van de wierook van de avond,
zijn heilige zegen zij met ons. Amen.

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – دورة اﻟﺒﺨــﻮر
Tijdens de Metten:

De zegen van de wierook van de
ochtend, zijn heilige zegen zij met ons.
Amen.
Tijdens de Pauluswierookronde:

De zegen van Paulus de apostel van
Jezus Christus, zijn heilige zegen zij met
ons. Amen.
Tijdens de wierookronde van de Handelingen:

De zegen van mijn meesters en vaders
de apostelen, onze vader Petrus en onze
leraar Paulus en de overige discipelen,
hun heilige zegen zij met ons. Amen.
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:ﻓﻲ ﺏﺨـﻮر ﺏــﺎآــﺮ
 ﺏـﺮآﺘـﺔ،ﺏـﺮآـﺔ ﺏﺨــﻮ ِر ﺏــﺎآــﺮ
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ ﺗﻜــﻮن ﻣﻌﻨــﺎ

:ﻓﻲ ﺏﺨـﻮر اﻟﺒــﻮﻟﺲ
ﺏـﺮآـﺔ ﺏـﻮﻟــﺲ رﺱــﻮل ﻳﺴــﻮع
 ﺏـﺮآﺘـﺔ اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ ﺗﻜــﻮن.اﻟﻤﺴــﻴﺢ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﻣﻌﻨــﺎ
:ﻓﻲ ﺏﺨـﻮر اﻹﺏﺮآﺴــﻴﺲ
ﺏـﺮآـﺔ ﺱـــﺎدﺗـﻲ اﻵﺏـﺎء اﻟﺮﺱـﻞ أي
أﺏﻴﻨـﺎ ﺏﻄـﺮس وﻣﻌﻠﻤﻨـﺎ ﺏـﻮﻟـﺲ وﺏﻘﻴـﺔ
اﻟﺘـﻼﻣﻴـﺬ ﺏـﺮآﺘـﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ ﺗﻜــﻮن
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﻣﻌﻨــﺎ

Hij keert terug naar de tweede chorus en
zegt de volgende vijf gebeden van eerbied,
als verheerlijking voor de Heer Jezus
Christus die voor ons is gekruisigd en ons
verlost heeft door Zijn Kostbaar Bloed:

ﻋﻨــﺪ ﺧـﺮوﺟـﻪ إﻟﻰ اﻟﺨـﻮرس اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻳﻘـﻮل
هـﺬﻩ اﻟﺨﻤﺴــﺔ اﻷرﺏـﺎع اﻟﺨﺸــﻮﻋﻴـﺔ
ﺗﻤﺠـﻴـﺪًا ﻟﻠﺴـﻴﺪ اﻟﻤﺴـﻴﺢ اﻟـﺬي ﺹُـﻠِﺐ ﻋﻨـﺎ
.وﻓـﺪاﻧــﺎ ﺏـﺪﻣـﻪ اﻟﻜـﺮﻳــﻢ

Jezus Christus is gisteren en vandaag
dezelfde en tot in eeuwigheid, in één
hypostase,
wij
aanbidden
en
verheerlijken Hem.

ﺢ أﻣﺴـًﺎ واﻟﻴـﻮم هـﻮ هـﻮ
ِ ع اﻟﻤﺴـﻴ
ُ ﻳﺴـﻮ
 ﻧﺴﺠـــ ُﺪ، ﺏﺄﻗﻨــﻮمِ واﺣــ ِﺪ،ِوإﻟﻰ اﻷﺏــﺪ
.ﻟـﻪ وﻧﻤـﺠـﺪﻩ

Hij bewierookt richting het oosten en zegt:

Hij die zichzelf aanbood als aanvaard
offer op het Kruis, voor de redding van
ons geslacht.

:ﻼ
ً ﻳﺒﺨــﺮ ﺵـﺮﻗــﺎً ﻗــﺎﺋـ

هـﺬا اﻟــﺬي أﺹﻌــ َﺪ ذاﺗَــﻪ ذﺏﻴـﺤـــ ًﺔ
ص
ِ ﻣﻘﺒــﻮﻟـﺔً ﻋﻠـﻲ اﻟﺼـﻠﻴــﺐِ ﻋـﻦ ﺧـﻼ
.ﺴـﻨــﺎ
ِ ﺟﻨ
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Het offeren van de wierook - de Wierookronde

Hij bewierookt richting het noorden en zegt:

Zijn Goede Vader rook Zijn offergeur in
de avond op Golgota.
Hij bewierookt richting het westen en zegt:

:ﻼ
ً ﻳﺒﺨــﺮ ﺟﻬـــﺔ اﻟﺸﻤـﺎل ﻗــﺎﺋـ
ﺖ اﻟﻤﺴـﺎ ِء
َ ﻓـﺄﺵﺘﻤـﻪ أﺏـﻮﻩ اﻟﺼـﺎﻟﺢ وﻗـ
.ﻋﻠـﻲ اﻟﺠـﻠـﺠﺜــــﺔ
:ﻼ
ً ﻳﺒﺨــﺮ ﺟﻬـــﺔ اﻟﻐــﺮب ﻗــﺎﺋـ

Hij opende de poort van het paradijs en
herstelde Adam weer in zijn eerste staat.

ﻓﺘــﺢ ﺏــﺎب اﻟﻔــﺮدوس ورد ﺁدم إﻟﻰ
.رﺋـﺎﺱِـﺘـﻪ ﻣــﺮ ًة أﺧـــﺮى

Hij bewierookt richting het zuiden en zegt:

:ﻼ
ً ﻳﺒﺨــﺮ ﺟﻬـــﺔ اﻟﺠـﻨـﻮب ﻗــﺎﺋـ
ﻞ ﺹﻠﻴـﺒــ ِﻪ وﻗﻴــﺎﻣﺘــ ِﻪ
ِ ﻣـﻦ ﻗـِـﺒّـ
ن ﻣـﺮ ًة أﺧـﺮى
َ  ر َد اﻹﻧﺴــﺎ،اﻟﻤﻘــﺪﺱــ ِﺔ
.س
ِ إﻟﻰ اﻟﻔــﺮدو

Door Zijn Kruis en Zijn Heilige
Verrijzenis bracht Hij de mens weer
terug naar het paradijs.
Tijdens de Vespers, de Metten en de
Pauluswierookronde keert de celebrant
terug naar het heiligdom en bewierookt
boven het altaar omwille van de biecht van
de gelovigen. De celebrant bidt in stilte dit
Gebed van de Bekering.
Tijdens de ronde van de Handelingen bidt
de celebrant dit gebed bij de poort, buiten
het heiligdom:

ﺛـﻢ ﻳﺼـﻌــﺪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜـﻞ وﻳﻌـﻄﻲ اﻟﺒﺨــﻮر
ﻓـﻮق اﻟﻤـﺬﺏﺢ ﻋـﻦ إﻋﺘــﺮاف اﻟﺸﻌـﺐ
ﺟﻤﻴـﻌـﻪ ﻓﻲ ﻋﺸﻴـﺔ وﺏـﺎآــﺮ واﻟﺒـﻮﻟـﺲ
وهـﻮ ﻳﻘــﻮل هـﺬا ﺱـــﺮًا
()وﻳﺴﻤﻲ ﺱـــﺮ اﻟـﺮﺟﻌـﺔ
وأﻣـﺎ ﻓﻲ اﻹﺏـﺮآﺴــﻴﺲ ﻓـﺎﻧـﻪ ﻳﻘـﻮﻟﻪ
.ﺧـﺎرج ﺏـﺎب اﻟﻬﻴــﻜـﻞ

O God, die de biecht van de rover aan het
eervolle kruis heeft aanvaard, neem ook
van Uw volk de biecht van hun zonden
aan en vergeef hen al hun zonden,
omwille van Uw heilige Naam die over
ons uitgeroepen is. Handel volgens Uw
genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

ف
َ ﻞ إﻟﻴـﻪ إﻋﺘـﺮا
َ ﻳـﺎ اﻟـﻠـﻪ اﻟـــﺬي ﻗَـﺒِـ
. اﻟﻠـﺺِ ﻋـﻠﻲ اﻟﺼـﻠﻴـﺐِ اﻟﻤُـﻜٌـﺮم
ﻚ وإﻏﻔــﺮ
َ ف ﺵﻌـﺒِـ
َ ﻚ إﻋﺘـﺮا
َ إﻗـﺒـﻞ إﻟﻴـ
ﻚ
َ ﻞ إﺱﻤـ
ِ ﻟﻬـﻢ ﺟﻤﻴـ َﻊ ﺧﻄـﺎﻳﺎهـﻢ ﻣـﻦ أﺟـ
.اﻟﻘـﺪوس اﻟـﺬي دُﻋـﻲ ﻋﻠﻴـﻨـﺎ
.آـﺮﺣﻤﺘـﻚ ﻳـﺎرب وﻻ آﺨـﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – دورة اﻟﺒﺨــﻮر
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Daarna schrijdt de celebrant een keer rond
het altaar, kust het altaar, verlaat het
heiligdom en bewierookt driemaal aan de
poort van het heiligdom richting het oosten
en dan richting het noorden, westen, zuiden
en oosten.
Dan bewierookt hij zijn medepriesters,
zoals eerder beschreven. Hij bewierookt de
gelovigen niet.
Indien een patriarch, metropoliet of
bisschop aanwezig is bewierookt hij alleen
hem.

،ﺛــﻢ ﻳــﺪور ﺣـﻮل اﻟﻤـﺬﺏـﺢ دورة واﺣــﺪة
 وﻳﻘــﻒ أﻣـﺎم ﺏــﺎب اﻟﻬﻴﻜـﻞ.و ُﻳﻘﺒِـﻠـﻪ وﻳﻨـﺰل
و ُﻳﻌﻄـﻲ اﻟﺒﺨــﻮر ﻗــﺪام ﺏــﺎﺏﻪ ﺛـﻼث أﻳـﺎد
 ﺛــﻢ ﺟﻬـﺔ، ﺛـﻢ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸﻤـﺎل،ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق
 وﺏﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﺟﻬــﺔ اﻟﺠﻨـﻮب ﺛـﻢ،اﻟﻐــﺮب
.اﻟﺸــﺮق
،ﻳـﻌﻄﻲ اﻟﺒﺨـﻮر ﻷﺧـﻮﺗﻪ اﻟﻜﻬﻨـﺔ اﻟﺤـﺎﺿـﺮﻳـﻦ
 وﻻ ﻳـﻌﻄﻲ اﻟﺒﺨـﻮر،آﻤـﺎ ﺱﺒـﻖ ﺵـﺮﺣﻪ
 وإذا آـﺎن اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك أو،ﻟﻠﺸﻌـﺐ
اﻷﺱﻘــﻒ ﺣـﺎﺿـﺮًا ﻳﻌﻄـﻲ ﻓـﻘــﻂ ﻟﻬــﻢ

Hij gaat dan terug naar de poort van het
heiligdom en bewierookt eenmaal richting
zijn medepriesters en de diakenen. Hij geeft
het wierookvat terug aan de diaken en buigt
voor God vóór het altaar. Dan gaat hij naast
het altaar staan met zijn blik naar het westen
gericht tot het einde van de doxologieën en
de geloofsbelijdenis.

 وﻳﻠﺘﻔــﺖ إﻟﻰ،ﺛــﻢ ﻳﻌــﻮد إﻟﻰ ﺏــﺎب اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
 وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﺨـﻮر ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ،إﺧـﻮﺗـﻪ اﻟﻜﻬﻨـﺔ
. وآـﺬﻟـﻚ ﻟﻨـﺎﺣﻴـﺔ اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ،دﻓﻌــﺔ واﺣــﺪة
وﻳﺴـﻠﻢ اﻟﺸـﻮرﻳـﺔ ﻟﻠﺸﻤـﺎس وﻳﺴﺠـﺪ ﻟﻠـﻪ أﻣـﺎم
 ﺛـﻢ ﻳﻘـﻒ ﺏﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ ووﺟﻬـﻪ.اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
إﻟﻰ اﻟﻐــﺮب إﻟﻰ ﻧﻬــﺎﻳـﺔ اﻟﺬآﺼــﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت
.(واﻷﻣـﺎﻧﺔ اﻷرﺛـﻮذوآﺴﻴـﺔ ) ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﻳﻤــﺎن

.اﻟﺒﺨـــﻮر
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Het offeren van de wierook – Gewaardig U, o Heer

Gewaardig U, o Heer ﺗـﻔـﻀـــــﻞ ﻳــــﺎرب
Tijdens de Vespers bidden de gelovigen:

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.
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,

:ﻓﻲ رﻓـﻊ ﺏﺨـﻮر ﻋﺸﻴـﺔ ﻳﻘـﻮﻟـــﻮن

ب أن ﺗﺤﻔﻈﻨــﺎ ﻓﻲ هــﺬﻩ
ُ ﻀـﻞ ﻳـﺎر
ﺗﻔ ﱠ
.اﻟﻠـﻴﻠــﺔ ﺏﻐﻴــ ِﺮ ﺧَـﻄﻴّــﺔ
ب إﻟ ُﻪ ﺁﺏﺎ ِﺋﻨــﺎ
ُ ﺖ أﻳﱠـﻬــﺎ اﻟـﺮ
َ ك أﻧ
ُ ُﻣﺒـﺎر
س
ُ ﻚ اﻟﻘُــﺪو
َ ﺱﻤـ
ُ  وا،و ُﻣﺘـﺰاﻳــ ُﺪ ﺏــﺮآـ ﱡﺔ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﻣﻤﻠـﻮ ُء ﻣﺠــﺪًا إﻟﻰ اﻷﺏَــﺪ
ﻞ اﺗﻜﺎﻟﻨـﺎ
ِ ب آﻤﺜــ
ُ ﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳـﺎر
َ ﻓﻠﺘﻜُـﻦ رﺣﻤﺘـ
ﻚ
َ  ﻷﻧـ.ك
َ ﻞ ﺗﺘﺮﺟـﺎ
ن أﻋ ُﻴــﻦ اﻟﻜـ ﱢ
 ﻷ ﱠ،ﻚ
َ ﻋﻠﻴـ
.ﺖ اﻟـﺬي ﺗُـﻌﻄﻴﻬــﻢ ﻃﻌﺎ َﻣﻬــﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻨـ ِﻪ
َ أﻧ

ﺼﻨـﺎ ﻳﺎ َرﺟﺎ ُء
ُ ﺱ َﻤﻌﻨ ْـﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـ ُﻪ ُﻣﺨِﻠ
ْا
.أﻗﻄـﺎر اﻷرض آﻠﻬـﺎ
ﺠﻴﻨـﺎ وﺗﻨﻘـﺬﻧـﺎ
ب ﺗﺤﻔﻈﻨـﺎ وﺗﻨ ﱢ
ُ وأﻧﺖ ﻳـﺎر
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﻣـﻦ هـﺬا اﻟﺠﻴـﻞ وإﻟﻰ اﻷﺏـ ِﺪ
.ﻚ
َ ﻋــﺪُﻟـ
َ  ﻋَـﻠﻤﻨﻲ،ب
ُ ﺖ ﻳـﺎر
َ ك أﻧ
ُ ُﻣﺒـﺎر
.ﻚ
َ ﺣﻘــﻮﻗـ
ُ  ﻓ ﱢﻬﻤﻨﻲ،ب
ُ ﺖ ﻳـﺎر
َ ك أﻧ
ُ ُﻣﺒـﺎر
.ك
َ  أﻧِـﺮ ﻟﻲ ِﺏــ ﱢﺮ،ب
ُ ﺖ ﻳـﺎر
َ ك أﻧ
ُ ُﻣﺒـﺎر
.ﻚ داﺋﻤـ ﱡﺔ إﻟﻰ اﻷﺏــ ِﺪ
َ ب رﺣﻤﺘـ
ُ ﻳـﺎر
.ب ﻻ ﺗﺮﻓُـﻀﻬــﺎ
ُ ﻚ ﻳﺎر
َ ل ﻳَـﺪﻳـ
ُ أﻋﻤﺎ
ﻞ إﻟﻰ
ٍ ت ﻟﻨـﺎ ﻣﻠﺠـًﺎ ﻣﻦ ﺟﻴــ
َ ﻚ ﺹﺮ
َ ﻷﻧـ
.ﻞ
ٍ ﺟﻴــ
ﺣﻤﻨﻲ
َ  إ ْر:ﺖ
ُ ب وﻗﻠــ
ُ ﺖ إﻟﻰ اﻟـﺮ
ُ أﻧﺎ ﻃﻠﺒ
.ﻚ
َ ت إﻟﻴــ
ُ  ﻓﺈﻧﻲ أﺧﻄــﺄ،ﺺ َﻧﻔﺴﻲ
ْ وﺧﻠ
،ﻚ ﻓﺨﻠﺼﻨﻲ
َ ت إﻟﻴــ
ُ ب اﻟﺘﺠـﺄ
ُ ﻳﺎر
.وﻋﻠﻤﻨﻲ أن أﺹﻨﻊَ ﻣَـﺸﻴﺌَـﺘــﻚ

 ﺗﺴﺒﺤـﺔ اﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ-  ﺗﻔﻀﻞ ﻳﺎرب- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

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.
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ع
ُ ك ﻳﻨﺒــﻮ
َ  وﻋﻨـﺪ،ﺖ هــﻮ إﻟﻬﻲ
َ ﻚ أﻧ
َ ﻷﻧـ
.ﻦ اﻟﻨــﻮ َر
ُ ب ﻧُـﻌـﺎﻳـ
ُ ك ﻳـﺎر
َ  وﺏﻨــﻮ ِر،اﻟﺤﻴــﺎ ِة

،ﻚ
َ ﻦ ﻳﻌــﺮﻓــﻮﻧــ
َ ﻚ ﻟـﻠـﺬﻳــ
َ ت رﺣﻤﺘُــ
ِ ﻓﻠﺘﺄ
.ب
ِ ك ﻟﻠ ُﻤﺴـﺘﻘﻴـﻤﻲ اﻟﻘـﻠــﻮ
َ وﺏـﱡـﺮ
.ﺢ
ُ ﻖ اﻟﺘﺴﺒﻴـ
 ﻟـﻚ ﻳﺤـ ﱡ.ﺐ اﻟﺒﺮآـ ُﺔ
ُ ﻚ ﺗﺠ
َ ﻟـ
ﻦ
ُ ب واﻹﺏـ
ُ  أ ّﻳﻬﺎ اﻵ،ﻚ َﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﺠﻴـ ُﺪ
َ ﻟـ
ﻦ ﻣﻨـﺬ اﻟﺒـﺪ ِء
ُ  اﻟﻜﺎﺋــ،س
ُ ح اﻟﻘُــﺪ
ُ واﻟـﺮو
. ﺁﻣﻴـﻦ.ن وإﻟﻰ اﻷ َﺏـ ِﺪ
َ واﻵ
ﻞ
ُ  واﻟﺘﺮﺗﻴـ،ف ﻟـﻠـﺮب
ُ ﺟﻴـ ُﺪ هـﻮ اﻹﻋﺘـﺮا
ﻚ
َ ﺨﺒَـﺮ ﺏـﺮﺣﻤﺘـ
َ  أن ُﻳ.ﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟﻌﻠﻲ
َ ﻻﺱﻤـ
.ﻞ ﻟﻴﻠـ ٍﺔ
ِ  وﺣﻘﱢـﻚ ﻓﻲ آُـ،ﻓﻲ اﻟﻐَـﺪوات

Lofprijzing van de Engelen

ﺗﺴﺒﺤـﺔ اﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ

Tijdens de Metten bidden de gelovigen:

:ﻓﻲ رﻓـﻊ ﺏﺨـﻮر ﺏﺎآــﺮ ﻳﻘـﻮﻟـــﻮن

Laat ons lofprijzen met de engelen,
zeggende:
“Ere zij God in den hoge, vrede op
aarde, en in de mensen een
welbehagen.”
Wij prijzen U, wij zegenen U, wij
dienen U, wij aanbidden U, wij belijden
U, wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer, Koning van de hemel, God,
Almachtige Vader; Heer, de Ene,
Eniggeboren Zoon, Jezus Christus en de
Heilige Geest.

:ﻦ
َ ﺢ ﻣ َﻊ اﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ ﻗﺎﺋﻠﻴــ
ُ ﻓﻠﻨُـﺴﺒ
“اﻟﻤﺠـ ُﺪ ﻟﻠـﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ
“.ﺴﺮة
َ س اﻟﻤ
ِ ﺴﻼم وﻓﻰ اﻟﻨﺎ
ض اﻟ ﱠ
ِ اﻷر
 ﻧﺴﺠــ ُﺪ.ﻚ
َ  ﻧﺨﺪ ُﻣــ.ﻚ
َ  ﻧُـﺒﺎرآــ.ﻚ
َ ﺴﺒﺤــ
ّ ﻧُـ
.ك
َ ﻖ ﺏﻤﺠــﺪ
ُ  ﻧ ْـﻨﻄــ.ﻚ
َ ف ﻟـ
ُ  وﻧﻌﺘـﺮ.ﻚ
َ ﻟـ
،ك
َ ﻋﻈــﻢ َﻣﺠــﺪ
ِ ﻞ
ك ﻣﻦ أﺟــ ﱢ
َ ﺸﻜــﺮ
ْﻧ
،ﺴﻤــﻮات
ْ ﻚ ﻋﻠﻰ اﻟ
ُ ب اﻟﻤﺎﻟـ
ُ أﻳﻬﺎ اﻟـﺮ
ﻦ
ُ ب اﻹﺏـ
ُ  واﻟـﺮ،ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ﺿﺎﺏ
َ ب
ُ اﻟﻠـ ُﻪ اﻵ
،ﺢ
ُ ع اﻟﻤﺴﻴ
ُ اﻟﻮاﺣـ ُﺪ اﻟﻮﺣﻴـ ُﺪ ﻳﺴـــﻮ
.ح اﻟﻘــﺪس
ُ واﻟــﺮو
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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 zijt aan de rechterhand
van de Vader, ontferm U over ons.
Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen zijt
de Allerhoogste, mijn Heer Jezus
Christus, met de Heilige Geest, in de
heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Ik zal U dag aan dag zegenen en Uw
Heilige Naam prijzen in eeuwigheid en
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Sinds de nacht haast mijn geest zich tot
U, mijn God, want Uw wetten zijn een
licht op aarde.
Ik overdenk Uw wegen, want U bent
mij tot een hulp geworden. In de
morgen, Heer, hoort U mijn stem, in de
morgen sta ik voor U, en ziet U mij.

ﻦ
ُ  اﺏــ،ﻞ اﻟﻠـﻪ
ُ ب اﻹﻟ ُﻪ ﺣﻤـ
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮ
. ارﺣﻤﻨــﺎ، راﻓــ ُﻊ ﺧﻄﻴـ ﱠﺔ اﻟﻌﺎﻟـﻢ،اﻵب
ﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ
ُ  اﻗﺒـ،ﻞ ﺧﻄﻴﱠـﺔ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
ُ ﻳﺎ ﺣﺎﻣـ
،ﻦ َﻳﻤﻴـﻦ أﺏﻴـﻪ
ْ ﺲ ﻋـ
ُ  أ ُﻳﻬـﺎ اﻟﺠﺎﻟـ.ﻚ
َ إﻟﻴـ
.ارﺣﻤﻨــﺎ
ك
َ ﺖ وﺣُـﺪ
َ  أﻧ.س
ُ ك اﻟﻘـﺪو
َ ﺖ وﺣـﺪ
َ أﻧ
ح
ُ ﺢ واﻟـﺮو
ُ ع اﻟﻤﺴﻴ
ُ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻳﺎرﺏﻰ ﻳﺴـﻮ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ب
ِ  ﻣﺠـﺪًا ﻟﻠـﻪ اﻵ.س
ِ اﻟﻘـﺪ
ﻚ
َ ﺢ اﺱﻤــ
ُ  وأﺱﺒ،ﻞ ﻳــﻮ ٍم
ﻚ آﱢ
َ أﺏﺎ ِرآــ
. وإﻟﻰ أﺏــ َﺪ اﻷﺏــ ِﺪ.اﻟﻘــ ﱡﺪوس إﻟﻰ اﻷﺏــ ِﺪ
.ﺁﻣﻴــﻦ
،ﻚ ﻳﺎ إﻟﻬﻲ
َ ُﻣﻨـ ُﺬ اﻟﻠﻴـﻞ ُروﺣﻲ ُﺗﺒﻜـﺮ إﻟﻴـ
.ض
ِ ك هﻲ ﻧـﻮ ُر ﻋﻠﻰ اﻷر
َ ن أواﻣـﺮ
ﻷﱠ
ت ﻟﻲ
َ  ﻷﻧـﻚ ﺹﺮ،ﻚ
َ ﺖ أﺗﻠــﻮ ﻓﻲ ﻃﺮﻗـ
ُ آﻨـ
،ﺹﻮﺗﻲ
َ ب ﺗﺴﻤ ُﻊ
ُ  ﺏﺎآــﺮًا ﻳـﺎر.ُﻣﻌﻴﻨــًﺎ
.ﻚ وﺗــﺮاﻧﻲ
َ ﻒ أﻣﺎﻣـ
ُ ﺏﺎﻟﻐــﺪاة أﻗــ

Trisagion اﻟﺜــﻼﺛــﺔ اﻟﺘﻘـــﺪﻳﺴــﺎت
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige
Onsterfelijke, geboren uit de Maagd,
ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige
Onsterfelijke, voor ons gekruisigd,
ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige
Onsterfelijke, verrezen uit de doden en
opgevaren ten hemel, ontferm U over
ons.

س
ُ  ﻗﱡــﺪو،ى
س اﻟﻘـﻮ ﱡ
ُ  ﻗـﱡـﺪو،س اﻟﻠـ ُﻪ
ُ ﻗـﱡـﺪو
 اﻟـﺬي ُوﻟِـ َﺪ ﻣـﻦ،ت
ُ ﻲ اﻟـﺬي ﻻ ﻳَـﻤـﻮ
اﻟﺤ ﱡ
. ا ْرﺣ ْﻤﻨَـﺎ،اﻟﻌــ ْﺬراء
س
ُ  ﻗـﱡـﺪو،ى
س اﻟﻘـﻮ ﱡ
ُ  ﻗـﱡـﺪو،س اﻟﻠـ ُﻪ
ُ ﻗـﱡـﺪو
ﺐ
َ  اﻟﺬي ُﺹِﻠ،ت
ُ ﻲ اﻟـﺬي ﻻ ﻳَـﻤـﻮ
اﻟﺤ ﱡ
. ا ْرﺣ ْﻤﻨَـﺎ،ﻋﻨﺎ
س
ُ  ﻗـﱡـﺪو،ى
س اﻟﻘـﻮ ﱡ
ُ  ﻗـﱡـﺪو،س اﻟﻠـ ُﻪ
ُ ﻗـﱡـﺪو
 اﻟﺬي ﻗـﺎ َم ﻣﻦ،ت
ُ ﻲ اﻟـﺬي ﻻ ﻳَـﻤـﻮ
اﻟﺤ ﱡ
. ا ْرﺣ ْﻤ َﻨﺎ،ﺴﻤﻮات
ت وﺹﻌ َﺪ إﻟﻰ اﻟ ﱠ
ِ اﻷﻣﻮا

 ﻣﻘـﺪﻣــﺔ اﻟـﺬآﺼــﻮﻟـﻮﺟﻴــﺎت، ﻗــﺪوس اﻟﻠـﻪ- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

59

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.

،ح اﻟُـﻘـﺪس
ُ ﻦ واﻟـﺮو
ِ ب واﻻﺏــ
ِ اﻟﻤﺠـ ُﺪ ﻟﻶ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ن وإﻟﻰ دهـ ِﺮ اﻟﺪهـﻮ ِر
ٍ ﻞ أوا
ن وآ ﱢ
َ اﻵ

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.

.ﻏـﻔـ ْﺮ ﻟﻨــﺎ ﺧﻄﺎﻳَـﺎﻧﺎ
ْ با
ُ ﻳـﺎر
.ﻏـﻔـ ْﺮ ﻟﻨــﺎ ﺁﺛـﺎ َﻣﻨـﺎ
ْ با
ُ ﻳـﺎر
.ﻏـﻔـ ْﺮ ﻟﻨــﺎ زﻻﺗَـﻨـﺎ
ْ با
ُ ﻳـﺎر
 اﺵﻔﻬــ ْﻢ،ﻚ
َ ب اﻓ ْـﺘﻘـ ْﺪ ﻣــﺮﺿﻰ ﺵﻌﺒـ
ُ ﻳـﺎر
.ﻚ اﻟﻘـّـﺪوس
َ ﻞ اﺱﻤ
ﻣﻦ أﺟــ ﱢ
،ﻦ رﻗــﺪوا
َ ﺁﺏﺎ ُؤﻧــﺎ وإﺧﻮﺗُـﻨـﺎ اﻟــﺬﻳــ
.ب ﻧﻴﺢ ﻧﻔــﻮﺱﻬــﻢ
ُ ﻳـﺎر

Want aan U komt toe glorie, roem en de
drievoudige heiliging. Heer ontferm U,
Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden: Onze Vader…

.س ا ْرﺣ ْﻤﻨَـﺎ
ُ ث اﻟﻘـﺪو
ُ أ ﱡﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮ
ُ ث اﻟﻘـﺪو
ُ أ ﱡﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮ
.س ا ْرﺣ ْﻤﻨَـﺎ
ُ ث اﻟﻘـﺪو
ُ أ ﱡﻳﻬـﺎ اﻟﺜﺎﻟـﻮ
.س ا ْرﺣ ْﻤﻨَـﺎ

. ﻳـﺎرب ا ْرﺣ ْﻤﻨَـﺎ،ﻦ ُهـ َﻮ ﺏﻼ ﺧﻄﻴـ ٍﺔ
ْ ﻳـﺎ ﻣ
ﻞ
ْ  واﻗﺒـ،ب اﻋﻨﱠـﺎ
ُ  ﻳﺎر،ﻳﺎﻣﻦ ﺏﻼ ﺧﻄﻴـ ٍﺔ
.ﻚ
َ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ إﻟﻴـ
ﺲ
ُ ﻚ اﻟﻤﺠـ ُﺪ واﻟﻌـﺰ ُة واﻟﺘﻘـﺪﻳـ
َ ن ﻟـ
ﻷﱠ
ﺣ ـﻢ
َ ب ا ْر
 ﻳﺎر ﱡ.ﺣـﻢ
َ ب ا ْر
ُ  ﻳﺎر.ﺚ
ُ اﻟﻤﺜﻠ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ك
ْ ب ﺏـﺎر
ُ ﻳﺎر
:واﺟﻌﻠﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮل ﺏﺸﻜـﺮ
....أﺏﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
Introductie tot de Doxologieën
Gegroet zij u, wij
vragen u o heilige, vol
van glorie, altijd Maagd,
Moeder
Gods,
de
Moeder van Christus;

ﻣﻘـﺪﻣــﺔ اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت

<ere ne ten]ho ;ero:
;w y/|e|y|u eymeh ;n;wou:
;etoi ;mparyenoc ;nc/ou
niben: ]macnou] ;ymau
;mP|,|c.

ﻚ
ِ  ﻧﺴﺎﻟـ،ﻚ
ِ اﻟﺴـﻼ ُم ﻟـ
أﻳ ُﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﺴ ُﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﺌ ُﺔ
 اﻟﻌــﺬرا َء آﻞ،ﻣﺠـﺪا
 واﻟــﺪ ُة اﻹﻟـﻪ،ﻦ
ٍ ﺣﻴـ
.ﺢ
ُ أ ﱡم اﻟﻤﺴﻴــ
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wees onze voorspraak
bij Christus, die u
gebaard hebt, dat Hij
ons de vergiffenis van
onze zonden schenkt.

Aniou;i ;nte;proceu,/:
;e;pswi ha pes/ri ;mmenrit: ;ntef,a nennobi nan
;ebol.
<ere y/etacmici nan:
;mpiouwini
;nta;vm/i:
P|,|c Pennou]: ]paryenoc |e|y|u.
Ma]ho ;mP_ ;e;hr/i
;ejwn: ;ntefer ounai nem
nen'u,/: ;ntef,a nennobi nan ;ebol.
}paryenoc
Mariam:
]ye;otokoc |e|y|u: ];proctat/c ;etenhot: ;nte
;pgenoc ;nte ]metrwmi.
Ari;precbeuin ;e;hr/i ;ejwn: nahren P|,|c:
v/;etar;ejvof: hopwc ;ntefer;hmot nan: ;mpi,w
;ebol ;nte nennobi.

Gegroet zij u o Maagd,
de ware Koningin,
gegroet zij de trots van
ons geslacht, u baarde
ons Emmanuël.

<ere ne ;w ]paryenoc:
]ourw ;mm/i ;n;al/yin/:
,ere ;psousou ;nte
pengenoc: are;jvo nan
;nEmmanou/l.

Wij vragen u, gedenk
ons, o trouwe voorspraak, voor onze Heer
Jezus Christus, dat Hij
onze zonden vergeeft.

Ten]ho aripenmeu;i: ;w
];proctat/c etenhot:
nahren Pen_ I|/|c P|,|c:
;ntef,a nennobi nan
;ebol.

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.
Maagd Maria, heilige
Moeder Gods, trouwe
voorspraak van het
menselijk geslacht,

،ﺹﻠﻮاﺗﻨـﺎ
َ أﺹﻌ ْــﺪى
،إﻟﻰ إﺏﻨـﻚ اﻟﺤﺒﻴــﺐ
.ﻟ َﻴﻐﻔـَـﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎ َﻳﺎﻧــﺎ
اﻟﺴﻼ ُم ﻟﻠﺘﻰ وﻟـﺪت
،ﻰ
ﻟﻨـﺎ اﻟﻨـﻮ ُر اﻟﺤﻘﻴـﻘ ﱡ
إﻟﻬُﻨــــﺎ
ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ
.اﻟﻌــﺬرا ُء اﻟﻘـﺪﻳﺴــ ُﺔ
،ب ﻋﻨـﺎ
ُ إﺱﺈﻟﻰ اﻟـﺮ
 ﻣــﻊ،ﻟﻴﺼﻨ َﻊ رﺣﻤـ ًﺔ
 وﻳﻐﻔــ َﺮ ﻟﻨـﺎ،ﻧﻔُـﻮﺱﻨـﺎ
. ﺧﻄـﺎﻳَـﺎﻧــــﺎ
،أﻳ ُﺘﻬﺎ اﻟﻌﺬرا ُء ﻣـﺮﻳـ ُﻢ
 اﻟﻘﺪﻳﺴـ ُﺔ،واﻟـﺪ ُة اﻹﻟﻪ
 اﻷﻣﻴﻨــ ٌﺔ،اﻟﺸﻔﻴﻌــ ُﺔ
.ﻟﺠ ْﻨـﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳــﺔ
،إﺵـﻔـﻌــﻰ ﻓـﻴﻨــــﺎ
ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ
أﻣـــﺎم
،اﻟـــــﺬى َوﻟﺪﺗﻴـــــﻪ
ﻟﻜﻰ ﻳُـﻨﻌـــﻢ ﻟﻨـﺎ
.ﺏﻤﻐﻔــﺮة ﺧﻄﺎ َﻳﺎﻧــــﺎ
ﻚ أﻳﺘﻬﺎ
ِ اﻟﺴــﻼ ُم ﻟـ
 اﻟﻤﻠﻜــ ُﺔ،اﻟﻌـﺬرا ُء
،اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــ ُﺔ اﻟﺤﻘـﺎﻧﻴـﺔ
،ﺟﻨﺴﻨﺎ
ْ اﻟﺴﻼ ُم ﻟﻔﺨـﺮ
.َوﻟﺪت ﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴـﻞ
،ﻧﺴﺄﻟـﻚ أن ﺗﺬآﺮﻳﻨــﺎ
اﻟﺸﻔﻴﻌـ ُﺔ
أﻳﺘﻬـــﺎ
 أﻣﺎ َم ر َﺏﻨــﺎ،اﻟﻤﺆﺗﻤﻨ ُﺔ
،ﺢ
ُ ﻳﺴـــﻮع اﻟﻤﺴﻴــ
.ﺧﻄﺎ َﻳﺎﻧــﺎ
َ ﻟﻴﻐﻔـ َﺮ ﻟﻨـﺎ
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 اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

Doxologie voor de Maagd Maria
(tijdens de Vespers)

ﻣﺎ ﻳﻘــﺎل ﻟﻠﺴﻴـــﺪة اﻟﻌــــﺬراء
ﻓﻲ رﻓــﻊ ﺑﺨــــﻮر ﻋﺸﻴـﺔ

8Ere

p; colcel ;mMariam:
qen niv/ou;i e;tca;;pswi:
caou;inam ;mpecmenrit:
ectwbh ;mmof ;e;hr/i
;ejwn.

،زﻳـﻨــﺔ ﻣــﺮﻳــــﻢ
ﻓــﻲ اﻟﺴﻤــــــﻮات
 ﻋـــﻦ،اﻟﻌﻠـــﻮﻳــﺔ
،ﻳﻤﻴــﻦ ﺣﺒـﻴـﺒﻬـــﺎ
. ﺗﻄﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ ﻋﻨــﺎ

Kata ;vr/] ;etafjoc:
;nje
Dauid
qen
pi'almoc: je ac;ohi
;eratc
;nje
]ourw:
caou;inam ;mmok ;pouro.

 داود ﻓﻲ،آﻤــﺎ ﻗـــﺎل
،اﻟﻤـﺰﻣــــــﻮر
،ﻗـﺎﻣــﺖ اﻟﻤﻠﻜـــــﺔ
ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨــــﻚ أﻳﻬـﺎ
.اﻟﻤﻠـــــﻚ

Colomwn mou] ;eroc:
qen pijw ;nte nijw: je
tacwni ouoh ta;sveri:
tapolic ;mm/i Ieroucal/m.

 ﻓﻲ،ﺱﻠﻴﻤﺎن دﻋﺎهـﺎ
 وﻗـﺎل،ﻧﺸﻴـﺪ اﻷﻧﺸﺎد
،أﺧﺘﻲ وﺹـﺪﻳﻘـﺘﻲ
ﻣـﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟﺤﻘﻴـﻘﻴـﺔ
.أورﺵﻠﻴـــﻢ
ﻷﻧﻪ أﻋﻄﻲ ﻋﻼﻣﺔ
ﻋﻨﻬـﺎ ﺏﺄﺱﻤﺎء آﺜﻴـﺮة
 اﺧﺮﺟﻲ:ﻼ
ً ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗـﺎﺋ
 أﻳﺘﻬﺎ،ﻣﻦ ﺏﺴﺘﺎﻧـﻚ
.اﻟﻌﻨﺒـﺮ اﻟﻤﺨﺘـﺎر

De tooi van Maria, is
boven in de hemelen,
aan de rechterhand van
haar geliefde; zij bidt
tot Hem omwille van
ons.
Zoals David heeft
gezegd, in het Boek
van de Psalmen: “Aan
Uw rechterhand o
Koning, stond de
Koningin.”
Salomo heeft haar
genoemd, in het Lied
der Liederen: “Mijn
zuster en bruid, mijn
ware stad Jeruzalem.”
Hij heeft een teken over
haar gegeven, met vele
verheven namen, zeggende: “Kom uit uw
hof, o uitverkoren
aroma.”
Gegroet zij…
Wij vragen u...

Af]m/ini gar ;eroc: qen
hanm/s ;nran eu[oci:
je ;am/ ;ebolqen pek;/poc: ;w y/;etcwtp
;narwmata.
<ere ne ;w ]paryenoc...
Ten]ho ;aripenmeu;i...

اﻟﺴﻼم ﻟﻚ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌـﺬراء

... ﻧﺴﺄﻟﻚ أذآﺮﻳﻨــﺎ
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Doxologie voor de Maagd Maria
(tijdens de Metten)
Gezegend bent u o
Maria, wijs en rein, de
Tweede Tabernakel,
de schat van de Geest.
De zuivere tortelduif,
die in ons land
geroepen heeft, en ons
bracht, de Vrucht van
de Geest.
De Geest de Parakleet,
kwam neer op uw
Zoon, in de wateren
van
de
Jordaan,
volgens het voorbeeld
van Noach.
Want die duif, heeft
ons aangekondigd, de
vrede van God, jegens
de mensheid.

ذآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻴـﺪة اﻟﻌــﺬراء
ﺗﻘــﺎل ﻓﻲ رﻓــﻊ ﺑﺨــﻮر ﺑﺎآــﺮ

Wounia] ;nyo Mari;a:
]cabe ouoh ;ncemne:
]mah;cnou]
;n;ck/n/:
pi;aho ;m;pneumatikon.
}[rom;psal ;nkayaroc:
y/etacmou] qen penkahi: ouoh acviri nan
;ebol: ;noukarpoc ;nte
Pi;pneuma.
Pi;pneuma ;mparakl/ton: v/;etaf;i ;ejen
Pes/ri: hijen nimwou
;nte Piiordan/c: kata
;ptupoc ;nNw;e.

Ook u, o onze hoop,
de rationele tortelduif,
hebt
ons
genade
gebracht, en hebt Hem
gedragen in Uw schoot.

}[rompi gar ete ;mmau:
;nyoc achisennoufi nan:
;n]hir/n/ ;nte V]:
y/etacswpi sa nirwmi.
Nyo hwi ;w tenhelpic:
][rom;psal
;nno;/te:
are;ini ;mpinai nan: arefai
qarof qen teneji.

Dat is Jezus, de
Eniggeborene van de
Vader; Hij is voor ons
uit u geboren, en heeft
ons geslacht bevrijd.

Ete vai pe I|/|c: pimici
;ebolqen ;Viwt: aumacf
nan ;ebol ;nq/]: afer
pengenoc ;nremhe.

ﺖ ﻳﺎ
ِ ك أﻧ
ِ ﻃﻮﺏــﺎ
 اﻟﺤﻜﻴﻤـﺔ،ﻣــﺮﻳـﻢ
، اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ
. اﻟﻜﻨــﺰ اﻟــﺮوﺣﻲ

،اﻟﻴﻤـﺎﻣــﺔ اﻟﻨـﻘﻴـــﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧــﺎدت ﻓﻲ
 وأﻳﻨﻌـــﺖ،أرﺿﻨـﺎ
. ﺛﻤـﺮة اﻟـﺮوح،ﻟﻨـﺎ
:ح اﻟ ُﻤﻌــ ّْـﺰي
ُ اﻟــــﺮو
ﻞ ﻋﻠﻰ
َ اﻟـــﺬي ﺣـــ
 ﻓﻲ ﻣﻴـﺎﻩ:إﺏﻨُـــﻚ
 آﻤﺜـــــﺎل:اﻷردن
.ﻧـــــﻮح
،ﻷن ﺗﻠـﻚ اﻟﺤﻤـﺎﻣـﺔ
 ﺏﺴـﻼم،هﻲ ﺏﺸﺮﺗﻨـﺎ
 اﻟــﺬي ﺹـﺎر،اﻟﻠـﻪ
.ﻟﻠﺒﺸـــﺮ
ﺖ أﻳﻀــًﺎ ﻳــﺎ
ِ وأﻧـ
 اﻟﻴﻤﺎﻣـــﺔ،رﺟــﺎﺋﻨــﺎ
 أﺗﻴـﺖ ﻟﻨـﺎ،اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ
 وﺣﻤﻠﺘﱢـﻪ،ﺏﺎﻟــﺮﺣﻤــﺔ
.ﻚ
ِ ﻓﻲ ﺏﻄﻨــ
،ع
ُ ﻳﺴــــــﻮ
إى
،ب
ِ اﻟﻤﻮﻟــــﻮ ُد ﻣﻦ اﻵ
،ﻚ
ِ ُوﻟـِـﺪ ﻟﻨـَــﺎ ﻣﻨـــ
.وﺣــــﺮر ﺟﻨﺴﻨــﺎ

 اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

“O onze Heer Jezus
Christus, maak in ons
een heiligdom, voor
Uw Heilige Geest, die
U verheerlijkt.”

Vai gar marentaouof:
;ebolqen penh/t ;nsorp:
menencwc on qen penkelac: enws ;ebol enjw
;mmoc.
Je Pen_ I|/|c P|,|c:
mayami;o nak ;nqr/i
;nq/ten: ;nou;ervei ;nte
Pek;pneuma |e|y|u: eu]doxologi;a nak.

Gegroet zij…
Wij vragen u...

<ere ne ;w ]paryenoc...
Ten]ho ;aripenmeu;i...

Laten wij daarom
verklaren, eerst met
ons hart, dan ook met
onze tong, roepende
en zeggende:

Doxologie voor
de Aartsengel Michaël

63

 ﻣـﻦ،ﻓﻠﻨﻘــﻞ هــﺬا
 وﺏﻌـــﺪ،ﻻ
ً ﻗﻠﺒﻨـــﺎ او
،ذﻟـﻚ ﺏﻠﺴﺎﻧﻨـﺎ أﻳﻀـًﺎ
:ﺹﺎرﺧﻴــﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴـﻦ
ع
ُ ﻳﺎ رﺏﻨـــﺎ ﻳﺴــــﻮ
 إﺟﻌـﻞ ﻟـﻚ،ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴ
ﻚ
َ ﺣـ
ِ  ﻟـﺮو،ﻼ
ً ﻓﻴﻨﺎ هﻴﻜ
 ُﻳﻌﻄﻴــﻚ،اﻟﻘــﺪوس
.ﺗﻤﺠﻴــﺪًا
اﻟﺴﻼم ﻟﻚ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌـﺬراء

... ﻧﺴﺄﻟﻚ أذآﺮﻳﻨــﺎ

ذآﺼــﻮﻟــﻮﺟﻴــﺔ ﺗﻘـﺎل ﻟـﺮﺋﻴـﺲ
اﻟﻤﻼﺋﻜــﺔ ﻣﻴﺨـﺎﺋﻴـــﻞ

Michaël, het hoofd van
de hemelingen, is de
eerste onder de rangen
van de engelen, en hij
dient voor de Heer.

Mi,a/l ;p;ar,wn ;nnaniv/oui: ;nyof on etoi
;nsorp: qen nitaxic
;naggelikon: efsemsi
;mpe;myo ;mP_.

God zendt tot ons, Zijn
genade en barmhartigheid, door de smekingen van Michaël, de
grote aartsengel.

Sare V] ouwrp nan:
;nnefnai nem nefmetsenh/t: hiten ni]ho
;nte Mi,a/l: pinis]
;nar,/aggeloc.

De
oogst
wordt
vervolmaakt, door de
voorbeden van Michaël, want hij is dicht bij
God, en vraagt Hem
namens ons.

Saujwk ;ebol ;nje
nikarpoc: hiten nentwbh ;mMi,a/l: je
;nyof etqent ;eqoun
;eV]: ef]ho ;e;hr/i ;ejwn.

ﻣﻴﺨــﺎﺋﻴـﻞ رﺋﻴــﺲ
 هـــﻮ،اﻟﺴﻤـﺎﺋـﻴﻴـــﻦ
 ﻓﻰ اﻟﻄﻘــﻮس،اﻷول
 ﻳﺨـــﺪم،اﻟﻤـــﻼﺋﻜﻴـﺔ
.ب
ُ أﻣـﺎم اﻟـﺮ
،ﺱـﻞ ﻟﻨـﺎ
ِ إن اﻟﻠـﻪ ُﻳـﺮ
،ﻣـﺮاﺣﻤــﻪ ورأﻓـﺎﺗـﻪ
،ﺏﺴـﺆال ﻣﻴﺨــﺎﺋﻴـــﻞ
رﺋﻴـــﺲ اﻟﻤـﻼﺋﻜــﺔ
.اﻟﻌﻈﻴــــﻢ
،وﺗﻜ ُﻤــﻞ اﻷﺛﻤـــﺎر
،ﺏﻄﻠﺒــﺎت ﻣﻴﺨﺎﺋﻴــﻞ
ﻷﻧﻪ ﻗــﺮﻳــﺐ إﻟﻰ
. ﻳﺴﺄل ﻋﻨ ّْــﺎ،اﻟﻠـﻪ
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Iedere gave die goed
is, en elk geschenk dat
volmaakt is, daalt van
boven neder, van de
Vader der lichten.

Taio niben eynaneu:
nem dwron niben etj/k
;ebol: eun/ou nan ;ebol
;m;pswi: hiten ;Viwt ;nte
niouwini.

Laat ons prijzen en
verheerlijken, en knielen
voor
de
Heilige,
Wezensgelijke
Drieeenheid, die tot in
eeuwigheid is.
Wees onze voorspraak,
o heilige aartsengel,
Michaël het hoofd van
de hemelingen, dat Hij
onze zonden vergeeft.

Marenhwc ;nten];wou:
;ntenouwst ;n};triac
|e|y|u: etoi ;n;omooucioc:
eym/n ;ebol sa ;eneh.

،آﻞ ﻋﻄﻴـﺔ ﺹﺎﻟﺤـﺔ
،وآﻞ ﻣﻮهﺒـﺔ ﺗﺎﻣـﺔ
إﻧﻤﺎ ﺗﻬﺒـﻂ ﻟﻨـﺎ ﻣﻦ
 ﻣـﻦ ﻋﻨـﺪ أﺏﻲ،ﻓـﻮق
.اﻷﻧــــﻮار
،ﻓﻠﻨﺴﺒــﺢ وﻧﻤﺠــﺪ
،وﻧﺴﺠـــﺪ ﻟﻠﺜﺎﻟـــﻮث
،اﻟﻘـــﺪوس اﻟﻤﺴـﺎوي
.اﻟـــﺪاﺋﻢ إﻟﻰ اﻷﺏــﺪ

Ari;precbeuin
;e;hr/i
ejwn: w pi;ar,/aggeloc
|e|y|u: Mi,a/l ;par,wn
;nna niv/ou;i: ;ntef,a
nennobi nan ;ebol.

إﺵﻔـﻊ ﻓﻴﻨــﺎ ﻳﺎرﺋﻴـﺲ
 اﻟﻄﺎهـﺮ،اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
رﺋﻴﺲ
،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴـﻞ
 ﻟﻴﻐﻔـﺮ،اﻟﺴﻤﺎﺋﻴﻴـﻦ
.ﻟﻨـﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ

Doxologie voor alle Hemelingen
Zeven aartsengelen,
prijzen terwijl zij staan,
voor de Pantokrator,
en
dienen
het
verborgen mysterie.
Michaël is de eerste,
Gabriël is de tweede,
Rafaël is de derde, een
symbool van de Drieeenheid.
Soriël,
Sedakiël,
Sarathiël en Ananiël,
de
grote,
heilige
stralenden, die tot Hem
bidden
voor
de
schepping.

ذآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـــﺔ ﻟﻠﺴﻤـﺎﺋﻴﻴـﻦ آﻠﻬــﻢ

Sasf ;nar,/aggeloc:
ce;ohi ;eratou euerhumnoc: ;mpe;myo ;mpipantokratwr: eusemsi
;mmuct/rion eth/p.
Mi,a/l pe pihouit:
Gabri/l pe pimah ;cnau:
Rava/l
pe
pimah
somt: kata ;ptupoc
;n};triac.
Couri/l Cedaki/l: Carayi/l nem Anani/l:
nainis]
;nreferouwini
|e|y|u: n/ettwbh ;mmof
;e;hr/i ;ejen picwnt.

ﺱﺒﻌــــــﺔ رؤﺱــــﺎء
وﻗـﻮف
،ﻣﻼﺋﻜـــﺔ
 أﻣـــﺎم،ﻳﺴﺒﺤـــﻮن
،ﻞ
ِ اﻟﻜـ
اﻟﻀـﺎﺏـــﻂ
.ﻳﺨﺪﻣﻮن اﻟﺴﺮ اﻟﺨﻔﻲ
،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴـﻞ هـﻮ اﻷول
،ﻏﺒﺮﻳـﺎل هـﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
،راﻓﺎﺋﻴـﻞ هـﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
.آﻤﺜـﺎل اﻟﺜﺎﻟــــﻮث
،ﺱـﻮرﻳـــﺎل ﺱـﺪاآﻴـﺎل
،ﺱـﺮاﺛﻴــﺎل وأﻧـﺎﻧﻴــﺎل
هــــﺆﻻء اﻟﻤﻨﻴـــﺮون
 اﻷﻃﻬـــﺎر،اﻟﻌﻈﻤــﺎء
ﻳﻄﻠﺒــﻮن ﻣﻨـﻪ ﻋــﻦ
.اﻟﺨﻠﻴﻘــــــﺔ

 اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

De Cherubim en de
Serafim, de Tronen,
Heerschappijen
en
Machten, en de vier
onlichamelijke Wezens,
die de Troon van God
dragen.
De Vierentwintig Oudsten, in de kerk der
eerstgeborenen, prijzen
Hem
onophoudelijk,
roepende en zeggende.
“Heilige
God,
de
zieken genees hen,
Heilige Sterke, schenk
rust aan de ontslapenen
o Heer.
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Ni<erobim nem niCeravim: ni;yronoc nimet_ nijom: pi;ftoou
;nzwon ;n;acwmatoc: etfai qa piharma ;nYeoc.

،اﻟﺸﺎروﺏﻴﻢ واﻟﺴﺎراﻓﻴـﻢ
اﻟﻜﺮاﺱﻲ واﻷرﺏـﺎب
 واﻷرﺏﻌـﺔ،واﻟﻘــﻮات
اﻟﺤﻴــﻮاﻧـﺎت ﻏـﻴـــﺮ
 اﻟﺤﺎﻣﻠﻮن،اﻟﻤﺘﺠﺴﺪﻳـﻦ
.ﻣــﺮآﺒـــﺔ اﻟﻠـﻪ

Pijout ;ftou ;m;precbuteroc: qen ]ekkl/ci;a
;nte nisorp ;mmici: ;euhwc
;erof qen oumetatmounk: euws ;ebol
eujw ;mmoc.
Je agioc ;o Yeoc:
n/etswni matal[wou:
agioc Ic,uroc: n/etauenkot P_ ma;mton
nwou.

اﻷرﺏﻌــﺔ واﻟﻌﺸـﺮون
 ﻓﻲ آﻨﻴﺴــﺔ،ﻗﺴﻴﺴــًﺎ
 ﻳﺴﺒﺤـــﻮﻧـﻪ،اﻷﺏﻜــﺎر
 ﺹﺎرﺧﻴـﻦ،ﺏﻼ ﻓـﺘــﻮر
:ﻗـﺎﺋﻠﻴــﻦ

Heilige Onsterfelijke,
zegen Uw erfdeel, en
moge Uw genade en
vrede, een vesting zijn
voor Uw volk.

Agioc Ayanatoc: ;cmou
;etek;kl/ronomi;a: mare
peknai nem tekhir/n/:
oi ;ncobt ;mpeklaoc.

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

Je ;,ouab ouoh ;,ouab:
;,ouab P_ cabawy: ;tve
nem ;pkahi meh ;ebol: qen
pek;wou nem pektaio.

En wanneer zij zeggen
Halleluja, antwoorden
de hemelingen: “Heilig
amen halleluja, glorie
zij aan onze God.”

Ausanjoc ;mpi|a|l: sare
na niv/ou;i ouoh ;mmwou:
je agioc ;am/n |a|l:
pi;wou va Pennou] pe.

،اﻟﻠـﻪ
ﻗـــــــﺪوس
،اﻟﻤـــﺮﺿﻰ إﺵﻔﻬـــﻢ
،ﻗــــــﺪوس اﻟﻘــــﻮي
اﻟــﺮاﻗــﺪﻳــﻦ ﻳــﺎرب
.ﻧﻴﺤﻬــــﻢ
ﻗـــــﺪوس اﻟــﺬي ﻻ
 ﺏــــﺎرك،ﻳﻤــــﻮت
 وﻟﺘﻜـــﻦ،ﻣﻴـﺮاﺛـــﻚ
،رﺣﻤﺘـــﻚ وﺱﻼﻣـﻚ
.ﺣﺼﻨــ ًﺎ ﻟﺸﻌﺒـــﻚ
،ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﻗﺪوس
،رب اﻟﺼﺒــــﺎؤوت
اﻟﺴﻤـــــﺎء واﻷرض
 ﻣــﻦ،ﻣﻤﻠــﻮءﺗــﺎن
.ﻣﺠــــﺪك وآﺮاﻣﺘــﻚ
،إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻟـﻮا هﻠﻠﻴﻠـﻮﻳﺎ
،ﻳﺘﺒﻌﻬـــﻢ اﻟﺴﻤـﺎﺋﻴـﻮن
ﻗﺎﺋﻠﻴـﻦ ﻗــﺪوس ﺁﻣﻴـﻦ
 اﻟﻤﺠــﺪ،هﻠﻠﻴﻠــــﻮﻳـﺎ
. هــﻮ ﻹﻟﻬﻨـــــــﺎ
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Wees onze voorspraak,
o engelenscharen, en de
hemelse rangen, dat Hij
onze zonden vergeeft.

Ari;precbeuin
;e;hr/i
ejwn: ni;ctrati;a ;naggelikon: nem nitagma
;nepouranion: ;ntef ,a
nennobi nan ebol.

Doxologie voor de heilige
Johannes de Doper
Temidden van hen
geboren uit vrouwen,
is niemand opgestaan
zoals u, u bent groot
onder alle heiligen,
Johannes de Doper.
U bent meer dan een
profeet, u bent verheven
in rechtvaardigheid, u
bent de vriend van de
Bruidegom, het Lam
van God.
U hebt getuigd voor het
Ware Licht, dat in de
wereld kwam, en zij die
geloofden
in
Zijn
Naam, werden kinderen
van het licht.
Wees onze voorspraak,
o voorloper en doper,
Johannes de Doper, dat
Hij
onze
zonden
vergeeft.

 أﻳﻬـﺎ،إﺵﻔﻌــﻮا ﻓﻴﻨــﺎ
،اﻟﻌﺴﺎآــﺮ اﻟﻤﻼﺋﻜﻴـﺔ
،واﻟﻄﻐﻤﺎت اﻟﺴﻤﺎﺋﻴـﺔ
.ﻟﻴﻐﻔـــــﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ

ذآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﺪﻳـﺲ ﻳـﻮﺣﻨـﺎ
اﻟﻤﻌـﻤـــﺪان

Mpe ouon twnf qen
nijinmici: ;nte nihi;omi
ef;oni
;mmok:
;nyok
ounis] qen n/|e|y|u t/rou: Iwann/c piref]wmc.
;Nyok ouhou;o ;m;prov/t/c:
ak[ici
qen
]meym/i:
;nyok
pe
;p;sv/r ;mpipatselet:
pihi/b ;nte V].

،ﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﺒﻰ
َ أﻧـ
،ﺖ ﻓﻰ اﻟﺒِــــ ِﺮ
َ ﺗﻌـﺎﻟﻴــ
ﺖ هــﻮ ﺹﺪﻳــﻖ
َ أﻧــ
ﺣﻤـﻞ
،اﻟﻌـﺮﻳـﺲ
.اﻟﻠـﻪ

Akermeyre qa piouwini:
;nta;vm/i etaf;i ;epikocmoc: n/eynah] ;epefran:
auswpi ;ns/ri ;nte
piouwini.

ﺵﻬِــــﺪت ﻟﻠـﻨـــﻮر
 اﻟـــﺬى أﺗﻰ،اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ
 واﻟـﺬﻳـﻦ،إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟــﻢ
 ﺹﺎروا،ﻳﺆﻣﻨـﻮن ﺏﻪ
.أﺏﻨــﺎء اﻟﻨــﻮر

Ari;precbeuin
;e;hr/i
ejwn: ;w pi;prodromoc
;mbaptict/c: Iwann/c
piref]wmc: ;ntef,a nennobi nan ebol.

إﺵﻔــﻊ ﻓﻴﻨـﺎ أﻳﻬـﺎ
،اﻟﺴﺎﺏـﻖ اﻟﺼﺎﺏـﻎ
،ﻳﻮﺣﻨـــﺎ اﻟﻤﻌﻤـــﺪان
.ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ

ﻟــﻢ ﻳَـﻘـُﻢ ﻓﻰ ﻣﻮاﻟﻴـــ ِﺪ
،ﻚ
َ اﻟﻨﺴـﺎء ﻣـﻦ ﻳُﺸ ِﺒ ُﻬــ
ﺖ ﻋﻈﻴــــﻢ ﻓﻰ
َ أﻧــ
،ﻦ
َ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴــ
.ﻳﺎ ﻳـﻮﺣﻨــﺎ اﻟﻤﻌﻤـﺪان
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Doxologie voor onze vaders
de apostelen

ذآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ ﺗﻘــﺎل ﻵﺑـﺎﺋﻨــﺎ
اﻟـﺮﺱـــﻞ

Onze
Heer
Jezus
Christus, heeft Zijn
apostelen gekozen, dat
zijn Petrus en Andreas,
Johannes en Jakobus.

Kurioc I/couc Pi;,rictoc: afcwtp ;nnefapoctoloc: ;ete Petroc nem
An;dreac: Iwann/c nem
Iakwboc.

En ook Filippus en
Mattheus, Bartolomeus
en Tomas, Jakobus de
zoon van Alfeus, en
Simon de Kanaäniet.

Loipon Villippoc nem
Mayeoc: Baryolomeoc
nem Ywmac: Iakwboc
;nte
Alveoc:
nem
Cimwn pikananeoc.

Taddeus en Mattias,
Paulus, Marcus en
Lucas, en de overige
discipelen, die onze Verlosser hebben gevolgd.

Yaddeoc nem Matyiac:
Pauloc nem Markoc
nem Loukac: nem ;pcepi
;nte nimay/t/c: n/etaumosi ;nca Pencwt/r.

Matthias werd gekozen,
in plaats van Judas, en
vulde de overigen aan,
die de Meester hebben
gevolgd.
Hun stemmen klonken
voort, over heel het
aangezicht der aarde,
en
hun
woorden
reikten, de einden der
wereld.

Matyiac v/etafswpi:
;n;tsebi;w ;nIoudac: nem
;pjwk ;ebol nem ;pcepi:
;nn/etaumosi ;nca Decpota.
Apou;qrwou senaf ;ebol:
hijen ;pho ;m;pkahi t/rf:
ouoh noucaji auvoh:
sa aur/jc ;n]oikoumen/.

ع
ُ ﻳﺴـــــﻮ
ب
ُ اﻟـﺮ
 اﺧﺘـــــﺎر،ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ
وهـــﻢ
،ُرﺱـﻠــــﻪ
،ﺏﻄـﺮس وأﻧـﺪراوس
.وﻳﻮﺣﻨـﺎ وﻳﻌﻘــﻮب
،وﻓﻴــﻠﺒــﺲ وﻣﺘــﻰ
وﺏـﺮﺛـﻮﻟﻤـــــــــﺎوس
 وﻳﻌﻘـــﻮب،وﺗـﻮﻣــﺎ
 وﺱﻤﻌـﺎن،ﺏﻨﻲ ﺣﻠﻔﻲ
.اﻟﻘـﺎﻧـﻮي
،وﺗــﺪاوس وﻣﺘﻴـﺎس
وﺏـﻮﻟــﺲ وﻣـﺮﻗــﺲ
 وﺏﻘﻴــــــﺔ،وﻟــﻮﻗــــﺎ
 اﻟـﺬﻳــــﻦ،اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ
.ﺗﺒﻌــﻮا ﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ
،ﻣﺘﻴﺎس اﻟـﺬي ﺹﺎر
،ﻋـﻮﺿًﺎ ﻋـﻦ ﻳﻬـﻮذا
ِ
،ﻻ ﻟﺒــﻘـﻴـــﺔ
ً وآـﻤـــﺎ
.اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﺒﻌـﻮا اﻟﺴﻴـﺪ
ﺧـﺮﺟـﺖ أﺹﻮاﺗﻬــﻢ
 وﺟـــﻪ اﻷرض،إﻟﻰ
 وﺏـﻠــــﻎ،آـﻠﻬـــــــﺎ
 إﻟـــﻰ،آـــﻼﻣـﻬــﻢ
.أﻗـﻄـــﺎر اﻟﻤﺴﻜـﻮﻧـﺔ
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Bid tot de Heer namens
ons, mijn meesters en
vaders de apostelen, en
de 72 discipelen, dat
Hij
onze
zonden
vergeeft.

Twbh ;mP_ ;e;hr/i
;ejwn: ;w na_ ;nio]
;n;apoctoloc: nem pi;sbe;cnau
;mmay/t/c:
;ntef ,a nenobi nan
;ebol.

Doxologie voor de heilige
Markus de Evangelist
O Markus de Apostel,
en de Evangelist, de
getuige van het leed,
van de Eniggeboren
God.
U kwam en verlichtte
ons,
door
uw
Evangelie, en leerde
ons de Vader en de
Zoon, en de Heilige
Geest.
U bracht ons uit het
donker, naar het Ware
Licht, en gaf ons van
het Brood des Levens,
dat uit de hemel is
neergedaald.
Al de stammen van de
aarde, werden gezegend door u, en uw
woorden hebben gereikt, tot de einden der
wereld.

ب
اﻃﻠﺒـﻮا ﻣﻦ اﻟــﺮ ﱢ
 ﻳﺎ ﺱـــﺎدﺗﻲ،ﻋﻨﺎ
،اﻟـﺮﺱـﻞ
اﻵﺏــﺎء
واﻹﺛـﻨـﺎن واﻟﺴﺒﻌـﻮن
 ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨﺎ،ﺗﻠﻤﻴــﺬًا
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ

ذآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ ﻟﻠﻘـــﺪﻳـــﺲ
ﻣـﺎرﻣـﺮﻗـﺲ اﻹﻥﺠﻴـﻠﻲ

Markoc piapoctoloc:
ouoh pieuaggelict/c:
pimeyre qa ni;mkauh:
;nte pimonogen/c ;nnou].

ﻳﺎﻣﺮﻗـﺲ اﻟـﺮﺱـﻮل
 اﻟﺸﺎهـﺪ،واﻹﻧﺠﻴﻠﻲ
اﻹﻟـﻪ
،ﻵﻻم
.اﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟﺠﻨـﺲ

Ak;i akerouwini ;eron:
hiten pekeuaggelion:
ak;tcabon ;m;Viwt nem
Ps/ri: nem Pi;pneuma
|e|y|u.

وأﻧــﺮت
أﺗﻴـــﺖ
،ﺏﺈﻧﺠﻴـﻠــﻚ
،ﻟﻨـﺎ
اﻵب
وﻋـﻠﻤﺘـﻨــﺎ
 واﻟــﺮوح،واﻹﺏــﻦ
.اﻟﻘــﺪس
وأﺧــﺮﺟﺘـﻨــﺎ ﻣـــﻦ
 إﻟﻰ اﻟﻨـﻮر،اﻟﻈﻠﻤـﺔ
 وأﻃﻌﻤﺘﻨـﺎ،اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
 اﻟــﺬي،ﺧﺒـﺰ اﻟﺤﻴـﺎة
.ﻧــﺰل ﻣـﻦ اﻟﺴﻤــﺎء
 آﻞ،ﺗﺒــﺎرآــﺖ ﺏــﻚ
،ﻗﺒـﺎﺋــــــﻞ اﻷرض
وأﻗـــﻮاﻟـﻚ ﺏﻠﻐـــﺖ
أﻗﻄـــــﺎر
،إﻟﻰ
.اﻟﻤﺴﻜـﻮﻧـــﺔ

Akenten ;ebolqen ;p,aki: ;eqoun ;epiouwini
;mm/i: aktemmon ;mpiwik
;nte ;pwnq: etaf;i ;epec/t
;ebolqen ;tve.
Au[i;cmou ;n;qr/i ;nq/tk:
;nje nivul/ t/rou ;nte
;pkahi: ouoh nekcaji
auvoh: sa aur/jc
;n]oikoumen/.
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Wees
gegroet
o
martelaar, wees gegroet
Evangelist, wees gegroet apostel, Markus
de Godziener.
Bid tot de Heer namens
ons, o Godziener en
Evangelist, Markus de
apostel, dat Hij onze
zonden vergeeft.

<ere nak ;w pimarturoc: ,ere pieuaggelict/c: ,ere pi;apoctloc:
Markoc piyewrimoc.
Twbh ;mP_ ;e;hr/i
;ejwn: ;w piyewrimoc
;neuaggelict/c: Markoc
pi;apoctoloc: ;ntef ,a
nennobi nan ;ebol.

Doxologie voor de heilige
martelaar Georgius (St. Joris)
De heilige Georgius,
heeft
zeven
jaren
voltooid, terwijl hij
dagelijks werd veroordeeld, door zeventig
goddeloze koningen.
Zij
konden
zijn
gedachten niet veranderen, noch zijn
oprechte geloof, noch
zijn grote liefde, voor
Christus de Koning.
Hij zong met David:
“Alle volken omringden mij, maar in de
naam van Jezus mijn
God, heb ik het hun
vergolden.”

اﻟﺴـﻼم ﻟـﻚ أﻳﻬـــﺎ
 اﻟﺴـــﻼم،اﻟﺸﻬﻴــــﺪ
 اﻟﺴـــﻼم،ﻟﻺﻧﺠﻴﻠﻲ
 ﻣـﺮﻗـﺲ،ﻟﻠـﺮﺱــﻮل
.ﻧﺎﻇــﺮ اﻹﻟــﻪ
ب
أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﺮ ﱢ
 ﻳﺎ ﻧﺎﻇـﺮ اﻹﻟﻪ،ﻋﻨـﺎ
 ﻣﺮﻗـﺲ،اﻹﻧﺠﻴﻠﻲ
 ﻟﻴﻐﻔــﺮ،اﻟـﺮﺱــﻮل
.ﻟﻨـﺎ ﺧﻄـﺎﻳﺎﻧـﺎ

ذآﺼـــﻮﻟـــﻮﺟﻴــــﺔ ﻟﻠﻘـﺪﻳــﺲ
اﻟﺸﻬﻴـــﺪ ﻣـﺎرﺟــﺮﺟــﺲ

Sasf ;nrompi afjokou
;ebol:
;nje
v/|e|y|u
Gewrgioc: ;ere pi;sbe
;nouro ;nanomoc: eu]hap
;erof ;mm/ni.

،ﺱﺒـﻊ ﺱﻨﻴـﻦ أآﻤﻠﻬــﺎ
،اﻟﻘـﺪﻳﺲ ﺟﻴﺆرﺟﻴﻮس
ﻣﻠﻜــــ ًﺎ
اﻟﺴﺒﻌــﻮن
 ﻳﺤﻜﻤـﻮن،اﻟﻤﻨـﺎﻓﻘـﻮن
.ﻋﻠﻴـﻪ آﻞ ﻳـــﻮم

Mpou;svwnh ;mpeflogicmoc: oude pefnah]
etcoutwn: oude tefnis] ;n;agap/: ;eqoun
;e;pouro P|,|c.

وﻟـــﻢ ﻳﻘـــﺪروا أن
 وﻻ،ﻳﻤﻴﻠـﻮا أﻓﻜـــﺎرﻩ
،إﻳﻤــﺎﻧــﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴــﻢ
،ﻋﻈ ّْـــﻢ ﻣﺤﺒﺘـﻪ
ِ وﻻ
.ﻓﻲ اﻟﻤﻠـﻚ اﻟﻤﺴﻴـﺢ

Nafer'alin nem Dauid: je aukw] ;eroi ;nje
nieynoc t/rou: alla
qen ;vran ;nI|/|c Panou]:
ai[i
;mpa[i
;m;psis
nemwou.

وآـﺎن ﻳُـﺮﺗـﻞ ﻣـﻊ
 أﺣﺎط ﺏﻲ:ﻼ
ً داود ﻗﺎﺋ
 ﻟﻜـﻦ،ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻣــﻢ
،ﺏﺈﺱــﻢ ﻳﺴــﻮع إﻟﻬﻲ
.أﻧﺘﻘﻤـﺖ ﻣﻨﻬــــﻢ
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Groot is uw eer, o mijn
meester en koning
Georgius;
Christus
verblijdt zich met u, in
het hemelse Jeruzalem.

Ounis] gar pe pektaio:
;w pa_ ;pouro Gewrgioc:
ere P|,|c rasi nemak:
qen Ieroucal/m ;nte
;tve.

Wees
gegroet
o
martelaar, wees gegroet
moedige held, wees
gegroet overwinnaar,
mijn meester koning
Georgius.

<ere nak ;w pimarturoc: ,ere piswij
;ngenneoc: ,ere piaylovoroc: pa_ ;pouro
Ge;wrgioc.

Bid tot de Heer namens
ons, o overwinnende
martelaar, mijn meester
koning Georgius, dat
Hij
onze
zonden
vergeeft.

Twbh ;mP_ ;e;hr/i
;ejwn: ;w pi;aylovoroc
;mmarturoc: pa_ ;pouro
Ge;wrgioc: ;ntef ,a
nennobi nan ebol.

Doxologie voor de heilige
martelaar Philopater Mercurius
Philopater Mercurius,
de
krachtige
in
Christus, deed de helm
aan, en de hele wapenrusting des geloofs.
En hij nam in zijn
hand, het tweesnijdend
zwaard, dat de engel
van de Heer legde, in
zijn rechterhand.

،ﻋﻈﻴﻤﺔ هﻲ آﺮاﻣﺘـﻚ
ﻳﺎﺱﻴـــــﺪي اﻟﻤﻠــﻚ
 اﻟﻤﺴﻴﺢ،ﺟﻴﺆرﺟﻴﻮس
 ﻓﻲ،ﻳﻔــﺮح ﻣﻌـﻚ
.أورﺵﻠﻴــﻢ اﻟﺴﻤﺎﺋﻴــﺔ
اﻟﺴــﻼم ﻟــﻚ أﻳﻬــﺎ
اﻟﺴــﻼم
،اﻟﺸﻬﻴـﺪ
،ﻟﻠﺸﺠــﺎع اﻟﻤﺠﺎهـــﺪ
ﻟﻼﺏـــﺲ
اﻟﺴـــﻼم
 ﺱﻴـــــﺪي،اﻟﺠﻬـــﺎد
.اﻟﻤﻠﻚ ﺟﻴـﺆرﺟﻴــﻮس
،ب ﻋﻨﺎ
أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮ ﱢ
أﻳﻬـــــﺎ اﻟﺸﻬﻴــــــﺪ
 ﺱﻴــــﺪي،اﻟﻤﺠﺎهـــﺪ
،اﻟﻤﻠﻚ ﺟـﻴﺆرﺟﻴـﻮس
.…ﻟﻴﻐﻔــــــــﺮ

ذآﺼـﻮﻟــﻮﺟﻴــــﺔ ﻟﻠﻘـﺪﻳــﺲ
اﻟﺸﻬﻴـــﺪ أﺑــﻮ ﺱﻴﻔﻴــــﻦ

Vilopat/r Merkourioc:
pirem;njom ;nte P|,|c:
af]hiwtf ;n]panopli;a:
nem piqwk t/rf ;nte
pinah].
Ouoh af[i qen tefjij:
;n]c/fi ;nro;cnau: y/eta
piaggeloc ;nte P_
tajroc: qen tefjij
;nou;inam.

ُﻣـﺤِــــــــﺐ اﻵب
 اﻟﻘـﻮي،ﻣﺮﻗـﻮرﻳﻮس
 ﻟـﺒــﺲ،ﺏﺎﻟﻤﺴﻴــــﺢ
ﻞ
 وآـ ﱢ:اﻟﺨـــــﻮذة
.ﺱــﻼح اﻹﻳﻤــﺎن
،وأﺧــــــــﺬ ﺏﻴــﺪﻩ
،اﻟﺴﻴــﻒ ذا اﻟﺤـﺪﻳـﻦ
اﻟـﺬي ﺛﺒـّـﺘــﻪ ﻣﻼك
 ﻓﻲ ﻳــﺪﻩ،ب
ُ اﻟـﺮ
.اﻟ ُﻴـﻤﻨﻰ

 اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

Hij begaf zich in de
strijd, in de kracht van
Christus, en versloeg de
Barbaren, met grote
verwondingen.
Hij behoedde zich voor
het aardse, zocht het
hemelse, en toonde zich
moedig in de strijd, van
het martelaarschap.
Hij beschaamde Decius,
de goddeloze koning,
door zijn grote geduld,
en het leed van de
martelingen.
Zo droeg hij de kroon
van het martelaarschap,
die niet verwelkt, en
hij vierde feest met alle
heiligen, in het land der
levenden.
Wees
gegroet
o
martelaar, wees gegroet
moedige held, wees
gegroet overwinnaar,
Philopater Mercurius.
Bid tot de Heer namens
ons, o overwinnende
martelaar, Philopater
Mercurius, dat Hij
onze zonden vergeeft.
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Afsenaf ;epipolemoc:
qen ]jom ;nte P|,|c:
afsari
;eniBarbaroc:
qen ounis] ;nerqot.

،ﻣﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﺤـﺮب
،اﻟﻤﺴﻴــﺢ
ﺏﻘـــﻮة
،وﻗـﺘـﻞ اﻟﺒـــﺮﺏـــﺮ
.ﺏﺠـﺮاﺣﺎت ﻋﻈﻴﻤـﺔ

Afernumvin ;ebolha na
;pkahi: ouoh afkw] ;nca
na niv/ou;i: af[oji qen
pi;ctadion: ;nte ]metmarturoc.
Af]sipi ;nDekioc: piouro ;naceb/c: hiten
tefnis]
;nhupomon/:
nem ;pqici ;nte nibacanoc.

ﺗﻴﻘــــــــــﻆ ﻋــﻦ
 وﻃﻠﺐ،اﻷرﺿﻴﺎت
 وﺗﺸـﺠـﻊ،اﻟﺴﻤﺎﺋﻴﺎت
ﻣﻴـــــﺪان
،ﻓـﻰ
.اﻟﺸﻬـــــــﺎدة
،أﻓﻀﺢ داآﻴــﻮس
،اﻟﻤﻨﺎﻓـﻖ
اﻟﻤﻠــﻚ
،ﺏﺼﺒــﺮ ِﻩ اﻟﻌﻈﻴــﻢ
.وﺗﻌــﺐ اﻟﻌﺬاﺏــﺎت

Qen nai afervorin
;mpi;,lom ;natlwm: ;nte
]metmarturoc: afersai
nem n/;eyouab t/rou:
qen ;t,wra ;nte n/;etonq.
<ere nak ;w pimarturoc:
,ere
piswij
;ngenneoc: ,ere pi;aylovoroc: Vilopat/r Merkourioc.
Twbh ;mP_ ;e;hr/i
;ejwn: ;w piaylovoroc
;mmarturoc: Vilopat/r
Mer-kourioc: ;ntef ,a
nennobi nan ebol.

ﺲ إآﻠﻴـﻞ
َ وﺏﻬـﺬا ﻟﺒ
 ﻏﻴـــﺮ،اﻟﺸﻬــــﺎدة
 وﻋﱠـﻴـــﺪ،اﻟ ُﻤﻀﻤﺤﻞ
ﺟـﻤﻴــــــــﻊ
ﻣــﻊ
 ﻓﻲ آـﻮرة،اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
.اﻷﺣﻴــــــﺎء
اﻟﺴـﻼم ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ
 اﻟﺴــــﻼم،اﻟﺸﻬﻴـــﺪ
 اﻟﺴﻼم،ﻟﻠﺸﺠﺎع اﻟﺒﻄﻞ
ﺤﺐ اﻵب
ِ  ُﻣ،ﻟﻠﻤﺠﺎهـﺪ
.ﻣﺮﻗـﻮرﻳـﻮس
،ب ﻋﻨﺎ
أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮ ﱢ
اﻟﺸﻬﻴــــــﺪ
أﻳﻬــﺎ
 ُﻣﺤﺐ اﻵب،اﻟﻤﺠﺎهـﺪ
 ﻟﻴﻐﻔــﺮ،ﻣﺮﻗـﻮرﻳـﻮس
.ﻟﻨـﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ
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Doxologie voor de heilige
martelaar Mina de Wonderdoener
Wat baat het de mens,
als hij de gehele wereld
wint, en zijn ziel
verliest, dit zou een
ijdel leven zijn.
De heilige abba Mina,
hoorde de stem van
God, en hij liet de hele
wereld achter zich, met
haar vergankelijke eer.
Hij gaf zijn ziel tot aan
de dood, en zijn lichaam
tot aan het vuur, hij
aanvaardde hevig leed,
omwille van de Zoon
van de Levende God.
Daarom hief onze
Verlosser, hem op tot
Zijn Koninkrijk, en gaf
hem de goede gaven,
die geen oog heeft
gezien.
Wees
gegroet
o
martelaar, wees gegroet
moedige held, wees
gegroet overwinnaar,
de heilige abba Mina.
Bid tot de Heer namens
ons, o overwinnende
martelaar, de heilige
abba Mina, dat Hij
onze zonden vergeeft.

ذآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴــﺔ ﻟﻠﻘـﺪﻳـﺲ اﻟﺸﻬﻴــﺪ
ﻣـﺎرﻣﻴﻨـﺎ اﻟﻌﺠـﺎﻳﺒـﻰ
Eswp oun ;nte pirwmi: إذا رﺏِـ َﺢ اﻹﻧﺴــﺎن
jemh/ou
;mpikocmoc  آﻠ ُﻪ و َﺧ ِﺴـﺮ،اﻟﻌﺎﻟـﻢ
t/rf: ;ntef];oci ;ntef-  ﻓﻤــﺎ هﻲ،ﻧﻔﺴــﻪ
'u,/: ou pe paiwnq . اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ،هـﺬﻩ
;ne;vl/ou.
Pi;agioc apa M/na:  ﺱﻤﻊ،اﻟﻘـﺪﻳﺲ ﺁﺏﺎﻣﻴﻨﺎ
afcwtem ;nca ];cm/ ،اﻟﺼـــﻮت اﻹﻟﻬـــﻲ
;nnou]: af,w ;mpikocmoc ،وﺗـﺮك ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺎﻟــﻢ
t/rf ;ncwf: nem pef;wou .آﻠﻪ وﻣﺠـﺪﻩ اﻟﻔﺎﺱـﺪ
eynatako.
Af] ;ntef'u,/ ;e;vmou: ،وﺏـﺬل ﻧﻔﺴـﻪ ﻟﻠﻤـﻮت
nem pefcwma ;epi;,rwm: ،وﺟﺴــــﺪﻩ ﻟﻠﻨــﺎر
afsep hannis] ;mbaca- وﻗﱠﺒـِـﻞ ﻋــﺬاﺏــــﺎت
noc: eybe Ps/ri ;mV]  ﻷﺟــــﻞ،ﻋﻈﻴﻤــﺔ
etonq.
.إﺏـﻦ اﻟﻠـﻪ اﻟﺤــﻲ
Eybe vai aPencwt/r:
olf ;eqoun ;etefmetouro: af] naf ;nni;agayon: n/ete ;mpe bal nau
;erwou.
<ere nak ;w pimarturoc:
,ere
piswij
;ngenneoc: ,ere piaylovoroc: pi;agioc apa
M/na.
Twbh ;mP_ ;e;hr/i ;ejwn
;w piaylovoroc ;mmarturoc: pi;agioc apa
M/na: ;ntef ,a nennobi
nan ;ebol.

ﻓﻠﻬــــــﺬا رﻓﻌــــــﻪ
 إﻟﻰ،ﻣﺨﻠﺼﻨـــــــــﺎ
 وأﻋﻄـــﺎﻩ،ﻣﻠﻜـﻮﺗـــﻪ
 اﻟﺘﻲ ﻟــﻢ،اﻟﺨﻴـــﺮات
.ﺗـــﺮهــﺎ ﻋﻴـﻦ
اﻟﺴـﻼم ﻟـﻚ أﻳﻬـﺎ
اﻟﺴـﻼم
،اﻟﺸﻬﻴـــﺪ
،ﻟﻠﺸﺠــﺎع اﻟﺒﻄــﻞ
،ﻟﻠﻤﺠﺎهـﺪ
اﻟﺴﻼم
.اﻟﻘـﺪﻳــﺲ أﺏﺎﻣﻴﻨــــﺎ
ب ﻋﻨﺎ
اﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮ ﱢ
،أﻳﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻤﺠﺎهـﺪ
،اﻟﻘـﺪﻳــﺲ أﺏﺎﻣﻴﻨـــﺎ
.ﻟﻴﻐﻔـﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
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 اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

Doxologie voor de heilige
martelares Demiana

ذآﺼــﻮﻟـــﻮﺟﻴـــﺔ ﻟـﻠﻘــﺪﻳﺴــــــﺔ
اﻟﺸﻬﻴــــﺪة دﻣﻴــﺎﻥــــــﺔ

De wijze maagdelijke
jonge vrouw, de ware
uitverkoren vrouw, de
bruid van Christus, de
heilige Demiana.

}alou ;ncab/ ;mparyenoc: ]cwtp ;nkuria
;mm/i: ]selet ;nte P|,|c:
]agia Dumi;an/.

Zij was vervuld met
wijsheid, vanaf haar
jeugd, ze haatte het
wereldse, en had de
maagdelijkheid lief.
Ze werd het hoofd, en
een haven van redding,
en de moeder van
veertig maagden, in de
toren die haar vader
had gebouwd.
Toen hij Christus verloochende, heeft zijn
liefhebbende dochter
Demiana, zijn geloof
hersteld, en hij ontving
het martelaarschap.
Daarom gaf de koning
het bevel, om haar te
martelen, zij verdroeg
het vele lijden, en
ontving het martelaarschap.

Yai icjen tecmetalou:
acmeh ;ebol qen ]covia:
acmoc]
;nnikocmikon:
acmenre ;n]paryeni;a.

اﻟﺼﺒﻴــﺔ
اﻟﺤﻜﻴﻤــﺔ
اﻟﺒــــﺎرة
،اﻟﻤﺴﻴــﺢ
.دﻣﻴـﺎﻧـــﺔ
 ﻣﻦ،هﺬﻩ اﻟﺘﻰ إﻣﺘﻸت
،اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨـﺬ ﺹﺒﺎهـﺎ
،ﻓـﺒﻐﻀﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺎت
.وأﺣﺒـﺖ اﻟﺒﺘـﻮﻟﻴــﺔ

Acswpi ;n]ar,/: ;nlum/n ;nte pioujai: ;ymau
;n;hme ;mparyenoc: qen
pipurgoc eta peciwt
kotf.

،رﺋﻴﺴـﺔ
ﺹﺎرت
،ﻟﻠﺨﻼص
وﻣﻴﻨﺎء
ﻟﻸرﺏﻌﻴـﻦ
وأ ُﻣــًﺎ
 ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ،ﻋــﺬراء
.اﻟـﺬى ﺏﻨـﺎﻩ ﻟﻬﺎ أﺏﻮهـﺎ

Afjwl ;ebol ;mP|,|c:
actacyo ;mmof ;nje
tefseri:
etacmenre
;mmof ;nje Demi;an/:
af[i ;n]metmarturia.

آـﻔـــــﺮ
وﻟﻤـــــﺎ
 ردّﺗــــﻪ،ﺏﺎﻟﻤﺴﻴـــﺢ
،إﺏﻨﺘــــــ ُﻪ دﻣﻴـﺎﻧـﺔ
،أﺣﺒﺘــــﻪ
اﻟـﺘﻲ
.ﻓـﻨـــﺎل اﻟﺸـﻬــــﺎدة

Eybe vai afouwrp ;nje
;pouro: afouahcahni qen
necqici: acsep ;mkah
;noum/s ;ncop: ac[i
;n]metmarturia.

ﻣﻦ أﺟــــﻞ هــﺬا
اﻟﻤﻠــﻚ
،أرﺱـــﻞ
،أﻣــــﺮﻩ ﺏﺘﻌـﺬﻳـﺒﻬـــﺎ
،ﻓﻘ َﺒِـﻠـﺖ ﺁﻻﻣﺎت ﻋــﺪة
.وﻧﺎﻟـﺖ اﻟﺸﻬـــــﺎدة

،اﻟﻌـــﺬراء
،اﻟﻤﺨﺘــﺎرة
ﻋــــﺮوس
اﻟﻘـــﺪﻳﺴــﺔ

74

Het offeren van de wierook – Doxologieën

De veertig heilige
maagden, die met haar
waren in de toren,
ontvingen het martelaarschap, in één dag
met haar.
Gezegend
bent
u
Demiana, de bruid van
de
bruidegom,
de
maagdelijke non, de
uitverkoren
ware
martelares.
Bid tot de Heer namens
ons, o bruid van
Christus, de heilige
Demiana, dat Hij onze
zonden vergeeft.

Pi;hme |e|y|u ;mparyenoc:
;enauswpi nemac qen
pipurgoc: au[i ;n]metmarturia: qen pi;ehoou ;nouwt nemac.

واﻷرﺏـﻌـﻮن ﻋــﺬراء
 ﻣﻌﻬﺎ،اﻟﺬﻳـﻦ آﺎﻧــــﻮا
 ﻧﺎﻟــــﻮا،ﻓﻲ اﻟﻘﺼــﺮ
 ﻓﻲ،اﻟﺸﻬــﺎدة ﻣﻌﻬــﺎ
.ﻳــــﻮم واﺣــﺪ

Wounia] ;nyo Dumi;an/:
]selet ;nte pinumvioc:
]mona,/
;mparyenoc:
]cwtp ;mm/i; mmarturoc.

ﺖ
ِ ﻃــﻮﺏـــــﺎك أﻧــ
 ﻋــﺮوس،ﻳﺎدﻣﻴـﺎﻧــﺔ
 اﻟـــﺮاهﺒـﺔ،اﻟﺨﺘـﻦ
،اﻟﺒـﺘـﻮل اﻟﻤﺨﺘـــﺎرة
.اﻟﺸﻬﻴــﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ

Twbh ;mP_ ;e;hr/i
;ejwn: ;w ]selet ;nte
P|,|c: ]agia Dumi;an/:
;ntef ,a nennobi nan
;ebol.

ب
أﻃﻠﺒﻰ ﻣـﻦ اﻟـﺮ ﱢ
 ﻳﺎﻋــــﺮوس،ﻋﻨـــﺎ
 اﻟﻘـﺪﻳﺴــﺔ،اﻟﻤﺴﻴــﺢ
 ﻟﻴﻐﻔـﺮ ﻟﻨــﺎ،دﻣﻴﺎﻧــﺔ
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـــــﺎ

Doxologie voor de heilige abba
Antonius, vader der monniken
Wend af van uw hart,
de gedachten van het
kwaad,
en
de
misleidende gedachten,
die
het
verstand
verduisteren.
Begrijp met inzicht, de
grote wonderen, van
onze gezegende vader,
mijn meester de grote
abba Antonius.

ذآﺼﻮﻟـﻮﺟﻴــﺔ ﻟﻸﻥﺒﺎ أﻥﻄﻮﻥﻴــﻮس
أﺑـﻮ اﻟــﺮهﺒــﺎن

Bwl ;ebol qen netenh/t: ;nnimokmek ;nte
]kakia: nem nimeu;i
etsebswb: et;iri ;mpinouc ;n,aki.

ﻣـﻦ
أﻧــﺰﻋــﻮا
 أﻓﻜـــﺎر،ﻗﻠــﻮﺏﻜـــﻢ
اﻟﺸــﺮ واﻟﻈﻨـــﻮن
 اﻟﺘﻰ،اﻟﺨـﺪاﻋــــــﺔ
.ﺗُـﻈﻠــﻢ اﻟﻌﻘـــــﻞ

Arinoin qen ou];hy/f:
;nnikayartwma et[oci:
;nte penmakarioc ;niwt:
pa_
pinis]
abba
Antwni.

 إﻟﻰ،ﺗـﻔﻬﻤـﻮا ﺏﺘﺄﻣﻞ
،اﻟﻤﻌﺠـﺰات اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ
،اﻟﺘﻰ ﻷﺏﻴﻨﺎ اﻟﻄﻮﺏﺎوى
ﺱﻴﱠــﺪى اﻟﻌﻈﻴــﻢ أﻧﺒــﺎ
.أﻧﻄــﻮﻧﻴـــــﻮس

 اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر
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Hij werd voor ons een
gids, en een haven van
behoud, die ons met
vreugde opriep, tot het
eeuwige leven.

Vai etafswpi nan
;n[aumwit: ;nlum/n ;nte
pioujai: afywhem ;mmon
qen ou;erouwt: ;eqoun
;epiwnq ;n;eneh.

De zoete geur van zijn
deugdzaamheid,
gaf
vreugde aan onze ziel,
zoals het bloeiende
aroma, in het paradijs.

Api;cyoinoufi ;nte nef;aret/: ] ;m;pounof ;nnen'u,/: ;m;vr/] ;mpiarwmata:
etr/t
qen
piparadicoc.

Laat
ons
waarlijk
standvastig zijn, in het
rechte geloof, zoals de
grote Antonius, roepende en zeggende:

Marentajron qen pinah]: etcoutwn qen
oumeym/i: ;nte pinis]
Antwnioc: enws ;ebol
;enjw ;mmoc.
Je aikw] ouoh aijimi:
ai;eretin ouoh ai[i:
aikwlh ouoh ]nah]: je
cena;aouwn n/i.

هــﺬا اﻟــﺬى ﺹﺎر
ﺵــﺪًا وﻣﻴﻨﺎء
ِ  ُﻣﺮ،ﻟﻨــﺎ
 ودﻋﺎﻧـﺎ،ﺧـﻼص
 إﻟﻰ اﻟﺤﻴــﺎة،ح
ِ ﺏﻔــﺮ
.اﻷﺏــﺪﻳـــﺔ
،ﺏﺨـــــﻮر ﻓـﻀﺎﺋـﻠــﻪ
اﻟﻔـــﺮح
أﻋﻄﻰ
 ﻣﺜـﻞ،ﻟﻨﻔــﻮﺱﻨـــــﺎ
 اﻟﻤُﺰ ِهــﺮ،اﻟﻌـﻨـﺒــﺮ
.ﻓﻲ اﻟﻔـــﺮدوس
،ﻓﻠﻨﺜﺒـﺖ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ
،ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
اﻟـــﺬي ﻟﻠﻌﻈﻴــــــﻢ
،أﻧﻄــﻮﻧﻴـــــــــــﻮس
.ﺹﺎرﺧﻴــﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴـﻦ
،ت
ُ ﺖ ﻓـﻮﺟــﺪ
ُ ﻃﻠﺒــ
،ت
ُ ﻓﺄﺧـﺬ
ﺖ
ُ ﺱﺄﻟـ
 أﻧـﻪ،ﺖ وأؤﻣﻦ
ُ ﻗـﺮﻋ
.ﺢ ﻟﻰ
ُ ﺱـﻴُـﻔـﺘَــ

<ere peniwt abba
Antwnioc: piq/bc ;nte
]metmona,oc:
,ere
peniwt abba Paule:
pimenrit ;nte P|,|c.

اﻟﺴــــــﻼم ﻷﺏﻴﻨـﺎ
،أﻧﻄـﻮﻧﻴــــــــــــﻮس
،ِﻣﺼﺒـﺎح اﻟـﺮهﺒﻨـﺔ
اﻟﺴﻼم ﻷﺏﻴﻨﺎ أﻧﺒﺎ
. ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻤﺴﻴﺢ،ﺏﻮﻻ

Twbh ;mP_ ;e;hr/i
;ejwn: ;w na_ ;nio]
;mmainous/ri:
abba
Antwnioc nem abba
Paule: ;ntef ,a nennobi
nan ;ebol.

،ب ﻋﻨـﺎ
إﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ اﻟـﺮ ﱢ
ى اﻷﺏـﻮﻳـﻦ
ﻳﺎﺱﻴــﺪ ﱠ
 أﻧﺒﺎ،ﻣﺤﺒﻰ أوﻻدهﻤﺎ
وأﻧﺒﺎ
أﻧﻄﻮﻧﻴـﻮس
 ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ،ﺏــﻮﻻ
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ

“Ik zocht en ik vond, ik
vroeg en ik kreeg, ik
klopte en ik geloof, dat
er voor mij geopend zal
worden.”
Wees gegroet onze vader Antonius, de lamp
van het kloosterwezen,
wees gegroet onze
vader abba Paulus, de
geliefde van Christus.
Bid tot de Heer namens
ons, onze meesters en
vaders die hun kinderen
lief
hadden,
abba
Antonius
en
abba
Paulus, dat Hij onze
zonden vergeeft.
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Doxologie voor de heilige
abba Mozes de Zwarte
De
eerste
heilige
martelaar, die waarlijk
vervolmaakt is, op de
berg Shihiet, is onze
heilige vader abba
Mozes.
Want hij werd een
strijder, die door de
duivels werd gevreesd,
hij stond op de rots, als
een symbool van het
Kruis.
Door zijn grote geduld,
en het leed van de
martelingen, droeg hij
de kroon, van het
martelaarschap.
Hij vloog in de geest
naar de hoogten, naar
de plaats van rust, die
de Heer bereid heeft,
voor hen die Zijn
Heilige Naam liefhebben.
Hij liet voor ons zijn
lichaam, en zijn heilige
cel achter, zodat wij
daar mogen volbrengen,
zijn eervolle gedachtenis.

ذآﺼﻮﻟـﻮﺟﻴــﺔ ﺗﻘــﺎل ﻟﻠﻘــﺪﻳﺲ
أﻥﺒــﺎ ﻣــﻮﺱﻰ اﻷﺱــﻮد

Pisorp ;mmarturoc |e|y|u:
;etafjwk ;ebol ;nkalwc:
qen pitwou ;nte Sih/t:
pe peniwt |e|y|u abba
Mwc/.
Afswpi gar ;nouref]:
efoi ;nho] oube nidemwn: af;ohi ;eratf hijen
]petra: kata ;ptupoc
;mpi;ctauroc.

،اﻷول
اﻟﺸﻬﻴــﺪ
اﻟﻘـﺪﻳﺲ اﻟــﺬي آﻤﻞ
 ﻓﻰ ﺟﺒــﻞ،ﺣﺴﻨــﺎ
 هـﻮ أﺏــﻮﻧﺎ،ﺵﻴﻬﺎت
.اﻟﻘـﺪﻳﺲ أﻧﺒﺎ ﻣـﻮﺱﻰ
،ﻷﻧﻪ ﺹﺎر ﻣﺤﺎرﺏـًﺎ
ﺿﺪ
ﻣﺨــﻮﻓــــًﺎ
 ووﻗــﻒ،اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
اﻟﺼﺨـﺮة
ﻋﻠﻰ
.آﻤﺜــﺎل اﻟﺼﻠﻴــﺐ

Hiten tefnis] ;nhupomon/: nem piqici nte
nibacanoc: afervorin ;mpi;,lom: ;nte ]metmarturoc.
Afhwl
;e;p[ici
qen
pi;pneuma: ;eqoun ;enefma;nemton: ;etafcebtwtou ;nje P|o|c: ;nn/;eymei
;mpefran |e|y|u.

،ﺹﺒــﺮﻩ
ﺏﻌـﻈــﻢ
،وﺗﻌــﺐ اﻟﻌــﺬاﺏﺎت
ﻟﺒـــــﺲ إآﻠﻴـــــﻞ
.اﻟﺸﻬـــﺎدة

Afcwjp nan ;mpefcwma: nem pef;cp/leon
|e|y|u: eyrenjwk ;ebol
;nq/tf:
;mpefer;vmeu;i
ettai/out.

،وأﺏﻘﻰ ﻟﻨــﺎ ﺟﺴـﺪﻩ
،وﻣﻐـﺎرﺗﻪ اﻟﻤﻘــﺪﺱـﺔ
 ﺗﺬآﺎرﻩ،ﻟﻨﻜﻤـﻞ ﻓﻴﻬﺎ
.اﻟﻤﻜــﺮم

ذهـﺐ ﺏﺎﻟــﺮوح إﻟﻰ
 إﻟﻰ ﻣﻮاﺿﻊ،اﻟﻌﻠــﻮ
 اﻟﺘﻰ أﻋـﺪهـﺎ،اﻟﻨﻴـﺎح
 ﻟﻤﺤﺒﻰ اﺱﻤﻪ،اﻟــﺮب
.اﻟﻘــﺪوس

 اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

Nu dan, laten wij uitroepen en zeggen: “O
God van abba Mozes,
en van hen die volmaakt zijn geworden
met hem, ontferm u
over onze zielen.”
Dat wij de belofte
verkrijgen, die Hij heeft
bereid voor de heiligen,
die
Hem
hebben
behaagd van aanvang
af, wegens hun grote
liefde voor Hem.
Bid tot de Heer namens
ons, o mijn meester en
vader abba Mozes, en
al zijn zonen de kruisdragers, dat Hij onze
zonden vergeeft.

Enws ;ebol enjw ;mmoc:
je V] ;nabba Mwc/: nem
n/;etaujwk ;ebol nemaf:
;ariounai
nem
nen'u,/.

،اذ ﻧﺼﺮخ ﻗﺎﺋـﻠﻴـﻦ
،ﻳﺎ إﻟﻪ أﻧﺒـﺎ ﻣـﻮﺱﻰ
آﻤﻠـــﻮا
واﻟـﺬﻳـﻦ
 اﺹﻨﻊ رﺣﻤﺔ،ﻣﻌـﻪ
.ﻣﻊ ﻧﻔـﻮﺱﻨــﺎ

Ouoh ;ntensasni ;eniws: ;etafcebtwtou ;nn/|e|y|u: ;etauranaf icjen
;p;eneh: eybe tou;agap/
;eqoun ;erof.

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

Twbh ;mP|o|c ;e;hr/i
;ejwn: ;w pa|o|c ;niwt abba
Mwc/: nem nefs/ri
;n;ctaurovoroc: ;ntef ,a
nennobi nan ;ebol.

 ﻳﺎﺱﻴـﺪى،أﻃﻠﺐ ﻋﻨﺎ
،اﻵب أﻧﺒــﺎ ﻣـﻮﺱﻰ
ﻟﺒـﺎس
وأوﻻدﻩ
 ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ،اﻟﺼﻠﻴﺐ
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ

Doxologie voor de heilige
abba ِArsenius, de leraar van
de kinderen van de keizers
Arsenius
de
grote
leraar, verliet de gehele
wereld, met haar vergankelijke eer, toen hij de
stem van God hoorde:
“Ontvlucht de mensen,
dan zult u uw ziel
redden.” Arsenius ging
naar de wildernis, en
omwille van Christus
verdroeg hij veel leed.
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ذآﺼﻮﻟـﻮﺟﻴــﺔ ﻟﻸﻥﺒﺎ أرﺱــﺎﻥﻴـﻮس
ﻣﻌـﻠﻢ أوﻻد اﻟﻤــﻠــﻮك

Arcenioc pinis] ;ncaq:
af,w ;mpikocmoc t/rf
;ncwf: nem pef;wou eynatako: afcwtem ;nca];cm/ ;nnou].
Je vwt ;ebolha nirwmi:
ek;enohem ;ntek'u,/:
Arcenioc afhwl ;e;psafe: afsepqici emasw
eybe P|,|c.

آﺒﻴـﺮ
ارﺱـﺎﻧﻴـﻮس
ﺗـﺮك
،اﻟﻤﻌﻠﻤﻴـﻦ
،اﻟﻌـﺎﻟـﻢ آﻠـﻪ ﻋﻨـﻪ
 وﺱﻤﻊ،وﻣﺠـﺪﻩ اﻟﻔـﺎﻧﻲ
.اﻟﺼـﻮت اﻹﻟﻬﻲ
،إهـﺮب ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس
،وأﻧﺖ ﺗﺨـﻠﺺ ﻧﻔﺴـﻚ
ارﺱـﺎﻧﻴـﻮس ﻣﻀﻰ
 واﺣﺘﻤـﻞ،إﻟﻲ اﻟﺒـﺮﻳـﺔ
أﺗﻌـﺎب آﺜﻴـﺮة ﻣـﻦ
.أﺟـﻞ اﻟﻤﺴﻴـﺢ
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Uw zoete geur is
verspreid, en uw naam
is bekend geworden,
door uw aanhoudende
gebeden, uw zwijgzaamheid en tranen.
De koren van monniken, en alle heiligen
tezamen, roemen in het
leed, dat u omwille van
Christus
verdragen
hebt.

Apek;cyoinoufi
sws
;ebol: ;apekcwit cwr
;ebol: eybe nek;sl/l
eym/n ;ebol: pek,arwf
nem nekermwou;i.
Ni,oroc
;nnimona,oc:
nem n/|e|y|u t/rou eucop:
cesousou ;mmwou hijen
niqici: etaksopou eybe
Pi,rictoc.

Wees gegroet o kruisdrager, wees gegroet
goede strijder, wees
gegroet o geliefde van
Christus, onze heilige
vader abba Arsenius.
Bid tot de Heer namens
ons, onze heilige rechtvaardige vader, abba
Arsenius de leraar van
de kinderen van de
keizers, dat Hij onze
zonden vergeeft.

<ere nak ;w pi;ctaurovoroc: ,ere pirefmisi
;nkalwc: ,ere pimenrit
;nte Pi,rictoc: peniwt
eyouab abba Arcenioc.
Twbh ;mP_ ;e;hr/i
;ejwn: peniwt eyouab
;ndikeoc: abba Arcenioc
;pcaq ;nte nis/ri ;nniourwou: ;ntef,a nennobi
nan ;ebol.

،ﺏﺨـﻮرك ﻗـﺪ ﻓـﺎح
،وﺹﻴﺘـﻚ ﻗـﺪ ذاع
ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺹـﻠﻮاﺗـﻚ
اﻟـﺪاﺋﻤـﺔ وﺹﻤﺘـﻚ
.ودﻣـﻮﻋـﻚ
،ﻣﺼـﺎف اﻟـﺮهﺒـﺎن
واﻟﻘـﺪﻳـﺴﻴـﻦ ﺟﻤﻴﻌـﻬـﻢ
 ﻳﻔﺘﺨـــﺮون،ًﻣﻌـــــﺎ
ﻟﻸﺗـﻌـــﺎب اﻟـﺘـــــﻲ
 ﻣـﻦ أﺟـﻞ،اﺣﺘﻤﻠﺘﻬـﺎ
.اﻟﻤﺴﻴـﺢ
اﻟﺴﻼم ﻟﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﻼﺏﺲ
 اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻤﺠﺎهﺪ،اﻟﺠﻬﺎد
 اﻟﺴﻼم ﻟﺤﺒﻴـﺐ،اﻟﺤﺴﻦ
 أﺏﻴﻨﺎ اﻟﻘﺪﻳـﺲ،اﻟﻤﺴـﻴﺢ
.اﻷﻧﺒـﺎ ارﺱﺎﻧﻴـﻮس

اﻃﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻟـﺮب
 ﻳـــﺎ أﺏــﺎﻧـــﺎ،ﻋﻨـــﺎ
اﻟﻘـﺪﻳـﺲ اﻟﺒـﺎر اﻷﻧﺒـﺎ
ارﺱـﺎﻧﻴـﻮس ﻣﻌـﻠﻢ
 ﻟﻴﻐﻔـﺮ،أوﻻد اﻟﻤﻠﻮك
.ﻟﻨـﺎ ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
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رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﺧﺘـﺎم اﻟـﺬآﺼـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت

Afsluiting van de Doxologieën
Wees onze behoedster,
in de hoogten waar u
bent, o ons aller
vrouwe de Moeder
Gods, de Altijd-Maagd.
Vraag Hem die u hebt
gebaard, onze Goede
Verlosser, dat Hij van
ons
alle
smarten
wegneemt, en in ons
Zijn vrede bevestigt.
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.

ﺥﺘـﺎم اﻟــﺬآﺼــﻮﻟــﻮﺟﻴــــﺎت

Swpi ;nyo ;ere comc
;ejwn: qen nima et[oci
etere,/ ;nq/tou: ;w
ten_
;nn/b
t/ren
]ye;otokoc: etoi ;mparyenoc ;nc/ou niben.
Ma]ho ;mv/etaremacf:
Pencwt/r ;nagayoc: ;ntef;wli ;nnaiqici ;ebolharon: ;ntefcemni nan
;ntefhir/n/.

ﺖ ﻧﺎﻇـﺮة
ِ آﻮﻧﻲ أﻧ
 ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻊ،ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺖ
ِ  اﻟﺘﻲ أﻧ،اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
آﺎﺋﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﺱﻴﺪﺗﻨـﺎ
 واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ،آﻠﻨﺎ
.اﻟﻌـﺬراء آﻞ ﺣﻴـﻦ
اﻟــﺬي
إﺱـــﺄﻟﻲ
ُﻣﺨِﻠﺼﻨـﺎ
،وﻟـﺪﺗـ ِﻪ
 أن ﻳـﺮﻓـﻊ،اﻟﺼﺎﻟﺢ
،ﻋﻨـﺎ هــﺬﻩ اﻷﺗﻌـﺎب
.و ُﻳﻘـﺮر ﻟﻨـﺎ ﺱﻼﻣﻪ

<ere ne ;w ]paryenoc:
]ourw ;mm/i ;nal/yin/:
,ere ;psousou ;nte
pengenoc: ;are;jvo nan
;nEmmanou/l.
Ten]ho ;aripenmeu;i: ;w
];proctat/c etenhot:
nahren Pen_ I|/|c P|,|c:
;ntef,a nennobi nan
;ebol.

ﻚ أﻳﺘﻬﺎ
ِ اﻟﺴــﻼ ُم ﻟـ
 اﻟﻤﻠﻜــﺔ،اﻟﻌـﺬراء
،اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ اﻟﺤﻘـﺎﻧﻴـﺔ
،اﻟﺴﻼ ُم ﻟﻔﺨـﺮ ﺟﻨﺴﻨﺎ
.ت ﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴـﻞ
ِ َوﻟﺪ
،ﻧﺴﺄﻟـﻚ أن ﺗﺬآﺮﻳﻨــﺎ
اﻟﺸﻔﻴﻌـﺔ
أﻳﺘﻬـــﺎ
 أﻣﺎ َم ر َﺏﻨــﺎ،اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ
،ﻳﺴـــﻮع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
.ﺧﻄﺎ َﻳﺎﻧــﺎ
َ ﻟﻴﻐﻔـ َﺮ ﻟﻨـﺎ

###
Begin van de Geloofsbelijdenis

ﺑــﺪء ﻗـﺎﻥـــــﻮن اﻹﻳﻤــﺎن

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.

 وﻧ ُﻤﺠـﺪك،ﻲ
ّ ُﻧﻌﻈﻤـﻚ َﻳﺎ أ ﱡم اﻟﻨـﻮ ُر اﻟﺤﻘﻴﻘ
، َواﻟـﺪ ُة اﻹﻟ ِﻪ،أﻳ ُﺘﻬـﺎ اﻟﻌـﺬرا ُء اﻟﻘـﺪﻳﺴــ ُﺔ
 أﺗﻰ،ﺺ اﻟﻌﺎﻟــﻢ
ُ ت ﻟﻨـﺎ ُﻣﺨﻠ
ِ ﻚ وﻟـﺪ
ِ ﻷﻧــ
.ﺺ ﻧ ُﻔــﻮﺱﻨـﺎ
َ وﺧﻠ
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Het offeren van de wierook – Geloofsbelijdenis

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.

،ﺢ
ُ ﻚ ﻳَــﺎ ﺱﻴــ ُﺪﻧـﺎ و َﻣﻠﻜﻨـﺎ اﻟﻤﺴﻴ
َ اﻟﻤﺠــ ُﺪ ﻟــ
،ﺸﻬــﺪاء
ﻞ اﻟ ﱡ
ُ  إآﻠﻴـ،ﺱــﻞ
ﻓﺨــ ُﺮ اﻟــﺮ ﱡ

،ت اﻟﻜﻨﺎﺋـﺲ
ُ  ﺛﺒــﺎ،ﺼﺪﻳﻘﻴــﻦ
ﻞ اﻟ ﱢ
ُ ﺗﻬﻠﻴــ
.ن اﻟﺨﻄﺎﻳَــﺎ
ُ ﻏُـﻔــﺮا
ت
ُ  ﻻهــﻮ،ﻧُـﺒﺸـ ُﺮ ﺏﺎﻟﺜﺎﻟــﻮث اﻟﻘــﺪوس
.ﺠـﺪ ُﻩ
ّ  ﻧﺴﺠـــ ُﺪ ﻟـ ُﻪ وﻧُـﻤ،واﺣــ ُﺪ
ب
ُ  ﻳـﺎر.ب ارﺣْــﻢ
ُ  ﻳـﺎر.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
. أﻣﻴــﻦ.ﺏـﺎرك

Geloofsbelijdenis (Credo) ﻗــﺎﻥـﻮن اﻹﻳﻤــﺎن
In waarheid geloven wij in één God: de
Almachtige Vader, Schepper van hemel
en aarde, van al wat zichtbaar en
onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God, vóór alle
tijden geboren uit de Vader, licht uit licht,
ware God uit de ware God, geboren, niet
geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van
ons heil uit de hemel neergedaald. Hij
heeft het vlees aangenomen door de
Heilige Geest en uit de Maagd Maria, en
is mens geworden. Hij werd voor ons
gekruisigd onder Pontius Pilatus.
Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag,
volgens de Schriften.

 اﻟﻠـ ُﻪ،ﻦ ﺏﺈﻟ ِﻪ واﺣــ ِﺪ
ُ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻧُـﺆﻣـ
ﺴﻤﺎء
ﻖ اﻟ ﱠ
ُ  ﺧﺎﻟـ،ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
ُ  ﺿﺎﺏ،ب
ُ اﻵ
. ﻣﺎ ُﻳـﺮَى وﻣﺎ ﻻ ُﻳــ َﺮى،واﻷرض
ﻦ
ُ  اﺏـ،ﺢ
ُ ع اﻟﻤﺴﻴ
ُ ب واﺣ ٍﺪ ﻳﺴﻮ
ٍ ﻦ ﺏ ـﺮ
ُ ﻧُـﺆﻣ
ﻞ
َ  اﻟﻤﻮﻟـﻮ ُد ﻣﻦ اﻵب ﻗَـ ْﺒﻞ آ،اﻟﻠـﻪ اﻟـﻮﺣﻴـﺪ
ﻖ ﻣﻦ إﻟﻪ
ُ  إﻟ ُﻪ ﺣـ، ﻧـﻮ ُر ﻣﻦ ﻧـﻮ ِر،اﻟﺪ ﱡهـﻮر
 ﻣﺴﺎو ﻟﻶب،ق
ٍ  ﻣـﻮﻟـﻮ ُد ﻏﻴـ َﺮ ﻣﺨﻠﻮ،ﻖ
ِ ﺣـ
.ﺊ
ٍ ﻞﺵ
َنآ
َ  اﻟـﺬي ﺏﻪ آﺎ،ﻓﻲ اﻟﺠـﻮهـ ِﺮ

،ﻦ اﻟﺒﺸـ ُﺮ
ُ ﺟﻠﻨـﺎ ﻧﺤــ
ْﻦ أ
ْ هــﺬا اﻟـﺬي ﻣ
،ﺴﻤﺎء
ل ﻣﻦ اﻟ ﱠ
َ  ﻧـﺰ،ﻞ ﺧﻼﺹﻨﺎ
ﻦ أﺟـ ﱢ
ْ وﻣ
ﻦ
ْ ﻦ اﻟــﺮوح اﻟ ُﻘــﺪس وﻣ
ْ وﺗﺠﺴــ َﺪ ﻣ
ﺐ
َ  ُوﺹِﻠـ،ﺲ
َ  وﺗﺄﻧــ،ﻣﺮﻳــ َﻢ اﻟﻌــﺬراء
.ﺲ اﻟﺒُـﻨﻄﻲ
َ ﻃـ
ُ ﻋﻨــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬـــﺪ ﺏﻴـﻼ
وﺗﺄﻟـ َﻢ وﻗُـ ِﺒـ َﺮ وﻗـﺎ َم ﻣﻦ اﻷﻣـﻮات ﻓﻲ
،اﻟﻴـﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ آﻤـﺎ ﻓﻲ اﻟُـﻜﺘــﺐ
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 ﻗــﺎﻧـــﻮن اﻹﻳﻤـــــﺎن- رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر

Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de
rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te
oordelen de levenden en de doden, aan
Zijn rijk komt geen einde.
Ja, wij geloven in de Heilige Geest die
Heer is en het leven geeft, die voortkomt
uit de Vader, die met de Vader en de
Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de
profeten.
Wij geloven in de Ene, Heilige,
Universele en Apostolische Kerk. Wij
belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden.

ﺲ ﻋــﻦ
َ  وﺟﻠـ،ﺴﻤــﻮات
ﺹﻌــ َﺪ إﻟﻰ اﻟ ﱠ
َ و
 وأﻳﻀًﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺪ ِﻩ،ﻳﻤﻴــﻦ أﺏﻴــ ِﻪ
 اﻟــﺬي،ت
َ ﺣﻴــﺎ َء واﻷ ْﻣــﻮا
َ ﻦ اﻷ
َ ﻟﻴُــﺪﻳـ
.ﺲ ﻟﻤُـﻠ ِﻜـﻪ اﻧﻘﻀــﺎ ُء
َ ﻟﻴـ
ب
ُ  اﻟـﺮ،ﻦ ﺏﺎﻟــﺮوح اﻟُـﻘــﺪس
ُ ﻧﻌـ ْـﻢ ُﻧـﺆﻣــ
.ﻦ اﻵب
ْ ﻖ ﻣــ
ُ اﻟﻤﺤﻴﻰ اﻟ ُﻤﻨﺒﺜـ
،ﺠــﺪ ُﻩ ﻣﻊ اﻵب واﻻﺏـﻦ
ّ ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟﻪ وﻧُـﻤ
.ﻖ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﻴـــــﺎء
ُ اﻟﻨﺎﻃــ
وﺏﻜﻨﻴﺴــ ٍﺔ واﺣـﺪ ٍة ﻣﻘــﺪﺱـ ٍﺔ ﺟﺎﻣﻌـ ٍﺔ
ف ﺏﻤﻌﻤــﻮدﻳـ ٍﺔ
ُ  وﻧﻌﺘــﺮ.رﺱــﻮﻟﻴــ ٍﺔ
.واﺣــﺪ ٍة ﻟﻤﻐﻔـــﺮة اﻟﺨﻄﺎﻳـــــﺎ

###
De celebrant ontvangt van de diaken het
kruis met drie brandende kaarsen. De
gelovigen sluiten de geloofsbelijdenis
zingend af:

Wij verwachten de
opstanding van de
doden en het leven van
het
komend
rijk.
Amen.

ﻳﺄﺧـﺬ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﻣـﻦ اﻟﺸﻤــﺎس وﻋﻠﻴـﻪ
 وﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﻘـﻮل.ﺛـﻼث ﺵﻤﻌـﺎت ﻣــﻮﻗــﺪة
اﻟﺸﻌـﺐ ﻓﻲ ﺁﺧــﺮ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ هــﺬﻩ اﻟﻌﺒــﺎرة
:ﺏﺎﻟﻠﺤــﻦ

Tenjoust ;ebol qa
;th/ ;n];anactacic ;nte
nirefmwout: nem piwnq
;nte pi;e;wn eyn/ou:
;am/n.

Hij zegent de gelovigen driemaal met het
kruis. Dan kijkt hij naar het oosten, heft het
kruis op met zijn rechterhand en bidt:

ﻗﻴﺎﻣــ ﱠﺔ
ﺣﻴـﺎ َة
َو
اﻵﺗﻲ

وﻧﻨﺘﻈــ ُﺮ
ت
ِ اﻷ ْﻣــﻮا
اﻟـ ﱠﺪهـــــﺮ
.ﺁﻣﻴــﻦ

ﻳـﺮﺵـــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌــﺐ ﺏﺎﻟﺼﻠﻴـﺐ ﺛـﻼث
 ﺛـﻢ ﻳﻠﺘـﻔـﺖ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق وﻳـﺮﻓـﻊ.ﻣـﺮات
:ﻼ
ً اﻟﺼﻠﻴﺐ ﺏﻴـﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻲ وﻳﺼﻠﻲ ﻗـﺎﺋــ
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Het offeren van de wierook – O God ontferm U over ons

Celebrant:
O God ontferm U over
ons, bestendig ontferming voor ons, heb
erbarmen met ons.

Pi;precbuteroc:
;Vnou] nai nan yes
ounai ;eron senh/t
qaron.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
8Am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Hoor ons.

Pi;precbuteroc:
Cwtem ;eron.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
واﺱﻤﻌﻨﺎ

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
8Am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Zegen ons, bewaar ons
en sta ons bij.

Pi;precbuteroc:
8Cmou ;eron ;areh ;eron
;aribo;/yin ;eron.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
8Am/n.

Celebrant:
Hef Uw boosheid op
van ons, bezoek ons
met Uw verlossing en
vergeef onze zonden.

Pi;precbuteroc:
8Wli ;mpekjwnt ;ebolharon: jempensini qen
pekoujai: ouoh ,a
nennobi nan ;ebol.

Gelovigen:
Amen,
Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
Heer ontferm U.

Pilaoc:
;Am/n:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con.

###

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
 ﻗـﺮر.ﺣﻤﻨﺎ
َ اﻟﻠـﻬﻢ ار
 ﺗـﺮاءف.ﻟﻨـﺎ رﺣﻤـ ﱠﺔ
.ﻋﻠﻴﻨــﺎ

.ﺁﻣﻴـــﻦ

.ﺁﻣﻴـــﻦ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وﺏﺎرآﻨــﺎ واﺣﻔﻈﻨــﺎ
.واﻋﻨـــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴــﻦ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻚ
َ وارﻓـــﻊ ﻏﻀ َﺒــ
 واﻓـﺘـﻘـﺪﻧـــﺎ.ﻋﻨـــﺎ
 وإﻏـﻔــﺮ.ﻚ
َ ﺹـ
ِ ﺏﺨﻼ
.ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧـــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
،ﺁﻣﻴــﻦ
،ﻳﺎرب ارﺣ ْــﻢ
،ﻳﺎرب ارﺣ ْــﻢ
.ﻳﺎرب ارﺣ ْــﻢ
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Tijdens de Metten in de vasten van Nineveh
en alle dagen van de Grote Vasten behalve
zaterdag en zondag, worden de profetieën
gelezen, gevolgd door de volgende litanieën:

وﻓﻲ ﺹــﻮم ﻳــﻮﻧـﺎن وﻓﻲ أﻳـﺎم اﻟﺼــﻮم
اﻟﻜﺒﻴــﺮ؛ دون اﻟﺴﺒــﻮت واﻵﺣﺎد؛ ﺗُـﻘــﺮأ
:اﻟﻨﺒـﻮات وﺏﻌـﺪهــﺎ هـــﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒـــﺎت

Celebrant:
Laat ons knielen.

Pi;precbuteroc:
Klinomen ta gonata.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Gelovigen:
Ontferm U over ons o
God de Vader, de
Pantokrator.

Pilaoc:
Nai nan V] ;Viwt
pipantokratwr.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ارﺣﻤﻨــﺎ ﻳــﺎ اﻟﻠـﻪ
.ﻞ
اﻵب ﺿﺎﺏـﻂ اﻟﻜ ﱢ

Celebrant:
Laat ons opstaan en
weer knielen.

Pi;precbuteroc:
;Anactwmen ;klinomen
ta gonata.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ
وﻧﺤﻨـﻲ
ﻒ
ُ ﻧـﻘــــ
.رآﺒﻨــﺎ

Gelovigen:
Ontferm U over ons o
God onze Verlosser.

Pilaoc:
Nai nan V] Pencwt/r.

Celebrant:
Laat ons weer opstaan
en weer knielen.

Pi;precbuteroc:
Ke ;anactwmen: ;klinomen ta gonata.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ
ﺛــﻢ ﻧﻘـــﻒ وﻧﺤﻨـﻲ
.رآﺒﻨــــﺎ

Gelovigen:
Ontferm U over ons o
God, ontferm U over
ons.

Pilaoc:
Nai nan V] ouoh nai
nan.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Gij die lankmoedig
zijt, rijk aan ontferming en waarachtig,

Piref;wou;nh/t:
pim/s
;nnai
;n;al/yinoc:

va
ouoh

.ﻧﺤﻨﻲ رآﺒﻨــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ارﺣﻤﻨــﺎ ﻳــﺎ اﻟﻠـﻪ
.ﻣﺨـﻠﺼﻨــﺎ

ارﺣﻤﻨــﺎ ﻳــﺎ اﻟﻠـﻪ
.ﺛــﻢ ارﺣﻤﻨــﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
أﻳﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳـﻞ اﻷﻧـﺎة
اﻟﻜﺜــﻴـ ُﺮ اﻟـﺮﺣـﻤـ ٍﺔ
،اﻟﺤــﻘـﻴﻘــﻲ
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[i ;nnen]ho nem nentwbh
;ntoten: [i ;ntenparakl/cic ;ntoten: nem
tenmet;anoi;a: nem penouwnh ;ebol: ;e;hr/i ;ejen
pekma;nerswousi |e|y|u
;natywleb ;nte ;tve.
Marener;pem;psa ;mpicwtem ;nte nekeuaggelion
|e|y|u: ouoh ;nten;areh
;enekentol/ nem nekouahcahni.

اﻗــﺒـﻞ ﺱـــﺆاﻻﺗـﻨـﺎ
 اﻗﺒــﻞ،وﻃﻠﺒﺎﺗﻨـﺎ ﻣﻨـﺎ
،إﺏـﺘـﻬـــﺎﻟﻨـﺎ ﻣــﻨـﺎ
وﺗﻮﺏـﺘـﻨﺎ واﻋـﺘﺮاﻓـﻨـﺎ
ﻚ
َ ﻋـــﻠﻲ ﻣـــﺬﺏـﺤــ
اﻟ ُﻤﻘــــﺪس ﻏــــﻴـﺮ
.اﻟــﺪﻧـﺲ اﻟﺴﻤﺎﺋﻲ
ﻓﻠﻨﺴﺘﺤــﻖ ﺱﻤــﺎع
،أﻧﺎﺟﻴـﻠـﻚ اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ
ك
َ وﻧﺤﻔــﻆ وﺹﺎﻳـﺎ
.ك
َ وأواﻣــﺮ

Ouoh
;nten]outah
;nq/tou ;n;hr/i qen se
nem ce nem map: qen
P|,|c I|/c Pen_.

وﻧﺜﻤـﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺏﻤﺎﺋـﺔ
،وﺱــﺘـﻴـﻦ وﺛﻼﺛﻴـﻦ
ﺏﺎﻟﻤﺴـﻴـﺢ ﻳﺴــﻮع
.ر َﺏﻨـَــﺎ

Diaken:
Bid voor de levenden.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
zwntwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk o Heer de
zieken onder Uw volk,
bezoek hen met Uw
genade en erbarmen,
genees hen.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nn/;etswni ;nte peklaoc:
;eakjempousini qen hannai: nem hanmetsenh/t
matal[wou.

neem onze smekingen
en gebeden aan; aanvaard onze verzoeken,
onze bekering en onze
biecht op Uw heilig,
smetteloos en hemels
altaar.
Mogen wij waardig
zijn om naar Uw
Heilige Evangeliën te
luisteren en laat ons
Uw geboden en voorschriften bewaren.
Dat wij daarin vrucht
mogen voortbrengen,
honderdvoudig, zestigvoudig en dertigvoudig,
in Christus Jezus onze
Heer.

ﺹﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
.اﻷﺣﻴــﺎء

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻳـــــﺎرب
اذآـﺮ
،ﻣـــﺮﺿﻰ ﺵﻌﺒـــﻚ
اﻓﺘﻘـــﺪهـﻢ ﺏﺎﻟﻤــﺮاﺣﻢ
واﻟـــﺮأﻓــــــــــــــﺎت
.اﺵﻔﻬـــﻢ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﻃﻠﺒـﺔ اﻟﺼـﻮم اﻟﻜﺒﻴـﺮ
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Diaken:
Bid voor de zieken.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
nocoutwn.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, onze
vaders en broeders die
op reis zijn, breng hen
veilig en wel terug
naar hun huizen.

Pi;precbuteroc:

;Ari;vmeu;i P_ ;nnenio]
nem nen;cn/ou ;etause ;e;psemmo: matacywou ;en/;ete nouou ;mmanswpi qen
ouhir/n/ nem ououjai.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻳـــــــﺎرب
اذآـﺮ
ﺁﺏﺎءﻧــــﺎ وإﺧﻮﺗﻨــــﺎ
 ردهـﻢ،اﻟﻤﺴﺎﻓـﺮﻳــﻦ
إﻟﻰ أوﻃﺎﻧﻬـﻢ ﺏﺴﻼﻣ ٍﺔ
.وﻋــﺎﻓﻴــ ٍﺔ

Diaken:
Bid voor de reizigers.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;apod/mwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
.اﻟﻤﺴـﺎﻓـﺮﻳــﻦ

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Laat ons knielen…

Pi;precbuteroc:
Klinomen ta gonata...

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
hemelwinden en de
vruchten van de aarde,
zegen ze.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nni;;a/r
;nte ;tve: nem nikarpoc
;nte ;pkahi: ;cmou ;erwou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب أهـﻮﻳـﺔ
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
اﻟﺴﻤـﺎ ِء وﺛﻤـﺮات
.ض ﺏﺎرآﻬـﺎ
ِ اﻷر

Diaken:
Bid voor gunstige wind
en de vruchten van de
aarde.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;agaywn ;a;erwn ke twn
karpwn t/c g/c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠـــﻮا ﻣـﻦ أﺟـﻞ
.اﻟﻤﺮﺿﻰ

.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

...ﻧﺤﻨﻲ رآﺒﻨـﺎ

ﺹﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻬـﻮاء
.ض
ِ وﺛﻤـﺎر اﻷر
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Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
wateren van de rivieren, zegen ze. Doe
deze naar hun maat
toenemen, volgens Uw
genadegaven.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnimwou
;nte ;viaro: ;cmou ;erwou
;anitou ;e;pswi kata
nousi: kata v/;ete vwk
;n;hmot:

Diaken:
Bid voor de toename
van de wateren van de
rivieren naar hun maat.

Pidiakwn:

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, het
zaad, het kruid en het
veldgewas, zegen ze.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnici]
nem nicim nem nirwt ;nte
;tkoi: ;cmou ;erwou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
اذآـﺮ ﻳﺎرب اﻟـﺰروع
واﻟﻌﺸــﺐ وﻧﺒـــﺎت
. ﺏﺎرآﻬـﺎ.اﻟﺤﻘـﻞ

Diaken:
Bid voor gunstige
regen en voor de
planten van de aarde.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;agaywn ;u;etwn ke twn
;cporimwn t/c guc.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Laat ons knielen…

Pi;precbuteroc:
Klinomen ta gonata...

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ

;Proceuxacye ;uper twn

t/c cummetrou ;anabacewc
twn notamiwn ;udatwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
اذآـﺮ ﻳــﺎرب ﻣﻴـﺎﻩ
، ﺏﺎرآﻬـــﺎ.اﻟﻨﻬــــــﺮ
أﺹﻌـﺪهﺎ آﻤﻘـﺪارهﺎ
.آﻨﻌﻤﺘـﻚ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
ﺹﻌــﻮد ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻨﻬـﺮ
.آﻤﻘـﺪارهﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺼﺎﻟﺤـﺔ
.وزروﻋﺎت اﻷرض
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

...ﻧﺤﻨﻲ رآﺒﻨـﺎ
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Celebrant:
Gedenk, o Heer, het
heil van mens en dier.

Pi;precbuteroc:

Diaken:
Bid voor het heil van
mens en dier.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
cwt/riac an;yrwpwn ke
kt/nwn.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, het
heil van deze heilige
plaats die U toebehoort, alle plaatsen en
alle kloosters van onze
orthodoxe vaders.

Pi;precbuteroc:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Diaken:
Bid voor het heil van
de wereld en deze stad.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
cwt/riac tou kocmou
ke t/c polewc taut/c.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, Uw
dienaar, de koning (de
leider) van ons land,
behoed hem in vrede,
rechtvaardigheid
en
macht.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeui P_ ;mpiouro
;nte penkahi pekbwk:
;areh ;erof qen ouhir/n/
nem oumeym/i nem oumetjwri.

;Ari;vmeu;i P_ ;n;tcwt/ria
nnirwmi nem nitebnwou;i.

;Ari;vmeui P_ ;n;tcwt/ri;a

;mpaitopoc eyouab ;ntak
vai: nem topoc niben: nem
monact/rion niben ;nte
nenio] ;noryodoxoc.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
اذآـﺮ ﻳـﺎرب ﺧﻼص
.اﻟﻨـــﺎس واﻟــﺪواب

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠـــﻮا ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﻧﺠـــــﺎة اﻟﻨــــﺎس
.واﻟـــــﺪواب
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

اذآـﺮ ﻳﺎرب ﺧﻼص
هـﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﻘـﺪس
اﻟــــﺬي ﻟــﻚ وآﻞ
اﻟﻤﻮاﺿﻊ وآﻞ دﻳﺎرات
.ﺁﺏﺎﺋﻨـــﺎ اﻷرﺛﻮذآﺴﻴﻴﻦ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠـــﻮا ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﺧﻼص اﻟﻌﺎﻟـﻢ وهـﺬﻩ
.اﻟﻤﺪﻳﻨـــــﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻳـــــﺎرب
اذآـﺮ
ﻣﺤﺒﻲ
رؤﺱﺎءﻧــﺎ
 إﺣﻔﻈﻬـﻢ ﻓﻲ.اﻟﻤﺴﻴﺢ
.ﺱﻼﻣﺔ وﻋـﺪل

88

Het offeren van de wierook – Litanieën Grote Vasten

Diaken:
Bid
voor
onze
koningen (leiders), die
Christus liefhebben.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
vilo,rictwn ;/mwn bacilewn.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Laat ons knielen…

Pi;precbuteroc:
Klinomen ta gonata...

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
ballingen, red hen
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeui P_ ;nn/etauere,malwteuin ;mmwou:
nahmou t/rou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻳــــﺎرب
اذآـﺮ
 ﻧﺠﻬـﻢ.اﻟ َﻤﺴﺒﻴـﻴـﻦ
.ﺟﻤﻴﻌـًﺎ

Diaken:
Bid voor de ballingen.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
e,malwtwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, onze
vaders en broeders die
ontslapen en heengegaan zijn in het
orthodoxe
geloof,
schenk hun zielen de
eeuwige rust.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeui P_ ;nnenio]
nem nen;cn/ou ;etauenkot: au;mton ;mmwou
qen ;vnah] ;noryodoxoc:
memton
;nnou'u,/
t/rou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ
اذآـﺮ ﻳــﺎرب ﺁﺏﺎءﻧـﺎ
اﻟﺬﻳـــﻦ
وإﺧﻮﺗﻨــﺎ
رﻗـــﺪوا وﺗﻨﻴﺤـــﻮا
اﻹﻳﻤــــــــﺎن
ﻓﻲ
 ﻧﻴَــّﺢ،اﻷرﺛﻮذوآﺴﻲ
.ﻧﻔـﻮﺱَﻬــﻢ أﺟﻤﻌﻴـﻦ

Diaken:
Bid voor degenen die
ontslapen zijn.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
koim/yentwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠـــﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
ﻣﺤﺒﻲ
رؤﺱﺎءﻧﺎ
.اﻟﻤﺴﻴﺢ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

...ﻧﺤﻨﻲ رآﺒﻨـﺎ

ﺹﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
.اﻟ َﻤﺴﺒﻴـﻴﻦ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

ﺹﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
.اﻟـﺮاﻗـــﺪﻳـــﻦ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﻃﻠﺒـﺔ اﻟﺼـﻮم اﻟﻜﺒﻴـﺮ
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Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, hen
die u deze offergaven
hebben opgedragen en
hen voor wie zij
worden opgedragen en
hen door wie zij
worden opgedragen;
geef hun allen het
hemelse loon.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nn/;etau;ini
nak
;eqoun
;nnaidwron: nem n/;etau;enou ;ejwou: nem
n/;etau;enou ;ebol hitotou: moi nwou t/rou
;mpibe,e pi ;ebol qen
niv/ou;i.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
اذآـﺮ ﻳﺎرب اﻟﺬﻳـﻦ
ﻗﺪﻣـﻮا ﻟـﻚ هـﺬﻩ
اﻟﻘـﺮاﺏﻴــﻦ واﻟـﺬﻳـﻦ
ﻗُـﺪﻣﺖ ﻋﻨﻬﻢ واﻟـﺬﻳـﻦ
،ﻗُـﺪﻣﺖ ﺏﻮاﺱﻄﺘﻬــﻢ
ﻄﻬﻢ آﻠﻬـﻢ اﻷﺟـ َﺮ
ِ أﻋ
.اﻟـﺬي ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮات

Diaken:
Bid voor de offers en
offergaven.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
yuciac ;/mwn ;procverontwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Celebrant:
Laat ons knielen…

Pi;precbuteroc:
Klinomen ta gonata...

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, hen
die gebukt gaan onder
nood en verdrukking,
red hen van hun
tegenspoed.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nn/ethejhwj qen ni;yli'ic nem
ni;anagk/: nahmou ;ebolqen nouhojej t/rou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
اذآـﺮ ﻳـــــــــﺎرب
ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻀﺎﻳـﻘـﻴـﻦ
،اﻟﺸـﺪاﺋـﺪ واﻟﻀﻴﻘـﺎت
ﺧﻠﺼﻬــﻢ ﻣـﻦ ﺟﻤﻴـﻊ
.ﺵـﺪاﺋـﺪهــــــﻢ

Diaken:
Bid voor degenen die
in verdrukking zijn.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;ylibomenwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

ﺹﻠــﻮا ﻣــﻦ أﺟـﻞ
.اﻟﺼﻌﺎﺋـﺪ واﻟﻘﺮاﺏﻴـﻦ

.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

...ﻧﺤﻨﻲ رآﺒﻨـﺎ

ﺹﻠــﻮا ﻣــﻦ أﺟـﻞ
.اﻟﻤﺘﻀﺎﻳﻘـﻴـﻦ
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Het offeren van de wierook – Litanieën Grote Vasten

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
catechumenen van Uw
volk, ontferm U over
hen.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnikat/,oumenoc ;nte peklaoc
nai nwou

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻳـــــﺎرب
اذآـﺮ
،ﻣﻮﻋﻮﻇﻲ ﺵﻌﺒــﻚ
.ارﺣﻤﻬـــﻢ

Diaken:
Bid voor de catechumenen.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
kat/,oumenwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Bevestig hen in het
geloof in U.

Pi;precbuteroc:
Mat,rou qen ninah]
;eqoun ;erok.
Cwjp niben ;mmetsamse ;idwlon: hitou ;ebolqen nouh/t.
Peknomoc tekho] nekentol/:
nekmeym/i:
nekouahcahni eyouab:
matajrwou ;n;qr/i qen
pouh/t.
M/ic nwou eyroucouen
;ptajro ;nnicaji etauerkatat/jin ;mmwou ;nq/tou

Ontwortel alle overblijfselen van afgoderij uit hun harten.
Bevestig in hun hart
Uw wet, Uw vreze,
Uw geboden, Uw
waarheden en Uw
heilige voorschriften.
Geef hun dat zij de
standvastigheid van de
woorden die tot hen
gepredikt
worden
mogen kennen.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

ﺹﻠــﻮا ﻣــﻦ أﺟـﻞ
.اﻟﻤﻮﻋــﻮﻇﻴـﻦ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ن
ِ ﺛﺒﺘﻬــﻢ ﻓﻲ اﻹﻳﻤـﺎ
.ﻚ
َ ﺏـــــ
آـﻞ ﺏﻘﻴـﺔ ﻋﺒـﺎدة
اﻷوﺛــﺎن إﻧـﺰﻋﻬـﺎ
.ﻣـﻦ ﻗﻠــﻮﺏﻬــــﻢ
، ﺧﻮﻓـــﻚ،ﻧﺎﻣﻮﺱــﻚ
، ﺣﻘﻮﻗــﻚ،وﺹﺎﻳـﺎك
أواﻣـــﺮك اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ
.ﺛﺒﺘﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗﻠــﻮﺏﻬــﻢ
أن
أﻋﻄﻬـــﻢ
ﻳﻌــــﺮﻓـﻮا ﺛﺒـــﺎت
اﻟـــﺬي
اﻟﻜــــﻼم
.ﻋـﻈ ّْــــﻮا ﺏــ ِﻪ
ِو
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رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﻃﻠﺒـﺔ اﻟﺼـﻮم اﻟﻜﺒﻴـﺮ

Laat hen op de vastgestelde tijd, waardig
zijn voor het bad van
de wedergeboorte tot
vergeving van hun
zonden.
Want U bereidt hen
voor om een tempel te
zijn van Uw Heilige
Geest.
Door de genade…

Qen nic/ou de ety/s
marouer;pem;psa ;mpijwkem ;nte piouahemmici:
;e;pjw ;ebol ;nte nounobi.

اﻟـﺰﻣـــﺎن
وﻓﻲ
اﻟﻤﺤــﺪود ﻓﻠﻴﺴﺘﺤﻘـﻮا
اﻟﻤﻴــﻼد
ﺣﻤﻴــــﻢ
ﻟﻐﻔـﺮان
اﻟﺠـﺪﻳـﺪ
.ﺧﻄﺎﻳـﺎهــــﻢ

Ekcob] ;mmwou ;nouervei ;nte pek;pneuma
;eyouab.

إذ ﺗﻌــﺪهــﻢ هﻴﻜـﻼ
.ﻚ اﻟﻘــﺪوس
َ ﺣـ
ِ ﻟـﺮو

Diaken:
Laat ons bidden: Heer
ontferm U.

Pidiakwn:
;Proceuxacye
;ele;/con.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Qen pi;hmot...

.... ﺏﺎﻟﻨﻌـﻤــﺔ

Kuri;e

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠــﻮا ﺟﻤﻴﻌــــــ ًﺎ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

###
Gebed voor het Heilig Evangelie أوﺵﻴــﺔ اﻹﻥﺠﻴـــﻞ اﻟﻤﻘـــﺪس
De celebrant maakt het kruisteken over de
wierookdoos, legt drie lepels wierook in het
wierookvat en bidt het Gebed voor het Heilig
Evangelie.

 ﻳﺮﺵـﻢ،ﻳﻘـﺪم اﻟﺸﻤـﺎس اﻟﺸﻮرﻳـﺔ ﻟﻠﻜـﺎهـﻦ
اﻟﻜﺎهـﻦ ﺹﻨـﺪوق اﻟﺒﺨـﻮر ﺏﻌـﻼﻣـﺔ اﻟﺼﻠﻴـﺐ
وﻳﻀـﻊ ﻓﻲ اﻟﺸـﻮرﻳـﺔ ﺛـﻼث أﻳﺎد ﺏﺨــﻮر
.وﻳﺼﻠﻲ أوﺵﻴـﺔ اﻹﻧﺠﻴــﻞ

Celebrant:
Laat ons bidden.

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

Diaken:
Sta op en bid.

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

.ﺹﻞ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼ ِة ﻗــﻔـﻮا
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Het offeren van de wierook – Gebed voor het Heilig Evangelie

De celebrant keert zich naar rechts tot het
westen, maakt eenmaal met het kruis het
kruisteken over de gelovigen en zegt:

ﻳــﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻥﺎﺣﻴـﺔ اﻟﺸﻌـﺐ ﻓﻲ إﺗﺠـﺎﻩ
 ﺛـﻢ ﻳــﺮﺵــﻢ اﻟﺸﻌــﺐ ﺑﻌﻼﻣـﺔ،اﻟﻐـــﺮب
:اﻟﺼﻠﻴــﺐ وﻳﻘــﻮل

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺣـﻚ
ِ وﻟـﺮو

De celebrant kust het kruis en geeft het aan
de diaken. Hij neemt het wierookvat en bidt
het Gebed voor het Heilig Evangelie.

.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜ ﱢ

ﻳُـﻘـﺒـﻞ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺼـﻠﻴـﺐ وﻳﻌﻄﻴـﻪ ﻟﻠﺸﻤـﺎس
ﺛــﻢ ﻳــﺄﺥـﺬ اﻟﻤﺠﻤـﺮة وﻳﺼـﻠﻲ أوﺵﻴــﺔ
:اﻹﻥﺠــﻴــﻞ

Celebrant:
O Meester en Heer
Jezus Christus, onze
God, die gezegd heeft
tot Zijn heilige en
eerwaardige discipelen
en Zijn reine apostelen:
“Talrijke profeten en
rechtvaardigen hebben
verlangd te zien wat u
ziet en hebben het niet
gezien, en te horen wat
u hoort en hebben het
niet gehoord.

Pi;precbuteroc:
;Vn/b ;P[oic I/couc
Pi,rictoc
Pennou]:
v/;etafjoc ;nnefagioc
ettai/out ;mmay/t/c
ouoh ;n;apoctoloc |e|y|u.
Je hanm/s ;m;prov/t/c
nem han;ym/i auer;epiyumin ;enau ;en/;etetennau
;erwou
ouoh
;mpounau: ouoh ;ecwtem
;en/;etetencwtem ;erwou
ouoh ;mpoucwtem.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴـ ُﺪ اﻟـﺮ
،ع اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟ ُﻬﻨـﺎ
َ ﻳﺴـﻮ
ل ﻟﺘﻼﻣﻴـﺬﻩ
َ اﻟـﺬي ﻗـﺎ
اﻟﻘﺪﻳﺴﻴـﻦ اﻟﻤﻜـﺮﻣﻴـﻦ
:ورﺱﻠـ ِﻪ اﻷﻃﻬــﺎ ِر

Maar U, zalig zijn uw
ogen, omdat zij zien, en
zalig zijn uw oren,
omdat zij horen.”

;Nywten de ;wouni;a tou
;nn;etenbal je cenau:
nem netenmasj je
cecwtem.

أﻣﺎ أﻧﺘــﻢ ﻓﻄـﻮﺏﻲ
ﺼﺮ
ِ ﻷﻋﻴﻨﱢـﻜﻢ ﻷﻧﻬﺎ ُﺗﺒ
وﻵذاﻧﱢـﻜــــﻢ ﻷﻧﻬـــﺎ
".ﺴﻤَـــﻊ
ْ ﺗَـ

"إن أﻧﺒﻴﺎ ًء وأﺏـﺮارًا
آﺜﻴـﺮﻳـﻦ إﺵﺘﻬـﻮا أن
ﻳـﺮوا ﻣﺎ أﻧﺘـﻢ ﺗَـﺮ ْون
 وأن،وﻟـــﻢ ﻳــــﺮوا
ﻳﺴﻤﻌـﻮا ﻣــﺎ أﻧﺘــﻢ
وﻟـــﻢ

ﺗﺴﻤﻌــــﻮن
.ﻳﺴﻤﻌـﻮا

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – أوﺵﻴـﺔ اﻹﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤﻘـﺪس
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Maak ons waardig naar
Uw Heilige Evangeliën
te luisteren en ernaar te
handelen
door
de
voorbeden van Uw
heiligen.

;Marener;pem;psa ;ncwtem
ouoh
;e;iri
;nnekeuaggelion eyouab qen
nitwbh ;nte n/eyouab
;ntak.

ﻓﻠﻨﺴﺘﺤـﻖ أن ﻧﺴ َﻤـ َﻊ
ﻞ ﺏﺎﻧﺎﺟﻴـﱢﻠـﻚ
َ وﻧﻌ َﻤـ
ت
ِ اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ ﺏﻄﻠﺒـﺎ
.ﻗـﺪﻳﺴﻴــــﻚ

Diaken:
Bid voor het Heilig
Evangelie.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper tou
;agiou euaggeliou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟــ
.ﻞ اﻟﻤﻘــﺪس
ِ اﻹﻧﺠﻴــ

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk ook, onze
Meester, allen die ons

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i de on Penn/b
;nouon niben ;etauhonhen
nan ;eerpoumeu;i: qen
nen]ho nem nentwbh
;eten;iri ;mmwou ;e;pswi
harok P_ Pennou].
N/;etauersorp ;nenkot
ma;mton nwou: n/etswni matal[wou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ُأذآـﺮ أﻳﻀًﺎ ﻳﺎ ﺱﻴـ َﺪﻧﺎ
ﻞ اﻟـﺬﻳـﻦ أﻣﺮوﻧﺎ أن
آﱢ
ﻓﻲ
ﻧــﺬآـﺮهُـــــﻢ
ﺗﻀﺮﻋﺎﺗﱢـﻨﺎ وﻃﻠﺒﺎﺗﱢـﻨﺎ
اﻟﺘﻲ ﻧﺼﻌـﺪهـﺎ إﻟﻴـﻚ
.ب إﻟ ُﻬﻨــﺎ
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮ

Je ;nyok gar pe penwnq
t/rou: nem penoujai
t/rou: nem tenhelpic
t/rou: nem pental[o
t/rou: nem ten;anactacic t/ren.

ﻷﻧــﻚ أﻧﺖ ﺣﻴـﺎﺗُـﻨـﺎ
ﺹﻨــﺎ
ُ  وﺧﻼ،آُـِﻠﻨـﺎ
 ورﺟــﺎؤﻧـــﺎ،آُـِﻠﻨـﺎ
 وﺵﻔــﺎؤﻧـــــﺎ،آُـﻠ ِﻨـــﺎ
آُـﻠ ِﻨـــﺎ وﻗﻴـﺎﻣﺘُـﻨــــﺎ
.آُـِﻠﻨـــﺎ

gevraagd hebben om hen
te gedenken in onze
gebeden en smekingen,
die wij tot U, o Heer,
onze God opheffen.
Geef hun die ons voorgingen en ontslapen
zijn, de eeuwige rust en
genees de zieken,
want U bent ons aller
leven, ons aller verlossing, ons aller hoop,
ons aller genezing, en
ons aller verrijzenis.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

اﻟـــﺬﻳــــﻦ ﺱﺒﻘــــــﻮا
،ﻓـــﺮﻗـــﺪوا ﻧﻴﺤﻬـــﻢ
،اﻟﻤـﺮﺿﻲ إﺵﻔﻬـــﻢ
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ﻳﻜﻤـﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻄﻠﺒـﺔ ﺱــــﺮًا

De celebrant bidt in stilte:

En tot U zenden wij
omhoog glorie, eer en
aanbidding met Uw
Goede Vader en de
Levengevende
en
Wezensgelijke Heilige
Geest.
Nu en altijd…

Ouoh ;nyok petenouwrp
nak ;e;pswi: ;mpi;wou nem
pitai;o nem ];prockun/cic: nem Pekiwt ;n;agayoc nem Pi|p|na ;eyoyb
;nreftanqo: ouoh ;n;omooucioc nemak.
}nou nem ;nc/ou...

ﺖ اﻟـﺬي ﻧُــﺮﺱـﻞ
َ واﻧ
ﻚ إﻟﻰ ﻓـﻮق اﻟﻤﺠـﺪ
َ ﻟـ
،واﻹآـﺮام واﻟﺴﺠـﻮد
ﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ
َ ﻣﻊ أﺏﻴـ
واﻟـــﺮوح اﻟﻘـــﺪس
ﻚ
َ اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟـ
… اﻵن وآﻞ أوان

###
Een tweede Gebed voor het Heilig
Evangelie dat gebeden kan worden in plaats
van het voorgaande:

Celebrant:
O Meester en Heer
Jezus Christus, onze
God, die Zijn heilige en
eerwaardige discipelen
en Zijn reine apostelen
gezonden heeft tot de
hele wereld,
om te prediken het
Evangelie van Uw
Koninkrijk en om alle
natiën Uw ware kennis
te onderrichten.
Wij vragen U, onze
Meester, de oren van
onze harten te openen,
zodat
wij
kunnen
luisteren naar Uw
Heilige Evangeliën.

أوﺵﻴــﺔ اﻹﻧﺠﻴــﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻘــﺎل ﻋــﻮض
:اﻷوﻟﻲ ﻣﺘـﻰ أراد اﻟﻜـﺎهــﻦ

Pi;precbuteroc:
;Vn/b P[oic I/couc
Pi,rictoc
Pennou]:
v/;etafouwrp ;nnef;agioc
ettai/out ;mmay/t/c:
ouoh ;n;apoctoloc |e|y|u:
;ebolqen pikocmoc t/rf.
Ehiwis ;mpieuaggelion
;nte tekmetouro: nem
;e];cbw ;nnieynoc t/rou:
;eqoun ;epek;emi ;mm/i.

ﻞ
ِ ﻳﻜــــﺮزوا ﺏﺈﻧﺠﻴـ
 و ُﻳﻌﻠﻤـﻮا.ﻚ
َ ﻣﻠﻜـﻮ ِﺗـ
ﻚ
َ آـﻞ اﻷﻣـ ِﻢ ﻣﻌـﺮﻓﺘَـ
.َاﻟﺤﻘﻴﻘـﻴـﺔ

}en]ho ;erok Penn/b
;aouwn ;nnimasj ;nte
nenh/t:
;e;pjincwtem
;enekeuaggelion eyouab.

،ﻧﺴـﺄﻟﻚ ﻳـﺎﺱﻴـ َﺪﻧـﺎ
ن ﻗـﻠﻮﺏِـﻨـﺎ
َ اﻓﺘـﺢ ﺁذا
ﻟﻜـﻲ ﻧﺴﻤـ َﻊ أﻧـﺎﺟﻴﻠﻚ
.اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ أﻳﻬـﺎ اﻟﺴﻴـ ُﺪ اﻟـﺮ
،ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴـﺢ إﻟﻬﻨﺎ
اﻟـﺬي أرﺱﻞ ﺗـﻼﻣﻴﺬﻩ
اﻟﻘﺪﻳﺴـﻴـﻦ اﻟﻤﻜﺮﻣـﻴﻦ
ورﺱَﻠـﻪ اﻷﻃﻬـﺎر ﻓﻲ
،اﻟﻌـﺎﻟـﻢ آِﻠــﻪ
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رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – أوﺵﻴـﺔ اﻹﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤﻘـﺪس

Diaken:
Bid voor het Heilig
Evangelie.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper tou
;agiou euaggeliou.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
En open de zintuigen
van onze zielen en laat
ons waardig zijn niet
alleen hoorders, maar
ook daders van Uw
heilige geboden te
zijn,
naar
het
welbehagen van God,
Uw Goede Vader.
Hem, met wie U
gezegend bent, met de
Levengevende Wezensgelijke Heilige Geest.

Pi;precbuteroc:
Ouoh ;aouwn ;nniecy/t/rion ;nte nen'u,/:
ouoh
marener;pem;psa
;nswpi oumonon ;nrefcwtem: alla ;nref;iri on
;nnekouahcahni eyouab:
kata ;p]ma] ;mV]
Pekiwt ;n;agayoc.
Vai ;etek;cmarwout nemaf: nem P|i|p|na eyouab
;nreftanqo ouoh ;n;omooucioc nemak.

Nu en altijd...

}nou nem ;nc/ou...

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟــ
.اﻹﻧﺠﻴــﻞ اﻟﻤﻘــﺪس
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
س
َ ﺣـﻮا
واﻓﺘـﺢ
 وﻟﻨﺴﺘـﺤﻖ،ﺱﻨـﺎ
ِ ﻧﻔـﻮ
ن ﻟﻴـﺲ ﻓﻘـﻂ
َ أن ﻧﻜــﻮ
ﺏـﻞ
،ﺱـﺎﻣﻌـﻴـﻦ
أﻳﻀـًﺎ
ﻦ
َ ﻋــﺎﻣﻠﻴـ
ك اﻟﻤﻘــﺪﺱـ ِﺔ
َ ﺏـﺄواﻣـ ِﺮ
َآﻤﺴـﺮة اﻟـﻠــﻪ أﺏﻴـﻚ
.اﻟﺼـﺎﻟﺢ
ﺖ
َ هـﺬا اﻟـﺬي أﻧ
ك ﻣﻌـﻪ ﻣـﻊ
ﻣﺒـﺎر ﱡ
اﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ
.ﻚ
َ اﻟﻤﺴـﺎوي ﻟـ

... اﻵن وآـﻞ ﺁوان

###
Het Heilig Evangelie
De psalm wordt door de diaken gezongen in
het Koptisch, voorafgegaan door:

Een psalm van David.
Halleluja.

اﻹﻥﺠﻴــﻞ اﻟﻤﻘــﺪس
ﺛـــﻢ ﻳﻄـﺮح اﻟﺸﻤــﺎس اﻟﻤﺰﻣـﻮر ﻗﺒﻄﻴــﺎ
:ﺏﻌــﺪ هـــﺬﻩ اﻟﻤﻘــﺪﻣــﺔ

"almoc tw Dauid.
All/loui;a.

.ﻣـﺰﻣـــــﻮر ﻟــﺪاود
.هﻠـﻠﻴـﻠﻮﻳــﺎ
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Indien de patriarch aanwezig is, wordt na de
psalm het volgende gezegd:

Dat zij Hem verhogen
in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in
de raad der oudsten,
want
Hij
maakt
geslachten talrijk als
een
kudde.
De
oprechten zien het en
verheugen zich.
De
Heer
heeft
gezworen
en
het
berouwt Hem niet: Gij
zijt priester in eeuwigheid naar de ordening
van Melchisedek.
De Heer is aan uw
rechterhand,
onze
heilige
vader
de
patriarch, paus abba
(…)*, de Heer beware
uw leven, Halleluja.

Marou[acf qen ;tek;kl/cia ;nte peflaoc:
ouoh marou;cmou ;erof hi
;tkayedra ;nte ni;precbuteroc:
je af,w ;noumetiwt
;m;vr/] ;nhan;ecwou: eu;enau ;nje n/;etcoutwn
ouoh eu;eounof:

ﻓﻲ
ﻓﻠﻴــﺮﻓﻌـﻮﻩ
،آﻨﻴﺴــ ِﺔ ﺵﻌﺒــﻪ
ﻋﻠﻲ
وﻟﻴﺒﺎرآﻮﻩ
،خ
ِ ﻣﻨـﺎﺏــ ِﺮ اﻟﺸﻴــﻮ

afwrk ;nje P_ ouoh
;nnefouwm ;n;hy/f: je
;nyok pe ;vou/b sa ;eneh:
kata ;ttaxic ;mMel,icedek.

ب و ﻟـﻦ
ُ أﻗﺴ َﻢ اﻟـﺮ
 أﻧـﻚ أﻧﺖ،ﻳﻨـﺪم
هـﻮ اﻟﻜﺎهــﻦ إﻟﻰ
اﻷﺏــ ِﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﻘـﺲ
.ﻣﻠﺸﻴﺼﺎدق

P_ caouinam ;mmok
peniwt eyouab ;mpatriar,/c papa abba (...).
P_ ef;e;areh ;etekmetwnq: |a|l.

ب ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨــﻚ
ُ اﻟـﺮ
ﻳﺎ أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟﻘــﺪﻳﺲ
اﻟﺒﻄﺮﻳــﺮك اﻟﺒﺎﺏــﺎ
ب
ُ * اﻟـﺮ.(…) اﻷﻧﺒـﺎ
.ﺣﻴﺎﺗــﻚ
ﻳﺤﻔــﻆ
.هـﻠﻠﻴﻠـﻮﻳــﺎ

*Indien een metropoliet of bisschop aanwezig is, wordt het volgende toegevoegd:

En onze vader de
bisschop (metropoliet)
abba (….) de Heer
beware jullie leven.
Halleluja.

،أﻣﺎ إذا آﺎن اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك ﺣـﺎﺿـــﺮًا
.ﺗﻘــﺎل هـﺬﻩ اﻷرﺏـﺎع ﺏﻌـﺪ ﻗـﺮأة اﻟﻤـﺰﻣــﻮر

ﻞ اﺏـ ّْـﻮة
َ ﺟﻌَــ
َ ﻷﻧـﻪ
،ﻣﺜــﻞ اﻟﺨــﺮاف
ن
َ ﺼ ُﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤـﻮ
ِ ﻳُﺒ
.ن
َ وﻳﻔــﺮﺣـــﻮ

*أﻣﺎ إذا آﺎن اﻵب اﻟﻤﻄـﺮان أو اﻷﺱﻘـﻒ
:ﺣﺎﺿـﺮا ﻳﻀـﺎف إﻟﻰ اﻷرﺏـﺎع اﻟﺴـﺎﺏﻘـﺔ

Nem peniwt ;n;epickopoc
(;mm/tropolit/c) abba
(...).
P_
ef;e;areh
;epetenwnq. A|l.

اﻷﺱﻘـﻒ
وأﺏﻴﻨــﺎ
)اﻟﻤﻄـﺮان( اﻷﻧﺒــﺎ
ب ﻳﺤﻔــﻆ
ُ )…( اﻟـﺮ
. هـﻠﻠﻴﻠـﻮﻳـﺎ،ﺣﻴـﺎﺗـﻜﻤﺎ

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﺱــﺮ اﻹﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤﻘـﺪس
De celebrant kijkt naar het Evangelie,
bewierookt en zegt in stilte:
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ﻳﻠﺘﻔـﺖ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻧﺤــﻮ اﻹﻧﺠﻴـﻞ وﻳﻌـﻄﻲ
:ًاﻟﺒﺨــﻮر وﻳﻘــﻮل ﺱــﺮا

Buig u neer voor het
Evangelie van Jezus
Christus.

Ouwst ;mpieuaggelion
;nte I/couc Pi,rictoc.

اﺱﺠـﺪوا ﻹﻧﺠﻴـﻞ
.ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ

Door de voorbeden van
de psalmist, David de
profeet, o Heer, schenk
ons de vergiffenis van
onze zonden.

Hiten
nieu,/
;nte
piiero'alt/c Dauid:
P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

ت اﻟﻤـﺮﺗـﻞ
ِ ﺏﺼـﻠﻮا
ب
ُ داود اﻟﻨـﺒـﻲ ﻳــﺎر
أﻧﻌـﻢ ﻟﻨــﺎ ﺏﻐﻔــﺮان
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ

Na het lezen van de psalm zingen de
gelovigen een Responsorium van de Psalm
(afhankelijk van de tijd van het jaar).

ﺏﻌـﺪ ﻗـﺮأة اﻟﻤـﺰﻣـﻮر ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌـﺐ ﻣــﺮد
،(اﻟﻤـــﺰﻣــﻮر )ﺣﺴــﺐ اﻟﻤـﻨﺎﺱﺒــﺔ

De celebrant betreedt het heiligdom, maakt
het kruisteken over de wierookdoos, legt
één lepel wierook in het wierookvat, terwijl
hij zegt: “Glorie en eer…”, bewierookt het
Evangelieboek, gedragen door een diaken
die tegenover hem staat, en schrijdt om het
altaar, in stilte biddend het gebed van
Simeon:

 ﻳـﺮﺵـﻢ،وﻳﺼـﻌـﺪ اﻟﻜـﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜـﻞ
 وﻳﻀـﻊ،درج اﻟﺒﺨـﻮر ﺏﻌـﻼﻣـﺔ اﻟﺼﻠﻴـﺐ
:ﻳـﺪ ﺏﺨـﻮر واﺣـﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠـﻤـﺮة وﻳﻘـﻮل
 ﻳﻌﻄـﻲ اﻟﺒﺨـﻮر، ... ﻣﺠـﺪًا وإآـﺮاﻣـًﺎ
ﻟﻺﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤﻘـﺪس اﻟـﺬي ﻳﺤﻤـﻠﻪ اﻟﺸﻤـﺎس
، وﻳـﺪوران ﺣـــﻮل اﻟﻤـﺬﺏــﺢ،أﻣـﺎﻣــﻪ
: وﻳﺼـﻠﻲ ﺹـﻼة ﺱﻤﻌـﺎن اﻟﺸﻴـﺦ

Nu laat Gij, Heer, Uw dienstknecht
gaan in vrede, naar Uw woord, want
mijn ogen hebben Uw heil gezien, dat
Gij bereid hebt voor het aangezicht van
alle volken: licht tot openbaring voor de
heidenen en heerlijkheid voor Uw volk
Israël (Luc.2:29-32 ).

"اﻵن ﻳﺎ ﺱﻴـﺪ ﺗﻄِﻠــﻖ ﻋﺒــﺪك ﺏﺴــﻼ ِم
 ﻷن ﻋﻴﻨﻲ ﻗــﺪ أﺏﺼﺮﺗــﺎ.آﻘــﻮﻟـﻚ
ﺧﻼﺹـﻚ اﻟـﺬي أﻋــﺪدﺗﻪ ﻗــﺪام ﺟﻤﻴــﻊ
 ﻧــﻮر إﻋـﻼن ﻟﻸﻣـﻢ وﻣﺠــﺪًا.اﻟﺸﻌــﻮب
".ﻟﺸﻌﺒــﻚ إﺱــﺮاﺋﻴـــﻞ
( 32 – 29 : 2 ) ﻟــﻮﻗــﺎ

Wanneer de celebrant bij de poort van het
heiligdom aankomt,
bewierookt hij
driemaal richting het Evangelieboek. Hij
bidt in stilte:

ﻄﻲ
ِ  ُﻳﻌ،ﻞ
وﻋـﻨــﺪ وﺹـﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﺏـﺎب اﻟﻬﻴﻜ ﱢ
اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺒﺨــﻮر ﺛــﻼث دﻓﻌـﺎت ﻟﻺﻧﺠﻴــﻞ
:اﻟﻤﻘـﺪس وهـــﻮ ﻳﻘـﻮل ﺱـــﺮًا
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Buig u neer voor het
Evangelie van Jezus
Christus, Zoon van de
levende God, aan Hem
zij de glorie tot in
eeuwigheid.

Ouwst ;mpieuaggelion
;nte I/couc Pi,rictoc
;Ps/ri ;m;Vnou] etonq:
pi;wou naf sa ;eneh.

Dan neemt de celebrant het Evangelieboek
van de diaken over en wendt zich tot de
overige priesters, terwijl hij zegt:

Celebrant:
Maar U, zalig zijn uw
ogen, omdat zij zien,
en zalig zijn uw oren,
omdat zij horen.
Maak ons waardig naar
Uw Heilige Evangeliën
te luisteren en ernaar te
handelen
door
de
voorbeden
van
Uw
heiligen.

ﺛــﻢ ﻳﺄﺧـﺬ اﻟﻜـﺎهـﻦ )اﻟﺒﺸـﺎرة( اﻹﻧﺠﻴـﻞ ﻣﻦ
اﻟﺸﻤـﺎس وﻳـﻠﺘـﻔـﺖ ﺏﻬـﺎ ﻧﺤــﻮ اﻟﻜـﻬﻨـﺔ
:ﻼ
ً وﻳﻘـﺒﻠـﻮﻧﻬـــﺎ و ُﻳـﻜ ِﻤـﻞ ﻗـﺎﺋــ

Pi;precbuteroc:
;Nywten de ;wouni;atou
;nn;etenbal je cenau:
nem netenmasj je
cecwtem.
Marener;pem;psa ;ncwtem
ouoh ;e;iri ;nnekeuaggelion |e|y|u qen nitwbh
;nte n/|e|y|u ;ntak.

De priesters komen naar voren om het
Evangelie te kussen, terwijl ze zeggen:
“Buigt u voor het Evangelie…”.
Dan kust de celebrant het Evangelie en
overhandigt het wierookvat aan zijn
medepriesters die het Evangelieboek
bewieroken.
De celebrant treedt naar voren om het
Evangelie te lezen.

ﻞ
ِ أﺱﺠـﺪوا ﻹﻧﺠﻴــ
ﻳﺴــــﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
إﺏــﻦ اﻟﻠـﻪ اﻟﺤﻲ ﻟــﻪ
.اﻟﻤﺠـﺪ إﻟﻰ اﻷﺏـــﺪ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
أﻣﺎ أﻧﺘــﻢ ﻓﻄـﻮﺏﻲ
ﻷﻋﻴﻨﻜﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﺼﺮ
وﻵذاﻧﻜــﻢ ﻷﻧﻬـــﺎ
.ﺗﺴﻤﻊ

ﻓﻠﻨﺴﺘﺤـﻖ أن ﻧﺴﻤﻊ
وﻧﻌﻤـﻞ ﺏﺎﻧﺎﺟﻴﻠﻚ
اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ ﺏﻄﻠﺒــﺎت
.ﻗﺪﻳﺴﻴـــﻚ

ﺛــﻢ ﻳﺘﻘــﺪم اﻟﻜﻬﻨـﺔ ﻧﺤـﻮ اﻹﻧﺠﻴـﻞ
: وأﺛﻨـﺎء ذﻟـﻚ ﻳﻘـﻮﻟـــﻮن،ﻓﻴﻘﺒﻠــﻮﻧــﻪ
"... "أﺱﺠــﺪوا ﻹﻧﺠﻴــﻞ رﺏﻨـــﺎ ﻳﺴــــﻮع
ﺛـﻢ ُﻳـﻘـﺒﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺒﺸـﺎرة وﻳﻌﻄﻲ
اﻟﻤﺠﻤـﺮة ﻟﻠﻜﺎهـﻦ اﻟﺸـﺮﻳـﻚ إذا وُﺟِــﺪ
. اﻟـﺬي ﻳﻘـﺪم اﻟﺒﺨـﻮر ﻟﻺﻧﺠﻴــﻞ اﻟﻤﻘـﺪس
.ﻳﺘﻘــﺪم اﻟﻜــﺎهـﻦ ﻟﻘــﺮأة اﻹﻧﺠــﻴـﻞ
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رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﺱــﺮ اﻹﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤﻘـﺪس
Indien de patriarch, metropoliet of bisschop
aanwezig is leest hij het Evangelie, terwijl
hij naar het westen kijkt en de dienende
priester het Evangelie bewierookt.
Dan zegt de diaken, terwijl hij rechts bij de
poort van het heiligdom staat:

أﻣـﺎ إذا آﺎن اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك أو اﻟﻤﻄـﺮان أو
 ﻓﻴﻘــﺮأ اﻹﻧﺠﻴـﻞ ﻋﻠﻲ ﺏـﺎب،اﻷﺱﻘـﻒ ﺣﺎﺿـﺮًا
 وأﺛﻨـﺎء ذﻟـﻚ،اﻟﻬﻴﻜـﻞ ووﺟﻬــﻪ إﻟﻰ اﻟﻐــﺮب
. ُﻳـﻘــﺪم اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺒﺨـﻮر ﻟﻺﻧﺠﻴـﻞ
ﻳـﻘـــﻒ اﻟﺸﻤـﺎس راﻓﻌـًﺎ اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﺏﺠـﺎﻧﺐ
:ﺏـﺎب اﻟﻬـﻴﻜـﻞ اﻷﻳﻤـﻦ وﻳﻘــﻮل

Diaken:
Sta op in de vreze
Gods en luister naar
het Heilig Evangelie.

Pidiakwn:
;Ctay/te meta vobou
Yeou ;akoucwmen tou
;agiou euaggeliou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻗﻔـﻮا ﺏﺨـﻮف اﻟﻠـﻪ
ﻟﺴﻤـــﺎع اﻹﻧﺠﻴـــﻞ
.اﻟﻤﻘـــﺪس

Celebrant:
Gezegend Hij die
komt in de naam van
de Heer der machten.
O Heer zegen de
lezing uit het Heilig
Evangelie volgens (..).

Pi;precbuteroc:
;F;cmarwout ;nje v/eyn/ou qen ;vran ;m;P_
;nte nijom:. Kuri;e
;eulog/con ek tou kata
(...) agiou euaggelion
to ;anagnwcma.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

De celebrant bewierookt driemaal naar het
westen en bidt in stilte, terwijl het
Evangelie wordt gelezen:

Gelovigen:
Glorie zij aan U, o
Heer.

Sta op in de vreze Gods en luister naar
het Heilig Evangelie. Een lezing uit het
Evangelie volgens onze leraar St.
(Mattheüs – Markus – Lukas –
Johannes). Zijn zegen zij met ons.

ﻣﺒــﺎرك
ﺏﺎﺱــﻢ

ﻳـﺎرب ﺏـﺎرك اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ اﻹﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤﻘﺪس
(...  ﻟـﻮﻗﺎ،ﻣﻦ )ﻣﺘﻲ

ﺛــﻢ ﻳُـﻌﻄﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺒﺨــﻮر ﻟﻺﻧﺠﻴــﻞ ﺛﻼث
 وﻳﺴﺘﻤــﺮ اﻟﻘــﺎرئ ﻓﻲ،أﻳﺎد ﺟﻬــﺔ اﻟﻐــﺮب
.ﻗـﺮأة اﻹﻧﺠﻴــﻞ

Pilaoc:
Doxa ci Kuri;e.

Lector:

اﻵﺗﻲ
.اﻟـﺮب

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ ﻳــﺎرب
َ اﻟﻤﺠـﺪ ﻟ

:اﻟﻘــﺎرئ
ﻗـﻔـﻮا ﺏﺨــﻮف اﻟﻠـﻪ ﻟﺴﻤـﺎع اﻹﻧﺠﻴــﻞ
 ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﺏﺸـﺎرة اﻹﻧﺠﻴـﻞ.اﻟﻤﻘــﺪس
 أو، ﻣـﺮﻗـﺲ، ﻟــﻮﻗــﺎ،ﻟﻤﻌﻠﻤﻨـﺎ )ﻣﺘﻲ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﻳــﻮﺣﻨـﺎ( ﺏـﺮآـﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻌـﻨـﺎ

100

Het offeren van de wierook – het Heilig Evangelie

Celebrant:
Onze Heer, onze God,
onze Verlosser en ons
aller Koning Jezus
Christus, Zoon van de
levende God, aan Hem
zij de glorie tot in
eeuwigheid.

Pi;precbuteroc:
Pen_ ouoh Pennou]
ouoh Pencwt/r ouoh
Penouro t/ren:
I|/|c P|,|c ;Ps/ri ;m;V]
etonq pi;wou naf sa
;eneh.

Het Evangelie wordt gelezen in het
Koptisch en afgesloten met het volgende:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وإﻟﻬﻨـــﺎ
رﺏﻨـــﺎ
وﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ وﻣﻠﻜﻨـﺎ
ﻳﺴـــﻮع
آﻠﻨـــﺎ
 اﺏـﻦ اﻟﻠــﻪ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
اﻟﺤﻲ ﻟﻪ اﻟﻤﺠــﺪ إﻟﻰ
.اﻷﺏـــﺪ

أﻣـﺎ اﻟﻘـﺎرئ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻋﻨـﺪ اﻹﻧﺘﻬـﺎء ﻣـﻦ ﻗـﺮأة
:اﻹﻧﺠﻴـﻞ ﻳﻘـﻮل

Glorie zij aan onze
God tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

Pi;wou va Pennou] pe
sa ;eneh ;nte ni;eneh
t/rou: ;am/n.

Gelovigen:
Glorie zij aan U, o
Heer.

Pilaoc:
Doxa ci Kuri;e.

اﻟﻤﺠـﺪ ﻹﻟﻬﻨـﺎ إﻟﻰ
.أﺏـﺪ اﻵﺏـﺪﻳـﻦ ﺁﻣـﻴﻦ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻚ ﻳــﺎرب

Bij het slot van het Evangelie bewierookt de
celebrant driemaal het Evangelieboek,
terwijl hij in stilte bidt:

ﻓﻲ اﻟﺨﺘـﺎم ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺒﺨــﻮر
 وﻳﺴﺘﻤــﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻓﻲ،ﻟﻺﻧﺠﻴــﻞ ﺛﻼث أﻳــﺎد
.ًاﻟﺼﻼة ﺱــﺮا

En aan U komt van iedereen
eenstemmig toe: verheerlijking, glorie,
eer, grootheid en aanbidding, met Uw
Goede Vader en de Levengevende
Wezensgelijke Heilige Geest.
Nu en altijd…

وأﻧﺖ اﻟـﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ اﻟﺘﻤﺠﻴـﺪ ﺏﺼﻮت
واﺣـﺪ ﻣـﻦ آﻞ أﺣـﺪ اﻟﻤﺠـﺪ واﻹآﺮام
واﻟﻌﻈﻤـﺔ واﻟﺴﺠـﻮد ﻣﻊ أﺏﻴـﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ
.واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻚ
.... اﻵن وآﻞ ﺁوان

De psalm wordt gelezen in het Nederlands
met de volgende introductie:

 وهـﺬﻩ هـﻲ،ﻳﻘـﻮم اﻟﻘـﺎرئ ﺏﻘـﺮأة اﻟﻤـﺰﻣــﻮر
:ﻣﻘـﺪﻣـﺔ اﻟﻤـﺰﻣـﻮر
، ﻣـﻦ ﻣـﺰاﻣﻴــﺮ داود اﻟﻨـﺒﻲ:اﻟﻘـﺎرئ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺏـﺮآـﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ

Lector: Uit de psalmen van David de
profeet, zijn zegen zij met ons. Amen.

رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – ﺱــﺮ اﻹﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤﻘـﺪس
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Indien de patriarch aanwezig is, wordt na de
psalm het volgende gezegd:

،ًأﻣﺎ إذا آﺎن اﻵب اﻟﺒﻄــﺮﻳــﺮك ﺣﺎﺿـﺮا
:ﻳﻘـﺎل ﺏﻌـﺪ اﻟﻤـﺰﻣـﻮر هــﺬﻩ اﻷرﺏـﺎع

Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in de raad der
oudsten, want Hij maakt geslachten talrijk
als een kudde. De oprechten zien het en
verheugen zich. De Heer heeft gezworen
en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester
in eeuwigheid naar de ordening van
Melchisedek. De Heer is aan uw
rechterhand, onze heilige vader de
patriarch, paus abba (…), de Heer beware
uw leven.

،ﻓﻠﻴــﺮﻓﻌـﻮﻩ ﻓﻲ آﻨﻴﺴــﺔ ﺵﻌﺒــﻪ
 ﻷﻧـﻪ،وﻟﻴﺒﺎرآﻮﻩ ﻋﻠﻲ ﻣﻨـﺎﺏــﺮ اﻟﺸﻴــﻮخ
ﺼ ُﺮ
ِ  ﻳُﺒ.ﺟﻌــﻞ أﺏــﻮة ﻣﺜــﻞ اﻟﺨــﺮاف
ب
ُ  أﻗﺴﻢ اﻟـﺮ.اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤـﻮن وﻳﻔــﺮﺣـــﻮن
 أﻧـﻚ أﻧﺖ هـﻮ اﻟﻜﺎهــﻦ إﻟﻰ،وﻟـﻦ ﻳﻨـﺪم
ب
ُ  اﻟـﺮ.اﻷﺏــﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﻘـﺲ ﻣﻠﺸﻴﺼﺎدق

Indien een metropoliet of
aanwezig is, wordt het
toegevoegd:

أﻣﺎ إذا آﺎن اﻵب اﻟﻤﻄـﺮان أو اﻷﺱﻘـﻒ
 ﺗﻘــﺎل هـﺬﻩ اﻷرﺏـﺎع ﺏﻌـﺪ ﻗـﺮأة.ﺣﺎﺿـﺮًا
.اﻟﻤـﺰﻣــﻮر
(…) وأﺏﻴﻨــﺎ اﻷﺱﻘـﻒ )اﻟﻤﻄـﺮان( اﻷﻧﺒــﺎ
. هﻠـﻠﻴـﻠــﻮﻳــﺎ.ب ﻳﺤﻔــﻆ ﺣﻴـﺎﺗـﻜـﻤﺎ
ُ اﻟـﺮ

bisschop
volgende

En onze vader de bisschop (metropoliet)
abba (….) de Heer beware jullie leven.
Halleluja.
Dan wordt de introductie tot het Evangelie
gezegd:
Gezegend Hij die komt in de naam des
Heren, onze Heer, onze God, onze
Verlosser en ons aller Koning, Jezus
Christus, Zoon van de levende God, aan
Hem zij de glorie tot in eeuwigheid. Amen.
Dan volgt het Evangelie. Na afloop
antwoorden de gelovigen:

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨــﻚ ﻳﺎ أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟﻘــﺪﻳﺲ
.(…) اﻟﺒﻄﺮﻳــﺮك اﻟﺒﺎﺏــﺎ اﻟﻤﻌﻈﻢ اﻷﻧﺒـﺎ
.ب ﻳﺤﻔــﻆ ﺣﻴﺎﺗــﻚ
ُ اﻟـﺮ

ﺛـﻢ ﻳﻘــﻮل اﻟﻘـﺎرئ ﻣﻘـــﺪﻣـﺔ اﻹﻧﺠﻴــﻞ
:هـﻜـﺬا
 رﺏﻨـﺎ،ﻣﺒــﺎرك اﻵﺗﻲ ﺏﺎﺱــﻢ اﻟـﺮب
وإﻟﻬﻨـﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨﺎ وﻣﻠﻜﻨـﺎ آﻠﻨﺎ ﻳﺴـــﻮع
 ﻟﻪ اﻟﻤﺠــﺪ إﻟﻰ، اﺏـﻦ اﻟﻠــﻪ اﻟﺤﻲ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻷﺏـــﺪ
وﻳﺴﺘﻤـﺮ اﻟﻘـﺎرئ ﻓﻲ ﻗـﺮأة اﻹﻧﺠﻴـﻞ وﻓﻲ
:اﻟﺨﺘـﺎم ﻳـﺮد اﻟﺸﻌـﺐ
.واﻟﻤﺠــ ُﺪ ﻟﻠــﻪ داﺋـﻤــًﺎ
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Het offeren van de wierook – de Kleine Voorbeden

De gelovigen zingen het volgende
responsorium van het Evangelie tijdens de
gewone dagen van het jaar:

Gelovigen:
Laten wij buigen voor
onze Verlosser, de
Goede Menslievende,
want Hij had erbarmen
met ons, Hij kwam en
verloste ons.
Want gezegend is de
Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest, de
volmaakte
Drieeenheid, wij aanbidden
en verheerlijken Hem.

وﺏـﻌـﺪ هـﺬا ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌـﺐ ﻣــﺮد اﻹﻧﺠﻴــﻞ
اﻟﺴـﻨـﻮي وذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺧـﻼ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒـﺎت ﻋـﻠﻰ
:ﻣـﺪار اﻟﺴﻨـﺔ

Pilaoc:
Marenouwst ;mPencwt/r: pimairwmi ;n;agayoc: je ;nyof afsenh/t
qaron: af;i ouoh afcw]
;mmon.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻓﻠﻨﺴﺠـﺪ ﻟﻤﺨﻠﺼﻨـﺎ
،ﻣﺤـﺐ اﻟﺒﺸـــﺮ
ﺗـــﺮاءف
ﻷﻧﻪ
(و)أﺗﻲ
ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.وﺧﻠﺼﻨـﺎ

Je ;f;cmarwout ;nje
;Viwt nem ;Ps/ri: nem
Pi;pneuma |e|y|u: ];triac
etj/k ;ebol: tenouwst
;mmoc ten];wou nac.

ﻷﻧــﻪ ﻣﺒــﺎرك اﻵب
واﻹﺏــﻦ واﻟــــــﺮوح
اﻟﻘـــــﺪس اﻟﺜـﺎﻟـــﻮث
اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ
.وﻧﻤﺠــــــﺪﻩ

###
De vijf Kleine Voorbeden اﻟﺨﻤــﺲ أواﺵـﻲ اﻟﺼﻐـــﺎر
De celebrant gaat bij de poort van het
heiligdom staan, kijkt naar het oosten en bidt
de Kleine Voorbeden:

Celebrant:
Laat ons bidden.
Diaken:
Sta op en bid.

ﻳﻘـﻒ اﻟﻜـﺎهـﻦ أﻣﺎم ﺏـﺎب اﻟﻬﻴﻜـﻞ ووﺟﻬـﻪ
:إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق وﻳﺼﻠﻲ اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـــﺎر

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.
Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﺹـﻞ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼة ﻗﻔـــﻮا
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(رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – اﻟﺨﻤـﺲ اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر )اﻟﺴـﻼم
De celebrant zegent de gelovigen met het
kruisteken en zegt:

ﻳــﺮﺵــﻢ اﻟﻜــﺎهــﻦ اﻟﺸﻌــﺐ ﺏﻌـﻼﻣــﺔ
:ﻼ
ً اﻟﺼـﻠﻴـﺐ ﻗــﺎﺋـ

De vrede zij met u
allen.

Ir/n/ paci.

.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ٌم ﻟﻠﻜ ﱢ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

Gebed voor de Vrede

Pi;precbuteroc:
Palin on maren]ho
e;V] Pipantokratwr:
;Viwt ;mPen_ ouoh
Pennou] ouoh Pencwt/r I|/|c P|,|c.

Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft.

Ten]ho ouoh tentwbh
;ntekmet;agayoc pimairwmi.
;Ari;vmeu;i P_ ;n]hir/n/
;nte tekou;i ;mmauatc
;eyouab: ;nkayolik/ ;n;apoctolik/ ;nekkl/cia.

Diaken:
Bid voor de vrede van
de
Ene,
Heilige,
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk
van God.

.ﺣــﻚ
ِ وﻟــﺮو

أوﺵﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم

Celebrant:
Laat ons weer bidden
tot de Almachtige God,
de Vader van onze
Heer, God en Verlosser, Jezus Christus.

Gedenk, o Heer, de
vrede van Uw Ene,
Enige, Heilige, Universele en Apostolische
Kerk.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
;ir/n/c: t/c ;agiac mon/c
kayolik/c ke ;apoctolik/c: oryodoxou tou
Yeou ekkl/ciac.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وأﻳﻀـًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄل اﻟﻠـﻪ
 أﺏــﺎ،ﻂ اﻟﻜﻞ
َ ﺿﺎﺏ
وإﻟﻬﻨـﺎ
َرﺏ ِﻨــﺎ
ع
َ ﺼﻨــﺎ ﻳﺴـﻮ
ِ وﻣﺨﻠﱢـ
اﻟﻤﺴﻴــﺢ
ﺐ ﻣـﻦ
ُ ل وﻧﻄﻠ
ُ ﻧﺴـــﺄ
ﺤﺐ
ِ ﺣــﻚ ﻳﺎ ُﻣ
ِ ﺹﻼ
.ِاﻟﺒﺸـــﺮ
ب ﺱـﻼ َم
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
آﻨﻴﺴﺘِـﻚ اﻟﻮاﺣـﺪ ِة
اﻟﻮﺣﻴـﺪ ِة اﻟﻤﻘﺪﺱـ ِﺔ
.اﻟﺠﺎﻣﻌـ ِﺔ اﻟﺮﺱﻮﻟﻴ ِﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ ﺱﻼ ِم
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟ
اﻟـﻮاﺣـﺪ ِة اﻟﻤﻘـﺪﺱــ ِﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌــ ِﺔ اﻟـﺮﺱـﻮﻟﻴ ِﺔ
آﻨــﻴــﺴـــ ِﺔ اﻟﻠـــﻪ
.اﻷرﺛـﻮذآﺴﻴـﺔ

104

Het offeren van de wierook – de Kleine Voorbeden (vaders)

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Deze Kerk die van het
ene einde tot het
andere einde van de
wereld is.

Pi;precbuteroc:
Yai
etsop
icjen
aur/jc ;n]oikumen/ sa
aur/jc.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
هـﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨـ ُﺔ ﻣــﻦ
أﻗﺼﺎء اﻟﻤﺴﻜﻮﻧـ ِﺔ
.إﻟﻰ أﻗـﺎﺹﻴﻬـﺎ

###
Gebed voor de Vaders
Celebrant:
Gedenk, o Heer, onze
patriarch, de eerbiedwaardige vader, de
hogepriester, abba (...)

أوﺵﻴــﺔ اﻵﺑــﺎء

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;mpenpatria,/c: ;niwt ettai/out
;n;ar,i;ereuc
abba (...).

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
اذآـــﺮ ﻳــــــﺎرب
ﺏﻄـﺮﻳـــﺮآﻨــﺎ اﻷب
اﻟﻤﻜﺮم رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻬﻨﺔ
.(...) اﻟﺒﺎﺏـﺎ اﻷﻧﺒــﺎ

وإن آــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ أو
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا ﻳـــﺰاد
Nem pefke;sv/r ;nli- وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣﺔ
tourgoc: peniwt ;n;epic- أﺏﻴﻨـﺎ اﻷﺱﻘـﻒ اﻷﻧﺒﺎ
kopoc (;mm/tropolit/c) ( اﻟﻤﻄﺮان اﻷﻧﺒﺎ...)
abba (...).
.(…)

In aanwezigheid van een metropoliet of
bisschop, wordt het volgende toegevoegd:

En zijn deelgenoot in
de dienst, onze vader
de bisschop (metropoliet), abba (…)
Diaken:
Bid
voor
onze
hogepriester paus abba
(…), paus, patriarch
en aartsbisschop van
de
grote
stad
Alexandrië* en voor
al onze orthodoxe
bisschoppen.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper tou
ar,i;erewc ;/mwn papa
abba (...) papa ke
patriar,ou ke ar,/;epickopou: t/c megalo
polewc Alexan;driac:
ke twn oryodoxwn
;/mwn ;epickopwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
رﺋﻴﺲ آﻬﻨﺘـﻨﺎ اﻟﺒﺎﺏﺎ
 ﺏﺎﺏــﺎ.(...) اﻷﻧﺒـﺎ
وﺏﻄﺮﻳـــﺮك ورﺋﻴﺲ
أﺱـﺎﻗﻔـــﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨـــﺔ
*اﻟﻌﻈﻤﻲ اﻷﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ
وﺱــﺎﺋـﺮ أﺱــﺎﻗـﻔـﺘﻨﺎ
.اﻷرﺛـــﻮذآﺴﻴﻴــﻦ
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(رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – اﻟﺨﻤـﺲ اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر )اﻟﻤـﻮﺿـﻊ

*In aanwezigheid van een metropoliet of

*وإن آــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ أو
bisschop, wordt het volgende toegevoegd:
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا ﻳـــﺰاد
En voor zijn deelgenoot Nem pefke;sv/r ;nli- وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣﺔ
in de dienst, onze vader tourgoc: peniwt ;n;epic- أﺏﻴﻨـﺎ اﻷﺱﻘـﻒ اﻷﻧﺒﺎ
de bisschop (metropo- kopoc (;mm/tropolit/c) ( اﻟﻤﻄﺮان اﻷﻧﺒﺎ...)
liet), abba (…)
abba (...).
.(…)
Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Bewaar hem (hen)
voor ons gedurende
vele jaren en in
vredige tijden.

Pi;precbuteroc:
Qen ou;areh ;areh ;erof
nan: ;nhanm/s ;nrompi
nem hanc/ou ;nhir/nikon.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺣﻔﻈـًﺎ إﺣﻔﻈـﻪ ﻟﻨـﺎ
ﻦ آﺜﻴــــــﺮة
َ ﺱﻨﻴـــ
.وأزﻣﻨـﺔ ﺱـﻼﻣﻴــﺔ

###

Gebed voor de Plaats

أوﺵﻴــﺔ اﻟﻤــﻮﺿــﻊ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, het
heil van deze heilige
plaats die U toebehoort, alle plaatsen en
alle kloosters van onze
orthodoxe vaders.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;n;tcwt/ri;a ;mpaitopoc |e|y|u ;ntak
vai: nem topoc niben:
nem monact/rion niben:
;nte nenio] ;noryodoxoc.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
اذآـﺮ ﻳﺎرب ﺧﻼص
هﺬا اﻟﻤﻮﺿ ِﻊ اﻟﻤﻘﺪس
ﻞ
 وآ ﱢ،ﻚ
َ اﻟـﺬي ﻟـ
ﻞ أدﻳﺮ ِة
اﻟﻤﻮاﺿ ِﻊ وآ ﱢ
.ﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ اﻷرﺛﻮذآﺴﻴﻴﻦ

Diaken:
Bid voor het heil van
de wereld, onze stad*,
alle steden en landstreken, alle eilanden
en kloosters.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
cwt/riac tou kocmou:
ke t/c polewc ;/mwn
taut/c*: ke pacon
polewn ke twn ,wrwn:
ke n/cwn ke monact/rion.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

*In kloosters zegt men:
“ons klooster.”

*ke tou monact/riou ;/mwn
toutou.

ﻞ
ﺹﻠـــﻮا ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ
،ص اﻟﻌـﺎﻟــ ِﻢ
ِ ﺧــــﻼ
،*وﻣـﺪﻳﻨﺘـﻨـﺎ هـــﺬﻩ
ن
ِ اﻟﻤـﺪ
وﺱـﺎﺋـــــ ِﺮ
واﻷﻗﺎﻟﻴـ ِﻢ واﻟﺠﺰاﺋــ ِﺮ
.ِواﻷدﻳـــﺮة
*ﻓﻲ اﻷدﻳـﺮة ﻳﻘـﺎل
""ودﻳـﺮﻧــﺎ هـﺬا
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Het offeren van de wierook – de Kleine Voorbeden (plaats)

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Iedere stad en iedere
landstreek, de dorpen
en al wat daar in is.
Red ons allen van de
hongersnood, epidemieën en aardbevingen,
overstromingen
en
brand,
ballingschap
door vijanden, het
zwaard
van
de
vreemdeling en van de
opkomst
van
de
ketters.

Pi;precbuteroc:
Nem polic niben: nem
,wra niben: nem ni]mi:
nem poucolcel t/rf.
Ouoh nahmen t/ren
;ebolha ou;hbwn: nem oumou nem oumonmen nem
oukataponticmoc: nem
ou;,rwm nem oue,malwci;a ;nte hanbarbaroc:
nem ;ebolha ;tc/fi ;nte
pisemmo: nem ;ebolha
;pjintwnf ;e;pswi ;nte
hanheretikoc.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻞ
ﻞ ﻣﺪﻳﻨــ ٍﺔ وآ ﱢ
وآ ﱢ
آـﻮر ٍة واﻟﻘــﺮى وآﻞ
.زﻳﻨـ ِﺘﻬــﺎ
وﻧﺠﻨــﺎ آـﱠـﻠﻨــﺎ ﻣﻦ
،اﻟﻐــﻼ ِء واﻟﻮﺏــﺎ ِء
،ق
ِ  واﻟﻐـﺮ،ِواﻟﺰﻻزل
 وﺱﺒﻲ،ﻖ
ِ واﻟﺤﺮﻳــ
وﻣﻦ
،اﻟﺒــﺮﺏـــ ِﺮ
،ﺐ
ِ ﻒ اﻟﻐــــﺮﻳ
ِ ﺱﻴــ
ﻗﻴـــــــــﺎ ِم
وﻣﻦ
.اﻟﻬﺮاﻃﻘـــــــ ِﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

###
De celebrant bidt het passende gebed bij het
seizoen: het Gebed voor de Wateren, het
Gebed voor de Planten of het Gebed voor
de Vruchten. Van 12 Baoena tot 9 Baba (19
juni-19/20 oktober) wordt het Gebed voor
de Wateren gebeden:

Gebed voor de Wateren
Gewaardig U, o Heer,
dit jaar de wateren van
de rivieren te zegenen.

هﻬﻨﺎ ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻣﺎ ﻳـﻮاﻓـﻖ اﻟـﻮﻗــﺖ
ﻣـﻦ أوﺵﻴـﺔ اﻟﻤﻴــﺎﻩ أو أوﺵﻴـﺔ اﻟـﺰروع أو
.أوﺵﻴـﺔ اﻟﺜﻤـﺎر
 ﺏـﺎﺏﻪ ﻳﻘـــﻮل9  ﺏــﺆوﻧﺔ إﻟﻰ12 ﻣـﻦ
:اﻟﻜــﺎهـــﻦ أوﺵﻴــﺔ اﻟﻤﻴــﺎﻩ

أوﺵﻴــﺔ اﻟﻤﻴــﺎﻩ
;Arikataxioin P_ ni- ب ﻣﻴﺎ َﻩ
ُ ﺗﻔﻀـﻞ ﻳــﺎر
mwou ;nte ;viaro: etqen اﻟﻨﻬـــ ِﺮ ﻓﻲ هــﺬﻩ
tairompi yai: ;cmou
.اﻟﺴﻨـ ِﺔ ﺏﺎرآﻬــﺎ
;erwou.
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(رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – اﻟﺨﻤـﺲ اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر )اﻟﻤﻴـﺎﻩ

Diaken:
Bid voor de toename
van de wateren van de
rivieren dit jaar, dat
Christus onze God
deze zegent en deze
naar hun maat laat
toenemen, en het
aanschijn van de aarde
verblijdt; ons, mensen,
ondersteunt en aan het
vee het welzijn geeft
en
onze
zonden
vergeeft.

Pidiakwn:
Twbh ;ejen ;pjinmosi
;e;pswi ;nte niiarwou
;mmwou qen tairompi
yai: hina ;nte Pi,rictoc
Pennou] ;cmou ;erwou:
;ntef;enou ;e;pswi kata
nousi: ;ntef] ;m;pounof
;mpho ;m;pkahi: ;ntefsanousten qa nis/pi ;nte
nirwmi: ;ntef] ;m;vnohem
;nnitebnwou;i:
;ntef,a
nennobi nan ;ebol.

Gelovigen:
Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

ﻋــﻦ
اﻃﻠﺒــــﻮا
ﻣﻴــﺎﻩ
ﺹﻌــﻮ ِد
اﻷﻧﻬــﺎ ِر ﻓﻲ هــــﺬﻩ
ﻟﻜﻲ
،اﻟﺴﻨــ ِﺔ
ﺢ
ُ ﻳﺒــﺎرآَـﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴــ
 وﻳﺼﻌـﺪهـﺎ،إﻟﻬﻨــﺎ
آﻤﻘـﺪا ِرهـﺎ وﻳُـﻔـﺮح
،ض
ِ وﺟـــﻪ اﻷر
ﻦ
ُ وﻳﻌـــﻮَﻟﻨـــﺎ ﻧﺤـ
 و ُﻳﻌـﻄﻲ،اﻟﺒﺸــــﺮ
اﻟﻨﺠـــــﺎة ﻟﻠـﺒﻬـﺎﺋـﻢ
.وﻳﻐﻔـﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
،ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
،ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

Van 10 Baba tot 10 Toeba (20/21 oktober 18/19 januari) wordt het Gebed voor de
Planten gebeden.

 ﻃــﻮﺏﺔ ﺗﻘــﺎل10  ﺏـﺎﺏـﻪ إﻟﻰ10 وﻣﻦ
.أوﺵﻴــﺔ اﻟـﺰروع

Gebed voor het Zaad en het Kruid

أوﺵﻴــﺔ اﻟـــﺰروع واﻟﻌﺸـﺐ

Celebrant:
Gewaardig U, o Heer,
dit jaar het zaad, het
kruid en het veldgewas te zegenen.

Pi;precbuteroc:
;Arikataxioin P_ nici]
nem nicim nem nirwt ;nte
;tkoi: etqen tairompi
yai: ;cmou ;erwou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،ب
ُ ﺗﻔﻀــﻞ ﻳــــﺎر
ﺐ
ِ ع واﻟﻌﺸـ
ِ اﻟــﺰرو
ﻞ ﻓﻲ
ِ ت اﻟﺤﻘــ
ِ وﻧﺒﺎ
. ﺏﺎرآﻬـﺎ،هـﺬﻩ اﻟﺴﻨ ِﺔ
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Pidiakwn:

Diaken:
Bid voor het zaad, het
kruid en het veldgewas
dit jaar, dat Christus
onze God deze zegent
opdat zij groeien, zich
vermenigvuldigen en
uitrijpen
met
vele
vruchten, en dat Hij
erbarmen heeft met
Zijn schepping die
gemaakt is door Zijn
handen en onze zonden
vergeeft.

Twbh ;ejen nici] nem
nicim nem nirwt ;nte
;tkoi qen tairompi yai:
hina ;nte Pi,rictoc
Pennou] ;cmou ;erwou:
;ntouaiai ouoh ;ntouasai: sa;ntoujwk ;ebol
qen ounis] ;nkarpoc:
ouoh ;ntefsenh/t qa
pef;placma ;eta nefjij
yamiof: ;ntef,a nennobi nan ;ebol.

Gelovigen:
Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻋــﻦ
اﻃﻠﺒـــــﻮا
ﺐ
ِ ع واﻟﻌﺸـ
ِ اﻟــﺰرو
ﻞ ﻓﻲ
ِ ت اﻟﺤﻘـ
ِ وﻧﺒـﺎ
 ﻟﻜﻲ،هــﺬﻩ اﻟﺴﻨــ ِﺔ
ﺢ
ُ ﻳﺒــﺎرآُـﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴ
 ﻟﺘﻨﻤـﻮ وﺗﻜﺜــﺮ،إﻟﻬﻨـﺎ
إﻟﻰ أن ﺗﻜـ ُﻤـﻞ ﺏﺜﻤـﺮ ٍة
ﻋﻈﻴﻤ ٍﺔ وﻳﺘﺤﻨﻦ ﻋﻠﻰ
ﺟﺒﻠﺘـِـﻪ اﻟﺘﻲ ﺹﻨﻌﺘﻬـﺎ
ُ
ﻳَـــﺪاﻩ وﻳﻐﻔــــﺮ ﻟﻨـــﺎ
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
،ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
،ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

Van 11 Toeba tot 11 Baoena (18/19 januari18 juni) wordt het Gebed voor de Vruchten
gebeden.

 ﺏـﺎؤوﻧـﻪ ﺗﻘــﺎل11  ﻃــﻮﺏﺔ إﻟﻰ11 وﻣﻦ
.أوﺵﻴــﺔ اﻟﺜﻤــﺎر

Gebed voor de Vruchten

أوﺵﻴــﺔ اﻟﺜﻤﺎر

Celebrant:
Gewaardig U, o Heer,
dit jaar, de hemelwinden en de vruchten
van de aarde te
zegenen.

Pi;precbuteroc:
;Arikataxioin P_ ni;;a/r
;nte ;tve nem nikarpoc
;nte ;pkahi: qen tairompi
yai: ;cmou ;erwou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ ﻳـﺎر
ﺗﻔﻀــﻞ
أهـــﻮﻳــ َﺔ اﻟﺴﻤــﺎ ِء
،ض
ِ ت اﻷر
ِ وﺛﻤــﺮا
،ﻓﻲ هــﺬﻩ اﻟﺴﻨــ ِﺔ
.ﺏﺎ ِرآﻬــﺎ

(رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – اﻟﺨﻤـﺲ اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر )اﻟﺜﻤــﺎر

Diaken:
Bid voor de hemelwinden en de vruchten
van de aarde, de
bomen, de wijngaarden
en alle vruchtbomen in
de hele wereld, dat
Christus onze God deze
zegent en vervolmaakt
in vrede zonder schade,
en
onze
zonden
vergeeft.

Gelovigen:
Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
Heer ontferm U.

Pidiakwn:

Twbh ;ejen ni;a/r ;nte
;tve nem nikarpoc ;nte
;pkahi: nem va ni;ss/n
nem va nima;n;aloli:
nem ;ss/n niben ;nref]karpoc etqen ]oikoumen/ t/rc: hina ;nte
Pi,rictoc
Pennou]
;cmou ;erwou: ;ntefjokou ;ebolqen ouhir/n/
a[ne ;mkah: ;ntef,a
nennobi nan ;ebol.
Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con.

Na elk van de drie gebeden of het
samengestelde gebed (blz 236) gaat de
celebrant verder met het volgende:

Celebrant:
Doe deze naar hun
maat toenemen volgens
Uw genadegaven.
Verblijd het aanzicht
van de aarde, dat haar
voren besproeid mogen
worden en haar vruchten
zich vermenigvuldigen.
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
اﻃﻠﺒﻮا ﻋـﻦ أهـﻮﻳـ ِﺔ
ت
ِ  وﺛﻤــﺮا،اﻟﺴﻤــﺎ ِء
ض واﻟﺸﺠــ ِﺮ
ِ اﻷر
واﻟﻜﺮو ِم وآﻞ ﺵﺠﺮ ٍة
ﻞ
ِ ﻣﺜﻤﺮ ٍة ﻓﻲ آ
 ﻟﻜــﻲ،اﻟﻤﺴـﻜـــﻮﻧـ ِﺔ
ﺢ
ُ ُﻳﺒـــﺎرآَـﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴـــ
 وﻳ َﻜﻤُـﻠـﻬــﺎ،إﻟﻬﻨــﺎ
ﺱـﺎﻟﻤــ ﱢﺔ ﺏﻐﻴــﺮ أﻟـ ٍﻢ
وﻳﻐـﻔـــــ َﺮ ﻟـﻨــــــــﺎ
.ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
،ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
،ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

وﻓﻲ آﻞ اوﺵﻴــﺔ ﻣــﻦ هـــﺬﻩ اﻟﺜــﻼث أو
(236 إذا ﻗﻴــﻞ اﻟﺜــﻼﺛــﺔ ﻣﻌــًﺎ )ﺹﻔﺤﺔ
:ﻼ
ً ﻳﻜﻤــﻞ اﻟﻜﺎهـﻦ ﻗـﺎﺋــ

Pi;precbuteroc:
;Anitou ;e;pswi kata
nousi kata v/;ete vwk
;n;hmot:
ma;pounof ;m;pho ;m;pkahi:
marouyiqi ;nje nef;ylwm:
marou;asai ;nje nefoutah.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
أﺹﻌـﺪهﺎ آﻤﻘﺪا ِرهـﺎ
.آﻨﻌـﻤﺘﱢـــﻚ

ﻓـَـﱢـــﺮح وﺟـــــــ َﻪ
ض ﻟﻴــــــﺮ َو
ِ اﻷر
ﺣـﺮﺛُـﻬــــﺎ وﻟﺘﻜﺜـَـﺮ
.أﺛﻤـﺎ ُرهــﺎ
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Maak haar geschikt
voor het zaaien en
voor de oogst. Bestier
ons leven, zoals U het
passend vindt.
Zegen de kroon van
het jaar door Uw
goedheid,
omwille van de armen
onder
Uw
volk,
omwille
van
de
weduwe, de wees, de
vreemdeling, de gast
en omwille van ons
allen die op U hopen
en Uw Heilige Naam
aanroepen.
Want aller ogen zien
hoopvol naar U uit,
omdat U hun te
rechter tijd hun spijs
geeft.

Cebtwtf ;eou;jroj nem
ouwcq: ouoh ;arioikonomin ;mpenjinwnq kata
peternofri.

ع
ِ أﻋـــﺪهـــﺎ ﻟﻠــﺰر
 ودﺏـــﺮ،واﻟﺤﺼﺎ ِد
.ﺣﻴﺎﺗﻨـﺎ آﻤـﺎ ﻳﻠﻴـــﻖ

;Cmou ;epi;,lom ;nte
]rompi hiten tekmet;,r/ctoc:
eybe
nih/ki
;nte
peklaoc: eybe ],/ra
nem piorvanoc: nem
pisemmo nem pirem;njwili: nem pirem;njwili: nem eyb/ten
t/ren qa n/;eterhelpic
;erok: ouoh ettwbh
;mpekran |e|y|u
Je nenbal ;nouon niben
ceerhelpic ;erok: je
;nyok et] ;ntou;qre nwou
qen ouc/ou enanef.

ﻞ
َ أآﻠﻴـــ
ﺏـﺎرك
.ﻚ
َ ﺣـ
ِ اﻟﺴﻨـﺔ ﺏﺼﻼ

Handel met ons naar
Uw goedheid, U, die
spijs geeft aan al wat
leeft.
Vervul onze harten met
blijheid en vreugde,
opdat wij in alle
opzichten te allen tijde
van alles genoegzaam
voorzien, in alle goede
werken
overvloedig
mogen zijn.

Ariou;i neman kata
tekmetagayoc: v/et]
;qre ;ncarx niben:

ﻞ ﻓﻘــﺮا ِء
ِ ﻣــﻦ أﺟـ
ﻞ
ِ  ﻣـــﻦ أﺟـ،ﻚ
َ ﺵﻌﺒــ
واﻟﻴﺘﻴـ ِﻢ
اﻷرﻣﻠـ ِﺔ
،ﻒ
ِ ﺐ واﻟﻀﻴ
ِ واﻟﻐﺮﻳـ
وﻣﻦ أﺟﻠِـﻨﺎ آُـﻠ ِﻨــﺎ
اﻟـــﺬﻳـﻦ
ﻦ
ُ ﻧﺤـ
ﺐ
ُ ك وﻧﻄﻠـ
َ ﻧـﺮﺟـﻮ
.ﻚ اﻟﻘـﺪوس
َ إﺱﻤـ
ﻞ
ﻷن أﻋﻴـﻦ اﻟﻜ ﱢ
ﺖ
َ ﻚ أﻧ
َ  ﻷﻧـ،ﺗﺘـﺮﺟﺎك
ﻄﻴﻬـــﻢ
ِ ُﺗﻌ
اﻟـﺬي
ﻦ
ٍ ﻃﻌﺎ َﻣﻬـــﻢ ﻓﻲ ﺣﻴــ
.ﺣﺴـﻦ
ﺐ
َ ﺴ
َﺣ
َ اﺹﻨﻊ ﻣﻌﻨﺎ
ﺹﻼﺣﱢـﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﻄﱢـﻴًﺎ
.ﻃﻌﺎﻣًﺎ ﻟﻜﻞ ﺟﺴــ ٍﺪ

moh ;nnenh/t ;nrasi nem
ouounof: hina ;anon hwn
;ere ;vrwsi ;ntoten qen
hwb niben ;nc/ou niben:
;ntenerhou;o qen hwb
niben ;n;agayon.

إﻣﻸ ﻗـﻠـﻮ َﺏﻨـﺎ ﻓﺮﺣـًﺎ
ﻦ
ُ  ﻟﻜﻲ ﻧﺤـ،وﻧﻌﻴﻤـًﺎ
أﻳﻀًﺎ إذ ﻳﻜـﻮن ﻟﻨـﺎ
ﻲء
ٍﻞﺵ
اﻟﻜﻔﺎف ﻓﻲ آ ﱢ
 ﻧﺰدا َد ﻓﻲ،ﻦ
ٍ ﻞ ﺣﻴـ
آﱠ
.ﺢ
ٍ ﻞ ﺹﺎﻟ
ٍ ﻞ ﻋﻤ
آﱢ
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(رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – اﻟﺨﻤـﺲ اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر )اﻹﺟﺘﻤــﺎﻋـﺎت

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

###
Gebed voor de Bijeenkomsten

أوﺵﻴــﺔ اﻹﺟﺘﻤـﺎﻋــﺎت

Indien de patriarch, een metropoliet of
bisschop aanwezig is, bidt hij dit gebed.

، أو اﻟﻤﻄـﺮان،وإذا آـﺎن اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك
. ﻳﺼﻠﻲ هـﺬﻩ اﻷوﺵﻴـﺔ،ًأو اﻷﺱﻘـﻒ ﺣـﺎﺿﺮا

Nogmaals, laat ons
vragen
aan
de
Almachtige God, de
Vader van onze Heer,
God en Verlosser,
Jezus Christus.
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft.
Gedenk, o Heer, onze
bijeenkomsten.

Palin on maren]ho
;eV] Pipantokratwr:
;Viwt ;mPen_ ouoh
Pennou] ouoh Pencwt/r I/couc Pi,rictoc.

وأﻳﻀـًﺎ ﻓﻠﻨﺴـﺄل اﻟﻠـﻪ
ﻞ أﺏــﺎ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ﺿﺎﺏ
رﺏﻨـــــﺎ وإﻟﻬﻨـــــﺎ
ع
َ ﺼﻨﺎ ﻳﺴـــﻮ
ِ وﻣﺨﻠ
.اﻟﻤﺴﻴــﺢ

Ten]ho ouoh tentwbh
;ntekmet;agayoc pimairwmi.
;Ari;vmeu;i P_ ;nnenjinywou].

ﻧﺴــﺄل وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺐ
َ ﺣــﻚ ﻳﺎ ُﻣﺤ
ِ ﺹﻼ
.اﻟﺒﺸــ ِﺮ

De celebrant draait naar het westen en
zegent de gelovigen eenmaal met het
kruisteken en zegt:

ﻳــــﺎرب
اذآـﺮ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﺎ ِﺗـﻨـــﺎ

ﺛـﻢ ﻳﻠﺘﻔــﺖ إﻟﻰ اﻟﻐـــﺮب وﻳـﺮﺵـــﻢ اﻟﺸﻌــﺐ
:ﺏﻤﺜﺎل اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﺏـــﺪرج اﻟﺒﺨـﻮر وﻳﻘـﻮل

Zegen ze.

;Cmou ;erwou.

Diaken:
Bid voor deze heilige
kerk en onze bijeenkomsten.

Pidiakwn:
;Proceuexacye ;uper t/c
;agiac ekkl/ciac taut/c ke twn cun;eleucewn ;/mwn.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

.ﺏﺎرآﻬــــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣـﻦ أﺟـ
هـﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻤﻘـﺪﺱﺔ
.واﺟﺘﻤﺎﻋــﺎﺗِـﻨــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
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Celebrant:
Geef dat ze voor ons
zonder belemmering of
hindernis mogen zijn,
zodat we ze kunnen
houden volgens Uw
heilige en gezegende
wil.
Huizen van gebed,
huizen van reinheid,
huizen van zegen;
schenk die aan ons, o
Heer, en aan Uw dienaren die na ons komen
tot in eeuwigheid.
Indien gewenst
verdergegaan:

kan

Celebrant:
Ontwortel de afgodenverering in z’n geheel
uit de wereld.
Verbrijzel Satan en al
zijn boze krachten en
verneder hen snel onder
onze voeten.
Maak alle twijfel en
hen die ze veroorzaken
krachteloos en laat alle
verdeeldheid, ontstaan
door de verdorvenheid
van ketterijen, ophouden.

Pi;precbuteroc:

M/ic eyrouswpi nan ;naterkwlin ;nattahno:
eyrenaitou kata pekouws eyouab ouoh
;mmakarion.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ن ﻟﻨـﺎ
َ أﻋــﻂ ان ﺗﻜــﻮ
ﺏﻐﻴـ ِﺮ ﻣـﺎﻧ ٍﻊ وﻻ
 ﻟﻨـﺼﻨﻌﻬــﺎ،ﻖ
ٍ ﻋـﺎﺋــ
ﻚ اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ
َ آﻤـﺸﻴﺌـ ِﺘـ
.اﻟﻄــﻮﺏـﺎوﻳــﺔ

Han/i ;neu,/:
han/i ;ntoubo:
han/i ;n;cmou:
;ari,arizecye ;mmwou
nan P_ nem nek;ebiaik
eyn/ou menencwn sa
;eneh.

،ﺹــﻼ ٍة
ﺏﻴـــﻮت
،ﺏﻴـــﻮت ﻃﻬــﺎر ٍة
،ﺏﻴـــﻮت ﺏــﺮآـــ ٍﺔ
أﻧﻌـﻢ ﺏﻬــﺎ ﻟﻨـﺎ
ك
َ ب وﻟﻌـﺒﻴـــ ِﺪ
ُ ﻳــﺎر
اﻵﺗﻴـﻦ ﺏﻌــﺪﻧـﺎ إﻟﻰ
.اﻷﺏـﺪ

hiermee

worden

وإذا آﺎن وﻗــﺖ ﻓـﻠﻴـﻘـــﻞ ﺏﻘـﻴــــﺔ هـــــﺬﻩ
:اﻷوﺵﻴــﺔ أو ﻳﺘــﺮآﻬـــــــﺎ

Pi;precbuteroc:
}metsamse ;idwlon
qen
oujwk
fojc
;ebolqen pikocmoc.
;Pcatanac nem jom
niben ethwou ;ntaf
qemqwmou ouoh mayebi;wou capec/t ;nnen[alauj ;n,wlem.
Ni;ckandalon
nem
n/et;iri ;mmwou korfou:
marouk/n ;nje nivwrj
;m;ptako ;nte niherecic.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ن
ِ اﻷوﺛــﺎ
ﻋﺒــﺎد ُة
ﺏﺎﻟﻜﻤﺎل إﻗﻠﻌﻬــﺎ ﻣﻦ
.اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ
ﻞ ﻗـﻮاﺗِـﻪ
ن وآ ﱡ
ُ اﻟﺸﻴﻄﺎ
 اﺱﺤﻘﻬــﻢ،اﻟﺸﺮﻳــﺮ ِة
وأذﻟﻬـﻢ ﺗﺤﺖ أﻗﺪا ِﻣﻨـﺎ
.ﺱـــﺮﻳﻌـــــــًﺎ
ك وﻓﺎﻋﻠـﻴﻬـﺎ
ُ اﻟﺸﻜـﻮ
.أﺏﻄﻠﻬــــﻢ
ﺾ إﻓـﺘـﺮاق
ِ وﻟﻴﻨـﻘـ
.ع
ِ ﻓﺴـﺎ ِد اﻟﺒـﺪ

(رﻓـﻊ اﻟﺒﺨـﻮر – اﻟﺨﻤـﺲ اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر )اﻹﺟﺘﻤــﺎﻋـﺎت
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Nijaji ;nte tekek;kl/cia |e|y|u P_: ;mvr/]
;nc/ou niben nem ]nou
mayebi;wou.
Bwl ;ntoumet[acih/t
;ebol: matamwou ;etoumetjwb ;n,wlem.
Kwrf ;nnou;vyonoc nou;epibol/ noumankania
noukakourgia noukatalalia ;etou;iri ;mmwou
qaron.
P_ ;aritou t/rou ;naprakton: ouoh jwr ;ebol
;mpouco[ni: V] v/;etafjwr ;ebol ;m;pco[ni
;nA,itovel.

ﻚ
َ ﺏـﻴﻌـﺘـ
أﻋـــﺪا ُء
،اﻟﻤﻘــﺪﺱـ ِﺔ ﻳــﺎرب
،ن
ٍ ﻣﺜــﻞ آﻞ زﻣﺎ
.واﻵن أﻳﻀـًﺎ أذﻟﻬــﻢ
،ﺗﻌﺎﻇ َﻤﻬــﻢ
ﺣــﻞ
ِ
ﻋــﺮﻓﻬــﻢ ﺿﻌـﻔَـﻬــﻢ
.ﺱــﺮﻳﻌــًﺎ
ﺣﺴــ ﱠﺪهــﻢ
أﺏﻄـﻞ
، وﺟﻨﻮﻧﻬﻢ،وﺱﻌﺎﻳﺘﻬﻢ
 وﻧﻤﻴﻤ َﺘﻬـﻢ،وﺵــﺮ َهـﻢ
اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌــﻮﻧﻬــﺎ
.ﻓﻴﻨــﺎ
ﻳـﺎرب إﺟﻌﻠﻬـﻢ آﻠﻬـﻢ
 وﺏـــﺪد،آﻼ ﺵﻲء
ﻣﺸﻮرﺗَـﻬــﻢ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
اﻟـﺬي ﺏـ َﺪ َد ﻣﺸــﻮر َة
.أﺧﻴﺘﻮﻓــﻞ

Verneder de vijanden
van Uw Heilige Kerk, o
Heer, nu, evenals in
alle tijden.
Breek hun hoogmoed,
laat hen hun zwakheid
snel leren kennen.
Vernietig hun afgunst,
hun
intriges,
hun
razernij, hun slechtheid,
hun laster, die zij tegen
ons richten.
O Heer, maak hen allen
tot niets. Verijdel hun
raad, o God, die de
plannen heeft verijdeld
van Achitofel.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

De celebrant bewierookt drie keer naar het
oosten boven het altaar, terwijl hij de rest
van het Gebed voor de Bijeenkomsten bidt:

Sta op, o Heer onze
God, laat al Uw vijanden
verstrooid worden en
laat al diegenen die Uw
Heilige Naam haten
voor Uw aangezicht
wegvluchten.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

وﻳﺒﺨـﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺵـــﺮﻗــﺎً ﺛﻼث ﻣـﺮات
ﻓــﻮق اﻟﻤـﺬﺏـﺢ وهـﻮ ﻳﻘـﻮل ﺏﻘﻴـﺔ أوﺵﻴـﺔ
:اﻹﺟﺘﻤـﺎﻋـﺎت هـﻜـﺬا

Twnk P_ V]: maroujwr ;ebol ;nje nekjaji
t/rou: marouvwt ;ebol
qa;;th/ ;mpekho ;nje ouon
niben eymoc] ;mpekran
eyouab.

ﻗُـ ْﻢ أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮب اﻹﻟﻪ
وﻟﺘـﺘـﻔــﺮق ﺟﻤﻴــ ُﻊ
 وﻟﻴﻬـﺮب.ﻚ
َ أﻋــﺪاﺋـ
ﻚ
َ ﻣــﻦ ﻗـﺪا ِم وﺟ ِﻬـ
ﻚ
َ آـﻞ ﻣﺒﻐﻀﻲ اﺱ ِﻤـ
.اﻟﻘـــﺪوس
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Het offeren van de wierook – de Kleine Voorbeden (bijeenkomsten)

De celebrant draait zich om naar het westen
en bewierookt de priesters, diakenen en
gelovigen driemaal, terwijl hij bidt:

Maar Uw volk, laat hen
gezegend worden tot
duizend maal duizend,
en tienduizend maal
tienduizend, Uw wil
vervullend.

Peklaoc de marefswpi
qen
pi;cmou
;ehananso ;nso: nem
han;yba
;n;yba
eu;iri
;mpekouws.

De celebrant draait zich weer om naar het
oosten en bidt in stilte:

Door de genade…

ﻳﻠﺘﻔــﺖ إﻟﻰ اﻟﻐـــﺮب وﻳﻌﻄﻰ اﻟﺒﺨـﻮر
ﻟﻠﻜﻬﻨــﺔ واﻟﺸﻤﺎﻣﺴﺔ واﻟﺸﻌﺐ ﺛـــﻼث
:ﻣــﺮات وهــﻮ ﻳﻘـــﻮل

وﻳﺒﺨــﺮ ﺵــﺮﻗــﺎ ﺛـﻼث أﻳــﺎد وهـــﻮ
:ﻳﻘـﻮل

Qen pi;hmot...

De celebrant geeft het wierookvat aan de
diaken die hem leegt na de Vespers en ook
na de Metten in het geval dat de Goddelijke
Liturgie later begint.

ﻚ ﻓﻠﻴﻜـﻦ
َ وأﻣﺎ ﺵﻌُـﺒــ
 أﻟــﻮف،ﺏﺎﻟﺒــﺮآــ ِﺔ
ف ورﺏـﻮات
ٍ أﻟــــﻮ
ن
َ ت ﻳﺼﻨﻌــﻮ
ٍ رﺏــﻮا
.ﻚ
َ إرادﺗِــ

.. ت
ِ ﺏﺎﻟﻨﻌﻤ ِﺔ واﻟـﺮأﻓـﺎ

وﻳﻨـﺎول اﻟﻤﺠﻤـﺮة ﻷﺣـﺪ اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ
ﻟﻴﺼـﺮﻓﻬـﺎ ﻓﻲ ﺹﻼة ﻋﺸﻴـﺔ وﻓﻲ ﺏـﺎآـﺮ إذا
.آﺎن اﻟﻘـﺪاس ﻣﺘـﺎﺧـﺮًا ﻋـﻦ رﻓـﻊ اﻟﺒﺨــﻮر

###
Gelovigen:
Onze Vader die in de
hemelen zijt…

Pilaoc:
Je Peniwt
niv/ou;i...

Gelovigen:
Door Jezus Christus
onze Heer.

Pilaoc:
Qen P|,|c I|/|c Pen_.

De celebrant neemt het kruis in zijn hand,
kijkt naar het oosten, en bidt de drie
volgende gebeden tot de Zoon:

etqen

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
أﺑـﺎﻥــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ
…. اﻟﺴﻤــﻮات
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻳﺴــﻮع

ﺢ
ِ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴـ
.رﺏﻨــﺎ

ﻳﺄﺧـﺬ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﻣـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
وﻳﺤـﻮل وﺟﻬـﻪ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق وﻳﻘـﻮل هــﺬﻩ
:اﻟﺼﻠـﻮات اﻟﺜـﻼث ﻟﻺﺏــﻦ

رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر – اﻟﺘﺤـﺎﻟﻴــﻞ اﻟﺜـﻼﺛــﺔ

Celebrant:
Ja, Heer, U, o Heer, die ons de macht
gegeven heeft om op slangen en
schorpioenen, en op elke macht van de
vijand te trappen.
Vermorzel zijn koppen snel onder onze
voeten. Verstrooi voor ons al zijn
kwaadaardige gedachten die ons
tegenstand bieden.
Want U bent ons aller Koning, o
Christus onze God. En tot U zenden wij
omhoog glorie, eer en aanbidding met
Uw Goede Vader en de Levengevende
en Wezensgelijke Heilige Geest.
Nu en altijd …

:ﻳﻘـــﻮل اﻟﻜـﺎهـــﻦ
 ﻳــﺎرب اﻟـــﺬي أﻋﻄــﺎﻧــﺎ،ﻧﻌــﻢ ﻳـﺎرب
ب
َ س اﻟﺤﻴــﺎت واﻟﻌﻘـﺎر
َ اﻟﺴﻠﻄﺎنَ أن ﻧـــﺪو
.وآﻞ ﻗـﻮ ِة اﻟﻌـــــﺪ ِو
ﺖ أﻗــﺪا ِﻣﻨــﺎ
َ ﺱــﻪ ﺗﺤــ
َ ﺤــﻖ رؤو
َ إﺱ
 وﺏـﺪد ﻋﻨﺎ آــﻞ ﻣﻌـﻘـــﻮﻻﺗـِـﻪ،ﺱــﺮﻳﻌـًﺎ
.اﻟﺸــﺮﻳـﺮ ِة اﻟ ُﻤﻘــﺎوﻣ ِﺔ ﻟﻨــــﺎ
ﺢ
ُ ﺖ هـﻮ ﻣﻠﻜُـﻨــﺎ آﻠِـﻨـﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤﺴﻴ
َ ﻷﻧــﻚ أﻧ
ق
ٍ ﻚ إﻟﻰ ﻓــــﻮ
َ ﺖ اﻟـﺬي ﻧـُـﺮﺱﻞ ﻟـ
َ إﻟﻬﻨـﺎ وأﻧ
ﻚ
َ  ﻣـﻊ أﺏﻴـ،َاﻟﻤﺠـــــ َﺪ واﻹآـﺮا َم واﻟﺴﺠﻮد
س اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴﺎوي
ِ ح اﻟﻘـﺪ
ِ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟــﺮو
.ﻚ
َ ﻟـ
… اﻵن وآﻞ أوان

Diaken:
Buig uw hoofd voor
de Heer.

Pidiakwn:
Tac kevalac ;umwn tw
Kuri;w ;klinate.

Gelovigen:
Voor U, o Heer.

Pilaoc:
;Enwpion cou Kuri;e.

De gelovigen buigen hun hoofd tot het
einde van het derde absolutiegebed. De
celebrant bidt nu het tweede absolutiegebed,
terwijl hij naar het oosten kijkt.
Indien de patriarch, een metropoliet of
bisschop aanwezig is, bidt hij het Gebed
van Overgave, zegent de gelovigen met het
kruis en bidt de Absolutie en de zegen.
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺱﻜـــﻢ
َ إﺣﻨـــﻮا رؤو
.ب
ِ ﻟﻠـــــــﺮ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.أﻣــﺎﻣـﻚ ﻳـــﺎرب

وﻳﻄﺎﻣﻨــﻮن رؤوﺱﻬــﻢ إﻟﻰ أﺧـﺮ ﻗـﺮاءة
اﻟﺘﺤـﺎﻟﻴـﻞ اﻟﺜـﻼﺛـﺔ وﻓﻲ أﺛﻨــﺎء ذﻟـﻚ ﻳﻘـﻮل
:اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ ووﺟﻬـﻪ ﻟﻠﺸﺮق
أﻣﺎ إذا آﺎن اﻵب اﻟﺒﻄﺮﻳـﺮك أو اﻟﻤﻄـﺮان
 ﻳﺼـﻠﻲ هــﻮ،أو اﻷﺱﻘـﻒ ﺣﺎﺿـﺮًا
اﻟﺘﺤـﺎﻟﻴـﻞ اﻟﺜﻼﺛـﺔ وﻳﺒـﺎرك اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺏـﺎﻟﺼﻠﻴــﺐ
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Het offeren van de wierook - de drie Absolutiegebeden

Celebrant:
U, o Heer, die de hemel heeft doen
buigen en bent neergedaald en mens is
geworden voor de verlossing van het
menselijk geslacht.
U die gezeten bent boven de Cherubim
en de Serafim, en op de nederigen
neerziet.
En nu ook, onze Meester, naar wie wij
de ogen van onze harten omhoog
richten, U Heer, die onze overtredingen
vergeeft en onze zielen verlost van het
verderf.
Wij buigen ons voor Uw onuitsprekelijk
mededogen en wij vragen U om ons Uw
vrede te geven, omdat U ons alles gegeven
heeft.
Eigen ons Uzelf toe, o God, onze
Verlosser, want wij kennen geen ander
dan U, Uw Heilige Naam spreken wij uit.

Breng, o Heer, onze vreze voor U terug
en ons verlangen naar U. Laat het U
behagen, o Heer, dat wij van Uw
zegeningen mogen genieten.
Degenen die hun hoofd hebben
neergebogen onder Uw Hand, verhef
hen in hun levenswandel, sier hen met
deugden.
Opdat wij allen Uw koninkrijk, dat in de
hemel is, waardig mogen zijn, door het
welbehagen van Uw Goede Vader,
Hem met wie U gezegend bent, tezamen
met de Levengevende en Wezensgelijke
Heilige Geest. Nu en altijd…

:ﻳﻘـــﻮل اﻟﻜـﺎهـــﻦ

ت اﻟﺴﻤـﻮات
َ ب اﻟــﺬي ﻃﺄﻃﺎ
ُ أﻧﺖ ﻳــﺎر
ص
ِ ﻞ ﺧﻼ
ﺖ ﻣﻦ أﺟـــ ﱢ
َ ﺖ وﺗﺄﻧﺴ
َ وﻧـﺰﻟ
.ﺲ اﻟﺒﺸــ ِﺮ
ِ ﺟﻨـ
ﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎروﺏـﻴـﻢ
ُ ﺖ هـﻮ اﻟﺠﺎﻟـ
َ أﻧـ
. واﻟﻨﺎﻇ ُﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﻴﻦ،واﻟﺴـﺎراﻓﻴﻢ
ﺖ أﻳﻀًﺎ اﻵن ﻳﺎﺱﻴـ ﱠﺪﻧـﺎ اﻟــﺬي ﻧـﺮﻓـ ُﻊ
َ أﻧ
ب
ُ  أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮ،ﻚ
َ ﻦ ﻗﻠـﻮ ِﺏﻨــﺎ إﻟﻴــ
َ أﻋﻴـ
ﺱﻨـﺎ ﻣـﻦ
َ ﺺ ﻧﻔــﻮ
ُ اﻟﻐﺎﻓـ ُﺮ ﺁﺛﺎﻣﻨــﺎ وﻣﺨﻠ
اﻟﻔﺴـﺎ ِد
،ﻧﺴﺠـ ُﺪ ﻟﺘﻌﻄﻔـﻚ اﻟـﺬي ﻻ ﻳُـﻨﻄــﻖ ﺏـﻪ
ﻚ
َ  ﻷﻧـ،ﻚ
َ وﻧﺴﺄﻟُـﻚ أن ﺗﻌﻄﻴﻨـﺎ ﺱﻼ َﻣـ
.ﻞ ﺵﻲء
أﻋﻄﻴﺘﻨــﺎ آ ﱠ
 ﻷﻧﻨــﺎ ﻻ،ﺼـﻨـﺎ
َ ﻚ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻣﺨﻠ
َ إﻗﺘﻨﻨـﺎ ﻟـ
 إﺱ ُﻤــﻚ اﻟﻘـﺪوس،ف أﺣــﺪًا ﺱــﻮاك
ُ ﻧﻌــﺮ
.هــﻮ اﻟــﺬي ﻧﻘـﻮﻟُـﻪ

ﻚ
َ ر ﱠدﻧــﺎ ﻳـﺎ اﻟﻠـﻪ إﻟﻰ ﺧــﻮ ِﻓــ
ن ﻓﻲ ﺗــﻤﺘــ ِﻊ
َ  ﺱُـ ْـﺮ أن ﻧﻜـﻮ،ﻚ
َ وﺵــﻮﻗـــ
.ﻚ
َ ﺧﻴــﺮاﺗــِـ
،ﺖ ﻳــ ِﺪك
َ ﺱﻬــﻢ ﺗﺤ
َ واﻟﺬﻳﻦ أﺣﻨـﻮا رؤو
 ﱢزﻳﻨﻬـــﻢ،إرﻓﻌﻬـــﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴـــﺮ ِة
.ﻞ
ِ ﺏﺎﻟﻔﻀﺎﺋــ
ﻚ اﻟــﺬي ﻓﻲ
َ وﻟﻨﺴﺘﺤــﻖ آﻠُـﻨـــﺎ ﻣﻠﻜــﻮﺗــ
.ﻚ اﻟﺼﺎﻟـــﺢ
َ  ﺏﻤﺴــﺮ ِة أﺏﻴــ،ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
ك ﻣﻌـﻪ وﻣـﻊ
ُ هــﺬا اﻟــﺬي أﻧﺖ ﻣﺒــﺎر
.ﻚ
َ س اﻟﻤﺤﻴـﻲ اﻟﻤﺴـﺎوي ﻟـ
ِ ح اﻟﻘـﺪ
ِ اﻟـﺮو
…اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ دهـــﺮ
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Diaken:
Laat ons aandachtig
zijn in de vreze Gods.

Pidiakwn:
;Proc,wmen Yeou meta
vobou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ف
ِ أﻧﺼﺘـــﻮا ﺏﺨــــﻮ
.اﻟﻠـﻪ

De celebrant draait zich naar het westen en
met het kruis in zijn hand maakt hij het
teken van het kruis over de gelovigen,
terwijl hij zegt:

ﺛــﻢ ﻳﻠﺘﻔــﺖ اﻟﻜﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻟﻐــﺮب
وﻳــﺮﺵــﻢ اﻟﺸﻌـﺐ ﺏﺎﻟﺼﻠﻴــﺐ وهـــﻮ
:ﻳﻘـﻮل

De vrede zij met u
allen.

;Ir/n/ paci.

.ﻞ
اﻟﺴـــﻼ ُم ﻟﻠﻜ ﱢ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

.ﻚ
َ ﺣــ
ِ وﻟــﺮو

Het Absolutiegebed tot de Zoon

اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺜــﺎﻟــﺚ ﻟﻸﺑــﻦ

De celebrant zegt het derde gebed hardop,
kijkend naar het westen, met gebogen
hoofd

ﺛـﻢ ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﺟﻬــﺮًا
ووﺟﻬـﻪ إﻟﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟﻐـــﺮب وهــﻮ ﻣﻄـﺎﻣــﻦ
.اﻟــﺮأس

O Meester, Heer, Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God, het Woord
van de Vader, die alle boeien van onze
zonden verbroken heeft, door zijn
verlossend, levengevend lijden.
Die blies in het aangezicht van zijn
heilige discipelen en reine apostelen, en
tot hen zei:
"Ontvangt de Heilige Geest, wie gij hun
zonden vergeeft, die zijn ze vergeven;
wie gij ze toerekent, die zijn ze
toegerekend.”

،ﺢ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴ
ُ ب ﻳﺴـﻮ
ُ أﻳﻬـﺎ اﻟﺴﻴـ ُﺪ اﻟـﺮ
،ب
ِ ﻦ اﻟـﻮﺣﻴــ ُﺪ وآﻠﻤـ ُﺔ اﻟﻠـﻪ اﻵ
ُ اﻹﺏــ
ﻞ ِرﺏﺎﻃــﺎت ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ ﻣﻦ
اﻟــﺬي ﻗَـﻄﱠـﻊ آ ﱢ
.ﻞ ﺁﻻ ِﻣـﻪ اﻟﻤﺨﻠﺼــ ِﺔ اﻟﻤﺤﻴﻴــ ِﺔ
ِ ِﻗﺒـّـ
ﻦ
َ ﺦ ﻓﻲ وﺟـﻪ ﺗـﻼﻣﻴـ ِﺬﻩ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـ
َ اﻟـﺬي ﻧﻔَـ
:ل ﻟﻬــﻢ
َ ورﺱِﻠﻪ اﻷﻃﻬــﺎ ِر وﻗــﺎ
ﻦ ﻏﻔـﺮﺗـُـﻢ
ْ  َﻣــ،ح اﻟﻘـﺪس
َ "إﻗﺒﻠــﻮا اﻟــﺮو
ﻦ
ْ  وﻣـ، ﻏُـﻔــِـﺮت ﻟﻬـﻢ،ﻟﻬــﻢ ﺧﻄﺎﻳـﺎهـﻢ
."ﺴﻜــﺖ
ِ أﻣﺴﻜﺘﻤــﻮهـــﺎ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ُأﻣ
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Het offeren van de wierook - de drie Absolutiegebeden

En nu ook, onze Meester, hebt U door
Uw reine apostelen, voor altijd aan hen
die werken in het priesterschap in Uw
Heilige Kerk, de genade gegeven om op
aarde zonden te vergeven en om alle
boeien der onrechtvaardigheid te binden
of te ontbinden.
En nu ook, vragen en bidden wij Uw
Goedheid, U die de mens liefheeft, ten
behoeve van Uw dienaren,

ﺱﻠـﻚ
ِ ﻞ ُر
ِ أﻧﺖ اﻵن أﻳﻀًﺎ ﻳﺎﺱﻴ ﱠﺪﻧﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒَـ
ﺖ ﻟـﻠــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻤﻠـﻮن ﻓﻲ
َ  أﻧﻌﻤ،اﻷﻃﻬــﺎر
ﻚ
َ ﻞ زﻣـــﺎن ﻓﻲ آﻨﻴﺴﺘــ
ت آـ ﱢ
ِ اﻟﻜﻬﻨــﻮ
اﻟﻤﻘــﺪﺱـــ ِﺔ أن ﻳﻐﻔـــﺮوا اﻟﺨﻄﺎﻳــﺎ ﻋﻠﻰ
 وﻳــﺮﺏﻄـﻮا وﻳﺤﻠـﻮا آــﻞ،ض
ِ اﻷر
.ت اﻟﻈﻠـــــ ِﻢ
ِ رﺏﺎﻃــﺎ

Nu slaat hij het teken van het kruis twee
maal over de gelovigen en zegt:

ﻻ وﺛﺎﻧﻴــﺎ
ً وﻳــﺮﺵــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌــﺐ أو
:ﻼ
ً ﻗـﺎﺋـ

mijn vaders en broeders,

ﻚ
َ ﺣـ
ِ ﺐ ﻣـﻦ ﺹﻼ
ُ ل وﻧﻄﻠــ
ُ اﻵن أﻳﻀًﺎ ﻧﺴـﺄ
ك
َ  ﻋــﻦ ﻋﺒﻴــﺪ،ﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
َ ﻳﺎ ُﻣﺤـ

.أﺏـﺎﺋﻲ وأﺧــﻮﺗﻲ

Hij slaat het teken van het kruis over
zichzelf:

:ﻼ
ً ﻳــﺮﺵــﻢ ذاﺗــﻪ ﻗـﺎﺋـ

en mijn nederigheid, degenen die hun
hoofden buigen voor Uw heilige glorie,

ﺱﻬ ـﻢ
ِ  هـﺆﻻء اﻟﻤﻨﺤﻨﻴـﻦ ﺏﺮؤو.وﺿﻌﻔــﻲ
.أﻣﺎم ﻣﺠـ ﱢﺪك اﻟﻤﻘـﺪس
ت
ِ ﻞ رﺏﺎﻃﺎ
ﻚ واﻗﻄﻊ آـ ﱢ
َ ارزﻗﻨـﺎ رﺣﻤﺘـ
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
ﻚ ﻓﻲ ﺵــﻲء ﺏﻌﻠـ ٍﻢ
َ وإن آﻨــﺎ أﺧﻄﺄﻧــﺎ إﻟﻴــ
 أو،ﺐ
ِ ع اﻟﻘﻠــ
ِ  أو ﺏﺠـــﺰ،أو ﺏﻐﻴـﺮ ﻋﻠـ ٍﻢ
.ﺐ
ِ  أو ﺏﺼﻐـﺮ اﻟﻘﻠـــ،ل
ِ  أو ﺏﺎﻟﻘـﻮ،ﻞ
ِ ﺏﺎﻟﻔﻌـ

schenk ons Uw ontferming en verbreek
alle boeien van onze zonden.
En mochten wij tegen U gezondigd
hebben, wetend of onwetend, door smart
van het hart, door daad of woord, of
door een wankelmoedig hart;
U, o Meester, die weet hebt van de
menselijke zwakte, U die goed en
menslievend bent, o God, begenadig ons
met de vergiffenis van onze zonden.
Hier slaat de celebrant het kruis over
zichzelf, terwijl hij zegt:

ﻒ
ِ ف ﺏﻀﻌــ
ُ ﺖ أﻳـﻬـﺎ اﻟﺴﻴـــ ُﺪ اﻟﻌــﺎر
َ أﻧــ
.ﺐ اﻟﺒﺸـــ ِﺮ
ِ ﺢ وﻣﺤـــ
ِ  آﺼﺎﻟــ،اﻟﺒﺸـــ ِﺮ
.اﻟﻠﻬـﻢ أﻧﻌـﻢ ﻟﻨـﺎ ﺏﻐﻔــﺮان ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
:ﻼ
ً هﻨــﺎ ﻳــﺮﺵــﻢ ذاﺗـــﻪ ﻗـﺎﺋــ
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Zegen ons.

.ﺏــﺎرآﻨــــــﺎ

Hier slaat de celebrant het teken van het
kruis over de diakenen

ﻳــﺮﺵــﻢ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨــﺪام ﺏﻌـﻼﻣـﺔ
:ﻼ
ً اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﻗـﺎﺋــ

Reinig ons. Schenk ons de absolutie.
Hier slaat de celebrant het teken van het
kruis over de gelovigen

En schenk heel Uw volk de absolutie.

. ﺣﺎﻟﻠﻨـﺎ،ﻃﻬــﺮﻧـﺎ
ﻳــﺮﺵــﻢ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌــﺐ ﺏﻌـﻼﻣـﺔ
:ﻼ
ً اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﻗـﺎﺋــ

.ﻚ
َ وﺣﺎﻟـﻞ ﺱــﺎﺋـــ ِﺮ ﺵﻌﺒـِــ

Hier noemt de celebrant allen die hij wenst
te gedenken. Dan gaat hij als volgt verder:

هﻬﻨـﺎ ﻳـﺬآـﺮ ﻣـﻦ ﻳـﺮﻳـﺪ أن ﻳـﺬآـﺮﻩ ﺛــﻢ
:ﻼ
ً ﻳﻜﻤـﻞ ﻗــﺎﺋـ

Vervul ons met vreze voor U, richt ons
op tot Uw heilige en goede wil.

 وﻗــﻮﻣﻨــﺎ إﻟﻰ،ﻚ
َ اﻣـﻸﻧﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻮﻓـ
.ﻚ اﻟﻤﻘــﺪﺱــ ِﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤــ ِﺔ
َ إرادﺗِــ

Want U bent onze God en de glorie, eer,
roem en aanbidding komen U toe, met
Uw Goede Vader en de Levengevende
Wezensgelijke Heilige Geest.

 واﻟﻤﺠـ ُﺪ واﻟﻜـﺮاﻣــ ُﺔ.ﺖ هـﻮ إﻟﻬﻨـﺎ
َ ﻷﻧـﻚ أﻧ
ﻚ
َ ﻚ ﻣﻊ أﺏﻴـ
َ واﻟ ِﻌـ ُﺰ واﻟﺴﺠــﻮ ُد ﺗﻠﻴـﻖ ﺏـ
اﻟﺼﺎﻟـﺢ واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ
.ﻚ
َ اﻟﻤﺴـــﺎوي ﻟـ
.اﻵن وآﻞ اوان وإﻟﻰ دهـ ِﺮ اﻟﺪهـﻮ ِر
.ﺁﻣﻴـــــﻦ

Nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Hier eindigen de gelovigen deze gebeden
met:

Amen. Halleluja.
Glorie aan de Vader en
de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd en
tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

:وهﻨـﺎ ﻳﺨﺘـﻢ اﻟﺸﻌـﺐ اﻟﺼــﻼة ﺏـﺎﻷﺗـﻲ

;Am/n |al:
Doxa Patri ke ;Ui;w ke
;agi;w Pneumati. Ke nun
ke ;a;i ke ic touc ;e;wnac
twn ;e;wnwn ;am/n.

.ﺁﻣﻴـــﻦ هﻠﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ
اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺏـﻦ
،واﻟــــﺮوح اﻟﻘـــﺪس
اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ
.دهـﺮ اﻟﺪهـﻮر ﺁﻣﻴـﻦ
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Het offeren van de wierook - de Afsluitende Canon

Wij roepen uit en
zeggen: o onze Heer
Jezus Christus,
zegen
de
hemelwinden, de wateren
van de rivieren, het
zaad en het kruid, en
moge Uw genade en
vrede een vesting zijn
voor Uw volk.
Verlos ons en ontferm
U over ons.
Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de
zegen uit.

Tenws ;ebol enjw
;mmoc: je ;w Pen|oc I|/c
P|,|c:
;cmou ;eni;a/r ;nte ;tve:
;cmou ;enimwou ;m;viarou:
;cmou ;enici] nem nicim:
mare peknai nem tekhir/n/ oi ;ncobt ;mpeklaoc.

ﻧﺼـﺮخ
رﺏﻨــــﺎ
.اﻟﻤﺴﻴﺢ
،ﺏﺎرك أهـﻮﻳﺔ اﻟﺴﻤﺎء
،ﺏـﺎرك ﻣﻴـﺎﻩ اﻟﻨﻬــﺮ
اﻟــﺰروع
ﺏــﺎرك
 ﻓﻠﺘﻜــﻦ،واﻟﻌﺸـﺐ
رﺣﻤﺘــﻚ و ﺱـﻼﻣـﻚ
.ﺣﺼﻨــًﺎ ﻟﺸﻌﺒــﻚ

Cw] ;mmon ouoh nai
nan:
Kuri;e ;ele/con: Kuri;e
;ele/con: Kuri;e ;eulog/on ;am/n:
;cmou ;eroi ;cmou ;eroi: ic
]metanoi;a: ,w n/i ;ebol
jw ;mpi;cmou.

.ﺧﻠﺼﻨـﺎ وارﺣﻤﻨــﺎ

Dan spreekt de celebrant de zegen uit.

:ﻗﺎﺋﻠﻴـﻦ
ﻳﺴـــــﻮع

،ارﺣْــﻢ
ب
ُ ﻳـﺎر
،ارﺣْــﻢ
ب
ُ ﻳــﺎر
. ﺁﻣﻴـﻦ.ب ﺏـﺎرك
ُ ﻳـﺎر
ﻲ هـﺎ
ﺏـﺎرآـﻮا ﻋﻠـ ﱠ
 اﻏﻔــﺮوا.اﻟﻤﻄـﺎﻧﻴـﺔ
.َ ﻗُــﻞ اﻟﺒـﺮآــﺔ.ﻟﻲ

.وﺏﻌــﺪ ذﻟـﻚ ﻳﻘــﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ اﻟﺒــﺮآـــﺔ

(رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر – ﺧﺘــﺎم اﻟﺼـﻼة )ﻓﻲ ﺣﻀـﻮر اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك
In aanwezigheid van de paus, metropoliet,
of bisschop wordt het gebed als volgt
afgesloten (vanaf cw] ;mmon ouoh nai nan):
U hebt ontvangen de
genade van Mozes, het
priesterschap van Melchisedek, de ouderdom
van Jakob, het lange
leven van Metuselach,
de uitverkoren kennis
van David, de wijsheid
van Salomo en de Geest,
de Parakleet, die neerdaalde
over
de
apostelen.
De Heer beware het
leven en het leiderschap
van
onze
eerbiedwaardige
vader
de
aartspriester, paus abba
(…). En onze vader de
bisschop (metropoliet)
abba (...)
De God des hemels
bekrachtige hen op hun
zetel, voor vele jaren en
vreedzame tijden, en
vernedere
al
hun
vijanden snel onder hun
voeten.
Bid tot Christus namens
ons, dat Hij onze zonden
vergeeft,
in
vrede,
volgens
Zijn
grote
genade.
Heer ontferm U…
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ﻣﺎ ﻳُـﻘـﺎل ﻓﻲ ﺧﺘـﺎم اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﺣﻀـﻮر
 أو، أو اﻵب اﻟﻤﻄﺮان،اﻵب اﻟﺒﻄﺮﻳـﺮك
:اﻵب اﻷﺱﻘـﻒ

Ak[i ;t,aric ;mMwuc/c:
]metou/b ;nte Mel,icedek.
]metqello
;nte Iakwb: ninoj ;n;ahi
;nte Mayoucala: pika]
etcwtp ;nte dauid:
]covi;a ;nte Colomwn:
Pi;pneuma
;mparakl/ton v/etaf;i ;ejen
ni;apoctoloc:

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

P|oc ;ef;e;areh ;e;pwnq nem
;ptaho ;eratf ;mpeniwt
ettai/out ;nar,/;ereuc
papa abba (...)
Nem peniwt ;n;epickopoc
(;mm/tropolit/c) abba
(...).

اﻟـﺮب ﻳﺤﻔـﻆ ﺣﻴـﺎة
وﻗﻴـﺎم أﺏﻴﻨـﺎ اﻟﻤﻜـﺮم
رﺋﻴـﺲ اﻟﻜﻬﻨـﺔ اﻟﺒﺎﺏﺎ
( وأﺏﻴﻨـﺎ....) أﻧﺒــﺎ
(اﻷﺱﻘﻒ )اﻟﻤﻄﺮان
.(....) أﻧﺒــﺎ

V] ;nte ;tve ef;etajrof
hijen pef;yronoc: ;nhanm/s ;nrompi nem hanc/ou
;nhir/nikon.
;Ntefyebio
;nnefjaji
t/rou capec/t ;nnef[alauj ;n,wlem.
Twbh ;eP|,|c ;e;hr/i ;ejwn
;ntef,a nenobi nan
;ebolqen ouhir/n/ kata
pefnis] ;nnai.
Kuri;e ;ele/con...

إﻟﻪ اﻟﺴﻤــﺎء ﻳﺜﺒﺘـــﻪ
ﻋﻠﻰ آﺮﺱﻴـﻪ ﺱﻨﻴـﻦ
وأزﻣﻨــﺔ
آﺜﻴــﺮة
 وﻳﺨﻀﻊ.ﺱﻼﻣﻴﺔ
أﻋﺪاﺋـﻪ
ﺟﻤﻴــﻊ
.ﺗﺤـﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺱـﺮﻳﻌًﺎ

أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻋﻨـﺎ ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ
ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ ﺏﺴـﻼم
.آﻌﻈﻴـﻢ رﺣﻤﺘـﻪ
.... ﻳﺎرب ارﺣـــﻢ
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De Zegen

اﻟﺒــﺮآــﺔ

Dit is de zegen die wordt uitgesproken
tijdens de normale dagen van het jaar; dat
zijn de dagen dat er geen vasten of kerkelijk
feest is (deze gelegenheden hebben hun
eigen zegen).

هــﺬﻩ هـﻲ اﻟﺒـﺮآـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـُﻘـﺎل ﻓﻲ اﻷﻳـﺎم
اﻟﺴﻨـﻮﻳـﺔ )أي اﻷﻳـﺎم اﻹﻋﺘﻴـﺎدﻳـﺔ اﻟﺘﻲ
ﻟﻴﺴـﺖ ﻟﻬـﺎ ﺏـﺮآـﺔ ﻣﺨﺘﺼـﺔ آﻤـﺎ ﻓﻲ
.(اﻷﻋﻴـﺎد واﻷﺹـﻮام

Celebrant:

:ﻳﻘــــﻮل اﻟﻜـﺎهــــﻦ
،ف ﻋﻠﻴﻨــﺎ وﻳﺒــﺎرآﻨـــﺎ
ُ اﻟﻠـﻪ ﻳﺘــﺮأ
.وﻳُـﻈ ِﻬـــ ُﺮ وﺟ َﻬــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ وﻳــﺮﺣﻤﻨـــﺎ

God zij ons genadig en zegene ons, Hij
doe Zijn aanschijn over ons lichten, en
ontferme zich over ons.
O Heer, verlos Uw volk en zegen Uw
erfdeel, wijd hen en draag hen tot in
eeuwigheid.
Verhef de hoorn van de christenen, door
de kracht van Uw levengevend kruis,
door de voorbeden en smekingen die
ons aller Vrouwe en Koningin de
Moeder Gods, de heilige Maria, voor
ons te allen tijde aanbiedt.
En de drie grote, heilige stralenden,
Michaël, Gabriël en Rafaël, de vier
onlichamelijke wezens, de vierentwintig
oudsten en alle hemelse rangen.
En de heilige Johannes de Doper, de
honderd vierenveertigduizend en onze
meesters en vaders de apostelen en de
drie heilige jongelingen en de heilige
Stefanus.
De Godziener en Evangelist Markus, de
heilige apostel en martelaar.

 ﺏـــﺎرك.ب ﺧﻠـﺺ ﺵﻌـﺒَـــﻚ
ُ ﻳــﺎر
 إرﻋﻬـــﻢ وإرﻓﻌﻬـــﻢ إﻟﻰ.ﻚ
َ ﻣﻴــﺮاﺛَــ
.اﻷﺏـــ ِﺪ
ن اﻟﻤﺴﻴﺤـﻴﻴــﻦ ﺏﻘـــﻮ ِة
َ إرﻓــﻊ ﺵــﺄ
.ﺐ اﻟﻤﺤﻴـﻲ
ِ اﻟﺼﻠﻴـ
ت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬــﺎ
ِ ت واﻟﻄﻠﺒــﺎ
ِ ﺏﺎﻟﺴــﺆاﻻ
ﻦ ﺱﻴــﺪﺗُـﻨـﺎ ﻣﻠﻜُـﺘﻨــﺎ آﻠـﻨـﺎ
ٍ ﻋﻨــﺎ آﻞ ﺣﻴــ
.واﻟـﺪة اﻹﻟـﻪ اﻟﻘــﺪﻳﺴـﺔ اﻟﻄـﺎهـﺮة ﻣـﺮﻳـﻢ
واﻟﺜـﻼﺛـ ُﺔ اﻟﻌﻈﻤﺎء اﻟﻤﻨﻴـﺮون اﻷﻃﻬـﺎ ُر
 واﻷرﺏﻌـﺔ.ﻣﻴﺨﺎﺋﻴــﻞ وﻏﺒﺮﻳﺎل وراﻓﺎﺋﻴـﻞ
 واﻷرﺏﻌــﺔ،اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺘﺠﺴـﺪﻳـﻦ
.ت اﻟﺴﻤﺎﺋﻴ ِﺔ
ِ واﻟﻌﺸﺮون ﻗﺴﻴﺴًﺎ وآﻞ اﻟﻄﻐﻤﺎ
 واﻟﻤﺎﺋـﺔ،واﻟﻘـﺪﻳـﺲ ﻳـﻮﺣﻨــﺎ اﻟﻤﻌﻤــﺪان
 وﺱـﺎدﺗﻲ،واﻷرﺏﻌــﺔ واﻷرﺏﻌـﻮن أﻟﻔـًﺎ
 واﻟﺜﻼﺛـ ُﺔ ﻓﺘﻴـﺔ،اﻵﺏـﺎء اﻟـﺮﺱـﻞ
. واﻟﻘـﺪﻳـﺲ إﺱﺘﻔـﺎﻧـﻮس،اﻟﻘـﺪﻳﺴـﻴـﻦ
ﻣﺮﻗـﺲ

وﻧﺎﻇـ ُﺮ اﻹﻟـ ِﻪ اﻹﻧﺠﻴــﻠﻲ
.اﻟــﺮﺱــﻮل اﻟﻘـﺪﻳــﺲ واﻟﺸﻬﻴـﺪ

رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر – اﻟﺒــﺮآــﺔ

De heilige Georgius, de heilige
Theodorus, Philopater Mercurius, de
heilige abba Mina en alle koren van
martelaren.
Onze rechtvaardige vader, de grote abba
Antonius, de rechtvaardige abba Paulus
en de drie heilige abba Macarii,
onze vader abba Johannes, onze vader
abba Pishoi, onze vader abba Paulus van
Tamoeh, onze Romeinse vaders
Maximus en Dometius en onze vader
abba
Mozes
de
Zwarte,
de
negenenveertig martelaren,
en alle koren van kruisdragers,
rechtvaardigen en vromen, en alle wijze
maagden en de engel van deze
gezegende dag.
Gedurende de Heilige Eucharistie-viering
wordt gezegd:

En de engel van dit gezegende offer.
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،واﻟﻘـﺪﻳـﺲ ﺟـﺮﺟـﺲ واﻟﻘـﺪﻳـﺲ ﺗــﺎدرس
 واﻟﻘــﺪﻳـﺲ،وﻓﻴﻠــﻮﺏﺎﺗﻴـﺮ ﻣــﺮﻗـﻮرﻳــﻮس
. وآﻞ ﻣﺼﺎف اﻟﺸﻬــﺪاء،أﺏــﺎﻣﻴﻨــﺎ
وأﺏــﻮﻧـﺎ اﻟﺼـﺪﻳــﻖ اﻟﻌﻈﻴـﻢ اﻷﻧﺒــﺎ
، واﻟﺒــﺎر أﻧﺒـﺎ ﺏــﻮﻻ،أﻧﻄـﻮﻧﻴـﻮس
.واﻟﺜـﻼﺛـﺔ أﻧﺒــﺎ ﻣﻘــﺎرات اﻟﻘــﺪﻳﺴـﻮن
 وأﺏــﻮﻧــﺎ أﻧﺒــﺎ،وأﺏــﻮﻧــﺎ أﻧﺒــﺎ ﻳــﻮﺣﻨـﺎ
، وأﺏـﻮﻧﺎ أﻧﺒﺎ ﺏﻮﻻ اﻟﻄﻤﻮهﻲ،ﺏﻴﺸﻮي
،وأﺏﻮاﻧﺎ اﻟﺮوﻣﻴﺎن ﻣﻜﺴﻴﻤﻮس ودوﻣﺎدﻳﻮس
واﻟﻘـﺪﻳـﺲ
ﻣـﻮﺱﻰ
أﻧﺒـﺎ
وأﺏـﻮﻧﺎ
.إﻳﺴﻴـﺬوروس واﻟﺘﺴﻌـﺔ واﻷرﺏﻌـﻮن ﺵﻬﻴﺪًا
ﺐ واﻷﺏـﺮا ُر
ِ س اﻟﺼﻠﻴ
ِ ف ﻟﺒـﺎ
ِ ﻞ ﻣﺼﺎ
وآـ ﱡ
اﻟﻌـﺬارى
وﺟﻤﻴـﻊ
،واﻟﺼﺪﻳﻘـﻮن
.ك هـﺬا اﻟﻴـﻮم اﻟﻤﺒــﺎرك
ُ  وﻣـﻼ،اﻟﺤﻜﻴﻤﺎت
()وﻓﻲ وﻗـﺖ اﻟﻘــﺪاس ﻳﻘـــﻮل
.وﻣـﻼك هــﺬﻩ اﻟــﺬﺏﻴﺤــﺔ اﻟﻤﺒــﺎرآــﺔ

Nadat de engel van de dag of het offer is
genoemd, wordt de naam van de
patroonheilige van de kerk genoemd, en als
er een feest is of een herdenking van een
engel, apostel, martelaar of heilige wordt
deze ook genoemd, gevolgd door:

،هﻨـﺎ ﺏﻌـﺪ ذآـﺮﻩ ﻣـﻼك اﻟﻴـﻮم أو اﻟـﺬﺏﻴﺤــﺔ
 أو اﻟﻌﻴــﺪ،ﻳـﺬآـﺮ أﺱــﻢ ﺹـﺎﺣـﺐ اﻟﺒﻴﻌــﺔ
ﻻ أو ﺵﻬﻴـﺪ أو
ً إن آـﺎن ﻣـﻼآـًﺎ أو رﺱـﻮ
:ﺵﻬﻴـﺪة أو ﻗـﺪﻳﺴـﺎً أو ﻗـﺪﻳﺴـﺔ ﺛـﻢ ﻳﻘــﻮل

En de zegen van de zuivere Moeder
Gods, de heilige Maria, ten eerste en ten
laatste.

وﺏــﺮآــﺔ واﻟــﺪة اﻹﻟـﻪ اﻟﻘــﺪﻳﺴـــﺔ
.ﻻ وﺁﺧــﺮًا
ً اﻟﻄــﺎهــﺮة ﻣــﺮﻳــﻢ أو

Als het een zondag is, wordt het volgende
gezegd:

:وإذا آــﺎن ﻳـــﻮم اﻷﺣــﺪ ﻳﻘـــﻮل

En de zegen van de zondag, die van
onze Goede Verlosser is.

ﺼﻨـﺎ
ِ وﺏــﺮآــﺔ ﻳـــﻮم اﻷﺣــ ِﺪ اﻟــﺬي ﻟﻤﺨﻠ
.اﻟﺼــﺎﻟــﺢ
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En tot slot zegt de celebrant:

Laat hun heilige zegen, hun genade, hun
kracht, hun gaven, hun liefde en hun
hulp met ons allen zijn tot in
eeuwigheid. Amen.

:وﻓـﻲ اﻟﺨﺘــﺎم ﻳﻘــﻮل اﻟﻜــﺎهــﻦ
، وﻧﻌﻤﺘُـﻬـﻢ وﻗـﻮﺗُـﻬـﻢ،ﺏــﺮآﺘُـﻬـﻢ اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ
ن
ُ  وﻣﻌــﻮﻧﺘﻬـﻢ ﺗﻜــﻮ، وﻣﺤﺒﺘُـﻬــﻢ،وهﺒﺘُـﻬــﻢ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﻣﻌﻨــﺎ آﻠﻨــﺎ إﻟﻰ اﻵﺏــ ِﺪ

Celebrant:
O Christus, onze God.

Pi;precbuteroc:
Pi,rictoc Pennou]

Gelovigen:
Amen, zo mag het
zijn.

Pilaoc:
;Am/n ec;eswpi.

Celebrant:
O Koning van de
vrede, schenk ons Uw
vrede, bevestig in ons
Uw vrede en vergeef
onze zonden,
want aan U zij de
kracht en de glorie en
de zegen en de roem
in eeuwigheid. Amen.

Pi;precbuteroc:
;Pouro ;nte ]hir/n/: moi
nan ;ntekhir/n/: cemni
nan ;ntekhir/n/: ,a
nennobi nan ;ebol.

Maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden: Onze Vader…

;Ariten ;nem;psa ;njoc:
qen ousepe;hmot:
Je Peniwt...

Je ywk te ]jom nem
pi;wou nem pi;cmou nem
pi;amahi sa ;eneh ;am/n.

De celebrant kust het kruis en het
Evangelieboek en zendt de gelovigen
tijdens de Vespers heen, nadat zij ook het
kruis en het Evangelieboek gekust hebben.
Na de Metten gaat de celebrant echter
verder met de voorbereidingen voor het
Offertorium en de Liturgie.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺢ إﻟﻬﻨــﺎ
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴــ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

.ن
ُ ﺁﻣﻴــﻦ ﻳﻜــﻮ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

،ﻚ اﻟﺴـــﻼ ِم
َ ﻳﺎ ﻣﻠـ
،ﻚ
َ اﻋﻄﻨــﺎ ﺱـﻼ َﻣــ
،ﻚ
َ ﻗــﺮر ﻟﻨـﺎ ﺱﻼ َﻣـ
.واﻏﻔـﺮ ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧــﺎ
ﻚ اﻟﻘــﻮة
َ ﻷن ﻟـ
واﻟﻤﺠـﺪ واﻟﺒـﺮآــﺔ
.واﻟﻌـﺰ إﻟﻰ اﻷﺏـــ ِﺪ
.ﺁﻣﻴــﻦ
إﺟﻌﻠﻨـﺎ
اﻟـﻠﻬـﻢ
ل
َ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ أن ﻧﻘـﻮ
.. أﺏﺎﻧـﺎ اﻟﺬي:ﺏﺸﻜـ ٍﺮ

ﻳُـﻘﺒِــﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺼﻠﻴـﺐ واﻟﺒﺸـﺎرة
وﻳﺼـﺮف اﻟﻤـﺆﻣﻨﻴـﻦ ﺏﻌـﺪ ﺗـﻘﺒﻴـﻞ اﻟﺼﻠﻴـﺐ
واﻟﺒﺸـﺎرة أﻳﻀـًﺎ )ﻓﻲ اﻟﻌﺸﻴـﺔ( أﻣـﺎ ﺏﻌـﺪ
ﺏﺨـﻮر ﺏـﺎآـﺮ ﻓﻴﺴﺘﻌـﺪ اﻟﻜﺎهـﻦ ﻟﺘﻘـﺪﻳـﻢ
.اﻟﺤﻤـﻞ وﺧـﺪﻣــﺔ اﻟـﻘــﺪاس
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رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر – اﻟﺒــﺮآـﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻴــﺎد واﻷﺹــﻮام

Celebrant:

:ﻳﻘــــﻮل اﻟﻜـﺎهــــﻦ

De liefde van God, de Vader, de genade
van de Eniggeboren Zoon, onze Heer,
God en Verlosser Jezus Christus, en de
gemeenschap en de gave van de Heilige
Geest zij met u allen. Ga heen in vrede,
de Heer zij met u allen.
Gelovigen: En met uw geest.

 وﻧﻌﻤـ ُﺔ اﻹﺏـﻦ،ﻣﺤﺒـ ُﺔ اﻟﻠـﻪ اﻵب
ﺼﻨـﺎ
ِ  ر ِﺏﻨـﺎ وإﻟﻬﻨـﺎ وﻣﺨﻠ،اﻟـﻮﺣﻴـ ِﺪ
 وﺵـﺮآـ ُﺔ وﻣﻮهـﺒ ُﺔ،ع اﻟﻤﺴﻴـﺢ
َ ﻳﺴـﻮ
،س ﻓﻠـﺘﻜــﻦ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻌﻜـﻢ
ِ ح اﻟﻘــﺪ
ِ اﻟــﺮو
. ب ﻣﻌﻜـﻢ ﺟﻤﻴﻌـ ًﺎ
ُ  اﻟـﺮ،إﻣﻀـﻮا ﺏﺴـﻼ ٍم
(ﻓﻴﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ )وﻣﻊ روﺣــﻚ

###
De Zegen

اﻟﺒــﺮآــﺔ

voor de Feesten en Vastendagen

ﻓﻲ اﻷﻋﻴــﺎد واﻷﺻــﻮام

Het begin van de zegen tijdens de Vasten
voor Kerst:

ﺏـﺪء اﻟﺒـﺮآـﺔ ﻓﻲ ﺹــﻮم اﻟﻤﻴــﻼد اﻟﻤﺠﻴــﺪ

O mijn Heer Jezus Christus, geboren uit
de Vader voor alle tijden, ontferm U
over ons naar Uw grote genade.

 اﻟﻤــﻮﻟـﻮد ﻣـﻦ،ﻳـﺎرﺏﻲ ﻳﺴــﻮعَ اﻟﻤﺴﻴــﺢ
 ارﺣﻤﻨــﺎ،ﻞ اﻟﺪهــﻮ ِر
ﻞ آــ ﱢ
َ ب ﻗﺒــ
ِ اﻵ
.ﻚ
َ ِآﻌﻈﻴــ ِﻢ رﺣﻤﺘــ
... ﺏـﺎﻟﺴـﺆاﻻت

Door de voorbeden…
Aan het eind wordt gezegd:

:وﻓﻲ اﻟﺨﺘـﺎم ﻳﻘــﻮل

en de zegen van de Vasten van de
Maagdelijke Geboorte.
Laat hun heilige zegen…

وﺏــﺮآـﺔ ﺹــﻮ ِم اﻟﻤﻴــﻼد اﻟﺒﺘـﻮﻟﻲ

Het begin van de zegen vanaf het Feest van
Kerst tot het Feest van de Besnijdenis:

ﺏـﺪء اﻟﺒـﺮآـﺔ ﻣـﻦ ﻋﻴـﺪ اﻟﻤﻴــﻼد اﻟﻤﺠﻴــﺪ إﻟﻰ
.ﻋﻴــﺪ اﻟﺨﺘــﺎن

O mijn Heer Jezus Christus, geboren uit
de Vader voor alle tijden, die het vlees
heeft aangenomen uit de Maagd Maria

 اﻟﻤــﻮﻟـﻮد ﻣـﻦ،ﻳـﺎرﺏﻲ ﻳﺴــﻮعَ اﻟﻤﺴﻴــﺢ
 اﻟـﺬي ﺗﺠـﺴَـ َﺪ،ﻞ اﻟﺪهــﻮ ِر
ﻞ آــ ﱢ
َ ب ﻗﺒــ
ِ اﻵ
،ﻣـﻦ اﻟﻌــﺬرا ِء ﻣــﺮﻳــﻢ

... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
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en geboren is op aarde in Bethlehem te
Judea om ons te verlossen van onze
zonden, die ieder mens verlicht die in de
wereld komt, verlicht de ogen van ons
hart, begenadig ons met de zegen van de
Maagdelijke Geboorte en schenk ons
waakzaamheid dat wij te allen tijde
mogen doen wat U behaagt.
Door de voorbeden…
Aan het eind wordt gezegd:

ووُﻟـِـ َﺪ ﻋﻠﻲ اﻷرض ﻓﻲ ﺏﻴــﺖِ ﻟﺤــﻢ
،اﻟﻴﻬــﻮدﻳـ ِﺔ ﺣﺘﻲ ﺧﻠﺼﻨــﺎ ﻣـﻦ ﺧﻄــﺎﻳــﺎﻧـﺎ
ت إﻟﻰ
ٍ ن ﺁ
ٍ ﻲ ﻟﻜــﻞﱢ إﻧﺴــﺎ
ُ اﻟــﺬي ﻳـُﻀ
 وأﻧﻌـﻢ،ن ﻗـﻠـﻮﺏـِﻨـﺎ
َ  أﻧــﺮ ﻋﻴــﻮ،ِاﻟﻌــﺎﻟـَـﻢ
ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﺏﺒـﺮآـ ِﺔ اﻟﻤﻴـﻼد اﻟﺒﺘــﻮﻟﻲ وأﻋﻄﻨــﺎ
ﻚ
َ إﺱﺘﻴﻘــﺎﻇــًﺎ ﻟﻜﻲ ﻧﺼﻨــ َﻊ ﻣـﺎ ﻳــﺮﺿﻴــ
.ﻦ
ٍ آــﻞ ﺣﻴــ
... ﺏـﺎﻟﺴـﺆاﻻت
:وﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

en de zegen van de Maagdelijke
Geboorte.
Laat hun heilige zegen…

وﺏــﺮآـﺔ اﻟﻤﻴــﻼد اﻟﺒﺘـﻮﻟﻲ

Tijdens de Paramoen van de Theofanie
wordt aan het eind gezegd:

:وﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻓﻲ ﺏــﺮﻣـﻮن اﻟﻐﻄـﺎس

en de zegen van het Feest van de
Theofanie van onze Heer Jezus
Christus.
Laat hun heilige zegen…

 اﻟـﺬي ﻟــﺮﺏﻨــﺎ،ِوﺏــَﺮآـﺔ ﻋﻴــﺪ اﻟﻈﻬــﻮر
.ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴــﺢ

Het begin van de zegen tijdens het Feest
van de Theofanie:

:ﺏــﺪء اﻟﺒـﺮآـﺔ ﻓﻲ ﻋﻴـﺪ اﻟﻐﻄـﺎس

O mijn Heer Jezus Christus, die gedoopt
is in de Jordaan, reinig onze zielen van
de smet van onze zonden.

ع اﻟﻤﺴﻴــﺢ اﻟـﺬي إﻋﺘﻤــﺪ ﻓﻲ
َ ﻳـﺎرﺏﻲ ﻳﺴــﻮ
ِ ﻃﻬــﺮ ﻧﻔـﻮﺱـَﻨــﺎ ﻣـﻦ دﻧــﺲ،اﻷردن
.ﺧﻄــﺎﻳــﺎﻧــﺎ
... ﺏـﺎﻟﺴـﺆاﻻت

Door de voorbeden…

... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

In plaats van het voorgaande kan gezegd
worden:

:أو ﻳﻘــﻮل ﻓﻲ ﻋﻴـﺪ اﻟﻐﻄـﺎس

O Jezus Christus, Eniggeboren Zoon en
Woord van God de Vader, die gedoopt
is in de Jordaan

ع اﻟﻤﺴـﻴــــﺢ اﻹﺏـــﻦ اﻟﻮﺣﻴــــﺪ
َ ﻳــﺎ ﻳﺴـــﻮ
 اﻟــﺬي ﺗﻌــﻤـ َﺪ ﻓﻲ،وآﻠﻤــﺔ اﻟـﻠﻪ اﻵب
اﻷردن
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door de handen van Johannes de Doper
en die de gehele wereld gereinigd heeft;
reinig ons van iedere slechte gedachte,
iedere verdorven handeling en ieder
zintuig vol smet.
Door de voorbeden…

 وﻃﻬــ َﺮ،ﻣـﻦ ﻳــﺪي اﻟ ُﻤﻌﻤِــﺪ ﻳــﻮﺣﻨــﺎ
ﻞ
 ﻃﻬــﺮﻧــﺎ ﻣــﻦ آــ ﱢ.ِﺟﻤﻴــ َﻊ اﻟﻤﺴﻜــﻮﻧــﺔ
ﻞ
 وآــ ﱢ،ٍ وآــﻞﱢ ﺱﻴــﺮ ٍة دﻧﺴــﺔ،ﻓﻜــﺮ ردئ
.س ﻣﻤـــﻠــﻮءة ﻋﻴﺒــًﺎ
ٍ ﺣــﻮا
... ﺏـﺎﻟﺴـﺆاﻻت
:وﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

Aan het eind wordt gezegd:

en de zegen van het Feest van de
Theofanie van onze Heer Jezus
Christus.
Laat hun heilige zegen…

وﺏــﺮآــﺔ ﻋﻴــﺪ اﻟﻈﻬــﻮر اﻟــﺬي ﻟــﺮﺏـِﻨــﺎ
.ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴــﺢ

Tijdens de Vasten van Jona wordt aan het
eind gezegd:

:وﻓﻲ ﺹــﻮم ﻳــﻮﻧــﺎن ﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

en de zegen van de Vasten van Jona de
profeet.
Laat hun heilige zegen…

.وﺏــﺮآــﺔ ﺹــﻮم ﻳــﻮﻧــﺎن اﻟﻨﺒــﻲ

Tijdens het Feest van de Annunciatie wordt
aan het eind gezegd:

:وﻓﻲ ﻋﻴــﺪ اﻟﺒﺸــﺎرة ﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

en de zegen van het Feest van de
heilige, levengevende Annunciatie.

وﺏــﺮآــﺔ ﻋﻴــﺪ اﻟﺒﺸــﺎرة اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
.اﻟﻤﺤـﻴـﻴـﺔ
... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

Laat hun heilige zegen…

... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

Het begin van de zegen tijdens de Vasten
van de Veertig Heilige Dagen:

اﻷرﺏﻌــﻴـﻦ

ﺹــﻮم

ﻓﻲ

ﺏــﺪء اﻟﺒـﺮآـﺔ
:اﻟﻤﻘــﺪس

O Jezus Christus, Koning der eeuwen,
die voor ons gevast heeft veertig dagen
en veertig nachten, aanvaard ons vasten
bij U, vergeef ons onze overtredingen en
ontbind onze ongerechtigheden.

 اﻟــﺬي،ﻚ اﻟﺪهــﻮر
َ ﻳـﺎ ﻳﺴــﻮعَ اﻟﻤﺴﻴــﺢ ﻣﻠـ
ﺹــﺎم ﻋﻨـــﺎ أرﺏﻌﻴــﻦ ﻳـﻮﻣــﺎً وأرﺏﻌﻴــﻦ
 وإﻏﻔــﺮ، اﻗﺒــﻞ إﻟﻴــﻚ ﺹــﻮﻣﻨــﺎ،ﻟﻴـﻠـ ًﺔ
. واﺹﻔــﺢ ﻋــﻦ زﻻﺗﻨــﺎ،ﻟﻨــﺎ ﺁﺛــﺎﻣﻨــﺎ
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Schenk
ons
de
Christelijke
volmaaktheid die U welgevallig is.
Bewaar
ons
in
reinheid
en
rechtvaardigheid, alle dagen van ons
leven.
Door de voorbeden…

وإﻣﻨﺤﻨــﺎ آﻤــﺎﻟَـﻨــﺎ اﻟﻤﺴﻴــﺤﻲ ﻳــﺮﺿﻴــﻚ
.ﻚ
َ أﻣــﺎ َﻣـ
وإﺣﻔﻈﻨــﺎ ﺏﻘــﺪاﺱـــ ٍﺔ وﺏــﺮٍ ﺟﻤﻴــ َﻊ أﻳــﺎ ِم
.ﺣﻴــﺎﺗِـﻨــﺎ
... ﺏـﺎﻟﺴـﺆاﻻت
:وﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

Aan het eind wordt gezegd:

en de zegen van de Vasten van de
Veertig Dagen van verlossing, die
toebehoort aan onze Goede Verlosser.
Laat hun heilige zegen…

ِوﺏــﺮآــﺔ ﺹــﻮم أرﺏﻌﻴــﻦ اﻟﺨــﻼص
.اﻟــﺬي ﻟﻤﺨــﻠﺼِﻨــﺎ اﻟﺼــﺎﻟـﺢ

Tijdens Palmzondag wordt aan het eind
gezegd:

:وﻓﻲ أﺣــﺪ اﻟﺸﻌــﺎﻧﻴـﻦ ﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

En de zegen van het heilige gezegende
Feest van de Palmen.

وﺏــﺮآــﺔ ﻋﻴــﺪ اﻟﺸﻌــﺎﻧﻴـﻦ اﻟﻄــﺎهــﺮ
.اﻟﻤﺒــﺎرك
... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

Laat hun heilige zegen…

... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

Het begin van de zegen tijdens de week van
het heilige Pascha:

اﻟﺒﺼﺨــﺔ

ﺟﻤﻌــﺔ

ﻓﻲ

ﺏــﺪء اﻟﺒـﺮآـﺔ
:اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

Moge Jezus Christus, onze ware God,
die aanvaard heeft te lijden door Zijn
eigen wil en die omwille van ons is
gekruisigd op het kruis, ons zegenen
met iedere geestelijke zegen, voor ons
het heilige Pascha vervolmaken in vrede
en ons de blijdschap van Zijn heilige
Verrijzenis openbaren, gedurende vele
jaren en in vredige tijden.
Door de voorbeden…

 اﻟـﺬي،ﻳﺴــﻮعَ اﻟﻤﺴﻴــﺢ إﻟﻬﻨــﺎ اﻟﺤﻘـﻴﻘـﻲ
 وﺹُـﻠـِﺐَ ﻋـﻠﻲ،ﻞ اﻵﻻم ﺏـﺈرادﺗـِـﻪ
َ ﻗـَﺒـِـ
.ﺐ ﻣـﻦ أﺟﻠﻨــﺎ
ِ اﻟﺼـﻠﻴـ
،ٍﻞ ﺏــﺮآـ ٍﺔ روﺣﻴــﺔ
ِ ﻳـُﺒـﺎرآﻨــﺎ ﺏﻜــ
وﻳـُﻌـﻴﻨـَﻨـﺎ وﻳـُﻜﻤِــﻞ ﻟﻨــﺎ اﻟﺒﺼـﺨـﺔ
 وﻳُـﺮﻳﻨــﺎ ﻓــﺮح ﻗﻴــﺎﻣﺘـﻪ،اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ ﺱـﻨﻴـﻦً آﺜﻴــﺮ ًة وأزﻣﻨــ ًﺔ
.ﺱـﻼﻣﻴــﺔ
... ﺏـﺎﻟﺴـﺆاﻻت
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Aan het eind wordt gezegd:

en de zegen van het heilige Pascha van
onze Goede Verlosser.
Laat hun heilige zegen…

اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ اﻟﺘـﻲ

:وﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل
وﺏــﺮآــﺔ اﻟﺒﺼـﺨـﺔ

.ﻟﻤﺨــﻠﺼِﻨــﺎ اﻟﺼــﺎﻟـﺢ
... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

Het begin van de zegen tijdens het Feest van
de Verrijzenis tot het Feest van Hemelvaart:

ﺏـﺪء اﻟﺒـﺮآـﺔ ﻣـﻦ ﻋﻴـﺪ اﻟﻘﻴــﺎﻣـﺔ إﻟﻰ ﻋﻴــﺪ
:اﻟﻌﻨﺼــﺮة

O Ware Lam van God de Vader, die
verrezen is uit de doden op de derde
dag, richt onze voeten op het pad van de
vrede. Behoed ons voor ieder kwaad,
alle dagen van ons leven en schenk ons
de vergiffenis van onze zonden.

،ﻲ اﻟـﺬي ﻟـﻠﻪ اﻵب
ُ ﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘـ
ُ أﻳﻬـﺎ اﻟﺤﻤـ
ت ﻓﻲ اﻟﻴــﻮ ِم
ِ اﻟــﺬي ﻗــﺎ َم ﻣـﻦ اﻷﻣــﻮا
 ﻗــ ﱢﻮم أﻗــﺪا َﻣﻨــﺎ إﻟﻰ ﺱﺒﻴــﻞ.ﺚ
ِ اﻟﺜــﺎﻟـ
ﻞ ﺵــ ٍﺮ ﺟﻤﻴـ َﻊ
 إﺣﻔﻈﻨــﺎ ﻣــﻦ آــ ﱢ،اﻟﺴــﻼم
ن
ِ  أﻧﻌــﻢ ﻟﻨــﺎ ﺏﻐﻔــﺮا،اﻳــﺎ ِم ﺣﻴــﺎﺗِـﻨــﺎ
.ﺧﻄــﺎﻳــﺎﻧــﺎ
... ﺏـﺎﻟﺴـﺆاﻻت

Door de voorbeden…
Aan het eind wordt gezegd:

en de zegen van de Verrijzenis van onze
Goede Verlosser.
Laat hun heilige zegen…

:وﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

وﺏــﺮآــﺔ اﻟﻘﻴــﺎﻣــﺔ اﻟﺘـﻲ ﻟﻤﺨــﻠﺼِﻨــﺎ
.اﻟﺼــﺎﻟـﺢ
... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

Het begin van de zegen tijdens het Feest
van Hemelvaart:

:ﺏـﺪء اﻟﺒـﺮآـﺔ ﻓﻲ ﻋﻴـﺪ اﻟﺼﻌــﻮد

O mijn Heer Jezus Christus, die
verrezen is uit de doden, opgevaren ten
hemel en gezeten aan de rechterhand
van Zijn Vader, opdat Hij tot ons zou
zenden de Parakleet, de Geest der
Waarheid.
Door de voorbeden…

ﺢ اﻟــﺬي ﻗــﺎ َم ﻣـﻦ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴـ
َ ﻳــﺎرﺏﻲ ﻳﺴــﻮ
،ت
ِ ﺹــﻌـِـ َﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤــﻮا
َ  و،ت
ِ اﻷﻣــﻮا
ﺲ ﻋـﻦ ﻳـﻤﻴــﻦِ أﺏﻴـﻪِ آﻲ ﻳُــﺮﺱــﻞ
َ ﺟــﻠَـ
َو
.ﻖ
ِ ﻟﻨــﺎ اﻟﺒــﺎراﻗـﻠﻴــﻂ روح اﻟﺤـ

Aan het eind wordt gezegd:

en de zegen van de Hemelvaart van
onze Goede Verlosser, moge die met
ons allen zijn tot in eeuwigheid. Amen.
Laat hun heilige zegen…

... ﺏـﺎﻟﺴـﺆاﻻت
:وﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

وﺏــﺮآــﺔ اﻟﺼﻌــﻮد اﻟــﺬي ﻟﻤﺨــﻠﺼِﻨــﺎ
.ِن ﻣﻌﻨــﺎ إﻟﻰ اﻷﺏــﺪ
ُ  ﺗﻜــﻮ،اﻟﺼــﺎﻟـﺢ
.ﺁﻣﻴـﻦ
... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
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Het offeren van de wierook – de Zegen (Feesten en Vastendagen)

Tijdens het Feest van Pinksteren, de
Vijftigste dag na Pasen, wordt aan het eind
gezegd:

ﻓﻲ ﻋﻴــﺪ اﻟﺒﻨـﻄﻴﻘﺴـﺘﻲ أي اﻟﺨﻤﺴــﻴﻦ اﻟــﺬي
:هــﻮ ﻋﻴــﺪ اﻟﻌﻨﺼــﺮة ﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ ﻳﻘــﻮل

en de zegen van het Feest van
Pinksteren.
Laat hun heilige zegen…

.وﺏــﺮآــﺔ ﻋﻴــﺪ اﻟﺒـﻨـﻄﻴﻘـﺴﺘـﻲ

Tijdens de Vasten van onze vaders de
Apostelen wordt aan het eind gezegd:

وﻓـﻲ ﺹــﻮم ﺁﺏـﺎﺋﻨــﺎ اﻟـﺮﺱــﻞ ﻓﻲ ﺁﺧــﺮهــﺎ
:ﻳﻘــﻮل
ﻲ اﻵﺏــﺎء
ِ وﺏــﺮآــﺔ اﻟﺼــﻮ ِم اﻟــﺬي ﻟﺴــﺎدﺗـ
.اﻟﺮﺱــﻞ

en de zegen van de Vasten van mijn
meesters en vaders de Apostelen.
Laat hun heilige zegen…

... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

... ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ

De Goddelijke Liturgie van
Sint Basilius de Grote

ﻗـﺪاس اﻟﻘـﺪﻳﺲ ﺑﺎﺱﻴﻠﻴـﻮس اﻟﻜﺒﻴـﺮ
De celebrant zuivert zijn gedachten en
daden, uiterlijk en innerlijk; vooral innerlijk
moet hij vrij zijn van ongerechtigheid,
opdat hij niet onder het oordeel komt zoals
St. Paulus zegt in 1Korintiërs 11:27-31.
Hij moet ook vrede hebben met alle mensen
(Mattheus 5:23-24 en Markus 11:25-26).
Hij moet wat betreft zijn lichaam en kleding
zuiver zijn (Exodus 30:17-21) en hij moet
volledig nuchter zijn.
De celebrant trekt zijn priesterlijke gewaden
aan, nadat hij ze gezegend heeft met het
kruisteken, terwijl hij Psalm 30 bidt: "Ik zal
U verhogen, Here" en Psalm 93: "De Here
is Koning. Met majesteit heeft Hij zich
bekleed."
Intussen zingen de diakenen de Hymne van
de Zegen (Wij aanbidden de Vader van het
Licht).

ﻳـﻠـﺰم اﻟﻜـﺎهـﻦ أن ﻳﺴﺘـﺒﺮئ أﻓﻜـﺎرﻩ وأﺣـﻮاﻟﻪ
 ﻓﻔﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وهـﻮ اﻷهـﻢ ﻳﺠـﺐ.ﻼ وﺧﺎرﺟًﺎ
ً داﺧ
 ﻟﺌﻼ ﻳﺄﺧـﺬ دﻳﻨـﻮﻧـﺔ،ﻞ زﻟﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻴـﺎ ﻣـﻦ آ ﱢ
 آﻤـﺎ ورد ﻓﻲ رﺱـﺎﻟﺔ ﺏـﻮﻟـﺲ اﻟـﺮﺱـﻮل،ﻟﻨﻔﺴـﻪ
( 31 – 27 :11  آﻮ1) إﻟﻰ أهـﻞ آـﻮرﻧﺜـﻮس
وﻳﺠﺐ أﻳﻀـًﺎ أن ﻳﻜـﻮن ﻓﻲ ﺱـﻼم ﻣﻊ ﺟﻤﻴــﻊ
-25:11( )ﻣـﺮﻗـﺲ24-23:5اﻟﻨــﺎس )ﻣﺘﻲ
 وﻳـﻠـﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﻴﻒ اﻟﺠﺴﻢ.(26
( وﻳﻜـﻮن21-17 :30واﻟﻤﻼﺏﺲ )ﺧﺮ
. أي ﻟـﻢ ﻳـﺬق ﺵﻴﺌـﺎً اﻟﺒﺘـﺔ،ﻣﺤﺘـﺮﺱـًﺎ
ﺛـﻢ ﻳﻠﺒﺲ اﻟﻜﺎهـﻦ ﺏـﺪﻟـﺔ اﻟﻜﻬﻨـﻮت ﺏﻌـﺪ
رﺵﻤﻬــﺎ وهــﻮ ﻳﻘـﻮل اﻟﻤﺰﻣـﻮر اﻟﺘﺎﺱـﻊ
واﻟﻌﺸﺮﻳـﻦ )أﻋﻈﻤـﻚ ﻳــﺎرب( وﺏﻌـﺪﻩ
ب ﻗـﺪ ﻣﻠﻚ
ُ اﻟﻤﺰﻣـﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺘﺴﻌﻴـﻦ )اﻟـﺮ
(وﻟﺒـﺲ اﻟﺠـﻼل
وﻓﻲ أﺛﻨـﺎء ذﻟـﻚ ﻳــﺮﺗــﻞ اﻟﺸـﻤﺎﻣﺴــﺔ ﻟﺤـﻦ
(.. ب اﻟﻨــﻮر
ِ  )ﻧﺴﺠُـﺪ ﻵ.اﻟﺒــﺮآـﺔ

132

De Liturgie van St. Basilius – de Hymne van de Zegen

De Hymne van de Zegen
Wij
aanbidden
de
Vader van het Licht en
Zijn Eniggeboren Zoon
en de Heilige Geest de
Trooster, de Wezensgelijke Drie-eenheid.

Tenouwst ;m;Viwt ;nte
piouwini: nem Pefs/ri
;mmonogen/c: nem pi;pneuma ;mparakl/ton:
];triac ;n;omooucioc.

Men gaat verder met de volgende Paralexis:

Wees gegroet Maria de
Koningin, de wijnstok
die niet verouderd, die
niet gesnoeid is door
een wijngaardenier: in
haar bevond zich de
tros van het leven.
De Zoon van God heeft
waarlijk het vlees aangenomen van de Maagd,
zij heeft hem gebaard,
Hij heeft ons verlost en
onze zonden vergeven.
U hebt genade gevonden o Bruid, velen
spraken van uw eer,
want het Woord van de
Vader kwam en heeft
het vlees aangenomen
uit u.
Welke vrouw op aarde
behalve u, is de Moeder
Gods geworden? Want
terwijl u een aardse
vrouw was, werd u de
Moeder
van
de
Schepper.

ﻟﺤـﻦ اﻟﺒــﺮآــﺔ
،ﻧﺴﺠـــ ُﺪ ﻵب اﻟﻨـﻮر
اﻟــﻮﺣﻴــﺪ
وإﺏﻨِـﻪ
 واﻟـــﺮوح،اﻟﺠﻨـــﺲ
اﻟ ُﻤﻌـﱠـﺰي اﻟﺜﺎﻟــــﻮث
.اﻟﻤﺴـﺎوي

(ﺛـﻢ ﻳﻜﻤﻠــﻮن ﺏﻬــﺬا اﻟﻠﺤــﻦ )ﺏﺮﻟﻜﺲ

<ere Mari;a ]ourw
]bw ;n;aloli ;naterqellw: y/;ete ;mpeouwi
er;ouwi ;eroc: aujem
pi;cmah ;nte ;pwnq
;nq/tc.

8 s/ri ;mV] qen ouP
meym/i: af[icarx qen
]paryenoc: acmici ;mmof
afcw] ;mmon: af,a
nennobi nan ;ebol.
Arejem ou;hmot ;w
taiselet:
hanm/s
aucaji ;epetai;o: hanm/s aucaji ;epetai;o: je
apilogoc ;nte ;Viwt: ;i
af[icarx ;ebol ;nq/].
Nim ;n;chimi et hijen
pikahi: acermau ;mV]
;eb/l ;ero: je ;nyo
ou;chimi ;nrem ;nkahi
;areer mau ;mpirefcwnt.

ﻟﻤـــﺮﻳـﻢ
اﻟﺴﻼم
 اﻟﻜـﺮﻣـﺔ،اﻟﻤﻠﻜـــﺔ
،اﻟﺸﺎﺋﺨــﺔ
اﻟﻐﻴـﺮ
اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﻳُـﻔـِﻠﺤﻬــﺎ
ﺟـﺪ ﻓﻴﻬــﺎ
ِ  و ُو،ﻓــﻼح
.ﻋﻨﻘــﻮ ُد اﻟﺤﻴـــــﺎ ِة
إﺏـﻦ اﻟﻠـﻪ ﺏـﺎﻟﺤﻘﻴﻘـــﺔ
،ﺗﺠﺴــ َﺪ ﻣﻦ اﻟﻌـﺬراء
وﻟــﺪﺗــﻪ وﺧﻠﺼﻨــــﺎ
ﻟﻨــــــﺎ
وﻏﻔــــﺮ
.ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧــــــﺎ
ت ﻧﻌﻤــﺔ ﻳﺎ
ِ وﺟـﺪ
،هـــﺬﻩ اﻟﻌــﺮوس
آﺜﻴــﺮون ﻧﻄﻘــﻮا
ﻷن
،ﺏﻜـﺮاﻣﺘـﻚ
آـﻠـﻤــــﺔ اﻵب أﺗــﻲ
.ﻚ
ِ وﺗﺠـﺴــ َﺪ ﻣﻨــ
أﻳــﺔ إﻣـــﺮأة ﻋﻠﻰ
ض ﺹﺎرت أﻣـًﺎ
ِ ا ﻷر
ﻚ
ِ  ﻷﻧـ،ﻟﻠــﻪ ﺱـــﻮاك
أرﺿﻴـﺔ
إﻣـــﺮأة
.ت أﻣـًﺎ ﻟﻠﺒـﺎري
ِ ﺹـﺮ

( ﺏـﺮﻟﻜــﺲ )ﻟﺤــﻦ اﻟﺒــﺮآــﺔ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
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Vele vrouwen ontvingen eer en wonnen
het Koninkrijk, maar zij
bereikten niet uw eer, o
schone
onder
de
vrouwen.

Aoum/s ;n;chimi [itaio:
ausasni
;e]metouro:
;alla ;mpou;svoh ;epetai;o y/eynecwc qen
nihi;omi.

U bent de hoge toren,
waarin
de
schat
gevonden is; dat is
Emmanuël, die kwam
en in uw schoot
verbleef.
Laten
wij
de
maagdelijkheid eren,
van de Bruid zonder
smet, die rein is en
heilig in alles, de
Moeder Gods, Maria.
U bent meer verheven
dan de hemel, u bent
meer geëerd dan de
aarde, en alle schepsels
daarop, want u werd de
Moeder
van
de
Schepper.
U bent waarlijk de
reine
bruiloftskamer
van
Christus
de
Bruidegom, volgens de
profetische woorden.
Wees
onze
voorspraak, o ons aller
Vrouwe de Moeder
Gods, Maria de Moeder
van Jezus Christus, dat
Hij
onze
zonden
vergeeft.

8 yo gar pe pipurgoc
N
et[oci: ;etaujem pi
;anam/i ;nq/tf: ;ete vai
pe Emmanou/l: ;etaf;i
afswpi qen tennji.

ﻦ
َ ﻧﺴـﺎء آﺜﻴـﺮات ﻧﻠــ
ن
َ آـﺮاﻣــﺎت وﻓــــﺰ
 ﻟﻜـﻦ ﻟــﻢ،ﺏﺎﻟﻤﻠﻜـﻮت
،ﻚ
ِ ﻦ آﺮاﻣﺘـ
َ ﻳـﺒـﻠُـﻐـ
أﻳﺘﻬـﺎ اﻟﺤﺴﻨــﺔ ﻓﻲ
. اﻟﻨﺴــــــﺎء
ﺖ هﻲ اﻟﺒـُـﺮج
ِ أﻧ
ﺟﺪوا
َ  اﻟـﺬي و،اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻴﻪ اﻟﺠــﻮهـﺮ أى
 اﻟـﺬي أﺗﻲ،ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴﻞ
.ﻚ
ِ ﻞ ﻓﻲ ﺏﻄ ِﻨــ
وﺣــ ﱠ

Marentaio ;n;tparyeni;a
;n]selet
;natkaki;a:
]kayaroc
;mpan;agi;a
]ye;otokoc Mari;a.

ﻓﻠﻨﻜـــﺮم ﺏﺘـــﻮﻟﻴــﺔ
اﻟﻌــــﺮوس اﻟﺘــﻲ
 اﻟﻨﻘﻴــﺔ،ﺏﻐﻴــﺮ ﺵـــﺮ
اﻟﻜﻠﻴـﺔ اﻟﻘــﺪس واﻟـﺪة
.اﻹﻟــﻪ ﻣــﺮﻳـــﻢ

; re[ici ;ehote ;tve:
A
tetai/out ;ehote ;pkahi: nem cwnt niben
;ete ;nq/tf: je areermau ;mpirefcwnt.

ﺖ أآﺜـﺮ ﻣـﻦ
ِ ارﺗﻔﻌـ
ﺖ أآـﺮم
ِ  وأﻧ،اﻟﺴﻤـﺎء
ض وآﻞ
ِ ﻣــﻦ اﻷر
اﻟﻤﺨـﻠــﻮﻗـﺎت اﻟﺘﻲ
 ﻷﻧـﻚ ِﺹـﺮت،ﻓﻴﻬـﺎ
.أ ُﻣــًﺎ ﻟﻠﺨﺎﻟــﻖ
،ﺖ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ
ِ أﻧـــ
 اﻟــ ّْﺬي،ﺨــﺪر اﻟﻨﻘﻲ
ِ اﻟ
،ﺨﺘــﻦ
َ ﻟﻠﻤﺴﻴــﺢ اﻟ
.آﺎﻷﺹﻮات اﻟﻨﺒﻮﻳــﺔ

;Nyo gar ;al/yoc pima
;nselet ;nkayaroc: ;nte
P|,|c pinumvioc kata
ni;cm/ ;m;prov/tikon.
8Ari;precbeuin
;e;hr/i
;ejwn ;w ten[oic ;nn/b
t/ren ]ye;otokoc Mari;a
;ymau ;nI/couc Pi,rictoc: ;ntef,a nennobi
nan ;ebol.

###

 ﻳــﺎ،إﺵﻔﻌــﻲ ﻓﻴﻨــﺎ
آﻠﻨـــﺎ
ﺱﻴــﺪﺗﻨــﺎ
ﻣـــﺮﻳــﻢ
اﻟﺴﻴــﺪة
 أم،واﻟــﺪة اﻹﻟــﻪ
،ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
.ﻟﻴﻐﻔــﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـﺎ
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De Liturgie van St. Basilius – o Koning van de vrede

De volgende hymne kan gezongen worden
in plaats van de Hymne van de Zegen

De tijd is gekomen om
de menigten weg te
zenden, laat de schriftgeleerden
onthullen,
laat de wijzen met ons
bijeenkomen en uitleggen wat in de Heilige
Schriften staat.
De zegen van de
Heilige Drie-eenheid:
de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest.
De zegen van de
Moeder Gods, Maria de
Moeder van Jezus
Christus.
Zij met dit hele volk,
dat zich welbevindt in
de Heer. Amen, zo mag
het zijn.

ﻻ ﻣـﻦ ﻟﺤـﻦ
ً ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻘـﺎل هـﺬا اﻟﻠﺤـﻦ ﺏـﺪ
:اﻟﺒـﺮآـﺔ

Apinau swpi ,a pim/s ;ebol: mare nicaq
viri ;ebol: mare nicovoc
ywou] saron: euerm/neuin qen ni;grav/
|e|yu.

ﻗـﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ أﻃِﻠﻖ
 ﻓـﻠﻴـﻔﺴــﺮ.اﻟـﺠﻤﻴــﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻤـﻮن ﻓـﻠﻴﺠـﺘﻤـﻊ
إﻟﻴﻨـــﺎ
اﻟﺤـﻜﻤــﺎء
ُﻣﻔﺴﺮﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟﻜـﺘـﺐ
.اﻟﻤـﻘـﺪﺱــﺔ

;Ere pi;cmou ;n];triac
|e|yu: ;Viwt nem ;Ps/ri
nem Pi|p|na |e|yu.
;Ere pi;cmou ;n]ye;otokoc
Mari;a: ;ymau ;nI/couc
Pi,rictoc.
Ef;e;i ;e;hr/i ;ejen pailaoc
t/rf euoujai qen P|o|c
je am/n ec;eswpi.

وﺏـــﺮآـﺔ اﻟـﺜﺎﻟــﻮث
 اﻵب واﻹﺏـﻦ.اﻷﻗـﺪس
.واﻟــﺮوح اﻟـﻘــﺪس

وﺏـﺮآﺔ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ
 أم ﻳﺴــﻮع.ﻣــﺮﻳـــﻢ
.اﻟﻤﺴﻴـﺢ
ﺗﺤـﻞ ﻋﻠﻰ هـــﺬا
اﻟﺸﻌﺐ آﻠﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴـﻦ
.ب ﺁﻣﻴـــﻦ
ِ ﻣﻦ اﻟـــﺮ
.ﻳﻜـــــﻮن

###
De volgende hymne wordt gezongen tijdens
de feesten en processies:

O Koning van de
vrede, schenk ons Uw
vrede, bevestig in ons
Uw vrede en vergeef
onze zonden.
Verstrooi de vijanden
van de Kerk, versterk
haar zodat zij niet
wankelt, voor altijd.

ﻳﻘـﺎل هـﺬا اﻟﻠﺤـﻦ ﻓﻲ أﻳـﺎم اﻷﻋﻴــﺎد وأﺛﻨـﺎء
:اﻟـﺪورة

;Pouro ;nte ]hir/n/: moi
nan ;ntekhir/n/: cemni
nan ;ntekhir/n/: ,a
nennobi nan ;ebol.

،ﻚ اﻟﺴـــﻼ ِم
َ ﻳﺎ ﻣﻠـ
،ﻚ
َ اﻋﻄﻨــﺎ ﺱـﻼ َﻣــ
،ﻚ
َ ﻗــﺮر ﻟﻨـﺎ ﺱﻼ َﻣـ
.واﻏﻔـﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ

Jwr ;ebol ;nnijaji: ;nte
]ekkl/ci;a:
;aricobt
;eroc: ;nneckim sa ;eneh.

ﻓـ ﱢﺮق أﻋـﺪاء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻓـــﻼ
وﺣﺼﻨﻬــﺎ
.ﺗﺘﺰﻋــﺰع إﻟﻰ اﻷﺏـﺪ

( ﻟﺤـﻦ إﺏـﺆرو )ﻳـﺎ ﻣﻠـﻚ اﻟﺴـﻼم- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Emmanuël onze God,
is nu temidden van
ons, in de glorie van
Zijn Vader, en de
Heilige Geest.
Dat Hij ons allen
zegent, en onze harten
zuivert, en de ziekten
geneest, van onze
zielen en lichamen.
Wij aanbidden U o
Christus, met Uw
Goede Vader, en de
Heilige Geest, want U
bent (gekomen) en
heeft ons verlost.
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Emmanou/l Pennou]:
qen tenm/] ]nou: qen
;p;wou ;nte Pefiwt: nem
Pi|p|n|a |e|y|u.

 ﻓﻲ،ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴــﻞ إﻟﻬﻨﺎ
 ﺏﻤﺠــﺪ،وﺱﻄﻨـﺎ اﻵن
واﻟــﺮوح
أﺏﻴــﻪ
.اﻟﻘـــﺪس

8Ntef;cmou

;eron t/ren:
;nteftoubo ;nnenh/t: ;nteftal[o ;nniswni: ;nte
nen'u,/ nem nencwma.

ﻟ ُﻴﺒﺎرآﻨﺎ آﻠﻨﺎ و ُﻳﻄﻬﺮ
 وﻳﺸﻔﻲ،ﻗﻠــﻮﺏﻨــﺎ
أﻣــﺮاض ﻧﻔــﻮﺱﻨــﺎ
.وأﺟﺴــﺎدﻧﺎ

Tenouwst ;mmok ;w
Pi,rictoc nem Pekiwt
;n;agayoc: nem Pi;pneuma
eyouab: je (ak;i) akcw]
;mmon.

ﻚ أﻳﻬــﺎ
َ ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟــ
ﻚ
َ  ﻣﻊ أﺏﻴــ،اﻟﻤﺴﻴﺢ
 واﻟــﺮوح،اﻟﺼﺎِﻟﺢ
َﻚ أﺗﻴﺖ
َ اﻟﻘــﺪس ﻷﻧـ
.وﺧﻠﺼﺘﻨــﺎ

###
Daarna begroet de celebrant zijn broeders
de medepriesters en vraagt dat zij hem de
absolutie schenken en voor hem bidden. Hij
buigt voor de Heer vóór Zijn heiligdom en
buigt voor zijn broeders de medepriesters,
de diakenen en de rest van de clerus.
Hij neemt de altaarvaten voor zich en haalt
ze uit de doeken waarin ze gewikkeld zijn,
terwijl hij zegt: “In de naam van de
Vader…”
De celebrant begint het altaar te bekleden.
Intussen
bidt
hij
het
volgende
Voorbereidingsgebed in stilte.

ﺛــﻢ ﻳﺼﺎﻓــﺢ أﺧــﻮﺗــﻪ اﻟﻜﻬﻨــﺔ وﻳﺴــﺄﻟﻬــﻢ
 ﺛــﻢ ﻳﺨﻀﻊ.اﻟﺤــﻞ واﻟﺼــﻼة ﻣــﻦ أﺟﻠــﻪ
 وﻳﻀـﺮب.ﻟﻠـﺮب أﻣـﺎم هﻴﻜـﻠــﻪ اﻟﻤﻘـﺪس
ﻣﻄـﺎﻧﻴـﺔ ﻹﺧـﻮﺗـﻪ اﻟﻜﻬﻨـــﺔ واﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ
.وﺏـــﺎﻗﻲ اﻷآﻠﻴـﺮوس
ﺛﻢ ﻳﻀـﻊ اﻵﻧﻴـﺔ أﻣـﺎﻣـﻪ وﻳﺤﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ رﺏـﺎﻃﻬـﺎ
 ﺏﺴـﻢ اﻵب واﻹﺏـﻦ واﻟﺮوح:وهـــﻮ ﻳﻘـﻮل
... اﻟﻘــﺪس
ﻳﺒـﺪأ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻓﻲ ﻓــﺮش اﻟﻤـﺬﺏـﺢ إن آـﺎن
ﻏﻴـﺮ ﻣﻔـﺮوش وأﺛﻨـﺎء ذﻟﻚ ﻳﻘـﻮل ﺹــﻼة
.اﻹﺱﺘﻌـﺪاد ﺱــﺮًا
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Voorbereidingsgebed

ﺻــﻼة اﻹﺱﺘﻌــﺪاد

O Heer, U die ieders hart kent, de
Heilige die in zijn heiligen rust, de enige
zonder zonde, die macht heeft om
zonden te vergeven.

،ﻞ أﺣــﺪ
ﺐ آـ ﱢ
َ ف ﻗﻠـ
ُ ب اﻟﻌـﺎر
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮ
 اﻟـﺬى،اﻟﻘـﺪوس اﻟ ُﻤﺴﺘـﺮﻳـﺢ ﻓﻰ ﻗـﺪﻳﺴﻴـﻪ
 اﻟﻘـﺎد ُر ﻋﻠﻰ ﻣﻐﻔـﺮ ِة،ﺏﻼ ﺧﻄﻴﺔ وﺣﺪﻩ
. اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ
أﻧﺖ ﻳــﺎﺱﻴـﺪ ﺗﻌﻠـﻢ أﻧﻰ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴﺘﺤـﻖ
وﻻ ﻣﺴﺘﻌــﺪ وﻻ ﻣﺴﺘـﻮﺟﺐ ﻟﻬـﺬﻩ
 وﻟﻴــﺲ،اﻟﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﻤﻘــﺪﺱـﺔ اﻟﺘﻰ ﻟـﻚ
ﻟﻰ وﺟــ ٌﻪ أن أﻗـﺘـــﺮب وأﻓﺘــﺢ ﻓــﺎي
.أﻣــﺎم ﻣﺠـ ﱢﺪك اﻟﻤﻘــﺪس

U, Meester, weet dat ik deze heilige
dienst die U toebehoort, niet waardig
ben, noch verdien en dat ik er niet op
voorbereid ben; en ik heb de moed niet
om naderbij te komen en mijn mond te
openen voor Uw heilige glorie;
maar naar Uw grote barmhartigheid,
vergeef mij, de zondaar en verleen mij
dat ik genade en ontferming zal vinden
in dit uur.
En zend mij kracht vanuit den hoge,

ﺏــﻞ آﻜﺜـﺮة رأﻓــﺎﺗــﻚ أﻏﻔــﺮ ﻟﻲ أﻧــﺎ
 وأﻣﻨﺤﻨـﻲ أن أﺟــﺪ ﻧﻌﻤــﺔ،اﻟﺨـﺎﻃﺊ
.ورﺣﻤــﺔ ﻓـﻰ هــﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـــﺔ
.وأرﺱـــﻞ ﻟﻰ ﻗـــﻮة ﻣــﻦ اﻟﻌــﻼء

Hier neemt de celebrant, terwijl hij verder
bidt, de kelk en plaatst die op het altaar,
samen met de pateen en de lepel.

هﻨـﺎ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﻜـﺄس وﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ
.اﻟﻤﺬﺏﺢ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ واﻟﻤﺴﺘﻴــﺮ

zodat ik mag beginnen en Uw Heilige
dienst mag voorbereiden en voltooien
zoals het U welgevallig is, naar het
welbehagen van Uw wil, als de geur van
wierook.
Ja, onze Meester, wees met ons, neem
deel aan ons handelen, zegen ons,

،ﻟﻜﻰ أﺏﺘــﺪئ وأهﻴــﺊ وأآﻤــﻞ
، آﻤـﺎ ﻳــﺮﺿﻴـﻚ،ﺧــﺪﻣﺘـﻚ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
.آﻤﺴــﺮة إرادﺗـﻚ راﺋﺤـــﺔ ﺏﺨــــﻮر

want U bent de Vergiffenis van onze
zonden, het Licht van onze zielen, ons
Leven,
onze
Kracht
en
onze
Vrijmoedigheid.

 اﺵﺘــﺮك، آــﻦ ﻣﻌﻨــﺎ،ﻧﻌــﻢ ﻳﺎﺱﻴــﺪﻧـﺎ
. ﺏــﺎرآﻨــﺎ،ﻓﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻌﻨــﺎ
،ن ﺧﻄــﺎﻳـﺎﻧـﺎ
ُ ﻷﻧـﻚ أﻧــﺖ هـﻮ ﻏﻔـــﺮا
ﺴﻨـَـﺎ وﺣﻴـﺎﺗُـﻨـَـﺎ وﻗــﻮﺗُـﻨَـﺎ
ِ وﺿﻴــﺎء أﻧـ ُﻔ
.وداﻟﺘُـﻨــَـﺎ

 ﺹــﻼة اﻹﺱﺘﻌــﺪاد- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
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En Gij zijt het tot wie wij glorie, eer en
aanbidding omhoog zenden, o Vader,
Zoon en Heilige Geest.

 اﻟﻤﺠـﺪ،ﻚ إﻟﻰ ﻓـﻮق
َ وأﻧﺖ اﻟـﺬي ﻧُـﺮﺱـﻞ ﻟـ
 أﻳﻬـﺎ اﻵب واﻹﺏـﻦ،واﻹآﺮام واﻟﺴﺠـﻮد
،واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس

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

اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ دهـــﺮ اﻟــﺪهـﻮر
.ﺁﻣﻴــﻦ

Terwijl de celebrant het Voorbereidingsgebed bidt, zuivert hij de altaarvaten met
een doek en legt ze op hun plaats. Dan gaat
hij verder met het volgende gebed in stilte:

وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻼوة ﺹﻼة اﻹﺱﺘﻌـﺪاد ﻳﻤﺴﺢ
اﻟﻜﺎهـﻦ اﻵواﻧﻲ وﻳﻀﻊ آﻼ ﻣﻨﻬــﺎ ﻓﻲ
 و إذا إﻧـﺘﻬﻰ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻳﻘـﻮل هـﺬﻩ،ﻣﻜﺎﻧـﺔ
.اﻟﺼﻼة اﻳﻀًﺎ ﺱــﺮًا

U, o Heer, hebt ons dit grote Mysterie
van verlossing geleerd;

ب ﻋﻠﻤﺘَـﻨــﺎ هــﺬا اﻟﺴـــ ﱠﺮ
ُ أﻧﺖ ﻳــﺎر
،اﻟﻌﻈﻴــﻢ اﻟـــﺬي ﻟﻠﺨــﻼص
أﻧـﺖ دﻋـﻮﺗَـﻨــﺎ ﻧﺤــﻦ اﻷذﻻء ﻏﻴــﺮ
 ﻟﻨﻜــﻮن ﺧــﺪاﻣـًﺎ.اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴــﻦ ﻋﺒﻴــ ﱢﺪك
. ﺤـــﻚ اﻟﻤﻘـــﺪس
ﻟﻤـﺬﺏ ﱢ
،أﻧـﺖ ﻳﺎﺱﻴـﺪﻧـﺎ إﺟﻌﻠﻨـﺎ ﻣﺴﺘـﻮﺟﺒﻴـﻦ
ﻚ اﻟﻘــﺪوس أن ﻧﻜﻤــﻞ
َ ﺣــ
ﺏﻘــﻮة رو ﱢ
،هــﺬﻩ اﻟﺨــﺪﻣــﺔ
ﻟﻜﻰ ﺏﻐﻴـﺮ وﻗــﻮع ﻓﻲ دﻳﻨـﻮﻧــﺔ أﻣــﺎم
ﻣﺠــﺪك اﻟﻌﻈﻴـﻢ ﻧﻘـــﺪم ﻟـﻚ َﺹﻌﻴـﺪة
. اﻟﺒـﺮآـﺔ ﻣﺠـﺪًا وﻋﻈـﻢ ﺏﻬـﺎء ﻓﻲ ﻗـﺪﺱـﻚ

U heeft ons geroepen - wij Uw nederige
en onwaardige dienstknechten - als
dienaren van Uw heilig altaar.
Onze Meester, maak ons waardig deze
dienst te volbrengen door de kracht van
Uw Heilige Geest,
zodat wij, zonder onder het oordeel te
vallen voor Uw grote Glorie, aan U een
offer van lof mogen opdragen in Uw heiligdom, tot glorie en grote heerlijkheid.
O God, die genade verleent en
verlossing schenkt, die alles in iedereen
bewerkt;
verleen o Heer, dat ons offer voor U
aanvaardbaar zal zijn, voor mijn zonden
en de onwetendheid van Uw volk,
want het is rein als gave van Uw Heilige
Geest, in Christus Jezus onze Heer,

، ُﻣــﺮﺱــﻞ اﻟﺨﻼص،اﻟﻠﻬـﻢ ُﻣﻌﻄﻰ اﻟﻨﻌﻤــﺔ
. ﻞ أﺣـــ ٍﺪ
ﻞ ﺵﺊ ﻓﻲ آـُـ ﱢ
اﻟـﺬي ﻳﻔﻌــﻞ آـُـ ﱢ
ﻚ
َ ب أن ﺗﻜـﻮن ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـ ًﺔ أﻣـﺎ َﻣــ
ُ أﻋــﻂ ﻳــﺎر
ذﺏﻴﺤَـﺘَـﻨــﺎ ﻋــﻦ ﺧﻄـﺎﻳــﺎي وﺟﻬـﺎﻻت
.ﺵﻌﱢـﺒـــﻚ

ﺣـﻚ
وﻷﻧﻬــﺎ ﻃـﺎهــﺮ ٌة آﻤـﻮهﺒــ ِﺔ رو ﱢ
. ﺏﺎﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻳﺴـﻮع رﺏَـﻨـَـﺎ،اﻟﻘــﺪوس
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door wie U glorie, eer, roem en
aanbidding toekomt, tezamen met Hem
en de Levengevende en Wezensgelijke
Heilige Geest. Nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

هــﺬا اﻟــﺬي ﻣـﻦ ﻗِـﺒـَﻠـ ﱢﻪ اﻟﻤﺠـــﺪ واﻟﻜـﺮاﻣـﺔ
ﻚ ﻣﻌـﻪ ﻣـﻊ
َ واﻟﻌـﺰ واﻟﺴﺠـــﻮد ﺗﻠﻴـﻖ ﺏـ
.ﻚ
َ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس اﻟﻤﺤﻴـﻲ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟـ
.اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ دهــﺮ اﻟﺪهـﻮر آِﻠﻬــﺎ
. ﺁﻣﻴــﻦ

De celebrant kust het altaar en de gebeden
uit de Agpeya worden nu gebeden.

ﺛـﻢ ﻳُـﻘــﺒـﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ ﺏﻔﻤـﻪ وﻳﺒﺘــﺪئ
. ﺏﺘــﻮزﻳﻊ ﺹــﻼة اﻟﻤــﺰاﻣﻴـــﺮ

Op zondagen gedurende het hele jaar,
worden de psalmen van het derde en zesde
uur gebeden, gevolgd door het Evangelie en
de Troparia. Op de weekdagen van de
vasten, op woensdagen en vrijdagen wordt
het gebed van het negende uur toegevoegd.
De psalmen worden afgesloten met “Wij
verheffen u”, de Geloofsbelijdenis en de 41
maal Kyrië eleison (Heer ontferm U).
De celebrant wast dan zijn handen driemaal,
waarbij hij de eerste keer zegt:

ﻓﻲ أﻳـﺎم اﻵﺣـﺎد ﻋﻠﻲ ﻣـﺪار اﻟﺴﻨـﺔ ﺗﻘـﺎل
ﻣـﺰاﻣﻴـﺮ اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ واﻟﺴـﺎدﺱـﺔ
 أﻣﺎ ﻓﻲ أﻳـﺎم اﻟﺼﻮم.ﺏﺈﻧﺠﻴﻠﻬـﺎ وﻗﻄﻌـﻬـﺎ
واﻷرﺏﻌـﺎء واﻟﺠﻤﻌـﺔ ﻓﻴﻀﺎف ﻣﺰاﻣﻴـﺮ
.اﻟﺴﺎﻋـﺔ اﻟﺘﺎﺱﻌـﺔ ﺏﺈﻧﺠﻴـﻠﻬـﺎ وﻗﻄﻌـﻬـﺎ
، واﻷﻣـﺎﻧـﺔ،ﺗﺨﺘـﻢ اﻟﻤـﺰاﻣﻴـﺮ ﺏﻨﻌﻈﻤـﻚ
. ﻣــﺮة41 وآـﻴﺮﻳـﺎﻟﻴﺴـﻮن

Ontzondig mij met hysop, dan ben ik
rein, was mij, dan ben ik witter dan
sneeuw; (Ps. 51:9)

،ﺗﻨﻀـﺢ ﻋﻠﻰ ﺏـﺰوﻓــﺎك ﻓــﺄﻃﻬـــﺮ
.ﺞ
ِ ﻦ اﻟﺜـﻠــ
َ ﺴـﻠﻨﻲ ﻓﺄﺏﻴّـْـﺾ أآﺜــﺮ ﻣــ
َ ﺗﻐ
( 8 : 50 ) ﻣﺰﻣــﻮر

De tweede keer zegt hij:

ﺛـﻢ ﻳﻐﺴـــﻞ اﻟﻜــﺎهــﻦ ﻳــﺪﻳــﻪ ﺛــﻼث دﻓﻌــﺎت
: وهـــﻮ ﻳﻘـــﻮل ﻓﻲ اﻟــﺪﻓﻌــﺔ اﻷوﻟﻰ

: وﻓﻰ اﻟـﺪﻓﻌــﺔ اﻟﺜــﺎﻧﻴــﺔ

Doe mij blijdschap en vreugde horen,
laat het gebeente dat Gij verbrijzeld
hebt, weer jubelen. (Ps. 51:10)

ﺗﺴﻤﻌﻨـﻲ ﺱـــﺮوراً وﻓــﺮﺣــًﺎ ﻓـﺘﺒﺘﻬــﺞ
. ﻋﻈـﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘــﻮاﺿﻌــﺔ
( 10 : 50 ) ﻣﺰﻣــﻮر

De derde keer zegt hij:

: وﻓﻰ اﻟــﺪﻓﻌــﺔ اﻟﺜــﺎﻟﺜــﺔ
ف ﺣـﻮل
ُ أﻏﺴــﻞ ﻳـﺪي ﺏﺎﻟﻨﻘــﺎو ِة وأﻃــﻮ
 ﻟﻜﻴﻤﺎ أﺱ ﱠﻤــ َﻊ ﺹﻮت،ب
ُ ﺤــﻚ ﻳــﺎر
ﻣــﺬﺏ ﱢ
(6،7 : 26  ) ﻣﺰﻣــﻮر. ﻚ
َ ﺤــ
ﺗﺴﺒﻴ ﱢ

Ik was mijn handen in onschuld, en
maak de omgang om Uw altaar, o Heer,
terwijl ik luide een loflied doe horen.
(Ps. 26:6,7)
Dan droogt de celebrant zijn handen met
een schone witte linnen doek.

ﻼ ﻓﻲ ﺱـﺘـﺮ أﺏﻴـﺾ
ً ﺛـﻢ ﻳﻨﺸـﻒ ﻳـﺪﻳـﻪ ﻗـﻠﻴ
.آﺘـﺎن ﻧﻈﻴـﻒ
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Het Offertorium ﺗﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﺤﻤـﻞ
Tijdens het Offertorium gaat de celebrant
staan bij de poort van het heiligdom richting
het westen, met in zijn hand een zijden
velum.
De offerbroden en de wijn worden hem
aangeboden en hij onderzoekt ze nauwkeurig. Er wordt altijd een oneven aantal
offerbroden aangeboden (3,5,7,9).
De diaken staat naast de celebrant met in
zijn rechterhand een zijden velum om
daarin de ampul met wijn te ontvangen. In
zijn linkerhand draagt hij een kaars om de
offerbroden en de wijn mee te verlichten,
terwijl de celebrant ze onderzoekt.
Voordat de celebrant het Lam kiest maakt
hij driemaal het kruisteken over de
offerbroden en de wijn, terwijl hij bidt: “In
de Naam van de Vader…"
Hij neemt het Lam in de palm van zijn
linkerhand, reinigt het van boven en onder
met zijn rechterhand, terwijl hij uit het
voorbereidingsgebed zegt: (zie blz 137)

Verleen, o Heer, dat dit offer van ons
voor U aanvaardbaar moge zijn, voor
mijn zonden en de onwetendheid van
Uw volk;
want het is rein als gave van Uw Heilige
Geest, in Christus Jezus onze Heer,
door wie U glorie, eer…
Nu en altijd…

أﺛﻨـﺎء ﺗﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﺤﻤـﻞ ﻳﻘــﻒ اﻟﻜـﺎهـﻦ أﻣــﺎم
ﺏــﺎب اﻟﻬﻴﻜﻞ ووﺟﻬــﻪ ﻧــﺎﺣﻴــﺔ اﻟﻐــﺮب
.وﻓـﻲ ﻳــﺪﻩ ﻟﻔــﺎﻓــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺮﻳــﺮ
وﻳُـﻘـﱠـﺪم ﻟﻪ اﻟﺤﻤـﻞ واﻟﺨﻤــﺮ ﻓﻴﺴﺘﺒـﺮئ
 وﻳﻜــﻮن ﺧـﺒـﺰ.ًﺣـﺎل اﻟﺨﻤـﺮ ﺟﻴـﺪًا
.(3،5،7،9) ًاﻟﺘﻘـﺪﻣـﺔ ﻋــﺪدًا ﻓـﺮدﻳــﺎ
ﻳﻘــﻒ اﻟﺸﻤـﺎس ﺏﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﻜـﺎهـﻦ وﺏﻴـﺪﻩ
اﻟﻴﻤﻨـﻰ ﻟﻔـﺎﻓــﺔ ﺣـﺮﻳـﺮ ﻷﺧـﺬ ﻗـﺎرورة
 و ﺏﻴـﺪﻩ اﻟﻴﺴــﺮى ﺵﻤﻌـﺔ ﻳﻨﻴـﺮ،اﻟﺨﻤــﺮ
ﺏﻬـﺎ ﻋـﻠﻲ اﻟﺤﻤـﻞ واﻟﺨﻤـﺮ ﺣﺘﻰ
.ﻳﺴﺘـﺒﺮﺋﻬﻤـﺎ اﻟﻜـﺎهـﻦ
وﻗﺒــﻞ إﺧﺘﻴــﺎرﻩ ﻳــﺮﺵـﻢ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺤ َﻤـﻞ
واﻟﺨﻤــﺮ ﺏﻌﻼﻣـﺔ اﻟﺼـﻠﻴـﺐ ﺛـﻼﺛـﺔ رﺵــﻮم
 ﺏﺴـﻢ اﻵب واﻹﺏـﻦ واﻟـﺮوح:وهـﻮ ﻳﻘـﻮل
... اﻟﻘـﺪس
وﻳـﺎﺧـﺬ اﻟﺤ َﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ راﺣـﺔ آﻔـﻪ
 وﻳﻤﺴﺤـﻪ ﺏﻴـﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨـﻰ ﻓــﻮق،اﻟﻴﺴـﺮى
وأﺱﻔــﻞ وهــﻮ ﻳﻘــﻮل ﻣـﻦ ﺹـﻼة
(137 اﻹﺱﺘﻌــﺪاد ) آﻤـﺎ ورد ﻓﻲ ﺹﻔﺤـﺔ
ب أن ﺗﻜـﻮن ﻣـﻘﺒــﻮﻟـ ﱠﺔ
ُ أﻋـــﻂ ﻳــﺎر
ﺤـﺘـﻨــﺎ ﻋــﻦ ﺧﻄـﺎﻳــﺎي
َ أﻣـﺎﻣــﻚ ذﺏﻴ
.وﺟﻬـﺎﻻت ﺵﻌﺒـِــﻚ
ﺣـﻚ
رو ﱢ

ﻷﻧﻬــﺎ ﻃـﺎهــﺮة آﻤـﻮهﺒــﺔ
.اﻟﻘــﺪوس ﺏﺎﻟﻤﺴﻴـﺢ ﻳﺴـﻮع رﺏﻨــﺎ
… هــﺬا اﻟــﺬي ﻣـﻦ ﻗِـﺒـَﻠـ ﱢﻪ
… اﻵن وآﻞ أوان
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De celebrant gedenkt allen die hij wenst te
gedenken en vooral degenen voor wie het
offer is aangeboden. Voor christenen in het
algemeen en voor zijn verwanten in het
bijzonder zegt hij:

ﺛـﻢ ﻳـﺬآـﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻣـﻦ ﻳـﺮﻳـﺪ أن
ﻳـﺬآـﺮهـﻢ وﺏـﺎﻷﺧـﺺ ﻣـﻦ ﻳــﻜـﻮن
اﻟﻘـﺮﺏـﺎن ﻗــﺪ ُﻗــِﺪم ﻋﻨــﻪ وﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
.ﻋﻤﻮﻣًﺎ وﻋﻦ أهﻠﻪ وأﻗﺎرﺏﻪ ﺧﺼﻮﺹًﺎ ﻳﻘﻮل

Gedenk, o Heer, Uw Orthodoxe
Christelijke dienaren, een ieder bij zijn
naam en een ieder bij haar naam
genoemd.
Gedenk, o Heer, mijn vader, mijn
moeder, mijn broeders en mijn
verwanten in het vlees en mijn
geestelijke vaders. Bewaar de levenden
door Uw engel van vrede en schenk rust
aan degenen die ontslapen zijn.

ب ﻋﺒﻴـﺪَك اﻟﻤﺴﻴﺤـﻴﻴـﻦ
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
،ﻞ واﺣــ ٍﺪ ﺏﺈﺱﻤِـﻪ
اﻷرﺛـﻮذآﺴـﻴﻴـﻦ آُــ ﱢ
.وآـﻞ واﺣـﺪ ٍة ﺏﺈﺱ ِﻤﻬـﺎ

Omwille van zichzelf zegt hij:

،ب أﺏـﻲ وأﻣـﻲ وإﺧـﻮﺗـﻲ
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
 وﺁﺏـﺎﺋﻲ،وأﻗـﺮﺏــﺎﺋﻲ اﻟﺠﺴـﺪﻳﻴـﻦ
 ﻓـﺎﻷﺣﻴــﺎء إﺣﻔﻈﻬـــﻢ،اﻟﺮوﺣﻴﻴـﻦ
. واﻟﺮاﻗــﺪﻳـﻦ ﻧﻴﺤــﻬـﻢ،ﺏﻤــﻼك اﻟﺴــﻼم
:وﻋــﻦ ذاﺗــﻪ ﻳﻘــﻮل

Gedenk, o Heer, mijn zwakheid – ik,
armzalige – en vergeef mij mijn vele
zonden.

ب ﺿﻌـﻔﻲ أﻧــﺎ اﻟﻤﺴﻜﻴــﻦ
ُ اذآــﺮ ﻳـﺎر
.وإﻏـﻔــﺮ ﻟﻲ ﺧﻄـﺎﻳـﺎي اﻟﻜﺜﻴــــﺮة

Dan bedekt de celebrant het Lam met een
zijden velum, heft het in de hoogte boven
zijn hoofd.
De diaken achter de celebrant heft de
wijnampul ook in de hoogte boven zijn
hoofd.

ﺛــﻢ ﻳـﻠــﻒ اﻟﺤ َﻤـﻞ )اﻟﻘـﺮﺏـﺎن( ﺏﻠﻔـﺎﻓــﺔ ﻣــﻦ
 وآـﺬﻟـﻚ،اﻟﺤــﺮﻳـﺮ وﻳـﺮﻓﻌـﻪ ﻋﻠﻰ رأﺱــﻪ
اﻟﺸﻤــﺎس ﻳﻠــﻒ وﻋـﺎء اﻟﺨﻤـﺮ أي ﻗــﺎرورة
اﻷﺏـﺎرآـﺔ وﻳــﺮﻓﻌﻬــﺎ ﻋﻠﻰ رأﺱــﻪ أﻳﻀـًﺎ
.ﺧﻠـﻒ اﻟﻜــﺎهـﻦ
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De Processie van het Lam
Celebrant:
Glorie en eer, eer en
glorie aan de Allerheiligste Drie-eenheid:
de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest.
Vrede en groei voor
de
Ene,
Enige,
Heilige, Universele en
Apostolische
Kerk
Gods. Amen.
Gedenk, o Heer, hen
die u deze offergaven
hebben opgedragen en
hen voor wie zij
worden opgedragen en
hen door wie zij
worden opgedragen,
geef hun allen het
hemelse loon.

Pi;precbuteroc:
Ou;wou nem outai;o: outai;o nem ou;wou: ;n]pan;agi;a ;triac ;Viwt nem
;Ps/ri nem Pi;pneuma
;eyouab.
Ouhir/n/ nem oukw]
;ejen ]ou;i ;mmauatc
|e|y|u: ;nkayolik/ ;n;apoctolik/ ;nekkl/ci;a ;nte
V]: ;am/n.
;Ari;vmeu;i P_ ;nn/;etau;ini
nak
;eqoun
;nnaidwron: nem n/;etau;enou ;ejwou: nem
n/;etau;enou
;ebolhitotou: moi nwou t/rou
;mpibe,e pi;ebolqen niv/ou;i.

De celebrant en de diaken achter hem doen
eenmaal een ronde om het altaar, terwijl zij
voorgegaan worden door een diaken met
een brandende kaars in zijn hand.

Diaken:
Bid voor deze heilige
en kostbare offergaven, voor onze offers
en voor hen die ze
opgedragen hebben.
Heer ontferm U.

دورة اﻟﺤﻤـــﻞ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،ﻣﺠــﺪًا وإآــﺮاﻣــًﺎ
إآـــﺮاﻣــ ًﺎ وﻣﺠـــﺪًا
،ﻟﻠﺜـﺎﻟــﻮث اﻟﻘــﺪوس
اﻵب واﻹﺏـــــــــﻦ
.واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
ﺱﻼﻣًﺎ و ُﺏﻨﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻜﻨﻴﺴـ ِﺔ
،اﻟﻠــــﻪ اﻟـــﻮاﺣـــﺪة
 اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ،اﻟـﻮﺣﻴــﺪة
.اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﺮﺱـﻮﻟﻴـﺔ
.ﺁﻣﻴـﻦ
،ب
ُ اذآـــــﺮ ﻳـــــﺎر
ﻚ
َ اﻟـﺬﻳــﻦ ﻗﺪﻣـــﻮا ﻟـ
،هــﺬﻩ اﻟﻘـــﺮاﺏﻴـــﻦ
ﺖ
ْ واﻟــﺬﻳــﻦ ﻗُــ ِﺪﻣ
 واﻟــﺬﻳـــﻦ،ﻋﻨﻬــﻢ
،ﻗُـِـﺪﻣﺖ ﺏﻮاﺱﻄﺘﻬـﻢ
اﻋﻄﱢـﻬـــﻢ آﻠﱠـﻬــﻢ
.اﻷﺟــ َﺮ اﻟﺴﻤــﺎﺋﻲ

ﻳــﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ وﺧﻠﻔـــﻪ اﻟﺸﻤـﺎس دورة
 وﻳﻜـﻮن ﻗــﺪام آـﻞ،واﺣـﺪة ﺣــﻮل اﻟﻤـﺬﺏــﺢ
.ﻼ ﺵﻤﻌـﺔ ﻣﺘـﻘــﺪة
ً ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﺵﻤـﺎس ﺣـﺎﻣ

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;agiwn timiwn dwron
toutwn: ke yuciwn
;/mwn ke ;procverontwn.
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ هـﺬﻩ
ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟـ ﱢ
اﻟﻘـﺮاﺏﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪﺱـ ِﺔ
 وﺿﺤﺎﻳﺎﻧﺎ،اﻟﻜـﺮﻳﻤـﺔ
.ﻦ ﻗـ َﺪﻣـﻮهــﺎ
َ واﻟـﺬﻳـ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
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Op de zaterdagen en zondagen (behalve
tijdens de Grote Vasten), op de Feesten van
de Heer, de Pinksterdagen en alle andere
dagen waarop niet gevast wordt, zingen de
gelovigen psalm 118:24-26.

Gelovigen:
Halleluja, dit is de dag,
die de Heer gemaakt
heeft, laten wij juichen
en
ons
daarover
verheugen. O Heer,
geef ons heil, o Heer,
geef ons voorspoed.
Gezegend Hij die
komt in de naam des
Heren. Halleluja.

Pilaoc:
All/loui;a:
vai pe pi;ehoou ;eta P_
yamiof:
marenyel/l
;ntenounof ;mmon ;nq/tf:
;w ;P_ ek;enahmen: ;w
;P_ ek;ecouten nenmwit:
;F;cmarwout ;nje v/eyn/ou qen ;vran ;mP_:
All/loui;a.

Op de vastendagen (behalve de weekdagen
van de Grote Vasten en de Vasten van
Nineveh) en op de zaterdagen en zondagen
van de Grote Vasten, zingen de gelovigen
het volgende uit psalm 76.

Gelovigen:
Halleluja, de gedachten
van de mens zullen U
loven, o Heer, en de
rest van de gedachten
zullen feest vieren
voor U. Aanvaard
onze offers en offergaven tot U. Halleluja.

ﻓﻲ اﻟﺴﺒـﻮت واﻵﺣـﺎد ﻣـﺎ ﺧـﻼ ﺁﺣـﺎد ﺹــﻮم
 وﻓﻲ اﻷﻋﻴـﺎد اﻟﺴﻴـﺪﻳـﺔ،اﻷرﺏﻌﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪس
واﻟﺨﻤﺴﻴــﻦ وآـﻞ أﻳــﺎم اﻹﻓﻄــﺎر ﻳﻘــﻮل
اﻟﺸﻌــﺐ هـﺬﻩ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺰﻣــﻮر
. ( 24،25،26 : 117)

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
هﻠﻠﻴﻠــﻮﻳﺎ
هـــﺬا هــﻮ اﻟﻴـــﻮ ُم
اﻟــــﺬي ﺹــﻨ َﻌـــــﻪ
 ﻓﻠﻨـﻔـــــﺮح،ب
ُ اﻟـﺮ
.وﻧﺒﺘﻬــﺞ ﻓﻴــــــﻪ
،ب ﺧﻠﺼﻨـــﺎ
ُ ﻳـﺎر
،ب ﺱﻬـﻞ ﺱﺒﻠﻨـﺎ
ُ ﻳـﺎر
ﻣﺒــﺎرك اﻵﺗﻲ ﺏﺎﺱــﻢ
. هﻠﻠﻴﻠـــﻮﻳﺎ.ِاﻟـﺮب

وﻓﻲ آـﻞ أﻳــﺎم اﻷﺹــﻮام )ﻣـﺎ ﺧـﻼ أﻳـﺎم
(ﺹــﻮم اﻷرﺏﻌﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪس وﺹـﻮم ﻧﻴﻨـﻮي
 ﻳﻘــﻮل،وﺱﺒــﻮت وﺁﺣﺎد اﻟﺼـﻮم اﻟﻜﺒﻴـﺮ
.10 :75 اﻟﺸﻌـﺐ هـﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺰﻣـﻮر

Pilaoc:
All/loui;a:
Je ;vmeu;i ;nourwmi
ef;eouwnh nak ;ebol
P_: ouoh ;pcwjp ;nte
oumeu;i ef;eersai nak: niyuci;a ni;procvora sopou
;erok: All/loui;a.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
هﻠﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ
ن
ِ إن ﻓِـﻜــ َﺮ اﻹﻧﺴــﺎ
،ﻚ ﻳـﺎرب
َ ف ﻟـ
ُ ﻳﻌﺘـﺮ
وﺏﻘﻴــﺔ اﻟﻔﻜـ ِﺮ ﺗُـﻌـ ﱢﻴــ ُﺪ
 اﻟــﺬﺏــﺎﺋـــــﺢ.ﻚ
َ ﻟــــ
واﻟﺘﻘـ ُﺪﻣـﺎت إﻗﺒﻠﱠـﻬـﺎ
. هﻠﻠﻴـﻠـﻮﻳــﺎ.ﻚ
َ إﻟﻴـ

 دورة اﻟﺤﻤــﻞ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
Op de weekdagen van de Grote Vasten en
de vastendagen van Nineveh zingen de
gelovigen het volgende uit psalm 43:4 en
132:1.

Gelovigen:
Halleluja, ik zal gaan
tot Gods altaar, tot het
aangezicht van God
die
mijn
jeugd
vreugde geeft, ik zal U
loven met de citer, o
God mijn God. Heer,
gedenk David en al
zijn zachtmoedigheid.
Halleluja.
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وﻓﻲ أﻳﺎم ﺹــﻮم اﻷرﺏﻌﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪس دون
ﺁﺣـﺎدﻩ وﻓﻲ ﺛﻼﺛـﺔ أﻳـﺎم ﺹـﻮم ﻧﻴـﻨـﻮى ﻳﻘــﻮل
اﻟﺸﻌــﺐ هــﺬﻩ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺰﻣــﻮر
(1 : 131 ( )ﻣـﺰ4 :42 )ﻣــﺰ

Pilaoc:
All/loui;a: ei;e;i ;eqoun
sa pima;nerswousi ;nte
V]: nahren ;pho ;mV]
v/;etaf] ;m;pounof ;nte
tamet;alou: ]naouwnh
nak ;ebol V] Panou]
qen oukuyara.
;Ari;vmeu;i P_ ;nDauid
nem
tefmetremraus
t/rc: All/loui;a.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
هﻠﻠﻴﻠـــﻮﻳــﺎ أدﺧــﻞ
إﻟﻰ ﻣﺬﺏـﺢ اﻟﻠـﻪ أﻣـﺎم
اﻟﻠـﻪ اﻟـــﺬي ﻳـُﻔـﱠﺮح
.ﺵﺒــﺎﺏﻲ
أﻋﺘــﺮف ﻟــﻚ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
.إﻟﻬـﻲ ﺏـﻘـﻴﺜـﺎرة
ب داود
ُ اذآـﺮ ﻳـــﺎر
.ِدﻋـﺘَــ ٌﻪ
ﻞ
وآـ ﱢ
.هﻠﻠﻴﻠــﻮﻳــــــــﺎ

###
Na afloop van de processie staat de
celebrant voor het altaar, kijkt naar het
oosten en neemt het Lam in zijn linkerhand.
Hij buigt zijn hoofd naar zijn broeders de
priesters en vraagt om hun zegen.
Hij plaatst het brood nabij de wijnampul die
in de rechterhand van de diaken op een
zijden velum ligt, en maakt driemaal het
kruisteken over beiden, terwijl hij zegt:

Celebrant:
In de naam van de
Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, één God.

وإذا أآﻤـﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟــﺪورة اﻟﺴـﺎﺏـﻖ
ﻻ ﻏـﺮﺏﻲ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
ً  ﻳﻘـﻒ ﻣﻜـﺎﻧﻪ أو،ذآـﺮهـﺎ
 وﻳﻀﻊ اﻟﺤﻤــﻞ ﻋﻠﻰ،ووﺟﻬـﻪ إﻟﻰ اﻟﺸــﺮق
ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﺴــﺮي وﻳﻄـﺎﻣـﻦ رأﺱـﻪ ﻹﺧـﻮﺗـﻪ
:(وﻳﻘـﻮل ﺏــﺎرآــﻮا )ﺏـﺎرك
ﻳﻠﺘﻔـﺖ اﻟﻜـﺎهـﻦ إﻟﻰ )اﻟﻘـﺮﺏـﺎﻧﺔ( وﻳﻘـﺮب إﻟﻴﻬـﺎ
وﻋـﺎء اﻟﺨﻤــﺮ وﻳﻜـﻮن اﻟﺸﻤـﺎس ﻣﻤﺴﻜـًﺎ ﻟﻬـﺎ
 وﻳـﺮﺵـﻢ،ﺏﻴـﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨـﻲ ﺏﻠﻔـﺎﻓـﺔ ﺣـﺮﻳـﺮ
اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻹﺛﻨـﻴﻦ ﻣﻌـًﺎ ﺛﻼﺛـﺔ رﺵـﻮم ﺏﻤﺜـﺎل
:اﻟﺼﻠﻴـﺐ وﻳﻘـﻮل

Pi;precbuteroc:
Qen ;vran ;m;Viwt nem
Ps/ri nem Pi;pneuma
;eyouab ounou] ;nouwt.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺏﺎﺱــﻢ اﻵب واﻹﺏﻦ
واﻟـــﺮوح اﻟﻘــــﺪس
.إﻟﻪ واﺣـــﺪ
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De Liturgie van St. Basilius – de kruistekens over het Lam

Hij maakt het eerste kruisteken, terwijl hij
zegt:

:ﺛـﻢ ﻳـﺮﺵـﻢ اﻟـﺮﺵـــﻢ اﻷول وهـــﻮ ﻳﻘـــﻮل

Gezegend zij God, de
Almachtige
Vader.
Amen.

8F;cmarwout

n; je V]
;Viwt pipantokratwr:
;am/n.

Diaken:
Amen.

Pidiakwn:
8Am/n.

Bij het tweede kruisteken zegt hij:

Gezegend zij Zijn
Eniggeboren
Zoon,
Jezus Christus onze
Heer. Amen.

8F;cmarwout

Diaken:
Amen.

Pidiakwn:
8Am/n.

Gezegend
zij
Heilige Geest,
Trooster. Amen.

de
de

Diaken:
Amen.
Eén is de Heilige
Vader, één is de
Heilige Zoon, één is
de Heilige Geest.
Amen. Gezegend is de
Heer God tot in
eeuwigheid. Amen.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﺁﻣﻴــﻦ
:وﻳـﺮﺵـﻢ اﻟـﺮﺵـﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻲ وهـﻮ ﻳﻘـﻮل

n; je pefmonogen/c ;nS/ri I|/|c P|,|c
Pen_: ;am/n.

Bij het derde kruisteken zegt hij:

ك اﻟﻠـﻪ اﻵب
ٌ ﻣﺒــﺎر
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ﺿﺎﺏ

إﺏﻨُــﻪ
ك
ٌ ﻣﺒــــﺎر
اﻟــﻮﺣﻴــــﺪ ﻳﺴــﻮع
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟﻤﺴﻴﺢ ر َﺏﻨَـﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﺁﻣﻴــﻦ
:وﻳـﺮﺵـﻢ اﻟـﺮﺵـﻢ اﻟﺜـﺎﻟـﺚ وهـﻮ ﻳﻘـﻮل

8F;cmarwout

n; je Pi;pneuma |e|y|u ;mparakl/ton: ;am/n.

ح
ٌ ك اﻟـــﺮو
ٌ ﻣﺒــﺎر
.اﻟﻘـــﺪس اﻟ ُﻤﻌــ ّْـﺰي
.ﺁﻣﻴـــﻦ

Pidiakwn:
8Am/n.
Ic Pat/r ;agioc: ic
Uioc ;agioc: en Pneuma
;agion ;am/n: eulogitoc
Kurioc; o Yeoc ic touc
;e;wnac: ;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﺁﻣﻴــﻦ
ب
ُ واﺣـ ُﺪ هـﻮ اﻵ
 واﺣـ ُﺪ هـﻮ،اﻟﻘـﺪوس
 واﺣ ُﺪ،ﻦ اﻟـﻘـﺪوس
ُ اﻻﺏـ
هـﻮ اﻟـﺮوح اﻟﻘـــﺪس
.ﺁﻣﻴــﻦ
ك
ٌ ﻣﺒــﺎر

إﻟﻰ

ب اﻹﻟﻪ
ُ اﻟـﺮ
. ﺁﻣﻴــﻦ.اﻷﺏــ ِﺪ

( ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﺤﻤــﻞ )واﺣــﺪ هــﻮ اﻵب اﻟﻘــﺪوس- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Looft de Heer al gij
volken en looft Hem
al gij natiën, want Zijn
goedertierenheid
is
machtig over ons, en
des Heren trouw is tot
in eeuwigheid. Amen.
Halleluja.

Nieynoc t/rou ;cmou
;eP_: marou;cmou ;erof
;nje nilaoc t/rou: je
;apefnai tajro ;e;hr/i
;ejwn: ouoh ]meym/i
;nte P_ sop sa ;eneh:
;am/n all/loui;a.

De uitgebreide versie van ;am/n: Ic Pat/r
kan gezongen worden.

Diaken:
Amen, één is de
Heilige Vader, één is
de Heilige Zoon, één
is de Heilige Geest.
Amen.
U behoort toe de
heerschappij op de dag
van uw kracht, in het
licht van de heiligen;
uit de schoot heb ik u
verwekt, vòòr de
morgenster.
De
Heer
heeft
gezworen
en
het
berouwt Hem niet: Gij
zijt priester in eeuwigheid naar de ordening
van Melchisedek.
[Onze heilige vader,
de hogepriester]3x paus
abba (…).*
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ﻳﺎﺟﻤﻴ َﻊ اﻷﻣ ِﻢ ﺏﺎرآـﻮا
 وﻟﺘﺒــﺎرآﻪ،اﻟـﺮب
 ﻷن،ﺟﻤﻴـ َﻊ اﻟﺸﻌﻮب
ﺖ
ْ رﺣﻤﺘﻪ ﻗـﺪ ﺛَـﺒَـﺘَـ
ب
ُ  وﺣـﻖ اﻟـﺮ،ﻋﻠﻴﻨـﺎ
ﻳـــﺪوم إﻟﻰ اﻷﺏـــﺪ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳــــﺎ.ﺁﻣﻴــﻦ

."أو ﻳﻘـﻮل "ﺁﻣﻴﻦ إﺱﺒﺎﺗﻴــﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة

Pidiakwn:
;Am/n:
Ic Pat/r ;agioc: Ic Uioc
;agioc en Pneuma ;agion:
;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺁﻣﻴﻦ واﺣـ ُﺪ هـﻮ اﻷب
 واﺣـ ُﺪ هـﻮ،اﻟﻘــﺪوس
،اﻟﻘــﺪوس
اﻹﺏــﻦ
واﺣـ ُﺪ هـﻮ اﻟـﺮوح
. ﺁﻣﻴــﻦ.اﻟﻘـﺪس

8Csop

nemak ;nje ]ar,/
qen ;p;ehoou ;nte tekjom: qen ;vouwini ;nte
n/|e|y|u: ;ebolqen ;yneji
qajwf ;mpiciou ;nte han
;atoou;i: ;anok ai;jvok.

ﻚ اﻟﺮﺋﺎﺱـﺔ ﻓﻲ
َ ﻣﻌـ
ﻚ ﻓﻲ
َ ﻳــﻮم ﻗـﻮﺗـِـ
،ﺏﻬــﺎ ِء اﻟﻘﺪﻳﺴﻴـﻦ
ﻞ
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻦ ﻗَـﺒـ ﱠ
ﺢ
ِ اﻟﺼﺒ
ﺐ
َ آـﻮآـ
.ﻚ
َ وﻟــ ﱡﺪﺗــ

Afwrk ;nje P_ ouoh
;nnefouwm ;n;hy/f: je
;nyok pe ;vou/b sa ;eneh
kata ;ttaxic ;mmel,icedek.

ب وﻟـﻦ
ُ أﻗﺴ َﻢ اﻟـﺮ
ﺖ
َ ﻚ أﻧـ
َ ﻳﻨـﺪ َم أﻧـ
اﻟﻜﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻷﺏـ ِﺪ
ﻋﻠﻰ ﻃﻘـﺲ ﻣﻠﻜﻲ
ب ﻋـﻦ
ُ  اﻟـﺮ.ﺹﺎدق
ﻚ
َ ﻳﻤﻴﻨــ
ﻳﺎ أﺏﺎﻧــﺎ اﻟﻘـﺪﻳـﺲ
،اﻟﻜﻬﻨــﺔ
رﺋﻴــﺲ
*(...) اﻟﺒﺎﺏـﺎ أﻧﺒــﺎ

(Peniwt |e|y|u ;nar,/
;ereuc) |g: papa abba (...)
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De Liturgie van St. Basilius – één is de Heilige Vader

De God des hemels bekrachtige hem op zijn
zetel, gedurende vele
jaren en in vreedzame
tijden, en vernedere al
zijn vijanden snel
onder zijn voeten.
Bid
tot
Christus
namens ons, dat Hij
onze zonden vergeeft,
in vrede, naar Zijn
grote genade.
Gezegend
is
de
Heer…

*Indien

V] ;nte ;tve ef;etajrof
hijen pef;yronoc: ;nhanm/s ;nrompi nem hanc/ou ;nhir/nikon. ;Ntefyebi;o ;nnefjaji t/rou
capec/t ;nnef[alauj ;n,wlem.
Twbh ;eP|,|c ;e;hr/i
;ejwn: ;ntef,a nennobi
nan ;ebol qen ouhir/n/:
kata pefnis] ;nnai.
Eulogitoc Kurioc...

een metropoliet of bisschop
aanwezig is wordt het volgende stuk
toegevoegd:

En zijn deelgenoot in
de apostolische dienst,
onze heilige vader (…).

إﻟﻪ اﻟﺴﻤــــﺎء ﻳُـﺜﺒﺘَــ ٌﻪ
 ﺱﻨﻴـﻦ،ﻋﻠﻰ آﺮﺱﻴـ ﱢﻪ
ﻋــﺪﻳـــﺪة وأزﻣﻨـﺔ
ﻀﻊ
ِ  وﻳُـﺨ،ﺱـﻼﻣﻴـﺔ
أﻋـﺪاءﻩ ﺟﻤﻴﻌــــــًﺎ
.ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴـﻪ ﺱﺮﻳﻌـًﺎ
أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴـﺢ
 ﻟﻴﻐﻔــ َﺮ ﻟﻨــﺎ،ﻋﻨـﺎ
 ﺏﺴـــﻼم،ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ
.آﻌﻈﻴــﻢ رﺣﻤﺘـ ﱢﻪ
ب اﻹﻟﻪ
ُ ك اﻟـﺮ
ُ ﻣﺒﺎر
….

*وﻓﻲ ﺣﻀـﻮر أﺣــﺪ اﻵﺏــﺎء اﻟﻤﻄـﺎرﻧــﺔ
:أو اﻷﺱـﺎﻗﻔــﺔ ﻳــــﺰاد

Nem pefke;sv/r ;nlitourgoc ;napoctolikoc: peniwt eyouab (...).

وﺵـﺮﻳﻜـﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣـﺔ
اﻟﺮﺱﻮﻟﻴـﺔ أﺏــﺎﻧـــﺎ
.(…) اﻟـﻘــﺪﻳــﺲ

###
Gelovigen:
Glorie aan de Vader en
de Zoon en de Heilige
Geest.
Nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen.
Amen. Halleluja.

Pilaoc:
Doxa Patri ke ;Uiw ke
;agi;w Pneumati: ke nun
ke ;a;i ke ic touc ;e;wnac
twn
;e;wnwn:
;am/n
all/louia.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
اﻟﻤﺠــﺪ ﻟﻶب واﻹﺏـﻦ
واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس
اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ
اﻟــﺪهــﻮر
دهــﺮ
. هﻠﻠﻴﻠﻮﻳــﺎ.ﺁﻣﻴــﻦ

 ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﺤﻤــﻞ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
Intussen plaatst de celebrant het offerbrood
op de pateen met daaronder een velum,
terwijl hij in stilte bidt: “Glorie en eer…”
Dan giet hij de wijn in de kelk en leegt
daarbij de ampul volledig. Hij giet wat
water in de lege ampul en doet dat bij de
wijn. Deze hoeveelheid moet niet minder
dan een kwart zijn, maar niet meer dan een
derde. Tenslotte geeft hij de lege ampul aan
de diaken, die hem omgekeerd ontvangt op
de velum.
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ﺛـﻢ ﻳﻀﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻘـﺮﺏـﺎﻧـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ
:وﺗﺤﺘﻬــﺎ ﻟﻔـﺎﻓـﺔ ﺛــﻢ ﻳﻜﻤــﻞ ﺱـــﺮًا
( إﻟﺦ... )ﻣﺠــﺪًا وإآــﺮاﻣــًﺎ
،ﺛـﻢ ﻳﺼـﺐ اﻟﺨﻤــﺮ ﻓﻲ اﻟﻜــﺄس
وﻳﻤــﺰﺟــﻪ ﺏﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤــﺎء ﻧﺤــﻮ
 وﻻ ﻳــﺰد ﻋـﻦ.اﻟـﺜـﻠـﺚ أو اﻟـﺮ ﱡﺏـﻊ أو أﻗـﻞ
 ﺛــﻢ ﻳﺼﻔﻲ اﻟﻘــﺎرورة ﺟﻴــﺪًا،اﻟﺜــﻠﺚ
وﻳﻌﻄﻴﻬــﺎ ﻟﻠﺸﻤﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔــﺎﻓــﺔ ﺏﺤﻴـﺚ
.ﺗﻜــﻮن ﻣﻨﻜﺴـﺔ ﻹآﻤــﺎل ﺗﺼﻔـﻴﺘﻬــﺎ
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Het Dankgebed

ﺻـﻼة اﻟﺸﻜـﺮ

Celebrant:
Laat ons bidden.

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

Diaken:
Sta op en bid.

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺣـﻚ
ِ وﻟـﺮو

Celebrant:

Pi;precbuteroc:
Marensep;hmot ;ntotf
;mpireferpeynnef ouoh
;nna/t:
V]
;Viwt
;mPen_ ouoh Pennou]
ouoh Pencwt/r I|/|c
P|,|c.
Je afer;ckepazin ;ejwn:
aferbo;/yin ;eron: af;areh
;eron afsopten ;erof:
af];aco ;eron: af]toten
afenten
sa
;e;hr/i
;etaiounou yai.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Laat ons dankzeggen
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.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

.ﻞ
ِﺹ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼ ِة ﻗﻔـﻮا
.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜ ﱢ

ﻓﻠﻨﺸﻜـــــ ُﺮ ﺹﺎﻧـ َﻊ
 اﻟـﺮﺣـﻮم،ت
ِ اﻟﺨﻴــﺮا
 أﺏـــﺎ رﺏﻨـــﺎ،اﻟﻠـﻪ
وإﻟﻬﻨـــﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨـــﺎ
.ﻳﺴــــﻮع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
ﻷﻧـﻪ ﺱﺘـَـﺮﻧـَــــــﺎ
وأﻋـﺎﻧَـﻨـﺎ وﺣﻔﻈَـﻨـــﺎ
وﻗﺒﻠَـﻨَـــﺎ إﻟﻴﻪ وﺵﻔﱢـﻖ
ﻋﻠﻴﻨَــــﺎ وﻋﻀﺪﻧَـــﺎ
وأﺗﻰ ﺏﻨــــﺎ إﻟﻰ
.هـــﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋــﺔ

 ﺹــﻼة اﻟﺸﻜــﺮ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

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.

;Nyof on maren]ho ;erof
hopwc ;ntef;areh ;eron:
qen pai;ehoou eyouab
vai nem ni;ehoou t/rou
;nte penwnq: qen hir/n/
niben: ;nje pipantokratwr P_ Pennou].

Diaken:

Pidiakwn:
;Proceuxacye.

Laat ons bidden.
Gelovigen:
Heer ontferm U.
Celebrant:
O Meester, Heer,
Almachtige
God,
Vader van onze Heer,
God en Verlosser Jezus
Christus,
wij danken U voor
alles, om alles en in
alles,
want U heeft ons
beschermd en geholpen,
bewaard en aangenomen, met ontferming
omringd, U heeft ons
gesterkt en tot dit uur
geleid.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.
Pi;precbuteroc:
;Vn/b
P_
V]
pipantokratwr: ;Viwt
;mPen_ ouoh Pennou]
ouoh Pencwt/r I|/|c
P|,|c.
}ensep;hmot ;ntotk:
kata hwb niben nem
eybe hwb niben nem qen
hwb niben.
Je afer;ckepazin ;ejwn:
aferbo;/yin ;eron: af;areh
;eron afsopten ;erof:
af];aco eron: af]toten
afenten
sa
;e;hr/i
;etaiounou yai.
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هـﻮ أﻳﻀــًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄﻟﻪ
أن ﻳﺤﻔﻈﻨــﺎ ﻓﻲ هــﺬا
،س
ِ اﻟﻴــﻮ ِم اﻟﻤﻘـــﺪ
وآﻞ أﻳـﺎ ﱢم ﺣﻴﺎ ِﺗﻨـــﺎ
ﻂ
َ ﻞ ﺱـــﻼ ٍم ﺿﺎﺏـ
ِ ﺏﻜ
.ب إﻟ ُﻬﻨــﺎ
ُ ﻞ اﻟـﺮ
اﻟﻜـ ﱢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﺹﻠـﻮا

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴــ ُﺪ اﻟـﺮ
،ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ اﻹﻟﻪ ﺿﺎﺏ
أﺏـﻮ رﺏﻨــﺎ وإﻟﻬﻨــﺎ
وﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ ﻳﺴـــﻮع
.اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻞ
ك ﻋﻠﻰ آـ ﱢ
َ ﻧﺸﻜـُــﺮ
ﻞ
ِ  وﻣﻦ أﺟـــ،ل
ٍ ﺣــﺎ
ﻞ
 وﻓﻲ آ ﱢ،ل
ٍ ﻞ ﺣــﺎ
آـ ﱢ
.ل
ٍ ﺣــــﺎ
،ﻷﻧـﻚ ﺱﺘـﺮﺗَـﻨـــﺎ
، وﺣﻔﻈﺘﻨَـﺎ،واﻋﻨـﺘَـﻨﺎ
،ﻚ
َ إﻟﻴـــ
وﻗﺒِـﻠﺘﻨَــﺎ
،ﺖ ﻋﻠﻴﻨـﺎ
َ وﺵﻔـﻘ ْـــ
وﻋﻀﺪﺗﻨﺎ وأﺗﻴﺖ ﺏﻨـﺎ
.إﻟﻰ هــﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـﺔ
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Diaken:
Bid dat God zich over
ons ontfermt en ons
genadig wil zijn, ons
aanhoort en ons Zijn
bijstand schenkt, en de
beden en de smekingen
van al Zijn heiligen
omwille van ons, voor
al wat goed is, te allen
tijde aanvaardt*,
en ons waardig maakt
deelachtig te worden
aan Zijn heilige en
gezegende Mysteries
tot vergiffenis van onze
zonden.

Pidiakwn:
Twbh hina ;nte Vnou]
nai nan: ;ntefsenh/t
qaron: ;ntefcwtem ;eron:
;ntef;erbo;/yin
;eron:
;ntef[i ;nni]ho nem
nitwbh ;nte n/|e|y|u
;ntaf: ;ntotou ;e;hr/i
;ejwn ;epi;agayon ;nc/ou
niben:
Ntefaiten ;nem;psa eyren[i ;ebolqen ]koinwni;a: ;nte nefmuct/rion
|e|y|u: et;cmarwout: ;epi,w ;ebol ;nte nennobi.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻟﻜﻲ
اﻃﻠﺒـﻮا
،ﻳــﺮﺣﻤﻨــﺎ اﻟﻠـﻪ
،وﻳﺘـﺮاءف ﻋﻠﻴﻨــﺎ
،وﻳﺴﻤﻌﻨَــﺎ و ُﻳﻌﻴﻨﻨَـﺎ
ﻞ ﺱــــﺆاﻻت
َ وﻳﻘ ْـﺒَــ
وﻃﻠﺒـﺎت ﻗـﺪﻳﺴﻴــﻪ
ﻣﻨﻬـﻢ ﺏﺎﻟﺼﻼح ﻋﻨﺎ
،*ﻓﻲ آﻞ ﺣﻴـﻦ
ﻦ
َ وﻳﺠﻌﻠﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـ
ل ﻣﻦ ﺵــ ِﺮآﺔ
َ أن ﻧﻨﺎ
أﺱـﺮار ِﻩ اﻟﻤﻘـﺪﺱــ ِﺔ
 ﻟﻤﻐﻔـﺮة،اﻟﻤﺒﺎرآـ ِﺔ
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ

*Indien de paus, een metropoliet of
bisschop aanwezig is, voegt men toe:

En dat Hij het leven en
het leiderschap bewaart
van onze eerbiedwaardige vader de
hogepriester, paus abba
(…), en zijn deelgenoot
in de dienst, onze vader
de bisschop (metropoliet) abba (…).
En ons waardig maakt…

Gelovigen:
Heer ontferm U.

* وإن آـﺎن اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك أو اﻟﻤﻄـﺮان
: ﻳﻀــﺎف،ًأو اﻷﺱﻘـﻒ ﺣـﺎﺿـﺮا
;Ntef;areh ;e;pwnq nem وأن ﻳﺤﻔﻆَ ﺣﻴـﺎ َة
;ptaho ;eratf ;mpeniwt وﻗﻴـﺎ َم أﺏﻴﻨـﺎ اﻟﻤﻜـﺮم
ettai/out ;nar,/;ereuc رﺋﻴــــﺲ اﻟﻜـﻬﻨــــﺔ
papa abba (...).
(...) اﻟﺒـﺎﺏـﺎ اﻷﻧﺒـﺎ
Nem pefke;sv/r ;nlitou- وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣـﺔ
rgoc peniwt ;nepickopoc اﻟــﺮﺱـﻮﻟﻴــﺔ أﺏﻴﻨــﺎ
(;mm/tropolit/c) abba (اﻷﺱﻘـﻒ )اﻟﻤﻄـﺮان
(...).
. (…) اﻷﻧﺒــﺎ
...ﻦ
َ وﻳﺠﻌﻠﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـ
Ntefaiten ;nem;psa...

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺣــﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر

 ﺹــﻼة اﻟﺸﻜــﺮ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Celebrant:
Daarom vragen en
bidden we Uw goedheid, U die de mens
liefheeft, sta ons toe
deze heilige dag en alle
dagen van ons leven in
vrede en vreze voor U
te voltooien.
Alle afgunst, alle bekoring, elk satanswerk,
de listen van slechte
mensen, de aanval van
vijanden, zichtbaar en
onzicht-baar,

Pi;precbuteroc:
Eybe vai ten]ho ouoh
tentwbh ;ntekmet;agayoc pimairwmi: m/ic nan
eyrenjwk ;ebol ;mpaike;ehoou eyouab vai: nem
ni;ehoou t/rou ;nte penwnq: qen hir/n/ niben
nem tekho].
;Vyonoc niben: piracmoc
niben: ;energi;a niben ;nte
;pcatanac: ;pco[ni ;nte
hanrwmi ;euhwou nem ;ptwnf ;e;pswi ;nte hanjaji n/eth/p nem n/
eyouwnh ;ebol.

De celebrant maakt het kruisteken over
zichzelf, terwijl hij richting het oosten kijkt
en zegt:

wend het af van ons

en van heel Uw volk,

.إﻧـــﺰﻋﻬــــﺎ ﻋﻨـــﺎ

ﺛـﻢ ﻳﻠﺘـﻔـــﺖ إﻟﻰ اﻟﻐــــﺮب ﻋــﻦ ﻳﻤﻴﻨـــﻪ
:ًوﻳﺮﺵـــﻢ اﻟﺸﻌــﺐ ﺏﻤﺜـﺎل اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﻗﺎﺋـــﻼ

Nem ;ebolha peklaoc
t/rf.

Hij keert zich weer naar het oosten en
maakt het kruisteken over het altaar en zegt:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻞ هـــﺬا
ِ ﻣﻦ أﺟــ
ﺐ ﻣﻦ
ُ ل وﻧﻄﻠـ
ُ ﻧﺴﺄ
ﺐ
َ ﺣــﻚ ﻳﺎ ُﻣﺤـــ
ِ ﺹﻼ
 إﻣﻨﺤﻨـﺎ أن،اﻟﺒﺸـــﺮ
ﻞ هـﺬا اﻟﻴــﻮم
َ ﻧُـﻜ ّْﻤــ
ﻞ أﻳـﺎ ِم
اﻟ ُﻤﻘـ ّْﺪس وآ ﱢ
ﻞ ﺱــﻼ ِم
 ﺏﻜ ﱢ،ﺣﻴﺎﺗﻨـﺎ
.ﻚ
َ ﻣﻊ ﺧـﻮﻓـِــــ
ﻞ
ﻞ ﺣﺴــ ٍﺪ وآـ ﱠ
آـ ﱠ
ﻞ ﻓﻌــﻞ
ﺗﺠﺮﺏـ ٍﺔ وآـ ﱠ
 وﻣﺆاﻣـﺮة،اﻟﺸﻴﻄﺎن
،اﻟﻨــﺎس اﻷﺵـــﺮار
وﻗﻴـــــﺎم اﻷﻋــﺪاء
اﻟﺨﻔﻴﻴـﻦ واﻟﻈﺎهـﺮﻳـﻦ

ﻳﺤﻨـﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ رأﺱــﻪ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق
:ﻼ
ً وﻳــﺮﺵـــﻢ ذاﺗــﻪ ﺏﻤﺜـﺎل اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﻗــﺎﺋــ

;Alitou ;ebolharon.

Hij keert zich naar rechts, richting het
westen en maakt het kruisteken in de
richting van de gelovigen en zegt:
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.وﻋـﻦ ﺱﺎﺋــ ﱢﺮ ﺵﻌﺒﱢـﻚ

ﺛـﻢ ﻳﻠﺘﻔـــﺖ إﻟﻰ اﻟﺸــﺮق وﻳــﺮﺵـــﻢ ﺏﻤﺜـﺎل
:ﻼ
ً اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﻋـﻠﻲ اﻟﻤــﺬﺏــﺢ ﻗــﺎﺋـــ
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van deze gewijde tafel
en van deze heilige
plaats, die U toebehoort.
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.
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,
door wie U glorie, eer,
roem en aanbidding
toekomt, tezamen met
Hem en de levengevende en wezensgelijke Heilige Geest,
nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen.
Amen.

Nem ;ebolha tai;trapeza
yai. Nem ;ebolha paima
|e|y|u ;ntak vai.

،وﻋـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﺎﺋـــﺪة
ﺿﻌـــﻚ
وﻋـــﻦ ﻣـﻮ ﱢ
.اﻟﻤﻘـﺪس هـﺬا

N/ de ;eynaneu nem
n/;eternofri cahni ;mmwou nan: je ;nyok pe
;etak] ;mpiersisi nan:
;ehwmi ;ejen nihof nem
ni[l/: nem ;ejen ]jom
t/rc ;nte pijaji.

أﻣـــﺎ اﻟﺼﺎﻟﺤــــﺎت
واﻟﻨﺎﻓﻌـﺎت ﻓﺈرزﻗـﻨــﺎ
ﺖ
َ  ﻷﻧﻚ أﻧ،إﻳـﺎهـــﺎ
أﻋﻄﻴﺘﻨﺎ
اﻟـﺬي
س
َ اﻟﺴﻠﻄﺎن أن ﻧـــﺪو
ب
ِ ت واﻟﻌﻘــﺎر
ِ اﻟﺤﻴــﺎ
.ﻞ ﻗـــﻮ ِة اﻟﻌــﺪو
وآ ﱢ

Ouoh mperenten ;eqoun
;epiracmoc: alla nahmen ebolha pipethwou.
Qen pi;hmot nem nimetsenh/t nem ]metmairwmi: ;nte pekmonogen/c ;nS/ri: Pen_
ouoh Pennou]: ouoh
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c.

ﻓﻲ

وﻻ ﺗـُـﺪﺧﱢـﻠﻨــﺎ
 ﻟﻜــﻦ ﻧﺠﻨـﺎ،ﺗﺠﺮﺏــ ٍﺔ

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere
pi;wou nem pitai;o nem
pi;amahi nem ];prockun/cic:
er;prepi
nak
nemaf: nem Pi|p|n|a |e|y|u
;nreftanqo ouoh ;n;omooucioc nemak
}nou nem ;nc/ou niben
nem sa ;eneh ;nte ni;eneh
t/rou ;am/n.

هـﺬا اﻟـﺬي ﻣﻦ ِﻗـﺒﱢﻠـﺔ
اﻟﻤﺠـــﺪ واﻟﻜﺮاﻣﺔ
،واﻟ ِﻌـــﺰ واﻟﺴﺠــﻮد
ﻚ ﻣﻌﻪ وﻣﻊ
َ ﺗﻠﻴـﻖ ﺏـ
اﻟﻘــﺪس
اﻟـــﺮوح
اﻟ ُﻤﺴﺎوي
اﻟﻤﺤﻴﻲ
.ﻚ
َ ﻟـ
ﻞ أوان وإﻟﻰ
اﻵن وآ ﱢ
دهــــــﺮ اﻟـــﺪهــﻮر
. ﺁﻣﻴـــﻦ.آﻠﻬـﺎ

.ﻣــﻦ اﻟﺸـﺮﻳــﺮ
ت
ﺏﺎﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟـﺮأﻓـﺎ ﱢ
اﻟﺒﺸــ ِﺮ
وﻣﺤﺒــ ِﺔ
ﻹﺏﻨﻚ
اﻟﻠـﻮاﺗﻲ
اﻟـﻮﺣﻴـﺪ اﻟﺠﻨﺲ ر َﺏﻨَـﺎ
وإﻟﻬﻨـــﺎ وﻣﺨﱢﻠﺼﻨـــﺎ
.ع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
َ ﻳﺴـــﻮ

ﺖ ﺣﻘــًﺎ
َ  ﺧَـﻠـُﺼـ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gelovigen:
U bent verlost. Amen.
En met uw geest.

Pilaoc:
Cwyic ;am/n: ke tw
pneumati cou.

Tijdens de Vasten van Nineveh en de
weekdagen van de Grote Vasten wordt de
hymne “Verlost. Amen” op de korte wijze
gezongen, gevolgd door een deel uit psalm
87 en de prosternaties.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﺖ ﺣﻘـــًﺎ وﻣﻊ
َ ﺼ
ْ ﺧـُﻠ
َ
.ﻚ
َ ﺣــــــ
ِ رو

ﻓﻲ ﺹـﻮم ﻧﻴﻨـﻮى وأﻳـﺎم اﻟﺼـﻮم اﻟﻤﻘـﺪس
 ﻻ ﺗﻘـﺎل ﺱـﻮﺗﻴﺲ،دون ﺱﺒـﻮﺗﻪ وﺁﺣـﺎدﻩ
 ﺏـﻞ ﺏﻠﺤـﻦ اﻟـﺪﻣﺞ،ﺁﻣﻴـﻦ ﺏﻠﺤﻨﻬـﺎ اﻟﺴﻨـﻮي
 وﺏﻌـﺪهـﺎ ﻳﻘـﺎل ﺟـﺰء ﻣــﻦ،اﻟﻤﻌـﺮوف
. ﺛـﻢ اﻟﻤﻄـﺎﻧﻴــﺎت، ﺏـﺎﻟﻠﺤـﻦ86 ﻣـﺰﻣـﻮر

Gelovigen:
Zijn stichting ligt op
heilige bergen, de
Heer
heeft
Sions
poorten lief boven alle
woningen van Jakob.
Heerlijke dingen zijn
van u te zeggen, o gij
stad Gods! Halleluja.

Pilaoc:
Nefcen] qen nitwou
|e|y|u. ;aP|o|c mei ;nnipul/
;nte Ciwn: ;ehote nima;nswpi
t/rou
;nte
Iakwb: aucaji eyb/]
;nhan ;hb/ou;i eutai/out: ]baki ;nte V]:
all/loui;a.

Ja, van Sion (de
Moeder) wordt gezegd:
Ieder van hen is in haar
geboren,
Hij,
de
Allerhoogste, bevestigt
haar (in eeuwigheid),
Halleluja.

Ciwn ]mau najoc: je
ourwmi nem ourwmi
afswpi ;nq/tc: ouoh
;nyof Pet[oci: afhicen]
;mmoc
sa
;eneh.
All/loui;a.

In aanwezigheid van een patriarch,
metropoliet of bisschop, zingen de
gelovigen het volgende:
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
أﺱﺎﺱﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل
 ﻳﺤﺐ اﻟﺮب،اﻟﻤﻘﺪﺱﺔ
أﺏــﻮاب ﺹﻬﻴـﻮن
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴــﻊ
.ﻣﺴﺎآــﻦ ﻳﻌﻘــﻮب
أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻴﺪة ﻗــﺪ
ﻗﻴﻠﺖ ﻋﻨــﻚ ﻳﺎﻣﺪﻳﻨـﺔ
. هﻠﻠﻴﻠـﻮﻳـــﺎ.اﻟﻠـﻪ
ﺹﻬﻴـﻮن اﻷم ﺗﻘـﻮل
إن إﻧﺴﺎﻧـًﺎ وإﻧﺴﺎﻧــًﺎ
ُوﻟِــﺪ ﻓﻴﻬــــﺎ وهــﻮ
اﻟﻌﻠﻲ اﻟــﺬي أﺱﺴﻬـﺎ
. هﻠﻠﻴﻠـﻮﻳـﺎ.إﻟﻰ اﻷﺏـﺪ

 أو أﺣـﺪ،وﻓﻲ ﺣﻀـﻮر اﻵب اﻟﺒﻄﺮﻳـﺮك
:اﻵﺏﺎء اﻟﻤﻄﺎرﻧـﺔ أو اﻷﺱﺎﻗـﻔـﺔ ﻳﻘـﻮﻟـﻮن
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Gelovigen:
O, alle wijzen van Israël,
de vervaardigers van
goudbrokaat, maak een
Aäronisch gewaad, dat
past bij de eer van het
priesterschap van onze
eerbiedwaardige vader
de hogepriester, paus
abba (…)*, de geliefde
van Christus.
*en onze vader de
metropoliet (bisschop)
abba (…), de geliefden
van Christus.
En onze vaders de
bisschoppen, die met ons
aanwezig
zijn,
de
geliefden van Christus.

Pilaoc:
Nicabeu t/rou ;nte
piIcra/l:
n/eterhwb
;enikap ;nnoub: mayamio
;nou;sy/n ;nA;arwn: kata ;ntai;o ;n]metou/b:
;mpeniwt ;ettai;/out ;nar,/;ereuc papa abba
(..)* pimenrit ;nte P|,|c.
*Nem peniwt ;mm/tropolit/c
(;n;epickopoc)
abba (...): nimenra] ;nte
P|,|c.
Nem neniw] ;n;epickopoc
n/et,/ neman: nimenra] ;nte P|,|c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻞ ﺣﻜﻤــﺎ ِء
َ ﻳﺎ آـ
ﻞ ﺹﻨﺎع ﺧﻴﻮط
ِ إﺱﺮاﺋﻴ
 إﺹﻨﻌـﻮا،اﻟــﺬهﺐ
ﺛـﻮﺏًﺎ هـﺎروﻧﻴـًﺎ ﻻﺋﻘــًﺎ
ﺏﻜـﺮاﻣﺔ آﻬﻨـﻮت أﺏﻴﻨﺎ
رﺋﻴـﺲ
اﻟﻤﻜــــﺮم
اﻟﻜﻬﻨـﺔ اﻟﺒـﺎﺏـﺎ أﻧﺒـﺎ
.( ﺣﺒﻴـﺐ اﻟﻤﺴﻴـﺢ...)

وأﺏﻴﻨـــﺎ اﻟﻤﻄـــﺮان
(...) )اﻷﺱﻘﻒ( أﻧﺒـﺎ
.أﺣـﺒــــــﺎء اﻟﻤﺴﻴــﺢ
وﺁﺏــﺎﺋﻨــﺎ اﻷﺱــﺎﻗﻔــﺔ
.اﻟﻤﺠﺘﻤــﻌﻴــﻦ ﻣﻌﻨــﺎ
.أﺣﺒـــﺎء اﻟﻤﺴﻴــﺢ

###
Het Gebed van de Offergaven

ﺻـــﻼة اﻟﺘﻘــﺪﻣــﺔ

De celebrant bidt het Gebed van de
Offergaven, het offerbrood en de wijn, in
stilte:

ﻳﺼـﻠﻲ اﻟﻜﺎهـﻦ ﺹـﻼة ﺗﻘــﺪﻣــﺔ اﻟﺨﺒـﺰ
:واﻟﻜﺄس هـــﺬﻩ ﺱــﺮاً ﻟﻺﺏـﻦ

O Meester, Heer, Jezus Christus, Eeuwig
Deelgenoot, het Woord van de onbevlekte
Vader, Eén in wezen met Hem en de
Heilige Geest.
U bent het levende Brood dat uit de hemel
is neergedaald.

،ع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
َ ب ﻳﺴــــــﻮ
ُ ﺴﻴـﺪ اﻟـﺮ
أﻳﻬﺎ اﻟ ﱠ
ﻲ وآـﻠﱢـﻤـ ُﺔ اﻵب ﻏﻴـــﺮ
ُ ﻚ اﻟــﺬاﺗﱢـ
ُ ﺸـﺮﻳـــ
اﻟ ﱠ
. اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس،اﻟـﺪﻧﺲ
ل ﻣﻦ
َ ﺨﺒــ ُﺰ اﻟﺤﻲ اﻟــﺬي ﻧـــﺰ
ُ ﺖ هــﻮ اﻟ
َ اﻧ
.اﻟﺴﻤﺎ ِء
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ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس  -ﺹـــﻼة اﻟـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ

ﻼ ﺏﻐﻴـﺮ
ﺖ أن ﺗﺠﻌـﻞ ذاﺗــﻚ ﺣ َﻤ ً
وﺱﺒﻘـ َ
ﻋـﻴــﺐ ﻋـﻦ ﺣﻴــﺎ ِة اﻟﻌﺎﻟــــﻢ .ﻧﺴــﺄل
ﺣـﻚ ﻳﺎ ُﻣﺤِـﺐ اﻟﺒﺸـــ ِﺮ.
وﻧﻄﻠـﺐ ﻣــﻦ ﺹﻼ ﱢ

U heeft Uzelf tevoren tot een vlekkeloos
lam gemaakt voor het leven van de
wereld. Wij vragen en bidden Uw
Goedheid, o Menslievende,

هـﻬﻨﺎ ﻳﺸﻴـﺮ اﻟﻜﺎهـﻦ ﺏﻴـﺪﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺒــﺰ
ﻼ:
اﻟﻤـﻮﺿـﻮع أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ ﻗﺎﺋــ ً

De celebrant wijst met zijn handen naar het
brood op de pateen en zegt:

ﻚ ﻋﻠﻰ هـﺬا اﻟﺨﺒــــــﺰ.
ﺟﻬـ َ
أﻇ ِﻬـﺮ و َ

toon Uw aangezicht over dit brood,

وﻳﺸﻴـﺮ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ إﻟﻰ اﻟﻜــﺄس اﻟﻤﻌﻤــﺮة
ﻼ:
ﺏﺎﻟﺨﻤــﺮ ﻗــﺎﺋــ ً

Hij wijst met zijn handen naar de wijn in de
kelk en zegt:

وﻋﻠﻰ هــﺬﻩ اﻟﻜـــﺄس
هـﺬﻳــﻦ اﻟـﻠــﺬﻳــﻦ وﺿﻌﻨﺎهﻤـــﺎ ﻋﻠﻰ.

en over deze kelk, die wij geplaatst
hebben,

ﺛــﻢ ﻳﺸﻴــﺮ إﻟﻰ اﻟﻤــﺬﺏــﺢ ﻗــﺎﺋــﻼً:

Hij wijst naar het altaar en zegt:

ﻚ.
هــــﺬﻩ اﻟﻤﺎﺋــــﺪة اﻟﻜﻬﻨـﻮﺗﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻟــ َ

op deze priesterlijke tafel, die U
toebehoort.

هـﻬﻨـﺎ ﻳـﺮﺵــﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺒــﺰ واﻟﻜـﺄس ﻣﻌــًﺎ
ﺛـﻼﺛــﺔ رﺵـﻮﻣــــﺎت ﻗــﺎﺋــﻼً ﻓﻲ اﻟــﺮﺵـــﻢ
اﻷول:

Nu maakt hij drie keer een kruisteken over
de pateen en de kelk, terwijl hij bij het
eerste kruisteken zegt:

ﺏﺎرآﻬﻤـــﺎ.
وﻓﻲ اﻟﺮﺵــﻢ اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻳـﻘــﻮل:

ﻗﺪﺱﻬﻤـــﺎ.
وﻓﻲ اﻟﺮﺵــﻢ اﻟﺜــﺎﻟـﺚ ﻳـﻘــﻮل:

ﻃﻬــﺮهﻤـﺎ واﻧﻘـﻠﻬﻤــﺎ.
ﺛـﻢ ﻳﺸﻴـﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺒــﺰ ﺧـﺎﺹـﺔ ﻗـﺎﺋــﻼً:

Zegen het,
Bij het tweede kruisteken zegt hij:

heilig het,
Bij het derde kruisteken zegt hij:

zuiver en verander deze gaven,
Hij wijst naar het brood en zegt:

156

De Liturgie van St. Basilius – het Gebed van de Offergaven

zodat dit brood zal worden tot Uw
Heilig Lichaam,
Hij wijst naar de kelk en zegt:

ك
َ ﻟﻜﻲ هــﺬا اﻟﺨﺒــ ُﺰ ﻳﺼﻴـــ َﺮ ﺟﺴــــ َﺪ
.اﻟﻤﻘـــﺪس
:ﻼ
ً وﻳﺸﻴــﺮ إﻟﻰ اﻟﻜــﺄس ﺧــﺎﺹـﺔ ﻗــﺎﺋــ

en zodat het mengsel in deze kelk zal
worden tot Uw Kostbaar Bloed.

ﺞ اﻟـﺬي ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﻜــﺄس ﻳﺼﻴــ َﺮ
ُ اﻟﻤــﺰﻳ
.ﻚ اﻟﻜـﺮﻳــــﻢ
َ َد َﻣـ

De celebrant gaat verder met het Gebed van
de Offergaven:

:ﻼ
ً ﺛـﻢ ﻳﻜﻤــﻞ ﺏﻘﻴــﺔ ﺹـﻼة اﻟﺘـﻘــﺪﻣــﺔ ﻗﺎﺋــ

Dat deze gaven voor ons allen mogen zijn
tot verheffing, genezing en verlossing van
onze ziel, ons lichaam en onze geest.
Want U bent onze God en aan U komt
glorie toe, met Uw Goede Vader en de
Levengevende Wezensgelijke Heilige Geest.
Nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

وﻟﻴﻜـﻮﻧﺎ ﻟﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌــ ًﺎ إرﺗﻘــﺎ ًء وﺵﻔــﺎ ًء
.ﺣﻨـﺎ
ﺴـﻨـﺎ وأﺟﺴﺎ ﱢدﻧـﺎ وأروا ﱢ
وﺧﻼﺹـًﺎ ﻷﻧﻔ ﱢ

De celebrant bidt over de offergaven in
stilte en hij bedekt de pateen en de kelk met
een klein velum, legt samen met de diaken
op het geheel de prosferien en bovenop dit
groot velum een klein velum in een
driehoek gevouwen.

ﺛــﻢ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻘـﺮﺏـﺎﻧـﺔ ﺏﻠﻔـﺎﻓـﺔ ﻧﻈﻴﻔـﺔ
 ﺛــﻢ،وآـﺬﻟـﻚ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻜـﺄس ﺏﻠﻔـﺎﻓـﺔ أﺧـﺮى
ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺠﻤﻴـﻊ هـﻮ واﻟﺸﻤـﺎس ﻣﻘـﺎﺏﻠـﻪ
،ﺏﺎﻹﺏـﺮوﺱﻔـﺎرﻳـﻦ ﻣﻌـًﺎ ﺏﺈﺣﺘـﺮاس وﺗﺤــﻔ ّْـﻆ
وﻳﻀﻊ ﻟﻔــﺎﻓـﺔ ﻋﻠﻲ ﺵﻜـﻞ ﻣﺜـﻠﺚ ﻓـــﻮق
.اﻹﺏـﺮوﺱﻔﺎرﻳـﻦ

Hij kust het altaar, gaat richting de zuidkant
van het altaar, buigt naar het oosten en
dankt de Heer die hem waardig heeft
gemaakt voor deze heilige dienst.

و ُﻳﻘ ﱢﺒـﻞ اﻟﻤﺬﺏﺢ ﺏﻔﻴــﻪ وﻳﺘــﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺟـﺎﻧﺐ
اﻟﻤـﺬﺏـﺢ ﺟﻬـﺔ اﻟﺠﻨـﻮب وﻳﺴﺠـ ُﺪ إﻟﻰ
اﻟﺸــﺮق ﺵـﺎآــﺮًا ﻟﻠـﺮب اﻟــﺬي أه ّْـﻠﻪ ﻟﻬـﺬﻩ
.اﻟﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﻄـﺎهـﺮة
ﺛــﻢ ﻳﻨﻬـﺾ وﻳُـﻘـﺒﱢـﻞ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ وﻳﺘﻮﺟـﻪ إﻟﻰ
.ﺟـﺎﻧﺐ اﻟﻤـﺬﺏﺢ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸﻤـﺎل
ﻓﻴﻀـﺮب ﻟـﻪ اﻟﺸﻤـﺎس اﻟﺨـﺪﻳـﻢ ﻣﻄـﺎﻧﻴـﺔ
وﻳـﺮﻓـﻊ رأﺱــﻪ ﻓـﻴـﻤـﺪ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪﻩ
.وﻳﺒـﺎرآـﻪ

Hij staat op en kust nogmaals het altaar,
maakt de omgang om het altaar naar het
noorden.
De aanwezige diakenen buigen zich voor
hem en de celebrant heft zijn hand op om
hen te zegenen.

 ﻳﻠﻴـﻖ ﺏـﻚ اﻟﻤﺠـ ُﺪ،ﻷﻧـﻚ أﻧـﺖ هـﻮ إﻟﻬﻨـﺎ
ﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس
َ ﻣـﻊ أﺏﻴـ
 اﻵن وآﻞ اوان.ﻚ
َ اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴـﺎوي ﻟـ
. ﺁﻣﻴــﻦ.وإﻟﻰ دهـﺮ اﻟــﺪهـﻮر آﻠﻬـﺎ
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ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس  -ﺹـــﻼة اﻟـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ

وﻳُـﻘـﺒ ّْـﻞ آـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ ،وﻳﻨـﺰﻻن ﻣـﻦ
ﻞ ﻣـﻊ ﺏﺎﻗﻲ اﻟﺨـﺪام وآـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ وﺟﻬـﻪ
اﻟﻬﻴﻜ ﱢ
إﻟﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق وﻇﻬـﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻐـﺮب،
وﻳﻜـﻮن ﻧــﺰوﻟﻬـﻢ ﺏـﺎﻟــﺮﺟـﻞ اﻟﻴﺴـﺮى ﺛـﻢ
ﻳﺴﺠـﺪون أﻣـﺎم ﺏـﺎب اﻟﻬﻴﻜـﻞ.
واﺛﻨــﺎء ذﻟـﻚ آﻠـﻪ ،ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻜـﺎهــﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ
ب  ،ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴــﻴـﺢ "
" اﻳﻬـﺎ اﻟﺴﻴــﺪ اﻟـﺮ ُ
ﻣـﻦ رﻓــﻊ اﻟﺒﺨــﻮر.
وﻳﺄﺗﻲ أﺣـﺪ اﻟﻜﻬﻨـﺔ اﻟﺤـﺎﺿـﺮﻳـﻦ وﻳـﻘـﻒ
ﻣﺘﺠﻬـًﺎ ﻧـﺎﺣﻴـﺔ اﻟﺸــﺮق وﻳﻘـﺮأ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ
ﻋﻠﻴﻬـﻢ .وإن آـﺎن اﻵب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك أو
اﻟﻤﻄـﺮان أو اﻷﺱﻘـﻒ ﺣـﺎﺿـﺮاً ،ﻓﻬـﻮ اﻟـﺬي
ﻳﻘـﺮأﻩ.
ﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺏﻌﻼﻣـﺔ اﻟﺼـﻠﻴـﺐ ﺧﻤﺴـﺔ
رﺵـﻮم اﺛﻨـﺎء ﻗـﺮأة اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ:
ﻻ ﻳــﺮﺵـﻢ اﻟﻜﻬﻨـﺔ اﻟﺨـﺪام ﺵـﺮﻗـًﺎ رﺵﻤـًﺎ
أو ً
واﺣـﺪًا ﺏﻤﺜـﺎل اﻟﺼـﻠﻴـﺐ.
ﺛـﺎﻧﻴـًﺎ ﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ ﺵـﺮﻗـًﺎ رﺵﻤـًﺎ
واﺣـﺪاً ،ﻳﻠﺘﻔـﺖ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸﻤـﺎل وﻳـﺮﺵـﻢ ﺏـﺎﻗﻲ
اﻟﺨـﺪام.
ﻳﻠﺘﻔـﺖ ﺟﻬـﺔ اﻟﻐـﺮب وﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﺸﻌـﺐ آـﻠﻪ،
ﻳﻠﺘﻔـﺖ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق وﻳـﺮﺵـﻢ ذاﺗـﻪ.

Zij kussen allen het altaar en verlaten het
heiligdom met hun gezicht naar het oosten
en stappen met hun linkervoet eerst naar
buiten. Dan buigen zij voor de poort van het
heiligdom.
Tijdens dit alles bidt de celebrant de
absolutie die begint met “O Meester, Heer,
Jezus Christus…” uit het Wierookgebed.
Een van de aanwezige priesters kijkt naar
het oosten en bidt het Absolutiegebed.
Indien de paus, een metropoliet of bisschop
aanwezig is, bidt hij dit gebed.
De celebrant maakt vijfmaal het kruisteken
tijdens het Absolutiegebed:
-als eerste naar het oosten richting de
dienende priesters.
-ten tweede naar het oosten richting de
diakenen
-ten derde naar het noorden richting de
overige dienaren
-dan naar het westen richting alle gelovigen
-tenslotte naar het oosten over zichzelf
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De Liturgie van St. Basilius – Absolutie van de Dienaren

Absolutie van de Dienaren
Celebrant:
Mogen Uw dienstknechten, de dienaren
van deze dag, de
hegoemen(en),
de
priester(s), de diaken
(en), de clerus en heel
het volk, en mijn eigen
zwakheid,
de absolutie ontvangen
uit de mond van de
Allerheiligste
Drieeenheid, de Vader, de
Zoon en de Heilige
Geest,
en uit de mond van de
Ene, Enige, Heilige,
Universele
en
Apostolische Kerk,
en uit de mond van de
twaalf apostelen en uit
de mond van de Godziener en Evangelist,
Markus, de heilige
apostel en martelaar,
en de heilige patriarch
Severus, onze leraar
Dioscorus, de heilige
Athanasius de apostolische,

ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺨــﺪام

Pi;precbuteroc:
Nek;ebiaik
;nrefsemsi
;nte pai ;ehoou vai:
pih/goumenoc nem pi;precbuteroc: nem pidi;akwn: nem pi;kl/roc: nem
pilaoc t/rf: nem tametjwb.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

ك ﺧـــﺪام
َ ﻋﺒﻴــــ ُﺪ
،اﻟﻴـــﻮم
هــــﺬا
اﻟﻘﻤـﺺ واﻟﻘـﺲ
واﻟﺸﻤــﺎﻣﺴــــــــﺔ
واﻷآﻠﻴـﺮوس وآـﻞ
.اﻟﺸﻌـﺐ وﺿﻌﻔﻲ

Eu;eswpi euoi ;nremhe:
;ebolqen rwc ;n]pan;agi;a
Triac:
;Viwt
nem
;Ps/ri nem Pi;pneuma
eyouab.

ﻳﻜـﻮﻧـﻮن ﻣﺤﺎﻟـﻠﻴـﻦ
ﻣـﻦ ﻓــﻢ اﻟﺜـﺎﻟــﻮث
 اﻵب.اﻟﻘـــﺪوس

Nem ;ebolqen rwc ;n]ou;i
;mmauatc eyouab ;nkayolik/ ;n;apoctolik/ ;nek;kl/c;ia.
Nem ;ebolqen rwou ;mpim/t ;cnau ;n;apoctoloc@
Nem ;ebolqen rwf ;mpiye;wrimoc ;neuaggelict/c
Markoc
pi;apoctoloc
|e|y|u ouoh ;mmarturoc.
Nem pipatriar,/c |e|y|u
Ceu;/roc: nem pencaq
Diockoroc: nem pi;agioc
Ayanacioc
pi;apoctolikoc:

وﻣﻦ ﻓــﻢ اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ
اﻟـﻮاﺣــﺪة اﻟـﻮﺣﻴــﺪة
اﻟﻤﻘــﺪﺱـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ
.اﻟـﺮﺱــﻮﻟﻴــﺔ
وﻣـﻦ أﻓـﻮاﻩ اﻹﺛـﻨﻲ
،ﻻ
ً ﻋﺸــﺮ رﺱــــﻮ
وﻣﻦ ﻓـﻢ ﻧﺎﻇـﺮ اﻹﻟﻪ
اﻹﻧﺠﻴﻠﻲ ﻣـﺮﻗـــﺲ
اﻟــﺮﺱـﻮل اﻟﻄﺎهـــﺮ
.واﻟﺸﻬﻴـــﺪ
واﻟﺒﻄﺮﻳـﺮك اﻟﻘـﺪﻳـﺲ
ﺱـﺎوﻳــﺮس وﻣﻌﻠﻤﻨـﺎ
دﻳـﻮﺱﻘـــﻮروس
واﻟﻘـﺪﻳـﺲ أﺛﻨﺎﺱﻴـﻮس
اﻟـﺮﺱـﻮﻟﻲ

واﻟـﺮوح

واﻹﺏـﻦ
.اﻟﻘـﺪس

 ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺨــﺪام- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

de heilige Petrus, hiëromartelaar en hogepriester, de heilige Johannes
Chrysostomus,
de
heilige Cyrillus, de
heilige Basilius en de
heilige Gregorius.

En uit de mond van de
driehonderdachttien
die vergaderd waren in
Nicea, de honderdvijftig in Constantinopel en de tweehonderd
in Efeze.
En uit de mond van onze
eerbiedwaardige vader
de hogepriester, abba
(…)*.

En uit de mond van
mij, de onwaardige.
Want gezegend en vol
glorie is Uw Heilige
Naam, o Vader, Zoon
en Heilige Geest,
nu en altijd en tot in
de
eeuwen
der
eeuwen. Amen.

nem pi;agioc Petroc
ieromarturoc piar,/;ereuc: nem pi;agioc I|w|a
pi;,rucoctomoc:
nem
pi;agioc Kirilloc. Nem
pi;agioc Bacilioc: nem
pi;agioc ;Gr/gorioc.
Nem ;ebolqen rwou
;mpitsomt se m/t
;sm/n ;etauywou] qen
Nike;a: nem pise tebi
;nte Kwctantinoupolic: nem pi;cnau se ;nte
;Evecoc.
Nem
;ebolqen
rwf
;mpeniwt ettai/out ;nar,/;ereuc abba (...).
Nem
;ebolqen
rwc
;ntametela,ictoc.
Je ;f;cmarwout ouoh
;fmeh ;n;wou: ;nje pekran
|e|yu ;Viwt nem ;Ps/ri
nem pi;;Pneuma |e|y|u.
}nou nem ;nc/ou niben
nem sa ;eneh ;nte ni;eneh
t/rou ;am/n.

ﺏﻄﺮس
واﻟﻘـﺪﻳـﺲ
ﺧﺎﺗـﻢ اﻟﺸﻬﺪاء رﺋﻴـﺲ
 واﻟﻘـﺪﻳﺲ.اﻟﻜﻬﻨــــﺔ
ﻳﻮﺣﻨﺎ ذهﺒﻲ اﻟﻔـــﻢ
واﻟﻘـﺪﻳـﺲ آﻴـﺮﻟـــﺲ
واﻟﻘـﺪﻳـﺲ ﺏﺎﺱﻴﻠﻴـﻮس
واﻟﻘﺪﻳﺲ اﻏﺮﻳﻐﻮرﻳﻮس

وﻣﻦ أﻓـﻮاﻩ اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴـــﺔ ﻋﺸـــﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﻴـﻦ ﺏﻨـﻴـﻘـﻴـﺔ
واﻟﻤﺌـﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴـﻦ
ﺏﺎﻟﻘﺴـﻄﻨﻄﻴـﻨﻴــــــــﺔ
.واﻟﻤﺎﺋﺘﻴـﻦ ﺏﺄﻓﺴـﺲ
وﻣـﻦ ﻓـــﻢ أﺏﻴﻨـﺎ
اﻟﻤﻜﺮم رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻬﻨﺔ
*(...) اﻟﺒﺎﺏﺎ اﻷﻧﺒﺎ
وﻣﻦ ﻓـﻢ ﺣﻘــﺎرﺗﻲ
ك وﻣﻤﻠـﻮ ُء
ٌ ﻷﻧﻪ ﻣﺒـﺎر
ﻣﺠﺪًا إﺱﻤـﻚ اﻟﻘﺪوس
أﻳﻬـﺎ اﻵب واﻹﺏـﻦ
.واﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس
اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ
اﻟــﺪهـﻮر
دهــﺮ
.ﺁﻣﻴـــﻦ

*وإن آــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ أو
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا ﻳـــﺰاد
Nem pefke;sv/r ;nli- وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣﺔ
tourgoc: peniwt ;n;epic- أﺏﻴﻨـﺎ اﻷﺱﻘـﻒ اﻷﻧﺒﺎ
kopoc (;mm/tropolit/c) ( اﻟﻤﻄﺮان اﻷﻧﺒﺎ...)
abba (...).
.(…)

*In aanwezigheid van een metropoliet of
bisschop, wordt het volgende toegevoegd:

En zijn deelgenoot in
de dienst, onze vader
de bisschop (metropoliet), abba (…)
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De Liturgie van St. Basilius – Wierookgebed van de Paulinische Brief

Het Wierookgebed van
de Paulinische Brief

ﺑﺨـــﻮر اﻟﺒــﻮﻟـــﺲ

Na dit gebed staan allen op, groeten de
priesters elkaar en buigt de celebrant voor
de poort van het heiligdom richting het
oosten. Hij treedt het heiligdom binnen en
kust het altaar.
De diaken brengt het wierookvat en de
celebrant maakt driemaal het kruisteken
over de wierookdoos en legt vijf lepels
wierook in het wierookvat volgens de ritus
van het Wierookgebed.
De
celebrant
bidt
het
volgende
Wierookgebed van de Paulinische Brief tot
de Vader (in stilte):

 وﻳﻄـﺎﻣـﻦ،ﺛـﻢ ﻳﻨﻬـﺾ اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻗــﺎﺋﻤـﻴـﻦ
 وﻳﺴﺠـﺪ،اﻟﻜﺎهـﻦ رأﺱــﻪ ﻹﺧـﻮﺗـﻪ اﻟﻜﻬﻨـﺔ
 إﻟﻰ،اﻟﻜـﺎهـــﻦ اﻟﺨــﺪﻳــﻢ ﻗــﺪام اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
. وﻳﺼﻌــﺪ إﻟﻰ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ وﻳُـﻘ ّْـﺒـﻠــﻪ.اﻟﺸــﺮق

O Grote en Eeuwige God, die zonder
begin en zonder einde is, groot in Zijn
raadsbesluiten en machtig in Zijn werken,
die alomtegenwoordig en een ieder nabij
zijt.
Wees ook met ons, o onze Meester, in dit
uur en sta temidden van ons allen.

ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟﻌﻈﻴـﻢ اﻷﺏـﺪي اﻟـﺬي ﺏﻼ ﺏـﺪاﻳـﺔ
 اﻟﻌﻈﻴــﻢ ﻓﻲ ﻣﺸـﻮرﺗِــﻪ،وﻻ ﻧﻬﺎﻳــﺔ
ﻞ
 اﻟـﺬي هـﻮ ﻓﻲ آـ ﱢ،ى ﻓﻲ أﻓﻌـﺎِﻟــﻪ
ُ واﻟﻘـﻮ
.ﻞ أﺣـــﺪ
ﻣﻜـﺎن وآﺎﺋـﻦ ﻣـﻊ آ ﱢ

Zuiver ons hart en heilig onze ziel, reinig
ons van alle zonden die wij, vrijwillig of
onvrijwillig, hebben begaan.

Sta ons toe dat wij voor Uw aangezicht
rationele offers en lofoffers aanbieden…
Diaken:
Bid voor ons offer en
voor hen die het
opgedragen hebben.

 وﻳـﺮﺵــﻢ،وﻳﻘــﺪم ﻟﻪ اﻟﺸﻤـﺎس اﻟﻤﺠﻤـﺮة
 وﻳﻀـﻊ،درج اﻟﺒﺨـﻮر ﺛـﻼﺛـﺔ رﺵــﻮم
 ﺛــﻢ،ﺧﻤﺲ أﻳـﺎد ﺏﺨــﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤــﺮة
ﻳﻘــﻮل أوﺵﻴـﺔ ﺏﺨــﻮر اﻟﺒـﻮﻟـﺲ ﺏــﺪل
.أوﺵﻴﺘﻲ ﺏﺨــﻮري ﻋﺸﻴـﺔ وﺏـﺎآـﺮ
ًﻳﻘــﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ هـﺬﻩ اﻷوﺵﻴـﺔ ﺱـــﺮا
.()أوﺵﻴـﺔ ﺏﺨــﻮر اﻟﺒـﻮﻟـﺲ ﻟﻶب

ﻦ أﻳﻀًﺎ ﻳﺎ ﺱﻴــ َﺪﻧـﺎ ﻓﻲ هــﺬﻩ
ُ آـﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ﻧﺤــ
. و ِﻗـﻒ ﻓﻲ وﺱﻄﱢـﻨــﺎ آـﻠﱢـﻨــﺎ،اﻟﺴﺎﻋــﺔ
 وﻧـﻘـﻨــﺎ،ﺱﻨـﺎ
َ  وﻗـﺪس ﻧـﻔـﻮ،ﻃﻬـﺮ ﻗـﻠــﻮﺏَـﻨـﺎ
ﻞ اﻟﺨﻄﺎﻳــﺎ اﻟﺘﻲ ﺹﻨﻌﻨﺎهــﺎ ﺏﺈرادﺗﱢـﻨـﺎ
ﻣـﻦ آ ﱢ
.وﺏﻐﻴـﺮ إرادﺗﱢـﻨــﺎ
ﺢ ﻧﺎﻃﻘـ ٍﺔ
َ وإﻣﻨﺤﻨـﺎ أن ﻧﻘـﺪم أﻣﺎﻣــﻚ ذﺏﺎﺋ
.وﺹﻌﺎﺋــ َﺪ ﺏﺮآــ ٍﺔ

Pidiakwn:
Proceuxacye ;uper t/c
yuciac ;/mwn ;procverontwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ِ ﺹﻠـــﻮا ﻣـﻦ أﺟــ
ذﺏﻴﺤﺘَـﻨــﺎ واﻟــﺬﻳـﻦ
.ﻗــﺪﻣﻮهــﺎ

 دورة ﺏﺨــﻮر اﻟﺒــﻮﻟــﺲ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Celebrant:
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:ﻳﻜﻤــﻞ اﻟﻜــﺎهـﻦ

…en geestelijke wierook, die het
voorhangsel binnendringt, tot in het
Heilige der heiligen.
Wij vragen U, onze Meester:
Gedenk, o Heer, de vrede…

ب ﻓﻲ
ِ ﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎ
ُ وﺏﺨــﻮرًا روﺣﻴــًﺎ ﻳﺪﺧــ
.س أﻗــﺪاﺱﱢــﻚ
ِ ﻣــﻮﺿ ِﻊ ﻗــﺪ

Hij gaat verder met de drie korte gebeden
voor de vrede, de vaders en de
bijeenkomsten in stilte. Hij doet driemaal de
ronde om het altaar.
De diaken doet de rondgangen, maar staat
tegenover de celebrant en bidt de
responsoria van de drie gebeden.

ﺛــﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜــﻼث اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐــﺎر اﻟﺴﻼم
 وﻳــﺪور ﺣـﻮل،واﻵﺏــﺎء واﻹﺟﺘﻤـﺎﻋـﺎت
.اﻟﻤـﺬﺏـﺢ اﻟﺜــﻼث اﻟــﺪورات

Na de derde omgang verlaat de celebrant
het heiligdom en bewierookt volgens de rite
van de Vespers en de Metten.
Wanneer de celebrant
bewierookt, zegt hij:

de

gelovigen

وﻧﺴﺄﻟـﻚ ﻳﺎ ﺱﻴـﺪﻧـﺎ اذآـﺮ ﻳﺎرب ﺱـﻼم
.... آﻨﻴﺴﺘـﻚ اﻟـﻮاﺣـﺪة اﻟـﻮﺣﻴـﺪة

وﻳــﺪوراﻟﺸﻤـﺎس ﻣﻘـﺎﺏــﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣـﻮل
اﻟﻤـﺬﺏـﺢ اﻟﺜﻼث دورات وهـﻢ ﻳﻘــﻮل ﻣـﺮد
.اﻟﺜﻼث اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر أﻳﻀـ ًﺎ
وﻓﻲ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺜﻼث دورات ﻳﻨـﺰل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻣـﻦ اﻟﻬﻴﻜـﻞ وﻳﺒﺨـﺮ ﺛـﺎﻧﻴـﺔ آﻤـﺎ ﺱﺒـﻖ
.ﺵﺮﺣـﻪ ﻓﻲ رﻓـﻊ ﺏﺨــﻮر ﻋﺸﻴـﺔ وﺏـﺎآـﺮ
وأﺛﻨـﺎء ﻃـﻮاف اﻟﻜــﺎهـﻦ ﺏﺎﻟﺒﺨــﻮر ﻟﻠﺸـﻌـﺐ
:ﻳﻘــﻮل

De zegen van Paulus, de apostel van
Jezus Christus, zijn heilige zegen zij met
ons. Amen.

 رﺱــﻮل ﻳﺴــﻮع،ﺏــﺮآـﺔ ﺏــﻮﻟــﺲ
 ﺏـﺮآﺘــﻪ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ ﺗﻜــﻮن،ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﻣﻌﻨــﺎ

Hij treedt terug in het heiligdom en bidt in
stilte het Gebed van de Biecht van het volk.

ﻞ وﻳﻘــﻮل
ﻳﻌــﻮد اﻟﻜــﺎهــﻦ إﻟﻰ اﻟﻬـﻴﻜ ﱢ
.(ًﺱــــﺮ إﻋﺘــﺮاف اﻟﺸﻌــﺐ )ﺱــﺮا

O God, die de biecht van de rover aan
het eervolle kruis heeft aanvaard,

ف
َ ﻞ إﻟﻴـﻪ إﻋﺘـﺮا
َ ﻳـﺎ اﻟـﻠـﻪ اﻟـــﺬي ﻗـَﺒِـ
،اﻟﻠـﺺ ﻋـﻠﻲ اﻟﺼـﻠﻴـﺐِ اﻟﻤﻜـﺮم
ف ﺵﻌـﺒﻚ وإﻏﻔــﺮ
َ إﻗـﺒـﻞ إﻟﻴـﻚ إﻋﺘـﺮا
ﻞ
ِ  ﻣـﻦ أﺟـ،ﻟﻬـﻢ ﺟﻤﺒـﻊ ﺧﻄـﺎﻳﺎهـﻢ
.إﺱﻤﱢـﻚ اﻟﻘـﺪوس اﻟـﺬي دُﻋـﻰ ﻋﻠﻴـﻨـﺎ

neem ook van Uw volk de biecht van
hun zonden aan en vergeef hen al hun
zonden, omwille van Uw heilige Naam
die over ons uitgeroepen is.
Handel volgens Uw genade, o Heer, en
niet naar onze zonden.

.ب وﻻ آﺨـﻄـﺎﻳـﺎﻧـﺎ
ُ آـﺮﺣﻤﺘِـﻚ ﻳـﺎر
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De celebrant schrijdt eenmaal rond het
altaar, bewierookt driemaal aan de deur van
het heiligdom en verder aan de vier
richtingen (en de eventueel aanwezige paus
of bisschop) en geeft het wierookvat terug
aan de diaken.

ﺏﻌــﺪ هـــﺬا ﻳــﺪور اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣـﻮل اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
 ﺛـﻢ ﻳﻌﻄـﻲ اﻟﺒﺨــﻮر أﻣـﺎم ﺏــﺎب،ﻣــﺮة واﺣــﺪة
اﻟﻬﻴﻜـﻞ ﺛـﻼث دﻓﻌـﺎت ﻓﻲ اﻷرﺏﻌـﺔ ﺟﻬـﺎت
)وﻟﻶب اﻟﺒﻄﺮﻳـﺮك أو اﻷﺱﻘـﻒ إذا آـﺎن
 وﺏﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻳﺴـﻠـﻢ اﻟﻤﺠﻤـﺮة،(ﺣـﺎﺿـﺮًا
.ﻟﻠﺸﻤـﺎس

###
De Hymne van de Maagd

ﻟﺤــﻦ اﻟﻌـــﺬراء

Na de absolutie zingen de gelovigen één
van de volgende hymnen voor de Maagd
Maria.
Op de zaterdagen en zondagen (behalve
tijdens de Grote Vasten), de Feesten van de
Heer, de Pinksterdagen en alle dagen
waarop niet gevast wordt, wordt het
volgende gezongen:

ﺏﻌــﺪ ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺨــﺪام ﻳــﺮﺗــﻞ اﻟﺸﻌـﺐ
.واﺣـﺪًا ﻣـﻦ أﻟﺤـﺎن اﻟﻌـــﺬراء ﻣــﺮﻳــﻢ

Gelovigen:
Dit wierookvat van
zuiver goud, dat het
aroma draagt, is in de
handen van Aäron de
priester, die wierook
aanbiedt
aan
het
altaar.

ﻓﻲ اﻟﺴﺒـﻮت واﻵﺣـﺎد ﻣـﺎ ﺧـﻼ ﺁﺣـﺎد
 وﻓﻲ اﻷﻋﻴـﺎد،ﺹــﻮم اﻷرﺏﻌﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪس
اﻟﺴﻴـﺪﻳـﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴــﻦ وآـﻞ أﻳــﺎم اﻹﻓﻄــﺎر
:ﻳﻘــﺎل

Pilaoc:
Taisour/ ;nnoub ;nkayaroc: etfai qa pi;arwmata: et qen nenjij
;n;A;arwn piou/b: eftale
ou;cyoinoufi ;e;pswi ;ejen
pima;nerswousi.

Op alle vastendagen (behalve de weekdagen
van de Grote Vasten en de vasten van
Nineveh), de zaterdagen en zondagen van
de Grote Vasten en de twee feesten van het
Kruis, wordt het volgende gezongen:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
هــــﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤــــﺮة
اﻟـﺬهﺐ اﻟﻨﻘﻲ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻌﻨﺒـﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻳـﺪي
هــﺎرون اﻟﻜﺎهـــﻦ
ﻳــﺮﻓـﻊ ﺏﺨــﻮرًا ﻋﻠﻰ
.اﻟﻤـﺬﺏـﺢ

وﻓﻲ آـﻞ أﻳــﺎم اﻷﺹــﻮام )ﻣـﺎ ﺧـﻼ أﻳـﺎم
ﺹــﻮم اﻷرﺏﻌﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪس وﺹـﻮم
ﻧﻴﻨـﻮى( وﺱﺒــﻮت وﺁﺣﺎد اﻟﺼـﻮم اﻟﻜﺒﻴـﺮ
:وآـﺬﻟـﻚ ﻋﻴــﺪي اﻟﺼـﻠﻴــﺐ ﻳﻘــﺎل

( ﻟﺤــﻦ اﻟﻌــﺬراء )اﻟﻤﺠﻤــﺮة اﻟــﺬهــﺐ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gelovigen:
Het wierookvat van
goud is de Maagd, haar
aroma is onze Verlosser.
Zij heeft Hem gebaard,
Hij heeft ons verlost en
onze zonden vergeven.

Pilaoc:
}sour/ ;nnoub te
]paryenoc: pec;arwmata
pe Pencwt/r: acmici
;mmof afcw] ;mmon: ouoh
af,a nennobi nan ;ebol.

Op de weekdagen van de Grote Vasten en
de drie dagen van de Vasten van Nineveh
wordt het volgende gezongen:

Gelovigen:
U bent het wierookvat,
van zuiver goud, dat de
gezegende
gloeiende
kool draagt.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
اﻟﻤﺠﻤﺮة اﻟـﺬهﺐ هﻰ
 وﻋﻨﺒـُـﺮهـﺎ،اﻟﻌـﺬراء
 وﻟﺪﺗﻪ،ﺼﻨﺎ
ُ هـﻮ ﻣﺨﻠﱢـ
 وﻏــﻔـــ َﺮ،ﺼﻨـﺎ
َ وﺧَﻠ
.ﻟﻨـﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ

وﻓﻲ أﻳــﺎم ﺹــﻮم اﻷرﺏﻌﻴـﻦ اﻟﻤﻘــﺪس دون
ﺁﺣـﺎدﻩ وﻓﻲ ﺛــﻼﺛـــﺔ أﻳـــﺎم ﺹـــﻮم
:ﻧﻴـﻨـﻮى ﻳﻘــﺎل

Pilaoc:
Nyo te ]sour/: ;nnoub
;nkayaroc: etfai qa pijebc: ;n;,rwm et;cmarwout.

Daarna zingen de gelovigen de Hymne van
de Voorbeden:
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﺖ هﻰ اﻟﻤﺠﻤــﺮة
أﻧــ ﱢ
ﻲ
ُ ﺐ اﻟﻨﻘــ
ُ اﻟـــﺬهـــ
اﻟﺤـﺎ ِﻣﻠـﺔ ﺟﻤـﺮ اﻟﻨـﺎر
.اﻟﻤﺒـﺎرك

ﺏﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ هـﺬﻩ اﻷرﺏـﺎع
:ﻟﻄـﻠﺐ ﺵﻔـﺎﻋـﺎت اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻦ
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De Hymne van de Voorbeden

اﻟﻬﻴﺘﻨﻴــــــﺎت

Door de voorspraak
van de Moeder Gods,
de heilige Maria, o
Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze
zonden.
Door de voorspraak
van de zeven aartsengelen en de hemelse
rangen, o Heer, schenk
ons…
Door de voorbede van
mijn meesters en vaders de apostelen, en
de overige discipelen,
o Heer, schenk ons…
Door de voorbede van
de Godziener, de
Evangelist, Markus de
apostel,
o
Heer,
schenk ons…
Door de voorbede van
de overwinnende martelaar,
-mijn meester koning
Georgius.
-Philopater Mercurius.

Hiten ni;precbia: ;nte
]ye;otokoc |e|y|u Maria:
;P[oic ari;hmot nan
;mpi,w
;ebol
;nte
nennobi.

-abba Mina van Bayad
Door de voorbede van
de bruid van Christus,
de ware heilige (…), o
Heer, schenk ons…

-abba M/na ;nte niVaiat
Hiten ni;eu,/: ;nte
]selet ;nte Pi,rictoc:
];agi;a ;mm/i (...): P[oic
ari;hmot...

Hiten ni;precbia: ;nte
pisasf ;n;ar,/;aggeloc:
nem nitagma ;n;epouranion: P[oic ari;hmot...

ﺏﺸﻔﺎﻋـــﺎت واﻟــﺪة
اﻟﻘـﺪﻳﺴـــﺔ
اﻹﻟــﻪ
ب
ُ ﻳــﺎر
،ﻣـﺮﻳـــﻢ
أﻧﻌــﻢ ﻟﻨـﺎ ﺏﻤﻐـﻔـﺮة
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
ﺏﺸﻔﺎﻋــﺎت رؤﺱــﺎء
اﻟﻤﻼﺋﻜــﺔ اﻟﺴﺒﻌــﺔ
.واﻟﻄﻐﻤﺎت اﻟﺴﻤﺎﺋﻴـﺔ
... ب أﻧﻌــﻢ
ُ ﻳﺎر

Hiten ni;eu,/: ;nte na_
;nio] ;n;apoctoloc: nem
;pcepi ;nte nimay/t/c:
P[oic ari;hmot...

ﺏﺼﻠــﻮات ﺱـــﺎدﺗﻲ
اﻵﺏــــﺎء اﻟـﺮﺱـــﻞ
.وﺏﻘـﻴــﺔ اﻟﺘـﻼﻣﻴــﺬ
... ب أﻧﻌــﻢ
ُ ﻳﺎر

Hiten ni;eu,/: ;nte
piye;wrimoc ;n;eu;aggelict/c: Markoc pi;apoctoloc: P[oic ari;hmot...

ﺏﺼﻠـﻮات ﻧﺎﻇﺮ اﻹﻟﻪ
اﻹﻧﺠﻴـــﻠﻲ ﻣـﺮﻗــﺺ
.اﻟــﺮﺱــــﻮل
... ب أﻧﻌـــﻢ
ُ ﻳﺎر

Hiten ni;eu,/: ;nte
pi;aylovoroc ;mmarturoc:
-Pa_ ;pouro Gewrgioc

ﺏﺼﻠــﻮات اﻟﻤﺠﺎهـــﺪ
...اﻟﺸﻬﻴـــﺪ

-Vilopat/r Merkourioc

 ﺱـــــﻴـــــﺪي اﻟـﻤﻠـﻚ.ﺟﺎورﺟﻴـﻮس
 ﻓـﻴــﻠـــﻮﺏــﺎﺗـﻴــــــــﺮ.ﻣﻴــﺮﻗـــــﻮرﻳــﻮس

. ﺁﺏـﺎ ﻣﻴﻨـﺎ اﻟﺒﻴـﺎﺿﻲﺏﺼﻠــﻮات ﻋــﺮوس
اﻟﻤﺴﻴـــﺢ اﻟﻘــﺪﻳﺴــﺔ
،(...) اﻟﺤـﻘـﻴـﻘـﻴــــﺔ
... ب أﻧﻌــﻢ
ُ ﻳﺎر

 اﻟﻬﻴـﺘـﻨـﻴــــــﺎت- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Door de voorbede van
onze heilige rechtvaardige vader (…), o
Heer, schenk ons…
Door de voorbede van
de heiligen van deze
dag,
iedereen
bij
naam, o Heer, schenk
ons…
Door hun voorbede,
bewaar het leven van
onze eerbiedwaardige
vader de hogepriester,
paus abba (…), o
Heer, schenk ons …

Hiten ni;eu,/: ;nte
peniwt eyouab ;ndikeoc
(...): P_...
Hiten ni;eu,/: ;nte
n/|e|y|u ;nte pai;ehoou:
piouai piouai kata pefran: P[oic ari;hmot...

ﺏﺼﻠــﻮات ﻗــﺪﻳﺴﻲ
هــﺬا اﻟﻴــﻮم آﻞ
.واﺣــﺪ ﺏﺈﺱ ِﻤﻪ
... ب أﻧﻌـــﻢ
ُ ﻳﺎر

Hiten nou;eu,/: ;areh
;e;pwnq ;mpeniwt ettai/out ;n;ar,/;ereuc: papa
abba (...) : P[oic
ari;hmot...

ﺏﺼﻠــﻮاﺗِـﻬـﻢ إﺣﻔــﻆ
ﺣﻴــﺎة أﺏﻴﻨــﺎ اﻟﻤﻜــﺮم
رﺋﻴـﺲ اﻟﻜﻬﻨـﺔ اﻟﺒﺎﺏـﺎ
.(….) اﻷﻧﺒــﺎ
... ب أﻧﻌــﻢ
ُ ﻳــﺎر

In aanwezigheid van een bisschop of metropoliet, wordt het volgende stuk toegevoegd:

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

أﺏﻴﻨــﺎ
ﺏﺼﻠــﻮات
،(...) اﻟﻘـﺪﻳـﺲ اﻟﺒـﺎر
... ب أﻧﻌــﻢ
ُ ﻳﺎر

وﻓﻲ ﺣﻀـﻮر أﺣـﺪ اﻷﺏــﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ
:أو اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﻳــﺰاد

Hiten nou;eu,/: ;areh
;e;pwnq ;mpeniwt ettai/out ;ndikeoc abba (...)
pi;epickopoc (pim/tropolit/c) abba (...) :
P[oic ari;hmot...

Er wordt als volgt afgesloten:
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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Tenouwst ;mmok ;w
P|,|c:
nem
Pekiwt
;n;agayoc: nem Pi;pneuma
|e|y|u: je (ak;i) akcw]
;mmon: nai nan.

###

ﺏﺼﻠـﻮا ِﺗﻬــﻢ اﺣﻔـﻆ
ﺣﻴــﺎة أﺏﻴﻨﺎ اﻟﻤﻜــﺮم
(...) اﻟﺒـﺎر اﻷﻧﺒﺎ
(اﻷﺱﻘـﻒ )اﻟﻤﻄﺮان
ب
ُ ﻳــﺎر.(...) اﻷﻧﺒﺎ
... أﻧﻌــﻢ

:ﺛــﻢ وﻳﺨﺘــﻢ ﺏﻬـــﺬﻩ
ﻧﺴﺠــﺪ ﻟـﻚ أﻳﻬــﺎ
ﻚ
َ  ﻣﻊ أﺏﻴــ،اﻟﻤﺴﻴـﺢ
اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟــﺮوح
( ﻷﻧﻚ )أﺗﻴﺖ،اﻟﻘـﺪس
( )ارﺣﻤﻨـﺎ.وﺧﻠﺼﺘﻨﺎ
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De Paulinische Brief

اﻟﺒـــﻮﻟــﺲ

Indien de Paulinische Brief wordt gelezen
in het Koptisch, wordt de volgende
introductie gezongen, uit het begin van de
brief aan de Romeinen:

ﺛــﻢ ﻳﻘـﺮأ أﺣــﺪ اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ اﻟﺒـﻮﻟـﺲ ﻗﺒﻄﻴـ ًﺎ
وهـﺬﻩ هـﻰ ﻣﻘـﺪﻣـﺔ اﻟﺒـﻮﻟـﺲ وهـﻰ ﺏــﺪء
:رﺱـﺎﻟﺔ روﻣﻴــﺔ

Diaken:
Paulus, een dienstknecht van Jezus
Christus, een geroepen
apostel, afgezonderd
voor het Evangelie
van God.

Pidiakwn:
Pauloc ;vbwk ;mPen_
I/couc P|,|c: pi;apoctoloc etyahem: v/;etauyasf ;epihisennoufi ;nte
;V].

Dan volgen enkele regels uit de brief zelf en
wordt de lezing afgesloten met het volgende:

Diaken:
De genade en vrede zij
met u. Amen, zo mag
het zijn.

Gelovigen:
De genade van onze
Heer Jezus Christus zij
met uw reine geest,
mijn geëerde meester
en vader, de hogepriester paus abba
(…).*

Pilaoc:

ﺏـﻮﻟــﺲ ﻋﺒـﺪ رﺏﻨــﺎ
اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻳﺴــﻮع
 اﻟﻤﺪﻋـــﻮ،اﻟﺮﺱــﻮل
.اﻟﻤﻔـﺮز ﻟﺒﺸﺎرة اﻟﻠـﻪ

وﻳﻜﻤـﻞ ﺏﺎﻟﺠﻤـﻞ اﻟﻘﺒﻄﻲ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏـﺔ ﻓﻲ أول
:رﺱﺎﻟـﺔ اﻟﻴــﻮم وﻳﺨﺘــﻢ ﺏﻬـــﺬﻩ

Pidiakwn:
Pi;hmot gar nemwten
nem ;thir/n/ eucop: je
;am/n ec;eswpi.

Na de Paulinische Brief in het Koptisch
zingen de gelovigen de volgende hymne:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻣﻌﻜـــﻢ
اﻟﻨﻌﻤـﺔ
.واﻟﺴـــﻼم ﻣﻌـــًﺎ
. ﻳﻜـﻮن.ﺁﻣﻴـــﻦ

وﺏﻌــﺪ ﻗـــﺮأة اﻟﺒـﻮﻟـﺲ ﻗﺒﻄﻴـًﺎ ﻳﻘــﻮل
:اﻟﺸﻌــﺐ هــﺬا اﻟﻠﺤــﻦ

Pi;hmot gar ;mPen[oic
I/couc Pi,rictoc: ef;eswpi nem pek;agion
;pneuma: pa_ ;niwt
ettai/out
;nar,/;ereuc papa abba (...)

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻧﻌﻤـ ُﺔ رﺏَـﻨــﺎ ﻳﺴــﻮع
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺗﻜــﻮن ﻣﻊ
روﺣﱢـﻚ اﻟﻄﺎهــﺮة ﻳﺎ
ﺱﻴـﺪي اﻵب اﻟ ُﻤﻜﱠـﺮم
اﻟﻜﻬﻨــﺔ
ورﺋﻴـﺲ
*(...) اﻟﺒﺎﺏــﺎ اﻷﻧﺒﺎ

 ﻗــﺮاءة اﻟﺒــﻮﻟـﺲ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
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*وإن آــﺎن أﺣــــﺪ اﻷﺏــﺎء اﻟﻤﻄـﺎرﻧـــﺔ أو
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔــــﺔ ﺣﺎﺿـﺮًا ﻳـــﺰاد
Nem peniwt ;mm/tropo- وأﺏﻴﻨـــﺎ اﻟﻤﻄـﺮان
lit/c:
(;n;epickopoc) )اﻷﺱﻘـﻒ( اﻷﻧﺒـﺎ
abba (...).
.(…)

*In aanwezigheid van een bisschop of
metropoliet:

En onze vader de
metropoliet / bisschop
abba (…).
Men gaat als volgt verder:

Moge de clerus en het
hele volk zich welbevinden in de Heer.
Amen, zo mag het zijn.

Mare pi;kl/roc nem pilaoc t/rf: oujai qen
P_: je ;am/n ec;eswpi.

:ﺛــﻢ ﻳﻜﻤــﻞ ﺑﻬــﺬﻩ
ﻓـﻠﻴـﻜـﻦ اﻹآﻠﻴــﺮوس
وآﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻌﺎﻓﻴـﻦ
.ب ﺁﻣﻴـــﻦ
ِ ﻓﻲ اﻟـــﺮ
.ﻳﻜـــــﻮن

###
Indien de Paulinische Brief wordt gelezen
in het Nederlands, wordt de volgende
introductie gezegd:

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻗــﺮأة اﻟﺒــﻮﻟــﺲ ﺏﺎﻟﻠﻐـــﺔ
 ﺗﻘــﺎل هــﺬﻩ،ًاﻟﻬـﻮﻟﻨــﺪﻳـﺔ ﻣـﺜـﻼ
:اﻟﻤﻘــﺪﻣــﺔ

Een lezing uit de (eerste/tweede) brief
van onze leraar Paulus de apostel aan
(….), zijn zegen zij met ons. Amen.

ﻞ ﻣـﻦ رﺱَـﺎﻟـﺔِ ﻣُﻌِﻠﻤِﻨــﺎ ﺏــﻮﻟـﺲ
ُ ﻓﺼــ
(....)  اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ( إﻟﻰ/ اﻟــﺮﺱــﻮل )اﻷوﻟﻲ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﺏـﺮآﺘـَﻪ ﻣﻌﻨــﺎ

Na de lezing wordt afgesloten met het
volgende:

:ﺛـﻢ ﻳُـﻔـﺴّْـﺮ اﻟﺒــﻮﻟـﺲ وﻓﻲ اﻟﺨﺘــﺎ ِم ﻳﻘـــﻮل

De genade van God de Vader zij met u
allen. Amen.

.ﻧﻌﻤــﺔ اﻟﻠـﻪ اﻵب ﺗـﻜـﻮن ﻣﻊ ﺟـﻤﻴﻌﻜـﻢ
.ﺁﻣﻴـﻦ

###
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Tijdens de lezing van de Paulinische Brief,
bidt de celebrant in stilte het volgende
gebed tot de Zoon:

وأﺛﻨﺎء ﻗﺮاءة اﻟﺒﻮﻟﺲ ﻳﻘـﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺨﺪﻳـﻢ
:(أو ﺵـﺮﻳﻜـﻪ هـﺬﻩ اﻟﺼـﻼة ﻟﻺﺏــﻦ ) ﺱــﺮًا

O Heer van kennis en schenker van
wijsheid, U die de diepten uit de
duisternis aan het licht brengt, die aan
de verkondigers van het Evangelie
woorden met grote kracht schenkt, die
omwille van Uw goedheid Paulus, ooit
een vervolger, heeft geroepen om een
uitverkoren vat te zijn.

،ق اﻟﺤﻜﻤــ ِﺔ
َ ب اﻟﻤﻌــﺮﻓــ ِﺔ وراز
ُ ﻳــﺎر
،ق ﻣــﻦ اﻟﻈﻠﻤــ ِﺔ
َ ﻒ اﻷﻋـﻤــﺎ
ُ اﻟــﺬي ﻳﻜﺸ
واﻟﻤﻌﻄﻲ آﻠﻤــ ًﺔ ﻟﻠﻤﺒﺸــﺮﻳــﻦ ﺏﻘــﻮ ِة
.ﻋﻈﻴﻤــﺔ
ت
َ  دﻋــﻮ،ﻚ
َ ﺣــ
ِ ﻞ ﺹﻼ
اﻟــﺬي ﻣـﻦ ِﻗﺒَــ ﱢ
 هــﺬا اﻟــﺬي آﺎن ﻃــﺎردًا،ﺏــﻮﻟــﺲ
. إﻧـﺎ ًء ﻣﺨﺘــﺎرًا،زﻣﺎﻧــ ًﺎ
ﻻ
ً ت أن ﻳﻜــﻮن رﺱــﻮ
َ ﺱــﺮر
ُ وﺏﻬــﺬا
ﻚ
َ ﻞ ﻣﻠﻜــﻮ ِﺗــ
ِ ﻣــﺪﻋـــﻮًا وآــﺎرزًا ﺏﺈﻧﺠﻴــ
.أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﻨــﺎ

Het heeft U behaagd dat hij een
geroepen apostel en verkondiger van het
Evangelie van Uw Koninkrijk werd, o
Christus onze God.
Wij vragen U, Goede Menslievende,
begenadig nu ook ons en heel Uw volk
met een verstand dat vrij is van afleiding,
en een zuiver begrip, opdat wij mogen
beseffen en begrijpen hoe nuttig Uw
heilige leer is, die nu aan ons voorgelezen
wordt en van hem afkomstig is.
Zoals hij U navolgde, o Beginsel des
Levens, maak zo ook ons waardig om
hem na te volgen in daden en in geloof,
zodat wij te allen tijde Uw heilige Naam
verheerlijken en in Uw kruis roemen.
En tot U zenden wij omhoog glorie, eer
en aanbidding met Uw Goede Vader en
de Levengevende en Wezensgelijke
Heilige Geest. Nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

ﺐ
ُ اﻧـﺖ اﻵن أﻳﻀـ ًﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤ
ﻚ أﻧﻌــﻢ ﻟﻨــﺎ وﻟﺸﻌﺒﱢــﻚ
َ  ﻧﺴــﺄﻟُـ،اﻟﺒﺸــ ِﺮ
،ﻲ
ٍ ﻞ وﻓﻬــ ٍﻢ ﻧﻘـ
ٍ ﻞ ﻏﻴــﺮ ﻣﻨﺸﻐــ
ٍ آُـِﻠﻪ ﺏﻌﻘــ
ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻠــ َﻢ وﻧﻔﻬــ َﻢ ﻣــﺎ هﻲ ﻣﻨﻔﻌــﺔ
ﺗﻌﺎﻟﻴ ﱢﻤــﻚ اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ اﻟﺘﻲ ﻗُــﺮﺋﺖ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
.اﻵن ﻣـﻦ ِﻗـ َﺒـﻠ ﱢﻪ
،ﺲ اﻟﺤﻴــﺎ ِة
َ ﺖ ﻳﺎ رﺋﻴـ
َ ﻚ أﻧ
َ ﺸﺒـ َﻪ ﺏـ
وآﻤـﺎ ﺗ ﱠ
ﻦ أن
َ ﻦ أﻳﻀًﺎ إﺟﻌَـﻠﻨَـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـ
ُ هﻜـﺬا ﻧﺤـ
،ن
ِ ﻞ واﻹﻳﻤـﺎ
ِ ن ﻣﺘﺸﺒﻬﻴـﻦ ﺏـﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤــ
َ ﻧﻜـﻮ
 وﻣﻔـﺘﺨـﺮﻳــﻦ،س
َ ﻦ إﺱ َﻤـﻚ اﻟﻘـﺪو
َ ﻣﻤﺠـﺪﻳــ
.ﻦ
ٍ ﻞ ﺣﻴــ
ﺏﺼﻠﻴﺒـِـﻚ آ ﱠ
ﻚ إﻟﻰ ﻓـﻮق اﻟﻤﺠــ َﺪ
ﻞ ﻟـ ﱠ
ُ وأﻧﺖ اﻟـﺬي ﻧُـﺮﺱــ
 ﻣـﻊ أﺏﻴــﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ،واﻹآـﺮا َم واﻟﺴﺠـﻮ َد
.ﻚ
َ واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴــﺎوي ﻟـ
.اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ دهــﺮ اﻟﺪهـﻮر آﻠﻬــﺎ
.ﺁﻣﻴــﻦ

###

( اﻟﻜــﺎﺛــﻮﻟﻴﻜــﻮن )اﻟـﺮﺱـﺎﺋـﻞ اﻟﺠـﺎﻣﻌـﺔ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
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De Katholieke Brief

(اﻟﻜــﺎﺛـﻮﻟﻴﻜــﻮن ) اﻟـﺮﺱـﺎﺋـﻞ اﻟﺠـﺎﻣﻌـﺔ

De gelovigen zingen het responsorium van
de Katholieke Brief.

ﻳـﺮﺗــﻞ اﻟﺸﻌــﺐ ﻣــﺮد اﻟﻜﺎﺛــﻮﻟﻴﻜـــﻮن
:اﻟﺴﻨــﻮي

Gelovigen:
Volmaakt is de zegen
van het Woord van de
Vader, die is gekomen
en het vlees heeft
aangenomen als een
volmaakt mens.
Glorie aan de Vader en
de Zoon en de Heilige
Geest.
Hij die geslacht is,
werd aanschouwd. Hij
die geslacht is, is met u.
Hij die geslacht is, werd
gehangen aan het kruis.
Nu en altijd en tot in
de
eeuwen
der
eeuwen. Amen.
Dit is de rationele en
de wonderlijke aanbidding van de Ene
Christus.
[De zegen van de
Heilige Drie-eenheid]2:
de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
[De zegen van de
Moeder Gods]2, Maria
de Moeder van Jezus
Christus.

Pilaoc:
8Apetj/k
;ebol ;nje
pi;cmou tou Logou
pefiwt: ;i af[icarx hwc
rwmi ;ntelioc.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﺏــــﺮآـــﺔ
أﺏﻴـــﻪ اﻟﻜﻠﻤــــﺔ أﺗﻰ
وﺗﺠﺴــﺪ آﺈﻧﺴــــﺎن
.آﺎﻣــــــﻞ

Doxa Patri ke Ui;w ke
;agiw Pneumati.

اﻟﻤﺠـﺪ ﻟﻶب واﻹﺏــﻦ
.واﻟـــﺮوح اﻟﻘـــﺪس

Apetqelqwlf nau ;erof:
apetqelqwlf sop nemwten: apetqelqwlf
asf hijen pi;ctauroc.

اﻟﻤـﺬﺏـــﻮح ﻧﻈــﺮوﻩ
اﻟﻤﺬﺏـﻮح آﺎﺋـﻦ ﻣﻌﻜﻢ
ُﻣﻌـﻠــﻖ
اﻟﻤﺬﺏـﻮح
.ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴــﺐ
اﻵن وآـﻞ أوان
وإﻟﻰ دهـــﺮ اﻟﺪهـﻮر
.ﺁﻣﻴـــﻦ
هـﺬﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ هــﺬﻩ
اﻷﻋﺠـﻮﺏــﺔ اﻟﺴﺠـﻮد
.ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ اﻟﻮاﺣـــﺪ

Ke nun ke ;a;i ke ic touc
;e;wnac twn ;e;wnwn:
;am/n.
Yai te ]nou ;/te: yai te
]ceb/roc: ];prockunic/c
tw monw ;<rictoc.
(;Ere pi;cmou ;n];triac
|e|y|u)|b: ;Viwt nem ;Ps/ri
nem Pi;pneuma |e|y|u.
(;Ere pi;cmou n; ]yeotokoc)|b: Mari;a y; mau
;nI|/|c P|,|c.

)ﺏــــﺮآـﺔ اﻟﺜـﺎﻟــﻮث
 اﻵب²(اﻷﻗـــــــﺪس
واﻹﺏـــﻦ واﻟــــﺮوح
.اﻟﻘـــﺪس
²()ﺏـﺮآﺔ واﻟـﺪة اﻹﻟﻪ
ﻣــﺮﻳـــﻢ أم ﻳﺴــﻮع
.اﻟﻤﺴﻴـﺢ
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[De zegen van onze
patriarch]2, de eerbiedwaardige vader, de
hogepriester paus abba
(….).*

(;Ere
pi;cmou
;mpen|b
patriar,/c) : ;niwt ettai/ot
;nar,/;ereuc
papa abba (...)

²()ﺏـﺮآﺔ ﺏﻄﺮﻳـﺮآﻨـﺎ
اﻵب اﻟﻤﻜــﺮم رﺋﻴﺲ
اﻟﻜﻬﻨﺔ اﻟﺒﺎﺏــﺎ اﻷﻧﺒـﺎ
(…)

وﻓﻲ ﺣﻀــﻮر اﻵب اﻟﻤﻄــﺮان أو اﻵب
:اﻷﺱﻘــﻒ ﻳﻘـــﺎل
(Ere pi;cmou ;mpenm/tro- )ﺏـﺮآﺔ ﻣﻄﺮاﻧـﻨــﺎ
²(اﻵب اﻟﻤﻜــﺮم
polit/c)|b: ;niwt ettai/ot abba (...).
(…) اﻷﻧﺒــﺎ
(;Ere pi;cmou ;mpen;epic- )ﺏﺮآﺔ أﺱﻘـﻔـﻨﺎ اﻵب
kopoc)|b: ;niwt ettai/ot (…)  اﻷﻧﺒﺎ²(اﻟﻤﻜﺮم

*Indien een metropoliet of bisschop
aanwezig is, wordt het volgende gezegd:

[De zegen van onze
metropoliet]2, de geëerde vader abba (…).
[De zegen van onze
bisschop]2, de geëerde
vader abba (…).

abba (...).

Men sluit als volgt af:

Zij met dit hele volk.
Amen, zo mag het
zijn. De Katholikon,
de Katholikon.

Eu;e;i ;e;hr/i ;ejen pailaoc
t/rf: je ;am/n ec;eswpi.
Kayolikon:
Kayolikon.

###

:وﻓﻲ اﻟﺨﺘـﺎم ﻳﻘـﻮﻟـﻮن
ﺗﺤـﻞ ﻋﻠﻰ هـــﺬا
 ﺁﻣﻴــﻦ.اﻟﺸﻌﺐ آﻠﻪ
 اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜـﻮن.ﻳﻜـﻮن
.اﻟﻜﺎﺛــﻮﻟﻴﻜـﻮن

( اﻟﻜــﺎﺛــﻮﻟﻴﻜــﻮن )اﻟـﺮﺱـﺎﺋـﻞ اﻟﺠـﺎﻣﻌـﺔ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
Indien de Katholieke Brief (uit de Algemene
Brieven) wordt gelezen in het Koptisch, wordt
de volgende introductie gezongen:

Diaken:
De Katholikon, uit de
brief van onze vader
(…), mijn geliefden:

Diaken:
Mijn broeders, bemint
de wereld niet, noch
de dingen die in de
wereld zijn. De wereld
gaat voorbij en haar
begeerlijkheid. Doch
wie de wil van God
doet blijft in eeuwigheid. Amen.

اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴــﺔ
أﺣــﺪ
ﻳﻘــﺮأ
ﺛــﻢ
اﻟـﺮﺱـﺎﺋـﻞ
)ﻣــﻦ
اﻟﻜــﺎﺛـﻮﻟﻴﻜــﻮن
:اﻟﺠـﺎﻣﻌـﺔ( ﻗـﺒﻄﻴــﺎً وهــﺬﻩ ُﻣـﻘــﺪﻣﺘــﻪ

Pidiakwn:
Kayolikon
;ebolqen
];epictol/ ;nte peniwt
(...) namenra].

Dan volgen enkele regels uit de brief zelf en
wordt afgesloten met het volgende:
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
اﻟﻜﺎﺛــﻮﻟﻴﻜـﻮن ﻣــﻦ
(…) رﺱـﺎﻟـﺔ أﺏﻴﻨـﺎ
.ﻳــﺎ أﺣﺒــﺎﺋﻲ

ﺛــﻢ ﻳﺘﻠــﻮ ﺛـﻼث أو أرﺏـﻊ ﺟﻤـﻞ ﻣﻦ أول
:اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﻘﺒﻄﻲ وﻓﻲ ﺧﺘــﺎﻣـﻪ ﻳﻘــﻮل

Pidiakwn:
Na;cn/ou
;mpermenre
pikocmoc: oude n/etsop qen pikocmoc:
pikocmoc nacini nem
tef;epiyumi;a: v/ de
et;iri ;m;vouws ;mV]
;fnaswpi
sa
;eneh:
;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻳﺎ إﺧﻮﺗﻲ ﻻﺗﺤﺒـﻮا
اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ وﻻ اﻷﺵﻴــﺎء
،اﻟﺘﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ
ل
ُ ﻳـــﺰو
اﻟﻌــﺎﻟــﻢ
 واﻟــﺬي،وﺵﻬـﻮﺗـﻪ
ﻳﺼﻨـ ُﻊ إرادة اﻟﻠـﻪ
.ﻳــﺪو ُم إﻟﻰ اﻷﺏــ ِﺪ
.ﺁﻣﻴـﻦ

Indien de Katholieke Brief wordt gelezen in
het Nederlands, wordt de volgende
introductie gezegd:

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻗــﺮأة اﻟﻜـﺎﺛـﻮﻟﻴﻜـﻮن ﺏﺎﻟﻠﻐـــﺔ
: ﺗﻘــﺎل هــﺬﻩ اﻟﻤﻘــﺪﻣــﺔ،ًاﻟﻬـﻮﻟﻨــﺪﻳـﺔ ﻣـﺜﻼ

Een lezing uit de (eerste/tweede/derde)
brief van onze leraar (…). Zijn zegen zij
met ons. Amen.

(....) ﻓﺼــﻞ ﻣـﻦ رﺱـﺎﻟـﺔ ﻣﻌﻠﻤﻨــﺎ
( اﻟﺜـﺎﻟـﺜـﺔ/  اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ/ اﻟــﺮﺱــﻮل )اﻷوﻟﻲ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﺏـﺮآﺘـﻪ ﻣﻌﻨــﺎ

Er wordt afgesloten met het volgende:
Bemint de wereld niet, noch de dingen die
in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en
haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van
God doet blijft in eeuwigheid. Amen.

:ﻓﻲ اﻟﺨﺘــﺎم ﻳﻘـــﻮل
ﻻﺗﺤﺒـﻮا اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ وﻻ اﻷﺵﻴــﺎء اﻟﺘﻲ ﻓﻲ
 واﻟــﺬي،ل وﺵﻬـﻮﺗـﻪ
ُ  اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﻳــﺰو،اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﻳﺼﻨـ ُﻊ إرادة اﻟﻠـﻪ ﻳــﺪو ُم إﻟﻰ اﻷﺏــ ِﺪ
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Tijdens de lezing van de Katholieke Brief,
bidt de celebrant in stilte het volgende
gebed tot de Vader:

وأﺛﻨـﺎء ﺗﻔﺴﻴـﺮ اﻟﻜﺎﺛـﻮﻟﻴﻜـﻮن ﻳﻘــﻮل
اﻟﻜﺎهــﻦ )ﺱــﺮَا( هـﺬﻩ اﻟﺼـﻠـﻮة ﻟﻶب
:()ﺱــﺮ اﻟﻜﺎﺛـﻮﻟﻴﻜــﻮن

O Heer onze God, die door Uw heilige
apostelen het mysterie van het
Evangelie van de heerlijkheid van Uw
Christus aan ons geopenbaard heeft,
en hun geschonken heeft, volgens de
grenzeloze grootheid van de gave van
Uw genade, aan alle naties de
onnaspeurlijke rijkdom van Uw
ontferming te mogen verkondigen,
wij vragen U, onze Meester, maak ons
hun deel en erfdeel waardig.

ﻞ
 اﻟــﺬي ﻣــﻦ ِﻗﺒّــ ﱢ،ب إﻟﻬﻨــﺎ
ُ أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮ
ت ﻟﻨــﺎ ﺱــ َﺮ
َ رﺱـﱢﻠـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ أﻇﻬــﺮ
.ﻚ
َ ﻞ ﻣﺠــ ِﺪ ﻣﺴﻴﺤﱢــ
ِ إﻧﺠﻴــ

Geef ons de genade dat wij altijd in hun
voetsporen mogen treden en op hen
mogen gelijken in hun strijd; dat wij met
hen mogen delen in het zweet dat zij
hebben aanvaard ter wille van de
godsvrucht.
Bescherm Uw Heilige Kerk die U door
hen gesticht heeft.
Zegen de schapen van Uw kudde en laat
deze wijnstok groeien, die Uw
rechterhand geplant heeft door Christus
Jezus, onze Heer.
Door wie U glorie, eer, roem en
aanbidding toekomt, tezamen met Hem
en de Levengevende en Wezensgelijke
Heilige Geest. Nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

وأﻋﻄﻴﺘَـﻬــﻢ آﻌﻈﻴـ ِﻢ اﻟﻤـﻮهﺒــ ِﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻞ
ﺤــﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻨﻌﻤﺘﱢــﻚ أن ﻳﺒﺸــﺮوا ﻓﻲ آ ﱢ
ّْ ُﺗ
ﺼﻰ
اﻷﻣــﻢ ﺏﺎﻟﻐـﻨﻰ اﻟــﺬي ﻻﻳُـﺴﺘـﻘـ ﱠ
.ﻚ
َ اﻟـﺬي ﻟـﺮﺣﻤﺘﱢــ
 إﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴــﻦ:ﻚ ﻳﺎ ﺱﻴـ َﺪﻧــﺎ
َ ﻧﺴﺄﻟُــ
.ﻧﺼﻴ َﺒﻬُــﻢ وﻣﻴـﺮاﺛَـﻬُــﻢ
ﻞ ﺣﻴــﻦ أن ﻧﺴـﻠـﻚ ﻓﻲ
وأﻧﻌــﻢ ﻟﻨـﺎ آ ﱠ
،ﺁﺛﺎ ِرهـــﻢ وﻧﻜــﻮن ﻣﺘﺸﺒﻬﻴــﻦ ﺏﺠﻬـﺎ ِدهـِـﻢ
ق اﻟﺘﻲ
ِ وﻧﺸﺘــﺮك ﻣﻌﻬــﻢ ﻓﻲ اﻷﻋــــﺮا
.ﻗﺒﻠــﻮهــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﻘـــــﻮى
وأﺣـﺮس ﺏﻴﻌﺘــﱢـﻚ اﻟﻤﻘــﺪﺱـ ٍﺔ هـﺬﻩ اﻟﺘﻲ
.أﺱـﺴﺘـﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻗـِﺒﻠـﱢﻬــﻢ
 وإﺟﻌـــﻞ،ﻚ
َ ف ﻗﻄﻴﻌـــ
َ وﺏــﺎرك ﺧـــﺮا
 هــــﺬﻩ اﻟﺘﻲ،هــﺬﻩ اﻟﻜــﺮﻣــﺔ ﺗﻜﺜــــﺮ
.ﻚ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺴـــﻮع رﺏﻨــﺎ
َ ﻏﺮﺱﺘﻬــﺎ ﻳ َﻤﻴـﻨـُـ
هـﺬا اﻟـﺬي ﻣﻦ ِﻗﺒﻠـﺔ اﻟﻤﺠـــ ُﺪ واﻟﻜــﺮاﻣـُـﺔ
ﻖ ِﺏـﻚ ﻣﻌـﻪ وﻣﻊ
ُ واِﻟﻌــُـﺰ واﻟﺴﺠــﻮ ُد ﺗﻠﻴـ
س اﻟﻤﺤــﻴﻲ اﻟﻤﺴـــﺎوي
ِ اﻟــــﺮوح اﻟﻘــــﺪ
ن وإﻟﻰ دهـــــ ِﺮ
ِ ﻞ أوا
 اﻵن وآ ﱢ.ﻚ
َ ﻟــــ
.اﻟـــﺪهــﻮ ِر ﺁﻣﻴـــﻦ

###
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ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس – ﻣــﺮد اﻹﺏـﺮآﺴﻴــﺲ
De celebrant betreedt het heiligdom en bidt
(in stilte) het Gebed van de Offeranden
indien deze niet gebeden is tijdens de
Metten. Hij maakt het kruisteken over de
wierookdoos, doet een lepel wierook in het
wierookvat en bidt in stilte het Gebed van
de Praxis na het Gebed van de Offeranden.
Na de lezing uit de Katholieke Brief zingen
de gelovigen het Responsorium van de
Praxis:

وﺏﻌـﺪ ذﻟﻚ ﻳﺼﻌـﺪ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺨـﺪﻳـﻢ إﻟﻰ
،(اﻟﻤﺬﺏﺢ وﻳﻘـﻮل أوﺵﻴـﺔ اﻟﻘـﺮاﺏﻴـﻦ )ﺱـﺮًا
إذا ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻗــﺪ ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻲ ﺏﺎآــﺮ وﻳــﺮﺵــﻢ
درج اﻟﺒﺨـــﻮر وﻳﻀﻊ ﻳـﺪًا واﺣــﺪة ﺛــﻢ
ﻳﻘـﻮل ﺱـــﺮ اﻹﺏــﺮآﺴﻴﺲ ﺏﻌــﺪ أوﺵﻴـﺔ
 ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌـﺐ ﻣﺮد اﻹﺏـﺮآﺴﻴﺲ.اﻟﻘـﺮاﺏﻴـﻦ
.ﺏﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺎﺛـﻮﻟﻴﻜـﻮن

Het Responsorium van de Praxis:

ﻣﺮد اﻹﺑـﺮآﺴﻴﺲ

Wees gegroet Maria,
de schone duif, die
God het Woord, voor
ons heeft gebaard.

<ere ne Mari;a: ][rompi
eynecwc:
y/;etacmici
nan: ;m;V] piLogoc.

Het Responsorium van de Praxis op alle
weekdagen van de Grote Vasten.

Daar neemt God weg,
de zonden der mensen,
door de brandoffers, en
de geur van het
wierook.

Gedenk mij o mijn Heer,
gedenk mij o mijn God,
gedenk mij o mijn
Koning, wanneer U
komt in Uw koninkrijk.

وﻓﻲ أﻳــﺎم اﻟﺼـﻮم اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻳﻘـﺎل هـﺬا
.اﻟﻤـﺮد )اﻟﻠﺤـﻦ( ﻗﺒـﻞ ﻗـﺮاءة اﻹﺏـﺮآﺴﻴﺲ

Sare ;Vnou] ;wli ;mmau
;nninobi ;nte pilaoc:
;ebolhiten pi;[lil: nem
pi;cyoi ;nte pi;cyoinoufi.

Het Responsorium van de Praxis op
zaterdagen en zondagen van de grote
vasten.

ﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻳــ ُﻢ
ِ اﻟﺴـﻼ ُم ﻟ
اﻟﺤﻤﺎﻣــــﺔ اﻟﺤﺴﻨـﺔ
اﻟﺘﻲ وﻟــﺪت ﻟﻨـﺎ اﻟـﻠﻪ
.اﻟﻜﻠﻤــــــﺔ

ك
َ ﻳﺮﻓـ ُﻊ اﻟﻠـﻪ هﻨﺎ
ﺐ ﻣﻦ
ِ ﺧﻄﺎﻳــﺎ اﻟﺸﻌ
ﻞ اﻟ ُﻤﺤـﱠـﺮﻗـﺎت
ﻗـِﺒ ﱢ
.وراﺋﺤـ ِﺔ اﻟﺒﺨـــﻮ ِر

أﻣﺎ ﻓﻲ ﺱﺒـﻮت وأﺣــﺎد اﻟﺼـﻮم اﻟﻜﺒﻴـﺮ
ﻳﻘـﺎل هــﺬا اﻟﻤـﺮد )اﻟﻠﺤﻦ( ﻗﺒــﻞ ﻗـﺮاءة
.اﻹﺏﺮآﺴﻴﺲ

;Aripameu;i ;w
;aripameu;i ;w
;aripameu;i ;w
aksan;i qen
ouro.

Pa[oic:
Panou]:
Paouro:
tekmet-

،ﻳﺎرﺏﻲ
أذآـﺮﻧﻲ
،ﻳﺎإﻟﻬﻲ
أذآـﺮﻧﻲ
،أذآـﺮﻧﻲ ﻳﺎﻣﻠﻜﻲ
ﺖ ﻓﻲ
َ ﺟـﺌ
ِ
ﻣﺘﻲ
.ﻚ
َ ﻣﻠﻜﻮ ِﺗـ
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Men sluit af met het volgende:
Waarlijk
bent
U
gezegend,
met
Uw
Goede Vader, en de
Heilige Geest, want U
bent gekomen en heeft
ons verlost. Ontferm U
over ons.

:ﺛــﻢ ﻳﺨﺘــﻢ هــﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌــﺔ ﺏﻤﺎ ﻳـﻠﻲ

;K;cmarwout ;al/ywc:
nem Pekiwt ;n;agayoc:
nem Pi;pneuma |e|y|u: je
ak;i akcw] ;mmon (nai
nan).

ك أﻧﺖ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘـ ٍﺔ
ٌ ُﻣﺒﺎر
ﻣﻊ أﺏﻴـﻚَ اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻘـﺪس
واﻟـﺮوح
ﻚ أﺗﻴﺖَ وﺧﻠﺼﺘَـﻨﺎ
َ ﻷﻧ
.()ارﺣﻤﻨــﺎ

###
De Praxis (Handelingen)

(اﻹﺑــﺮآﺴﻴــﺲ )أﻋﻤــﺎل اﻟﺮﺱــﻞ

Indien uit de Handelingen wordt gelezen in
het Koptisch, wordt de volgende introductie
gezongen:

ﺛــﻢ ﻳﻘــﺮأ اﻟﺸﻤــﺎس اﻹﺏــﺮآﺴــﻴﺲ
)أﻋﻤــﺎل اﻟﺮﺱــﻞ( ﻗﺒﻄﻴــﺎً وﻓﻲ أوﻟـﻪ
:ﻳﻘــﻮل

Diaken:
De Handelingen van
onze
vaders
de
apostelen, moge hun
heilige zegen met ons
zijn.

Pidiakwn:
;Praxic ;nte nenio]
;n;apoctoloc: ;ere pou;cmou eyouab swpi
neman.

Dan volgen enkele regels uit de brief zelf en
wordt afgesloten met het volgende:

Diaken:
Het woord van de Heer
zal zich vermeerderen,
verspreiden, toenemen
in kracht en bevestigd
worden in de Heilige
Kerk Gods. Amen.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
أﻋﻤﺎل ﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ اﻟـﺮﺱـﻞ
ﺏــﺮآﺘﻬــﻢ اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ
.ﺗﻜـﻮن ﻣﻌﻨــﺎ

ﺛــﻢ ﻳﺘﻠــﻮ ﺛـﻼث أو أرﺏـﻊ ﺟﻤـﻞ ﻣﻦ أول
:اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﻘﺒﻄﻲ وﻓﻲ ﺧﺘــﺎﻣـﻪ ﻳﻘــﻮل

Pidiakwn:
;Picaji de ;nte P_
ef;eaiai ouoh ef;e;asai:
ef;e;amahi ouoh ef;etajro:
qen
];agi;a
;nekkl/ci;a ;nte ;Vnou]:
;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ب ﺗﻨﻤــﻮ
ِ وآﻠﻤـﺔ اﻟـﺮ
وﺗﻌﺘــ ُﺰ
وﺗﻜﺜــ ُﺮ
ﺖ ﻓﻲ ﺏـﻴﻌــﺔ
ُ وﺗﺜـﺒـ
.اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
اﻟﻠـﻪ
.ﺁﻣﻴـﻦ

( اﻹﺏـﺮآﺴﻴــﺲ )أﻋﻤـﺎل اﻟـﺮﺱـﻞ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
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Indien uit de Handelingen wordt gelezen in
het Nederlands, wordt de volgende
introductie gezegd:

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻗــﺮأة اﻹﺏـﺮآﺴﻴـﺲ ﺏﺎﻟﻠﻐـــﺔ
: ﺗﻘــﺎل هــﺬﻩ اﻟﻤﻘــﺪﻣــﺔ،ًاﻟﻬـﻮﻟﻨــﺪﻳـﺔ ﻣـﺜﻼ

Een lezing uit de Handelingen van onze
vaders, de reine apostelen, die met de
genade van de Heilige Geest vervuld zijn.
Hun zegen zij met ons. Amen.

ل ﺁﺏـﺎﺋﻨـﺎ اﻟــﺮﺱـﻞ
ِ ﻞ ﻣـﻦ أﻋﻤـﺎ
ٌ ﻓﺼـ
 اﻟﻤﺸﺘﻤـﻠﻴـﻦ ﺏﻨﻌﻤـ ِﺔ اﻟــﺮوح،ِاﻷﻃﻬـﺎر
. ﺁﻣﻴـﻦ. ﺏـﺮآﺘﻬُـﻢ ﺗﻜـﻮن ﻣﻌﻨـﺎ،اﻟﻘـﺪس

Na de lezing wordt afgesloten met het
volgende:

ﺛـﻢ ﻳﻔﺴـﺮ اﻹﺏـﺮآﺴﻴـﺲ وﻓﻲ اﻟﺨﺘــﺎم
:ﻳﻘـــﻮل

Het woord van de Heer zal zich
vermeerderen, verspreiden, toenemen in
kracht en bevestigd worden in de Heilige
Kerk Gods. Amen.

آﻠﻤـﺔ اﻟـﺮبِ ﺗﻨﻤــﻮ وﺗﻜﺜــ ُﺮ وﺗﻌﺘــ ُﺰ
.ﺖ ﻓﻲ ﺏـﻴﻌــﺔ اﻟﻠـﻪ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
ُ وﺗﺜـﺒـ
.ﺁﻣﻴـﻦ

###
Tijdens de lezing van de Praxis, biedt de
diaken het wierookvat aan de celebrant aan,
die eenmaal het kruisteken erover maakt,
terwijl hij bidt “ Glorie en eer…”
Hij doet een lepel wierook in het
wierookvat, gaat voor het altaar staan,
bewierookt het altaar en bidt intussen in
stilte het Gebed van de Praxis:

O God, die het brandoffer van Abraham
aanvaardde en in plaats van Isaak een
ram gereedmaakte.
Aanvaard, onze Meester, zo ook van ons
dit brandoffer van wierook,

 ﻳﻘــﺪم،وأﺛﻨـﺎء ﻗـــﺮأة اﻹﺏـﺮآﺴﻴـﺲ
 اﻟــﺬي،اﻟﺸﻤـﺎس اﻟﺸـﻮرﻳـﺔ ﻟﻠﻜـﺎهـﻦ
ﻳـﺮﺵـﻢ ﻣـﺮ ًة واﺣـﺪ ًة ﺏﻌـﻼﻣـﺔ اﻟﺼﻠﻴـﺐ
... ً ﻣﺠــﺪًا وإآـﺮاﻣـﺎ:وﻳﻘــﻮل
ﻦ ﻳـﺪ ﺏﺨــﻮر واﺣــﺪة ﻓﻲ
ُ ﻳﻀـ ُﻊ اﻟﻜـﺎهـ
ﻞ ﺟﻬـﺔ
ﻒ أﻣـﺎم اﻟﻬﻴﻜ ﱢ
ُ  ﻳﻘــ،اﻟﺸــﻮرﻳـﺔ
ﻞ
 وﻳﻌﻄـﻲ اﻟﺒﺨــﻮر أﻣـﺎم اﻟﻬﻴﻜ ﱢ،اﻟﺸـﺮق
.(ًوﻳﺼــﻠﻲ أوﺵﻴــﺔ اﻹﺏــﺮآﺴﻴــﺲ )ﺱــﺮا
ﻞ إﻟﻴــﻪ ُﻣﺤﺮﻗـَـ َﺔ
َ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟــﺬي ﻗَـﺒـِـ
 وﺏــﺪل اﺱﺤـﻖ أﻋـﺪدت ﻟـﻪ،إﺏــﺮاهﻴـﻢ
.ًﺧﺮوﻓﺎ
هﻜــﺬا أﻳﻀًﺎ إﻗﺒــﻞ ﻣﻨــﺎ ﻧﺤـﻦ أﻳﻀًﺎ ﻳــﺎ
.ﺱﻴـﺪﻧـــﺎ ﻣﺤـﺮﻗــﺔ هـــﺬا اﻟﺒﺨــــﻮر
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en zend ons in ruil daarvoor Uw rijke
ontferming; maak dat wij rein worden
van al het bederf van de zonde.
Maak ons waardig te dienen voor Uw
goedheid, o Menslievende, in heiligheid
en gerechtigheid, alle dagen van ons
leven. En wij vragen U, onze Meester...

ﻚ ذات
َ ﺿﻪ رﺣﻤﺘـَـ
ﻋــﻮ ﱠ
ِ وأرﺱـــﻞ ﻟﻨـﺎ
ن أﻧـﻘﻴــﺎء ﻣﻦ
َ  وإﺟﻌﻠﻨــﺎ ان ﻧﻜــﻮ،اﻟ ِﻐـﻨﻲ
.ﻦ اﻟﺨﻄﻴــ ِﺔ
ِ ﻞ ﻧﺘــ
آـ ﱢ
وإﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴــﻦ أن ﻧﺨــﺪ َم أﻣــﺎ َم
ﺐ اﻟﺒﺸــ ِﺮ ﺏﻄﻬــﺎر ٍة وﺏــ ٍﺮ
ﺹﻼﺣﱢــﻚ ﻳﺎ ﻣﺤ ﱠ
…  وﻧﺴـﺄﻟــﻚ ﻳﺎ ﺱﻴـﺪﻧــﺎ.ﻞ أﻳــﺎم ﺣﻴﺎﺗﱢـﻨـﺎ
ُآ ﱢ

Hier bidt de celebrant de drie korte gebeden
(voor de vrede, de vaders en de
bijeenkomsten), terwijl hij driemaal de
ronde om het altaar doet, zoals bij de
Pauluswierookronde.
Daarna offert hij wierook voor de poort van
het heiligdom, hij bewierookt het Evangelie
en de eventueel aanwezige paus,
metropoliet of bisschop. Hij bewierookt de
priesters en gelovigen in de binnenste
chorus, terwijl hij zegt:

 ﺛـﻢ ﻳﻌـﻄﻲ اﻟﺒﺨــﻮر،وﻳﻨـﺰل ﻣـﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ
ﻞ وﻟﻶب اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك أو
أﻣـﺎم ﺏــﺎب اﻟﻬﻴﻜ ﱢ
 وﻟﻠﻜﻬﻨــﺔ،ًاﻷﺱﻘــﻒ إن آـﺎن ﺣــﺎﺿـﺮا
واﻟﺸﻌــﺐ ﻓﻲ اﻟﺨـﻮرس اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻓﻘــﻂ
:وﻳﻘــﻮل ﻓﻲ ﺏﺨــﻮر اﻟﺸﻌــﺐ

De zegen van mijn meesters en vaders
de apostelen: onze vader Petrus en onze
leraar Paulus en de overige discipelen,
hun heilige zegen zij met ons. Amen.

 أي،ﺏـﺮآـﺔ ﺱــﺎدﺗﻲ اﻵﺏـــﺎء اﻟــﺮﺱـــﻞ
أﺏﻴﻨــﺎ ﺏﻄــﺮس وﻣﻌﻠﻤﻨــﺎ ﺏــﻮﻟــﺲ وﺏﻘـﻴـــﺔ
 ﺏــﺮآﺘﻬـــﻢ اﻟﻤﻘــﺪﺱـﺔ ﻓﻠﺘﻜــﻦ،اﻟﺘــﻼﻣﻴـــﺬ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﻣﻌﻨـــﺎ

De celebrant gaat terug en staat aan de poort
van het heiligdom en bewierookt driemaal
naar het oosten en bidt in stilte het Gebed
van de Biecht van het volk.

ﻞ وﻻ ﻳﺼـﻌــﺪ
ﺛــﻢ ﻳﻌــﻮد إﻟﻰ ﺏـــﺎب اﻟﻬﻴﻜ ﱢ
إﻟﻰ اﻟﻤـﺬﺏــﺢ ﺏـﻞ ﻳﻘـﻒ أﻣـﺎم ﺏـﺎﺏـﻪ وﻳﻌﻄـﻲ
اﻟﺒﺨــﻮر إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق ﺛـﻼث أﻳـﺎد وهــﻮ
.ﻳﻘــﻮل ﺱــﺮ إﻋﺘــﺮاف اﻟﺸﻌــﺐ

O God, die de biecht van de rover aan
het eervolle kruis heeft aanvaard...

ﻳـﺎ اﻟـﻠـﻪ اﻟـــﺬي ﻗـﺒـﻞ إﻟﻴـﻪ إﻋﺘـﺮاف اﻟﻠـﺺ
... ﻋـﻠﻲ اﻟﺼـﻠﻴـﺐ اﻟﻤﻜـﺮم

Dan geeft hij het wierookvat terug aan de
diaken en buigt voor God voor het altaar.

ﺛـﻢ ﻳـﻌـﻠــﻖ اﻟﻤﺠـﻤـﺮة أو ﻳﻨـﺎوﻟﻬــﺎ
.ﻟﻠﺸﻤــﺎس وﻳﺴﺠــﺪ ﻟﻠـﻪ أﻣــﺎم اﻟﻤــﺬﺏــﺢ

 اﻟﺴـﻼم،ﻳﻜﻤـﻞ اﻟﺜـﻼث اﻷواﺵﻲ اﻟﺼﻐــﺎر
 وﻳــﺪور ﺣــﻮل.واﻵﺏـﺎء واﻹﺟﺘﻤـﺎﻋـﺎت
اﻟﻤـﺬﺏـﺢ اﻟﺜـﻼث دورات آـﻤﺎ ﻓﻲ ﺏﺨــﻮر
.اﻟﺒـﻮﻟـﺲ
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ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس  -اﻹﺏـﺮآﺴﻴــﺲ )أﻋﻤـﺎل اﻟـﺮﺱـﻞ(

ﺛــﻢ ﻳﻔﺴــﺮ اﻹﺏــﺮآﺴﻴﺲ ﻋﺮﺏﻴــﺎً وﺏﻌـــﺪﻩ
ﻳـُﻘـــﺮأ اﻟﺴﻨﻜﺴـﺎر )ﺱﻴـﺮ اﻟـﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ(.

Na de lezing uit de Handelingen wordt
gelezen uit het Synaxarium.

ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ:
ﺑﺴــﻢ اﻵب واﻹﺑـﻦ واﻟــﺮوح اﻟﻘـﺪس
اﻹﻟـﻪ اﻟـﻮاﺣـﺪ .ﺁﻣﻴـﻦ.
اﻟﻴــﻮم  ...ﻣـﻦ ﺵﻬــﺮ  ...اﻟﻤﺒــﺎرك،
ﻦ ،اﻟـﻠﻪ )إﺱـﺘﻘﺒـﺎﻟَـﻪ  /إﻧﻘﻀــﺎ َءﻩ(
أﺣﺴــ َ
وأﻋـﺎ َدﻩ ﻋﻠﻴﻨــﺎ وﻋﻠﻴـﻜُــﻢ وﻧﺤـﻦ وأﻧﺘـﻢ ﻓﻲ
ﻣﻐـﻔــﻮري
ن،
وإﻃﻤـﺌﻨـﺎ ٍ
هـــﺪو ٍء
ت واﻵﺛــﺎ ِم ﻣـﻦ ﻗِــ ﱠﺒـﻞ
اﻟﺨﻄـــﺎﻳـــﺎ واﻟـﺰﻻ ِ
ب ﻳــﺎ ﺁﺏــﺎﺋﻲ وإﺧــﻮﺗـﻲ.
ﻣــﺮاﺣــ ِﻢ اﻟـﺮ ِ
ﺁﻣــﻴـﻦ.

Celebrant:

ﺛــﻢ ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ اﻟﺜـﻼﺛـﺔ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺴـﺎت

In de Naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest, één God. Amen.
Vandaag is de … dag van de gezegende
maand …; moge God het voor ons laten
aanvangen/beëindigen in goedheid en
het voor ons vernieuwen in vrede en
kalmte, terwijl onze zonden en
overtredingen worden vergeven door de
genadegaven van onze Heer – mijn
vaders en broeders. Amen.
Dan zingen de gelovigen het Trisagion.
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Trisagion اﻟﺜــﻼﺛــﺔ اﻟﺘﻘـــﺪﻳﺴــﺎت
Pilaoc:
;Agioc ;o Yeoc: ;agioc
ic,uroc: ;agioc ;ayanatoc: ;o ek paryenou genney/c: ;ele;/con ;/mac.

س
ُ س اﻟﻠـﻪ ﻗـﺪو
ُ ﻗـﺪو
س اﻟـﺬي
ُ اﻟﻘـﻮي ﻗـﺪو
ت ﻳﺎ ﻣﻦ ُوﻟِـ َﺪ
ُ ﻻ ﻳﻤـﻮ
.ﺣﻤﻨﺎ
َ ﻣﻦ اﻟﻌـﺬراء ار

;Agioc ;o Yeoc: ;agioc
ic,uroc: ;agioc ;ayanatoc: ;o ;ctaurwyic di
;/mac: ;ele;/con ;/mac.

س
ُ س اﻟﻠـﻪ ﻗـﺪو
ُ ﻗـﺪو
س اﻟـﺬي
ُ اﻟﻘـﻮي ﻗـﺪو
ﻻ ﻳﻤـﻮت ﻳﺎ ﻣﻦ
.ﺣﻤﻨﺎ
َ ﺐ ﻋﻨﺎ ار
َ ُﺹِﻠ

;Agioc ;o Yeoc: ;agioc
ic,uroc: ;agioc ;ayanatoc: ;o ;anactac ek twn
nekrwn ke ;anelywn ic
touc ouranouc: ;ele;/con
;/mac.

س
ُ س اﻟﻠـﻪ ﻗـﺪو
ُ ﻗـﺪو
س اﻟـﺬي
ُ اﻟﻘـﻮي ﻗـﺪو
ﻻ ﻳﻤـﻮت ﻳﺎ ﻣﻦ ﻗــﺎ َم
ت وﺹﻌـ َﺪ
ِ ﻣﻦ اﻷﻣﻮا
ت
ِ اﻟﺴﻤـــﻮا
إﻟﻰ
.ارﺣﻤﻨــﺎ
ﻦ
ِ ب واﻹﺏـ
ِ اﻟﻤﺠــ ُﺪ ﻟﻶ
،واﻟـــﺮوح اﻟـﻘـــﺪس
اﻵن وآﻞ اوان وإﻟﻰ
دهـــﺮ اﻟــﺪاهــﺮﻳـﻦ
.أﻣﻴــــﻦ
ث
ُ اﻟﺜﺎﻟـــﻮ
أﻳﻬــــﺎ
. ارﺣﻤﻨــﺎ.اﻟﻘـﺪوس

Gelovigen:
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.

Doxa Patri ke ;Ui;w ke
;agi;w Pneumati:
ke nun ke ;a;i ke ic touc
;e;wnac twn ;e;wnwn:
;am/n.

Heilige Drie-eenheid,
ontferm U over ons,

Agi;a
;/mac.

;triac

###

;ele;/con

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
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Gebed voor het Heilig Evangelie أوﺵﻴــﺔ اﻹﻥﺠﻴـــﻞ اﻟﻤﻘـــﺪس
De celebrant neemt het wierookvat, gaat
voor de poort van het heiligdom staan en
bidt:

 ﻳﻘــﻒ،ﺛــﻢ ﻳــﺄﺧــﺬ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻤﺠﻤــﺮة
ﻞ وﻳﺼﻠﻲ أوﺵﻴـــﺔ
أﻣــﺎم ﺏــﺎب اﻟﻬﻴﻜ ﱢ
:اﻹﻧﺠﻴــﻞ

Celebrant:
Laat ons bidden.

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

Diaken:
Sta op en bid.

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ
َ ﺣـ
ِ وﻟـﺮو

Celebrant:
O Meester en Heer
Jezus Christus, onze
God, die gezegd heeft
tot Zijn heilige en
eerwaardige discipelen
en Zijn reine apostelen:
“Talrijke profeten en
rechtvaardigen hebben
verlangd te zien wat u
ziet en hebben het niet
gezien, en te horen wat
u hoort en hebben het
niet gehoord.

Pi;precbuteroc:
;Vn/b P;[oic I/couc
Pi,rictoc
Pennou]:
v/;etafjoc ;nnefa;gioc
ettai/out ;mmay/t/c
ouoh ;n;apoctoloc |e|y|u.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴـ ُﺪ اﻟـﺮ
،ع اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟ ُﻬﻨﺎ
َ ﻳﺴـﻮ
اﻟـﺬي ﻗـﺎل ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ
اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴـﻦ
:ورﺱﻠﻪ اﻷﻃﻬــﺎر

Je hanm/s ;m;prov/t/c
nem han;ym/i auer;epiyumin ;enau ;en/;etetennau
;erwou
ouoh
;mpounau: ouoh ;ecwtem
;en/;etetencwtem ;erwou
ouoh ;mpoucwtem.

"إن أﻧﺒﻴــﺎ ًء وأﺏـﺮارًا
آﺜﻴـﺮﻳـﻦ إﺵﺘﻬـﻮا أن
ﻳـﺮوا ﻣﺎ أﻧﺘـﻢ ﺗـَـﺮ ْون
 وأن،وﻟــﻢ ﻳـــﺮوا
ﻳﺴﻤﻌـﻮا ﻣﺎ أﻧﺘــﻢ
وﻟـــﻢ
ﺗﺴﻤﻌــــﻮن
.ﻳﺴﻤﻌــــﻮا

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

.ﺹﻞ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼ ِة ﻗـﻔــــﻮا
.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜ ﱢ
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Maak ons waardig naar
Uw Heilige Evangeliën
te luisteren en ernaar te
handelen
door
de
voorbeden van Uw
heiligen.

;Nywten de ;wouni;a tou
;nn;etenbal je cenau:
nem netenmasj je
cecwtem.
Marener;pem;psa ;ncwtem
ouoh
;e;iri
;nnekeuaggelion eyouab qen
nitwbh ;nte n/eyouab
;ntak.

أﻣﺎ أﻧﺘــﻢ ﻓﻄـﻮﺏﻲ
ﻷﻋﻴﻨﱢـﻜــــﻢ ﻷﻧﻬــﺎ
ﺼﺮ وﻵذاﻧﱢـﻜــﻢ
ِ ﺗُـﺒ
".ﺴﻤـــﻊ
ْ ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗ
ﻓﻠﻨﺴﺘﺤـﻖ أن ﻧﺴ َﻤــ َﻊ
ﻞ ﺏﺎﻧــﺎﺟﻴـﻠﱢـﻚ
َ وﻧﻌ َﻤـ
ت
ِ اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ ﺏﻄﻠﺒــﺎ
.ﻗـــﺪﻳﺴﻴـــــﻚ

Diaken:
Bid voor het Heilig
Evangelie.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper tou
;agiou euaggeliou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gedenk ook, onze
Meester, allen die ons

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i de on Penn/b
;nouon niben ;etauhonhen
nan ;eerpoumeu;i: qen
nen]ho nem nentwbh
;eten;iri ;mmwou ;e;pswi
harok P_ Pennou].

Maar u, zalig zijn uw
ogen, omdat zij zien, en
zalig zijn uw oren,
omdat zij horen”.

gevraagd hebben om hen
te gedenken in onze
gebeden en smekingen,
die wij tot U, o Heer,
onze God opheffen.

Geef hun die ons voorgingen en ontslapen
zijn, de eeuwige rust en
genees de zieken,
want U bent ons aller
leven, ons aller verlossing, ons aller hoop,
ons aller genezing, en
ons aller verrijzenis.

ﻞ
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣــﻦ أﺟــ
.ﻞ اﻟﻤﻘــﺪس
ِ اﻹﻧﺠﻴــ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ُأذآـﺮ أﻳﻀًﺎ ﻳﺎ ﺱﻴ َﺪﻧـﺎ
ﻞ اﻟـﺬﻳــﻦ أﻣـﺮوﻧــﺎ
آﱢ
أن ﻧـﺬآـﺮ ُهـﻢ ﻓﻲ
ﺗﻀﺮﻋﺎﺗﱢـﻨﺎ وﻃﻠﺒﺎﺗﱢـﻨﺎ
اﻟﺘﻲ ﻧﺼﻌـﺪهـﺎ إﻟﻴـﻚ
.ب إﻟَـ ُﻬﻨــﺎ
ُ أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮ

N/;etauersorp ;n;enkot
ma;mton nwou: n/etswni matal[wou.

ﺱﺒﻘـــﻮا
اﻟـﺬﻳــﻦ
، ﻧﻴﺤﻬـﻢ،ﻓــﺮﻗــﺪوا
.اﻟﻤﺮﺿﻲ إﺵﻔﻬـــﻢ

Je ;nyok gar pe penwnq
t/rou: nem penoujai
t/rou: nem tenhelpic
t/rou: nem pental[o
t/rou: nem ten;anactacic t/ren.

ﻷﻧــﻚ أﻧﺖ هـﻮ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
آﻠﻨﺎ وﺧﻼﺹﻨﺎ آﻠﻨﺎ
آﻠــﻨﺎ
ورﺟــﺎؤﻧـﺎ
وﺵﻔﺎؤﻧﺎ آﻠﻨﺎ وﻗﻴﺎﻣﺘﻨﺎ
.آﻠﻨــﺎ
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En tot U zenden wij
omhoog glorie, eer en
aanbidding met Uw
Goede Vader en de
Levengevende
en
Wezensgelijke Heilige
Geest.
Nu en altijd…

Ouoh ;nyok petenouwrp
nak ;e;pswi: ;mpi;wou nem
pitai;o nem ];prockun/cic: nem Pekiwt ;n;agayoc nem Pi;pneuma |e|y|u
;nreftanqo: ouoh ;n;omooucioc nemak.
}nou nem ;nc/ou...

ﻞ
ُ واﻧﺖ اﻟـﺬي ﻧُــﺮﺱـ
ﻚ إﻟﻰ ﻓـﻮق اﻟﻤﺠـﺪ
َ ﻟـ
،واﻹآـﺮام واﻟﺴﺠـﻮد
ﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ
َ ﻣﻊ أﺏﻴـ
واﻟـــﺮوح اﻟﻘـــﺪس
اﻟﻤﺤﻴـﻲ اﻟﻤﺴﺎوي
.ﻚ
َ ﻟـــ
… ﻞ ﺁوان
اﻵن وآ ﱢ

###
Het Heilig Evangelie
De psalm wordt gezongen in het Koptisch.
Na afloop antwoorden de gelovigen met het
responsorium van de Psalm (afhankelijk
van de tijd van het jaar).
De celebrant bewierookt het Evangelie,
betreedt het heiligdom, maakt het
kruisteken over de wierookdoos en doet een
lepel wierook in het wierookvat.
De diaken betreedt met het Evangelie het
heiligdom en zij doen een ronde om het
altaar, terwijl de celebrant zegt: “Nu laat
Gij, Here…”
Dan zegt de diaken, terwijl hij rechts bij de
poort van het heiligdom staat:

Diaken:
Sta op in de vreze
Gods en luister naar
het Heilig Evangelie.

اﻹﻥﺠﻴــﻞ اﻟﻤﻘــﺪس
،ﺛــﻢ ﻳﻄــﺮح اﻟﻤــﺰﻣـﻮر ﺏـﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴــﺔ
وﻓﻲ اﻟﺨﺘــﺎم ﻳُـﻘــﺎل اﻟﻤــﺮد اﻟﺨــﺎص
.ﺏـﺎﻟﻤــﺰﻣــﻮر ﺣﺴــﺐ اﻟﻤﻨــﺎﺱﺒــﺔ
،ﻳُـﻌﻄـﻲ اﻟﻜــﺎهـﻦ اﻟﺒﺨــﻮر ﻟﻺﻧﺠﻴــﻞ
 وﻳـﺮﺵـﻢ درج،ﻞ
وﻳﺼﻌــﺪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜ ﱢ
.اﻟﺒﺨـﻮر وﻳﻀـﻊ ﻳـﺪ ﺏﺨـﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤــﺮة
وﻳﺼﻌــﺪ اﻟﺸﻤـﺎس ﺏـﺎﻹﻧﺠﻴـﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜـﻞ
وﻳـﺪوران ﺏـﺎﻹﻧﺠﻴـﻞ ﻣـﺮة واﺣـﺪة ﺣــﻮل
 "اﻵن:اﻟﻤـﺬﺏـﺢ وأﺛﻨـﺎء ذﻟﻚ ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
" ﻳـﻘـــﻒ اﻟﺸﻤـﺎس...ﻳﺎ ﺱﻴـﺪ ﺗﻄﻠــﻖ ﻋﺒــﺪك
راﻓﻌـًﺎ اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﺏﺠـﺎﻧﺐ ﺏـﺎب اﻟﻬـﻴﻜـﻞ اﻷﻳﻤـﻦ
:وﻳﻘــﻮل

Pidiakwn:
;Ctay/te meta vobou
Yeou ;akoucwmen tou
;agiou euaggeliou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻗﻔـﻮا ﺏﺨـﻮف اﻟﻠـﻪ
ﻟﺴﻤـــﺎع اﻹﻧﺠﻴـــﻞ
.اﻟﻤﻘـــﺪس
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Celebrant:
Gezegend Hij die
komt in de naam van
de Heer der machten.
O Heer zegen de
lezing uit het Heilig
Evangelie volgens (..).

Pi;precbuteroc:
;F;cmarwout ;nje v/eyn/ou qen ;vran ;m;P_
;nte
nijom:
Kuri;e
;eulog/con ek tou kata
(...) agiou euaggelion
to ;anagnwcma.

Gelovigen:
Glorie zij aan U, o
Heer.

Pilaoc:
Doxa ci Kuri;e.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

اﻵﺗﻲ
.اﻟـﺮب

ﻣﺒــﺎرك
ﺏﺎﺱــﻢ

ﻳـﺎرب ﺏـﺎرك اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ اﻹﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤﻘﺪس
(...  ﻟـﻮﻗﺎ،ﻣﻦ )ﻣﺘﻲ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ ﻳــﺎرب
َ اﻟﻤﺠـﺪ ﻟ

Het Evangelie wordt in het Koptisch
gelezen, gevolgd door het Nederlands (zie
blz 95 en verder).

وﻳُـﻘــّﺮأ إﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻘـﺪاس ﻗﺒﻄﻴـًﺎ وﻋـﺮﺏﻴـًﺎ
.(95 آﻤـﺎ ورد ﺱـﺎﺏﻘــ ًﺎ )ص

Introductie tot de lezing uit het Evangelie:

وهــﺬﻩ هـﻲ ﻣﻘـﺪﻣــﺔ ﻗــﺮأة اﻹﻧﺠﻴــﻞ
ﻗـﻔـﻮا ﺏﺨــﻮف اﻟﻠـﻪ ﻟﺴﻤـﺎع اﻹﻧﺠﻴــﻞ
 ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﺏﺸـﺎرة اﻹﻧﺠﻴـﻞ.اﻟﻤﻘــﺪس
( اﻟﺒﺸﻴـﺮ ﺏــﺮآـﺘﻪ ﻋﻠﻲ...) ﻟﻤﻌﻠﻤﻨـﺎ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺟﻤﻴﻌـﻨـﺎ

Sta op in de vreze Gods en luister naar
het Heilig Evangelie. Een lezing uit het
Evangelie volgens onze leraar St. (…).
Zijn zegen zij met ons. Amen.
Voor de psalm zegt de lector:

Uit de psalmen van David de profeet,
zijn zegen zij met ons. Amen.

:ﻗﺒــﻞ اﻟﻤــﺰﻣــﻮر ﻳﻘــﻮل اﻟﻘــﺎرئ
 ﺏـﺮآﺘـﻪ،ﻣـﻦ ﻣــﺰاﻣﻴــﺮ داود اﻟﻨـﺒﻲ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﻋﻠﻴﻨــﺎ

Voor het Evangelie zegt de lector:
Gezegend Hij die komt in de naam des
Heren, onze Heer, onze God, onze
Verlosser en ons aller Koning, Jezus
Christus, Zoon van de levende God, aan
Hem zij de glorie tot in eeuwigheid. Amen.

:ﻗﺒــﻞ اﻹﻧﺠﻴــﻞ ﻳﻘــﻮل اﻟﻘــﺎرئ
 رﺏﻨــﺎ وإﻟﻬﻨــﺎ،ب
ُ ﻣﺒـﺎرك اﻵﺗﻲ ﺏﺈﺱـــﻢ اﻟـﺮ
 ﻳﺴــﻮع،وﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ وﻣﻠﻜﻨــﺎ آﻠﻨــﺎ
 ﻟــﻪ اﻟﻤﺠــﺪ، إﺏـﻦ اﻟـﻠـﻪ اﻟﺤـﻲ،ﺢ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ
. ﺁﻣﻴــﻦ.إﻟﻰ اﻵﺏــﺪ

Dan volgt het Evangelie.
Na afloop antwoorden de gelovigen:

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

###

.ﺛــﻢ ﻳﻘــﺮأ اﻹﻧﺠﻴــﻞ
:وﻓﻲ اﻟﺨﺘــﺎم ﻳــﺮد اﻟﺸﻌــﺐ
.واﻟﻤﺠــ ُﺪ ﻟﻠــﻪ داﺋـﻤًﺎ

 أوﺵﻴـــﺔ اﻹﻧﺠـﻴــﻞ اﻟﻤﻘـﺪس- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
Tijdens de lezing uit het Evangelie, bidt de
celebrant in stilte met het wierookvat in zijn
hand:

Gij die lankmoedig zijt, rijk aan
ontferming en waarachtig, neem onze
smekingen en gebeden aan; aanvaard
onze verzoeken, onze bekering en onze
biecht op Uw heilig, smetteloos en hemels
altaar.
Mogen wij waardig zijn om naar Uw
Heilige Evangeliën te luisteren en laat ons
Uw geboden en voorschriften bewaren.
Dat wij daarin vrucht mogen voortbrengen, honderdvoudig, zestigvoudig en
dertigvoudig, in Christus Jezus onze Heer.
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أﺛﻨـﺎء ﻗـﺮأة اﻹﻧﺠﻴـﻞ ﻋـﺮﺏﻴـﺎ ﻳﻘـﻮل
اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺸـﺮﻳـﻚ أو اﻟﺨـﺪﻳـﻢ هـﺬﻩ
:اﻟﺼـﻼة ﺱـﺮًا واﻟﻤﺠﻤـﺮة ﺏﻴـﺪﻩ
 اﻟﻜﺜﻴــ ُﺮ اﻟﺮﺣﻤـ ِﺔ،ﻞ اﻷﻧــﺎة
ُ أﻳﻬـــﺎ اﻟﻄـﻮﻳــــ
 إﻗﺒــﻞ ﺱـﺆاﻻﺗﻨــﺎ وﻃﻠﺒﺎﺗﻨــﺎ،ُاﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ
 إﻗﺒــﻞ إﺏﺘﻬﺎﻟـَﻨــﺎ وﺗﻮﺏﺘﻨـَـﺎ وإﻋﺘﺮاﻓـَﻨـَـﺎ،ﻣﻨــﺎ
.ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺏَﺤﱢــﻚ اﻟﻤﻘــﺪس ﻏﻴــﺮ اﻟـﺪﻧــﺲ
.اﻟﺴﻤـﺎﺋﻲ
،ع أﻧﺎﺟﻴـﻠــﻚ اﻟﻤﻘــﺪﺱـــﺔ
َ ﻓــﻠﻨﺴﺘﺤــﻖ ﺱﻤــﺎ
.ك وأواﻣــﺮك
َ وﻧﺤﻔـــﻆ وﺹﺎﻳــﺎ

وﻧﺜﻤــﺮ ﻓـﻴﻬــﺎ ﺏﻤــﺎﺋــﺔ وﺱﺘﻴــﻦ
.وﺛــﻼﺛﻴــﻦ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴــﺢ ﻳﺴــﻮع رﺏﻨــﺎ

Diaken:
Bid voor de levenden.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
zwntwn.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
zieken onder Uw volk,
bezoek hen met Uw
genade en erbarmen,
genees hen.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nn/;etswni ;nte peklaoc:
;eakjempousini qen hannai: nem hanmetsenh/t
matal[wou.

ب
ُ ﻳـــﺎر
اذآـﺮ
،ﻣـﺮﺿﻰ ﺵﻌﺒـــﻚ
اﻓﺘﻘـﺪهـﻢ ﺏﺎﻟﻤﺮاﺣـﻢ
. إﺵﻔﻬـﻢ،واﻟـﺮأﻓﺎت

Diaken:
Bid voor de zieken.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
nocoutwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣـﻦ أﺟـ ﱢ
.اﻟﻤـﺮﺿﻰ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, onze
vaders en broeders die
op reis zijn, breng hen
veilig en wel terug
naar hun huizen.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnenio]
nem nen;cn/ou ;etause
;e;psemmo: matacywou
;en/;ete nouou ;mmanswpi qen ouhir/n/ nem
ououjai.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ
.اﻷﺣﻴـــﺎء
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

ب
ُ ﻳــﺎر
اذآـﺮ
أﺏﺎءﻧــﺎ وإﺧﻮﺗَـﻨــﺎ
 ردهـﻢ،اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳـﻦ
أوﻃﺎﻧﱢـﻬـﻢ
إﻟﻰ
.ﺏﺴﻼﻣ ٍﺔ وﻋﺎﻓﻴــ ٍﺔ
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Diaken:
Bid voor de reizigers.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;apod/mwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣـﻦ أﺟـ ﱢ
.اﻟﻤﺴﺎﻓـﺮﻳــﻦ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
hemelwinden en de
vruchten
van
de
aarde, zegen ze.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nni;;a/r
;nte ;tve: nem nikarpoc
;nte ;pkahi: ;cmou ;erwou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Diaken:
Bid voor gunstige wind
en de vruchten van de
aarde.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;agaywn ;a;erwn ke twn
karpwn t/c g/c.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
wateren
van
de
rivieren, zegen ze. Doe
deze naar hun maat
toenemen, volgens Uw
genadegaven.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnimwou
;nte ;viaro: ;cmou ;erwou
;anitou ;e;pswi kata
nousi: kata v/;ete vwk
;n;hmot.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب ﻣﻴـﺎ َﻩ
ُ اذآـﺮ ﻳــﺎر
، ﺏﺎرآﻬــــﺎ،اﻟﻨﻬـــ ِﺮ
أﺹﻌِـ ْﺪهـﺎ آﻤﻘـﺪا ِرهـﺎ
.آﻨﻌﻤﺘِـﻚ

Diaken:
Bid voor de toename
van de wateren van de
rivieren naar hun
maat.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
t/c cummetrou ;anabacewc twn notamiwn
;udatwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Celebrant:
Gedenk, o Heer, het
zaad, het kruid en het
veldgewas, zegen ze.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnici]
nem nicim nem nirwt ;nte
;tkoi: ;cmou ;erwou.

ب أهـﻮﻳ َﺔ
ُ اذآـﺮ ﻳﺎر
اﻟﺴﻤﺎ ِء وﺛﻤـﺮات
. ﺏﺎرآﻬـﺎ،اﻷرض
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣـﻦ أﺟـ ﱢ
اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻬـــﻮاء
.ض
ِ وﺛﻤـﺎ ِر اﻷر

ﻞ
ﺹﻠـــﻮا ﻣﻦ أﺟـ ﱢ
ﺹﻌـﻮد ﻣﻴــﺎﻩ اﻟﻨﻬـ ِﺮ
.آﻤﻘـﺪا ِرهـــــــﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ ﻳـــــﺎر
اذآـﺮ
ﺐ
َ اﻟــﺰروع واﻟﻌﺸــ
ﻞ
ِ ت اﻟﺤﻘــــ
َ وﻧﺒــــﺎ
.ﺏﺎرآﻬـــــﺎ
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Diaken:
Bid voor gunstige
regen en voor de
planten van de aarde.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;agaywn ;u;etwn ke twn
;cporimwn t/c guc.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, het
heil van mens en dier.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;n;tcwt/ria nnirwmi nem nitebnwou;i.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ص
َ ب ﺧﻼ
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
.س واﻟﺒﻬـﺎﺋـﱢﻢ
ِ اﻟﻨـــﺎ

Diaken:
Bid voor het heil van
mens en dier.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
cwt/riac anyrwpwn ;ke
kt/nwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠـﻮا ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ
س
ِ اﻟﻨـــﺎ
ﻧﺠـﺎة
.واﻟــﺪواب

Celebrant:
Gedenk, o Heer, het
heil van deze heilige
plaats die U toebehoort, alle plaatsen en
alle kloosters van onze
orthodoxe vaders.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeui P_ ;n;tcwt/ri;a ;mpaitopoc eyouab
;ntak vai: nem topoc
niben: nem monact/rion
niben
;nte
nenio]
;noryodoxoc.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ص
َ ب ﺧﻼ
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
اﻟﻤـــﻮﺿﻊ
هــﺬا
،ﻚ
َ اﻟﻤﻘـﺪس اﻟـﺬي ﻟـ
ﻞ
ﻞ اﻟﻤﻮاﺿﻊ وآـ ﱢ
وآـ ﱢ
أﺏﺎﺋﻨــــﺎ
أدﻳـــﺮة
.اﻷرﺛــﻮذآﺴﻴﻴـــﻦ

Diaken:
Bid voor het heil van
de wereld en deze stad.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
cwt/riac tou kocmou
ke t/c polewc taut/c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣــﻦ أﺟــ ﱢ
ص اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ
ِ ﺧـــــﻼ
.وهـــﺬﻩ اﻟﻤــﺪﻳﻨــﺔ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, Uw
dienaar, de koning (de
leider) van ons land,
behoed hem in vrede,
rechtvaardigheid en
macht.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeui P_ ;mpiouro
;nte penkahi pekbwk:
;areh ;erof qen ouhir/n/
nem oumeym/i nem oumetjwri.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،ب ﻋﺒـﺪك
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
()رﺋﻴـﺲ
ﻣﻠــﻚ
 اﺣﻔﻈــﻪ ﻓﻲ،أرﺿﻨــﺎ
وﻋـﺪل
ﺱـﻼﻣــﺔ
.وﻣﻘـﺪر ٍة

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠـﻮا ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ
اﻷﻣﻄــﺎر اﻟﺼﺎﻟﺤـﺔ
.ض
ِ وزروﻋﺎت اﻷر
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Diaken:
Bid voor onze koningen
(leiders), die Christus
liefhebben.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
vilo,rictwn ;/mwn bacilewn.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
ballingen, red hen
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeui P_ ;nn/etauere,malwteuin ;mmwou:
nahmou t/rou.

Diaken:
Bid voor de ballingen.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
e,malwtwn.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, onze
vaders en broeders die
ontslapen en heengegaan zijn in het
orthodoxe
geloof,
schenk hun zielen de
eeuwige rust.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeui P_ ;nnenio]
nem nen;cn/ou ;etauenkot: au;mton ;mmwou
qen ;vnah] ;noryodoxoc:
me;mton
;nnou'u,/
t/rou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب ﺁﺏﺎءﻧـﺎ
ُ اذآـﺮ ﻳﺎر
وإﺧﻮﺗ َﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ رﻗـﺪوا
ن
ِ وﺗﻨﻴﺤـﻮا ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎ
 ﻧﻴـﺢ،اﻷرﺛﻮذوآﺴﻲ
.ﺱ ُﻬـﻢ أﺟﻤﻌﻴـﻦ
َ ﻧﻔﻮ

Diaken:
Bid voor degenen die
ontslapen zijn.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
koim/yentwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

ﻞ
ﺹﻠـــﻮا ﻣﻦ أﺟـ ﱢ
.اﻟـﺮاﻗـﺪﻳـــﻦ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, hen
die u deze offergaven
hebben opgedragen en
hen voor wie zij worden
opgedragen en hen
door wie zij worden
opgedragen; geef hun
allen het hemelse loon.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nn/;etau;ini nak ;eqoun ;nnaidwron: nem n/;etau;enou
;ejwou: nem n/;etau;enou
;ebol hitotou: moi nwou
t/rou ;mpibe,e pi ;ebol
qen niv/ou;i.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب اﻟـﺬﻳـﻦ
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
ﻚ هــﺬﻩ
َ ﻗﺪﻣـﻮا ﻟــ
اﻟﻘـﺮاﺏﻴـﻦ واﻟــﺬﻳـﻦ
ﻗُـ ِﺪﻣﺖ ﻋﻨ ُﻬﻢ واﻟـﺬﻳـﻦ
.ﻗُـ ِﺪﻣـﺖ ﺏﻮاﺱﻄ ِﺘﻬـﻢ
َﻄﻬﻢ ﱠآﻠﻬﻢ اﻷﺟــﺮ
ِ أﻋ
.اﻟـﺬي ﻣﻦ اﻟﺴﻤـﻮات

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟـ ﱢ
رؤﺱﺎءﻧــﺎ ُﻣﺤﺒﻲ
.اﻟﻤﺴﻴـﺢ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

ب
ُ ﻳـــﺎر
اذآـﺮ
ﺠﻬِـــﻢ
 ﻧ ﱢ.اﻟﻤﺴﺒﻴـﻴــﻦ
.ﺟﻤﻴﻌـــــًﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ
.اﻟﻤﺴﺒـﻴـﻴـــﻦ
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Diaken:
Bid voor de offers en
offergaven.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
yuciac ;/mwn ;procverontwn.

Celebrant:
Gedenk, o Heer, hen
die gebukt gaan onder
nood en verdrukking,
red hen van hun
tegenspoed.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nn/ethejhwj qen ni;yli'ic nem
ni;anagk/: nahmou ;ebolqen nouhojej t/rou.

Diaken:
Bid voor degenen die
in verdrukking zijn.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;ylibomenwn.

ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣـﻦ أﺟـ ﱢ
.ﻦ
َ اﻟﻤﺘﻀﺎﻳﻘـﻴـ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, de
catechumenen van Uw
volk, ontferm U over
hen.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnikat/,oumenoc ;nte peklaoc
nai nwou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ﻳـــﺎر ﱢ
اذآـﺮ
،ﻚ
َ َﻣـﻮﻋـﻮﻇﻲ ﺵﻌﺒـ
.ارﺣﻤﻬـﻢ

Diaken:
Bid voor de catechumenen.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
kat/,oumenwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣـﻦ أﺟــ ﱢ
.اﻟﻤـﻮﻋـﻮﻇﻴـﻦ

Celebrant:
Bevestig hen in het
geloof in U.

Pi;precbuteroc:
Matajrwou qen pinah]
;eqoun ;erok.
Cwjp niben ;mmetsamse ;idwlon: hitou ;ebolqen pouh/t.
Peknomoc tekho] nekentol/: nekmeym/i:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺛﺒﺘﻬــﻢ ﻓﻲ اﻹﻳﻤــﺎن
.ﻚ
َ ﺏـــ
ﻞ ﺏﻘﻴـــﺔ ﻋﺒــﺎدة
آﱢ
 اﻧـﺰﻋﻬـــﺎ،اﻷوﺛـﺎن
.ﻣـﻦ ﻗـﻠـﻮﺏِـﻬــــﻢ
، ﺧـﻮﻓــﻚ،ﻧﺎﻣـﻮﺱـﻚ
، ﺣﻘـﻮﻗـﻚ،وﺹﺎﻳـﺎك

Ontwortel alle overblijfselen van afgoderij
uit hun harten.
Bevestig in hun hart
Uw wet, Uw vreze,

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠــﻮا ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ
.اﻟﺼﻌﺎﺋـﺪ واﻟﻘﺮاﺏﻴـﻦ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ ﻳــــﺎر
اذآـﺮ
ﻓــﻲ
ﻦ
َ اﻟﻤﺘﻀـﺎﻳﻘـﻴـ
،ت
ِ اﻟﺸـﺪاﺋـ ِﺪ واﻟﻀﻴﻘـﺎ
ﺧﻠﱢـﺼﻬـﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴـﻊ
.ﺵـﺪاﺋِـﺪ ِهـــﻢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
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Uw geboden, Uw waarheden en Uw heilige
voorschriften.
Geef hun dat zij de
standvastigheid van de
woorden die tot hen
gepredikt
worden
mogen kennen.
Laat hen op de vastgestelde tijd, waardig
zijn voor het bad van
de wedergeboorte tot
vergeving van hun
zonden.
Want U bereidt hen
voor om een tempel te
zijn van Uw Heilige
Geest.
Door de genade…

nekouahcahni eyouab:
matajrwou ;n;qr/i qen
pouh/t.
M/ic nwou eyroucouen
;ptajro ;nnicaji etauerkatat/jin ;mmwou ;nq/tou:
Qen nic/ou de ety/s
marouer;pem;psa ;mpijwkem ;nte piouahemmici:
;e;pjw ;ebol ;nte nounobi.
Ekcob] ;mmwou ;nouervei ;nte pek;pneuma
;eyouab.
Qen pi;hmot...

أوا ِﻣــﺮك اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
.ﺛﺒﺘﱢـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗﻠـﻮﺏِـﻬــﻢ
أن
ﻄﻬــــﻢ
ِ أﻋـ
ت
َ ﻳﻌـــﺮﻓـــﻮا ﺛﺒـــــﺎ
اﻟـــــــﺬي
اﻟ ّﻜـﻼم
،وﻋِـﻈُـــــﻮا ﺏــﻪ
ﻦ
ِ اﻟــﺰﻣــ
وﻓﻲ
اﻟﻤﺤـﺪود ﻓﻠﻴﺴﺘﺤﻘـﻮا
ﺣﻤﻴـ َﻢ اﻟﻤﻴﻼ ِد اﻟﺠﺪﻳ ِﺪ
.ن ﺧﻄﺎﻳـﺎهـﻢ
ِ ﻟﻐﻔـﺮا
إذ ﺗﻌـــ ُﺪهــﻢ هﻴﻜﻼ
.ﻚ اﻟﻘــﺪوس
َ ﺣـ
ِ ﻟـﺮو
.... ﺏﺎﻟﻨﻌـﻤــ ِﺔ

###
Daarna bidt de celebrant, in stilte, het
Gebed van het Voorhangsel van de Apostel
Jakobus tot God de Vader staand voor het
altaarvoorhangsel met zijn hoofd gebogen
naar het oosten.

وﻋﻨـﺪ إﻧﺘﻬــﺎء ذﻟـﻚ ﻳﻘـﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺨـﺪﻳــﻢ
،(ﺹــﻼة اﻟﺤﺠــﺎب ﻟـﻶب )ﺱــﺮًا
ﻳﻘـﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ ﺹــﻼة اﻟﺤﺠــﺎب ﻟﻠﻘـﺪﻳـﺲ
ﻳﻌﻘـﻮب اﻟـﺮﺱـﻮل وهــﻮ واﻗــﻒ ﻣﻘـﺎﺏـﻞ
:ﺣﺠﺎب اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻣﻄـﺎﻣﻦ اﻟـﺮأس إﻟﻰ اﻟﺸــﺮق

Gebed van het Voorhangsel

ﺻــﻼة اﻟﺤﺠــﺎب

O God, die omwille van Uw
onuitsprekelijke liefde voor de mensen
Uw Eniggeboren Zoon naar de wereld
heeft gezonden om het verloren schaap
naar U terug te brengen,
wij vragen U, onze Meester, wijs ons niet
af wanneer wij onze handen op dit
ontzagwekkende en onbloedige offer
leggen.

ﻚ ﻟﻠﺒﺸــ ِﺮ
َ ﻞ ﻣﺤﺒﺘـ
ِ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟــﺬي ﻣــﻦ أﺟـ
ﻚ
َ ﺖ إﺏﻨــ
َ  أرﺱﻠـ،ﻖ ﺏﻬــﺎ
ُ ﻄـ
َ اﻟﺘﻲ ﻻ ُﻳﻨ
ﻚ
َ  ﻟﻴــﺮ َد إﻟﻴــ،اﻟـﻮﺣﻴـﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ
.ف اﻟﻀﺎل
َ اﻟﺨــﺮو
ﻒ إذ
ِ  ﻻ ﺗـﺮ ﱢدﻧـﺎ إﻟﻰ ﺧﻠـ،ﻧﺴـﺄﻟُـﻚ ﻳﺎ ﺱﻴﱢـ َﺪﻧﺎ
ﻧﻀـ ُﻊ أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﻋﻠﻰ هــﺬﻩ اﻟـﺬﺏﻴﺤـ ِﺔ
.ِاﻟﻤﺨـﻮﻓــﺔِ ﻏﻴـــﺮ اﻟﺪﻣـﻮﻳـــﺔ

 ﻣــﺮد اﻹﻧﺠﻴــﻞ اﻟﺴﻨــﻮي- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Want wij vertrouwen niet op onze eigen
rechtvaardigheid, maar op Uw genade,
waardoor U leven hebt gegeven aan ons
geslacht.
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, o
Menslievende, dat dit sacrament dat U
voor ons tot verlossing heeft ingesteld,
noch voor ons, noch voor Uw gehele volk
tot een oordeel zal zijn.
Maar dat het onze zonden zal uitwissen en
tot vergeving zal zijn van onze nalatigheid
en tot glorie en eer van Uw Heilige
Naam, o Vader, Zoon en Heilige Geest.
Nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
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ﻞ ﻋﻠﻰ ﺏـﺮﻧـﺎ ﺏــﻞ ﻋﻠﻰ
ُ ﻷﻧﻨـﺎ ﻻ ﻧﺘﻜـ
ﺖ
َ  هــﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﺏﻬـــﺎ أﺣﻴﻴــ،ﻚ
َ رﺣﻤﺘــ
.ﺴﻨـﺎ
َ ﺟﻨ
ﺣــﻚ ﻳﺎ ُﻣﺤـﺐ
ِ ع إﻟﻰ ﺹﻼ
ُ ل وﻧﺘﻀــﺮ
ُ ﻧﺴــﺄ
 وﻻ، أن ﻻ ﻳﻜــﻮنَ ﻟﻨــﺎ دﻳﻨــﻮﻧـ ًﺔ،اﻟﺒﺸـــﺮ
 هــﺬا اﻟﺴـــ ُﺮ اﻟــﺬي،ﻚ أﺟﻤــﻊ
َ ﻟﺸﻌﺒـــ
.ﱠدﺏــﺮﺗـَـﻪ ﻟﻨـﺎ ﺧﻼﺹـًﺎ
ًوﻟﻜﻦ ﻣﺤــﻮًا ﻟﺨﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ وﻏـﻔـــﺮاﻧــﺎ
ﻚ
َ  وﻣﺠـﺪًا وإآـﺮاﻣـًﺎ ﻹﺱﻤـ،ﻟﺘﻜﺎﺱﻠﻨـﺎ
ح
ُ ﻦ واﻟـﺮو
ُ ب واﻹﺏـ
ُ  أﻳﻬﺎ اﻵ،اﻟﻘـﺪوس
ن وإﻟﻰ دهـﺮ
ٍ  اﻵن وآﻞ أوا.س
ُ اﻟﻘـﺪ
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻟﺪهـﻮ ِر آﻠﻬـﺎ

###
De gelovigen zingen na de lezing uit het
Evangelie het volgende Responsorium
tijdens de gewone dagen van het jaar.

ﺏﻌـﺪ ﺗـﻔﺴﻴــﺮ اﻹﻧﺠﻴـﻞ ﻳــﺮد اﻟﺸﻌــﺐ ﻣـﺮد
 وﻓـﻲ اﻷﻳـﺎم.اﻹﻧﺠﻴـﻞ اﻟﻤــﻮاﻓـﻖ
:اﻟﺴﻨــﻮﻳــﺔ ﻳﻘــﻮﻟــﻮن

Het Responsorium
van het Evangelie

ﻣـــﺮد اﻹﻥﺠﻴـــﻞ اﻟﺴﻨـــــﻮي

Gelovigen:
Gezegend in waarheid,
zijn de heiligen van
deze dag, iedereen bij
naam, de geliefden
van Christus.

Pilaoc:
8Wouniatou qen oumey/i: n/|e|y|u ;nte pai;ehoou: piouai piouai kata
pefran: nimenra] ;nte
P|,|c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
،ﻃـﻮﺏـﺎهـﻢ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘــ ِﺔ
،ﻗـﺪﻳﺴﻲ هـﺬا اﻟﻴـﻮم
آﻞ واﺣــﺪ واﺣــﺪ
 أﺣﺒـــﺎء،ﺏـﺈﺱﻤـــﻪ
.اﻟﻤﺴﻴــﺢ
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Wees onze voorspraak, o
ons aller Vrouwe de
Moeder Gods, Maria de
Moeder
van
onze
Verlosser, dat Hij onze
zonden vergeeft.

;Ari;precbeuin
;e;hr/i
;ejwn: ;w ten_ ;nn/b
t/ren ]yeotokoc: Mari;a
;ymau ;mPen|c|w|r: ;ntef,a
nennobi nan ;ebol.

De patroonheilige van de kerk wordt
genoemd en eventueel de heilige wiens
feest het is, gevolgd door:

Want gezegend is de
Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest, de
volmaakte
Drieeenheid, wij aanbidden
en verheerlijken Hem.

ﺛــﻢ ﻳﻘــﺎل اﻟــﺮﺏﻊ اﻟﺨــﺎص ﺏﻘـﺪﻳــﺲ أو
 أو ﻗـﺪﻳـﺲ اﻟﻴــﻮم اﻟـﺬي،ﺵﻔﻴـﻊ اﻟﻜـﻨﻴﺴــﺔ
: ﺛــﻢ اﻟﺨﺘـﺎم،ﻳـﻮاﻓـﻖ ﻋﻴـﺪﻩ

Je ;f;cmarwout ;nje
;Viwt nem ;Ps/ri: nem
Pi;pneuma |e|y|u: ];triac
etj/k ;ebol: tenouwst
;mmoc ten];wou nac.

Na de lezing uit het Heilig Evangelie is er
eventueel gelegenheid voor de celebrant om
een preek te geven. In dat geval wordt het
Responsorium van het Evangelie na afloop
van de preek gezongen.

إﺵـﻔﻌﻲ ﻓﻴﻨــﺎ ﻳــﺎ
 اﻟﺴﻴـﺪة،ﺱﻴﺪﺗَـﻨـﺎ آِﻠﻨﺎ
 ﻣـﺮﻳـﻢ،واﻟـﺪة اﻹﻟـﻪ
 ﻟﻴﻐﻔـ َﺮ،أم ﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ
.ﻟﻨـــﺎ ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧــــﺎ

ك اﻵب
ُ ﻷﻧـﻪ ﻣﺒــﺎر
واﻹﺏــﻦ واﻟــــﺮوح
 اﻟﺜـﺎﻟـــﻮث،اﻟﻘـــﺪس
 ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟﻪ،اﻟﻜﺎﻣـﻞ
.وﻧﻤﺠــﺪﻩ

هﻨﺎ ﻣﺠﺎل ﺏﻌﺪ ﺗﻼوة اﻹﻧﺠﻴﻞ ﻋﺮﺏﻴﺎً ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎهﻦ ﻣـﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﺘﻌﺎﻟﻴـﻢ اﻟـﺮوﺣﻴﺔ
 وﺏﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳـﺮد اﻟﺸﻌﺐ.واﻟﻤﻮاﻋـﻆ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
.ﺏﻤﺮد اﻹﻧﺠﻴﻞ

###
De celebrant buigt naar het oosten voor het
altaar, begroet de aanwezige clerus en
vraagt hun om de absolutie en om gebed.
Hij betreedt het heiligdom en kust het
altaar.
Hij keert zich in zichzelf en maakt zich
nederig van hart. Hij gaat staan aan de
westkant van het altaar, kijkt naar het
oosten en bidt.

وﺏـﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻳﻀـﺮب اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻣﻄـﺎﻧﻴـﺔ إﻟﻰ
 ﺛﻢ،ﺟﻬﺔ اﻟﺸـﺮق أﻣﺎم اﻟﻤﺬﺏـﺢ وﻹﺧـﻮﺗﻪ اﻟﻜﻬﻨﺔ
ﺤـﻞ واﻟﺼﻼة
ِ ﻳﺼﺎﻓﺢ اﻹآﻠﻴﺮوس وﻳﺴﺄﻟﻬﻢ اﻟ
. ﺛﻢ ﻳﺼﻌـﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺬﺏﺢ وﻳُـﻘﺒـﻠﻪ ﺏﻔﻴـ ِﻪ.ﻣﻦ أﺟﻠـﻪ

.وﻳﺠﻤـﻊ ﻋﻘـﻠﻪ وﻳﻜـﻮن ﻣﻨﺨﺸـﻊ اﻟﻘـﻠﺐ
وﻳﻘـﻒ ﻏـﺮﺏﻲ اﻟﻤــﺬﺏـﺢ ﻣﺘﺠﻬــ ًﺎ إﻟﻰ
.اﻟﺸــﺮق ﺛـﻢ ﻳﺒﺘـﺪئ ﺏﺎﻟﺼـﻼة
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( اﻷواﺵـﻲ اﻟﻜﺒــﺎر )اﻟﺴـﻼم- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

De Grote Voorbeden

اﻷواﺵــﻲ اﻟـﻜﺒــﺎر

Celebrant:
Laat ons bidden.

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

Diaken:
Sta op en bid.

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.وﻟـﺮوﺣـﻚ

Gebed voor de Vrede
Celebrant:
Nogmaals laat ons
vragen
aan
de
Almachtige God, de
Vader van onze Heer,
God en Verlosser,
Jezus Christus.
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft.
Gedenk o Heer, de
vrede van Uw Ene,
Enige, Heilige, Universele en Apostolische
Kerk.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

.ﺹﻞ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼ ِة ﻗـﻔــــﻮا
.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜ ﱢ

أوﺵﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم

Pi;precbuteroc:
Palin on maren]ho
;eV] pipantokratwr:
;Viwt ;mPen_ ouoh
Pennou] ouoh Pencwt/r I|/|c P|,|c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وأﻳﻀًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄل اﻟﻠـﻪ
 أﺏﺎ،ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ﺿﺎﺏ
وإﻟﻬﻨــﺎ
َرﺏ ِﻨــﺎ
ع
َ وﻣﺨﻠﱢـﺼﻨـﺎ ﻳﺴــــﻮ
.اﻟﻤﺴﻴﺢ

Ten]ho ouoh tentwbh
;ntekmet;agayoc pimairwmi.
;Ari;vmeu;i P_ ;n]hir/n/
;nte tekou;i ;mmauatc
;eyouab: ;nkayolik/ ;n;apoctolik/ ;nekkl/ci;a.

ﺐ ﻣﻦ
ُ ل وﻧﻄﻠـ
ُ ﻧﺴـﺄ
ﺐ
َ ﺣـﻚ ﻳﺎﻣﺤـ
ِ ﺹﻼ
.اﻟﺒﺸــــﺮ
ب ﺱــﻼم
ُ أذآـﺮ ﻳـﺎر
آﻨﻴﺴﺘـﻚ اﻟﻮاﺣــﺪة
اﻟﻮﺣﻴـﺪة اﻟﻤﻘـﺪﺱﺔ
.اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺮﺱﻮﻟﻴـﺔ
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De Liturgie van St. Basilius – de Grote Voorbeden (vrede)

Diaken:
Bid voor de vrede van
de
Ene,
Heilige,
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk
van God.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
;ir/n/c: t/c ;agiac mon/c
kayolik/c ke ;apoctolik/c: oryodoxou tou
Yeou ekkl/ciac.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Deze Kerk die van het
ene einde tot het andere
einde van de wereld is.

Pi;precbuteroc:
Yai etsop icjen auar/jc ;n]oikoumen/ sa
aur/jc.
Nilaoc t/rou nem ni;ohi
t/rou ;cmou ;erwou:
]hir/n/ ];ebol qen
niv/ou;i: m/ic ;e;qr/i
;enenh/t t/rou.

Zegen alle volken en
alle kudden.
Laat de hemelse vrede
in al onze harten
neerdalen
en schenk ons tevens
genadig de vrede van
dit leven.
De koning (de leider),
de legers, de bestuurders, de raadgevers, de
menigten, onze naasten,
ons ingaan en ons
uitgaan, tooi ze met
alle vrede.

Alla nem ]kehir/n/
;nte paibioc vai: ;ari,arizecye ;mmoc nan
;n;hmot.
Piouro (pi;ar,/) nimetmatoi niar,wn nico[ni nim/s nenyeseu:
nenjinmosi ;eqoun nem
nenjinmosi ;ebol: celcwlou qen hir/n/ niben.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ ﺱﻼ ِم
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟ
اﻟـﻮاﺣـﺪ ِة اﻟﻤﻘـﺪﺱــ ِﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌــ ِﺔ اﻟـﺮﺱـﻮﻟﻴ ِﺔ
آﻨــﻴــﺴـــ ِﺔ اﻟﻠـــﻪ
.اﻷرﺛـﻮذآﺴﻴـﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
هـــﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨــ ُﺔ ﻣـﻦ
ِأﻗﺎﺹﻲ اﻟﻤﺴﻜـﻮﻧـﺔ
.إﻟﻰ أﻗـﺎﺹﻴﻬــﺎ
ب وآـﻞ
ِ ﻞ اﻟﺸﻌـﻮ
آـ ﱠ
.ن ﺏﺎرآﻬـﻢ
ِ اﻟﻘُـﻄﻌـﺎ
اﻟﺴـﻼم اﻟــﺬي ﻣﻦ
اﻟﺴﻤـﻮات أﻧــﺰﻟـﻪ
.ﻋﻠﻰ ﻗـﻠـﻮﺏﻨِـﺎ ﺟﻤﻴﻌـًﺎ
ﺏــﻞ وﺱــﻼم هــﺬا
اﻟﻌﻤـــﺮ أﻧﻌــــﻢ ﺏـﻪ
.ﻋﻠﻴﻨــﺎ إﻧﻌﺎﻣـــــًﺎ
(اﻟﻤﻠـﻚ )اﻟـﺮﺋﻴـﺲ
واﻟﺠﻨــﺪ واﻟـﺮؤﺱـﺎء
واﻟﻮزراء واﻟﺠﻤـﻮع
وﺟﻴـﺮاﻧﻨـﺎ وﻣﺪاﺧﻠﻨـﺎ
وﻣﺨﺎرﺟﻨـﺎ زﻳﻨﻬــﻢ
.ﻞ ﺱــﻼم
ﺏﻜ ﱢ
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( اﻷواﺵـﻲ اﻟﻜﺒــﺎر )اﻵﺏــﺎء- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

O Koning van de
vrede, schenk ons Uw
vrede, want U hebt
ons alles gegeven.
Eigen ons Uzelf toe, o
God onze Verlosser,
want wij kennen geen
ander dan U, Uw
heilige Naam spreken
wij uit.
Moge onze zielen
leven door Uw Heilige
Geest,
en laat de dood, die
door zonde komt, niet
heersen over ons, Uw
dienaren, noch over
heel Uw volk.
Gelovigen:
Heer ontferm U.

;Pouro ;nte ]hir/n/: moi
nan ;ntekhir/n/: hwb
gar niben akt/itou
nan.
;Jvon nak V] Pencwut/r: je tencwoun
;nkeouai an ;eb/l ;erok:
pekran ;eyouau petenjw ;mmof.
Marouwnq ;nje n/;ete
noun ;m'u,/ hiten
Pek;pneuma ;eyouau.
Ouoh ;mpen;yrefjemjom
;eron ;anon qa nek;ebiaik:
;nje ;vmou ;nte hannobi:
oude qa peklaoc t/rf.
Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Gebed voor de Vaders
Celebrant:
Nogmaals laat ons
vragen
aan
de
Almachtige God, de
Vader van onze Heer,
God en Verlosser,
Jezus Christus.
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft.

،ﻚ اﻟﺴــﻼم
َ ﻳﺎ ﻣﻠــ
أﻋﻄﻨـﺎ ﺱـﻼﻣــﻚ ﻷن
ﻞ ﺵﻲ ﻗــــﺪ
آﱠ
.أﻋﻄﻴﺘـﻨــــﺎ
ﻚ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
َ إﻗـﺘـﻨـﻨـﺎ ﻟـ
ﺼﻨَــﺎ ﻷﻧﻨــﺎ ﻻ
َ ُﻣﺨﻠﱢـ
،ف ﺁﺧﺮ ﺱـﻮاك
ُ ﻧﻌـﺮ
إﺱ ُﻤـﻚ اﻟﻘـﺪوس هـﻮ
.اﻟـــﺬي ﻧﻘـﻮﻟــﻪ
ﺱﻨـﺎ
ُ ﻧﻔــﻮ
ﻓﻠﺘﺤﻴـﺎ
.ﻚ اﻟﻘـﺪوس
َ ﺣـ
ﺏــﺮو ﱢ
وﻻ ﻳﻘـــﻮى ﻋﻠﻴﻨـﺎ
،ﻋــﺒـﻴـﺪك
ﻦ
ُ ﻧﺤــ
ﻣــﻮت اﻟﺨﻄﻴــﺔ وﻻ
.ﻞ ﺵﻌﺒِــﻚ
ﻋﻠﻰ آـ ﱢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

أوﺵﻴــﺔ اﻵﺑــﺎء

Pi;precbuteroc:
Palin on maren]ho
;eV] pinantokratwr:
;Viwt ;mPen_ ouoh
Pennou] ouoh pencwt/r I|/|c P|,|c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وأﻳﻀًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄل اﻟﻠـﻪ
 أﺏﺎ ر ﱢﺏﻨﺎ،ﻞ
ِ ﻂ اﻟﻜ
َ ﺿﺎﺏ
وإﻟﻬﻨـــﺎ وﻣﺨﻠﱢـﺼﻨـﺎ
.ﻳﺴـــﻮعَ اﻟﻤﺴﻴـﺢ

Ten]ho ouoh tentwbh
;ntekmet;agayoc pimairwmi.

ﺐ ﻣـﻦ
ُ ل وﻧﻄﻠـ
ُ ﻧﺴـﺄ
ﻳــﺎ
ﻚ
َ ﺣـــ
ِ ﺹــﻼ
.ِﻣﺤـــﺐَ اﻟﺒﺸــﺮ
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De Liturgie van St. Basilius – de Grote Voorbeden (vaders)

Gedenk o Heer, onze
patriarch, de eerbiedwaardige vader, de
hogepriester, abba (...)

;Ari;vmeu;i P[oic ;mpenpatriar,/c: ;niwt ettai/out: ;nar,/;ereuc papa
abba (...).

ب
ُ ﻳـــــﺎر
أذآـﺮ
ا ﻵب
ﺏﻄﺮﻳـﺮآﻨﺎ
اﻟﻤﻜﺮم رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻬﻨﺔ
(…) اﻟﺒﺎﺏﺎ اﻷﻧﺒــﺎ

En zijn deelgenoot in
de dienst, onze vader
de bisschop (metropoliet), abba (…)

وإن آــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ أو
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا ﻳـــﺰاد
Nem pefke;sv/r ;nli- وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣﺔ
tourgoc: peniwt ;n;epic- أﺏﻴﻨـﺎ اﻷﺱﻘـﻒ اﻷﻧﺒﺎ
kopoc (;mm/tropolit/c) ( اﻟﻤﻄﺮان اﻷﻧﺒﺎ...)
abba (...).
.(…)

Diaken:
Bid
voor
onze
hogepriester paus abba
(…), paus, patriarch
en aartsbisschop van
de
grote
stad
Alexandrië* en voor
al onze orthodoxe
bisschoppen.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper tou
ar,i;erewc ;/mwn papa
abba (...) papa ke
patriar,ou ke ar,/;epickopou: t/c megalo
polewc Alexan;driac:
ke twn oryodoxwn
;/mwn ;epickopwn.

In aanwezigheid van een metropoliet of
bisschop, wordt het volgende toegevoegd:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟـ
رﺋﻴـﺲ آﻬﻨﺘِـﻨﺎ اﻟﺒﺎﺏـﺎ
 ﺏﺎﺏـﺎ،(...) اﻷﻧﺒـﺎ
ﺲ
ِ وﺏﻄﺮﻳـﺮك ورﺋﻴـ
أﺱـﺎﻗﻔـــ ِﺔ اﻟﻤـﺪﻳﻨــ ِﺔ
*اﻟﻌﻈﻤﻲ اﻻﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ
وﺱــﺎﺋــﺮ أﺱـﺎﻗﻔﺘﻨـــﺎ
.اﻷرﺛـﻮذآﺴﻴﻴـــﻦ

*وإن آــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ أو
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا ﻳـــﺰاد
Nem pefke;sv/r ;nli- وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣﺔ
tourgoc: peniwt ;n;epic- أﺏﻴﻨـﺎ اﻷﺱﻘـﻒ اﻷﻧﺒﺎ
kopoc (;mm/tropolit/c) ( اﻟﻤﻄﺮان اﻷﻧﺒﺎ...)
abba (...).
.(…)

*In aanwezigheid van een metropoliet of
bisschop, wordt het volgende toegevoegd:
En voor zijn deelgenoot
in de dienst, onze vader
de bisschop (metropoliet), abba (…)

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

195

( اﻷواﺵـﻲ اﻟﻜﺒــﺎر )اﻵﺏــﺎء- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Celebrant:
Bewaar hem (hen)
voor ons gedurende
vele jaren en in
vredige tijden,
het heilig hogepriesterschap vervullend, dat U
hem (hun) zelf hebt
toevertrouwd naar Uw
heilige en gezegende
wil;
om het woord van de
waarheid recht te
verdelen en Uw volk
te hoeden in reinheid
en rechtvaardigheid.
En alle orthodoxe bisschoppen, hegoemenen,
priesters, diakenen en
de volheid van Uw
Ene, Enige, Heilige
Universele en Apostolische Kerk,
begenadig hen en ons
met vrede en welzijn
in elke plaats.
En de gebeden die zij
voor ons en voor heel
Uw volk aanbieden en
onze gebeden voor
hen,

Pi;precbuteroc:
Qen ou;areh ;areh ;erof
nan: ;nhanm/s ;nrompi
nem hanc/ou ;nhir/nikon.
Efjwk ;ebol ;ny/;eyouab
;etaktenhoutwou ;eroc
;ebolhitotk ;mmetar,/;ereuc: kata pekouws
eyouab ouoh ;mmakarion.
Euswt ;ebol ;m;pcaji
;nte ]meym/i qen oucwouten: ef;amoni ;mpeklaoc qen outoubo nem
oumeym/i.
Nem ni;epickopoc t/rou
;noryodoxoc: nem nih/goumenoc nem ni;precbuteroc nem nidi;akwn:
nem ;vmoh t/rf ;nte
tekou;i ;mmauatc |e|y|u:
;nkayoulik/ ;n;apoctolik/ ;nekkl/ci;a.
Ek;eer,arizecye nwou
neman: ;nouhir/n/ nem
ououjai ;ebolqen mai
niben.
Nou;proceu,/ de etou;iri ;mmwou ;e;hr/i ;ejwn:
nem ;ejen peklaoc t/rf:
nem noun hwn ;e;hr/i
;ejwou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺣﻔﻈــًﺎ إﺣﻔﻈـﻪ ﻟﻨـــﺎ
ﺱﻨﻴــــﻦ آﺜﻴــــﺮة
.وأزﻣﻨـﺔ ﺱـﻼﻣﻴــﺔ
رﺋﺎﺱـــﺔ
ﻼ
ً ﻣﻜﻤــ
ت اﻟﻤﻘـﺪﺱـــﺔ
ِ اﻟﻜﻬﻨـﻮ
اﻟﺘﻲ إﺋﺘﻤﻨﺘـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻚ
َ ﻣﻦ ﻗـِﺒﱠﻠـﻚ آﺈراداﺗِـ
.اﻟﻤﻘﺪﺱـﺔ اﻟﻄﻮﺏﺎوﻳـﺔ
ﻼ آﻠﻤـ َﺔ اﻟﺤـﻖ
ًﺼ
ِ ُﻣﻔ
ًﺏــﺎﺱﺘﻘـﺎﻣــ ٍﺔ راﻋﻴــﺎ
ﺵﻌﺒــﻚَ ﺏﻄﻬــــﺎر ٍة
.وﺏــــــ ٍﺮ
وﺟﻤﻴــــﻊ اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــ ِﺔ
،اﻷرﺛـــﻮذآﺴﻴﻴــــــﻦ
س
ِ واﻟﻘﻤﺎﻣﺼﺔ واﻟﻘﺴـﻮ
ﻞ
وآ ﱢ
،واﻟﺸﻤﺎﻣﺴـﺔ
ﻚ
َ آﻨﻴﺴﺘـــ
اﻣﺘــﻼ ِء
اﻟــﻮاﺣــﺪ ِة اﻟــﻮﺣﻴـــﺪ ِة
اﻟﻤﻘــﺪﺱـــ ِﺔ اﻟﺠـﺎﻣﻌـ ِﺔ
.اﻟــﺮﺱــﻮﻟﻴــــــ ِﺔ

ﻋﻠـﻴ ِﻬــﻢ
ﺏﺎﻟﺴـﻼ ِم
ﻓﻲ آﻞ

أﻧﻌـــ ْﻢ
وﻋﻠﻴﻨـﺎ
واﻟﻌﺎﻓﻴـ ِﺔ
.ﻣـﻮﺿـــ ٍﻊ
اﻟﺘﻲ
وﺹﻠــﻮاﺗﻬـﻢ
،ﻋﻨـﺎ
ﻳﻘـﺪﻣﻮﻧﻬـــﺎ
(ﻞ ﺵﻌﺒــــﻚ
)وﻋـﻦ آ ﱢ
ﻦ
ُ وﺹﻠـــﻮاﺗـﻨـﺎ ﻧﺤـــ
.أﻳﻀـًﺎ ﻋﻨﻬــــــﻢ

196

De Liturgie van St. Basilius – de Grote Voorbeden (bijeenkomsten)

De diaken geeft het wierookvat aan de
celebrant die er een lepel wierook in doet,
terwijl hij bidt:

هﻬﻨـﺎ ﻳﻘــــﺪم اﻟﺸﻤﺎس اﻟﻤﺠﻤـــﺮة إﻟﻰ
اﻟﻜﺎهــــﻦ ﻓﻴﻀــﻊ ﻓﻴﻬـــﺎ اﻟﺒﺨــﻮر ﻳــﺪًا
:واﺣـــﺪة وهــﻮ ﻳﻘــﻮل

Maar hen, bewaar hen
in vrede en gerechtigheid in Uw Heilige
Kerk.

Sopou
;erok
;ejen
pekyuciact/rion |e|y|u:
;nellogimon ;nte ;tve
;eou;cyoi ;n;cyoinoufi.
Noujaji men t/rou
n/;etounau ;erwou: nem
n/;ete ;ncenau ;erwou an:
qemqwmou ouoh mayebiwou capec/t ;nnou[alauj ;n,wlem.
;Nywou de ;areh ;erwou:
qen ouhir/n/ nem oudikeoc;un/: qen tekekkl/ci;a ;eyouab.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

aanvaard ze op Uw
heilig, rationeel en
hemels altaar, als de
geur van wierook.
Al
hun
vijanden,
zichtbaar en onzichtbaar,
vertrap
en
verneder hen snel
onder hun voeten.

Gebed voor de Bijeenkomsten
Celebrant:
Nogmaals laat ons
vragen
aan
de
Almachtige God, de
Vader van onze Heer,
God en Verlosser,
Jezus Christus.
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, o Heer,
die de mens liefheeft.

ﻚ ﻋﻠﻲ
َ إﻗﺒﻠﻬــﺎ إﻟﻴــ
ﻣــﺬ َﺏﺤِــﻚ اﻟﻤﻘــﺪس
اﻟﻨــﺎﻃـــﻖ اﻟﺴﻤــﺎﺋﻲ
.راﺋﺤـــ َﺔ ﺏﺨــﻮ ِر
ﻓﺴﺎﺋـــ ِﺮ أﻋـﺪا ِﺋﻬــﻢ
َن واﻟﺬﻳـﻦ
َ ﻦ ُﻳـﺮ ْو
َ اﻟـﺬﻳ
 إﺱﺤﻘ ُﻬــﻢ،ﻻ ُﻳــﺮ ْون
وأذﻟﻬــــﻢ ﺗﺤـــﺖ
.أﻗـﺪاﻣﻬـﻢ ﺱـﺮﻳﻌــًﺎ
وأﻣـﺎ هـﻢ ﻓـﺈﺣﻔﻈ ُﻬــﻢ
ل
ِ ﻓﻲ ﺱــﻼ ِم وﻋـــﺪ
آـﻨﻴﺴﺘﱢـــﻚ
ﻓﻲ
.اﻟﻤﻘﺪﺱـــ ِﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

أوﺵﻴــﺔ اﻹﺟﺘﻤـﺎﻋــﺎت

Pi;precbuteroc:
Palin on maren]ho
;eV] pipantokratwr:
;Viwt ;mPen_ ouoh
Pennou] ouoh Pencwt/r I|/|c P|,|c.
Ten]ho ouoh tentwbh
;ntekmet;agayoc pimairwmi.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وأﻳﻀـًﺎ ﻓﻠﻨﺴـﺄل اﻟﻠـﻪ
 أﺏــﺎ،ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ﺿﺎﺏـ
رﺏِـﻨـــــﺎ وإﻟ ِﻬـﻨـــــﺎ
ع
َ ﺼﻨــﺎ ﻳﺴــــﻮ
ِ وﻣﺨﻠ
.اﻟﻤﺴﻴـﺢ
ﺐ ﻣـﻦ
ُ ل وﻧﻄﻠـ
ُ ﻧﺴـﺄ
ﺐ
َ ﺹﻼﺣِـــﻚ ﻳﺎﻣﺤــ
.اﻟﺒﺸـــــــ ِﺮ
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;Ari;vmeu;i P_ ;nnenjinywou].

ب
ُ ﻳـــــﺎر
اذآـﺮ
.اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗِـﻨــﺎ

Gedenk, o Heer, onze
bijeenkomsten.

De celebrant wendt zich naar het westen en
zegent de gelovigen eenmaal met het
kruisteken en zegt:

 ﺛـﻢ،ﻳﻠﺘﻔـﺖ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺟﻬـﺔ اﻟﻐــﺮب
ﻳــﺮﺵــﻢ اﻟﺸﻌــﺐ رﺵﻤـًﺎ واﺣـﺪًا ﺏﻤﺜــﺎل
:اﻟﺼﻠﻴــﺐ وهـﻮ ﻳﻘــﻮل

Celebrant:
Zegen ze.

Pi;precbuteroc:
;Cmou ;erwou .

Diaken:
Bid voor deze heilige
kerk en onze bijeenkomsten.

Pidiakwn:
;Proceuexacye ;uper t/c
;agi;ac ek;kl/ciac taut/c ke twn cun;eleucewn ;/mwn.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Geef dat ze voor ons
zonder belemmering of
hindernis mogen zijn,
zodat we ze kunnen
houden volgens Uw
heilige en gezegende
wil.

Pi;precbuteroc:
M/ic eyrouswpi nan
;naterkwlin ;nattahno:
eyrenaitou kata pekouws ;eyouab ouoh ;mmakarion.

De celebrant strekt zijn hand met het
wierookvat boven het altaar uit in de vier
richtingen in de vorm van het kruis, eerst
naar het oosten, dan naar het westen,
vervolgens naar het noorden en tenslotte
naar het zuiden. Dit doet hij, terwijl hij zegt:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﺏﺎرآﻬــــــــــــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ِ ﺹﻠــﻮا ﻣـــﻦ أﺟــ
اﻟﺒﻴﻌــــ ِﺔ
هــﺬﻩ
.اﻟﻤﻘـﺪﺱـ ِﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ِﺗﻨﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ن ﻟﻨـﺎ
َ ﻂ أن ﺗﻜـﻮ
ِ أﻋـ
ﺏﻐﻴـــ ِﺮ ﻣﺎﻧـــ ٍﻊ وﻻ
 ﻟﻨﺼﻨﻌﻬـــﺎ،ﻖ
ٍ ﻋـﺎﺋـــ
آﻤﺸﻴﺌﺘﱢـﻚ اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ
.اﻟﻄـﻮﺏـﺎوﻳـــﺔ

ﻳﻤـﺪ اﻟﻜﺎهـﻦ ﻳـﺪﻩ ﺏﺎﻟﻤﺠﻤـﺮة ﻓـﻮق
اﻟﻤـﺬﺏﺢ إﻟﻰ اﻷرﺏـﻊ ﺟﻬـﺎت ﺏﻤﺜـﺎل
اﻟﺼﻠﻴـﺐ أي إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق ﺛﻢ اﻟﻐـﺮب ﺛـﻢ
:اﻟﺸﻤـﺎل ﺛـﻢ اﻟﺠﻨـﻮب وهــﻮ ﻳﻘــﻮل
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Huizen van gebed,
huizen van reinheid,
huizen van zegen;
schenk die aan ons, o
Heer, en aan Uw dienaren die na ons komen
tot in eeuwigheid.

Han/i ;neu,/:
han/i ;ntoubo:
han/i ;n;cmou:
;ari,arizecye
;mmwou
nan P_: nem nek;ebiaik
eyn/ou menencwn sa
;eneh.

Hierna wordt, indien gewenst, met het
volgende gebed verder gegaan:

وإذا آـﺎن وﻗــﺖ ﻓـﻠﻴـﻘــﻞ ﺏﻘﻴــﺔ هــﺬﻩ
:اﻷوﺵﻴــﺔ أو ﻳﺘـﺮآﻬــﺎ

Celebrant:
Ontwortel de afgodenverering in z’n geheel
uit de wereld.

Pi;precbuteroc:
}metsamse ;idwlon
qen
oujwk
fojc
;ebolqen pikocmoc.

Verbrijzel Satan en al
zijn boze krachten en
verneder hen snel onder
onze voeten.

;Pcatanac nem jom
niben ethwou ;ntaf qenqwmwou ouoh mayebi;wou: capec/t ;nnen[alauj ;n,wlem.
Ni;ckandalon
nem
n/et;iri ;mmwou korfou:
marouk/n ;nje nivwrj
;m;ptako ;nte niherecic.

Maak alle twijfel en
hen die ze veroorzaken
krachteloos en laat alle
verdeeldheid, ontstaan
door de verdorvenheid
van ketterijen, ophouden.
Verneder de vijanden
van Uw Heilige Kerk, o
Heer, nu evenals in alle
tijden.
Breek hun hoogmoed,
laat hen hun zwakheid
snel leren kennen.

،ت ﺹـــــﻼ ٍة
َ ﺏﻴـــــﻮ
،ت ﻃﻬــــﺎر ٍة
َ ﺏﻴــــــﻮ
،ت ﺏــﺮآـــ ٍﺔ
َ ﺏﻴــــــﻮ
ب
ُ أﻧﻌـﻢ ﺏﻬـﺎ ﻟﻨـﺎ ﻳـﺎر
اﻵﺗﻴـﻦ
ك
َ وﻟﻌـﺒﻴــﺪ
.ﺏﻌـﺪﻧـﺎ إﻟﻰ اﻷﺏــــﺪ

Nijaji
;nte
tekekkl/ci;a |e|y|u P_:
;m;vr/] ;nc/ou niben ]nou
mayebi;wou.
Bwl ;ntoumet[acih/t
;ebol: matamwou ;etoumetjwb ;n,wlem.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

ن
ِ ﻋﺒــﺎد ِة اﻷوﺛــﺎ
ﺏﺎﻟﻜﻤﺎلِ إﻗـﻠﻌﻬــﺎ
.ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻟـ ِﻢ
ن وآﻞ ﻗـﻮاﺗِـﻪ
ُ اﻟﺸﻴﻄﺎ
 اﺱﺤﻘَـﻬـﻢ،اﻟﺸـﺮﻳــﺮة
ﺗﺤـــﺖ
وأذﻟَـﻬــﻢ
.أﻗـﺪا ﱢﻣﻨــﺎ ﺱــﺮﻳﻌـًﺎ
ك وﻓﺎﻋﻠـﻴـﻬـﺎ
ُ اﻟﺸﻜـﻮ
ﺾ
ِ  وﻟﻴﻨﻘـ،أﺏﻄﻠﻬُــــﻢ
ﻓﺴـــﺎ ِد
إﻓـﺘـﺮاق
.اﻟﺒـــﺪع
آﻨﻴﺴﺘﱢــﻚ
أﻋــﺪا ُء
،ب
ُ اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔِ ﻳــﺎر
ٍﻞ زﻣــﺎن
ﻞ آـ ﱢ
َ ﻣﺜـ
.واﻵن أذﻟَـﻬـــــﻢ
،ﺣــﻞ ﺗﻌـﺎﻇ َﻤﻬـــﻢ
ﻋــﺮﻓـ ُﻬــﻢ ﺿﻌَـﻔـ ُﻬـﻢ
.ﺱــﺮﻳﻌــًﺎ
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Vernietig hun afgunst,
hun
intriges,
hun
razernij, hun slechtheid,
hun laster, die zij tegen
ons richten.
O Heer, maak hen allen
tot niets. Verijdel hun
raad, o God die de
plannen heeft verijdeld
van Achitofel.

Kwrf ;nnou;vyonoc nou;epibol/ noumankani;a
noukakougri;a noukatalali;a etou;iri ;mmwou
qaron.
;P_ ;aritou t/rou ;n;aprakton: ouoh jwr ;ebol
;mpouco[ni: V] v/;etafvwrj ;ebol ;m;pco[ni
;nA,itovel.

ﺣﺴـ َﺪهــﻢ
أﺏﻄـﻞ
وﺱﻌـﺎﻳ َﺘﻬـﻢ وﺟﻨﻮ َﻧﻬـﻢ
وﺵــ َﺮهـﻢ وﻧﻤﻴﻤﺘَـﻬـﻢ
.اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌـﻮ َﻧﻬﺎ ﻓﻴﻨﺎ

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

De celebrant bewierookt drie keer naar het
oosten boven het altaar en bidt:

Sta op, o Heer onze
God, laat al Uw vijanden
verstrooid worden en
laat al diegenen die Uw
Heilige Naam haten
voor Uw aangezicht
wegvluchten.

Maar Uw volk, laat hen
gezegend worden tot
duizend maal duizend,
en tienduizend maal
tienduizend, Uw wil
vervullend.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

ﺛـﻢ ﻳﺒﺨــﺮ ﺟﻬــﺔ اﻟﺸـﺮق ﻓــﻮق اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
:ﺛـﻼث دﻓــﻮع وهــﻮ ﻳﻘــﻮل

Twnk P_ V]: maroujwr ;ebol ;nje nekjaji
t/rou: marouvwt ;ebol
qa;th/ ;mpekho ;nje ouon
niben eymoc] ;mpekran
;eyouab.

De celebrant keert zich naar het westen en
bewierookt driemaal de overige priesters, de
diakens en de gelovigen.

إﺟﻌﻠﻬـﻢ
ب
ُ ﻳـــﺎر
،آﻠﱠـﻬـﻢ آـﻼ ﺵﻲء
وﺏـﺪد ﻣﺸــﻮرَﺗَـﻬــﻢ
ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟــﺬي ﺏــﺪد
.ﻣﺸــﻮرةَ أﺧﻴﺘـﻮﻓـﻞ

ب
ُ ﻗــﻢ أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮ
اﻹﻟــﻪ وﻟﻴﺘـﻔـــﺮق
،ﻚ
َ ﺟﻤﻴــ ُﻊ أﻋــﺪاﺋــ
ِوﻟﻴﻬـــﺮب ﻣــﻦ ﻗـﺪام
وﺟﻬﱢــﻚ آﻞ ﻣﺒﻐﻀﻲ
.ﻚ اﻟﻘـــﺪوس
َ اﺱﻤـــ

ﻳﻠﺘﻔـﺖ اﻟﻜﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻟﻐــﺮب وﻳﻌﻄﻲ
اﻟﺒﺨـﻮر ﺛـﻼث أﻳــﺎد ﻟﻠﻜﻬﻨــﺔ واﻟﺸﻤﺎﻣﺴـﺔ
: واﻟﺸﻌـﺐ وهـﻮ ﻳﻘـﻮل

Peklaoc de marefswpi
qen pi;cmou ;ehananso
;nso nem han;yba ;n;yba
eu;iri ;mpekouws.

ﺵﻌُـﺒـــﻚ
وأﻣــﺎ
ﻓﻠﻴﻜــﻦ ﺏﺎﻟﺒــﺮآـ ِﺔ
ف
ٍ أﻟـــﻮ
ف
َ أﻟـــﻮ
ت
ٍ ت رﺏـــﻮا
ِ ورﺏـــﻮا
.ﻚ
َ ن إرادﺗـــ
َ ﻳﺼﻨﻌــﻮ
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De celebrant keert zich naar het oosten en
zegt in stilte:

Door de genade…

Qen pi;hmot...

Nadat de celebrant driemaal in westelijke
richting heeft bewierookt, geeft hij het
wierookvat terug aan de diaken.

Diaken:
Laat ons aandachtig
zijn in Gods wijsheid.
Heer ontferm U, Heer
ontferm U. In waarheid…

ﺛﻢ ﻳﻌــﻮد ﻣﺒﺨــﺮًا إﻟﻰ اﻟﺸــﺮق وهــﻮ
:(ﻳﻘـﻮل )ﺱــﺮًا

ﺏﻌـﺪ أن ﻳﻌﻄـﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺒﺨـﻮر ﺛــﻼث
 ﻳﻌﻄـﻲ،دﻓـﻮع إﻟﻰ ﺟﻬــﺔ اﻟﻐــﺮب
.اﻟﻤﺠﻤــﺮة ﻟﻠﺸﻤـﺎس اﻟﺨـﺪﻳـﻢ ﻣﻌـﻪ

Pidiakwn:
En covi;a Yeou ;proc,wmen: Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con: qen
oumeym/i...

Iedereen spreekt de Geloofsbelijdenis
(Credo) met luide stem uit:

...ﺏﺎﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟﺮأﻓﺎت

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
أﻧﺼﺘــﻮا ﺏﺤﻜﻤــﺔ
،ب ارﺣـﻢ
ُ  ﻳـﺎر،اﻟﻠـﻪ
.ب ارﺣـــــﻢ
ُ ﻳــــﺎر
.ﺏـﺎﻟﺤﻘﻴﻘــــــــــﺔ

ل اﻟﺸــﻌﺐ اﻷﻣﺎﻧـــﺔ اﻷرﺛـﻮذوآﺴﻴـﺔ
ُ ﻳﻘــﻮ
.ل
ِ ت ﻋــﺎ
ِ ) ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳﻤﺎن ( ﺏﺼــﻮ

 ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻳﻤــﺎن- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

201

Geloofsbelijdenis (Credo) ﻗــﺎﻥــﻮن اﻹﻳﻤـــﺎن
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel
en aarde, van al wat zichtbaar en
onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God, vóór alle
tijden geboren uit de Vader,
licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen, één in wezen
met de Vader, en door wie alles
geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van
ons heil uit de hemel neergedaald. Hij
heeft het vlees aangenomen door de
Heilige Geest en uit de Maagd Maria, en
is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd onder
Pontius Pilatus.
Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de
rechterhand van Zijn Vader.
Hij zal wederkomen in Zijn heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
aan Zijn rijk komt geen einde.

 اﻟﻠـﻪ،ﻦ ﺏﺈﻟﻪ واﺣــﺪ
ُ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻧـﺆﻣ
ﻖ اﻟﺴﻤـﺎ ِء
َ  ﺧﺎﻟــ،ﻞ
ِ ﻂ اﻟﻜ
َ اﻵب ﺿﺎﺏـ
. ﻣـﺎ ُﻳــ َﺮي وﻣـﺎ ﻻ ُﻳــ َﺮي،ض
ِ واﻷر
ع
َ  ﻳﺴــﻮ،ب واﺣـ ٍﺪ
ٍ ﻧـﺆﻣـﻦ ﺏـﺮ
 اﻟﻤﻮﻟـﻮ ُد، اﺏـﻦ اﻟﻠـﻪ اﻟﻮﺣﻴـﺪ،اﻟﻤﺴﻴــﺢ
.ﻞ اﻟﺪهـﻮر
ﻣـﻦ اﻵب ﻗﺒـﻞ آ ﱠ
،ﻖ
ٍ ﻖ ﻣﻦ إﻟ ٍﻪ ﺣـ
ٍ  إﻟ ٌﻪ ﺣـ،ﻧـﻮ ٌر ﻣﻦ ﻧـﻮ ٍر
 ﻣﺴــﺎ ٍو ﻟﻶب ﻓﻲ،ق
ٍ ﻣﻮﻟـﻮ ٌد ﻏﻴـﺮ ﻣﺨﻠـﻮ
.ﻞ ﺵـﻲ ٍء
نآﱡ
َ  اﻟـﺬي ﺏﻪ آﺎ،اﻟﺠـﻮهـ ِﺮ
 وﻣـﻦ،ﻦ اﻟﺒﺸـ ِﺮ
ُ هـﺬا اﻟـﺬي ﻣﻦ أﺟِﻠﻨـﺎ ﻧﺤ
،ل ﻣــﻦ اﻟﺴﻤـﺎ ِء
َ  ﻧـﺰ،ﺹﻨـﺎ
ِ ﻞ ﺧﻼ
ِ أﺟــ
 وﻣــﻦ،س
ِ ح اﻟﻘـﺪ
ِ ﺴـ َﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺮو
وﺗﺠ ﱠ
.ﻣـﺮﻳــ َﻢ اﻟﻌـــﺬرا ِء وﺗﺄﻧـــﺲ

ﺲ
َ ُوﺹﻠﺐ ﻋﻨﱠــﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﻬــ ِﺪ ﺏﻴـﻼﻃـ
.اﻟﺒﻨﻄـﻲ
ت ﻓﻲ
ِ ﺗﺄﻟــﻢ وﻗُـﺒِـ َﺮ وﻗـﺎ َم ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮا
.ِ آﻤـﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘـــﺐ،اﻟﻴـﻮم اﻟﺜـﺎﻟــﺚ
ﺲ
َ  وﺟﻠــ،ت
ِ وﺹﻌــ َﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤـﻮا
.ﻋــﻦ ﻳﻤﻴــﻦ أﺏﻴـﻪ
ﻦ
َ وأﻳﻀـًﺎ ﻳـﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــ ﱢﺪﻩ ﻟﻴـﺪﻳـ
 اﻟــﺬي ﻟﻴــﺲ،ت
َ اﻷﺣﻴـﺎ َء واﻷﻣـــﻮا
.ﻟﻤﻠﻜــ ِﻪ إﻧﻘﻀــﺎ ٌء
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Ja, wij geloven in de Heilige Geest die
Heer is en het leven geeft, die voortkomt
uit de Vader, die met de Vader en de
Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de
profeten.
Wij geloven in de Ene, Heilige,
Universele en Apostolische Kerk.
Wij belijden één doopsel tot vergeving
van de zonden.
De geloofsbelijdenis
afgesloten:

Wij verwachten de
opstanding van de
doden en het leven van
het
komend
rijk.
Amen.

wordt

،س
ِ ح اﻟﻘـﺪ
ِ ﻦ ﺏﺎﻟــﺮو
ُ ﻧﻌـﻢ ﻧـﺆﻣــ
ب اﻟﻤﺤﻴــﻲ اﻟﻤﻨﺒﺜـــﻖ ﻣــﻦ
ِ اﻟـﺮ
ب
ِ ﺠـﺪﻩ ﻣﻊ اﻵ
 ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟﻪ وﻧﻤ ﱢ،اﻵب
.ﻖ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﻴـــﺎ ِء
ُ  اﻟﻨﺎﻃــ،ﻦ
ِ واﻹﺏـ
وﺏﻜﻨﻴﺴـ ٍﺔ واﺣـﺪ ٍة ﻣﻘـﺪﺱـ ٍﺔ ﺟﺎﻣﻌـ ٍﺔ
.رﺱـﻮﻟﻴـ ٍﺔ
ف ﺏﻤﻌﻤــﻮدﻳــ ٍﺔ واﺣـﺪ ٍة
ُ وﻧﻌﺘــﺮ
.ﻟﻤﻐـﻔـﺮ ِة اﻟﺨﻄـﺎﻳــﺎ

zingend

:ﻳﺨﺘـﻢ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﻳﻤـﺎن ﺏﺎﻟﻠﺤـﻦ

Tenjoust ;ebol qa;th/
;n]anactacic ;nte nirefmwout: nem piwnq ;nte
pi;ewn eyn/ou ;am/n.

ﻗﻴﺎ َﻣـ َﺔ
وﻧﻨﺘـﻈـ ُﺮ
 وﺣﻴــﺎ َة،ِاﻷﻣــﻮات
.اﻟــﺪهـــ ِﺮ اﻵﺗﻲ
.ﺁﻣﻴــﻦ

###
Terwijl de gelovigen de geloofsbelijdenis
bidden, wast de celebrant zijn handen drie
keer aan de noordkant van het altaar, terwijl
hij bidt:

وﻓﻲ أﺛﻨــﺎء ﻗــﺮأة ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﻳﻤﺎن ﻳﻐـﺴـﻞ
اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪﻳـﻪ ﻓﻲ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
:اﻟﺸـﺮﻗﻲ ﺛــﻼث ﻣــﺮات وهـﻮ ﻳـﻘـﻮل

Eerste keer:

:ﻓﻲ اﻟــﺪﻓﻌـﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﺗﻐﺴﻠﻨﻲ،ﺗﻨﻀـﺢ ﻋﻠﻰ ﺏــﺰوﻓـﺎكَ ﻓﺄﻃﻬــ ُﺮ
( 7 : 50  )ﻣـﺰ.ﺞ
ِ ﺾ أآﺜـ َﺮ ﻣﻦ اﻟﺜـﻠـ
ُ ﻓﺄﺏﻴ

Ontzondig mij met hysop, dan ben ik
rein, was mij, dan ben ik witter dan
sneeuw (Ps. 51:9).
Tweede keer :

Doe mij blijdschap en vreugde horen,
laat het gebeente dat Gij verbrijzeld
hebt, weer jubelen. (Ps. 51:10).

:ﻓﻲ اﻟــﺪﻓﻌـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ
ﺗﺴﻤﻌﻨﻲ ﺱــﺮورًا وﻓــﺮﺣــًﺎ ﻓﺘﺒﺘﻬــﺞ
( 8 : 50  )ﻣـﺰ.اﻟﻌﻈـــﺎم اﻟﻤﺘـﻮاﺿﻌــﺔ
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Derde keer:

Ik was mijn handen in onschuld, en
maak de omgang om Uw altaar, o Heer,
terwijl ik luide een loflied doe horen.
(Ps. 26:6,7).
De celebrant loopt naar de westkant en
schudt wat water van zijn handen voor het
gehele volk, als waarschuwing dat hij
onschuldig is tegenover iedereen die deelneemt aan de communie zonder voorbereid
te zijn en zonder zijn medeweten. Hij
droogt zijn handen met een schone doek en
bidt het Verzoeningsgebed.

:ﻓﻲ اﻟــﺪﻓﻌـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ
ﻞ ﻳــﺪي ﺏﺎﻟﻨﻘــﺎو ِة وأﻃــﻮف
ُ أﻏﺴـ
ت
َ ﺱﻤـﻊ ﺹــﻮ
ب ﻟﻜﻴﻤـﺎ ٌأ ﱠ
ُ ﺏﻤـﺬﺏﺤــﻚ ﻳـﺎر
( 7 , 6 : 25  )ﻣـﺰ.ﺗﺴﺒﺤﺘــﻚ هﻠﻠﻴـﻠﻮﻳـﺎ
ﺛـﻢ ﻳﻠﺘﻔـﺖ اﻟﻜﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻟﻐـﺮب وﻳﻨﻔـﺾ ﻳـﺪﻳـﻪ
 أى أﻧـﻪ ﻳﻨـﺬرهـﻢ،أﻣـﺎم ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸﻌـﺐ
وﻳﺤـﺬرهـﻢ ﻋـﻠﻲ أﻧﻔﺴﻬـﻢ ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﻨـﺎول
وﻳﺘﺒـﺮأ ﻣـﻦ ذﻧـﺐ ﻣـﻦ ﻳﺴﺘﺠـﺮئ ﻋﻠـﻲ
.اﻟﺘﻨـﺎول ﺏـﺪون إﺱﺘﺤﻘــﺎق ﻣـﻦ ﻏﻴــﺮ ﻋﻠﻤــﻪ
ﺏﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻳﻨﺸـﻒ ﻳـﺪﻳـﻪ ﻓﻲ ﺱﺘـﺮ ﻧﻈﻴـﻒ
.وﻳﺼـﻠﻲ ﺹـــﻼةاﻟﺼﻠـــﺢ

###
Het Verzoeningsgebed

ﺻـــﻼةاﻟﺼﻠـــﺢ

Celebrant:
Laat ons bidden.

Pi;precbuteroc:
;Sl/l.

Diaken:
Sta op en bid.

Pidiakwn:
;Epi ;proceu,/ ;ctay/te.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﺹـﻞ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻟﻠﺼﻼ ِة ﻗـﻔـــﻮا

De celebrant buigt naar zijn broeders de
priesters, keert zich naar het westen en
maakt het kruisteken eenmaal over de
gelovigen, terwijl hij zegt:

ﺛـﻢ ﻳﺨﻀـﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺏـﺮأﺱـﻪ ﻹﺧـﻮﺗـﻪ
 وﻳﻠﺘﻔـﺖ إﻟﻰ اﻟﻐــﺮب وﻳـﺮﺵــﻢ،اﻟﻜﻬﻨـﺔ
اﻟﺸﻌـﺐ رﺵﻤـًﺎ واﺣــﺪاً ﺏﻤﺜـﺎل اﻟﺼﻠﻴـﺐ
:وﻳﻘــﻮل

De vrede zij met u
allen.

;Ir/n/ paci.

.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜــ ﱢ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ
َ ﺣـ
ِ وﻟـﺮو
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Celebrant:
O Grote en Eeuwige
God, die de mens in
onvergankelijkheid gevormd heeft.
U heeft de dood, die
door de afgunst van de
duivel in de wereld
kwam, vernietigd door
de
levenwekkende
verschijning van Uw
Eniggeboren
Zoon,
onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus.
U hebt de aarde vervuld
met hemelse vrede,
waarvoor de engelenscharen U verheerlijken, zeggende:
"Ere zij God in den
Hoge, vrede op aarde
en in de mensen een
welbehagen.”

Diaken:
Bid voor de volmaakte
vrede, de liefde en de
heilige
apostolische
groet.

Pi;precbuteroc:
V] pinis] pisa;eneh:
v/;etafkwt
;mpirwmi
;e;hr/i ;ejen ]metattako.
Ouoh ;vmou ;etaf;i ;eqoun
;epikocmoc: hiten pi;vyonoc ;nte pidiaboloc.
Akserswrf hiten piouwnh ;ebol ;nreftanqo:
nte pekmonogen/c ;ns/ri:
Pen_
ouoh
Pennou] ouoh Pen|c|w|r
I|/|c P|,|c.
Ouoh akmoh ;mpikahi
;ebolqep ]hir/n/ ] ;ebol
qen niv/ou;i.
Yai et;ere ];ctratia ;nte
niaggeloc: ];wou nak
;nq/tc eujw ;mmoc.
Je ou;wou ;mV] qen
n/et[oci: nem ouhir/n/
hijen pikahi: nem ou]ma] qen nirwmi.
Pidiakwn:

;Proceuxacye ;uper t/c
teliac ;ir/n/c: ke ;aga-p/c
ke twn ;agiwn acpacmwn
twn ;apoctolwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟﻌﻈﻴــ ُﻢ
ﻞ
َ ﺟ َﺒـ
َ اﻷﺏــﺪي اﻟـﺬي
ِن ﻋﻠﻰ ﻏﻴــﺮ
َ اﻹﻧﺴـﺎ
.ﻓﺴــﺎ ٍد
ﻞ
َ ت اﻟــﺬي دﺧـ
ُ واﻟﻤﻮ
ﺴــ ِﺪ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟـ ِﻢ ﺏﺤ ﱠ
.إﺏﻠﻴــــﺲ
ِهـــﺪﻣﺘَـﻪ ﺏـﺎﻟﻈﻬــﻮر
اﻟﻤﺤﻴـﻲ اﻟـﺬي ﻹﺏﻨﱢـﻚ
اﻟﻮﺣـﻴﺪ اﻟﺠﻨﺲ رﺏﱠـﻨَـﺎ
وإﻟ َﻬـﻨَــﺎ و ُﻣﺨﻠﱢـﺼﻨــﺎ
.ع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
َ ﻳﺴــــﻮ
ض ﻣـﻦ
َ ت اﻷر
َ وﻣﻸ
اﻟﺴــﻼ ِم اﻟـﺬي ﻣــﻦ
ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
هـﺬا اﻟـﺬي أﺟﻨـﺎ ُد
ﻚ
َ اﻟﻤﻼﺋﻜــ ِﺔ ُﻳﻤﺠـﺪوﻧَــ
:ﺏـــﻪ ﻗــﺎﺋـﻠـﻴــﻦ
"اﻟﻤﺠــ ُﺪ ﻟـﻠـﻪ ﻓـﻲ
 وﻋـﻠﻰ،اﻷﻋــﺎﻟﻲ
اﻷرض اﻟﺴﻼم وﻓﻲ
".س اﻟﻤﺴــﺮة
ِ اﻟﻨـــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ِ ﺹﻠـــﻮا ﻣــﻦ أﺟـ
اﻟﺴــــﻼ ِم اﻟﻜﺎﻣـــﻞ
واﻟﻤﺤﺒـــ ِﺔ واﻟُـﻘﺒـَﻠــ ِﺔ
.اﻟﻄﺎهـﺮ ِة اﻟـﺮﺱﻮﻟﻴـﺔ

 ﺹـﻼة اﻟﺼـﻠﺢ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Vervul in Uw welbehagen, o God, onze
harten met Uw vrede.

Pi;precbuteroc:
Qen pek]ma] V] moh
;nnenh/t qen tekhir/n/.

En reinig ons van alle
smet, alle bedrog, alle
huichelarij, en alle
boosaardigheid en de
herinnering aan het
kwaad, die de dood
meebrengt.

Ouoh matoubon ;ebol
ha ywleb niben: nem
;,rof niben: nem metsobi
niben: nem panourgi;a
niben: nem ]metrefer;vmeu;i ;nte ]kakia
etervorin ;m;vmou.

En maak ons allen
waardig, onze Meester,
om elkaar met een
heilige kus te groeten,

Ouoh ;ariten ;nem;psa
t/ren Penn/b: eyren
eracpazecye ;nnen;er/ou
qen ouvi ;eyouab.
;E;pjinten[i qen oumetathitten ;e;phap: ;ebolqen tekdwre;a ;naymou
ouoh ;nepouranion: qen
P|,|c I|/|c Pen_.

zodat wij, zonder in
veroordeling te vallen,
Uw onsterfelijke en
hemelse gaven ontvangen, in Christus
Jezus onze Heer.
Door wie U glorie…

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

Vai ;ete ;ebolhitotf...

De gelovigen kunnen de volgende
Aspasmos Adam hymne zingen op de
gewone dagen van het jaar en op de feesten
van de Maagd Maria (of een alternatieve
Aspasmos
tijdens
vastendagen
of
feestdagen). Aspasmos betekent begroeting.
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،ﻚ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ
َ ﺏﻤﺴـﺮﺗﱢــ
إﻣﻸ ﻗﻠــﻮ َﺏﻨَـﺎ ﻣــﻦ
.ﻚ
َ ﺱـﻼ ِﻣـ
ﻞ
وﻃﻬـﺮﻧَـﺎ ﻣـﻦ آ ﱢ
ﻞ
ﺲ وﻣـﻦ آ ﱢ
ٍ دﻧـ
ﻞ
ﺶ وﻣـﻦ آ ﱢ
ٍ ﻏـــ
ﻞ
 وﻣـﻦ آ ﱢ،رﻳـﺎ ٍء
ﺚ وﻣـﻦ
ٍ ﻞ ﺧﺒﻴ
ِ ﻓﻌـ
اﻟﺸــــ ِﺮ
ﺗﺬآﺎ ِر
.ﺲ اﻟﻤـﻮت
ِ اﻟ ُﻤﻠﺒِـــ
واﺟﻌﻠَـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴــﻦ
ُآـﻠﱠـﻨــﺎ ﻳﺎﺱﻴـ َﺪﻧـﺎ أن
ﻀﻨـﺎ ﺏﻌﻀًﺎ
ُ ﻞ ﺏﻌ
َ ﻧُـﻘ ِﺒـ
. ﺏﻘﺒﻠــ ٍﺔ ﻣﻘـﺪﺱـــ ٍﺔ
ل ﺏﻐﻴــ ِﺮ
َ ﻟﻜﻲ ﻧﻨــﺎ
ﻃْـﺮﺣِﻨـﺎ ﻓﻲ دﻳﻨـﻮﻧـ ٍﺔ
ﻚ ﻏﻴـﺮ
َ ﻣــﻦ ﻣـﻮ ﱢهﺒﺘَـ
،اﻟﻤـﺎﺋﺘــﺔ اﻟﺴﻤﺎﺋﻴـﺔ
.ﺢ ﻳﺴﻮع ر ﱢﺏﻨﺎ
ِ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴـ
.... هـﺬا اﻟـﺬي

ﺛـﻢ ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌـﺐ اﻷﺱﺒﺴﻤـﺲ اﻵدام
اﻟﺴﻨـﻮي ﺏـﺎﻟﻨـﺎﻗـﻮس وﻓﻲ أﻋﻴـﺎد اﻟﻌـﺬراء
)أو ﻏﻴـﺮﻩ ﻓﻲ اﻷﺹـﻮام واﻷﻋﻴـﺎد،ﻣــﺮﻳــﻢ
.(اﻟﺴﻴـﺪﻳـﺔ
( آﻠﻤـﺔ أﺱﺒﺴﻤـﺲ وﻣﻌﻨـﺎهـﺎ ) اﻟﺘﺤﻴـﺔ إﻟﻰ
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De Liturgie van St. Basilius – Aspasmos Adam

Aspasmos Adam
Verblijd u o Maria, de
dienstmaagd
en
moeder,
want
de
engelen prijzen Hem,
die in uw schoot is.
En
de
Cherubim,
aanbidden Hem in
waardigheid, en ook de
Serafim,
zonder
ophouden.
Wij hebben geen moed,
bij onze Heer Jezus
Christus, zonder uw
voorbede en voorspraak, o ons aller
Vrouwe, de Moeder
Gods.

اﻷﺱﺒﺴﻤـﺲ اﻵدام

Ounof ;mmo Mari;a:
]bwki ouoh ]mau: je
v/et
qen
pe;am/r:
niaggeloc cehwc ;erof.

،اﻓـﺮﺣﻲ ﻳــﺎ ﻣــﺮﻳــﻢ
 ﻷن،اﻟﻌﺒــﺪة واﻷم
ك
ِ ﺣﺠــ ﱢﺮ
ِ اﻟـﺬي ﻓﻲ
.اﻟﻤﻼﺋﻜــ ُﺔ ﺗﺴﺒﺤــﻪ

Ouoh ni<erobim: ceouwst ;mmof axiwc: nem
niCeravim qen oumetatmounk.

واﻟﺸﺎروﺏﻴﻢ ﻳﺴﺠﺪون
ق
ٍ ﺏـﺎﺱﺘﺤﻘــﺎ
ﻟـــﻪ
 ﺏﻐﻴـــ ِﺮ،واﻟﺴﺎراﻓﻴــﻢ
.ﻓﺘـــﻮ ٍر
ﻟﻴـﺲ ﻟﻨـﺎ داﻟـ ٌﺔ ﻋﻨـﺪ
،ع اﻟﻤﺴﻴﺢ
َ ر ﱢﺏﻨَـﺎ ﻳﺴـﻮ
ﻚ
ِ ﺱـــﻮى ﻃﻠﺒـــﺎﺗُــ
وﺵﻔﺎﻋـ ُﺘﻚ ﻳﺎ ﺱﻴ َﺪﺗﻨـﺎ
 اﻟﺴﻴـﺪ ُة واﻟـﺪ ُة،آﻠﱢـﻨــﺎ
.اﻹﻟــ ِﻪ
ﻧُـﺴﺒِـﺤَـــﻚ
ﻟﻜـﻲ
،ﻣــﻊ اﻟﺸــﺎروﺏﻴــﻢ
،واﻟﺴــﺎراﻓﻴـــــــــــﻢ
:ﻦ ﻗـﺎﺋﻠﻴــﻦ
َ ﺹﺎرﺧﻴـ

; mon ;ntan ;nouparr/M
ci;a: qaten Pen[oic
I/couc Pi,rictoc: ,wric netwbh nem ne;precbi;a: ;w ten[oic 8nn/b
t/ren ]ye;otokoc.

Dat wij U mogen
prijzen,
met
de
Cherubim,
en
de
Serafim, roepende en
zeggende:
“Heilig, heilig heilig,
o
Heer,
de
Pantokrator, hemel en
aarde, zijn vol van Uw
glorie en Uw eer.”

Hina ;ntenhwc ;erok: nem
ni<eroubim nem niCeravim: enws ;ebol enjw
;mmoc.

Wij vragen U, o Zoon
van God, bewaar het
leven van onze patriarch,
paus abba (…) de
hogepriester, bekrachtig
hem op zijn zetel.

Ten]ho ;erok ;w Uioc
Yeoc: eyrek ;areh ;e;pwnq
;mpenpatriar,/c: papa
abba (...) piar,/;ereuc:
matajrof hijen pef;yronoc.

Je
;,ouab
;,ouab
;,ouab: P_ pipantokratwr: ;tve nem ;pkahi
meh ;ebol: qen pek;wou
nem pektai;o.

ﻗـــﺪوس ﻗــــﺪوس
،ب
ُ  أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮ،ﻗـﺪوس
ﻂ اﻟﻜﻞ اﻟﺴﻤﺎ ُء
َ اﻟﻀﺎﺏ
ن
ِ  ﻣﻤﻠﻮءﺗﺎ،ض
ُ واﻷر
ﻚ
َ ك وآﺮاﻣﺘﱢـ
َ ﻣﻦ ﻣﺠ ﱢﺪ
،ﻦ اﻟﻠـﻪ
َ ﻚ ﻳﺎ اﺏـ
َ ﻧﺴﺄﻟـ
ﻆ ﺣﻴــﺎ َة
َ أن ﺗﺤﻔــ
 اﻷﻧﺒـﺎ،ﺏﻄـﺮﻳــﺮآِـﻨـﺎ
،)…( رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻬﻨـﺔ
.ﺛﺒﺘــﻪ ﻋﻠﻰ آﺮﺱﻴــﻪ

 أﺱﺒﺴﻤـﺲ ﺁدام- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
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وإن آــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ أو
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا ﻳـــﺰاد
وﺵــﺮﻳﻜــﻪ
Nem pefke;;sf/r ;nlitou- ﻓﻲ
rgoc: peniwt eyouab  أﺏﺎﻧــﺎ،اﻟﺨــﺪﻣــﺔ
;ndikeoc: abba pi;epicko-  اﻷﻧﺒـﺎ،اﻟﻘـﺪﻳﺲ اﻟﺒﺎر
poc (...): matajrof ( اﻷﺱﻘـﻒ ﺛﺒﺘـﻪ...)
.ﻋﻠﻲ آــﺮﺱﻴـﻪ
hijen pef;yronoc.

In aanwezigheid van een metropoliet of
bisschop, wordt het volgende toegevoegd:
En zijn deelgenoot in
de dienst, onze heilige
rechtvaardige
vader,
abba (…) de bisschop,
bekrachtig hem op zijn
zetel.

De geestelijken groeten elkaar met een
heilige kus, evenals de diakenen en
gelovigen. De celebrant en de diaken, die
tegenover hem staat, verheffen de
prosferien en nemen het van het altaar.

Diaken:
Groet elkaar met een
heilige kus.
Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
Heer ontferm U.
Ja, Heer, U die zijt
Jezus Christus, de Zoon
van God, hoor ons en
ontferm U over ons.
Offer
naar
goed
gebruik, sta in eerbiedige vreze en richt
uw blik naar het oosten.
Laat ons aandachtig zijn.

ٍﻳُـﻘـﱠـﺒـﻞ اﻟﻜﻬﻨـﺔ ﺏﻌﻀﻬـﻢ ﺏﻌﻀـًﺎ ﻗﺒـﻠﺔ
 وآـﺬﻟـﻚ اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ واﻟﺸﻌـﺐ،روﺣﻴـ ٍﺔ
 ﺛـﻢ ﻳـﺮﻓــﻊ.ﻳُـﻘـﱠـﺒـﻠـﻮن ﺏﻌﻀﻬـﻢ ﺏﻌﻀـًﺎ
ُﻣﻘـﺎﺏﻠـﻪ ﻣﻌــ ًﺎ
اﻟﻜـﺎهـﻦ واﻟﺸﻤـﺎس
.اﻷﺏـﺮوﺱﻔﺎرﻳـﻦ ﻣـﻦ ﻋـﻠﻰ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ

Pidiakwn:
Acpazecye all/louc
en vil/mati ;agi;w:
;Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
ce kuri;e ;ete vai pe
I/couc Pi,rictoc ;Ps/ri
;mV] cwtem ;eron ouoh
nai nan.
;Procverin kata ;tropon: ;ctay/te kata
;tromou: ic ;anatolac
;ble'ate.
;Proc,wmen.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻀﻜُـﻢ ﺏﻌﻀًﺎ
َ ﻗﺒﻠـﻮا ﺏﻌ
.ﺏﻘﺒـﻠــ ٍﺔ ﻣﻘـﺪﺱـــ ٍﺔ
،ﺣـــﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
،ﺣـــﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
.ﺣـــﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
ب اﻟـــﺬي
ُ ﻧﻌــﻢ ﻳــﺎر
،ع اﻟﻤﺴﻴﺢ
َ هـﻮ ﻳﺴــﻮ
 اﺱ َﻤﻌﻨَـﺎ،اﺏـﻦ اﻟﻠـﻪ
.ﺣﻤﻨَـﺎ
َ وا ر
ﺗﻘــﺪﻣـﻮا ﻋﻠﻰ هــﺬا
 ﻗــﻔــﻮا،اﻟـﺮﺱــــﻢ
ﺏــﺮﻋـــﺪ ٍة وإﻟـــﻰ
.ق اﻧﻈـﺮوا
ِ اﻟﺸــﺮ
.ﻧﻨﺼﺖ
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De Liturgie van St. Basilius – Groet elkaar met een heilige kus

De uitgebreide versie van “Groet elkaar met
een heilige kus” kan gezongen worden (de
uitgebreide acpazecye):

Groet elkaar met een
heilige kus.
Amen. Heer ontferm
U, Heer ontferm U,
Heer ontferm U.
U die zijt Jezus
Christus, de Zoon van
God, hoor ons en
ontferm U over ons.
Laten wij goed staan,
laten wij godvruchtig
staan, laten wij aandachtig staan, laten wij
in vrede staan, laten wij
in de vreze Gods staan,
met ontzag en eerbied.
O clerus en heel het
volk, met gebed en
dankzegging,
met
kalmte en eerbied.
Hef u ogen op naar het
oosten, om het altaar
te aanschouwen, met
het Lichaam en Bloed
van Emmanuël onze
God daarop gelegen,

أو ﺗﻘــﺎل ﻗﺒـﻠــﻮا ﺏﻌﻀـﻜﻢ ﺏﺎﻟﻠﺤـﻦ اﻟﻄـﻮﻳـﻞ
:()أﺱﺒﺎزﻳﺴﺘﻴـﻪ اﻟﻜﺒﻴـﺮة

Acpazecye allil/ouc
en vil/mati ;agi;w.
8Am/n Kuri;e ;ele;/con
Kuri;e ;ele;/con Kuri;e
;ele;/con:
8ete vai pe I|/|c P|,|c
;Ps/ri ;mV] cwtem ;eron
ouoh nai nan.

ﻀﻜُـﻢ ﺏﻌﻀًﺎ
َ ﻗﺒﻠـﻮا ﺏﻌ
.ﺏﻘﺒﻠــ ٍﺔ ﻣﻘـﺪﺱـــ ٍﺔ
ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ أﻣﻴـﻦ ﻳـﺎر
ب
ُ ب ارﺣ ْـﻢ ﻳـﺎر
ُ ﻳـﺎر
.ارﺣْــﻢ
اﻟــﺬي هـﻮ ﻳﺴــﻮع
اﻟﻤﺴﻴﺢ اﺏــﻦ اﻟﻠـﻪ
.اﺱﻤﻌﻨــﺎ وارﺣﻤﻨــﺎ

8Ctwmen

،ًﺴﻨـــﺎ
ِ ﻒﺣ
ُ ﻓـﻠﻨﻘــ
،ﻒ ﺏﺘﻘــــﻮى
ُ ﻟﻨﻘـــ
،ل
ِ ﻒ ﺏﺎﺗﺼــﺎ
ُ ﻧﻘــ
،ﺏﺴـــﻼ ِم
ﻒ
ُ ﻧﻘـــ
ف اﻟﻠـﻪ
ِ ﻒ ﺏﺨـــﻮ
ُ ﻧﻘـــ
.ع
ٍ و ِرﻋــ َﺪ ٍة وﺧﺸـــﻮ

kaloc:
;ctwmen eulaboc:
;ctwmen ektenwc:
;ctwmen en;ir/n/:
;ctwmen meta vobou
Yeou ke ;tromou ke
kata nuxeoc.
Pi;kl/roc nem pilaoc
t/rf qen outwbh nem
ousep;hmot nem oucemni
nem ou,arwf.
Fai ;nnetenbal ;e;pswi
;e;pca
;n];anatol/:
;ntetennau
;epiyuciac
t/rion: ;ere picwma nem
pi;cnof ;nte Emmanou/l
Pennou] ,/ ;e;hr/i
;ejwf.

أﻳﻬـــﺎ اﻹآﻠﻴــــﺮوس
 ﺏﻄﻠﺒـﺔ،ﺐ
ِ ﻞ اﻟﺸﻌـ
وآ ﱠ
 ﺏﻬـــــﺪو ٍء،وﺵﻜــــﺮ
.ت
ٍ وﺱﻜـــــــﻮ
إرﻓﻌـﻮا أﻋﻴُـﻨﻜـﻢ إﻟﻰ
،ق
ِ ﻧـﺎﺣﻴــ ِﺔ اﻟﻤﺸـــﺮ
َﻟﺘﻨﻈـــﺮوا اﻟﻤـﺬﺏـــﺢ
ود َم
وﺟﺴـــــــ َﺪ
،ﻋﻤﺎﻧــﻮﺋﻴـﻞ إﻟﻬﻨـﺎ
.ﻣـﻮﺿﻮﻋَـﻴﱢـﻦ ﻋﻠﻴـ ِﻪ

 ﺏﺸﻔــﺎﻋــﺎت واﻟــﺪة اﻹﻟـﻪ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
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de engelen en de
aartsengelen staan, de
Serafim
met
zes
vleugels,
en
de
Cherubim vol ogen, en
zij bedekken hun
gelaat vanwege de
pracht van Zijn grote
glorie, die onbevattelijk en onuitspreekbaar is. Zij prijzen
éénstemmig,
en
roepen uit, zeggende:
“Heilig, heilig, heilig
is de Heer der
heerscharen, hemel en
aarde zijn vol van Uw
heilige glorie.”

niaggeloc ;ohi ;eratou nem niar,/aggeloc: niCeravim na
picoou ;ntenh: nem ni<eroubim eymeh ;mbal:
euhwbc ;nnouho eybe
;ymetcai;e ;nte pefnis]
;n;wou
;nat;serye;wrin
;mmof ouoh ;nat;scaji
;mmof: euhwc qen ou;cm/
;nouwt: euws ;ebol
eujw ;mmoc:
Je ;agioc ;agioc ;agioc:
Kurioc cabawy: ;pl/r/c
;o ouranoc ke ;/ g/: t/c
;agiac cou dox/c.

واﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ ورؤﺱـﺎ ِء
،اﻟﻤﻼﺋﻜـــ ِﺔ ﻗﻴـــــــﺎم
اﻟﺴﺎراﻓﻴـﻢ ذو اﻟﺴﺘﺔ
اﻷﺟﻨﺤﺔ واﻟﺸﺎروﺏﻴـﻢ
،ن أﻋﻴﻨــﺎ
َ اﻟﻤﻤﺘﻠﺌــﻮ
ﻳﺴﺘــﺮونَ وﺟـﻮ ﱠهــﻢ
ِﻣﻦ ﺏﻬــﺎ ِء ﻋﻈﻤــﺔ
َﻣﺠـﺪ ِﻩ ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮ ِر
،ق ﺏـــﻪ
ِ وﻻ ﻣﻨﻄــﻮ
ت
ِ ﻳﺴﺒﺤــﻮنَ ﺏﺼــﻮ
ﻦ
َ واﺣـ ِﺪ ﺹﺎرﺧﻴـــ
:ﻦ
َ ﻗــﺎﺋﻠﻴـ
، ﻗــﺪوس،ﻗـــﺪوس
ب
ُ  ر،ﻗــــــــﺪوس
 اﻟﺴﻤـﺎ ِء،اﻟﺼﺒﺎؤوت
ن
ِ ض ﻣﻤﻠـﻮءﺗـﺎ
ِ واﻷر
.ك اﻷﻗـﺪس
َ ﻣﻦ َﻣﺠ ِﺪ

Gelovigen:
Door de voorspraak
van de Moeder Gods,
de heilige Maria, o
Heer schenk ons de
vergiffenis van onze
zonden.
Wij aanbidden U, o
Christus
met
Uw
Goede Vader en de
Heilige Geest, want U
bent (gekomen) en
heeft ons verlost.
De genade van vrede,
het offer van lof.

Pilaoc:
Hiten ni;precbi;a: ;nte
]ye;otokoc
eyouab
Mari;a: P_ ;ari;hmot nan
;mpi,w
;ebol
;nte
nennobi.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Tenouwst ;mmok ;w
Pi,rictoc: nem Pekiwt
;n;agayoc nem Pi;pneuma
eyouab: je (ak;i) akcw]
;mmon.
;Eleoc ;ir/n/c yuci;a
;enecewc.

###

ﺏﺸﻔـﺎﻋـــﺎت واﻟــﺪة
اﻹﻟـــــــﻪ اﻟﻘــﺪﻳﺴــﺔ
ب
ُ  ﻳـــﺎر،ﻣــﺮﻳـــﻢ
ِاﻧﻌــﻢ ﻟﻨــﺎ ﺏﻤﻐﻔـــﺮة
.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ
ﻚ أﻳﻬـﺎ
َ ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟـ
َ ﻣــﻊ أﺏﻴــﻚ،اﻟﻤﺴﻴـﺢ
 واﻟـــﺮوح،اﻟﺼـﺎﻟﺢ
َﻚ أﺗﻴـﺖ
َ  ﻷﻧـ،اﻟﻘــﺪس
وﺧﻠﺼﺘـﻨـﺎ
،رﺣﻤـــ ُﺔ اﻟﺴـــﻼم
.ﺢ
ِ ذﺏﻴﺤــ ُﺔ اﻟﺘﺴﺒﻴــ
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De Liturgie van St. Basilius – een tweede Verzoeningsgebed

Een tweede Verzoeningsgebed
tot de Vader
Door de drievoudig gezegende St. Johannes

Celebrant:
Verheven boven ieder
vermogen van het woord

en alle gedachten van
het verstand, is de rijkdom van Uw gaven,
onze Meester.
Want wat U verborgen
hebt voor wijzen en
verstandigen, hebt U
geopenbaard aan ons,
kleine kinderen.
En
hetgeen
de
profeten en koningen
verlangd hebben te
zien en niet hebben
gezien,
daarmee hebt U ons,
zondaars, begenadigd,
opdat wij deze dienst
vervullen en erdoor
gereinigd worden,
toen U voor ons hebt
ingesteld de heilseconomie van Uw Eniggeboren Zoon en het
verborgen
mysterie
van dit offer,

ﺻــﻼة ﺻﻠﺢ أﺥـﺮى ﻟﻶب
ﻟﻠﻘـﺪﻳﺲ ﻳــﻮﺣﻨـﺎ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﻄــﻮﺑﻰ

Pi;precbuteroc:
C[oci ca;pswi ;njom
niben ;nte oucaji nem
jinmokmek niben ;nte
ounouc: ;nje ;ymetrama;o
;nte
nekdwrea
;w
Penn/b.
N/ gar ;etakhopou
;ebolha hancabeu nem
hankath/t: nai ak[orpou nan ;ebol ;anon
qa nikouji ;n;alwoui.
Ouoh n/et;a han;prov/t/c: nem hanourwou
er;epiyumin ;enau ;erwou
ouoh ;mpounau.
Nai aker,arizecye ;mmwou nan ;anon qa
nirefernobi: hina ;ntensemsi ;mmwou ouoh ;ntentoubo ;ebolhitotou.
Qen ;pjen;yrektaho nan
;eratc ;n]oikonomia ;nte
pekmonogen/c ;nS/ri:
nem ]muctagwgi;a ;nte
taiyucia.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻞ
ق آﱢ
َ ل ﻓــﻮ
ِ ﻋــﺎ
ﻞ
 وآ ﱢ،ﻖ
ِ ﻗــﻮ ِة اﻟﻨﻄــ
 ﻏﻨﻰ،ﻞ
ِ ﻓﻜــ ِﺮ اﻟﻌﻘــ
ﻳــﺎ
ﻚ
َ ﻣــﻮاهﺒــ
.ﺱﻴــ َﺪﻧــﺎ

ﻷن ﻣﺎ أﺧﻔﻴﺘَـﻪ ﻋـﻦ
،اﻟﺤﻜﻤﺎ ِء واﻟﻔﻬﻤـﺎ ِء
،هــﺬا أﻋـﻠﻨـﺘـﻪ ﻟﻨـﺎ
ل
ُ ﻦ اﻷﻃﻔــــﺎ
ُ ﻧﺤـــ
.اﻟﺼﻐﺎ ُر
وﻣـــﺎ اﺵــﺘﻬــــﻰ
ك
ُ اﻷﻧﺒﻴــﺎ ُء واﻟﻤﻠــﻮ
ان ﻳــﺮو ﱡﻩ وﻟــﻢ
،ﻳــﺮوا

ﺖ ﺏــﻪ
َ هــﺬا أﻧﻌﻤـ
،ﻦ اﻟﺨﻄﺎة
ُ ﻟﻨـﺎ ﻧﺤـ
ﻟﻜـــﻲ ﻧﺨــﺪ َﻣــــﻪ
،وﻧﺘﻄﻬـ َﺮ ﻣﻦ ﻗِـﺒَﻠِـﻪ
ﺖ ﻟﻨـﺎ
َ ﻋﻨـﺪﻣﺎ أﻗﻤ
ﻚ اﻟﻮﺣﻴـ ِﺪ
َ ﺗـﺪﺏﻴ َﺮ إﺏﻨ
 واﻟﺴــ ﱢﺮ،اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﺨـﻔﻲ اﻟـﺬي ﻟﻬـﺬﻩ
،اﻟــﺬﺏﻴﺤــ ِﺔ

 ﺹـﻼة اﻟﺼـﻠﺢ اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
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dat niet door het bloed
van de wet, noch de
rechtvaardigheid van
het vlees omvat wordt.
Echter, het schaap is
geestelijk en het mes
rationeel
en
niet
lichamelijk. Dit is dan
het offer dat wij U
aanbieden.

Yai ete ;mmon ;cnof ;mpinomoc ;mpecko]: oude
oumeym/i ;nte ]carx.

هــﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﻟﻴــﺲ د ُم
س ﺣـﻮﻟَـﻬـﺎ
ِ اﻟﻨـﺎﻣــﻮ
.وﻻ ﺏــ ُﺮ اﻟﺠﺴــ ِﺪ

Alla pi;ecwou men ou;pneumatikon pe: ]c/ifi
de oulogik/ te ouoh
;natcwma: taiyucia oun
yai ;eten;iri ;mmoc nak
;eqoun.

ف
َ اﻟﺨـــﺮو
أﻣــﺎ
وأﻣـﺎ
،ﻲ
ٌ ﻓـــﺮوﺣ
ﻓﻌﻘـﻠﻴـﺔ
اﻟﺴﻜﻴـﻦ
وﻏﻴـﺮ ﺟﺴﻤﻴــﺔ هـﺬﻩ
اﻟﺘﻲ
اﻟــﺬﺏﻴﺤـــﺔ
.ﻚ
َ ﻧﻘـﺪ ُﻣﻬـﺎ ﻟــ

Diaken:
Bid voor de volmaakte
vrede, de liefde en de
heilige
apostolische
groet.

Pidiakwn:

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Wij vragen en bidden
Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft,

Pi;precbuteroc:
Ten]ho ouoh tentwbh
;ntekmet;agayoc pimairwmi.
Matoubo ;nnen;cvotou
ouoh ;eakerpennouc ;nremhe: ;ebolha jinmoujt niben ;nte ]hul/.
Ouoh ouwrp nan ;e;qr/i
;mpi;hmot ;nte pek;pneuma |e|y|u: ouoh ;ariten:
;nem;psa
eyreneracpazecye ;nnen;er/ou qen
ouvi eyouab.

reinig onze lippen en
bevrijd ons verstand
van alle vleselijke
smetten.
En zend tot ons de
genade van Uw Heilige
Geest en maak ons
waardig dat wij elkaar
met een heilige kus
mogen groeten,

;Proceuxacye ;uper t/c
teliac ;ir/n/c: ke ;aga-p/c
ke twn ;agiwn acpacmwn
twn ;apoctolwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ
ﺹﻠـــﻮا ﻣـــﻦ أﺟـ ﱢ
،اﻟﺴـــﻼ ِم اﻟﻜﺎﻣـــﻞ
واﻟﻤﺤﺒـــ ِﺔ واﻟُـﻘﺒـﻠـ ِﺔ
.اﻟﻄﺎهـﺮ ِة اﻟـﺮﺱﻮﻟﻴـ ِﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣ ْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺐ ﻣــﻦ
ُ ل وﻧﻄﻠ
ُ ﻧﺴـﺄ
ﺐ
ﻚ ﻳﺎ ُﻣﺤ ﱠ
َ ﺣــ
ِ ﺹﻼ
،اﻟﺒﺸــ ِﺮ
ﺵﻔـﺎهَـﻨــﺎ
ﻃﻬــﺮ
وأﻋـﺘِـﻖ ﻋﻘـﻮﻟَـﻨـﺎ
ط
ِ ﻞ اﺧﻼ
ﻣــﻦ آـ ﱢ
.اﻟﻬﻴــﻮﻟﻲ
وأرﺱـﻞ ﻟﻨـﺎ ﻧﻌﻤـ َﺔ
،ﻚ اﻟﻘــﺪوس
َ ﺣـ
رو ﱢ
ﻼ أن
ً وإﺟﻌﻠﻨــﺎ أهـ
ﻀﻨـﺎ ﺏﻌﻀـًﺎ
ُ ُﻧﻘَـﺒِـﻞ ﺏﻌ
.ﺏُـﻘـﺒﻠـ ٍﺔ ﻣﻘـﺪﺱــ ٍﺔ
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zodat wij, zonder in
veroordeling te vallen,
mogen deelnemen aan
Uw onsterfelijke en
hemelse gaven, in
Christus Jezus onze
Heer.
Door wie U glorie…

;E;pjinten[i qen oumetathiten ;e;phap: ;ebolqen tekdwre;a ;naymou
ouoh ;nepouranion: qen
P|,|c I|/|c Pen_.

Diaken:
Groet elkaar met een
heilige kus…

Pidiakwn:
Acpazecye all/louc
en vil/mati ;agi;w...

Gelovigen:
Door de voorspraak
van de Moeder Gods,
de heilige Maria…

Pilaoc:
Hiten ni;precbi;a: ;nte
]ye;otokoc |e|y|u Mari;a...

Vai ;ete ;ebolhitotf...

 ﺏﻐﻴـﺮ،ل
َ ﻟﻜﻲ ﻧﻨـﺎ
،وﻗـﻮﻋﱢـﻨﺎ ﻓﻲ دﻳﻨـﻮﻧـ ٍﺔ
ﻚ ﻏﻴـﺮ
َ ﻣـﻦ ﻣـﻮ ِه َﺒﺘـ
،اﻟﻤﺎﺋﺘـﺔ اﻟﺴﻤـﺎﺋﻴـﺔ
.ﺢ ﻳﺴـﻮع رﺏﻨـﺎ
ِ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴ

... هـﺬا اﻟـﺬي

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻗﺒﻠـﻮا ﺏﻌﻀﻜﻢ ﺏﻌﻀـًﺎ
... ﺏﻘﺒـﻠــﺔ ﻣﻘـﺪﺱـﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌـﺐ
ﺏﺸﻔﺎﻋـــﺎت واﻟــﺪة
اﻹﻟـــﻪ اﻟﻘـــﺪﻳـﺴــﺔ
... ﻣـﺮﻳــﻢ
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De Anafora
De celebrant neemt in zijn linkerhand het
velum dat hij bij zich heeft, neemt in zijn
rechterhand het velum dat ligt op de
offergaven en maakt daarmee driemaal het
kruisteken over de gelovigen.
De celebrant maakt eenmaal het kruisteken
over de gelovigen naar het westen en zegt:

اﻷﻥـﺎﻓــﻮرا
أﻣـﺎ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﻀـﻊ اﻟﻠﻔـﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻲ
 وﻳﺄﺧـﺬ ﺏﻴـﺪﻩ،ﻣﻌـﻪ ﻋﻠﻲ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﺴـﺮى
اﻟﻴﻤﻨـﻰ اﻟﻠﻔـﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘـﺮﺏـﺎﻧـﺔ
.وﻳــﺮﺵـﻢ ﺏﻬـﺎ اﻟﺜــﻼث رﺵـــﻮم اﻵﺗﻴـﺔ
ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ وهـﻮ ﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﺸﻌـﺐ
:ﻏـﺮﺏـًﺎ رﺵﻤــًﺎ واﺣـﺪًا ﺏﻤﺜـﺎل اﻟﺼﻠﻴـﺐ

Celebrant:
De Heer zij met U
allen.

Pi;precbuteroc:
O Kurioc meta pantwn
;umwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ب ﻣﻊ ﺟﻤﻴ ِﻌ ُﻜﻢ
ُ اﻟـﺮ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke meta tou ;pneumatoc cou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌـﺐ

De celebrant maakt eenmaal naar het oosten
het kruisteken over de dienaars aan zijn
rechterkant en zegt:

ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ وهـﻮ ﻳﺮﺵـﻢ اﻟﺨـﺪام ﺵـﺮﻗـًﺎ
:ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨـﻪ رﺵﻤـًﺎ واﺣـﺪًا

Celebrant:
Verheft uw hart.

Pi;precbuteroc:
Anw ;umwn tac kardiac.

Gelovigen:
Wij zijn met ons hart
bij de Heer.

Pilaoc:
E,wmen
Kurion.

;proc

De celebrant maakt het kruisteken over
zichzelf en zegt:

Celebrant:
Laat ons de
danken.

Heer

.ﺣـﻚ
وﻣﻊ رو ﱢ

Pi;precbuteroc:
Eu,arict/cwmen
Kuri;w.

ton

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ارﻓﻌــﻮا ﻗـﻠـﻮﺏَـ ُﻜــﻢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب
ِ هﻲ ﻋِـﻨـﺪ اﻟـﺮ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ وهـﻮ ﻳــﺮﺵـﻢ ذاﺗـﻪ

tw

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ب
ﻓﻠﻨﺸﻜــ ُﺮ اﻟـﺮ ﱠ
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Gelovigen:
Het is waardig en
rechtmatig.

Pilaoc:
Axion ke dikeon.

De celebrant heft de handen op, beide
bedekt met een velum.

Celebrant:
Waardig en rechtmatig, waardig en
rechtmatig, het is
waarlijk waardig en
rechtmatig.
O Gij, de Zijnde,
Meester, Heer, God
der Waarheid,
die er was voor alle
tijden en regeert in
eeuwigheid;
die woont in den hoge
en op de nederigen
neerziet.
Schepper van hemel
en aarde, van de zee
en alles wat zij
bevatten.
Vader van onze Heer
God en Verlosser
Jezus Christus,
Hij, door wie U alles
geschapen heeft, het
zichtbare
en
het
onzichtbare,

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ل
ٌ ﻖ وﻋـــﺎد
ٌ ﻣﺴﺘﺤـ

ﻳــﺮﻓــﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪﻳﻪ وآـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻣﻐﻄـﺎة
:ﺏﻠـﻔـﺎﻓـﺔ

Pi;precbuteroc:
;Axion ke dikeon: ;axion
ke dikeon: ;al/ywc gar
qen oumeym/i: ;axion ke
dikeon.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،ل
ٌ ﻖ وﻋـﺎد
ٌ ﻣﺴﺘﺤـ
،ل
ٌ ﻖ وﻋـﺎد
ٌ ﻣﺴﺘﺤـ
ﻷﻧﻪ ﺣﻘـًﺎ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴـﻘـ ِﺔ
.ل
ٌ ﻖ وﻋـﺎد
ٌ ﻣﺴﺘﺤـ

V/etsop ;vn/b P_ V]
;nte ]meym/i.

ﻦ اﻟﺴﻴــ ُﺪ
ُ أﻳﻬـﺎ اﻟﻜﺎﺋـ
،ب إﻟـﻪ اﻟﺤـﻖ
ُ اﻟـﺮ

V/etsop qajwou ;nni;eneh: ouoh etoi ;nouro sa
;eneh.
V/etsop qen n/et[oci:
ouoh etjoust ;ejen
n/etyebi;/out.
V/;etafyami;o ;n;tve nem
;pkahi nem ;viom: nem
n/;ete ;nq/tou t/rou.

َﻗﺒــﻞ
ﻚ
ُ واﻟﻤﺎﻟﱢـ

ﻦ
ُ اﻟﻜـﺎﺋﱢـــ
اﻟـﺪهــﻮر
،إﻟﻰ اﻷﺏــﺪ
ﻦ ﻓﻲ اﻷﻋـﺎﻟﻲ
ُ اﻟﺴﺎآﱢـ
إﻟﻰ
واﻟﻨـــﺎﻇﱢـــ ُﺮ
.ت
ِ اﻟﻤﺘـﻮاﺿﻌـﺎ
ﻖ اﻟﺴﻤــﺎ َء
َ اﻟــﺬي ﺧﻠـ
ض واﻟﺒﺤــــ َﺮ
َ واﻷر
.ﻞ ﻣـﺎ ﻓﻴﻬــﺎ
وآـ ﱠ

;Viwt ;mPen_ ouoh
Pennou] ouoh Pencwt/r I|/|c P|,|c.
Vai ;etakyamio ;m;pt/rf
;ebolhitotf: n/;etounau
;erwou nem n/;ete ;ncenau
;erwou an.

أﺏــﻮ ر َﺏﻨـﺎ وإﻟﻬﻨـﺎ
َوﻣﺨﻠﱢـﺼﻨـﺎ ﻳﺴــﻮع
.اﻟﻤﺴﻴــﺢ
ﺖ
َ هــﺬا اﻟــﺬي ﺧَـﻠﻘ ْـ
 ﻣـﺎ ﻳُــ ﱠﺮى،ﻞ ﺏﻪ
اﻟﻜـ ﱠ
.وﻣـﺎ ﻻ ﻳُـــ ﱠﺮى
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die gezeten is op de
troon van Zijn glorie,
en die wordt aanbeden
door
alle
heilige
machten.

V/ethemci hijen pi;yronoc ;nte pef;wou: v/;etououwst ;mmof hiten
jom niben ;eyouab.

Diaken:
U die zitten, sta op.

Pidiakwn:
;I kay/meni ;nacy/te.

Celebrant:
U, voor wie staan de
engelen en de aartsengelen, de vorstendommen en machten,
de tronen, de heerschappijen en de krachten.

Pi;precbuteroc:
V/;etou;ohi ;eratou nahraf: ;nje ni;aggeloc:
nem niar,/aggeloc: niar,/: niexouci;a: ni;yronoc: nimet[oic: nijom.

Diaken:
Richt uw blik naar het
oosten.

Pidiakwn:
Ic ;anatolac ;ble'ate.

Celebrant:
U bent het die
omringd wordt door
de Cherubim vol ogen
en de Serafim met zes
vleugels, die U aldoor
zonder
ophouden
loven, uitroepend:

Pi;precbuteroc:
;Nyok gar pe ;etou;ohi
;eratou ;mpekkw]: ;nje
ni<eroubim eymeh ;mbal
nem niCeravim na picoou
;ntenh: euerhumnoc qen
oumoun ;ebol ;nat,arwou eujw ;mmoc.

Diaken:

Pidiakwn:
;Proc,wmen.

Laat ons aandachtig zijn.

ﺲ ﻋﻠﻰ آـﺮﺱﻲ
ُ اﻟﺠﺎﻟ
 اﻟﻤﺴﺠـﻮ ُد ﻟـﻪ،ﻣﺠـﺪﻩ
ت
ِ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻘــﻮا
.اﻟﻤﻘــﺪﺱـــﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.س ِﻗﻔُــﻮا
ُ أﻳﻬـﺎ اﻟﺠﻠـﻮ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻒ أﻣﺎ َﻣﻪ
ُ اﻟـــﺬي ﻳﻘــ
اﻟﻤﻼﺋﻜــ ُﺔ ورؤﺱـﺎ ُء
ت
ُ  واﻟﺮﺋﺎﺱﺎ،اﻟﻤﻼﺋﻜ ُﺔ
ﻲ
ُ ت واﻟﻜﺮاﺱ
ُ واﻟﺴﻠﻄـﺎ

ت
ُ ت واﻟﻘﻮا
ُ واﻟﺮﺏﻮﺏﻴﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ق
ِ اﻟﺸـــﺮ

وإﻟﻰ
.اﻧـﻈـــﺮوا

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻒ
ُ ﺖ هـﻮ اﻟـﺬي ﻳﻘـ
َ أﻧـ
ﻚ اﻟﺸﺎروﺏﻴـﻢ
َ ﺣــﻮﻟَـ
،ًاﻟﻤﻤﺘﻠﺌـﻮن أﻋﻴﻨـــﺎ
واﻟﺴﺎراﻓﻴﻢ ذوو اﻟﺴﺘـ ِﺔ
ن
َ  ﻳﺴﺒﺤـﻮ،اﻷﺟﻨﺤــﺔ
ﻋﻠﻲ اﻟـﺪوام ﺏﻐﻴــﺮ
:ت ﻗـﺎﺋـﻠﻴــﻦ
ٍ ﺱﻜـــﻮ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
.ﻧﻨﺼﺖ
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De Liturgie van St. Basilius – Aspasmos Watos

De gelovigen kunnen de volgende korte
Aspasmos Watos hymne zingen:

Gelovigen:
De Cherubim aanbidden U en de Serafim
verheerlijken U en
roepen uit, zeggende:
“Heilig, heilig, heilig
is de Heer der heerscharen. Hemel en
aarde zijn vol van Uw
heilige glorie."

ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌـﺐ هــﺬا اﻷﺱﺒﺴﻤﺲ اﻟــﻮاﻃـﺲ
:()ﺱﻨــﻮي ﻣﺨﺘﺼــﺮ

Pilaoc:
Ni<eroubim ceouwst
;mmok: nem niCeravim
ce];wou nak: euws ;ebol
eujw ;mmoc:
Je ;agioc ;agioc ;agioc:
Kurioc cabawy: ;pl/r/c
;o ouranoc ke ;/ g/: t/c
;agiac cou dox/c.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ن
َ اﻟﺸﺎروﺏﻴـﻢ ﻳﺴﺠـﺪو
ﻚ واﻟﺴـﺎراﻓﻴـــﻢ
َ ﻟـ
ﻳﻤﺠﺪوﻧَـﻚ ﺹﺎرﺧﻴـﻦ
:ﻗـﺎﺋﻠﻴــﻦ
س
ٌ س ﻗﺪو
ٌ س ﻗﺪو
ٌ "ﻗﺪو
.اﻟﺼﺒـﺎؤوت
ب
ُ ر
ض
ُ اﻟﺴﻤـــﺎ ُء واﻷر
ن ﻣــــﻦ
ِ ﻣﻤﻠــﻮءﺗــــﺎ
".ﻣﺠـــ ِﺪك اﻷﻗـــﺪس

De gelovigen kunnen de volgende
Aspasmos Watos hymne zingen op de
gewone dagen van het jaar of een andere
hymne, afhankelijk van het feest en het
seizoen van het jaar.

أو ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌـــﺐ هــﺬا اﻷﺱﺒﺴﻤﺲ
اﻟــﻮاﻃﺲ ﺏﺎﻟﻠﺤـﻦ )ﺱـﻮاء ﻓﻲ اﻷﻳـﺎم
اﻟﺴﻨـﻮي أو ﻣـﺎ ﻳﻮاﻓــﻖ ﻏﻴـﺮ ذﻟـﻚ ﻓﻲ
(اﻷﻋﻴـﺎد أو اﻟﻤﻨـﺎﺱﺒــﺎت اﻷﺧـﺮى

Aspasmos Watos

اﻷﺱﺒﺴﻤﺲ اﻟــﻮاﻃـﺲ

Gelovigen:
O Heer God der
machten, keer toch
weder, aanschouw uit
de hemel en zie; en sla
acht op deze wijnstok,
herstel en bevestig
haar, deze die Uw rechterhand geplant heeft.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, (zegen het
zaad en het kruid)*

Pilaoc:
;P_ ;Vnou] ;nte nijom:
kotk ouoh joust
;ebolqen ;tve: ;anau
ouoh jem;psini ;ntaibw
;n;aloli: cebtwtc ouoh
cemn/tc yai ;etac[oc
;nje tekou;i nam.
All/louia

all/louia

all/louia: (;cmou ;enici]
nem nicim):

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ب إﻟ ُﻪ
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮ
 ارﺟــﻊ،ت
ِ اﻟﻘــــﻮا
،واﻃﻠــﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻤـﺎ ِء
اﻧﻈـﺮ وﺗﻌﻬـﺪ هـﺬﻩ
 أﺹﻠﺤﻬـﺎ،اﻟﻜـــﺮﻣـﺔ
 هــﺬﻩ اﻟﺘﻲ،وﺛﺒﺘﻬــﺎ
.ﻚ
َ ﻏــﺮﺱﺘﻬـﺎ ﻳﻤﻴـﻨُـ
، هﻠـﻠﻴـﻠـﻮﻳﺎ،هﻠـﻠﻴـﻠـﻮﻳﺎ
 )ﺏــﺎرك،هﻠـﻠﻴـﻠـﻮﻳـﺎ
*(اﻟـــﺰروع واﻟﻌﺸﺐ

 اﻷﺱﺒﺴﻤـﺲ اﻟـﻮاﻃـﺲ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

en moge Uw genade
en vrede een vesting
zijn voor Uw volk.
Heilig, heilig, heilig is
de Heer der heerscharen. Hemel en
aarde zijn vol van Uw
heilige glorie.

mare
peknai
nem
tekhir/n/: oi ;ncobt
;mpeklaoc.
;Agioc ;agioc ;agioc:
Kurioc cabawy: ;pl/r/c
;o ouranoc ke ;/ g/: t/c
;agiac cou dox/c.

*Van 12 Baoena tot 9 Baba (19 juni-19/20
oktober) wordt het volgende gezongen:

Zegen de wateren van
de rivieren.

Zegen het zaad en het
kruid.

Zegen
de
winden.

hemel-

ﺏــﺎرك ﻣﻴــﺎ َﻩ اﻟﻨﻬــ ِﺮ

 أآﺘـﻮﺏـﺮ19)  ﻃــﻮﺏـﻪ10  ﺏـﺎﺏـﻪ إﻟﻰ10 *ﻣـﻦ
: ﻳﻨـﺎﻳـﺮ( ﻳﻘـﺎل ﻷﺟﻞ اﻟــﺰروع19/18 إﻟﻰ

;cmou ;enici] nem nicim.

*Van 11 Toeba tot 11 Baoena (18/19 januari18 juni) wordt het volgende gezongen:

رﺣﻤﺘُــﻚ
ﻓﻠﺘﻜـﻦ
وﺱﻼ ُﻣــﻚ ﺣﺼﻨــًﺎ
.ﻟﺸﻌﺒِــﻚ
س
ٌ س ﻗﺪو
ٌ س ﻗﺪو
ٌ ﻗﺪو
.اﻟﺼﺒـﺎؤوت
ب
ُ ر
ض
ُ اﻟﺴﻤـــﺎ ُء واﻷر
ن ﻣــــﻦ
ِ ﻣﻤﻠــﻮءﺗــــﺎ
.ﻣﺠـــ ِﺪك اﻷﻗـــﺪس

 ﻳـﻮﻧﻴـﻪ إﻟﻰ19)  ﺏـﺎﺏـﺔ9  ﺏـﺆوﻧﺔ إﻟﻰ12 *ﻣـﻦ
( أآﺘـﻮﺏـﺮ( )ﻓﻲ أﻳـﺎم اﻟﻨﻬـﺮ ﻳﻘـﻮﻟـﻮن20/19

;cmou ;enimwou ;m;viaro.

*Van 10 Baba tot 10 Toeba (20/21 oktober18/19 januari) wordt het volgende gezongen:
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َﺏــــﺎرك اﻟــــﺰروع
.ﺐ
َ و اﻟﻌﺸـــ

 ﻳﻨـﺎﻳـﺮ19/18)  ﺏﺆوﻧـﺔ11  ﻃـﻮﺏﻪ إﻟﻰ11 *ﻣﻦ
( ﻳـﻮﻧﻴـﻪ( )ﻓﻲ أﻳﺎم اﻷﺛﻤـﺎر ﻳﻘـﻮﻟﻮن18 إﻟﻰ

;cmou ;eni;a/r ;nte ;tve.

ﺏـــﺎرك أهــــﻮﻳــــ َﺔ
.اﻟﺴﻤـﺎ ِء

###
De celebrant legt het velum dat op zijn
linkerhand ligt, neer op het altaar. Hij neemt
het velum van zijn rechterhand in zijn
linkerhand. Dan neemt hij in zijn
rechterhand het velum dat op de kelk ligt en
maakt daarmee driemaal een kruisteken.

وﺏﻌـﺪ هـﺬا ﻳﻀـﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻠﻔـﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻲ
 وﻳﺄﺧـﺬ،ﻋﻠﻲ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﺴـﺮى ﻋﻠﻲ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
اﻟﻠﻔـﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻲ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ وﻳﻀﻌـﻬـﺎ
 ﺛـﻢ ﻳﺄﺧـﺬ اﻟﻠﻔﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻲ.ﻋﻠﻲ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﺴـﺮى
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺄس ﺏﻴـﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ وﻳـﺮﺵـﻢ ﺏﻬـﺎ
:ﺛــﻼﺛـﺔ رﺵــﻮم
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De Liturgie van St. Basilius – Heilig, heilig, heilig

Hij neemt het kruis en maakt het eerste
kruisteken over zichzelf, terwijl hij naar het
oosten kijkt. Het tweede kruisteken maakt
hij over de dienaars aan zijn rechterkant.
Het derde kruisteken maakt hij over de
gelovigen, richting het westen. Bij ieder
kruisteken zegt hij ;agioc (heilig).

Heilig, heilig, heilig
bent U in waarheid, o
Heer onze God,
die ons heeft gevormd,
geschapen en geplaatst
in het paradijs van de
vreugde.
Toen wij Uw gebod
overtreden hebben, verleid door de slang, zijn
wij gevallen, hebben
wij het eeuwige leven
verloren en zijn wij
verbannen uit het paradijs van de vreugde.
U hebt ons niet
verlaten tot het einde
toe, maar U heeft ons
aldoor bezocht door
Uw heilige profeten.
En aan het einde der
dagen bent U aan ons
verschenen, wij, die
gezeten waren in de
duisternis
en
de
schaduw van de dood,

ﻳـﺄﺧـﺬ اﻟﺼﻠﻴـﺐ وﻳـﺮﺵـﻢ أول رﺵـﻢ ﻋﻠﻰ
 واﻟﺜـﺎﻧﻲ،ذاﺗـﻪ وهـﻮ ﻣﺘﺠـﻪ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق
 واﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻋﻠﻰ،ﻋﻠﻰ اﻟﺨــﺪام ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨـﻪ
ﻞ رﺵــﻢ
اﻟﺸﻌــﺐ إﻟﻰ اﻟﻐــﺮب وﻓﻲ آـ ﱢ
:"ﻳﻘـــﻮل" ﺁﺟﻴــﻮس

<ouab ;,ouab ;,ouab
qen
oumeym/i
P_
Pennou].
V/;etafer;plazin ;mmon:
ouoh afyamion: ouoh
af,an qen piparadicoc
;nte ;pounof.
Qen
;pjin;yrenerparabenin de ;ntekentol/:
hiten ];apat/ ;nte
pihof: anhei ;ebolqen
piwnq ;n;eneh: ouoh
auerexorizin ;mmon ;ebolqen piparadicoc ;nte
;pounof.
;Mpek,an ;ncwk on sa
;ebol: alla akjempensini qen oumoun
;ebol hiten nek;prov/t/c ;eyouau.
Ouoh qen ;tqa;e ;nte
ni;ehoou akouwnh nan
;ebol: ;anon qa n/ethemci qen ;p,aki nem
;tq/ibi ;m;vmou.

،س
ٌ  ﻗــــﺪو،س
ٌ ﻗــــﺪو
 ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘـ ِﺔ،س
ٌ ﻗـــﺪو
.ب إﻟﻬﻨـــﺎ
ُ أﻳﻬﺎ اﻟـﺮ
ﺟﺒـﻠﻨَـﺎ وﺧﻠﻘَـﻨَـﺎ
َ اﻟـﺬي
ﻓﻲ
ووﺿﻌَـﻨــــﺎ
.ﻓــﺮدوسِ اﻟﻨﻌﻴـــ ِﻢ

وﻋﻨـﺪﻣـــﺎ ﺧــﺎﻟﻔﻨــﺎ
ﻚ ﺏﻐــﻮاﻳـــ ِﺔ
َ وﺹﻴﺘَــ
 ﺱﻘﻄﻨـﺎ ﻣﻦ،اﻟﺤﻴــ ِﺔ
،اﻟﺤﻴــﺎ ِة اﻷﺏــﺪﻳـ ِﺔ
ﻣــﻦ
وﻧُـﻔـﻴﻨــﺎ
.س اﻟﻨﻌﻴـــ ِﻢ
ِ ﻓـﺮدو
ﻚ
َ ﻟـﻢ ﺗﺘـﺮآﻨـﺎ ﻋﻨـ
،أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻀﺎ ِء
ﺏــﻞ ﺗﻌﻬﺪﺗﱠـﻨـﺎ داﺋﻤــًﺎ
.ﺏﺄﻧﺒﻴﺎﺋِـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ

وﻓﻲ أﺧـــﺮِ اﻷﻳــﺎم
،ﻟﻨـﺎ
ت
َ ﻇﻬـــﺮ
 اﻟﺠﻠـــــﻮس،ﻧﺤـﻦ
ِﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤـ ِﺔ وﻇــﻼل
ِاﻟﻤـــﻮت

 ﺗﺠﺴــﺪ وﺗــﺄﻧـﺲ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

door Uw Eniggeboren
Zoon, onze Heer, God
en Verlosser Jezus
Christus.
Hij, die van de Heilige
Geest en uit de
Maagd, de Heilige
Maria…

Gelovigen:
Amen.

Hiten
pekmonogen/c
;nS/ri Pen_: ouoh
Pennou] ouoh Pen|c|w|r
I|/|c P|,|c.
Vai ;ete ;ebolqen Pi|p|n|a
;eyouab: nem ;ebolqen
]paryenoc
;eyouab
Mari;a.
Pilaoc:
8Am/n.

De diaken brengt het wierookvat bij de
celebrant, die er een lepel wierook in doet.

Celebrant:
…het vlees heeft aangenomen en is mens
geworden. Hij heeft
ons de wegen van de
verlossing geleerd.
Hij heeft ons begenadigd met de geboorte
van boven door het
water en de Geest.
Hij heeft ons voor
Zichzelf
tot
een
verenigd volk gemaakt
en heeft ons geheiligd
door Uw Heilige Geest.

219

ﻚ اﻟــﻮﺣﻴـــﺪ
َ ﺏﺈﺏﻨـﱢـ
، رﺏَـﻨـــﺎ،اﻟﺠﻨـﺲ
وإﻟﻬﻨـــﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨَـﺎ
،ع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
َ ﻳﺴـــﻮ
هـﺬا اﻟـــﺬي ﻣــﻦ
اﻟﻘــﺪس
اﻟـــﺮوح
اﻟﻌـــﺬرا ِء
وﻣـﻦ
.اﻟﻘـﺪﻳﺴـ ِﺔ ﻣــﺮﻳــﻢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴــﻦ
ﻳُـﻘـــﺪم اﻟﺸﻤــﺎس اﻟﻤﺠﻤـــــﺮة ﻟﻠﻜﺎهـــﻦ
.ﻓﻴﻀـﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﻳـــﺪ ﺏﺨــﻮر

Pi;precbuteroc:
Af[icarx ouoh aferrwmi: ouoh af;tcabon
;ehanmwit ;nte pioujai.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـــﻦ
،ﺲ
َ ﺗﺠﺴــﺪَ وﺗـﺄﻧــ
ق
َ ﻃـــﺮ
ُ
وﻋﻠﻤﻨَــﺎ
.ص
ِ اﻟﺨـــــﻼ

;Eafer,arizecye
nan
;mpimici pi ;ebol ;m;pswi
hiten oumwou nem
ou;pneuma.
Afaiten naf ;noulaoc
efyou/t: af;yrenswpi
enouab: hiten pek
Pneuma ;eyouab.

وأﻧﻌــﻢ ﻟﻨــﺎ ﺏﺎﻟﻤﻴـﻼد
اﻟــﺬي ﻣــﻦ ﻓـــﻮق
ﺏـﻮاﺱﻄـــ ِﺔ اﻟﻤـــﺎ ِء
.واﻟـــﺮوح
وﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻟـﻪ ﺵﻌﺒــًﺎ
 وﺹﻴـﺮﻧـﺎ،ﻣﺠﺘﻤﻌــًﺎ
ﻚ
َ ﺣـ
ِ أﻃﻬـــﺎرًا ﺏــﺮو
.اﻟﻘــﺪوس
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De Liturgie van St. Basilius – Hij is verrezen uit de dood

Hij, die de zijnen in de
wereld zo heeft liefgehad, dat Hij Zichzelf
als een losprijs voor
ons heeft overgeleverd
aan de dood, die over
ons heerste, waardoor
wij gebonden waren
en verkocht wegens
onze zonden.
Hij is afgedaald naar
het dodenrijk door het
kruis.

Vai ;etafmenre n/;ete
nouf etqen pikocmoc:
aft/if ;mmin ;mmof ;ncw]
qaron: ;e;vmou etoi
;nouro ;e;hr/i ejwn: vai
;enau;amoni ;mmon ;ebol
hitotf: entoi ;ebol
hiten nennobi.

ﺐ
َ هـﺬا اﻟـﺬي أﺣـ
ﻦ ﻓﻲ
َ ﺧﺎﺹﺘَـﻪ اﻟـﺬﻳــ
 وأﺱﻠﱠـﻢ ذاﺗـ ُﻪ،اﻟﻌﺎﻟـ ِﻢ
 إﻟﻰ،ﻓــﺪا ًء ﻋﻨـﺎ
ﻚ
َ اﻟﻤـﻮت اﻟـﺬي ﺗﻤﻠـ
 هـﺬا اﻟـﺬي آﻨﺎ،ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻦ
َ ﺴﻜﻴـﻦ ﺏﻪ ﻣﺒﻴﻌﻴـ
َ ُﻣﻤ
.ﻞ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ
ِ ﻣـﻦ ِﻗﱢـ َﺒـ

Afsenaf ;epec/t ;e;amen]
;ebol
hiten
pi;ctauroc.

ل إﻟﻰ اﻟﺠﺤﻴـ ِﻢ
َ ﻧــﺰ
.ﺐ
ِ ﻣﻦ ﻗِـ َﺒـﻞ اﻟﺼﻠﻴـ

Gelovigen:
Amen, dat geloof ik.

Pilaoc:
;Am/n ]nah].

Celebrant:
Hij is verrezen uit de
dood op de derde dag,

Pi;precbuteroc:
Aftwnf ;ebolqen n/ey
mwout: qen pi;ehoou
;mmahsomt.
Afsenaf ;e;pswi ;eniv/ou;i: afhemci catekou;inam ;Viwt.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ت
ِ وﻗـﺎ َم ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮا
،ﻓﻲ اﻟﻴـﻮ ِم اﻟﺜﺎﻟـﺚ

; afyws ;nouehoou ;n]E
sebi;w: vai ;etefnaouwnh ;ebol ;nq/tf:
;e]hap ;e]oikoumen/ qen
oudike;ocun/:
ouoh
;fna] ;mpiouai piouai
kata nef;hb/ou;i.

ﻳـﻮﻣــًﺎ
ورﺱــــ َﻢ
 هـﺬا اﻟـﺬي،ﻟﻠﻤﺠﺎزا ِة
ﻦ
َ ﻳﻈ َﻬــ ُﺮ ﻓﻴـﻪ ﻟﻴﺪﻳـ
،ل
ِ اﻟﻤﺴﻜُــﻮﻧَـ َﺔ ﺏﺎﻟﻌـﺪ
ﻞ واﺣـــ ٍﺪ
ﻲ آـ ﱠ
َ وﻳﻌﻄ
.آﻨﺤـــﻮ أﻋﻤـﺎﻟــ ِﻪ

is opgevaren naar de
hemel en is gezeten
aan Uw rechterhand, o
Vader.
Hij heeft de dag van de
vergelding vastgesteld,
waarop Hij zal terugkomen om de wereld
in gerechtigheid te
oordelen en een ieder
zal vergelden naar zijn
werken.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺣﻘــًﺎ أؤﻣــﻦ

ت
ِ وﺹ ِﻌ َﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﻮا
ﻚ
َ ﺲ ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨِــ
َ ﺟـﻠـ
َو
.ب
ُ أﻳﻬــــﺎ اﻵ
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Gelovigen:
Handel volgens Uw
genade, o Heer, en
niet naar onze zonden.

Pilaoc:
Kata to ;eleoc cou
Kuri;e: ke m/ kata tac
;amartiac ;/mwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
آــﺮﺣﻤﺘـﻚ ﻳــﺎرب
.وﻻ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ

###
De Gebeden der Instelling

اﻟﺼـﻠﻮات اﻟﺘـﺄﺱﻴﺴﻴـﺔ

(Heiliging)

()اﻟﺘﻘـﺪﻳــﺲ

De celebrant wijst met zijn handen eerst
naar het brood en dan naar de wijn. De
diaken brengt het wierookvat bij de
celebrant. Die legt de velums, die hij in zijn
handen had, op het altaar en bewierookt zijn
handen driemaal boven het wierookvat, als
voorbereiding op het aanraken van het Lam.
Hij bewierookt met zijn handen het brood
en de wijn, terwijl hij bidt:

ﻳﺸﻴـﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺒـﺰ ﺛـﻢ إﻟﻰ
 ﻳﻘـﺪم اﻟﺸﻤـﺎس اﻟﺨـﺪﻳـﻢ اﻟﻤﺠﻤـﺮة.اﻟﺨﻤـﺮ
 ﻳﺘـﺮك اﻟﻠﻔـﺎﻓﺘﻴـﻦ ﻣـﻦ ﻳـﺪﻳـﻪ.إﻟﻰ اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻋـﻠﻲ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ وﻳﺒﺨـﺮ ﻳـﺪﻳـﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﻤـﺮة
 إﺱﺘﻌـﺪادًا ﻹﻣﺴــﺎك ﻣـﺎ هـــﻮ.ﺛﻼﺛـﺔ دﻓــﻮع
ﻣـﻮﺿـﻮع ﻗـﺪاﻣـﻪ )أي اﻟﺤﻤــﻞ( وﺣﻤـﻠﻪ
 وﻳﺒﺨـﺮ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ اﻟﺨﺒـﺰ.ﻋـﻠﻲ ﻳـﺪﻳـﻪ
:ﻼ
ً  وأﺛﻨـﺎء ذﻟـﻚ ﻳﺼـﻠﻲ ﻗـﺎﺋـ،واﻟﺨﻤـﺮ

Celebrant:
Voor ons heeft Hij dit
grote Mysterie van de
godsvrucht ingesteld.

Pi;precbuteroc:
Af,w de nan ;e;qr/i
;mpainis] ;mmuct/rion
;nte ]meteuceb/c:

De celebrant neemt zijn handen gevuld met
wierook weg van het wierookvat en zegt:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺿــ َﻊ ﻟﻨـﺎ هــﺬا
َ وو
اﻟﺴــــ ﱠﺮ اﻟﻌﻈﻴـــــ َﻢ
.اﻟـــﺬي ﻟﻠﺘـﻘــﻮى

ﺛــﻢ ﻳـﺮﻓـﻊ ﻳـﺪﻳــﻪ ﻣـﻦ ﻓــﻮق اﻟﻤﺠﻤــﺮة
:ﺏـﺎﻟﺒﺨـﻮر وﻳﻘـﻮل

Want besloten hebbende zich aan de dood
uit te leveren voor het
leven van de wereld,

efy/s gar ;et/if ;e;vmou: qa ;pwnq ;mpikocmoc.

Gelovigen:
Wij geloven.

Pilaoc:
Picteu;omen.

ﻷﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ هـﻮ راﺱـ ٌﻢ
ت
ِ ﺴﻪ ﻟﻠﻤﻮ
َ ﺴﻠ َﻢ ﻧﻔ
َ أن ُﻳ
.ﻋـﻦ ﺣﻴـﺎ ِة اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻦ
ُ ﻧـﺆﻣــ
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De celebrant neemt het brood in zijn
linkerhand, neemt het velum dat onder het
brood lag van de pateen, kust het en legt het
op het altaar en bidt:

 وﻳــﺮﻓـﻊ،ﻳﺄﺧــﺬ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺨﺒــﺰ ﻋﻠﻰ ﻳـﺪﻳــﻪ
 وﻳﻘﺒﻠﻬــﺎ،اﻟﻠﻔـﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘـﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ
:ﺏﻔﻴـﻪ وﻳﺘـﺮآﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤـﺬﺏــﺢ وهـﻮ ﻳﻘــــﻮل

Celebrant:
nam Hij een brood in
Zijn heilige, reine,
smetteloze, gezegende
en
levendmakende
handen.

Pi;precbuteroc:
Af[i
;nouwik
;ejen
nefjij ;eyouab: ;nata[ni
ouoh ;natywleb: ouoh
;mmakarion: ouoh ;nreftanqo.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
أﺧــﺬ ﺧُـﺒــﺰًا ﻋـﻠﻰ
،ﻦ
ِ ﻳـﺪﻳــ ِﻪ اﻟﻄﺎهـﺮﺗﻴــ
ﺐ وﻻ
ٍ اﻟﻠﺘﻴـﻦ ﺏﻼ ﻋﻴـ
ﻦ
ِ ﺲ اﻟﻄـﻮﺏﺎوﻳﺘﻴــ
ٍ دﻧـ
.ﻦ
ِ اﻟﻤﺤﻴـﻴﺘﻴــ

Gelovigen:
Wij geloven dat dit
waarlijk zo is. Amen.

Pilaoc:
Tennah] je vai pe qen
oumeym/i: ;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻦ أن هـﺬا هــﻮ
ُ ﻧﺆﻣـ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘـ ِﺔ

De celebrant legt zijn rechterhand op het
brood, dat in zijn linkerhand is. Hij slaat de
ogen op en bidt:

Celebrant:
Hij sloeg zijn ogen op
naar de hemel, naar U,
o God, Zijn Vader en
Meester van iedereen.

Pi;precbuteroc:
Afjoust ;e;pswi ;e;tve
harok: v/;ete vwf ;niwt
V] ouoh ;vn/b ;nte ouon
niben.

De celebrant maakt driemaal met zijn
vinger het kruisteken waarbij de gelovigen
iedere keer met “amen” antwoorden. Bij het
eerste kruisteken zegt hij:

En nadat
gedankt,
Gelovigen:
Amen.

Hij

had

ﻳﻀﻊ اﻟﻜﺎهـﻦ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﻤـﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒــﺰ
اﻟـﺬي ﻋﻠﻰ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﺴـﺮى وﻳﺮﻓـﻊ ﻧﻈـﺮﻩ إﻟﻰ
:ﻓـﻮق وﻳﻘـﻮل

ﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺨﺒـﺰ ﺏﺈﺹﺒﻌـﻪ ﺏﻤﺜـﺎل
 وﻓﻲ آـﻞ رﺵـــﻢ،اﻟﺼﻠﻴــﺐ ﺛـﻼﺛـﺔ رﺵــﻮم
“ ﻳﺠـﺎوﺏــﻪ اﻟﺸﻌــﺐ ﻗـﺎﺋـﻠـﻴـﻦ ” ﺁﻣﻴــــﻦ
:أول رﺵـﻢ ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

;Etafsep;hmot.
Pilaoc:
;Am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وﻧﻈــﺮَ إﻟﻰ ﻓـﻮق
ﻚ
َ  إﻟﻴـ،ﻧﺤــﻮ اﻟﺴﻤﺎ ِء
ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ أﺏـﺎ ُﻩ وﺱ ﱢﻴــ َﺪ
.ﻞ أﺣـــ ٍﺪ
آـ ﱠ

.وﺵَـﻜـَـ َﺮ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴـﻦ

( اﻟﺘـﻘــﺪﻳـﺲ )اﻟــﺮﺵــﻮﻣــﺎت- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
Bij het tweede kruisteken zegt hij:

:ﺛـﺎﻥـﻲ رﺵــﻢ ﻳﻘــﻮل

zegende Hij het.

Af;cmou ;erof.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
;Am/n.

:ﺛــﺎﻟـﺚ رﺵــﻢ ﻳﻘــﻮل

En heiligde het.

Afer;agi;azin ;mmof.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
;Am/n.
Picteuomen ke ;omologoumen ke doxazomen.

De celebrant verdeelt het offerbrood in twee
delen van boven naar beneden, zonder de
Despotikon te raken, eenderde rechts, en
tweederde links. Hij verdeelt het
voorzichtig met de duim en niet met de
nagel, zonder het linker- en rechterdeel van
elkaar te scheiden en bidt:

Celebrant:
Hij brak het en gaf het
aan de zijnen, de heilige
discipelen en reine
apostelen, zeggende:
“Neemt, eet hiervan
gij allen. Want dit is
mijn Lichaam,

.وﺏﺎ َرآَــﻪ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴـﻦ

Bij het derde kruisteken zegt hij:

Wij geloven en belijden
en verheerlijken.
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.وﻗـ ﱠﺪﺱَــﻪ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴـﻦ
ف
ُ ﻦ وﻧﻌﺘــﺮ
ُ ﻧـــﺆﻣـ
.وﻧﻤﺠﱢـــ ُﺪ

ﺛـﻢ ﻳﻘﺴـﻢ اﻟﻘـﺮﺏـﺎﻧـﺔ ﺛﻠﺜﻴـﻦ وﺛﻠﺜـ ًﺎ ﺏﻠﻄـﻒ ﻣـﻦ
 وﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ،ﻏﻴـﺮ ﻓﺼـﻞ ﺏﻌﻀﻬﻤـﺎ ﻣﻦ ﺏﻌﺾ
،أن ﻳﻤـﺲ اﻷﺱﺒـﺎدﻳﻘـﻮن اﻟـﺬي ﻓﻲ وﺱﻄﻬـﺎ
وﻳﻜـﻮن اﻟﺜـﻠﺚ ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨـﻪ واﻟﺜـﻠﺜـﺎن ﻋـﻦ
 وﺗﻜـﻮن اﻟﻘﺴﻤـﺔ ﺏﺄﺹﺒﻌـﻪ اﻹﺏﻬـﺎم،ﻳﺴـﺎرﻩ
 وﺗﻜـﻮن اﻟﻘﺴﻤـﺔ ﻣـﻦ،اﻟﻴﻤﻨﻰ وﻟﻴـﺲ ﺏـﺎﻟﻈـﻔـﺮ
: ﻓﻴﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ وهـﻮ ﻳﻘـﻮل،ﻓـﻮق إﻟﻰ أﺱﻔـﻞ

Pi;precbuteroc:
Afvasf aft/if ;nn/;ete
nouf ;n;agioc ;mmay/t/c:
ouoh ;n;apoctoloc |e|y|u
efjw ;mmoc:
Je [i ouwm ;ebol ;nq/tf
t/rou: vai gar pe
pacwma.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
 وأﻋﻄــــﺎﻩ،وﻗﺴﱠﻤــﻪ
ﻟﺘﻼﻣﻴـــ ِﺬﻩ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
ﺱـﻠـﻪ اﻷﻃﻬــﺎر
ُ و ُر
:ﻼ
ً ﻗﺎﺋــ
"ﺧــﺬوا آﻠــﻮا ﻣﻨـﻪ
آُـﻠﻜـُـﻢ ﻷن هـﺬا
.هـــﻮ ﺟﺴـــﺪي
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Hier breekt de celebrant voorzichtig de top
en het onderste deel van het offerbrood met
zijn vingertoppen, zonder het volledig te
scheiden. Hij plaats het weer op de pateen,
reinigt zijn handen boven de pateen zodat
geen resten aan zijn handen blijven kleven
en kust het offerbrood. Hij bidt in de
tussentijd en zegt:

هﻬﻨـﺎ ﻳﻔـﺮق رأس اﻟﻘـﺮﺏـﺎﻧـﺔ وأﺱﻔﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ
ﻼ ﺏﺄﻃـﺮاف أﺹـﺎﺏﻌـﻪ ﺏﻠﻄـﻒ
ً ﻓـﻮق ﻗـﻠﻴ
، وﻳﻀﻌﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ،ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ ﻓﺼـﻞ
وﻳﻨﻈـﻒ ﻳـﺪﻳـﻪ داﺧـﻞ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ ﻟﺌـﻼ ﻳﻜـﻮن
 هـﻨـﺎ،ﻗـﺪ إﻟﺘﺼـﻖ ﺏﻬﻤـﺎ ﺵﺊ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮﺏـﺎﻧـﺔ
 ﻳﻔﻌـﻞ،أﻳﻀـًﺎ ﻳُـﻘﱢـﺒـﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻘـﺮﺏـﺎﻧـﺔ
:ذﻟـﻚ وهـﻮ ﻳﻘـﻮل

dat voor u en voor
velen gebroken zal
worden en gegeven tot
vergiffenis van de
zonden. Doet dit tot
mijn gedachtenis.”

;Etounavasf ;ejen y/nou nem hankem/s: ;ncet/if ;e;p,w ;ebol ;nte
ninobi: vai ;aritf ;epaer;vmeu;i.

اﻟــﺬي ُﻳﻘ ْـﺴَـ ُﻢ ﻋﻨﻜـﻢ
،آﺜﻴـﺮﻳــﻦ
وﻋـﻦ
ﻟﻤﻐﻔـــﺮ ِة
ﻳُﻌﻄﻰ
 هــﺬا،اﻟﺨﻄـﺎﻳــــﺎ
".إﺹﻨﻌــﻮﻩ ﻟـ ِﺬآـﺮي

Gelovigen:
Dit is waarlijk zo.
Amen.

Pilaoc:
Vai pe qen oumeym/i:
;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ِهـﺬا هـﻮ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ
.ﺁﻣﻴــﻦ

De celebrant gaat met de wijsvinger langs
de rand van de cuppa (de kom van de kelk),
terwijl hij zegt:

Celebrant:
Op gelijke wijze, na
het avondmaal, nam
Hij de kelk, mengde
wijn en water.

Pi;precbuteroc:
Pair/] on pike;avot
menenca pidipnon: afyotf ;ebolqen ou/rp nem
oumwou.

De celebrant maakt driemaal met zijn
vinger het kruisteken waarbij de gelovigen
iedere keer met “amen” antwoorden. Bij het
eerste kruisteken zegt hij:

En nadat
gedankt,

Hij

had

ﻳﻀﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓـﺔ اﻟﻜـﺄس
:وﻳﻤـﺮ ﺏﺄﺹﺒﻌـﻪ ﻋﻠﻰ ﺣـﺎﻓﺘـﻪ وﻳﻘــﻮل
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،س أﻳﻀًﺎ
ُ وهﻜـﺬا اﻟﻜﺄ
ﺟﻬـﺎ
َ  ﻣ َﺰ،ﺏﻌـ َﺪ اﻟﻌﺸﺎ ِء
.ﻣــﻦ ﺧﻤــ ٍﺮ وﻣـﺎ ٍء

ﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﻜﺎهــﻦ اﻟﻜـﺄس ﺏﺄﺹﺒﻌـﻪ ﺛـﻼث
رﺵــﻮم ﻣﺜـﺎل اﻟﺼﻠﻴـﺐ وﻳﺠـﺎوﺏـﻪ اﻟﺸﻌـﺐ
ﻼ ”ﺁﻣﻴـــﻦ“ وﻓـﻲ أول
ً ﻓﻲ آـﻞ ﻣـﺮة ﻗﺎﺋـ
:رﺵــﻢ ﻳﻘــﻮل

;Etafsep;hmot.

.وﺵﻜـَـ َﺮ
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( اﻟﺘـﻘــﺪﻳـﺲ )اﻟــﺮﺵــﻮﻣــﺎت- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
;Am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴـﻦ
:وﻓـﻲ ﺛـﺎﻧـﻲ رﺵــﻢ ﻳﻘــﻮل

Bij het tweede kruisteken zegt hij:

zegende Hij hem.

Af;cmou ;erof.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
;Am/n.

.وﺏﺎ َرآَـﻬـﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴـﻦ
:وﻓـﻲ ﺛـﺎﻟــﺚ رﺵــﻢ ﻳﻘــﻮل

Bij het derde kruisteken zegt hij:

En heiligde hem.

Afer;agi;azin ;mmof.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
;Am/n.
Ke palin picteuomen ke
;omologoumen ke doxazomen.

En eveneens geloven
en
belijden
en
verheerlijken wij.

De celebrant neemt de kelk bij de cuppa en
zegt:

Celebrant:
Hij proefde ervan en
gaf hem aan Zijn heilige discipelen en reine
apostelen, zeggende:

"Neemt en drinkt allen
hieruit,

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴـﻦ
ﻦ
ُ ﻧــﺆﻣــ
وأﻳﻀــًﺎ
.ف وﻧﻤﺠــ ُﺪ
ُ وﻧﻌﺘــﺮ

:ﻳﻤﺴـﻚ اﻟﻜﺎهــﻦ ﻓــﻢ اﻟﻜـﺄس ﺏﻴـﺪﻩ وﻳﻘـﻮل

Pi;precbuteroc:

Afjem]pi aft/if on
;nn/;ete
nouf
;n;agioc
;mmay/t/c: ouoh ;n;apoctoloc ;eyouab efjw ;mmoc.

De celebrant beweegt de kelk voorzichtig in
de vorm van een kruis, eerst naar het
westen, dan naar het oosten, dan naar het
noorden en tenslotte naar het zuiden, terwijl
hij zegt:

.وﻗَــ ﱠﺪﺱَـﻬـﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
 واﻋﻄــﺎهــــﺎ،ق
َ وذا
ﻟﺘــﻼﻣﻴـ ِﺬﻩ
أﻳﻀًﺎ
ﺱـﻠِــﻪ
ُ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴــﻦ و ُر
:ﻼ
ً اﻷﻃﻬـــﺎرِ ﻗﺎﺋـــ

،ﻳﺤــﺮك اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻜـﺄس ﻣﺜــﺎل اﻟﺼﻠﻴــﺐ
، أوﻻ ﺟﻬـﺔ اﻟﻐـﺮب،أي ﻳﻤﻴﻠﻬـﺎ ﺏﺎﺣﺘـﺮاس
، ﺛـﻢ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸﻤـﺎل،ﺛـﻢ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق
:وﺧﺘـﺎﻣـًﺎ ﺟﻬـﺔ اﻟﺠﻨــﻮب وهــﻮ ﻳﻘــﻮل

Je [i cw ;ebol ;nq/tf
t/rou.

"ﺧـُــﺬوا اﺵــﺮﺏــﻮا
.ﻣﻨﻬــﺎ آُـﻠُـﻜـُــــﻢ
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De Liturgie van St. Basilius – de Gebeden der Instelling (Heiliging)

De celebrant wijst met zijn handen naar de
kelk, en zegt:

ﺛــﻢ ﻳﺸﻴـﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺏﻴـﺪﻳــﻪ إﻟﻰ اﻟﻜـﺄس
:وﻳﻘــﻮل

want dit is mijn Bloed
van
het
nieuwe
verbond dat voor u en
voor velen vergoten
zal worden en gegeven
tot vergiffenis van de
zonden. Doet dit tot
mijn gedachtenis.”

Vai gar pe pa;cnof ;nte
]di;ay/k/ ;mberi: ;etounavonf
;ebol
;ejen
y/nou nem hankem/s:
;ncet/if ;e;p,w ;ebol ;nte
ninobi:
vai
;aritf
;epaer;vmeu;;i.

ن هـﺬا هــﻮ دﻣﻲ
ﻷﱠ
،اﻟـﺬي ﻟﻠﻌﻬـ ِﺪ اﻟﺠﺪﻳـ ِﺪ
ﻚ ﻋﻨﻜـﻢ
ُ اﻟـﺬي ُﻳﺴﻔـ
ﻦ
َ آﺜﻴــﺮﻳـ
وﻋــﻦ
ُﻳﻌﻄـَـﻲ ﻟﻤﻐـﻔــــﺮ ِة
 هــــﺬا.اﻟﺨﻄـﺎﻳـــــﺎ
".إﺹﻨﻌـﻮ ُﻩ ﻟـﺬآــﺮي

Gelovigen:
Dit
is
eveneens
waarlijk zo. Amen.

Pilaoc:
Vai on pe qen oumeym/i: ;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

De celebrant wijst met zijn handen naar het
Lichaam en zegt:

Celebrant:
Want zo dikwijls u
zult eten van dit
brood.

en zult drinken van
deze kelk,

8Eretenhiwis

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻞ ﻣـﺮ ٍة
ن آـ ﱠ
ﻷﱠ
ن ﻣـﻦ هـﺬا
َ ﺗﺄآُـﻠـﻮ
.اﻟﺨﺒـــ ِﺰ

ﺛــﻢ ﻳـﺸﻴــﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ إﻟﻰ اﻟﻜــﺄس
:وهــﻮ ﻳﻘـﻮل

Ouoh ;ntetencw ;ebolqen pai;avot vai:

De celebrant gaat verder en zegt:

zult u mijn dood
verkondigen,
mijn
verrijzenis belijden en
mij gedenken tot Ik
wederkom.

ﻳﺸﻴـﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺴـﺪ وهــﻮ
:ﻳﻘـﻮل

Pi;precbuteroc:
Cop gar niben ;etetennaouwm ;ebolqen paiwik
vai.

De celebrant wijst met zijn handen naar de
kelk en zegt:

وهــﺬا هــﻮ أﻳﻀــًﺎ
. ﺁﻣﻴــﻦ.ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘــ ِﺔ

ﻣـﻦ

ن
َ وﺗﺸــ َﺮﺏــﻮ
.س
ِ هــﺬﻩ اﻟﻜـــــﺄ

:ﻼ
ً ﺛــﻢ ﻳﻜﻤــﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻗــﺎﺋـــ

; pamou:
m
;eretener;omologin ;nta;anactacic:
;ereten;iri
;mpameu;i sa ];i.

ن ﺏﻤــﻮﺗﻲ
َ ﺗُـﺒﺸــﺮو
ن ﺏﻘﻴﺎﻣﺘﻲ
َ وﺗﻌﺘﺮﻓـﻮ
وﺗﺬآــﺮوﻧﻲ إﻟﻰ أن
.أﺟــﺊ

 ﺁﻣﻴـﻦ – ﺏﻤـﻮﺗـﻚ ﻳـﺎرب ﻧـﺒﺸــﺮ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gelovigen:
Amen, amen, amen.
Uw dood, o Heer,
verkondigen wij. Uw
heilige verrijzenis en
Uw opvaren naar de
hemelen belijden wij.
Wij loven U, wij
zegenen U, wij danken
U, o Heer. Wij smeken
U, o onze God.
Celebrant:
Terwijl wij Zijn heilig
lijden herdenken, Zijn
verrijzenis uit de
doden, Zijn hemelvaart en dat Hij
gezeten is aan Uw
rechterhand, o Vader,
en Zijn wederkomst
uit de hemel, vreeswekkend en vol glorie,
offeren wij U van Uw
gaven die U toebehoren, voor alles om
alles en in alles.

Diaken:
Aanbid God in eerbied
en vreze.

Pilaoc:
;Am/n ;am/n ;am/n: ton
yanaton cou Kuri;e kataggelomen: ke t/n
;agian cou ;anactacin ke
t/n ;anal/'in cou en
t/c ouranic ce ;omologoumen:
ce ;enoumen ce eulogoumen ci eu,arictoumen Kuri;e: ke de;omeya
cou ;o Yeoc ;/mwn.
Pi;precbuteroc:
En;iri oun hwn ;m;vmeu;i
;nnefqici eyouab: nem
pefjintwnf
;ebolqen
n/;eymwout: nem pefjinse ;e;pswi ;eniv/ou;i:
nem pefjinhemci catekou;inam ;Viwt.
Nem tefmah;cnou] ;mparoucia: eyn/ou ;ebolqen
niv/ou;i: etoi ;nho] ouoh
eymeh ;n;wou.
Tener;procverin nak ;nn/;ete nouk ;ndwron
;ebolqen n/;ete nouk:
kata hwb niben: nem
eybe hwb niben: nem qen
hwb niben.
Pidiakwn:
Ouwst ;mV] qen ouho]
nem ou;cyerter.
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﺁﻣﻴـﻦ ﺁﻣﻴـﻦ ﺁﻣﻴـﻦ
ب
ُ ﻚ ﻳــﺎر
َ ﺏﻤـﻮﺗِــــ
ﻚ
َ  وﺏﻘﻴـﺎﻣ ِﺘــ،ﻧﺒﺸـــﺮ
ك
َ ﺹﻌﻮ ِد
ُ  و،اﻟﻤﻘـﺪﺱ ِﺔ
،ت
ِ إﻟﻰ اﻟﺴﻤـــــﻮا
.ف
ُ ﻧﻌﺘــــﺮ
ﻚ
َ ﻚ ﻧﺒﺎ ِرآُــ
َ ﺤــ
ُ ﻧﺴ ﱢﺒ
،ب
ُ ك ﻳـﺎر
َ ﻧﺸﻜــُـﺮ
ﻚ
َ ع إﻟﻴـــــ
ُ وﻧﺘـﻀـﺮ
.ﻳﺎ إﻟ ُﻬﻨــﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻦ أﻳﻀـًﺎ
ُ ﻓﻔﻴﻤـﺎ ﻧﺤـ
ﻧﺼﻨ ُﻊ ِذآــ َﺮ ﺁﻻﻣـﻪ
 وﻗﻴﺎﻣﺘ ِﻪ ﻣﻦ،اﻟﻤﻘـﺪﺱ ِﺔ
 وﺹﻌـﻮ ﱢدﻩ،ت
ِ اﻷﻣـﻮا
،ت
ِ إﻟــﻰ اﻟﺴﻤــــــﻮا
ﻚ
َ وﺟﻠـﻮﺱـ ِﻪ ﻋـﻦ ﻳﻤﻴﻨ
.ب
ُ أﻳﻬـﺎ اﻵ
وﻇﻬــﻮر ِﻩ اﻟﺜــﺎﻧﻲ
،ت
ِ اﻵﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮا
اﻟﻤﺨــﻮف اﻟﻤﻤﻠــــﻮء
.ﻣﺠــــــﺪًا
َﻚ ﻗـﺮاﺏﻴﻨـﻚ
َ ب ﻟـ
ُ ﻧﻘـﺮ
 ﻋﻠﻰ،ﻚ
َ ﻣﻦ اﻟـﺬي ﻟـ
 وﻣـﻦ أﺟﻞ،ل
ٍ ﻞ ﺣﺎ
آﱢ
ﻞ
 وﻓـﻲ آـ ﱢ،ل
ٍ ﻞ ﺣﺎ
آﱢ
.ل
ٍ ﺣﺎ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ف
ٍ أﺱﺠـﺪوا ﻟﻠـﻪ ﺏﺨـﻮ
.ورﻋــــﺪ ٍة
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De Liturgie van St. Basilius – de Epiclese (Aanroeping)

De gelovigen knielen in eerbied, terwijl ze
met gebogen hoofd zingen:

Gelovigen:
Wij prijzen U, wij
zegenen U, wij dienen
U en aanbidden U.

Pilaoc:
Tenhwc ;erok ten;cmou
;erok tensemsi ;mmok
tenouwst ;mmok.

De celebrant knielt en met opgeheven
handen bidt hij in stilte het Gebed van de
Nederdaling van de Heilige Geest (de
Epiclese):

Celebrant:
En wij vragen U, o
Heer, onze God, wij
Uw
zondige
en
onwaardige dienaren,
wij aanbidden U in het
welbehagen van Uw
goedheid, dat Uw
Heilige Geest

ﻳﺴﺠــﺪ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸﻌــﺐ ﻟـﻠـﻪ وﻳﻘـﻮﻟـﻮن
:وهـﻢ ﻣﻄـﺎﻣﻨـﻮن رؤوﺱﻬــﻢ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻚ
َ ﻚ ﻧﺒــﺎرآـُـ
َ ﺤــ
ُ ﻧﺴﺒ
(ب
ُ ﻚ )ﻳـﺎر
َ ﻧﺨـﺪ ُﻣـــ
.ﻚ
َ ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟـــ

ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ أوﺵﻴـﺔ ﺣـﻠــﻮل اﻟـﺮوح
اﻟﻘــﺪس ﺱــﺮًا وهـﻮ ﺱـﺎﺟـﺪ وﺏـﺎﺱـﻂ
:ﻳـﺪﻳـﻪ

Pi;precbuteroc:
Ouoh ten]ho ;erok
P[oic Pennou]: ;anon
qa nirefnobi ouoh ;na
tem;psa ;n;ebiaik ;ntak.
Tenouws] ;mmok ;ebolhiten ;p]ma] ;nte tekmet;agayoc: eyre Pek;pneuma ;eyouab ;i ;e;qr/i.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ ﻚ أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮ
َ ﻧﺴـﺄﻟُـ
ك
َ ﻦ ﻋﺒﻴـ ُﺪ
ُ إﻟﻬﻨـﺎ ﻧﺤـ
ﻏﻴــ ُﺮ
،اﻟﺨﻄــﺎ ُة
.اﻟﻤﺴﺘﺤـﻘﻴـﻦ
ِﻚ ﺏﻤﺴــﺮة
َ ﻧﺴﺠـ ُﺪ ﻟــ
ﻞ
 ﻟﻴﺤـ ﱠ،ﻚ
َ ﺣــ
ِ ﺹﻼ
.س
ُ ﻚ اﻟﻘــﺪو
َ روﺣـــ

Hij wijst met zijn handen naar zichzelf en
ﻳﺸﻴـﺮ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ إﻟﻰ ذاﺗـﻪ ﺛـﻢ إﻟﻰ اﻟﻘـﺮاﺏﻴــﻦ
dan naar de offeranden die voor hem liggen
: اﻟﻤـﻮﺿـﻮﻋـﺔ أﻣـﺎﻣـﻪ و ﻳﻘــﻮل
en zegt:
moge neerdalen over ;ejwn nem ;ejen nai- ﻋﻠﻴﻨـﺎ وﻋـﻠـﻰ هــــﺬﻩ
ons en over deze dwron nai et,/ ;e;qr/i: ،اﻟﻘﺮاﺏﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
geplaatste offergaven, ouoh
;nteftoubwou: ،وُﻳﻄْﻬـِﺮهـﺎ وﻳﻨﻘـِﻠﻬـﺎ
om ze te zuiveren, te ouoh ;ntefouoybou ouoh
ْ و ُﻳ
veranderen en te open- ;ntefouonhou ;ebol eu- ﻈﻬِــﺮهــﺎ ﻗـُـ ْﺪﺱَــ ًﺎ
.َﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻚ
baren als een heiliging ouab
;nte n/eyouab
voor Uw heiligen.
;ntak.

Diaken:
Laat ons oplettend
zijn. Amen.

Pidiakwn:
;Proc,wmen: ;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
. ﺁﻣﻴـــﻦ.ﺖ
ُ ﻧُـﻨﺼ
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 ﺣـﻠـﻮل اﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪس- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
Allen heffen het hoofd, de celebrant maakt
driemaal het kruisteken over het brood dat
op de pateen ligt en roept:

Celebrant:
En dat Hij dit Brood
laat worden tot Zijn
Heilig Lichaam.

Pi;precbuteroc:
Ouoh paiwik men ;ntefaif ;ncwma efouab
;ntaf.

De gelovigen knielen en zeggen:

Gelovigen:
Dat geloof ik.

 وﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﻜـﺎهـﻦ.ﻳـﺮﻓـﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ رؤوﺱﻬـﻢ
اﻟﻘـﺮﺏـﺎن ﺛـﻼﺛـﺔ رﺵـﻮم وهـﻮ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻓﻲ
:اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ وﻳﺼـﺮخ وﻳﻘـﻮل

:ﻳﺴﺠــﺪ اﻟﺸﻌــﺐ وﻳﻘــﻮﻟـﻮن

Pilaoc:
}nah].

De celebrant heft zijn handen op en buigt
zijn hoofd voor de Heer en bidt in stilte:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻦ
ُ أؤﻣــ
ﻳﺒﺴـﻂ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪﻳـﻪ وﻳﺨﻀـﻊ ﺏـﺮأﺱـﻪ
:ًﻟﻠـﺮب وﻳﻘـﻮل ﺱـــﺮا

Celebrant:
Onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus,
gegeven tot vergiffenis
van de zonden, en ten
eeuwigen leven voor
hen, die deel hebben
aan Hem.

Pi;precbuteroc:
Pen_ ouoh Pennou]
ouoh Pencwt/r I/couc
Pi,rictoc.
Eu] ;mmof ;e;p,w ;ebol
;nte ninobi: nem ouwnq
;n;eneh ;nn/eyna[i ;ebol
;nq/tf.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
;Am/n.

De celebrant maakt driemaal het kruisteken
over de kelk en roept:

Celebrant:
En ook deze kelk tot
het Kostbaar Bloed van
Zijn nieuwe verbond.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وهـﺬا اﻟﺨﺒــ ُﺰ ﻳﺠﻌﻠـﻪ
.ﺟﺴـﺪًا ﻣﻘـﺪﺱـًﺎ ﻟـﻪ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وإﻟﻬﻨــــﺎ
رﺏﻨـــــﺎ
ع
َ وﻣﺨﻠﱢـﺼﻨـﺎ ﻳﺴــﻮ
ُﻳﻌﻄﻰ
،اﻟﻤﺴﻴــﺢ
،ﻟﻤﻐﻔــﺮة اﻟﺨﻄـﺎﻳــﺎ
وﺣﻴـﺎة أﺏﺪﻳــﺔ ﻟﻤـﻦ
.ﻳﺘﻨــﺎول ﻣﻨـــــﻪ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣـﻴـﻦ
ﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﻜـﺄس أﻳﻀـًﺎ ﺛـﻼﺛـﺔ
:رﺵـﻮم وﻳﺼـﺮخ وﻳﻘــﻮل

Pi;precbuteroc:
Ouoh pai;avot de on
;n;cnof eftai/out: ;nte
]di;ay/k/ ;mberi ;ntaf.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
س أﻳﻀًﺎ
ُ وهــﺬﻩ اﻟﻜـﺄ
دﻣــًﺎ آﺮﻳﻤــًﺎ ﻟﻠﻌﻬــﺪ
.اﻟﺠـﺪﻳــ ِﺪ اﻟــﺬي ﻟـﻪ
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:ﻳﺴﺠــﺪ اﻟﺸﻌــﺐ أﻳﻀـًﺎ وﻳﻘــﻮﻟـﻮن

De gelovigen knielen en zeggen:

Gelovigen:
Dat geloof ik eveneens.

Pilaoc:
Ke palin ]nah].ِ

De celebrant heft de handen op, buigt zijn
hoofd voor de Heer en bidt in stilte:

Celebrant:
Onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus,
gegeven tot vergiffenis
van de zonden, en ten
eeuwigen leven voor
hen, die deel hebben
aan Hem.

Gelovigen:
Amen.
Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
Heer ontferm U.

.أﻳﻀــًﺎ أؤﻣـــﻦ

ﻳﺒﺴـﻂ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪﻳـﻪ وﻳﺨﻀـﻊ ﺏـﺮأﺱـﻪ
:ًﻟﻠـﺮب وﻳﻘـﻮل ﺱـــﺮا

Pi;precbuteroc:
Pen_ ouoh Pennou]
ouoh Pencwt/r I/couc
Pi,rictoc.
Eu] ;mmof ;e;p,w ;ebol
;nte ninobi: nem ouwnq
;n;eneh ;nn/eyna[i ;ebol
;nq/tf.

Het brood is nu veranderd in het Lichaam
van Christus en de wijn in het Bloed van
Christus. Vanaf nu zal ieder kruisteken met
en door het Lichaam en Bloed worden
gedaan.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وإﻟﻬﻨــــﺎ
رﺏﻨـــــﺎ
ع
َ وﻣﺨﻠﱢـﺼﻨـﺎ ﻳﺴــﻮ
ُﻳﻌﻄﻰ
،اﻟﻤﺴﻴــﺢ
،ﻟﻤﻐﻔــﺮة اﻟﺨﻄـﺎﻳــﺎ
وﺣﻴـﺎة أﺏﺪﻳــﺔ ﻟﻤـﻦ
.ﻳﺘﻨــﺎول ﻣﻨـــــﻪ

اﻵن ﻗــﺪ ﺹــﺎر اﻟﻘـﺮﺏـﺎن ﺟﺴــﺪ
. واﻟﺨﻤــﺮ دم اﻟﻤﺴﻴـﺢ،اﻟﻤﺴﻴـﺢ
وﺹـﺎر رﺵﻤﻬﻤــﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺏﻌـﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ
.وﺏﻬﻤــﺎ

Pilaoc:
;Am/n.
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣـﻴـﻦ
ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
.ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
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( اﻷواﺵـﻲ اﻟﺼـﻐـﺎر )اﻟﺴـﻼم- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
De celebrant bedekt beide handen met een
velum en zegt:

Maak
ons
allen
waardig, onze Meester,
deel te hebben aan Uw
Heilige
Sacramenten
tot reiniging van onze
zielen, lichamen en
geesten,
opdat
wij
mogen
worden één lichaam en
één geest en wij een
deel en een erfdeel
mogen hebben met alle
heiligen, die U vanaf
het
begin
hebben
behaagd.

ﻳﻐﻄـﻲ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺏﻠﻔـﺎﻓـﺔ وﻳـﺪﻩ
:اﻟﻴﺴـﺮى ﺏﻠﻔـﺎﻓـﺔ أﺧـﺮى وﻳﻘـﻮل
;Ariten ;nem;psa t/ren إﺟﻌﻠﻨــﺎ ُﻣﺴﺘﺤﻘﻴـ َﻦ
Penn/b: ;e[i ;ebolqen  أن،آﻠﱢـﻨــﺎ ﻳﺎﺱﻴ َﺪﻧــﺎ
n/;;eyouab ;ntak: ;eou- ﻣـــﻦ
ل
َ ﻧﺘﻨــﺎو
toubo ;nte nen'u,/ ﻗُـﺪﺱـﺎﺗِــﻚ ﻃﻬــﺎر ًة
nem nencwma nem nen- ﻷﻧﻔﺴِﻨـــﺎ وأﺟﺴـﺎ ِدﻧـﺎ
;pneuma.
.ﺣﻨــﺎ
ِ وأروا

Hina ;ntenswpi ;noucwma ;nouwt: nem ou;pneuma ;nouwt: ;ntenjimi
;noumeroc nem ou;kl/roc:
nem n/ ;eyouab t/rou
;etauranak icjen ;p;eneh.

ن ﺟﺴـﺪًا
َ ﻟﻜﻲ ﻧﻜـﻮ
وروﺣـًﺎ
،واﺣـﺪًا
واﺣـﺪًا وﻧﺠـ َﺪ ﻧﺼﻴﺒـًﺎ
وﻣﻴﺮاﺛـًﺎ ﻣـﻊ ﺟﻤﻴــﻊ
اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴـﻦ اﻟــﺬﻳـﻦ
.ك ُﻣﻨـ ُﺬ اﻟﺒـﺪ ِء
َ أرﺿ ْﻮ

###
De zeven Kleine Voorbeden اﻟﺴﺒﻊ أواﺵـﻲ اﻟﺼﻐـــﺎر
Celebrant:
Gedenk o Heer, de
vrede van Uw Ene,
Enige, Heilige, Universele en Apostolische
Kerk.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;n]hir/n/
;nte tekou;i ;mmauatc
;eyouab: ;nkayolik/ ;n;apoctolik/ ;nekkl/ci;a.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب ﺱـﻼ َم
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
،ﻚ اﻟـﻮاﺣـﺪة
َ آﻨﻴﺴ ِﺘــ
،اﻟـﻮﺣﻴـﺪ ِة اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ
.اﻟﺠﺎﻣﻌـ ِﺔ اﻟـﺮﺱﻮﻟﻴـ ِﺔ

Diaken:
Bid voor de vrede van
de
Ene,
Heilige,
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk
van God.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
;ir/n/c: t/c ;agiac mon/c
kayolik/c ke ;apoctolik/c: oryodoxou tou
Yeou ekkl/ciac.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﻞ ﺱﻼ ِم
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟ
اﻟـﻮاﺣـﺪ ِة اﻟﻤﻘـﺪﺱــ ِﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌــ ِﺔ اﻟـﺮﺱـﻮﻟﻴ ِﺔ
آﻨــﻴــﺴـــ ِﺔ اﻟﻠـــﻪ
.اﻷرﺛـﻮذآﺴﻴـﺔ
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Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

###
De celebrant wijst met zijn handen eerst
naar het Bloed en dan naar het Lichaam en
bidt.

Celebrant:
Deze Kerk die U
zichzelf door het
Kostbaar Bloed van
Uw Gezalfde verworven hebt, bewaar haar
en al haar orthodoxe
bisschoppen in vrede.
Gedenk, o Heer, allereerst onze gezegende
vader, de eerbiedwaardige aartsbisschop,
onze patriarch, abba…

Pi;precbuteroc:
Yai etak;jvoc nak
;ebolhiten pi;cnof ettai/out ;nte Pek;,rictoc.
;Areh ;eroc qen ouhir/n/: nem ni;epickopoc t/rou ;noryodoxoc ;ete
;nq/tc.
;Nsorp men ari;vmeu;i
P_ ;mpenmakarioc ;niwt ettai/out: ;nar,/;epickopoc
penpatriar,/c abba (...).

In aanwezigheid van een metropoliet of
bisschop, wordt het volgende toegevoegd:

En zijn deelgenoot in
de dienst, onze vader
de bisschop (metropoliet), abba (…)

ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ وهـﻮ ﻳﺸﻴـﺮ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ إﻟﻰ
.ﻻ وإﻟﻰ اﻟﺠﺴـﺪ ﺛـﺎﻧﻴـًﺎ
ً اﻟـﺪم أو
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
هـﺬﻩ اﻟﺘﻲ إﻗـﺘـﻨﻴَـﺘﻬـﺎ
ﻚ ﺏﺎﻟـﺪ ِم اﻟﻜﺮﻳــ ِﻢ
َ ﻟـ
.ﻚ
َ ﺤــ
ِ اﻟـﺬي ﻟﻤﺴﻴ
ﻞ
 وآـ ﱠ،ِإﺣﻔﻈﻬـﺎ ﺏﺴﻼم
ﻦ
َ اﻷﺱﺎﻗﻔ ِﺔ اﻷرﺛﻮذآﺴﻴﻴ

.ﻦ ﻓﻴﻬـﺎ
َ اﻟــﺬﻳــ

ب
ُ ﻻ اذآـﺮ ﻳــﺎر
ً وأو
أﺏﺎﻧـﺎ اﻟﻄـﻮﺏــﺎوي
اﻟﻤﻜـــﺮم رﺋﻴــﺲ
اﻷﺱـﺎﻗﻔـﺔ ﺏﻄﺮﻳـﺮآﻨﺎ
.(…) اﻷﻧﺒــﺎ

وإن آــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ أو
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا ﻳـــﺰاد

Nem pefke;sv/r ;nlitourgoc: peniwt ;n;epickopoc (;mm/tropolit/c)
abba (...).

وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣﺔ
أﺏﻴﻨـﺎ اﻷﺱﻘـﻒ اﻷﻧﺒﺎ
( اﻟﻤﻄﺮان اﻷﻧﺒﺎ...)
.(…)

( اﻷواﺵـﻲ اﻟﺼـﻐـﺎر )اﻵﺏــﺎء- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Diaken:
Bid
voor
onze
hogepriester paus abba
(…), paus, patriarch
en aartsbisschop van
de
grote
stad
Alexandrië*, en voor
al onze orthodoxe
bisschoppen.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper tou
ar,i;erewc ;/mwn papa
abba (...): papa ke
patriar,ou ke ar,/;epickopou t/c megalo
polewc Alexan;driac:
ke twn oryodoxwn
;/mwn ;epickopwn.
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺹﻠﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ
رﺋﻴـﺲ آﻬﻨﺘﻨـﺎ اﻟﺒﺎﺏـﺎ
اﻷﻧﺒﺎ )…( ﺏﺎﺏـﺎ
وﺏﻄﺮﻳﺮك ورﺋﻴـﺲ
اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ
أﺱﺎﻗﻔــﺔ
*اﻟﻌﻈﻤﻲ اﻹﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ
وﺱـﺎﺋـﺮ أﺱـﺎﻗـﻔـﺘـﻨــﺎ
.اﻷرﺛــﻮذآﺴﻴﻴــﻦ

*وإن آــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء اﻟﻤﻄــﺎرﻧــﺔ أو
:اﻷﺱــﺎﻗـﻔـــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا ﻳـــﺰاد
Nem pefke;sv/r ;nli- وﺵـﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـﺪﻣﺔ
tourgoc: peniwt ;n;epic- أﺏﻴﻨـﺎ اﻷﺱﻘـﻒ اﻷﻧﺒﺎ
kopoc (;mm/tropolit/c) ( اﻟﻤﻄﺮان اﻷﻧﺒﺎ...)
abba (...).
.(…)
Ke twn oryodoxwn وﺱـﺎﺋـﺮ أﺱـﺎﻗـﻔـﺘـﻨــﺎ
.اﻷرﺛــﻮذآﺴﻴﻴــﻦ
;/mwn ;epickopwn.

*In aanwezigheid van een metropoliet of
bisschop, wordt het volgende toegevoegd:

En voor zijn deelgenoot
in de dienst, onze vader
de bisschop (metropoliet), abba (…).
En voor al onze
orthodoxe bisschoppen.

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺣــﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر

###
Het volgende stuk kan toegevoegd worden bij het
voorgaande gebed, ter gedenking van de patriarch van
Antiochië en Eritrea

en voor zijn geestelijke
broeders, de Patriarch van
Antiochië Mar Ignatius
(…) en de Patriarch van
Eritrea Abouna (…)

ﻼ ﻣـﻦ
ً ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻀﺎف إﻟﻲ اﻷوﺵﻴـﺔ اﻟﺴـﺎﺏﻘـﺔ آ
.ﺏﻄـﺮﻳـﺮك أﻧﻄـﺎآﻴـﺔ وإرﻳﺘـﺮﻳـﺎ

Nem pefcon ;m;pneumatikon
pipatriar,/c ;nremAnti;o,i;a
(...) nem pipatriar,/c ;nremEritria Abouna (...)

وأﺧـﻮﻳـﻪ اﻟـﺮوﺣـﻴﻴـﻦ
اﻟﺒﻄـﺮﻳـﺮك
أﺏـﺎﻧـﺎ
( و أﺏــﻮﻧﺎ...) اﻷﻧﻄﺎآﻲ
ﺏﻄـﺮﻳـﺮك
(…)
.إرﻳﺘـﺮﻳـﺎ
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Pi;precbuteroc:
Nem n/etswt ;ebol
nemaf ;m;pcaji ;nte ]meym/i qen oucwouten.
Ari,arizecye ;mmwou
;ntekekkl/ci;a eyouab:
eu;amoni ;mpek;ohi qen
ouhir/n/.
;Ari;vmeu;i P_ ;nnih/goumenoc: nem ni;precbuteroc ;noryodoxoc: nem
nidi;akwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهــﻦ
ﺼﻠـﻮن
ُ واﻟــﺬﻳــﻦ ُﻳـﻔ
ﻖ
ِ ﻣﻌﻪ آﻠﻤـ َﺔ اﻟﺤـــ
.ﺏﺎﺱﺘﻘــﺎﻣـ ِﺔ
أﻧﻌـــﻢ ﺏِـﻬـﻢ ﻋﻠﻲ
ﻚ اﻟﻤﻘـﺪﺱـــ ِﺔ
َ آﻨﻴﺴﺘــ
ﻚ
َ ن ﻗﻄﻴﻌــ
َ ﻳــﺮﻋـ ْـﻮ
.ﺏﺴــــــــﻼ ٍم
ب
ُ اذآــــﺮ ﻳـــــﺎر
س
َ اﻟﻘﻤﺎﻣﺼ َﺔ واﻟﻘﺴـﻮ
ﻦ
َ اﻷرﺛــﻮذوآﺴﻴـﻴــ
.واﻟﺸﻤﺎﻣﺴـــــ َﺔ

Diaken:
Bid
voor
de
hegoemenen, priesters,
diakenen, subdiakenen
en de zeven rangen
van Gods Kerk.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;/goumenwn ke ;precbuterwn ke di;akonwn ke
;upodiakwnwn:
epta
tagmatwn tou Yeou
t/c ek;kl/ciac.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
En hen, die met hem
het woord van de waarheid recht verdelen.
Verleen ze aan Uw
Heilige Kerk dat zij
Uw kudde in vrede
weiden.
Gedenk o Heer de
orthodoxe hegoemenen,
priesters en diakenen.

ﻞ
ﺹﻠـــﻮا ﻣــﻦ أﺟـــ ﱢ
س
ِ اﻟﻘﻤﺎﻣﺼـ ِﺔ واﻟﻘﺴـﻮ
واﻟﺸﻤـــﺎﻣﺴــــــــــ ِﺔ
،واﻹﺏـﻮدﻳـﺎﻗــﻮﻧﻴـــــﻦ
ت
ِ وﺱﺒـــﻊ ﻃﻐﻤــــﺎ
.آﻨﻴﺴـــ ِﺔ اﻟﻠــــﻪ

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

###
Celebrant:
En alle dienaren en
allen die in de maagdelijke staat leven en de
reinheid van heel Uw
gelovige volk.
Gedenk, o Heer, U te
ontfermen over ons
allen.

Pi;precbuteroc:
Nem refsemsi niben:
nem n/ t/rou et qen
]paryeni;a: nem outoubo
;mpeklaoc t/rf ;mpictoc.
;Ari;vmeu;i P_ ;nteknai
nan t/rou eucop.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻞ
 وآـ ﱠ،ﻞ اﻟﺨــﺪا ِم
وآـ ﱠ
،ﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺘﻮﻟﻴـ ِﺔ
َ اﻟـﺬﻳـ
ﻚ
َ ﻞ ﺵﻌﺒِــ
وﻃﻬـﺎر ِة آ ﱢ
.اﻟﻤـﺆﻣـــﻦ
ب أن
ُ اذآـﺮ ﻳــــﺎر
.ﺣ َﻤﻨﺎ آﻠﱠـﻨــﺎ ﻣﻌـــًﺎ
َ ﺗﺮ

( اﻷواﺵـﻲ اﻟﺼـﻐـﺎر )أوﺵﻴـﺔ اﻟﻤــﻮﺿـﻊ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
Indien de patriarch, metropoliet of bisschop
aanwezig is, wordt de laatste zin door hem
gezegd.

Gelovigen:
Ontferm U over ons, o
God, de Vader, de
Pantokrator.
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 أو أﺣــﺪ اﻷﺏـﺎء،وإن آــﺎن اﻵب اﻟﺒﻄــﺮﻳــﺮك
 ﻳﻘــﻮل،اﻟﻤﻄــﺎرﻧـﺔ أو اﻷﺱــﺎﻗـﻔــﺔ ﺣﺎﺿــﺮًا
.هـﻮ هـﺬﻩ اﻟﺠﻤـﻠﺔ اﻷﺧﻴـﺮة

Pilaoc:
Ele;/con /; mac ;o Yeoc ;o
Pat/r o;
pantokratwr.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
،ب
ُ ﺣﻤﻨﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵ
َ ار
.ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ﺿـﺎﺏــ

###
Celebrant:
Gedenk, o Heer, het
heil van deze heilige
plaats die u toebehoort, alle plaatsen
en alle kloosters van
onze orthodoxe vaders.

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;n;tcwt/ri;a ;mpaitopoc ;eyouab
;ntak vai:
Nem topoc niben: nem
monact/rion niben ;nte
nenio] ;noryodoxoc.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ص
َ ب ﺧـﻼ
ُ اذآـﺮ ﻳﺎر
اﻟﻤــﻮﺿـ ِﻊ
هـــﺬا
.ﻚ
َ اﻟﻤﻘــﺪسِ اﻟـﺬي ﻟ
وآﻞ اﻟﻤـﻮاﺿﻊ وآﻞ
ﺁﺏـﺎﺋﻨــﺎ
أدﻳـــﺮ ِة
.اﻷرﺛــﻮذوآﺴﻴﻴــﻦ

Diaken:
Bid voor het heil van
de wereld, onze stad*,
alle steden en landstreken, alle eilanden
en kloosters.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper t/c
cwt/riac tou kocmou:
ke t/c polewc ;/mwn
taut/c*: ke pacon
polewn ke twn ,wrwn:
ke n/cwn ke monact/rion.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

*In kloosters zegt men:
“ons klooster.”

Gelovigen:
Heer ontferm U.

*ke tou monact/riou ;/mwn
toutou.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

###

ﻞ
ﺹﻠـﻮا ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ
،ص اﻟﻌـﺎﻟــ ِﻢ
ِ ﺧــــﻼ
،*وﻣـﺪﻳﻨﺘـﻨـﺎ هـــﺬﻩ
ن
ِ اﻟﻤـﺪ
وﺱـﺎﺋـــــ ِﺮ
واﻷﻗﺎﻟﻴـ ِﻢ واﻟﺠﺰاﺋــ ِﺮ
.ِواﻷدﻳـــﺮة
*ﻓﻲ اﻷدﻳـﺮة ﻳﻘـﺎل
""ودﻳـﺮﻧــﺎ هـﺬا

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
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Celebrant:
En degenen, die daar
in het geloof van God
wonen.

Pi;precbuteroc:
Nem n/etsop ;nq/tou
qen pinah] ;nte V].

Afhankelijk van het seizoen bidt de
celebrant één van de drie gebeden voor de
natuur (zie blz 106) of het volgende
samengestelde gebed:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
واﻟﺴﺎآﻨﻴــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ
.ن اﻟﻠـﻪ
ِ ﺏﺈﻳﻤــﺎ

هﻬﻨـﺎ ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ واﺣـﺪة ﻣـﻦ اﻟﺜـﻼﺛـﺔ
أواﺵــﻲ ﻟﻜــﻞ وﻗــﺖ آﻤـــﺎ ﻳـﻮاﻓـﻘـــﻪ
 أو ﻳﻘـﻮل أوﺵﻴــﺔ ﺗﺸﻤـﻞ،(106 )ص
:اﻷوﻗـﺎت اﻟﺜـﻼﺛـﺔ ﻣﻌـًﺎ

Gewaardig U, o Heer,
dit jaar de hemelwinden, de vruchten
van de aarde, de
wateren
van
de
rivieren, het zaad, het
kruid en het veldgewas, te zegenen.

;Arikataxioin P_ ni;;a/r
;nte ;tve nem nikarpoc
;nte ;pkahi: nem nimwou
;nte ;viaro: nem nici] nem
nici] nem nicim nem
nirwt ;nte ;tkoi: etqen
tairompi yai: ;cmou
;erwou.

Diaken:
Bid voor de hemelwinden, de vruchten
van de aarde, de toename van de wateren
van de rivieren, het
zaad, het kruid en het
veldgewas in dit jaar.

Pidiakwn:
Twbh ;ejen ni;a/r ;nte
;tve nem nikarpoc ;nte
;pkahi: nem ;pjinmosi
;e;pswi ;nte niiarwou
;mmwou: nem nici] nem
nicim nem nirwt ;nte
;tkoi.

Dat Christus onze God
deze zegent en erbarmen heeft met Zijn
schepping die gemaakt
is door Zijn handen en
onze zonden vergeeft.

Hina ;nte P|,|c Pennou]
;cmou ;erwou ouoh ;ntefsenh/t qa pef;placma
;eta nefjij yamiof
;ntef,a nennobi nan
;ebol.

ب أهـﻮﻳـ َﺔ
ُ ﻀﻞ ﻳﺎر
َﺗﻔ ﱠ
ت
ِ  وﺛﻤــﺮا،اﻟﺴﻤــﺎ ِء
 وﺹﻌــﻮ ِد،ض
ِ اﻷر
،ﻣﻴـــﺎ ِﻩ اﻷﻧﻬــــﺎ ِر
ﺐ
ِ ع واﻟﻌﺸـ
ِ واﻟـﺰرو
 ﻓﻲ،ﻞ
ِ ت اﻟﺤﻘـ
ِ وﻧﺒـﺎ
. ﺏـﺎ ِر َآﻬـﺎ،هـﺬﻩ اﻟﺴﻨ ِﺔ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
اﻃﻠﺒـﻮا ﻋـﻦ أهـﻮﻳـ َِﺔ
ت
ِ  وﺛﻤــﺮا،اﻟﺴﻤــﺎ ِء
 وﺹﻌــﻮ ِد،ض
ِ اﻷر
،ﻣﻴـــﺎ ِﻩ اﻷﻧﻬــــﺎ ِر
ﺐ
ِ ع واﻟﻌﺸـ
ِ واﻟـﺰرو
 ﻓﻲ،ِت اﻟﺤﻘـﻞ
ِ وﻧﺒـﺎ
.هـﺬﻩ اﻟﺴﻨـ ِﺔ
ﺢ
ُ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺎرآَـﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴ
 وﻳﺘﺤﻨـﻦ ﻋﻠﻰ،إﻟﻬﻨﺎ
ﺟﺒﻠﺘـِـﻪ اﻟﺘﻲ ﺹﻨﻌﺘﻬـﺎ
ُ
 وﻳﻐﻔـــﺮ ﻟﻨـﺎ،َﻳـ َﺪاﻩ
.ﺧﻄـﺎﻳﺎﻧـــﺎ

 ﺧﺘـﺎم أواﺵـﻲ اﻷهـﻮﻳـﺔ واﻟﺜﻤـﺎر- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gelovigen:
Heer ontferm U.
Heer ontferm U.
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.
Kuri;e ;ele;/con.
Kuri;e ;ele;/con.
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:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

###
Na elk van de drie gebeden of het
samengestelde gebed gaat de celebrant
verder met het volgende:

Celebrant:
Doe deze naar hun
maat toenemen volgens
Uw genadegaven.
Verblijd het aanzicht
van de aarde, dat haar
voren besproeid mogen
worden en haar vruchten
zich vermenigvuldigen.
Maak haar geschikt
voor het zaaien en voor
de oogst. Bestier ons
leven, zoals U het
passend vindt.
Zegen de kroon van
het jaar door Uw
goedheid, omwille van
de armen onder Uw
volk, omwille van de
weduwe, de wees, de
vreemdeling, de gast

 أو،وﻓــﻲ آـﻞ أوﺵﻴـﺔ ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﺜـﻼث
 ﻳﻜﻤـﻞ،ًاﻷوﺵﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤـﻠﻬـﻢ ﻣﻌـﺎ
:ﻼ
ً اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻗـﺎﺋـ

Pi;precbuteroc:
;Anitou ;e;pswi kata
nousi kata v/;ete vwk
;n;hmot:
ma;pounof ;m;pho ;m;pkahi:
marouyiqi ;nje nef;ylwm:
marou;asai ;nje nefoutah.
Cebtwtf ;eou;jroj nem
ouwcq: ouoh ;arioikonomin ;mpenjinwnq kata
peternofri.
8Cmou

e; pi;,lom ;nte
]rompi hiten tekmet;,r/ctoc: eybe nih/ki
;nte peklaoc: eybe
],/ra nem piorvanoc
nem
pisemmo
nem
pirem;njwili:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
أﺹﻌـﺪهﺎ آﻤﻘﺪا ِرهـﺎ
.آﻨﻌـﻤﺘﱢـــﻚ

ﻓـَـﱢـــﺮح وﺟـــــــ َﻪ
ض ﻟﻴــــــﺮ َو
ِ اﻷر
ﺣـﺮﺛُـﻬــــﺎ وﻟﺘﻜﺜـَـﺮ
.أﺛﻤـﺎ ُرهــﺎ
ع
ِ أﻋــﺪهــﺎ ﻟﻠــﺰر
 ودﺏـــﺮ،ِواﻟﺤﺼــﺎد
آﻤــﺎ
ﺣﻴـﺎﺗَـﻨـــﺎ
.ﻳﻠﻴــــﻖ
ﻞ اﻟﺴﻨـ ِﺔ
َ ﺏـﺎرك إآﻠﻴـ
ﻞ
ِ  ﻣﻦ أﺟـ،ﻚ
َ ﺣـ
ِ ﺏﺼﻼ
.ﻓﻘـﺮاءِ ﺵﻌـﺒِـﻚ
ﻞ اﻷرﻣﻠ ِﺔ
ِ ﻣـﻦ أﺟـ
ﺐ
ِ واﻟﻴﺘﻴـ ِﻢ واﻟﻐـﺮﻳـ
،ﻒ
ِ واﻟﻀﻴـ
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nem eyb/ten t/ren qa
n/eterhelpic
;erok:
ouoh ettwbh ;mpekran
|e|y|u.
Je nenbal ;nouon niben
ceerhelpic ;erok: je
;nyok et] ;ntou;qre nwou
qen ouc/ou ;enanef.

Handel met ons naar
Uw goedheid, U, die
spijs geeft aan al wat
leeft.
Vervul onze harten met
blijheid en vreugde,
opdat wij in alle
opzichten te allen tijde
van alles genoegzaam
voorzien, in alle goede
werken overvloedig
mogen zijn.

Ariou;i neman kata
tekmetagayoc: v/et]
;qre ;ncarx niben:

وﻣـﻦ أﺟﻠِـﻨــﺎ آُـِﻠﻨــﺎ
ﻦ
َ ﻦ اﻟـﺬﻳــــــ
ُ ﻧﺤــــ
ﺐ
ُ ك وﻧﻄﻠـ
َ ﻧـﺮﺟــﻮ
.ﻚ اﻟﻘـــﺪوس
َ إﺱ َﻤــ
ﻞ
ِ ﻦ اﻟﻜـــ
َ ﻷن أﻋﻴــ
ﺖ
َ ﻚ أﻧـ
َ  ﻷﻧـ،ك
َ ﺗﺘـﺮﺟﺎ
ﺗُـﻌﻄِـﻴﻬــﻢ
اﻟـــﺬي
ٍﻃﻌﺎ َﻣﻬــﻢ ﻓﻲ ﺣﻴــﻦ
.ﺣﺴــــﻦ
ﺐ
َ ﺴ
َﺣ
َ اﺹﻨﻊ ﻣﻌﻨﺎ
ﺹﻼﺣﱢـﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﻄﱢـﻴًﺎ
.ﻃﻌﺎﻣًﺎ ﻟﻜﻞ ﺟﺴــ ٍﺪ

moh ;nnenh/t ;nrasi nem
ouounof: hina ;anon hwn
;ere ;vrwsi ;ntoten qen
hwb niben ;nc/ou niben:
;ntenerhou;o qen hwb
niben ;n;agayon.

إﻣﻸ ﻗـﻠـﻮ َﺏﻨـﺎ ﻓﺮﺣـًﺎ
ﻦ
ُ  ﻟﻜﻲ ﻧﺤـ،وﻧﻌﻴﻤـًﺎ
أﻳﻀًﺎ إذ ﻳﻜـﻮن ﻟﻨـﺎ
ﻲء
ٍﻞﺵ
اﻟﻜﻔﺎف ﻓﻲ آ ﱢ
 ﻧﺰدا َد ﻓﻲ،ﻦ
ٍ ﻞ ﺣﻴـ
آﱠ
.ﺢ
ٍ ﻞ ﺹﺎﻟ
ٍ ﻞ ﻋﻤ
آﱢ

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

en omwille van ons
allen die op U hopen
en Uw Heilige Naam
aanroepen.
Want aller ogen zien
hoopvol naar U uit,
omdat U hun te
rechter tijd hun spijs
geeft.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

 أوﺵﻴــﺔ اﻟﻘــﺮاﺏﻴـﻦ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
De celebrant wijst naar de offeranden op het
altaar en bidt:
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وﻳﺸـﻴـﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻟﻘـﺮاﺏﻴـﻦ اﻟﻤـﻮﺿـﻮﻋـﺔ
:ﻋﻠﻲ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ وﻳﻘـــﻮل

Gedenk, o Heer, hen
die u deze offergaven
hebben opgedragen en
hen voor wie zij
worden opgedragen en
hen door wie zij
worden opgedragen,
geef hun allen het
hemelse loon.

;Ari;vmeu;i P_ ;nn/;etau;ini
nak
;eqoun
;nnaidwron: nem n/;etau;enou ;ejwou: nem
n/;etau;enou ;ebol hitotou: moi nwou t/rou
;mpibe,e
pi;e-bolqen
niv/ou;i.

ب
ُ ﻳـــــﺎر
اذآـﺮ
ﻚ
َ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻗَـ َﺪﻣــﻮا ﻟــ
،اﻟﻘـــﺮاﺏﻴـﻦ
هـﺬﻩ
ﻗـُـﱢـﺪ َﻣﺖ
واﻟـﺬﻳـﻦ
واﻟـﺬﻳــﻦ
ﻋﻨﻬـﻢ
،ﻗُــ ﱢﺪﻣَـﺖ ﺏـﻮاﺱﻄ ِﺘﻬـﻢ
آﻠﻬـﻢ
أﻋﻄﱢـﻬِـــﻢ
.اﻷﺟـــﺮَ اﻟﺴﻤـﺎﺋﻲ

Diaken:
Bid voor deze heilige
en kostbare offergaven, voor onze offers
en voor hen die ze
opgedragen hebben.

Pidiakwn:
;Proceuxacye ;uper twn
;agiwn timiwn dwrwn
toutwn: ke yuciwn
;/mwn ke ;procverontwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

ﻞ
ِ ﺹﻠـﻮا ﻣﻦ أﺟـ
اﻟﻘــﺮاﺏﻴـﻦ
هـﺬﻩ
،اﻟﻤﻘـﺪﺱـ ِﺔ اﻟﻜـﺮﻳﻤ ِﺔ
وﺿﺤﺎﻳﺎﻧـﺎ واﻟـﺬﻳـﻦ
.ﻗَـ َﺪ ُﻣـﻮهــﺎ
:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر
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Gedachtenis der Heiligen ﻣﺠﻤـﻊ اﻵﺑـﺎء اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴـﻦ

Celebrant:
Omdat het, o Heer,
een gebod is van Uw
Eniggeboren Zoon dat
wij deelnemen aan de
gedachtenis van Uw
heiligen;
gewaardig U, o Heer,
alle
heiligen
te
gedenken die U vanaf
het begin hebben
behaagd:
onze heilige vaders, de
patriarchen, de profeten,
de apostelen, de verkondigers, de evangelisten,
de
martelaren,
de
belijders en alle zielen
van de rechtvaardigen,
die
volmaakt
zijn
geworden in het geloof.
En vooral de heilige,
glorievolle
AltijdMaagd, de zuivere
Moeder Gods, de
heilige Maria, die God
het Woord waarlijk
gebaard heeft.

Pi;precbuteroc:
Epid/ P_ ouahcahni
pe ;nte pekmonogen/c
;nS/ri: eyrener;sv/r ;epier;vmeu;i ;nte n/;eyouab
;ntak.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب هـﻮ
ُ ﻷن هـﺬا ﻳﺎر
،أﻣـ ُﺮ إﺏﻨﱢــﻚ اﻟﻮﺣﻴـﺪ
ك ﻓﻲ
َ ِأن ﻧَـﺸﺘــﺮ
.ﻚ
َ ﺗـﺬآﺎ ِر ﻗــﺪﻳﺴﻴــ

;Arikataxioin P_ ;nteker;vmeu;i ;nn/;eyouab
t/rou ;etauranak icjen
;p;eneh.

 أن،ب
ُ ﺗﻔﻀﻞ ﻳﺎر
ﺟﻤﻴـ َﻊ
ﺗـ ْـﺬآُــ َﺮ
ﻦ
َ ﻦ اﻟــﺬﻳـ
َ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴــ
.ك ُﻣﻨـ ُﺬ اﻟﺒـﺪ ِء
َ أرﺿﻮ

Nenio] eyouab: nipatriar,/c ni;prov/t/c ni;apoctoloc nirefhiwis nieuaggelict/c nimarturoc ni;omologit/c: nem
;pneuma niben ;n;ym/i
;etaujwk ;ebol qen
;vnah].

ﺁﺏﺎءﻧﺎ اﻷﻃﻬﺎر رؤﺱـﺎء
،اﻵﺏــــﺎ ِء واﻷﻧﺒﻴــﺎ ِء
ﻞ واﻟﻤﺒﺸـﺮﻳـﻦ
ِ واﻟـﺮﺱـ
 واﻟﺸﻬﺪاء،واﻹﻧﺠﻴﻠﻴﻴﻦ
 وآﻞ،واﻟﻤﻌﺘـﺮﻓﻴـﻦ
،ﻦ
َ ح اﻟﺼـﺪﻳﻘﻴـ
ِ أروا
اﻟـﺬﻳــﻦ آﻤﻠــﻮا ﻓﻲ
.ن
ِ اﻹﻳﻤــــﺎ

;Nhou;o de y/;eyouab
eymeh
;n;wou
etoi
;mparyenoc ;nc/ou niben:
]ye;otokoc
;eyouab:
];agi;a Mari;a: y/;etac;jve V] pilogoc qen
oumeym/i.

وﺏﺎﻷآﺜـ ِﺮ اﻟﻘـﺪﻳﺴــﺔ
،اﻟﻤﻤﻠــﻮءة ﻣﺠــﺪًا
،ﻞ ﺣﻴــﻦ
اﻟﻌــﺬراء آـ ﱠ
واﻟـﺪة اﻹﻟ ِﻪ اﻟﻘـﺪﻳﺴـﺔ
.اﻟﻄﺎهـــﺮة ﻣــﺮﻳــــﻢ
ت اﻟﻠـﻪ
ْ اﻟﺘﻲ وﻟــﺪ
.اﻟﻜﻠﻤـﺔَ ﺏﺎﻟﺤﻘـﻴﻘــ ِﺔ

 ﻣﺠﻤـﻊ اﻵﺏـﺎء اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

En de heilige Johannes,
de voorloper, de doper
en
martelaar;
de
heilige Stefanus, de
aartsdiaken en eerste
martelaar; de Godziener en Evangelist,
Markus, de heilige
apostel en martelaar;

de heilige patriarch
Severus; onze leraar
Dioscorus; de heilige
Athanasius de Apostolische; de heilige
Petrus, hiëromartelaar
en hogepriester;
de heilige Johannes
Chrysostomus;
de
heilige Theodosius;
de heilige Theophilus;
de heilige Demetrius;
de heilige Cyrillus; de
heilige Basilius; de
heilige Gregorius de
Theoloog; de heilige
Gregorius de Wonderdoener, en de Heilige
Gregorius de Armeniër.

Nem pi;agioc Iwann/c
pi;prodromoc ;mbaptict/c ouoh ;mmarturoc:
nem pi;agioc ;Ctevanoc
piar,/di;akonoc ouoh
;m;prwtomarturoc: nem
piye;wrimoc ;neuaggelict/c Markoc pi;apoctoloc ;eyouab ouoh ;mmarturoc.
Nem
pipatriar,/c
;eyouab Ceu/roc: nem
pencaq Diockoroc: nem
pi;agioc ;Ayanacioc pi;apoctolikoc: nem pi;agioc
Petroc ieromarturoc
piar,i;ereuc.
Nem pi;agioc Iwann/c
pi;,rucoctomoc: nem pi;agioc Ye;odocioc:
nem pi;agioc Ye;oviloc:
nem pi;agioc D/m/trioc:
nem pi;agioc Kurilloc:
nem pi;agioc Bacilioc:
nem pi;agioc ;Gr/gorioc
piye;ologoc: nem pi;agioc
Gr/gorioc piyaumatourgoc:
nem
pi;agioc
;Gr/gorioc piarmenioc.
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واﻟﻘـﺪﻳــﺲ ﻳـﻮﺣﻨـﺎ
اﻟﺴــﺎﺏـﻖ اﻟﺼﺎﺏــﻎ
 واﻟﻘـﺪﻳــﺲ،واﻟﺸﻬﻴـﺪ
اﺱﺘﻔـﺎﻧــﻮس رﺋﻴـﺲ
اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴــ ِﺔ وأول
 وﻧـﺎﻇــــﺮ،اﻟﺸﻬـﺪا ِء
اﻹﻧﺠﻴﻠﻲ
اﻹﻟــ ِﻪ
ﻣــﺮﻗــﺲ اﻟــﺮﺱــﻮل
.اﻟﻄﺎهــﺮ واﻟﺸﻬﻴــﺪ
واﻟﺒﻄﺮﻳـﺮك اﻟﻘﺪﻳـﺲ
 وﻣﻌﻠﻤﻨـﺎ،ﺱـﺎوﻳـﺮس
،دﻳــﻮﺱﻘـــــــﻮروس
واﻟﻘـﺪﻳﺲ أﺛﻨﺎﺱﻴـﻮس
 واﻟﻘـﺪﻳﺲ،اﻟـﺮﺱﻮﻟﻲ
ﺏﻄﺮس ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺸﻬﺪاء
.ورﺋﻴــﺲ اﻟﻜﻬﻨـــ ِﺔ
واﻟﻘـﺪﻳــﺲ ﻳـﻮﺣﻨـﺎ
 واﻟﻘـﺪﻳﺲ،ذهﺒﻲ اﻟﻔﻢ
،ﺛﻴﺌـﻮدوﺱﻴـــﻮس
،واﻟﻘـﺪﻳـﺲ ﺛﻴـﺌـﻮﻓـﻴﻠـﻮس
،واﻟﻘـﺪﻳـﺲ دﻳﻤﺘـﺮﻳـﻮس
،واﻟﻘــﺪﻳــﺲ آﻴـــﺮﻟــﺲ
،واﻟﻘــﺪﻳـﺲ ﺏـﺎﺱﻴﻠﻴــﻮس
واﻟﻘﺪﻳﺲ إﻏﺮﻳﻐـﻮرﻳـﻮس
،اﻟﻨــﺎﻃــﻖ ﺏﺎﻹﻟﻬـﻴــﺎت
واﻟﻘـﺪﻳﺲ إﻏﺮﻳﻐﻮرﻳـﻮس
،اﻟﺼﺎﻧــﻊ اﻟﻌﺠــﺎﺋــﺐ
واﻟﻘﺪﻳـﺲ إﻏﺮﻳﻐﻮرﻳـﻮس
.اﻷرﻣﻨﻲ
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De driehonderdachttien
die vergaderd waren in
Nicea, de honderdvijftig in Constantinopel
en de tweehonderd in
Efeze.
En onze rechtvaardige
vader, de grote abba
Antonius; de rechtvaardige abba Paulus;
de drie heilige Macarii
en al hun zonen, de
kruisdragers;
onze
vader
abba
Johannes de hegoemen; onze vader abba
Pishoi, de volmaakte
man, de geliefde van
onze Goede Verlosser.

Nem pisomt se m/t
;sm/n etauywou] qen
Nike ;a: nem pise tebi
;nte
Kwctantinoupolic: nem pi;cnau se
;nte ;Evecoc.
Nem peniwt ;ndikeoc
pinis] abba Antwnioc:
nem pi;ym/i abba Paule:
nem pisomt ;eyouab
abba
Makari:
nem
nous/ri t/rou ;n;ctaurovoroc.
Nem peniwt abba I|w|a
pih/goumenoc:
nem
peniwt abba Piswi
pi;ym/i pirwmi ;ntelioc:
pimenrit ;nte Pencwt/r
;n;agayoc.

Onze
vader
abba
Paulus van Tamoeh en
Ezechiël zijn discipel;
mijn meesters, de
heilige
Romeinse
vaders Maximus en
Dometius; de negenenveertig martelaren,
de ouderlingen van
Shiehiet; de sterke,
heilige abba Mozes en
Johannes Kamé de
priester;

Nem
peniwt
abba
Paule piremtammoh:
nem Iezeki/l pefmay/t/c: nem na_ ;nio]
;eyouab ;nrwmeoc Maximoc nem Dometioc: nem
pi;hme 'it ;mmarturoc
niqelloi ;nte Sih/t:
nem pijwri ;eyouab abba
Mwc/: nem Iwann/c
<am/ pi;precbuteroc.

واﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋــﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ
ﻋﺸــــﺮ اﻟﻤﺠـﺘﻤﻌـﻴـﻦ
 واﻟﻤﺌـــــﺔ،ﺏﻨﻴـﻘﻴــــﺔ
واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺏﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ

.واﻟﻤﺎﺋﺘﻴــﻦ ﺏﺄﻓﺴــﺲ

وأﺏﺎﻧﺎ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ
،أﻧﺒـﺎ أﻧﻄـﻮﻧﻴــﻮس
،واﻟﺒـﺎر أﻧﺒﺎ ﺏـﻮﻻ
أﻧﺒـــﺎ
واﻟﺜـﻼﺛــــﺔ
،ﻣﻘــﺎرات اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
وﺟﻤﻴـــﻊ أوﻻدهـــﻢ
.ﺐ
ِ ﻟ ُﺒـﱠـﺎس اﻟﺼﻠﻴـــ

وأﺏﺎﻧــﺎ أﻧﺒـﺎ ﻳﺤﻨـﺲ
 وأﺏـﺎﻧـﺎ أﻧﺒـﺎ،اﻟﻘﻤﺺ
اﻟﺒــﺎر
ﺏﻴﺸــــﻮي
،ﺟـــﻞ اﻟﻜﺎﻣـــﻞ
ُ اﻟــﺮ
ﺣﺒﻴــﺐ ﻣﺨﻠﺼﻨــــﺎ
. اﻟﺼﺎﻟــــــــﺢ
وأﺏـﺎﻧــﺎ أﻧﺒـﺎ ﺏــﻮﻻ
 وﺣﺰﻗﻴﺎل،اﻟﻄﻤﻮهﻲ
 وﺱﻴـــﺪى،ﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ
اﻷﺏـــﻮﻳـﻦ اﻟﻘـﺪﻳﺴـﻴﻦ
اﻟﺮوﻣﻴﻴﻦ ﻣﻜﺴﻴﻤﻮس
 واﻟﺘﺴﻌﺔ،ودوﻣﺎدﻳـﻮس

واﻷرﺏﻌـﻴـﻦ ﺵﻬﻴـﺪًا
.ﺵﻴــﻮخ ﺵﻴـﻬـﻴـﺖ
واﻟﻘــﻮي اﻟﻘـﺪﻳــﺲ
 وﻳﺤﻨـﺲ،أﻧﺒﺎ ﻣﻮﺱﻲ
.آﺎﻣــﺎ اﻟﻘـــﺲ

 ﻣﺠﻤـﻊ اﻵﺏـﺎء اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

onze vader abba Daniël
de hegoemen; onze
vader abba Isidorus de
priester; onze vader
abba Pachomius van de
koinonia en Theodorus
zijn discipel; onze
vader abba Shenoete de
archimandriet en abba
Besa zijn discipel,

en alle koren van Uw
heiligen,

Nem peniwt abba Dani/l pih/goumenoc: nem
peniwt abba ;Ic/dwroc
pi;precbuteroc: nem peniwt abba Paqwm va
]koinwni;a: nem Ye;odwroc pefmay/t/c: nem
peniwt abba Senou]
piar,/man;drit/c: nem
abba B/ca pefmay/t/c.
Nem ;p,oroc t/rf ;nte
n/;eyouab ;ntak.

ontferm U over ons
allen
door
hun
smekingen en gebeden
en red ons, omwille
van
Uw
Heilige
Naam, die over ons
uitgeroepen is.

Nai ;ete ebolhiten nou]ho nem noutwbh: nai
nan t/rou eucop: ouoh
matoujon eybe pekran
;eyouab ;etaumou] ;mmof
;e;hr/i ;ejwn.

Diaken:
Laat de lezers de
namen opnoemen van
onze heilige vaders, de
patriarchen, die ontslapen zijn. De Heer
schenke hun zielen de
eeuwige
rust
en
vergeve onze zonden.

Pidiakwn:
N/etws maroutaou;o
;nniran: ;nte nenio]
;eyouab
;mpatriar,/c
;etauenkot: P_ ma;mton ;nnou'u,/ t/rou:
ouoh ;ntef,a nennobi
nan ;ebol.

###
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وأﺏـﺎﻧـﺎ أﻧﺒـﺎ داﻧﻴــﺎل
 وأﺏـﺎﻧـﺎ أﻧﺒـﺎ،اﻟﻘﻤﺺ
،إﻳﺴﻴـﺬوروس اﻟﻘـﺲ
وأﺏـﺎﻧـﺎ أﻧﺒـﺎ ﺏﺎﺧــﻮم
،أب اﻟﺸــــــﺮآـــﺔ
،وﺗـــﺎدرس ﺗﻠﻤﻴــــﺬﻩ
وأﺏـﺎﻧـﺎ أﻧﺒﺎ ﺵﻨـﻮدة
،رﺋﻴـﺲ اﻟﻤﺘﻮﺣــﺪﻳـﻦ
.وأﻧﺒـﺎ وﻳﺼﺎ ﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ
ف
ِ ﻣﺼــﺎ
وآـــﻞ
.ﻚ
َ ﻗــﺪﻳﺴﻴــ
اﻟــﺬﻳـــﻦ
هــﺆﻻء
ﺏﺴﺆاﻻ ِﺗﻬـﻢ وﻃﻠﺒﺎ ِﺗﻬـﻢ
.ارﺣﻤﻨـﺎ آﻠﻨـﺎ ﻣﻌــًﺎ
وأﻧﻘـﺬﻧـﺎ ﻣـﻦ أﺟــﻞ
س
ِ إﺱ ِﻤـــﻚ اﻟﻘـــﺪو
.ﻋـﻲ ﻋﻠﻴﻨـﺎ
ّْ اﻟــﺬي ُد

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
اﻟﻘﺎرﺋـﻮن ﻓﻠﻴﻘـﻮﻟـﻮا
أﺱﻤﺎ َء ﺁﺏﺎﺋﻨﺎ اﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ
اﻟﺒﻄـﺎرآـــﺔ اﻟــﺬﻳـﻦ
ب
ُ  اﻟـــــﺮ،رﻗـــﺪوا
ﺱﻬــﻢ
َ ﺢ ﻧﻔــﻮ
ُ ﻳـُـﻨـﻴـ
 وﻳﻐـﻔــ ُﺮ،أﺟﻤﻌﻴـــﻦ
.ﻟﻨـﺎ ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧـــــﺎ
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De celebrant zegt het gebed voor het gedenken van de overledenen (Diptiek) in stilte:

Celebrant:
Gedenk, o Heer, ook
allen die ontslapen en
heengegaan zijn in het
priesterschap en in alle
rangen van de leken.
Gewaardig U, o Heer,
al hun zielen te laten
rusten in de boezem
van onze heilige vaders
Abraham, Isaak en
Jakob.
Verzorg hen in grazige
weiden aan rustige
wateren in het Paradijs
van de vreugde.
De
plaats
waar
verdriet, kommer en
zuchten gevlucht zijn in
het licht van Uw
heiligen.

(ًﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ هــﺬا اﻟﺘــﺮﺣﻴــﻢ ) ﺱــﺮا

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i de on P[oic
;nn/ t/rou ;etauenkot
au;mton ;mmwou: qen
oumetou/b: nem n/et
qen ;ptagma t/rf ;nte
nila;ikoc.
;Arikataxioin P_ ma;mton ;nnou'u,/ t/rou:
qen kenf ;nnenio] ;eyouab
Abraam nem ;Icaak nem
Iakwb.
Sanousou qen ouma
;n;,lo;/: hijen ;vmwou
;nte ;pemton: qen piparadicoc ;nte ;pounof.
Pima ;etafvwt ;ebol
;nq/tf: ;nje pi;mkah
;nh/t nem ]lup/ nem
pifi;ahom: qen ;vouwini
;nte n/;eyouab ;ntak.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ اذآـﺮ أﻳﻀـًﺎ ﻳـﺎر
،ﻞ اﻟـﺬﻳـﻦ رﻗـﺪوا
آـ ﱠ
ت
ِ وﺗﻨﻴﺤﻮا ﻓﻲ اﻟﻜﻬﻨﻮ
ﻞ
ِ واﻟـﺬﻳـﻦَ ﻓﻲ آــ
.ﻃﻐﻤ ِﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴـﻦ
ب ﻧﻴـﺢ
ُ ﺗﻔﻀﻞ ﻳـﺎر
ﺱ ُﻬــــﻢ أﺟﻤﻴﻌـﻴﻦ
َ ﻧﻔـﻮ
ﻦ ﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ
ِ ﻓﻲ ﺣﻀ
 إﺏـﺮاهﻴـ َﻢ،ﻦ
َ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـ
.ب
َ ﻖ وﻳﻌﻘـﻮ
َ وإﺱﺤـ
ﻋـﻠ ْـ ُﻬــﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ ِﻊ
ُ
 ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ِء،ﺧـﻀـﺮ ٍة
ُ
س
ِ اﻟـﺮاﺣ ِﺔ ﻓﻲ ﻓـﺮدو
.اﻟﻨﻌﻴــ ِﻢ
اﻟــﺬي
اﻟﻤـﻮﺿﻊ
ن
ُ ب ﻣﻨﻪ اﻟﺤـﺰ
َ َهــ َﺮ
واﻟﻜﺂﺏُـﺔ واﻟﺘﻨﻬـــ ُﺪ
.ﻚ
َ ﻓﻲ ﻧـﻮ ِر ﻗـﺪﻳﺴﻴــ

De celebrant legt een lepel wierook in het
wierookvat en gedenkt de overledenen.

ﻳﻀـﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪ ﺏﺨـﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤـﺮة
.(وﻳـﺬآـﺮ اﻟـﺮاﻗـﺪﻳـﻦ )اﻟﻤﻨﺘـﻘـﻠﻴـﻦ

Hij kan verder gaan met het zingen van de
volgende diptiek uit de Liturgie van de
heilige Cyrillus, gezongen op de
welbekende wijze.

 ﻳﻘـﻮل هــﺬا اﻟﺘـﺮﺣﻴـﻢ،ﺛـﻢ إذا أراد اﻟﻜﺎهـﻦ
ﻣـﻦ ﻗــﺪاس اﻟﻘــﺪﻳــﺲ آﻴــﺮﻟــﺲ ﺏﺎﻟـﻠﺤــﻦ
:اﻟﻤﻌــﺮوف

( أوﺵﻴـﺔ اﻟـﺮاﻗـﺪﻳـﻦ )اﻟﺘـﺮﺣﻴـﻢ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Celebrant:
Hen, o Heer, en iedereen
wier namen wij hebben
genoemd en degenen
wier namen wij niet
hebben genoemd,
degenen die een ieder
van ons in gedachten
heeft en degenen die niet
in onze gedachten zijn,
degenen die ontslapen
en heengegaan zijn in
het geloof van Christus.

Pi;precbuteroc:
Ouoh nai nem ouon niben
P_ n/;etantaoue ;enouran: nem n/;ete ;mpentaou;wou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻞ أﺣـ ٍﺪ
ًُ وهـﺆﻻء وآ
ب اﻟـﺬﻳـﻦ ذآـﺮﻧﺎ
ُ ﻳـﺎر
أﺱﻤــﺎ َء ُهـﻢ واﻟـﺬﻳـﻦ
.ﻟـﻢ ﻧـﺬآــﺮهــﻢ

N/et qen ;vmeu;i ;mpiouai
piouai ;mmon: nem n/;ete
;nq/ten an.

ﻞ
اﻟـﺬﻳـﻦ ﻓﻲ ﻓﻜـ ِﺮ آ ﱢ
ﻦ
َ  واﻟـﺬﻳـ،واﺣـ ٍﺪ ﻣﻨــﺎ
ﻟﻴﺴـﻮا ﻓـﻴﻨــﺎ

Etauenkot
;mmwou qen
;mPi,rictoc.

اﻟـــﺬﻳــﻦ رﻗـــ ُﺪوا
ﺤـﻮا ﻓﻲ إﻳﻤـﺎن
ُ وﺗﻨﻴ
.ﺢ
ِ اﻟﻤﺴﻴــ

De celebrant noemt de naam/namen van de
overledene(n) en legt een lepel wierook in
het wierookvat, terwijl zijn handen bedekt
zijn met een velum.

Diaken:
Laat ons bidden voor
onze vaders en broeders
die ontslapen en heengegaan zijn in het
geloof van Christus
vanaf het begin.
Onze heilige vaders de
aartsbisschoppen, onze
vaders de bisschoppen,
onze vaders de hegoemenen, onze vaders de
priesters
en
onze
broeders de diakenen,
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au;mton
;vnah]

ﻳـﺬآـﺮ اﻟﻜـﺎهـﻦ إﺱـﻢ )أﺱﻤـﺎء( اﻟـﺬﻳــﻦ
 ﺛـﻢ ﻳﻀﻊ ﻳـﺪ ﺏﺨــﻮر.(رﻗــﺪوا )اﻟﻤﻨﺘﻘـﻠﻴـﻦ
واﺣـﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤــﺮة وﻳـﺪﻩ ﻣﺴﺘـﻮرة
.ﺏﻠﻔـﺎﻓـﺔ

Pidiakwn:
Twbh ;ejen nenio] nem
nen;cn/ou ;etauenkot:
au;mton ;mmwou qen
;vnah] ;mP|,|c icjen
;p;eneh:

اﻃﻠﺒـﻮا ﻋــﻦ ﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ
واﺧـﻮﺗِـﻨـﺎ اﻟــﺬﻳــﻦ
رﻗـﺪوا وﺗﻨﻴﺤـــﻮا ﻓﻲ
ﺢ
ِ ن ﺏﺎﻟﻤﺴﻴـ
ِ اﻹﻳﻤـﺎ
.ﻣﻨـــﺬ اﻟﺒـــــﺪ ِء

nenio] ;eyouab ;nar,/epickopoc ke nenio]
;n;epickopoc: nenio] ;nh/goumenoc ke nenio] ;m;precbuteroc nem nen;cn/ou ;ndi;akwn:

ﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻦ
رؤﺱــﺎء اﻷﺱــﺎﻗـﻔــﺔ
،وﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ اﻷﺱــﺎﻗـﻔــﺔ
وﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ اﻟﻘﻤـﺎﻣﺼــﺔ
وﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ اﻟﻘﺴـــﻮس
.وإﺧﻮﺗﻨــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻣﺴﺔ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس

246

De Liturgie van St. Basilius – Gedenking overledenen (Diptiek)

onze
vaders
de
monniken en onze
vaders de leken, en
voor de volkomen rust
van de christenen,
opdat Christus onze
God de zielen van hen
allen laat rusten in het
Paradijs
van
de
vreugde, en ook ons
genade verleent en
onze zonden vergeeft.

nenio] ;mmona,oc: ke
nenio] ;nla;ikoc: nem
;e;hr/i ejen ];anapaucic
t/rc ;nte ni;,ricti;anoc:

وﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ اﻟــﺮهﺒــﺎن
،وﺁﺏﺎﺋﻨـﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴــﻦ
ح آﻞ
ِ وﻋــﻦ ﻧﻴــﺎ
،اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴــــــﻦ

Hina ;nte P|,|c Pennou]
];mton ;nnou'u,/ t/rou: qen piparadicoc
;nte ;pounof: ;anon de
hwn ;ntefer pinai neman:
;ntef,a nennobi nan
;ebol.

ﺢ إﻟﻬﻨــﺎ
ُ ﻟﻜﻲ اﻟﻤﺴﻴ
ﺱﻬـــﻢ
َ ﺢ ﻧﻔـــﻮ
َ ُﻳﻨﻴـــ
س
ِ أﺟﻤﻌﻴـﻦ ﻓﻲ ﻓﺮدو
 وﻧﺤُـﻦ أﻳﻀًﺎ،اﻟﻨﻌﻴـ ِﻢ
ﻳﺼﻨ َﻊ ﻣﻌﻨـﺎ رﺣﻤـ ًﺔ
.وﻳﻐﻔ َﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

Celebrant:
Gewaardig U, o Heer,
al hun zielen te laten
rusten in de boezem
van
onze
heilige
vaders Abraham, Isaak
en Jakob.
Verzorg hen in grazige
weiden aan rustige
wateren in het Paradijs
van de vreugde.

Pi;precbuteroc:
;Arikataxioin P_ ma;mton ;nnou'u,/ t/rou:
qen kenf ;nnenio] eyouab
Abraam nem Icaak nem
Iakwb.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب ﻧﻴـﺢ
ُ ﺗﻔﻀﻞ ﻳـﺎر
ﺱﻬــــﻢ ﺟﻤﻴﻌـًﺎ
َ ﻧﻔـﻮ
ﻦ ﺁﺏﺎﺋﻨــﺎ
ِ ﺣﻀ
ِ ﻓﻲ
 إﺏـﺮاهﻴـ َﻢ،اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
.ب
َ ﻖ وﻳﻌﻘـﻮ
َ وإﺱﺤـ

Sanousou qen ouma
;n;,lo/: hijen ;vmwou
;nte ;pemton: qen piparadicoc ;nte ;pounof.

De
plaats
waar
verdriet, kommer en
zuchten gevlucht zijn
in het licht van Uw
heiligen.

Pima ;etafvwt ;ebol
;nq/tf: ;nje pi;mkah
;nh/t nem ]lup/ nem
pifi;ahom: qen ;vouwini
;nte n/ |e|y|u ;ntak.

ﻋـﻠ ْـﻬُــﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ ِﻊ
ُ
ﺧُـﻀـﺮ ٍة ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ِء
س
ِ اﻟﺮاﺣ ِﺔ ﻓﻲ ﻓـﺮدو
،اﻟﻨﻌﻴــﻢ
اﻟــﺬي
اﻟﻤــﻮﺿﻊ
ن
ُ ب ﻣﻨﻪ اﻟﺤـﺰ
َ َهـَـﺮ
واﻟﻜﺂﺏـ ُﺔ واﻟﺘﻨﻬـــ ُﺪ
.ﻚ
َ ﻓﻲ ﻧـﻮ ِر ﻗـﺪﻳﺴﻴــ

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

 ﻟﺤــﻦ ﺗـﺬآـﺎرات اﻵﺏـﺎء اﻟﺒﻄـﺎرآـﺔ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
Deze hymne kan gezongen worden, ter
nagedachtenis aan de heilige vaders de
patriarchen:

Diaken:
Door de voorbede en
de voorspraak van de
al-heilige, verheerlijkte,
zuivere,
gezegende,
onze Vrouwe, de
Moeder Gods, de
Altijd-Maagd Maria.
En de heilige profeet,
voorloper, doper en
martelaar Johannes.
En de heilige Stefanus,
de aartsdiaken en
eerste martelaar.
En
de
heilige,
verheerlijkte apostelen
en de profeten, de
overwinnende martelaren en alle koren van
heiligen.
Abba (...) de meester,
aartsbisschop van de
grote stad Alexandrië
en onze gewaardeerde
orthodoxe bisschoppen,
en omwille van hen
die zijn heengegaan,
en omwille van hun
rust, en onze heilige
vaders:
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ﻳُﻤﻜــﻦ أن ﻳـُﻘـــﺎل ﻟﺤــﻦ ﺗــﺬآــﺎرات
.اﻵﺏــﺎء اﻟﺒﻄـﺎرآـﺔ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴــﻦ

Pidiakwn:
Eu,ec ke ;precbiec: t/c
pan;agiac ;uperen doxou:
a,rantou ;uper;eulog/men/c: decpin/c ;/mwn:
Ye;otokou ke ;a;i paryenou Mariac.
Ke to ;agiou ;prov/tou:
ke ;prodromou baptictou:
ke
marturoc
Iwannou.
Ke to ;agio ;Ctevanou:
tou ar,/diakonou: ke
;prwto marturoc.
Ke twn ;agiwn: ;apoctolwn endoxwn: ;prov/twn: ke kallinikwn:
marturwn ke pantwn
twn ,orwn twn ;agiwn
cou.
Abba (...) kuriou: tou
;ar,/;epickopou:
t/c
megalo polewc Alexan;driac: ke twn oryodoxwn ;/mwn ;epickopwn
twn eu,arict/riwn: ke
;upergumnecewc ke ;anapaucewc: ke twn ;agiwn
paterwn ;/mwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺏﺼﻠﻮات وﺵﻔﺎﻋﺎت
،ذات آـﻞ ﻗــﺪاﺱـﺔ
اﻟﻤﻤﺠــﺪة اﻟﻄـﺎهـﺮة
اﻟﻤـﺒﺎرآﺔ ﺱــﻴﺪﺗﻨــﺎ
واﻟــﺪة اﻹﻟﻪ اﻟـﺪاﺋﻤـﺔ
.اﻟﺒﺘـﻮﻟﻴـﺔ ﻣـﺮﻳـﻢ
اﻟﻨﺒــﻲ
واﻟـﻘﺪﻳﺲ
اﻟﺴـﺎﺏـﻖ اﻟﻤﻌـﻤﺪان
.اﻟﺸـﻬﻴـﺪ ﻳـﻮﺣﻨـﺎ
واﻟﻘـﺪﻳﺲ إﺱﺘﻔـﺎﻧﻮس
رﺋــﻴﺲ اﻟﺸﻤﺎﻣﺴــﺔ
.وأول اﻟﺸﻬﺪاء
واﻟـﻘﺪﻳﺴﻴﻦ اﻟـﺮﺱـﻞ
اﻟﻤﻤﺠـﺪﻳﻦ واﻷﻧﺒﻴـﺎء
واﻟﺤﺴﻨـﻲ اﻟﻈـﻔـﺮ
اﻟـﺸــﻬـﺪاء وآــﻞ
.ﻣﺼﺎف اﻟـﻘﺪﻳﺴﻴﻦ
( اﻟﺴﻴﺪ...) أﻧﺒﺎ
رﺋﻴﺲ أﺱﺎﻗﻔﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
،اﻟﻌﻈﻤﻲ اﻻﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ
وأﺱــــﺎﻗــﻔــﺘــﻨـــﺎ
،اﻷرﺛــﻮذآـﺴـﻴـﻴـﻦ
 وﻣـﻦ،اﻟﻤﺸﻜﻮرﻳــﻦ
أﺟــﻞ اﻟـﺮاﻗــﺪﻳـــﻦ
وﻧــﻴﺎﺣـﺘﻬـﻢ وﺁﺏﺎﺋـﻨـﺎ
.اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴـﻦ
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Als eerste, Markus de
heilige apostel, evangelist, aartsbisschop
en martelaar.

Ouai Markou tou ;agiou
;apoctolou: eu;aggelictou: ;ar,i;epickopou ke
marturoc.

Deze hymne voor de heilige vaders kan
gezongen worden na de Gedachtenis:

Diaken:
De grote abba Antonius
en de rechtvaardige
abba Paulus, de drie
heilige Macarii, abba
Johannes de Korte,
abba
Pishoi,
abba
Paulus, onze heilige
Romeinse
vaders,
Maximus en Dometius,
abba Mozes, abba
Johannes Kamé, abba
Daniël, abba Isidorus,
abba Pachomius, abba
Shenoete
en
abba
Pafnotius,
abba
Parsoma, abba Tejie,
en allen die het woord
der waarheid recht
hebben onderwezen: de
orthodoxe bisschoppen,
de
priesters,
de
diakenen, de clerus, de
leken, dezen en alle
orthodoxen. Amen.

 اﻟـﻘـﺪﻳـــﺲ،اﻷول
ﻣـﺮﻗـﺲ اﻟـﺮﺱــﻮل
اﻹﻧـﺠﻴﻠﻲ ورﺋﻴــﺲ
.اﻷﺱﺎﻗﻔﺔ واﻟﺸﻬﻴﺪ

ﻟﺤـﻦ "ﺏﻴﻨﺸﺘـﻲ" ُﻳﻤﻜـﻦ أن ُﻳﻘـﺎل ﺏﻌــﺪ
.ﻣﺠﻤــﻊ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ

Pidiakwn:
Pinis] abba Antwni:
nem pi;ym/i abba Paule:
nem pisomt ;eyouab
Makarioc: abba Iwann/c
pikoloboc: abba Piswi:
abba Paule: nenio]
;eyouab ;nrwmeoc Maximoc nem Dometioc:
abba
Mwc/:
abba
Iwann/c <am/: abba
Dani/l: abba Ic/dwroc: abba Paqwm:
abba Senou]: ke abba
Pavnou]: abba Parcwma: abba Teji.
Ke
pantwn
twn
oryodidaxantwn: ton
logon: t/c ;al/yiac:
oryodoxwn: ;epickopwn
;precbuterwn: di;akonwn
;kl/rikwn k/ li;akwn ke
toutwn ke pantwn:
oryodoxwn: ;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
،اﻟﻌﻈﻴـ ُﻢ أﻧﺒﺎ أﻧﻄﻮﻧﻲ
،واﻟﺒـﺎر أﻧﺒــﺎ ﺏـﻮﻻ
واﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ اﻟﺜـﻼﺛـﺔ
 أﻧﺒﺎ ﻳﺤﻨـﺲ،ﻣﻘـﺎرات
اﻟﻘﺼﻴــــﺮ وأﻧﺒـــﺎ
. أﻧﺒـﺎ ﺏـﻮﻻ،ﺏﻴﺸـﻮي
اﻟﻘـﺪﻳﺴـﺎن
أﺏــﻮاﻧـﺎ
اﻟـﺮوﻣﻴـﺎن ﻣﻜﺴﻴﻤـﻮس
،ودوﻣﺎدﻳـﻮس
 أﻧﺒـﺎ،أﻧﺒـﺎ ﻣـﻮﺱﻰ
،ﻳﺤﻨﺲ آﺎﻣﺎ أﻧﺒﺎ داﻧﻴﺎل
،أﻧﺒـﺎ إﻳﺴﻴــﺬوروس
 أﻧﺒــﺎ.أﻧﺒـــﺎ ﺏﺎﺧــﻮم
ﺵﻨـﻮدة وأﻧﺒــﺎ ﺏﻔﻨــﻮﺗﻲ
أﻧﺒـﺎ ﺏﺮﺱـﻮﻣﺎ أﻧﺒــﺎ
.روﻳـﺲ
وﺟﻤﻴ ُﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻋﻠﱠـ ُﻤـﻮا
.ﺏﻜﻠﻤـﺔ اﻟﺤـﻖ ﺏﺎﺱﺘﻘﺎﻣﺔ
.اﻷﺱــــﺎﻗـﻔـــــــــــــﺔ
اﻷرﺛـــﻮذآﺴﻴـﻴـــــﻦ
س واﻟﺸﻤﺎﻣﺴﺔ
ُ واﻟﻘﺴـﻮ
اﻹآﻠﻴﺮوس واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
وﺟﻤﻴ ُﻊ
وهــﺆﻻء
. ﺁﻣﻴـﻦ.اﻷرﺛﻮذآﺴﻴـﻴﻦ

 أوﻟﺌـﻚ ﻳـﺎرب- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gelovigen:
Laat hun heilige zegen
met ons zijn. Amen.
Aan U, o Heer, zij de
glorie, Heer ontferm U,
Heer ontferm U.
Heer zegen ons.
Heer schenk hun de
eeuwige rust. Amen.

Pilaoc:
8Ere pou;cmou ;eyouab:
swpi neman: ;am/n.
Doxa ci Kuri;e:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e eulog/con:
Kuri;e ;anapaucon: ;am/n.

De celebrant gaat met opgeheven handen
verder en bidt:
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:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﺏــﺮآَـﺘ ُﻬـﻢ اﻟﻤﻘـﺪﺱــ ُﺔ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ن ﻣﻌﻨـﺎ
ُ ﺗﻜـﻮ
،ب
ُ اﻟﻤﺠــ ُﺪ ﻟـﻚ ﻳـﺎر
،ﺣـــــﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـــﺎر
،ﺣـــــﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـــﺎر
،ب ﺏــﺎرآـﻨـــﺎ
ُ ﻳـــﺎر
. ﺁﻣﻴـﻦ.ب ﻧﻴﺤ ُﻬـﻢ
ُ ﻳﺎر

:ﻼ
ً ﻳــﺮﻓــﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﻳـﺪﻳـﻪ وﻳﺼـﻠﻲ ﻗـﺎﺋـ

Celebrant:
Degenen, o Heer, wier
zielen U tot U genomen
hebt, schenk hun de
eeuwige rust in het
Paradijs
van
de
vreugde, in het land
van de levenden tot in
eeuwigheid, in het
hemelse Jeruzalem, in
die plaats.
En ook wij, vreemdelingen in deze wereld,
bewaar ons in Uw
geloof, schenk ons Uw
vrede tot het einde toe.

Pi;precbuteroc:
N/ men P_ ;eak[i
;nnou'u,/:
ma;mton
nwou: qen piparadicoc
;nte ;pounof: qen ;t,wra
;nte n/etonq sa ;eneh:
qen Ieroucal/m ;nte
;tve: qen pima ;ete
;mmau.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
 اﻟـﺬﻳـﻦ،ب
ُ ﻚ ﻳﺎر
َ أوﻟﺌ
ت ﻧﻔــﻮﺱَ ُﻬـــﻢ
َ أﺧــ َﺬ
س
ِ ﻧﻴﺤ ُﻬـﻢ ﻓﻲ ﻓــﺮدو
 ﻓﻲ آـﻮر ِة،اﻟﻨﻌﻴـﻢ
،ِاﻷﺣﻴـﺎ ِء إﻟﻰ اﻷﺏـــﺪ
ﻓـــﻲ أورﺵــﻠـﻴــــ َﻢ
ﻚ
َ  ﻓﻲ ذﻟ،اﻟﺴﻤـﺎﺋﻴـ ِﺔ
.اﻟﻤﻮﺿـ ِﻊ

;Anon de hwn qa n/etoi
;nrem;njwili ;mpaima: ;areh ;eron qen peknah]:
;ari;hmot nan ;ntekhir/n/ sa ;ebol.

أﻳﻀـًﺎ
ﻦ
ُ وﻧﺤـــــ
اﻟﻐــﺮﺏــﺎءَ ﻓﻲ هــﺬا
 إﺣﻔﻈﻨـﺎ ﻓﻲ،اﻟﻤﻜـﺎن
 وإﻧ ِﻌــﻢ ﻟﻨــﺎ،إﻳﻤﺎ ِﻧـﻚ
.ﺏﺴﻼ ِﻣـﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﻤـﺎم

Gelovigen:
Zoals het was, zo zal
het zijn, van generatie
tot generatie en tot in
de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Pilaoc:
;Wcper /n ke ecte ectin:
;apo geneac ic genean: ke
pantac touc ;e;wnac
twn ;e;wnwn ;am/n.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ن وهﻜــﺬا
َ آﻤــﺎ آــﺎ
ﻞ إﻟﻰ
ٍ  ﻣﻦ ﺟﻴـ،ن
ُ ﻳﻜـﻮ
 وإﻟﻰ دهـــ ِﺮ،ﻞ
ٍ ﺟﻴـ
. ﺁﻣﻴــﻦ.اﻟﺪهــﻮ ِر
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Celebrant:
Leid ons op de weg tot
in Uw Koninkrijk
zodat daarvoor, gelijk
in alles, Uw Grote en
Heilige Naam, verheerlijkt, gezegend en
verheven wordt in
alles wat waardevol en
gezegend is met Jezus
Christus, Uw geliefde
Zoon en de Heilige
Geest.

Pi;precbuteroc:
{imwit qajwn ;eqoun
;etekmetouro.
Hina nem qen vai kata
;vr/] on qen hwb niben:
;ntef[iwou ouoh ;ntef[icmou ouoh ;ntef[ici:
;nje
peknis]
;nran
;eyouab: qen hwb niben
ettai/out ouoh et;cmarwout: nem I/couc Pi,rictoc pekmenrit ;ns/ri: nem pi;P|n|a ;eyouab.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
واهـــﺪﻧــــــــــﺎ إﻟﻰ
.ﻚ
َ ﻣﻠﻜــﻮﺗــ
ﻟﻜﻲ وﺏﻬﺬا آﻤﺎ أﻳﻀًﺎ
 ﻳﺘ ﱠﻤﺠَــ َﺪ،ﺊ
ٍﻞﺵ
ﻓﻲ آ ﱢ
ك وﻳَــﺮﺗ ِﻔــ َﻊ
َ وﻳﺘﺒـَـﺎر
ﻚ اﻟﻌﻈﻴـــ ُﻢ
َ إﺱ ﱢﻤـــــ
ﺊ
ٍ ﻞ ﺵـ
س ﻓﻲ آ ﱢ
ُ اﻟﻘـﺪو
،ك
ٍ آــﺮﻳـــ ٍﻢ وﻣﺒــﺎر
ع اﻟﻤﺴﻴﺢ
َ ﻣﻊ ﻳﺴــﻮ
اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﻚ
َ إﺏـ ِﻨــ
.س
ِ ح اﻟﻘـــﺪ
ِ واﻟــﺮو

De celebrant buigt zijn hoofd naar de
priesters en diakenen zonder het kruisteken
over hen te maken en zegt:

ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻜﺎهـﻦ ﺏــﺮأﺱــﻪ ﻧﺤـﻮ اﻟﻜﻬﻨـــﺔ
:واﻟﺸﻤﺎﻣﺴــﺔ )ﺏﻼ رﺵـــﻢ( وﻳﻘـــﻮل

De vrede zij met u
allen.

;Ir/n/ paci.

.ﻞ
اﻟﺴــــﻼ ُم ﻟﻠﻜ ﱢ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ
َ ﺣـ
ِ وﻟـﺮو

###
Inleiding tot de Breking
Celebrant:
Nogmaals, laat ons
dankzeggen aan de
Almachtige God, de
Vader van onze Heer,
God en Verlosser Jezus
Christus,

ﻣﻘــﺪﻣــﺔ اﻟﻘﺴﻤــﺔ

Pi;precbuteroc:
;Palin on marensep;hmot ;ntotf ;mV]
pipantokratwr: ;Viwt
;mP_ ouoh Pennou]
ouoh Pencwt/r I/couc
Pi,rictoc.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
وأﻳﻀًﺎ ﻓﻠﻨﺸﻜـ َﺮ اﻟﻠـﻪ
 أﺏـﺎ،ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ﺿﺎﺏــ
وإﻟﻬﻨـــﺎ
رﺏﻨـــﺎ
ع
َ ﺼﻨـﺎ ﻳﺴــــﻮ
ِ وﻣﺨﻠﱢـ
.اﻟﻤﺴﻴــﺢ

 ﻣﻘـﺪﻣـﺔ ﺹـﻼة اﻟـﻘﺴﻤـــﺔ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

want Hij heeft ons nu
waardig gemaakt om
in deze heilige plaats
te staan, onze handen
op te heffen en zijn
Heilige
Naam
te
dienen.
En laat ons Hem ook
vragen dat Hij ons
waardig maakt voor de
communie
en
de
deelname aan Zijn
goddelijke en onsterfelijke Mysteries.
Gelovigen:
Amen.
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Je af;yrener;pem;psa on
]nou ;e;ohi ;eraten: qen
paima ;eyouab vai: ouoh
;efai ;nnenjij ;e;pswi:
ouoh ;esemsi ;mpefran
;eyouab.

ﻼ
ً ﺟﻌَـﻠﻨــﺎ أهــ
َ ﻷﻧـﻪ
ﻒ ﻓﻲ
َ اﻵن أن ﻧ ِﻘــ
اﻟﻤــﻮﺿــ ِﻊ
هــﺬا
 وﻧــﺮﻓـﻊ،س
ِ اﻟﻤﻘـ ﱠﺪ
أﻳــﺪﻳﻨــﺎ إﻟﻰ ﻓـــﻮق
س
َ وﻧﺨﺪ َم إﺱ َﻤﻪ اﻟﻘـﺪو

;Nyof on maren]ho ;erof:
hopwc ;ntefaiten ;nem;psa ;n]met;sv/r nem
]met;alum'ic: ;nte nefmuct/rion ;nnou] ouoh
;naymou.

هــﻮ أﻳﻀًﺎ ﻓﻠﻨﺴﺄﻟـﻪ أن
ﻦ
َ ﻳﺠﻌَـﻠَـﻨـــﺎ ُﻣﺴﺘﺤﻘﻴــ
ِﻟﺸــﺮآـ ِﺔ وﺹﻌــﻮد
أﺱــــﺮا ِرﻩ اﻹﻟﻬﻴــ ِﺔ
.ﻏﻴــــﺮِ اﻟﻤﺎﺋﺘــ ِﺔ

Pilaoc:
8Am/n.

De celebrant neemt het zuivere Lichaam
met zijn rechterhand en legt het op zijn
linkerhand. Hij plaatst zijn rechter
wijsvinger naast de Despotikon op de plaats
van de scheiding, terwijl hij zegt:

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴـﻦ
ﻳـﺄﺧــﺬ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺠﺴـﺪ اﻟﻄـﺎهـﺮ ﺏﻴــﺪﻩ
 وﻳﻀﻊ.اﻟﻴﻤﻨﻰ وﻳﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﺴﺮى
إﺹﺒﻌــﻪ اﻟﺴﺒﺎﺏﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺴـﺪ
ﺏﺠـﺎﻧـﺐ اﻹﺱﺒﺎدﻳﻘـﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻘﺴــﻮم
:وهـﻮ ﻳﻘـﻮل

Celebrant:
Het Heilig Lichaam.

Pi;precbuteroc:
Picwma ;eyouab.

Gelovigen:
Wij buigen voor Uw
Heilig Lichaam.

Pilaoc:
Tenouwst ;mpekcwma
;eyouab.

De celebrant heft zijn wijsvinger op van het
Lichaam en doopt zijn vingertop in het
Kostbaar Bloed. Hij maakt er eenmaal het
kruisteken mee, terwijl hij zegt:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

.اﻟﺠﺴـ ُﺪ اﻟﻤﻘـﱠـﺪس
:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ك
َ ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟﺠﺴﱢـﺪ
.اﻟﻤﻘـﺪس

ﺛﻢ ﻳـﺮﻓﻊ اﻟﻜﺎهـﻦ اﺹﺒﻌـﻪ ﻣـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴـﺪ
وﻳﻐﻤـﺲ ﻃـﺮﻓﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺪم اﻟﻜﺮﻳـﻢ وﻳـﺮﺵـﻢ
ﺏﻬـﺎ رﺵﻤًﺎ واﺣـﺪا ﻣﺜـﺎل اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﻋﻠﻲ اﻟـﺪم
:داﺧـﻞ اﻟﻜﺄس وهـﻮ ﻳﻘـﻮل
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Celebrant:
En het Kostbaar Bloed.

Pi;precbuteroc:
Nem pi;cnof ettai/out.

Gelovigen:
En Uw Kostbaar Bloed.

Pilaoc:
Nem pek;cnof
/out.

De celebrant tekent tweemaal een kruis op
het Heilig Lichaam, eenmaal aan de
voorkant en eenmaal aan de achterkant, met
het Bloed dat op zijn wijsvinger is.

ettai-

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

.واﻟـﺪ ُم اﻟﻜــﺮﻳـﻢ
:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ اﻟﻜـﺮﻳــﻢ
َ وﻟـ ﱠﺪ ِﻣـ

ﺛـﻢ ﻳـﺮﺵـﻢ اﻟﻜﺎهـﻦ ﺏﺎﻟـﺪم اﻟـﺬي ﺏﺄﺹﺒﻌـﻪ
 اﻷول ﺏﺠـﺎﻧﺐ:اﻟﺠﺴـﺪ اﻟﻄـﺎهـﺮ رﺵﻤـﻴـﻦ
 واﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻣـﻦ،اﻷﺱﺒـﺎدﻳﻘـﻮن ﻣـﻦ ﻓـﻮق
.(أﺱﻔـﻞ )أي ﻋﻠﻲ ﻇﻬـﺮﻩ

Celebrant:
Van Zijn Gezalfde, de
Almachtige
Heer,
onze God.

Pi;precbuteroc:
8Nte Pef;,rictoc: ;nje
pipantokratwr
P_
Pennou].

اﻟـﻠـﺬﻳــﻦ ﻟﻤﺴﻴﺤــ ِﻪ
ﻞ
اﻟﻜ ﱢ
ﻂ
ِ اﻟﻀﺎﺏــ
.ب إﻟﻬِـﻨـﺎ
اﻟـــﺮ ﱢ

Diaken:
Amen, amen, laat ons
bidden.

Pidiakwn:
;Am/n ;am/n
xacye.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺁﻣﻴـــﻦ
ﺁﻣﻴـــﻦ
.ﺹﻠــﻮا

Gelovigen:
Heer ontferm U.

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺣــﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ
َ ﺣــ
ِ وﻟـﺮو

###

;proc;eu-

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜــ ﱢ
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ﺗــﺮﺗﻴـــﺐ اﻟﻘـﺴﻤـــﺔ

De celebrant bidt het Gebed van de Breking
tot de Vader (of een van de andere Gebeden
van de Breking, afhankelijk van de tijd van
het jaar). Hij begint het Heilig Lichaam te
breken.

ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺹـﻼة اﻟﻘﺴﻤـﺔ اﻵﺗﻴـﺔ ﻟﻶب
ﺴـــﻢ
َ أو ﻏﻴـﺮهـﺎ ﻣـﻦ ﺹـﻠــﻮات اِﻟـﻘ
)آﻤـﺎ ﻳـﻮاﻓـﻖ اﻟﻤﻨـﺎﺱﺒـﺔ( وﻳﺒﺘـﺪئ ﺏﻘـﺴـﻢ
.اﻟﺠﺴـﺪ اﻟﻤﻘـﺪس

1. De celebrant plaatst het Lichaam op zijn
linkerhand en begint het Gebed van de
Breking: hij verdeelt het Lichaam als eerste
in twee delen, eenderde rechts en tweederde
links, zoals hij het eerder verdeeld had
zonder het te scheiden (toen hij zei: “Hij
brak het”). Nu scheidt hij de twee delen
echter wel.

ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻄﺎهـﺮ ﻋﻠﻰ ﻳـﺪﻳــﻪ
:وﻳﺒﺘـﺪئ ﺏﺘــﻼوة ﺹﻼة اﻟﻘﺴﻤــﺔ
ﻻ اﻟﺠﺴـﺪ ﺛﻠﺜـﺎ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﺛﻠﺜﻴـﻦ
ً ﻳﻘﺴـﻢ أو
(ﻻ )ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ
ً ﻋـﻦ ﻳﺴﺎرﻩ آﻤﺎ ﻗﺴـﻢ أو
ﻋﻨـﺪ ﻗـﻮﻟﻪ )وﻗﺴﻤــﻪ( ﺏﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﺼﻠﻬــﺎ هﻨــﺎ

2. Hij neemt het rechterdeel en plaatst het
op het tweederde deel, als het teken van het
heilig kruis. Hij neemt een partikel van het
Kostbaar Lichaam, uit de bovenkant van het
deel dat de Despotikon bevat, en legt het
aan de bovenzijde van de pateen. Ook
neemt hij een partikel uit de onderkant en
legt het aan de onderzijde van de pateen.

 ﺛــﻢ ﻳﺎﺧـﺬ اﻟﺜﻠـﺚ اﻷﻳﻤـﻦ وﻳﻀﻌـﻪ.ًﺛﺎﻧﻴـــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺜﻴـﻦ ﻣﺜــﺎل اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻟﻤﻘـﺪس
وﻳﺎﺧـﺬ ﺟـﻮهـﺮة ﻣـﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺜﻴـﻦ ﻣـﻦ
اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻹﺱﺒﺎدﻳﻘــﻮن وﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ
 وﻳﺄﺧـﺬ ﺟـﻮهـﺮة.ﺹﺪر اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺵﺮﻗـــًﺎ
ﻣـﻦ أﺱﻔـﻞ اﻟﺜﻠﺜﻴـﻦ ﻣﺜﺎل ذﻟـﻚ وﻳﻀﻌﻬـﺎ ﻓﻲ
.اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ ﻏﺮﺏـــًﺎ
ﺛـﻢ ﻳﺄﺧـﺬ ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧﺐ اﻟﺜﻠـﺚ اﻷﻳﻤـﻦ ﻋــﻦ
اﻟﻴﻤﻴـﻦ ﺟـﻮهـﺮة وﻳﻀﻌﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ
.ﻳﻤﻴﻨـﺎ

Hij neemt een partikel uit het derde deel
rechts en legt het op de rechterzijde van de
pateen.
Hij neemt de rest van het derde deel rechts
en legt het op de linkerzijde van de pateen,
zodat een teken van het kruis ontstaat.

وﻳﺄﺧـﺬ ﺏـﺎﻗﻲ اﻟﺜﻠـﺚ اﻟﻤﺬآـﻮر وﻳﻀﻌــﻪ
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ ﻳﺴــﺎرًا وﻳﻜــﻮن
.ﺏـﺬﻟـﻚ ﻣﺜــﺎل اﻟﺼﻠﻴــﺐ

3. Hij scheidt het tweederde deel van boven
naar beneden in tweeën. Dan neemt hij het
derde deel dat de Despotikon bevat en legt
het in het midden van de pateen.

ﺛﺎﻟﺜـًﺎ ﺛــﻢ ﻳﻔﺼﻞ أﺣــﺪ اﻟﺜﻠﺜﻴــﻦ ﻣﻦ اﻵﺧــﺮ
ﻣﻦ ﻓـﻮق إﻟﻰ أﺱﻔــﻞ وﻳﺄﺧـﺬ ﻣﻨﻬﻤـﺎ اﻟﺜﻠـﺚ
اﻟــﺬي ﻓﻴــﻪ اﻹﺱﺒـﺎدﻳﻘــﻮن ﻓﻴﻀﻌــﻪ ﻓﻲ
.وﺱﻂ اﻟﺼﻴﻨﻴــــــﺔ
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4. Hij neemt het laatste derde deel in zijn
hand (dat oorspronkelijk het linker deel van
het Lichaam was), en verdeelt het in vier
stukken zonder het te scheiden.
Daarna neemt hij het derde deel dat hij
eerder op de linkerzijde van de pateen had
gelegd (dus het grootste stuk van het derde
deel rechts), en op haar plaats legt hij het
derde deel dat hij zojuist in zijn handen had.

راﺏﻌــﺎ وﻳﺒﺘﺪئ ﺏﻘﺴﻤـﺔ اﻟﺜﻠـﺚ اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺏﻴـﺪﻩ
اﻟــﺬي هــﻮ اﻷﻳﺴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮﺏﺎﻧــﺔ إﻟﻰ
.أرﺏﻌــﺔ أﺟــﺰاء دون ﻓﺼﻞ
وإذا إﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻳﺎﺧـﺬ اﻟﺜﻠﺚ اﻟـﺬي
ﻻ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻳﺴـﺎرًا وهـﻮ
ً وﺿﻌـﻪ أو
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺜـﻠـﺚ اﻷﻳﻤﻦ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮﺏﺎﻧﺔ وﻳﻀﻊ
. ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺜـﻠـﺚ اﻷﻳﺴــﺮ اﻟـﺬي آﺎن ﺏﻴــﺪﻩ

5. Het derde deel dat hij in zijn handen heeft
genomen, verdeelt hij in drie stukken. Dan
legt hij het op de rechterzijde van de pateen.

أﻣﺎ اﻟﺜـﻠـﺚ اﻟـﺬي أﺧـﺬة ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻘﺴﻤﻪ
هـﻮ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﺟــﺰاء وإذا إﻧﺘﻬﻰ
.ﻣــﻦ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻳﻀﻌـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻳﻤﻴﻨــًﺎ

6. Dan neemt hij het derde deel in het
midden, dat hij eerder in het midden van de
pateen had gelegd, en neemt daaruit het
meest oppervlakkige deel van de
Despotikon. De rest van het derde deel blijft
intact. De Despotikon wordt heel gelaten en
weer teruggeplaatst midden op het derde
deel, dat op zijn beurt weer midden op de
pateen wordt gelegd. De celebrant
verzamelt nu alle partikels en legt ze
rondom het middenstuk op hun plek, zoals
ze voorheen lagen.

ﻼ
ً ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺜـﻠـﺚ اﻷوﺱﻂ اﻟـﺬي وﺿﻌﻪ ﻗﺒ
ﻓﻲ وﺱـﻂ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﻳﻔﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﻹﺱﺒﺎدﻳﻘـﻮن
ﺧﺎﺹﺔ ﻣﻦ ﻓـﻮق اﻟـﻮﺟﻪ وﻳﺒﻘﻲ ﺏﺎﻗﻲ اﻟﺜـﻠـﺚ
ﻼ ﺏﻌﻀﻪ ﺏﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻓــﻮق
ً اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﺘﺼ
إﻟﻰ أﺱﻔـﻞ وﻳﺤﺘــﺮز ﻋﻠﻰ اﻹﺱﺒﺎدﻳﻘـﻮن ﻣﻦ
أن ﻳﻨﺸـﻖ اوﻳﺘﻔـﺘﺖ ﺛــﻢ ﻳﻀﻌـﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ
وﺱﻂ اﻟﺜـﻠـﺚ وﻳﻀﻊ اﻟﺜـﻠـﺚ ﻓﻲ وﺱﻂ
اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ آﻤﺎ آﺎن وﻳﺠﻤﻊ ﺣـﻮﻟﻪ ﺟﻤﻴـﻊ
اﻟﺠـﻮاهـﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﻬـﺎ وﻳﺠﻌﻠﻬـﺎ آﻤﺎ آﺎﻧـﺖ
.ﻗﺒــﻞ اﻟﻘﺴﻤــﺔ

7. De celebrant verzamelt zorgvuldig het
Lichaam, zoals het voor de Breking één
geheel was, en heft het met zijn handen op
(verdeeld maar één).

واﻟﻜﺎهـﻦ اﻟﻤﺪﻗـﻖ هـﻮ اﻟـﺬي ﻳﺠﻤﻊ
اﻟﻘـﺮﺏﺎﻧـﺔ آﻤـﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﺒــﻞ اﻟﻘﺴﻤــﺔ
.وﻳـﺮﻓﻌﻬــﺎ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ ﻣﻘﺴـﻮﻣــﺔ ﺹﺤﻴﺤـﺔ

8. Nadat hij dit alles gedaan heeft, wrijft de
de celebrant met zijn handen boven de
pateen, zodat er geen partikels op zijn
handen achterblijven.

وإذا ﺗﻜﺎﻣـﻞ هـﺬا آﻠﻪ ﻳﻔـﺮك اﻟﻜﺎهـﻦ ﻳﺪﻳـﻪ
داﺧـﻞ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒـﻘـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﻻ
.ﻳﻠﺘﺼﻖ ﺏﻬﻤـﺎ أى ﺵﻲء ﻣـﻦ اﻟﺠـﻮاهـــﺮ

Bij iedere alinea van het Gebed van de
Breking zingen de gelovigen driemaal
Kyrië eleison (Heer ontferm U).

:وﻓﻲ ﺧﺘﺎم آﻞ ﻓﻘـﺮة ﻳـﺮد اﻟﺸﻌﺐ
. ﻣــﺮات3 ()آﻴﺮﻳﻲ إﻟﻴﺴﻮن
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Gebed van de Breking
Celebrant:
O Meester, Heer, onze
God, Groot en Eeuwig,
wiens glorie bewonderenswaardig is,
die Zijn verbond en
genade houdt jegens
hen die Hem liefhebben
met heel hun hart,
die ons de verlossing
van
onze
zonden
geschonken heeft, door
Zijn
Eniggeboren
Zoon, Jezus Christus
onze Heer, het leven
van iedereen,
de hulp van hen die bij
Hem een toevlucht
zoeken, de hoop van
hen
die
Hem
aanroepen,
voor wie staan duizend
maal duizend en tienduizend maal tienduizend heilige engelen
en aartsengelen,
de Cherubim en de
Serafim, en de ontelbare menigten van de
hemelse machten.

ﺻــــﻼة اﻟﻘـﺴﻤـــــــﺔ

Pi;precbuteroc:
;Vn/b P_ Pennou]
pinis] pisa;eneh: ouoh
;etouer;sv/ri ;mmof qen
ou;wou.
V/;et;areh ;etefdi;ay/k/
nem pefnai: ;nni;eter;agapan ;mmof qen pouh/t t/rf.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،ب
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟﺴﻴــ ُﺪ اﻟـﺮ
إﻟﻬﻨـــﺎ اﻟﻌﻈﻴــــــ ُﻢ
ﺐ
ُ  واﻟﻤﺘ ﱠﻌﺠـ،ي
ُ اﻷﺏــﺪ
.ِﻣﻨ ُﻪ ﺏﺎﻟﻤﺠـــ ِﺪ
ﻋﻬــــ ِﺪ ِﻩ
ﻆ
ُ ﺣــﺎﻓــ
ﻦ
َ ورﺣﻤﺘــ ِﻪ ﻟـﻠــﺬﻳـــ
ﻞ
ﺏﻜ ﱢ
ﻳﺤﺒـــﻮﻧَـــ ُﻪ
.ﻗـﻠــﺒـِـﻬِــﻢ
اﻟــــﺬي أﻋﻄــﺎﻧـــــﺎ
ﻣـﻦ
ص
َ اﻟﺨـــــﻼ
 ﺏﺈﺏِـﻨــ ِﻪ،ﺧﻄــﺎﻳــﺎﻧـﺎ
ع
َ اﻟـــﻮﺣﻴــ ِﺪ ﻳﺴـــﻮ
ﺢ رﺏﱠـﻨــﺎ ﺣﻴـــﺎ ِة
ِ اﻟﻤﺴﻴـ
.ﻞ أﺣــ ِﺪ
آـ ﱢ

}bo;/yi;a ;nte n/;etauvwt harof: ]helpic
;nte n/etws e; ;hr/i
oub/f.

ﻦ
َ ﻦ اﻟﻤﻠﺘﺠﺌﻴــ
َ ﻳـﺎﻣﻌﻴــ
 رﺟــﺎ َء اﻟــﺬﻳـﻦ،إﻟﻴﻪ
.ُ ن ﻧﺤـﻮﻩ
َ ﻳﺼﺮﺧُــﻮ

V/;etou;ohi ;eratou nahraf ;nje ni;ananso ;nso:
nem ni;anan;yba ;n;yba:
;nte ni;aggeloc nem ni;ar,/aggeloc ;eyouab.

ﻒ أﻣﺎﻣــﻪ
ُ اﻟــﺬي ﻳَـﻘـ
ف
ِ ف أﻟـــــﻮ
ُ أﻟــــﻮ
ت
ِ ت رﺏـــﻮا
ُ ورﺏـﻮا
اﻟﻤﻼﺋﻜــ ِﺔ ورؤﺱــﺎ ِء
.اﻟﻤﻼﺋﻜ ِﺔ اﻟﻤﻘـﺪﺱﻴـﻦ

V/;etaf] nan ;noucw]
;nte hannobi: hiten
pefmonogen/c ;nS/ri
I/couc
Pi,rictoc
Pen_: ;pwnq ;nte ouon
niben.

Ni,eroubim nem Niceravim: nem pim/s t/rf
;nat[i;/pi ;mmof: ;nte
nijom ;nepouranion.

اﻟﺸﺎروﺏﻴـ ُﻢ واﻟﺴﺎراﻓﻴـ ُﻢ
ﻞ اﻟﺠﻤ ِﻊ ﻏﻴـﺮ
وآـ ﱡ
اﻟـﺬي
ﺼﻲ
َ اﻟﻤﺤ
. ِت اﻟﺴﻤﺎﺋﻴـﺔ
ِ ﻟﻠﻘـﻮا
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O God, die deze
offergaven, die hier
gelegen zijn, geheiligd
hebt door de neerdaling
van Uw Heilige Geest,
en ze gezuiverd hebt;
zuiver ook ons, onze
Meester, van onze
zonden, de verborgene
en de zichtbare, en
moge elke gedachte die
Uw goedheid niet
behaagt, o God die de
mens liefheeft, van ons
worden afgewend.

V] v/;etafer;agi;azin ;nnaidwron nai et,/
;e;qr/i: hiten ;pjin;i ;e;qr/i
;ejwou ;nte pek;Ppeuma
;eyouab aktoubwou.
Matoubon hwn Penn/b
;ebolha nennobi: n/eth/p nem n/eyouwnh
;ebol ouoh meu;i niben
eten;frana an ;ntekmet;agayoc: V] pimairwmi marefouei cabol
;mmon.

Reinig onze zielen,
onze lichamen, onze
geesten, onze harten,
onze ogen, ons verstand, onze gedachten
en ons geweten,
opdat, met een rein
hart, een verlichte ziel,
een gezicht zonder
schaamte, een oprecht
geloof, een volmaakte
liefde en een onwankelbare hoop,

Matoubo
;nnen'u,/
nem
nencwma:
nem
nenh/t: nem nenbal:
nem nenka]: nem nenmeu;i: nem nencunid/cic.

wij het wagen met vrijmoedigheid en zonder
vrees tot U te bidden, o
God, Heilige Vader die
in de hemelen zijt, en te
zeggen:
Onze Vader...

Hopwc qen ouh/t efouab nem ou'u,/
;eac[iouwini: nem ouho
;nat[isipi: nem ounah]
;natmetsobi: nem ou;agap/ ecj/k ;ebol nem
ouhelpic ectajr/out.
;Ntenertolman qen ouparr/ci;a ;naterho]: ;etwbh ;mmok V] ;Viwt
;eyouab etqen niv/ou;i
ouoh ;ejoc.
Je Peniwt...

س
َ اﻟﻠـ ُﻬـﻢ اﻟــﺬي ﻗـﱠــﺪ
اﻟﻘـﺮاﺏﻴـــﻦ
هـﺬﻩ
ل
ِ اﻟﻤ ُﻮﺿﻮﻋَـ َﺔ ﺏﺤﻠــﻮ
س
ِ ﻚ اﻟﻘـــﺪو
َ ﺣـ
ِ رو
.ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﻃ ﱠﻬـﺮﺗَـﻬــﺎ
ﻦ
ُ ﻧﺤــ
ﻃﻬﱢـــﺮﻧـﺎ
أﻳﻀـﺎ ﻳﺎ ﺱ ﱢﻴـ َﺪﻧـﺎ ﻣﻦ
ﺧﻄـﺎﻳﺎﻧــــﺎ اﻟﺨﻔﻴــ ِﺔ
ﻞ
 وآ ﱢ،واﻟﻈﺎهـــﺮ ِة
ﻓﻜــــ ٍﺮ ﻻ ﻳُـﺮﺿﻲ
ﻚ ﻳــﺎ اﻟﻠـﻪ
َ ﺹﻼﺣَــ
ِﺐ اﻟﺒﺸــﺮ
َ ﻣﺤــــــ
.ﻓﻠﻴَـﺒـ ُﻌــﺪ ﻋﻨـﺎ
،ﺱﻨــﺎ
َ ﻃﻬﱢــــﺮ ﻧﻔــﻮ
ﺣﻨـﺎ
َ  وأروا،وأﺟﺴﺎ َدﻧﺎ
، وﻋﻴﻮﻧَـﻨﺎ،وﻗﻠــﻮ َﺏـﻨﺎ
، وأﻓﻜﺎ َرﻧـﺎ،وأﻓﻬﺎ َﻣﻨـﺎ
.وﻧﻴﺎﺗَـﻨــﺎ
،ﺐ ﻃﺎهــ ٍﺮ
ٍ ﻟﻜﻲ ﺏﻘﻠــ
،ﺲ ﻣﺴﺘﻨﻴــﺮ ٍة
ٍ وﻧﻔـــ
،ي
ٍ ووﺟ ٍﻪ ﻏﻴــﺮٍ ﻣﺨـﺰ
،ن ﺏﻼ رﻳــﺎ ٍء
ٍ وإﻳﻤــﺎ
، آﺎﻣﻠـــ ٍﺔ،وﻣﺤﺒـــ ٍﺔ
.ﺖ
ٍ  ﺛﺎﺏـ،ورﺟـــﺎ ٍء
ﻧﺴﺘﺠﺮئ ﺏﺪاﻟ ٍﺔ ﺏﻐﻴـ ِﺮ
ﺐ
َ  أن ﻧﻄﻠ،ف
ِ ﺧــﻮ
ب
ُ  ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻵ،ﻚ
َ إﻟﻴـ
س اﻟـﺬي ﻓﻲ
ُ اﻟﻘـﺪو
: وﻧﻘــﻮل،ت
ِ اﻟﺴﻤـﻮا
.... أﺏﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
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Gelovigen:
Onze Vader die in de
hemelen zijt...

Pilaoc:
Je Peniwt et qen
niv/ou;i...

Gelovigen:
Door Jezus Christus,
onze Heer.

Pilaoc:
Qen P|,|c I|/|c Pen_.

Gebed tot God de Vader
na het Onze Vader
Celebrant (in stilte):
Ja, wij vragen U, Heilige Goede Vader,
die de goedheid liefheeft, leid ons niet in
bekoring en laat geen enkele
ongerechtigheid over ons heersen.
Maar bevrijd ons van nodeloze werken
en van het denken, het bewegen, het zien
en het aanraken dat daarbij hoort.
Maak de Verleider krachteloos en
verjaag hem van ons. Verdrijf ook zijn
bewegingen die in ons geplant zijn en
breek van ons af alle aanleidingen die
ons tot zonde verleiden.
En red ons door Uw heilige kracht, door
Jezus Christus, onze Heer.
Door wie U glorie …

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻓﻲ

أﺏﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
...اﻟﺴﻤـﻮات

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ع
َ ﻳﺴـﻮ

ﺢ
ِ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴـ
.رﺏِـﻨــﺎ

ﺻــﻼة ﻟـﻶب
ﺗُـﻘـﺎل ﺑﻌــﺪ أﺑـﺎﻥـﺎ اﻟـــﺬي
:(ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ )ﺱـــﺮًا

ﺢ
ُ س اﻟﺼﺎﻟ
ُ ب اﻟﻘـﺪو
ُ ﻧﻌـﻢ ﻧﺴﺄﻟُـﻚ أﻳﻬﺎ اﻵ
، ﻻ ﺗـﺪﺧﻠﻨـﺎ ﻓﻲ ﺗﺠـﺮﺏـ ٍﺔ،ح
ِ ﺐ اﻟﺼﻼ
َ ﻣﺤ
.ﻂ ﻋﻠﻴﻨــــﺎ آﻞ إﺛـــﻢ
ُ ﺴﻠَــ
َ وﻻ ﻳﺘ
ل ﻏﻴــﺮ اﻟﻨـﺎﻓﻌــ ِﺔ
ِ ﻟﻜــﻦ ﻧﺠﻨــﺎ ﻣـﻦ اﻷﻋﻤـﺎ
 وﺣــﺮآﺎﺗﻬـــﺎ وﻣﻨﺎﻇــﺮهــﺎ.وأﻓﻜـــﺎ ِرهﺎ
.ﺴﻬــﺎ
ِ وﻣﻼﻣ

.ب أﺏﻄﻠـ ٌﻪ وأﻃـﺮد ٌﻩ ﻋﻨــﺎ
ُ واﻟﻤﺠـﺮ
وإﻧﺘﻬــﺮ أﻳﻀـًﺎ ﺣـﺮآﺎﺗــﻪ اﻟﻤﻐـﺮوﺱــﺔ
ب اﻟﺘﻲ
َ  وإﻗﻄﻊ ﻋﻨــﺎ اﻷﺱﺒــﺎ.ﻓﻴﻨــﺎ
.ﺗﺴــﻮﻗـﻨـﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻴــ ِﺔ
 ﺏﺎﻟﻤﺴﻴــﺢ،وﻧﺠﻨــﺎ ﺏﻘــﻮ ِﺗــﻚ اﻟﻤﻘــﺪﺱــ ِﺔ
.ﻳﺴــﻮع رﺏﻨــﺎ

 اﻟﺦ...هـﺬا اﻟـﺬي ﻣـﻦ ِﻗـ َﺒـﻠِــﻪ

Diaken:
Buig uw hoofd voor
de Heer.

Pidiakwn:
Tac kevalac ;umwn tw
Kur;iw ;klinate.

Gelovigen:
Voor U, o Heer.

Pilaoc:
;Enwpion cou Kuri;e.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
رؤوﺱَـﻜـﻢ

إﺣﻨـــﻮا
.ب
ِ ﻟـﻠـــﺮ

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب
ُ أﻣﺎ ُﻣــﻚ ﻳـــﺎر
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Gebed van Overgave tot de Vader
Celebrant (in stilte):
De genadevolle weldaden van Uw
Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en
Verlosser, Jezus Christus, zijn voltooid.
Wij hebben Zijn verlossend lijden
beleden, wij hebben Zijn dood
verkondigd, wij hebben in Zijn verrijzenis
geloofd, het Mysterie is voltooid.
Wij danken U, o Heer, Almachtige God,
want groot is Uw genade over ons, want
U heeft voor ons gereed gemaakt wat de
engelen verlangen te aanschouwen.

Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft, dat U, die ons
allen gereinigd heeft, ons met U
verenigd door onze deelname aan Uw
Goddelijke Mysteries,
dat wij vervuld mogen zijn van Uw
Heilige Geest, standvastig in het rechte
geloof in U, vervuld van het verlangen
naar Uw waarachtige liefde,
en dat wij te allen tijde van Uw
heerlijkheid zullen spreken, door Jezus
Christus, onze Heer.
Door wie U glorie…

Diaken:
Laat ons aandachtig
zijn in de vreze Gods.

ﺻــــﻼة ﺥﻀــﻮ ﻟﻶب
:(ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ )ﺱـــﺮًا

ﻚ
َ ن إﺏﻨـــ
ِ ﺖ ِﻧﻌـَــﻢ إﺣﺴـــﺎ
ْ آَـ ُﻤـﻠَــ
اﻟــﻮﺣﻴــﺪ رﺏﻨــﺎ وإﻟﻬﻨــﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ
.ﺢ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴــ
َ ﻳﺴـــﻮ
،اﻟﻤﺨﻠﺼــﺔ
ﺏﺂﻻ َﻣـﻪ
إﻋﺘــﺮﻓـﻨـــﺎ
، ﺁﻣﻨــﺎ ﺏﻘﻴـﺎ َﻣﺘِـﻪ،ﺏﺸـــﺮﻧـــﺎ ﺏﻤــﻮﺗِــﻪ
.ﻞ اﻟﺴــــــــ َﺮ
َ وآَـ ُﻤــ
،ﻞ
ِ ﻂ اﻟﻜـ
َ ب اﻹﻟ ُﻪ ﺿﺎﺏ
ُ ك أﻳﻬـﺎ اﻟـﺮ
َ ﻧﺸﻜُـﺮ
 إذا،ﻚ ﻋﻈﻴﻤـ ٌﺔ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
َ ﻷن رﺣﻤﺘُــ
ت ﻟﻨــﺎ ﻣـﺎ ﺗﺸﺘﻬﻲ اﻟﻤﻼﺋﻜـ ُﺔ أن
َ أﻋــﺪد
.ﺗﻄﻠـ َﻊ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺐ
َ ﻚ ﻳﺎ ﻣﺤـ
َ ﺣـ
ِ ﺐ ﻣـﻦ ﺹﻼ
ُ ل وﻧﻄﻠـ
ُ ﻧﺴـﺄ
، ﻟﻜﻲ إذ ﻃﻬـﺮﺗـﻨــﺎ آﻠﻨــﺎ،اﻟﺒﺸــ ِﺮ
ﻚ ﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻨــﺎ ﻣـﻦ
َ ﺗـﺆﻟﻔــﻨـﺎ ﺏــ
. ك اﻹﻟﻬﻴـــ ِﺔ
َ أﺱـــﺮا ِر
ﻚ
َ ﺣــ
ِ ﻦ ﻣــﻦ رو
َ ن ﻣﻤﻠــﻮﺋﻴـ
َ ﻟﻜﻲ ﻧﻜــﻮ
َﻦ ﻓﻲ إﻳﻤـﺎ ِﻧـــﻚ
َ  وﺛـﺎﺏﺘﻴـ،س
ِ اﻟﻘـــﺪو
. اﻟﻤﺴﺘﻘـﻴــ ِﻢ
ﻚ
َ ق ﻣﺤﺒ ِﺘـ
ِ ﻦ ﻣﻦ ﺵـــﻮ
َ وﻣﻤـﺘﻠـﺌﻴـ
،ﻦ
ِ ك آﻞ ﺣﻴــ
َ ﻖ ﺏﻤﺠـ ِﺪ
ُ  وﻧﻨﻄـ،اﻟﺤـﻘﻴـﻘﻴـ ِﺔ
.ﺢ ﻳﺴـــﻮع رﺏﻨـــﺎ
ِ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴــ
... اﻟﺦ.. هـﺬا اﻟــﺬي ﻣــﻦ ِﻗـﺒَـﻠِـﻪ

Pidiakwn:
;Proc,wmen Yeou meta
vobou.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ف
ِ ﺖ ﺏﺨــــﻮ
ُ ﻧـﻨﺼ
.اﻟﻠـﻪ
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Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜــ ﱢ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

Gebed van Absolutie tot de Vader
Celebrant (in stilte):
O Meester, Heer, Almachtige God,
Genezer van onze zielen, lichamen en
geesten.
Gij die door de mond van Uw
Eniggeboren Zoon, onze Heer, onze
God en Verlosser, Jezus Christus,
tot onze vader Petrus hebt gezegd: “Gij
zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik Mijn
Kerk bouwen en de poorten van het
dodenrijk zullen haar niet overweldigen.
Ik zal u de sleutels geven van het
koninkrijk der hemelen,

en wat gij op aarde binden zult, zal
gebonden zijn in de hemelen, en wat gij
op aarde ontbinden zult, zal ontbonden
zijn in de hemelen.”
Laat dan, o Heer, Uw dienaren: mijn
vaders, mijn broeders en mijn eigen
zwakheid, de absolutie ontvangen door
mijn mond, door Uw Heilige Geest, Gij
Goede Menslievende.

.ﻚ
َ ﺣــ
ِ وﻟـﺮو

ﺻـﻼة ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻟﻶب
:(ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ )ﺱـــﺮًا

،ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
َ ب اﻹﻟﻪ ﺿﺎﺏ
ُ أﻳﻬـﺎ اﻟﺴﻴــ ُﺪ اﻟــﺮ
.ﺣﻨــﺎ
َ ﺱﻨـﺎ وأﺟﺴﺎ َدﻧـﺎ وأروا
َ ﺵـﺎﻓﻲ ﻧﻔـﻮ
أﻧﺖ اﻟــﺬي ﻗﻠـﺖ ﻷﺏﻴﻨـﺎ ﺏﻄﺮس ﻣـﻦ ﻓــﻢ
ﻚ اﻟـﻮﺣﻴــﺪ رﺏِـﻨــﺎ وإﻟﻬِـﻨــﺎ
َ إﺏﻨﱢــ
.ﺢ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴـ
َ ﺼﻨـﺎ ﻳﺴــﻮ
ِ وﻣﺨﻠ
 وﻋﻠﻰ هــﺬﻩ،"أﻧــﺖ هــﻮ ﺏﻄـــﺮس
،اﻟﺼﺨـﺮة أﺏﻨﻲ )ﺏـﻴﻌـﺘﻲ( آﻨﻴﺴﺘﻲ
.ب اﻟﺠﺤﻴـ ِﻢ ﻟـﻦ ﺗﻘـﻮى ﻋﻠﻴﻬــﺎ
َ وأﺏـﻮا

ﻣﻠﻜـــﻮت

ﺢ
َ ﻣﻔــﺎﺗﻴـ

ﻚ
َ ُوأﻋـﻄﻴـ
.ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
ن ﻣﺮﺏـﻮﻃًﺎ
ُ ض ﻳﻜـﻮ
ِ ﻣﺎ رﺏﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷر
ض
ِ  وﻣﺎ ﺣﻠﻠﺘـﻪ ﻋﻠﻰ اﻷر،ت
ِ ﻓﻲ اﻟﺴﻤـﻮا
".ت
ِ ن ﻣﺤﻠـﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻤـﻮا
ُ ﻳﻜــﻮ
ك ﺁﺏــﺎﺋﻲ
َ  ﻋﺒﻴـ َﺪ،ﻓﻠﻴﻜــﻦ ﻳــﺎ ﺱﻴــﺪ
 ﻣﺤــﺎﻟـﻠﻴـﻦ ﻣــﻦ،وإﺧــﻮﺗﻲ وﺿﻌﻔﻲ
 أﻳﻬــﺎ،ﻓﻤـﻲ ﺏــﺮوﺣــﻚَ اﻟﻘـــﺪوس
.ﺐ اﻟﺒﺸـــــ ِﺮ
َ ﺢ ُﻣﺤــ
ُ اﻟﺼﺎﻟــ
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O God, die de zonden der wereld
wegneemt, haast U het berouw van Uw
dienaren te aanvaarden, tot licht van
kennis en tot vergeving van de zonden.
Want U bent een barmhartige en
genadige God, U bent lankmoedig, rijk
aan genade en getrouw.
Indien wij tegen U gezondigd hebben,
hetzij in woord of daad, scheld het ons
kwijt en vergeef ons, Gij goede
Menslievende.

 اﺏـﺪأ،ﻞ ﺧﻄﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ
َ اﻟﻠﻬـﻢ ﻳﺎ ﺣﺎﻣــ
 ﻧـﻮرًا،ل ﺗـﻮﺏــﺔ ﻋﺒﻴــﺪك ﻣﻨﻬـﻢ
ِ ﺏﻘﺒــﻮ
.ﻟﻠﻤﻌـﺮﻓــﺔ وﻏﻔــﺮاﻧـًﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎﻳـﺎ
 أﻧﺖ،ﺖ إﻟـﻪ رؤوف ورﺣــﻮم
َ ﻚ أﻧـ
َ ﻷﻧـ
.ﻞ اﻷﻧـﺎ ِة آﺜﻴــ ُﺮ اﻟـﺮﺣﻤـ ِﺔ وﺏــﺎ ﱡر
ُ ﻃـﻮﻳـ
ل أو
ِ ﻚ ﺏﺎﻟﻘــﻮ
َ وإن آﻨـﺎ ﻗـﺪ أﺧﻄﺄﻧــﺎ إﻟﻴــ
، ﻓﺴـﺎﻣــﺢ واﻏـﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ،ﻞ
ِ ﺏﺎﻟﻔﻌـ
.ﺐ اﻟﺒﺸـــ ِﺮ
ِ ﺢ وﻣﺤــ
ٍ آﺼﺎﻟـ

Hier kan de celebrant zowel de levenden als
de overledenen gedenken, dan vervolgt hij:

هﻬﻨــﺎ ﻳـﺬآـﺮ اﻟﻜﺎهـﻦ ﻣـﻦ ﻳـﺮﻳـﺪ أن ﻳـﺬآـﺮﻩ
:ﻼ
ً  ﺛــﻢ ﻳﻜﻤـﻞ ﻗـﺎﺋـ.ﻣـﻦ اﻷﺣﻴــﺎء واﻟــﺮاﻗـﺪﻳـﻦ

O God, schenk ons de absolutie en
schenk heel Uw volk de absolutie,
van elke zonde en van elke vloek, van
alle verloochening en elke valse gelofte,
van elke samenkomst met ketters en
heidenen.
Onze Meester, begenadig ons met
verstand, kracht en inzicht om tot het
einde toe te vluchten voor elk kwaad van
de Tegenstander, en schenk ons dat wij
altijd Uw wil zullen doen.
Schrijf onze namen met alle koren van
Uw heiligen in het koninkrijk der
hemelen, door Jezus Christus, onze
Heer.
Door wie U glorie…

،َﻞ ﺵﻌﺒـِـﻚ
اﻟﻠﻬـﻢ ﺣﺎﻟﻠﻨـﺎ وﺣﺎﻟـﻞ آـ ﱠ

De celebrant kan verder gaan met de
herdenking uit de Gregoriaanse Liturgie.
Hij vervolgt met het gebed voor zichzelf in
stilte:

 وﻣـﻦ،ﻞ ﻟﻌﻨـ ٍﺔ
 وﻣـﻦ آـ ﱢ،ﻞ ﺧﻄﻴـ ٍﺔ
ﻣـﻦ آـ ﱢ
 وﻣـﻦ،ب
ٍ ﻦ آﺎذ
ٍ ﻞ ﻳﻤﻴـ
 وﻣـﻦ آـ ﱢ،ﻞ ﺟﺤـﻮ ٍد
آـ ﱢ
.ﻞ ﻣﻼﻗـﺎ ِة اﻟﻬـﺮاﻃﻘـ ِﺔ واﻟﻮﺛـﻨﻴـﻴـﻦ
آـ ﱢ

،ﻞ وﻗـﻮ ٍة وﻓﻬــ ٍﻢ
ٍ أﻧﻌـﻢ ﻟﻨـﺎ ﻳﺎ ﺱﻴـ َﺪﻧــﺎ ﺏﻌﻘـ
ﻞ أﻣــ ِﺮ
ب إﻟﻰ اﻟﺘﻤــﺎ ِم ﻣــﻦ آ ﱢ
َ ﻟﻨﻬــﺮ
 واﻣﻨﺤﻨــﺎ أن ﻧﺼﻨــ َﻊ،ئ ﻟﻠﻤﻀـﺎد
ٍ رد
.ﻦ
ٍ ﻞ ﺣﻴــــ
ﻚآﱠ
َ ﻣـﺮﺿﺎﺗـ
ﻚ
َ ف ﻗـﺪﻳﺴﻴـ
ِ أآﺘﺐ أﺱﻤـﺎءﻧـﺎ ﻣﻊ آﻞ ﺹﻔـﻮ
ﺢ ﻳﺴــﻮع
ِ  ﺏﺎﻟﻤﺴﻴ،ت
ِ ت اﻟﺴﻤــﻮا
ِ ﻓﻲ ﻣﻠﻜـﻮ
.رﺏِـﻨـــﺎ
... اﻟﺦ.. هـﺬا اﻟــﺬي ﻣــﻦ ﻗِـﺒـَﻠـِﻪ
وإذا أراد اﻟﻜﺎهـﻦ ﻓـﻠﻴـﻘــﻞ هـﻨــﺎ اﻟﺘـﺬآـﺎر
اﻟﻤـﻮﺟـﻮد ﻓﻲ اﻟﻘــﺪاس اﻟﻐـﺮﻳﻐـــﻮري
( ً)ﻳﻜﻤـﻞ ﺱــﺮا

 ﺹــﻼة ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻵب- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gedenk, o Heer, mijn zwakheid en
vergeef mij mijn vele zonden. En waar
evenwel de zonde is toegenomen, laat
daar Uw genade overvloedig zijn.
Ontneem Uw volk niet de genade van
Uw Heilige Geest door mijn eigen
zonden en de onreinheid van mijn hart.
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ب ﺿﻌﻔﻲ أﻧــﺎ أﻳﻀـًﺎ وإﻏﻔـــﺮ
ُ اذآـﺮ ﻳـﺎر
.ﻟﻲ ﺧﻄﺎﻳــﺎي اﻟﻜﺜﻴــﺮة
ك
َ وﺣﻴﺚ آﺜــ َﺮ اﻹﺛــ َﻢ ﻓﻠﺘﻜُـﺜـﺮ هﻨــﺎ
ﻞ ﺧﻄـﺎﻳــﺎي ﺧﺎﺹــ ًﺔ
 وﻣـﻦ أﺟــ ﱢ.ﻧﻌﻤﺘــﻚ
ﻚ ﻣـﻦ
َ  ﻻ ﺗﻤﻨــﻊ ﺵﻌـﺒِـ،ت ﻗـﻠﺒﻲ
ِ وﻧﺠﺎﺱــﺎ
.س
ِ ﻚ اﻟﻘـــــﺪو
َ ﺣــ
ِ ﻧﻌﻤــﺔ رو

Hierna vervolgt de celebrant met:

:ﻼ
ً ﺛــﻢ ﻳﻜﻤــﻞ ﺏﻘﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻗـﺎﺋـ

O God, schenk ons de absolutie en
schenk heel Uw volk de absolutie,

.ﻚ
َ ﻞ ﺵﻌـﺒِــ
ﺣـﺎﻟـﻠـﻨــﺎ وﺣـﺎﻟـﻞ آــ ﱢ
.... ﻞ ﺧﻄﻴــ ٍﺔ
ﻣــﻦ آ ﱢ

Hierna vervolgt de celebrant met het gebed
voor de vrede en de vaders in stilte en
verder hardop het gebed voor de
bijeenkomsten.

ﻦ اﻟﺜـﻼث أواﺵﻲ اﻟﺼﻐـﺎر
ُ ﻳﻘــﻮ ُل اﻟﻜﺎهـ
)اﻟﺴـﻼ ِم واﻵﺏﺎ ِء ﺱــﺮًا أﻣـﺎ أوﺵﻴـﺔ

Celebrant:
Gedenk, o Heer, onze
bijeenkomsten en zegen
ze.

( اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎتِ ﻓـﻴﻘـﻮﻟـﻬـﺎ ﺟﻬــﺮًا

Pi;precbuteroc:
;Ari;vmeu;i P_ ;nnenjinywou]: ;cmou ;erwou.

De diaken heft het kruis op en zegt:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ب
ُ ﻳــﺎر
اذآـــــﺮ
.اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎ ِﺗﻨـﺎ ﺏﺎرآﻬـﺎ

:ﻳـﺮﻓــﻊ اﻟﺸﻤــﺎس اﻟﺼﻠﻴـﺐ وﻳﻘـــﻮل

Diaken:
U bent verlost. Amen.
En met uw geest.
Laat ons aandachtig
zijn in de vreze Gods.

Pidiakwn:
Cwyic ;am/n: ke tw
pneumati cou: meta
vobou Yeou ;proc,wmen.

Gelovigen:
Amen.
Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
Heer ontferm U.

Pilaoc:
;Am/n.
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
 وﻣـﻊ،ﺖ ﺣﻘـــًﺎ
ﺼ ﱠ
ْ ﺧُﻠ
ﺖ
ُ  ﻧـﻨﺼ،ﻚ
َ ﺣــ
ِ رو
.ف اﻟﻠـﻪ
ِ ﺏﺨـــــﻮ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣـﻴـﻦ
ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
.ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
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De Liturgie van St. Basilius – Het Heilige voor de heiligen

De celebrant neemt de Despotikon in zijn
handen en heft het op, terwijl hij zijn hoofd
buigt en met luide stem roept:

Celebrant:
Het Heilige voor de
heiligen.

Pi;precbuteroc:
Ta ;agi;a tic ;agiic:

De gelovigen hebben hun hoofden gebogen
in eerbied en vreze voor de Heer en bidden
voor de vergeving van hun zonden.
De celebrant neemt de Despotikon tussen de
vingertoppen van zijn rechterhand en maakt
daarmee op het Kostbaar Bloed in de kelk
een kruisteken. De rand deel ervan doopt hij
in de kelk en heft het dan voorzichtig, met
Bloed doorweekt, weer op. Hij maakt er
driemaal het kruisteken mee over het gehele
Heilig Lichaam dat op de pateen ligt.
Dan neemt hij de Despotikon en maakt
daarmee op het Kostbaar Bloed in de kelk
een kruisteken.
Hij plaatst de Despotikon voorzichtig
omgekeerd in het Bloed binnen de kelk,
terwijl hij al die tijd zijn linker hand onder
de Despotikon houdt om te voorkomen dat
er een partikel van valt. Dit doet hij, terwijl
hij zegt:

Celebrant:
Gezegend is de Heer
Jezus Christus, de Zoon
Gods; de heiliging is
door de Heilige Geest.
Amen.

ﻳﺄﺧـﺬ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻷﺱﺒﺎدﻳﻘــﻮن ﺏﻴــﺪﻳـﻪ
وﻳـﺮﻓﻌـﻪ إﻟﻰ ﻓـﻮق إﻟﻰ ﺁﺧـﺮ ذراﻋﻴـﻪ
:ﻼ
ً وهـﻮ ﻣﻄـﺎﻣـﻦ اﻟـﺮأس ﺹـﺎرﺧـًﺎ ﻗـﺎﺋـ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.اﻟﻘـﺪﺱﺎت ﻟﻠﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ

ﻳﻄـﺎﻣـﻦ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸﻌــــﺐ ﺱـﺎﺟـﺪﻳــﻦ ﻟﻠـﺮب
ﻋﻠﻲ اﻷرض ﺏﺨـﻮف ورﻋـﺪة ﻃـﺎﻟـﺒﻴـﻦ
. ﻏﻔـﺮان ﺧﻄـﺎﻳـﺎهـﻢ
ﻳﺄﺧـﺬ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻷﺱﺒﺎدﻳﻘــﻮن ﺏﻴــﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ
 وﻳـﺮﺵـﻢ ﺏـﻪ اﻟــﺪم،ﺏﻄـﺮف أﺹﺒـﻌﻴـﻦ
.اﻟﻜـﺮﻳـﻢ داﺧـﻞ اﻟﻜـﺄس ﺏﻤﺜـﺎل اﻟﺼـﻠﻴـﺐ
 وﻳـﺮﻓﻌـﻪ.ﺛـﻢ ﻳﻐﻤـﺲ ﻃـﺮﻓـﻪ داﺧـﻞ اﻟﻜـﺄس
 وﻳـﺮﺵـﻢ ﺏـﻪ.ﻣﻐﻤـﻮﺱـًﺎ ﺏـﺎﻟـﺪم ﺏﺈﺣـﺘـﺮاس
اﻟﺠﺴـﺪ اﻟﻄـﺎهـﺮ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ ﺟﻤﻴﻌـﻪ
.(ﺏﻤﺜــﺎل اﻟﺼـﻠﻴــﺐ )ﺛـﻼث رﺵــﻮم
ﺛـﻢ ﻳﺄﺧـﺬ اﻟﻜﺎهـﻦ اﻷﺱﺒﺎدﻳﻘــﻮن وﻳـﺮﺵــﻢ ﺏـﻪ
اﻟــﺪم اﻟﻜـﺮﻳـﻢ داﺧـﻞ اﻟﻜـﺄس ﺏﻤﺜـﺎل
.اﻟﺼـﻠﻴـﺐ
ﺛــﻢ ﻳﻀــﻊ اﻹﺱﺒﺎدﻳﻘــﻮن ﻓﻲ اﻟـﺪم داﺧـﻞ
 ﻟﻜـﻦ ﻳﻔﻌـﻞ ﻣـﺎ ﺱﺒـﻖ ذآـﺮﻩ.اﻟﻜـﺄس ﻣﻘـﻠـﻮﺏـﺎ
 وﺗﻜـﻮن ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﺴـﺮي ﻣﺒﺴـﻮﻃـﺔ.ﺏﺈﺣﺘــﺮاس
ﺗﺤـﺖ اﻹﺱﺒﺎدﻳﻘــﻮن ﻟﺌـﻼ ﺗﻘـﻊ ﻣﻨـﻪ ﺟـﻮهـﺮة
: آـﻞ هـﺬا وهـﻮ ﻳﻘــﻮل.أو ﻳﻨﻘـﻂ ﻣﻨـﻪ ﺵﺊ

Pi;precbuteroc:
Eulog/toc
Kurioc
I/couc ;<rictoc ;Uioc
Yeou ;agiacmoc ;Pneuma
;agion: ;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ع
َ ب ﻳﺴـﻮ
ُ ك اﻟـﺮ
ُ ﻣﺒﺎر
،اﻟﻤﺴﻴـﺢ اﺏــﻦ اﻟﻠـﻪ
س اﻟــــﺮوح
ٌ وﻗــــﺪو
. ﺁﻣﻴــــﻦ.اﻟﻘـــﺪس

 واﺣــﺪ هــﻮ اﻵب اﻟﻘــﺪوس- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
De gelovigen heffen hun hoofden weer op
en roepen met luide stem:

Gelovigen:
Eén is de Allerheiligste
Vader, één is de
Allerheiligste Zoon,
één is de Allerheiligste
Geest. Amen.
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ﺛـﻢ ﻳﻨﻬــﺾ اﻟﺸﻌـــﺐ ﻣــﻦ اﻟﺴﺠــﻮد
: وﻳﺠﺎوﺏـﻮﻧﻪ ﺏﺄﻋـﻠـﻰ أﺹـﻮاﺗﻬـﻢ ﻗـﺎﺋـﻠﻴـﻦ

Pilaoc:
Ic ;o panagioc Pat/r: Ic
;o panagioc Uioc: en
to panagion ;Pneuma:
;am/n.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
واﺣــ ٌﺪ هـــﻮ اﻵب
 واﺣــ ٌﺪ.اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻘـﺪوس
هــﻮ اﻹﺏـﻦ اﻟﻜﻠﻲ
 واﺣـ ٌﺪ هــﻮ.اﻟﻘـﺪوس
.ح اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻘـﺪس
ُ اﻟــﺮو
.ﺁﻣﻴــــﻦ
:أو ﻳـﻘــﻮﻟــﻮن

Of zij zeggen:

Eén is de Heilige
Vader, één is de
Heilige Zoon, één is de
Heilige Geest. Amen.

Ic Pat/r ;agioc: ic Uioc
;agioc: en Pneuma ;agion
;am/n.

Celebrant:
De vrede zij met u
allen.

Pi;precbuteroc:
;Ir/n/ paci.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﻞ
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﻠﻜ ﱢ

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

ب
ُ واﺣـ ُﺪ هـﻮ اﻵ
 واﺣـ ُﺪ هـﻮ،اﻟﻘـﺪوس
 واﺣ ُﺪ،ﻦ اﻟـﻘـﺪوس
ُ اﻻﺏـ
هـﻮ اﻟـﺮوح اﻟﻘـــﺪس
.ﺁﻣﻴــﻦ

.ﻚ
َ ﺣـ
ِ وﻟــﺮو
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De Liturgie van St. Basilius – de Belijdenis

اﻹﻋﺘــﺮاف

De Belijdenis
De celebrant verheft de pateen met het
Heilig Lichaam en zegt de Belijdenis:

ﻞ اﻟﻜﺎهــﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ وﺏﻬـﺎ اﻟﺠﺴــﺪ
ُ ﺛــﻢ ﻳﺤﻤـ
:ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳـﻪ وﻳﻘـﻮل اﻹﻋـﺘـﺮاف

Celebrant:
Het Heilig Lichaam en
het Kostbare Ware
Bloed
van
Jezus
Christus, de Zoon van
onze God. Amen.

Pi;precbuteroc:
Cwma ;agion ke ;ema
timion ;al/yinon I/cou
;<rictou tou ;Uiou tou
Yeou ;/mwn: ;am/n.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
;Am/n.

Celebrant:
Het Heilig, Kostbaar
Lichaam en het Ware
Bloed
van
Jezus
Christus, de Zoon van
onze God. Amen.

Pi;precbuteroc:
;Agion timion cwma ke
;ema ;al/yinon: I/cou
;<rictou tou ;Uiou tou
Yeou ;/mwn: ;am/n.

Gelovigen:
Amen.

Pilaoc:
;Am/n.

Celebrant:
Het Lichaam en Bloed
van Emmanuël onze
God, dit is waarlijk zo.
Amen.

Pi;precbuteroc:
Picwma nem pi;cnof ;nte
Emmanou/l Pennou]
vai pe qen oumeym/i:
;am/n.

Gelovigen:
Amen, dat geloof ik.

Pilaoc:
;Am/n ]nah].

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
س ود ُم
ٌ ﺟﺴـ ُﺪ ﻣﻘـﺪ
ﻲ
ٌ آــــﺮﻳــ ٌﻢ ﺣﻘﻴﻘــ
ﻦ
ِ ﺢ اﺏـ
ٍ ع اﻟﻤﺴﻴ
َ ﻟﻴﺴــﻮ
. ﺁﻣﻴــﻦ.إﻟ ِﻬﻨـــﺎ

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴــﻦ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،س وآـــﺮﻳــ ٌﻢ
ٌ ﻣﻘـــﺪ
،ﺟﺴـــﺪ ودم ﺣﻘﻴﻘـﻲ
ﺢ اﺏـﻦ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴ
َ ﻟﻴﺴـﻮ
. ﺁﻣﻴــﻦ.إﻟ ِﻬﻨــﺎ

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺁﻣﻴــﻦ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺟﺴـ ُﺪ ود ُم ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴـﻞ
 هـــﺬا هـــﻮ،إﻟﻬﻨـﺎ
. ﺁﻣﻴـــﻦ.ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘــ ِﺔ

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﺣﻘــًﺎ أؤﻣــﻦ

 اﻹﻋـﺘــﺮاف- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Celebrant:
Amen, amen, amen.
Ik geloof, ik geloof, ik
geloof en belijd tot de
laatste ademtocht,
dat dit het levengevende Lichaam is
dat Uw Eniggeboren
Zoon, onze Heer, God
en Verlosser Jezus
Christus, heeft aangenomen uit ons aller
Vrouwe en Koningin,
de zuivere Moeder
Gods,
de
heilige
Maria.
Hij heeft het één
gemaakt met Zijn
Goddelijkheid, zonder
vermenging, zonder
verwarring en zonder
verandering.
Hij heeft de goede
belijdenis
betuigd
voor Pontius Pilatus.
Hij heeft het voor ons
overgeleverd op het
hout van het Heilig
Kruis door Zijn vrije
wil, en voor ons allen.
Ik geloof waarlijk dat
Zijn
Goddelijkheid
nooit gescheiden is
geweest van Zijn
menselijkheid, geen
ogenblik, zelfs geen
oogwenk lang.
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Pi;precbuteroc:
;Am/n ;am/n ;am/n:
]nah] ]nah] ]nah]:
ouoh ]er;omologin sa
pinifi ;nqa;e.
Je yai te ]carx ;nreftanqo: ;eta pekmonogen/c ;nS/ri: Pen_ ouoh
Pennou] ouoh Pen|c|w|r
I/couc Pi,rictoc: [itc
;ebolqen ten[oic ;nn/b
t/ren: ]ye;otokoc |e|y|u
];agi;a Mari;a.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
. ﺁﻣﻴـﻦ، ﺁﻣﻴـﻦ،ﺁﻣﻴـﻦ
،ﻦ
ُ أؤﻣـ
،ﻦ
ُ أؤﻣـ
ف إﻟﻰ
ُ أؤﻣـﻦ وأﻋﺘـﺮ
.ﺲ اﻷﺧﻴـــ ِﺮ
ِ اﻟﻨﻔــــ
أن هـﺬا هـﻮ اﻟﺠﺴـ ُﺪ
ﻚ
َ اﻟﻤﺤﻴﻲ اﻟـﺬي إﺏ ِﻨـ
، رﺏِـﻨـــﺎ،اﻟــﻮﺣﻴـﺪ
ﺼـﻨـﺎ
ِ  وﻣﺨﻠ،وإﻟﻬِـﻨــﺎ
،ﺢ
ِ اﻟﻤﺴﻴ
ع
َ ﻳﺴـﻮ
أﺧـﺬﻩ ﻣـﻦ ﺱﻴﺪﺗِـﻨــﺎ
ِ واﻟﺪة،وﻣﻠﻜﺘِـﻨﺎ آﻠِـﻨـﺎ
اﻟﻘـﺪﻳﺴـ ِﺔ
اﻹﻟــ ِﻪ
.اﻟﻄﺎهـــﺮ ِة ﻣﺮﻳــﻢ

Afaic ;nouai nem tefmeynou]: qen oumetatmoujt nem oumetatywq nem oumetatsib].
;Eafer;omolgin ;n];omologi;a eynanec: nahren
Pontioc Pilatoc.
;Aft/ic ;e;hr/i ;ejwn:
hijen pise ;eyouab ;nte
pi;ctauroc: qen pefouws
;mmin ;mmof ;e;hr/i ;ejwn
t/ren.
;Al/ywc ]nah] je ;mpe
tefmeynou] vwrj ;etefmetrwmi: ;noucoucou ;nouwt
oude
ouriki
;mbal.

وﺟﻌـﻠــ ُﻪ واﺣـــﺪًا
،ﻣــﻊ ﻻهـــﻮﺗِـــﻪ
،ط
ِ ﺏﻐﻴـــــ ِﺮ اﺧﺘـــﻼ
،ج
ِ وﻻ اﻣﺘـــــــــــﺰا
.وﻻ ﺗﻐـﻴﻴـــــــــ ٍﺮ
ف
َ ف اﻹﻋﺘﺮا
َ وإﻋﺘـﺮ
ﻦ أﻣـــــــــﺎم
َ اﻟﺤﺴــ
.ﺏﻴﻼﻃــﺲ اﻟ ُﺒـﻨﻄﻲ
وأﺱﻠﻤَــ ُﻪ ﻋﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺐ
ِ ﺧﺸﺒـــ ِﺔ اﻟﺼﻠﻴـــ
 ﺏﺈرادﺗـ ِﻪ،اﻟﻤﻘــﺪﺱــ ِﺔ
. ﻋﻨــﺎ آﻠﱢـﻨــﺎ،وﺣـﺪﻩ
 أن،ﻦ
ُ ﺏـﺎﻟﺤﻘﻴﻘــ ِﺔ أؤﻣـ
ﻻهــﻮﺗَـﻪ ﻟـﻢ ُﻳـﻔـﺎرق
 ﻟﺤﻈــــ ًﺔ،ﻧﺎﺱــــﻮﺗَـﻪ
 وﻻ ﻃـﺮﻓـ َﺔ،واﺣــﺪ ًة
.ﻦ
ٍ ﻋﻴـــ
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Het is ons gegeven tot
verlossing, tot vergeving van zonden en
ten eeuwigen leven
voor hen die er deel
aan hebben.
Ik geloof, ik geloof, ik
geloof dat dit waarlijk
zo is. Amen.

Eu]
;mmoc
;ejwn
;noucw]: nem ou,w
;ebol ;nte ninobi: nem
ouwnq ;n;eneh ;nn/eyna[i ;ebol ;nq/tc.

ﻋﻨــــﺎ
ﻳُـﻌـﻄﻰ
 وﻏﻔـــﺮاﻧـًﺎ،ﺧـﻼﺹًﺎ
 وﺣﻴــﺎ ًة،ﻟﻠﺨﻄﺎﻳـــﺎ
ل
ُ أﺏــﺪﻳــﺔً ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻨــﺎو
.ﻣﻨــﻪ

}nah] ]nah] ]nah]
je yai te qen oumeym/i:
;am/n.

،ﻦ
ُ أؤﻣـ
،ﻦ
ُ أؤﻣـ
ﻦ أن هــﺬا هــﻮ
ُ أؤﻣـ
. ﺁﻣﻴـﻦ. ﺏـﺎﻟﺤﻘـﻴـﻘــ ِﺔ

Diaken:
Amen, amen, amen.
Ik geloof, ik geloof, ik
geloof dat dit waarlijk
zo is. Amen.

Pidiakwn:
;Am/n ;am/n ;am/n.
]nah] ]nah] ]nah] je
yai te qen oumeym/i:
;am/n.
Twbh ;e;hr/i ;ejwn nem
;ejen ;,ricti;anoc niben:
;etaujoc nan eyb/tou
je ;aripenmeu;i qen ;p/i
;mP_.
8? ;ir/n/ ke ;agapi I/cou
;<rictou mey ;umwn:
'alate jw ;all/loui;a.
8Proceuxacye ;uper t/c
;axiac metal/'ewc a,rantwn ke ;epouraniwn:
twn ;agiwn muct/riwn.
Kuri;e ;el/;con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
. ﺁﻣﻴـﻦ، ﺁﻣﻴـﻦ،ﺁﻣﻴـﻦ
،ﻦ
ُ أؤﻣـ
،ﻦ
ُ أؤﻣـ
ﻦ أن هـﺬا هـﻮ
ُ أؤﻣـ
. ﺁﻣﻴـﻦ. ﺏـﺎﻟﺤﻘـﻴـﻘـ ِﺔ
ﻞ
اﻃﻠﺒـﻮا ﻋﻨﺎ وﻋﻦ آ ﱢ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴـﻦ اﻟــﺬﻳـﻦ
،ﻗﺎﻟـﻮا ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﱢـﻬـﻢ
ﺖ
ِ "اذآـﺮوﻧـﺎ ﻓﻲ ﺏﻴـ
".ِاﻟـﺮب
وﻣﺤﺒـ ُﺔ
ﺱـــﻼ ُم
ﺢ
ِ اﻟﻤﺴﻴــ
ع
َ ﻳﺴــﻮ
 رﺗـﻠـــــﻮا،ﻣﻌﻜـــﻢ
. اﻟﻠﻴﻠـﻮﻳــــﺎ:ﺏﻨﺸﻴـ ٍﺪ

Bid voor ons en voor
alle christenen die tot
ons hebben gezegd:
“Gedenk ons in het
huis van de Heer.”
De vrede en de liefde
van Jezus Christus zij
met u. Zing de lofzang
“halleluja”.
Bid voor de waardige
deelname aan deze
zuivere,
hemelse,
heilige
Mysteries.
Heer ontferm U.

###

ﻞ
ِ ﺹﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟـ
ق ﻣـﻦ
ٍ ل ﺏﺈﺱﺘﺤﻘـﺎ
ِ اﻟﺘﻨﺎو
هﺬﻩ اﻷﺱـﺮا ِر اﻟﻤﻘـﺪﺱ ِﺔ
.اﻟﻄـﺎهـﺮ ِة اﻟﺴﻤـﺎﺋﻴـ ِﺔ
.ب ارﺣْــﻢ
ُ ﻳـﺎر

 ﺹـﻼة ﻗـﺒـﻞ اﻟﺘﻨـﺎول- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
De celebrant legt de pateen weer op het altaar,
buigt zijn hoofd en verheerlijkt God in stilte
en zegt:

Celebrant:
Alle glorie, alle eer en
alle aanbidding komt te
allen tijde toe, aan de
Heilige Drie-eenheid:
de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest.
Nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen.
Amen.

Celebrant:
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.

ﺛــﻢ ﻳﻀـﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺏﻴـﺪﻩ ﻓـﻮق
 وﻳﻘــﻮل ﺱــﺮًا وهــﻮ ﻣﻄـﺎﻣـﻦ،اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
. ﻣﻌﻄﻴــًﺎ اﻟﻤﺠــﺪ ﻟـﻠـﻪ،اﻟــﺮأس

Pi;precbuteroc:
Ere ;wou niben: nem tai;o
niben: nem ;prockun/cic
niben: ;nc/ou niben:
er;prepi ;n};triac |e|y|u:
;Viwt nem Ps/ri nem
Pi;pneuma eyouab.
}nou nem ;nc/ou niben
nem sa ;eneh ;nte ni;eneh
t/rou ;am/n.

De celebrant bidt in stilte voordat hij de
communie neemt:
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻞ
ﻞ ﻣـﺠـ ٍﺪ وآـ ﱠ
أن آـ ﱠ
ﻞ ﺱﺠـﻮ ٍد
آـﺮاﻣـ ٍﺔ وآ ﱠ
ﻖ
ُ  ﻳﻠﻴــ،ﻞ ﺣﻴـــﻦ
آﱢ
،ﺏـﺎﻟﺜـﺎﻟـﻮثِ اﻟﻤﻘـﺪس
ح
ِ ﻦ واﻟﺮو
ِ اﻵب واﻹﺏ
.س
ِ اﻟﻘـﺪ
اﻵن وآﻞ ﺁوان وإﻟﻰ
دهـــــ ِﺮ اﻟـــﺪهــﻮ ِر
. ﺁﻣﻴـــﻦ.آـﻠـﱠﻬــﺎ

وأﺛﻨﺎء ذﻟـﻚ ﻳﻘـــﻮل اﻟﻜﺎهـــﻦ هـــﺬﻩ اﻟﺼــﻼة
:ﺱـــﺮًا ﻗﺒــﻞ ﺗﻨـﺎوﻟــﻪ

Pi;precbuteroc:
Bwl ebol ,w ;ebol
;aricun,wrin nan V]
;nnenparaptwma: n/;etanaitou qen penouws :
nem n/;etanaitou qen
penouws an: n/;etanaitou qen ou;emi: nem
n/;etanaitou qen oumetat;emi:8 n/eth/p nem
n/eyouwnh ;ebol: P_
,au nan ;ebol: eybe
pekran ;eyouab ;etaumou] ;mmof ;e;hr/i ;ejwn.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﺣـﻞ واﻏﻔـﺮ واﺹﻔﺢ
ﻟﻨــﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻋـﻦ
اﻟﺘﻲ
زﻻﺗـﱢـﻨـــﺎ
ﺹﻨﻌﻨﺎهـﺎ ﺏﺈرادﺗﱢـﻨﺎ
ﺹﻨﻌﻨﺎهــﺎ
واﻟﺘﻲ
 اﻟﺘﻲ،ﺏﻐﻴـ ِﺮ إرادﺗﱢـﻨـﺎ
ﻓﻌـﻠﻨﺎهــﺎ ﺏﻤﻌﺮﻓــ ٍﺔ
واﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨﺎهــﺎ ﺏﻐﻴـﺮ
 اﻟﺨﻔﻴـــﺔ،ﻣﻌــﺮﻓــ ٍﺔ
ب
ُ  ﻳـﺎر،واﻟﻈﺎهـــﺮة
ﻞ
ِ إﻏﻔـﺮهـﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أﺟ
إﺱ ﱢﻤــﻚ اﻟﻘـــﺪوس
.اﻟـﺬي ُدﻋﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ

Kata to ;eleoc cou
Kui;e: ke m/kata tac
;amartiac ;/mon.

ب
ُ ﻚ ﻳــﺎر
َ آــﺮﺣﻤﺘﱢــ
.وﻻ آﺨﻄﺎﻳﺎﻧـــﺎ
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Gebed vóór de Heilige Communie

ﺻــﻼة ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﻨــﺎول

Celebrant:
O Beginsel des Levens en Koning der
Eeuwen, het Woord van God de Vader,
onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus;
het ware Brood dat uit de hemel is
neergedaald, Gever van het leven aan
ieder die deel heeft aan Hem:
maak
ons
waardig,
zonder
in
veroordeling te vallen, deel te mogen
hebben aan Uw Heilig Lichaam en
Kostbaar bloed.
Dat wij door onze deelname aan Uw
Heilige Mysteries één mogen worden met
U tot in eeuwigheid en dat U ons zult
zegenen.
U bent de Zoon van God, aan U zij de
glorie, met Hem en de Levengevende
Heilige Geest, tot in eeuwigheid. Amen.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
 آﻠﻤــ َﺔ،ﻚ اﻟـﺪهــﻮ ِر
َ ﺲ اﻟﺤﻴــﺎ ِة وﻣﻠـ
َ ﻳﺎرﺋﻴــ
ﺼﻨــﺎ
َ  رﺏَـﻨَـﺎ وإﻟﻬَـﻨـﺎ وﻣﺨﻠﱢـ،اﻟﻠـﻪ اﻵب
.ع اﻟﻤﺴﻴـﺢ
َ ﻳﺴـــﻮ

ع ﻓﻲ
ِ  ﺏﻐﻴــﺮ وﻗــﻮ،ﻼ
ً إﺟﻌﻠﻨــﺎ أهــ
ك
َ ل ﻣـﻦ ﺟﺴــ ﱢﺪ
َ  أن ﻧﺘﻨـــﺎو،دﻳﻨــﻮﻧــ ٍﺔ
.ﻚ اﻟﻜــﺮﻳـــﻢ
َ اﻟﻤﻘـﺪس ود ﱢﻣــ

Een ander gebed vóór
de Heilige Communie

وأﻳﻀ ًﺎ ﺻــﻼة أﺥـﺮى
ﻗﺒـﻞ اﻟﺘﻨــﺎول

Celebrant:
Maak ons waardig, onze Meester, deel te
hebben aan Uw Heilig Lichaam en
Kostbaar Bloed tot reiniging van onze
zielen, lichamen en geesten en tot
vergiffenis van onze zonden en
overtredingen, opdat wij één lichaam en
één geest met U mogen worden.
Aan U zij de glorie met Uw Goede Vader
en de Heilige Geest, tot in eeuwigheid.
Amen.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
ﻦ آﻠﱠـﻨــﺎ ﻳﺎ ﺱﻴـﺪﻧــﺎ أن
َ إﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـ
ﻚ
َ س ودﻣـ
ِ ك اﻟﻤﻘـﺪ
َ ل ﻣـﻦ ﺟﺴـﺪ
َ ﻧﺘﻨــﺎو
 ﻃﻬــﺎر ًة ﻷﻧـﻔـﺴﻨــﺎ وأﺟﺴـﺎدﻧــﺎ،اﻟﻜـﺮﻳـــ ِﻢ
 وﻣﻐﻔـﺮة ﻟﺨﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ وﺁﺛﺎﻣِـﻨــﺎ،وأرواﺣﻨــﺎ
ن ﺟﺴــﺪًا واﺣــﺪًا وروﺣـًﺎ واﺣـﺪًا
َ ﻟﻜﻲ ﻧﻜــﻮ
.ﻣﻌــﻚ

ل ﻣــﻦ
َ اﻟﺨﺒـــ َﺰ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ اﻟـــﺬي ﻧـــﺰ
.ﺐ اﻟﺤﻴــﺎ ِة ﻟﻤــﻦ ﻳﺘﻨــﺎوﻟﱠـﻪ
َ  واهــ،اﻟﺴﻤــﺎ ِء

وﻟﻴُـﺼﻴﱢــﺮﻧَـﺎ ﺗـﻨـﺎوﻟﻨــﺎ ﻣﻦ أﺱــﺮا ِرك
 واﺣــﺪًا ﻣﻌــﻚ إﻟﻰ اﻹﻧﻘﻀﺎ ِء،اﻟﻤﻘـﺪﺱــ ِﺔ
.وﺏﺎرآﻨــﺎ
ﻚ اﻟﻤﺠـ ُﺪ ﻣﻌـﻪ ﻣﻊ
َ  ﻟــ،ﻦ اﻟﻠـﻪ
ُ أﻧـﺖ هـــﻮ إﺏــ
.ح اﻟﻘـﺪس اﻟﻤﺤﻴﻲ إﻟﻰ اﻷﺏـــ ِﺪ
ِ اﻟــﺮو
.ﺁﻣﻴـــﻦ

ﺢ
ِ ﻚ اﻟﺼﺎﻟــ
َ ﻚ ﻣــﻊ أﺏﻴـــ
َ اﻟﻤﺠـــ ُﺪ ﻟـ
. ﺁﻣﻴـﻦ.س إﻟﻰ اﻷﺏــﺪ
ِ ح اﻟﻘـﺪ
ِ واﻟــﺮو

269
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De ordening van het uitdelen
van de Heilige Communie

ﺗــﺮﺗﻴـﺐ اﻟﺘﻨــﺎول ﻣـﻦ اﻷﺱــﺮار
( اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ ) ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻷﺱــﺮار

Tijdens het uitdelen van de Heilige
Communie zingen de gelovigen psalm 150
en vervolgens een passende lofzang.
De celebrant kust het Heilig Lichaam en
neemt er van. Dan geeft hij van de
communie aan de clerus, de dienende
diakenen en de rest van de gelovigen.

 ﻳـﺮﺗـﻞ،أﺛﻨـﺎء ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻷﺱـﺮار اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ
 ﺛـﻢ ﻳﺮﺗـﻠـﻮن ﻣـﺎ،150 اﻟﺸﻌـﺐ اﻟﻤـﺰﻣـﻮر
.ﻳﻼﺋـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺪاﺋﺢ ﺣﺴـﺐ اﻟﻤﻨـﺎﺱﺒـﺔ
ﻳُـﻘِـﺒـﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺠﺴـﺪ اﻟﻤﻘـﺪس ﺛـﻢ ﻳﺘﻨـﺎول
 وﻳﻨـﺎول ﺏﻌـﺪ ذﻟـﻚ اﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ وﺏﻘﻴـﺔ.ﻣﻨـﻪ
.اﻟﻤﺘﻨــﺎوﻟﻴـﻦ ﻣـﻦ اﻟﺸﻌـﺐ

Wanneer de celebrant het Lichaam aan de
gelovigen geeft, zegt hij:

وإذا ﻧـﺎول اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺨـﺪام وﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸﻌـﺐ
:ﻣـﻦ اﻟﺠﺴـﺪ اﻟﻄـﺎهــﺮ ﻳﻘــﻮل

Het Lichaam van
Emmanuël onze God,
dit is waarlijk zo.
Amen.

Picwma ;nte Emmanou/l Pennou] vai pe qen
oumeym/i: ;am/n.

De celebrant neemt van het Kostbaar Bloed
en wanneer hij het Bloed aan de gelovigen
geeft, zegt hij:

Het
Bloed
van
Emmanuël onze God,
dit is waarlijk zo.
Amen.

Het Lichaam en Bloed
van Emmanuël onze
God, dit is waarlijk zo.
Amen.

 وإذا،ﺛـﻢ ﻳﺘﻨـﺎول اﻟﻜــﺎهـﻦ ﻣـﻦ اﻟـﺪم اﻟﻜـﺮﻳــﻢ
ﻧـﺎول اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺨـﺪام وﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸﻌـﺐ ﻣـﻦ
:اﻟـﺪم اﻟﻜـﺮﻳــﻢ ﻳﻘــﻮل

Pi;cnof ;nte Emmanou/l
Pennou] vai pe qen
oumeym/i: ;am/n.

Indien de celebrant het lichaam gedrenkt in
het Bloed geeft (zoals bij de zieken), dan
zegt hij:

اﻟـﺪم اﻟـﺬي ﻟﻌﻤﺎﻧﻮﺋﻴﻞ
إﻟﻬﻨـﺎ هـﺬا هـﻮ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ

وإذا ﻧــﺎول اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺠﺴــﺪ ﻣﺼﺒـﻮﻏــ ًﺎ
:ﺏﺎﻟـــﺪم ) آﻤـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟﻤـﺮﺿﻰ( ﻳﻘـــﻮل

Picwma nem pi;cnof ;nte
Emmanou/l Pennou]
vai pe qen oumeym/i:
;am/n.

Degene die de communie ontvangt,
antwoordt elke keer met “Amen.”

اﻟﺠﺴـــــــﺪ اﻟــــﺬي
ﻟﻌﻤﺎﻧﻮﺋﻴـﻞ إﻟﻬﻨﺎ هـﺬا
. ﺁﻣﻴـﻦ.هـﻮ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ

اﻟﺠﺴﺪ واﻟـﺪم اﻟـﺬي
.ﻟﻌﻤﺎﻧـﻮﺋﻴــﻞ إﻟﻬﻨــﺎ
.هـﺬا هـﻮ ﺏﺎﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ
.ﺁﻣﻴـــﻦ

:ﻞ ﻣـــﺮة
ﻓﻴﻘـﻮل اﻟﻤﺘﻨــﺎول ﻓﻲ آ ﱢ
"." ﺁﻣﻴـــﻦ
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Nadat de celebrant aan de clerus en de
diakenen de communie heeft gegeven,
wendt hij zich naar het westen en heft de
pateen op en zegent daarmee de gelovigen.
Hij zegt daarbij:

Celebrant:
Het Heilige voor de
heiligen. Gezegend is de
Heer Jezus Christus, de
Zoon Gods; de heiliging
is door de Heilige Geest.
Amen.

ﻼ ﻣـﻦ اﻹآﻠﻴـﺮوس
ً ﺏﻌـﺪ أن ﻳﻨـﺎول اﻟﻜــﺎهـﻦ آ
ﻼ
ً  ﻳـﻠﺘـﻔـﺖ اﻟﻜـﺎهـﻦ ﺣـﺎﻣ،واﻟﺸﻤـﺎﻣﺴـﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ ﺏﺠﺴـﺪ اﻟﻤﺴﻴـﺢ إﻟﻰ اﻟﻐـﺮب وﻳﺒـﺎرك
:اﻟﺸﻌـﺐ ﻣﺜـﺎل اﻟﺼﻠﻴـﺐ ﺏــﺎﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ وﻳﻘـﻮل

Pi;precbuteroc:
Ta ;agi;a tic ;agiic: Eulog/toc Kurioc I/couc
<rictoc ;Uioc Yeou
;agiacmoc ;Pneuma ;agion:
;am/n.

ﻳﺴﺠــﺪ اﻟﺸﻤﺎﻣﺴـﺔ واﻟﺸﻌـﺐ وﻳﻘــﻮﻟــﻮن

De gelovigen buigen en zeggen:

Gelovigen:
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.اﻟﻘـﺪﺱﺎت ﻟﻠﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ
ع
َ ب ﻳﺴـﻮ
ُ ك اﻟـﺮ
ٌ ﻣﺒﺎر
ﺢ إﺏــﻦ اﻟﻠـﻪ
ِ اﻟﻤﺴﻴـ
ح
ُ س اﻟــــﺮو
ٌ وﻗــــﺪو
. ﺁﻣﻴـــــﻦ.اﻟﻘـــﺪس

Pilaoc:
F;cmarwout ;nje v/eyn/ou qen ;vran ;m;P_ .

Nadat allen de communie hebben
ontvangen, keert de celebrant terug naar het
heiligdom. Hij plaatst de pateen op het
altaar en neemt van het Heilig Lichaam
samen met de dienaren totdat het volledig
op is. Hetzelfde doet hij met het Kostbaar
Bloed. Dan wast hij de heilige vaten en hij
en de dienaren drinken van dat water.
Tijdens dit alles zingen de gelovigen psalm
150.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
اﻵﺗﻲ
ك
ٌ ﻣﺒــﺎر
.ِﺏﺎﺱــﻢ اﻟـﺮب

ﺏﻌـﺪ أن ﻳﺘـﻨـﺎول اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻣـﻦ اﻷﺱـــﺮار
. ﻳﻌـﻮد اﻟﻜــﺎهـﻦ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜـﻞ،اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ
،ﺛـﻢ ﻳﻀـﻊ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻲ اﻟﻤـﺬﺏـﺢ
وﻳﻜﻤـﻞ اﻟﺘﻨــﺎول ﻣـﻊ ﺏـﺎﻗﻲ اﻟﺨـﺪام ﺣﺘﻰ
 وآـﺬﻟـﻚ،ﻳـﻔـﺮغ ﻣـﻦ ﺗﻨـﺎول اﻟﺠﺴـﺪ اﻟﻄـﺎهـﺮ
 ﺛــﻢ ﻳﻐـﺴـﻞ اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻷواﻧﻲ.اﻟـﺪم اﻟﻜــﺮﻳــﻢ
اﻟﻤﻘـﺪﺱــﺔ وﻳﺸــﺮب ﻣـﻦ هـﺬا اﻟﻤـﺎء هـﻮ وﻣـﻦ
.ﻣﻌـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺨـﺪام
وأﺛﻨــﺎء ذﻟـﻚ آﻠــﻪ ﻳـﺮﺗـــﻞ اﻟﺸﻌــﺐ
. 150 اﻟﻤــﺰﻣــﻮر

###
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Psalm 150
Gelovigen:
Glorie zij aan U, o
Heer, aan U zij de
glorie. Halleluja.
Looft God in al Zijn
heiligen.
Looft Hem in Zijn
machtig firmament.
Looft Hem om Zijn
machtige daden.
Looft Hem naar Zijn
geweldige grootheid.
Looft
Hem
bazuingeschal.

met

Looft Hem met harp
en citer.
Looft Hem met tamboerijn en koorzang.
Looft
Hem
met
snarenspel en fluit.
Looft
Hem
met
klinkende cimbalen.

Looft
Hem
met
schallende cimbalen.
Alles wat adem heeft,
love de naam van de
Heer
onze
God.
Halleluja.

150 اﻟﻤـﺰﻣـﻮر

Pilaoc:
Doxa ci Kurie.
Doxa ci.
All/louia.
;Cmou ;e;V] qen n/;eyouab t/rou ;ntaf.
8Cmou ;erof qen pitajro
;nte tefjom.
8Cmou ;erof ;e;hr/i hijen
tefmetjwri.
8Cmou ;erof kata ;p;asai
;nte tefmetnis].
8Cmou ;erof qen ou;cm/
;ncalpiggoc.
8Cmou ;erof qen ou'alt/rion nem oukuyara.
8Cmou ;erof qen hankemkem nem han,oroc.
8Cmou ;erof qen hankap
nem ouorganon.
8Cmou ;erof qen hankumbalon ;enece tou;cm/.
8Cmou ;erof qen hankumbalon ;nte ou;e;sl/lou;i.
Nifi niben marou;cmou
t/rou ;e;vran ;mP_
Pennou]. All/loui;a.

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
،ب
ُ ﻚ ﻳــﺎر
َ اﻟﻤﺠــــ ُﺪ ﻟ
.ﻚ
َ ﻟــ
اﻟﻤﺠــــ ُﺪ
.هﻠﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ
ﺱﺒﺤــﻮا اﻟـﻠـﻪ ﻓﻲ
.ﺟﻤﻴـ ِﻊ ﻗـﺪﻳﺴﻴــﻪ
ﺱﺒﺤــﻮﻩ ﻓﻲ ﺟَـﻠَــ ِﺪ
.ﻗــﻮﺗِــﻪ
ﻋﻠﻰ
ﺱﺒﺤــﻮﻩ
.ﻣﻘﺪرﺗﱢــﻪ
آﻜﺜــﺮ ِة
ﺱﺒﺤــﻮﻩ
.ﻋﻈﻤﺘـﱢـﻪ
ت
ِ ﺱﺒﺤــﻮﻩ ﺏﺼــﻮ
.اﻟﺒـــﻮق
ﺱﺒﺤــﻮﻩ ﺏﻤـﺰﻣـﺎ ٍر
.وﻗﻴﺜــﺎ ٍر
ف
ٍ ﺱﺒﺤـﻮﻩ ﺏــﺪﻓــﻮ
.ف
ٍ وﺹﻔــﻮ
ﺏﺄوﺗــﺎ ٍر
ﺱﺒﺤــﻮﻩ
.وأرﻏــﻦ
ج
ِ ﺱﺒﺤــﻮﻩ ﺏﺼﻨــﻮ
.ت
ِ ﺣﺴﻨــ َﺔ اﻟﺼــﻮ
ج
ِ ﺱﺒﺤــﻮﻩ ﺏﺼﻨــﻮ
.ﻞ
ِ اﻟﺘﻬﻠﻴـــ
ﻞ ﻧﺴﻤــ ِﺔ ﻓﻠﻨﺴﺒـﺢ
ٌآ
إﺱــ َﻢ اﻟـﺮبِ إﻟ ُﻬﻨـــﺎ
.هﻠﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ
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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. Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Glorie zij aan U, onze
God.
Halleluja. Halleluja.
Glorie zij aan onze
God.
O Jezus Christus,
Zoon van God, hoor
ons en ontferm U over
ons.

Doxa Patri ke ;Ui;w ke
;agi;w Pneumati.

ﻦ
ِ ب واﻹﺏـ
ِ اﻟﻤﺠـ ُﺪ ﻟﻶ
.ح اﻟﻘـﺪس
ِ واﻟــﺮو

Ke nun ke ;a;i ke ic touc
;e;wnac
twn
;e;wnwn
;am/n. All/loui;a.
All/loui;a: ;all/loui;a: doxa ci ;o Yeoc
;/mwn.
All/loui;a: ;all/loui;a: pi;wou va Pennou]
pe.
I/couc Pi,rictoc ;Ps/ri
;mV] cwtem ;eron ouoh
nai nan.

اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ
دهـــﺮ اﻟــﺪهــــﻮر
. هﻠﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ.ﺁﻣﻴــﻦ
هﻠﻠﻴـﻠـﻮﻳــﺎ هﻠﻠﻴـﻠـﻮﻳـﺎ
ﻚ ﻳـﺎ إﻟﻬﻨــﺎ
َ اﻟﻤﺠــ ُﺪ ﻟ

Indien het uitdelen van de communie nog
niet ten einde is gekomen, gaat men op de
feestdagen en de vastendagen door met de
volgende hymne:

Gelovigen:
Want gezegend is de
Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest, de
volmaakte
Drieeenheid, wij aanbidden
en verheerlijken Hem.

ﻳـﺎ ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
 اﺱﻤﻌﻨــﺎ،اﺏــﻦ اﻟﻠـﻪ
.ﺣﻤﻨــﺎ
َ وار

وإذا آــﺎن هﻨـﺎك ﻣﺘﺴـﻊ ﻣﻦ اﻟــﻮﻗـﺖ ﺏﻌــﺪ
،اﻟﺘـﻮزﻳـﻊ ﻳﻜﻤـﻞ ﺣﺴﺒﻤـﺎ ﻳـﻮاﻓـﻖ اﻟﻴـﻮم
:ﻓـﻔـﻲ اﻟﺼﻴـﺎﻣﺎت واﻷﻋﻴـﺎد ﻳُـﻘـﺎل

Pilaoc:
Je ;f;cmarwout ;nje
;Viwt nem ;Ps/ri: nem
Pi;pneuma |e|y|u: ];triac
etj/k ;ebol: tenouwst
;mmoc ten];wou nac.

Indien het uitdelen van de communie nog
niet ten einde is gekomen, gaat men tijdens
de gewone dagen van het jaar door met de
hymne “Het Brood des Levens.”

هﻠﻠﻴـﻠـﻮﻳــﺎ هﻠﻠﻴـﻠـﻮﻳـﺎ
اﻟﻤﺠــﺪ ﻹﻟﻬﻨـــﺎ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻷﻧــﻪ ﻣﺒــﺎرك اﻵب
واﻹﺏــﻦ واﻟــــــﺮوح
اﻟﻘـــــﺪس اﻟﺜـﺎﻟـــﻮث
اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻧﺴﺠــﺪ ﻟﻪ
.وﻧﻤﺠــــــﺪﻩ

وإذا آــﺎن هﻨـﺎك ﻣﺘﺴـﻊ ﻣﻦ اﻟــﻮﻗـﺖ ﺏﻌــﺪ
:اﻟﺘـﻮزﻳـﻊ ﻳﻘـﻮﻟـــﻮن ﻓﻲ اﻷﻳـﺎم اﻟﺴﻨـﻮﻳـﺔ
""ﺧـﺒـﺰاﻟﺤﻴـﺎة اﻟـﺬي ﻧـﺰل ﻣـﻦ اﻟﺴﻤــﺎء

 ﻟﺤـﻦ اﻟـﺘـــﻮزﻳـﻊ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Gelovigen:
Waarlijk
bent
U
gezegend, met Uw
Goede Vader, en de
Heilige Geest, want U
bent (gekomen) en
heeft ons verlost.
Het Brood des Levens,
dat uit de hemel voor
ons neerdaalde, gaf
leven aan de wereld.
Ook u, o Maria, hebt in
uw schoot gedragen,
het rationele Manna,
dat van de Vader
kwam.
U heeft Hem gebaard
zonder smet, Hij heeft
ons Zijn Lichaam en
Kostbaar Bloed gegeven, en wij leefden
voor eeuwig.
U wordt omringd door
de Cherubim en de
Serafim, en zij kunnen
U niet zien.
Wij zien U elke dag op
het altaar, en wij nemen
van Uw Lichaam en
Kostbaar Bloed.
Daarom verhogen wij u
met waardigheid, met
profetische hymnen.

Pilaoc:
8K;cmarwout
;al/ywc:
nem Pekiwt ;n;agayoc:
nem Pi;pneuma ;eyouab:
je (ak;i) akcw] ;mmon
Piwik ;nte ;pwnq: ;etaf;i
;epec/t: nan ;ebolqen
;tve: af] ;m;pwnq ;mpikocmoc.
N
8 yo hwi Mari;a: ;arefai
qen teneji: ;mpimanna
;nno;/ton: ;etaf;i ;ebolqen
;Viwt.
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:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﺖ
َ أﻧـــ
ك
ٌ ﻣﺒـــﺎر
َ ﻣﻊ أﺏﻴـﻚ،ﺏﺎﻟﺤﻘـﻴـﻘـﺔ
 واﻟـــﺮوح،ﺢ
ِ اﻟﺼﺎﻟ
ﻚ
َ ﻷﻧــ
،اﻟﻘـــﺪس
.ﺖ( وﺧﻠﺼﺘـﻨﺎ
َ )أﺗـﻴ
ﺧﺒـ ُﺰ اﻟﺤﻴــﺎ ِة اﻟــﺬي
ل ﻟﻨــﺎ ﻣــﻦ
َ ﻧـﺰ
ﺐ اﻟﺤﻴـﺎ َة
َ  و َه،اﻟﺴﻤﺎ ِء
.ِﻟﻠﻌﺎﻟــﻢ
ﺖ أﻳﻀًﺎ ﻳﺎﻣــﺮﻳـ ُﻢ
ِ وأﻧ
ﺖ ﻓﻲ ﺏﻄﻨـﱢـﻚ
ﺣﻤﻠـ ﱢ
ﻦ اﻟﻌﻘـﻠﻲ اﻟــﺬي
َ اﻟﻤـ
.ب
ِ أﺗﻲ ﻣــﻦ اﻵ

8Aremacf

a[ne ywleb:
af] nan ;mpefcwma: nem
pef;cnof ettai;/out: anwnq sa ;eneh.

،ﺲ
ٍ وﻟـﺪﺗﱢـﻪ ﺏﻐﻴــ ِﺮ دﻧ
وأﻋﻄﺎﻧــــﺎ ﺟﺴــ َﺪﻩ
اﻟﻜـﺮﻳــــﻢ
ودﻣَـﻪ
.ِﻓﺤـﻴـﻴﻨـﺎ إﻟﻰ اﻷﺏــﺪ

Cetwounou harok: ;nje
Ni,eroubim: nem Niceravim: ce;snau ;erok an.

ﻚ
َ ﻳﻘــــــﻮم ﺣـــــﻮﻟُــ
اﻟﺸﺎروﺏﻴﻢ واﻟﺴـﺎراﻓﻴـﻢ
ن أن
َ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌـــﻮ
.ك
َ ﻳﻨﻈــــﺮو

Tennau ;erok ;mm/ni:
hijen pima;nerswousi:
ten[i ;ebolqen pekcwma:
nem pek;cnof ettai;/out.
Eybe vai ten[ici: ;mmo
;axiwc qen hanu;mnologi;a: ;m;prov/tikon.

ﻞ
ك آـ ﱠ
َ وﻧﺤـﻦ ﻧﻨﻈُـﺮ
،ﺢ
ِ ﻳـﻮ ٍم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﺏ
ك
َ ل ﻣﻦ ﺟﺴـ ﱢﺪ
ُ وﻧﺘﻨﺎو
.ﻚ اﻟﻜــﺮﻳﻢ
َ ودﻣﱢـــ
ﻞ هـﺬا
ﻣــﻦ أﺟــ ﱢ
ق
ٍ ﻚ ﺏﺎﺱﺘﺤﻘـﺎ
ِ ﻈـ ُﻤـ
ُﻧ َﻌـ ﱢ
.ﺏﺘﻤﺎﺟﻴــﺪ ﻧﺒــﻮﻳــﺔ
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De Liturgie van St. Basilius – Dankgebed na de Communie

Want zij spraken van
u met grote eer, o
Heilige Stad, van de
Grote Koning.
Wij vragen en bidden,
dat wij ontferming
verkrijgen, door uw
voorspraak, bij Hem
die de mens liefheeft.

Je aucaji eyb/]: ;nhan;hb/ou;i eutai;/out:
]baki
;eyouab
;nte
pinis] ;nouro.
Ten]ho tentwbh: eyrensasni eunai: hiten
ne;precbi;a: ;ntotf ;mpimairwmi.

ﻷﻧﻬــﻢ ﺗﻜﻠﻤـﻮا ﻣـﻦ
ل آﺮﻳﻤﺔ
ٍ ﻚ ﺏﺄﻋﻤﺎ
ِ أﺟﻠ
أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨ ُﺔ اﻟﻤﻘﺪﺱﺔ
.ﻚ اﻟﻌﻈﻴ ِﻢ
ِ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻠ
 أن،ﺐ
ُ ل وﻧﻄﻠـ
ُ ﻧﺴـﺄ
،ﺏﺮﺣﻤــ ٍﺔ
ﻧﻔـــﻮ َز
 ﻋﻨــﺪ،ﻚ
ِ ﺏﺸﻔﺎﻋـﺎﺗِـ
.ِﺐ اﻟﺒﺸــــﺮ
ِ ﻣﺤـ

###
Dankgebed na de Communie

ﺻـــﻼة ﺵﻜــﺮ ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻨـﺎول

Na de communie bidt de celebrant het
volgende dankgebed tot God de Vader:

وﺏﻌــﺪ اﻟﺘﻨـﺎول ﻳﻘــﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ ﺹـﻼة اﻟﺸﻜــﺮ
:هـﺬﻩ ﻟﻠـﻪ اﻵب

Onze mond is gevuld met lachen en
onze tong met gejuich, omdat wij deel
hebben genomen aan Uw onsterfelijke
Mysteries, o Heer.
Wat geen oog heeft gezien en geen oor
heeft gehoord en wat in geen
mensenhart is opgekomen,
wat U, o God, heeft bereid voor degenen
die Uw Heilige Naam liefhebben en wat
U heeft geopenbaard aan de kleine
kinderen van Uw Heilige Kerk.

،ﻼ
ً ﻓﻤﻨــﺎ إﻣﺘـﻸ ﻓﺮﺣــ ًﺎ وﻟﺴﺎﻧُـﻨـﺎ ﺗﻬﻠﻴــ
ك
َ ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔِ ﺗﻨﺎوﻟﱢـﻨــﺎ ﻣﻦ أﺱــﺮا ﱢر
.ب
ُ ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺎﺋﱢـﺘــ ِﺔ ﻳــﺎر

Ja, Vader, want zo is het een welbehagen
geweest voor U, want U bent genadig.

En tot U zenden wij omhoog glorie en
eer o Vader, Zoon en Heilige Geest.
Nu en altijd…

 وﻟــﻢ ﺗﺴﻤ ْﻊ ﺏـﻪ،ﻦ
ٌ ﻷن ﻣﺎﻟــﻢ ﺗــﺮﻩ ﻋﻴـ
.ﺐ ﺏﺸــ ٍﺮ
ِ  وﻟــﻢ ﻳﺨﻄــﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠـ،أذن
ﻚ
َ ﻣﺎ أﻋــﺪ َدﺗﻪ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻟﻤﺤﺒﻲ إﺱﻤــ
ل
ِ  هــﺬا أﻋـﻠـﻨـﺘـﻪ ﻟﻸﻃﻔــﺎ،اﻟﻘــﺪوس
.ﻚ اﻟﻤﻘـﺪﺱــ ِﺔ
َ اﻟﺼﻐﺎ ِر اﻟــﺬﻳـﻦ ﻟﺒﻴﻌﺘِـ
 أن هـﺬﻩ هـﻰ اﻟﻤﺴـﺮ َة اﻟﺘﻲ،ب
ُ ﻧﻌـﻢ أﻳﻬـﺎ اﻵ
. ﻷﻧـﻚ رﺣﻴـ ٌﻢ،ﻚ
َ آﺎﻧﺖ أﻣﺎ َﻣـ
،ﻚ إﻟﻰ ﻓـﻮق اﻟﻤﺠـ َﺪ واﻹآـﺮا َم
َ ﻞ ﻟـ
ُﺱ
وﻧـﺮ ﱢ
،أﻳﻬـﺎ اﻵب واﻹﺏـﻦ واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس
 اﻟﺦ..اﻵن وآﻞ أوان
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 ﺹــﻼة ﺧـﻀـﻮع ﻟﻶب- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

Een Gebed van Overgave
tot de Vader

ﺻـــﻼة ﺥﻀــﻮع ﻟـﻶب

De celebrant bidt het gebed van de handoplegging na de communie.

ﻳﻘــﻮل اﻟﻜﺎهــﻦ ﺹـﻼة وﺿﻊ اﻟﻴـﺪ ﺏﻌـــﺪ
.اﻟﺘﻨـﺎول

Diaken:
Buig uw hoofd voor
de Heer.

Pidiakwn:
Tac kevalac ;umwn tw
Kuriw ;klinate.

Gelovigen:
Voor U, o Heer.

Pilaoc:
Enwpion cou Kuri;e.

Celebrant:
Uw dienaren, o Heer, die U dienen en
Uw Heilige Naam aanroepen en hier
met hun hoofd voor U buigen;
woon in hen, o Heer, wandel temidden
van hen en help hen in alle goede
werken.
Wek hun harten op uit alle kwade
aardse gedachten, verleen hun dat zij
leven en denken zoals het past bij de
levenden en dat zij het Uwe begrijpen.
Door Uw Eniggeboren Zoon, onze
Heer, God en Verlosser Jezus Christus,
tot wie wij en heel Uw volk roepen,
zeggend:" Ontferm U over ons, o God,
onze Verlosser."
Gelovigen:
Heer ontferm U
Heer ontferm U
Heer ontferm U

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻤـﺎس
ﺱﻜـــﻢ
َ إﺣﻨـــﻮا رؤو
.ب
ِ ﻟﻠـــــــﺮ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ب
ُ ﻚ ﻳـــﺎر
َ أﻣــﺎﻣـ

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
 هــﺆﻻء اﻟـﺬﻳـﻦ،ب
ُ ك ﻳـﺎر
َ ﻋﺒﻴـ ُﺪ
ﻚ اﻟﻘــﺪوس
َ  وﻳﻄﻠﺒـﻮن اﺱ ﱠﻤـ،ﻚ
َ ﻳﺨﺪﻣﻮﻧـَـ
.ﻚ
َ ن ﻟـــ
َ وﻳﺨﻀﻌـــﻮ
 ﺱﺎﻋـﺪهـﻢ.ب وﺱــﺮ ﺏﻴﻨﻬــﻢ
ُ ﺣـﻞ ﻓﻴﻬـﻢ ﻳـﺎر
.ﺢ
ٍ ﻞ ﺹﺎﻟــ
ٍ ﻞ ﻋﻤـ
ﻓﻲ آ ﱢ
ئ
ٍ ﻞ ﻓﻜـــ ٍﺮ رد
أﻧﻬــﺾ ﻗﻠــﻮ َﺏﻬُــﻢ ﻣــﻦ آ ﱢ
 وﻳﻔﻜــﺮوا، إﻣﻨﺤﻬـُـﻢ أن ﻳﺤﻴـــﻮا.ﻲ
ٍ أرﺿ
.ﻚ
َ  وﻳﻔﻬﻤــﻮا اﻟـﺬي ﻟــ،ِﻓﻲ ﻣﺎ ﻟﻸﺣﻴــﺎء
ﻚ اﻟـﻮﺣﻴــﺪ رﺏﻨــﺎ وإﻟﻬﻨــﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨـﺎ
َ ﺏﺈﺏﻨﱢــ
.ﻳﺴــﻮع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
خ
ُ ﻚ ﻧﺼﺮ
َ ﻦ وآﻞ ﺵﻌﺒِــ
ُ هــﺬا اﻟــﺬي ﻧﺤــ
." "ارﺣﻤﻨــﺎ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ ﻣﺨﻠﺼﻨــﺎ:ﻗـﺎﺋﻠﻴــﻦ

Pilaoc:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con:
Kuri;e ;ele;/con.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
.ﺣـﻢ
ْ ب ار
ُ ﻳـﺎر
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De Liturgie van St. Basilius – Afsluitende Canon

Nadat de celebrant klaar is met het wassen
van de heilige vaten wordt een weinig water
in zijn handen gegoten. Daarvan sprenkelt
hij een deel over het altaar, waarbij hij zegt:

Celebrant:
O, engel van dit offer,
die naar de hemel
stijgt
met
deze
lofzang, gedenk ons
voor de Heer, dat Hij
onze zonden vergeeft.

Pi;precbuteroc:
Piaggeloc ;nte taiyuci;a: eth/l ;e;p[ici nem
paihumnoc: ;aripenmeu;i
qa ;th/ ;mP_: ;ntef,a
nennobi nan ;ebol.

De celebrant veegt met zijn handen over zijn
gezicht en wendt zich tot zijn broeders de
aanwezige priesters, zowel de hogere als de
lagere rangen. Hij laat hen deelnemen door
hen te zegenen en ook zij zegenen hem. Dan
legt hij zijn handen op het hoofd van ieder van
de gelovigen en zegent hen (of hij sprenkelt
water over de gelovigen, zoals dat nu meestal
gebeurt), spreekt de zegen uit en zendt de
gelovigen heen in vrede.

Gelovigen:
Amen. Halleluja.
Glorie aan de Vader en
de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd en
tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Wij roepen uit en
zeggen: o onze Heer
Jezus Christus, zegen
de hemelwinden, de
wateren
van
de
rivieren, het zaad en
het kruid,

وﺏﻌــﺪ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ ذﻟـﻚ وﻏﺴــﻞ اﻵﻧﻴــﺔ
 ﻳﺼـﺐ اﻟﺸﻤـﺎس ﻗـﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ،اﻟﻤﻘــﺪﺱـﺔ
اﻟﻤـﺎء ﻓﻲ ﻳـــﺪي اﻟﻜـﺎهــﻦ اﻟــﺬي ﻳــﺮش
:ﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋــﺪة وﻳﻘـــﻮل
ً ﻣﻨﻪ ﻗﻠﻴــ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
هــﺬﻩ
َ"ﻳﺎﻣــﻼك
اﻟﺼﻌﻴــﺪة اﻟﻄﺎﺋــﺮ
إﻟﻰ اﻟﻌﻠــﻮ ﺏﻬـــﺬﻩ
 اذآــﺮﻧــﺎ،اﻟﺘﺴﺒﺤــﺔ
ﻗــﺪام اﻟـﺮبِ ﻟﻴﻐﻔـــ َﺮ
."ﻟﻨـــﺎ ﺧﻄﺎﻳــﺎﻧـــﺎ

ﺛـﻢ ﻳﻤﺴــﺢ اﻟﻜـﺎهـﻦ وﺟﻬــﻪ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ
وﻳﻠﺘﻔـﺖ إﻟﻰ أﺧﻮﺗــﻪ اﻟﻜﻬﻨــﺔ اﻟﺤـﺎﺿـﺮﻳـﻦ
 وآـﻞ،ﻓـﻮق وأﺱﻔـﻞ وﻳﺸـﺎرآﻬـﻢ ﺏﻴـﺪﻳـﻪ
 وهـﻢ أﻳﻀـًﺎ ﻳﻌﻤـﻠـﻮن،ﻣـﻦ ﺵـﺎرآـﻪ
 ﺛﻢ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻟﺸﻌﺐ.آـﺬﻟـﻚ
وﻳﺒﺎرآﻬﻢ )وﻟﻜﻦ هــﺬا ﻳﻜـﻮن ﺣـﺎﻟﻴـًﺎ ﻋــﻦ
ﺵـ ُﻬـﻢ ﺏﺎﻟﻤـﺎء( وأﺛﻨــﺎء ذﻟـﻚ ﻳﺘـﻠــﻮ
ﻃﺮﻳﻖ ر ﱠ
.اﻟﺒـﺮآـــﺔ وﻳﻌﻄﻴﻬـﻢ اﻟﺘﺴــﺮﻳـﺢ

Pilaoc:
Am/n |al:
Doxa Patri ke ;Ui;w ke
;agi;w Pneumati. Ke nun
ke ;a;i ke ic touc ;e;wnac
twn ;e;wnwn: ;am/n.
Tenws ;ebol enjw
;mmoc: je ;w Pen|oc I|/c
P|,|c: ;cmou ;eni;a/r ;nte
;tve: ;cmou ;enimwou
;m;viaro: ;cmou ;enici] nem
nicim:

:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
. هﻠـﻠﻴـﻠــﻮﻳﺎ.ﺁﻣﻴـــﻦ
اﻟﻤﺠـ ُﺪ ﻟﻶب واﻹﺏـﻦ
،واﻟــــﺮوح اﻟﻘـــﺪس
اﻵن وآﻞ أوان وإﻟﻰ
.دهـﺮ اﻟﺪهـﻮر ﺁﻣﻴـﻦ
:ﻧﺼـﺮخ ﻗــﺎﺋـﻠﻴـﻦ
ﻳـﺎرﺏﻨــﺎ ﻳﺴـــــﻮع
 ﺏـــﺎرك.اﻟﻤﺴﻴــﺢ
،أهــﻮﻳـ َﺔ اﻟﺴﻤـــﺎ ِء
،(اﻟﻨﻬــﺮ
)ﻣﻴــﺎﻩ
،()اﻟـﺰروع واﻟﻌﺸﺐ

( ﺧﺘـﺎم اﻟﺼـﻼة )اﻟﺒــﺮآـﺔ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس

en moge Uw genade
en vrede een vesting
zijn voor Uw volk.
Verlos ons en ontferm
U over ons.
Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de
zegen uit.

mare peknai nem tekhir/n/ oi ;ncobt ;mpeklaoc.
Cw] ;mmon ouoh nai
nan:
Kuri;e ;ele/con: Kuri;e
;ele/con: Kuri;e ;eulog/on ;am/n:
;cmou ;eroi ;cmou ;eroi: ic
]metanoi;a: ,w n/i ;ebol
jw ;mpi;cmou.

De Zegen
De celebrant zegt de zegen, afhankelijk van
de tijd van het jaar (zie het slot van de
Vespers en de Metten). Hij sluit als volgt af:
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ﻓﻠﺘﻜــﻦ رﺣﻤﺘــﻚ و
ﺣﺼﻨــًﺎ
ﺱـﻼﻣـﻚ
.ﻟﺸﻌﺒــﻚ
.ﺧﻠﺼﻨـﺎ وارﺣﻤﻨــﺎ
،ارﺣْــﻢ
ب
ُ ﻳـﺎر
،ارﺣْــﻢ
ب
ُ ﻳــﺎر
. ﺁﻣﻴـﻦ.ب ﺏـﺎرك
ُ ﻳـﺎر
ﻲ هـﺎ
ﺏـﺎرآـﻮا ﻋﻠـ ﱠ
 اﻏﻔــﺮوا.اﻟﻤﻄـﺎﻧﻴـﺔ
.َ ﻗُــﻞ اﻟﺒـﺮآــﺔ.ﻟﻲ

اﻟﺒــﺮآــﺔ
ﻳﻘــﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ اﻟﺒـﺮآـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ
()آــﻤﺎ ﺱــﺒﻖ ﻓـﻲ ﺧــﺘﺎم ﻋــﺸـﻴﺔ وﺏـﺎآـﺮ
:ﺛـﻢ ﻳﺨـﺘـﻢ هـﻜـﺬا

Celebrant:
O Christus, onze God.

Pi;precbuteroc:
Pi,rictoc Pennou].

Gelovigen:
Amen, zo mag het
zijn.

Pilaoc:
Am/n ec;eswpi.

Celebrant:
O Koning van de
vrede, schenk ons Uw
vrede, bevestig in ons
Uw vrede en vergeef
onze zonden,

Pi;precbuteroc:
;Pouro ;nte ]hir/n/: moi
nan ;ntekhir/n/: cemni
nan ;ntekhir/n/: ,a
nennobi nan ;ebol.

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
.ﺢ إﻟﻬﻨـﺎ
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴــ
:ﻳﻘـﻮل اﻟﺸﻌــﺐ

.ﺁﻣﻴــﻦ ﻳﻜــﻮن
:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ

،ﻚ اﻟﺴــﻼ ِم
َ ﻳﺎ ﻣﻠـ
.ﻚ
َ اﻋﻄﱢـﻨــﺎ ﺱـﻼ َﻣــ
ﻚ
َ ﻗـــﺮر ﻟﻨـﺎ ﺱﻼ َﻣــ
.واﻏﻔـﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
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want aan U zij de
kracht en de glorie en
de zegen en de roem
in eeuwigheid. Amen.

Je ywk te ]jom nem
pi;wou nem pi;cmou nem
pi;amahi sa ;eneh ;am/n:

Maak ons waardig in
dankbaarheid te bidden:

Ariten ;nem;psa ;njoc:
qen ousepe;hmot: je
Peniwt et qen nuv/ou;i

Gelovigen:
Onze Vader die in de
hemelen zijt...

Pilaoc:
Je Peniwt et qen
niv/ou;i...

Celebrant:
De liefde van God, de
Vader, de genade van
de Eniggeboren Zoon,
onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus,
en de gemeenschap en
de gave van de Heilige
Geest zij met u allen.
Ga heen in vrede, de
Heer zij met u allen.

Pi;precbuteroc:
?;agap/ tou Yeou
Patroc: ke ;/ ,aric tou
monogenoc Uiou Kuriou
de ke Yeou ke cwt/roc
;/mon I/cou <rictou: ke
;/ koinwni;a ke ;/ dwre;a
tou ;agiou Pneumatoc:
;i;/ meta pantwn ;umwn.

Gelovigen:
En met uw geest.

Pilaoc:
Ke tw pneumati cou.

Masenwten qen ouhir/n/:
P_ nemwten t/rou.

###

ﻚ اﻟﻘــﻮة
َ ﻷن ﻟـ
واﻟﻤﺠـﺪ واﻟﺒـﺮآــﺔ
.واﻟﻌـﺰة إﻟﻰ اﻷﺏــﺪ
.ﺁﻣﻴــﻦ
إﺟﻌـﻠـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘـﻴـﻦ
:أن ﻧﻘـﻮل ﺏﺸﻜــﺮ

:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
ﻓﻲ

أﺏﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي
.... اﻟﺴﻤـﻮات

:ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺎهـﻦ
،ﻣﺤﺒـ ُﺔ اﻟﻠـﻪ اﻵب
،وﻧﻌﻤ ُﺔ اﻹﺏﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ
رﺏﻨﺎ وإﻟﻬﻨﺎ وﻣﺨﻠﺼﻨﺎ
،ﻳﺴـــﻮع اﻟﻤﺴﻴــﺢ

وﺵــﺮآــﺔ وﻋﻄﻴــﺔ
اﻟــــﺮوح اﻟﻘــﺪس
.ﺗﻜـﻮن ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻌﻜﻢ
،ٍاﻣﻀـــﻮا ﺏﺴﻼم
.اﻟـﺮب ﻣﻌﻜــﻢ
:ﻳﻘــﻮل اﻟﺸﻌــﺐ
.ﻚ
َ ﺣـ
ِ وﻟــﺮو

( ﺧﺘـﺎم اﻟﺼـﻼة )اﻟﺒــﺮآـﺔ- ﻗـــﺪاس ﺏـﺎﺱﻴـﻠـﻴـﻮس
De celebrant wendt zich tot het altaar, kust
het en maakt eenmaal een omgang om het
altaar, terwijl hij psalm 47 zegt: “Alle gij
volken, klapt in de handen…” Hij geeft aan
iedere gelovige een stukje gezegend Brood
(de eulogia). Hij zendt de gelovigen heen in
de vrede van de Heer. Moge Zijn genade,
ontferming en zegen met ons zijn tot in
eeuwigheid. Amen.
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وﺏﻌـﺪ ذﻟﻚ ﻳﻄـﻮف اﻟﻜﺎهـﻦ ﺣـﻮل اﻟﻤـﺬﺏﺢ
وﻳُـﻘِـﺒـﻞ أرآﺎﻧـﻪ اﻷرﺏﻌـﺔ وهـﻮ ﻳﺼﻔـﻖ
 "ﻳـﺎ ﺟﻤﻴـﻊ.(46) ﺏﻴـﺪﻳـﻪ وﻳﺘﻠـﻮ اﻟﻤـﺰﻣـﻮر
 وﻳﻌـﻄـﻲ.اﻷﻣــﻢ ﺹﻔـﻘـﻮا ﺏﺄﻳــﺪﻳﻜــﻢ
اﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻹﻳﻔﻠــﻮﺟﻴــﺎ "ﻟﻘﻤـﺔ اﻟﺒـﺮآـــﺔ" ﺛﻢ
ﻳُﺼﺮًح اﻟﻜﺎهـﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺏﺎﻹﻧﺼﺮاف
 وﻋﻠﻴﻨـﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻪ.ب
ُ ﺏﺴـﻼم ﻣـﻦ اﻟـﺮ
. ﺁﻣﻴـﻦ.ورﺣﻤﺘـﻪ وﺏـﺮآﺘـﻪ إﻟﻰ اﻷﺏـﺪ

Gebeden van de Breking

ﺻﻠـــﻮات اﻟﻘﺴﻤـــﺔ
De celebrant kan bij verschillende gelegenheden een van de volgende Gebeden van de
Breking bidden, in plaats van de Breking die
eerder in het boek geschreven staat.

ﻳﻘـﻮل اﻟﻜﺎهـﻦ هﻨﺎ أﻳﻪ ﻗﺴﻤـﺔ ﻳﺨﺘﺎرهـﺎ ﻓﻰ
أى وﻗﺖ وأى ﻗـﺪاس ﺏﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﺴﻤـﺔ
.اﻟﻘـﺪاس اﻷﺹﻠﻴـﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏـﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻌﻬـــﺎ

(1) Korte Breking, gericht tot de Vader
O God, die ons, zondaars, geschonken
heeft de voorbestemde tijd van
verlossing en het rationele hemelse offer.
Dat is het Goddelijk Lichaam en het
Kostbaar Bloed van Uw Christus.
Hij die voor ons werd tot reiniging,
verlossing en genade en vergeving van
zonden,
zodat wij in dankbaarheid tot U roepen,
o heilige Vader die in de hemelen zijt, en
zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

(اﻟﻘﺴﻤــﺔ اﻟــﻮﺟﻴــﺰة )ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻶب
ﻦ اﻟﺨﻄـﺎ ِة
ُ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻟــﺬى أﻧﻌــ َﻢ ﻟﻨـﺎ ﻧﺤـ
ص وذﺏﻴﺤـ ٍﺔ ﻧﺎﻃﻘـ ٍﺔ
ِ ت اﻟﺨـﻼ
ِ ﺏﻤﻴﻘـﺎ
.ﺱﻤﺎﺋﻴـ ٍﺔ
ﻰ واﻟــﺪ ُم اﻟﻜـﺮﻳــ ُﻢ
ُ اﻟﺘﻲ هﻰ اﻟﺠﺴـ ُﺪ اﻹﻟﻬ
.ﻚ
َ ن ﻟﻤﺴﻴﺤـــ
ِ اﻟﻠـﺬا
ﻃـﻬـﺮًا وﺧﻼﺹــًﺎ
ُ هـﺬا اﻟـﺬي ﺹﺎ َر ﻟﻨـﺎ
.وﻧﻌﻤـ ًﺔ وﻏﻔـﺮاﻧـًﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎﻳــﺎ
ب
ُ ك أﻳﻬــﺎ اﻵ
َ خ ﻧﺤـﻮ
َ ﻟﻜﻰ ﺏﺸﻜــ ٍﺮ ﻧﺼﺮ
: وﻧﻘـﻮل.ِس اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات
ُ اﻟﻘـﺪو
.إﻟﺦ... ت
ِ أﺏﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤــﻮا

###
(2) Een Breking voor de feesten van de
Hemelse Heerscharen, de heilige Maagd
en het hele jaar

ﻗﺴﻤــﺔ ﺗﻘــﺎل ﻓﻲ أﻋﻴــﺎد اﻟﻤـﻼﺋﻜـــﺔ
وﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺴﻤـﺎﺋﻴـﻴﻦ واﻟﺴﻴـﺪة اﻟﻌــﺬراء
وﺱﻨـــــــﻮي

Zie, vandaag met ons aanwezig op deze
tafel, is Emmanuël onze God, het Lam
Gods, dat de zonden van de hele wereld
wegneemt.

ﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻋﻠﻰ هـﺬﻩ اﻟﻤﺎﺋــﺪ ِة
ٌ هــﻮذا آﺎﺋـ
ﻞ اﻟﻠـﻪ
ُ ﺣ َﻤـ
َ ﻞ إﻟ ُﻬـﻨـﺎ
ُ اﻟﻴــﻮ َم ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴــ
.ﻞ ﺧﻄﻴــ َﺔ اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ آِﻠـﻪ
ُ اﻟــﺬي ﻳﺤﻤ
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ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ  -ﻗﺴﻤـﺔ أﻋﻴـﺎد اﻟﻤـﻼﺋﻜـﺔ واﻟﺴﻴـﺪة اﻟﻌـﺬراء

ﺲ ﻋﻠﻰ آـــﺮﺱﻲ ﻣﺠــﺪ ِﻩ .اﻟـــﺬي
اﻟﺠـﺎﻟــ ُ
ت اﻟﺴﻤﺎﺋﻴــ ِﺔ.
ﻒ اﻣﺎ َﻣﻪ ﺟﻤﻴ ُﻊ اﻟﻄﻐﻤﺎ ِ
ﺗﻘــ ُ
ت
ﺤﻪ اﻟﻤﻼﺋﻜـ ُﺔ ﺏﺄﺹﻮا ِ
اﻟــﺬي ﺗُـﺴﺒ ُ
ﺨـ ُﺮ وﻳﺴﺠـ ُﺪ ﻟﻪ رؤﺱــﺎ ُء
اﻟﺒـﺮآـ ِﺔ ،و َﻳـ ُ
اﻟﻤﻼﺋﻜــ ِﺔ.
ﻦ
ت ﻏﻴـ ِﺮ اﻟﻤﺘﺠﺴـﺪﻳـ َ
اﻷرﺏﻌــ ُﺔ اﻟﺤﻴـﻮاﻧـﺎ ِ
ت.
ن ﺗﺴﺒﺤـ َﺔ اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﻟﺘـﻘـﺪﻳﺴﺎ ِ
ﻳﻘـﻮﻟـﻮ َ
س
واﻷرﺏﻌ ُﺔ واﻟﻌﺸﺮونَ ﻗﺴﻴﺴﺎً ﺟﻠـﻮ ٌ
ﻞ
ﻋﻠﻰ آﺮاﺱﻴﻬﻢ ،وأرﺏﻌ ُﺔ وﻋﺸﺮون إآﻠﻴـ َ
ﺱﻬﻢ ،وأرﺏﻌ ُﺔ وﻋﺸـﺮون
ﺐ ﻋﻠﻰ رؤو ِ
ذه ٍ
ﺐ ﻓﻲ أﻳـﺪﻳﻬـﻢ ،ﻣﻤﻠـﻮء ًة
ﺟﺎﻣـ ًﺎ ﻣﻦ ذه ٍ
ت اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـﻦ،
ﺏﺨﻮرًا اﻟـﺬي هـﻮ ﺹﻠﻮا ُ
ﻦ.
ﻲ إﻟﻰ أﺏـ ِﺪ اﻵﺏـﺪﻳـ َ
ن أﻣﺎ َم اﻟﺤ ﱢ
وﻳﺴﺠﺪو َ
واﻟﻤﺎﺋـ ُﺔ وأرﺏﻌـﺔ وأرﺏﻌـﻮن اﻟﻔــ ًﺎ
ن
ن ﻏﻴـﺮ اﻟـﺪﻧﺴﻴـﻦ ﻳﺴﺒﺤـﻮ َ
اﻟﺒﺘـﻮﻟﻴـﻮ َ
س
س ﻗـﺪو ٌ
س ﻗـﺪو ٌ
ب ﻗـﺎﺋﻠﻴـﻦ" :ﻗـﺪو ٌ
اﻟـﺮ َ
ﺁﻣﻴــﻦ اﻟﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ".
ث اﻷﻗـﺪس
ﻦ أﻳﻀًﺎ ﻧﺴﺠــ ُﺪ ﻟﻠﺜﺎﻟـﻮ ِ
وﻧﺤــ ُ
ﻦ:
ﺤﻪ ﻗــﺎﺋﻠﻴــ َ
وﻧﺴﺒ ُ
ﻞ
ﻂ اﻟﻜـ ﱢ
ب ﺿﺎﺏ َ
س اﻟﻠـﻪ اﻵ ُ
"ﻗـﺪو ٌ
ﺁﻣﻴــﻦ .اﻟﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ.
ﺢ
ع اﻟﻤﺴﻴ ُ
س إﺏُـﻨـﻪ اﻟﻮﺣﻴـ ُﺪ ﻳﺴـﻮ ُ
ﻗـﺪو ٌ
ر ُﺏـﻨﺎ ﺁﻣﻴــﻦ .اﻟﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ.
ﻂ.
س اﻟﺒـﺎراﻗـﻠﻴـ ُ
ح اﻟﻘـﺪ ُ
س اﻟــﺮو ُ
ﻗـﺪو ٌ
ﺁﻣﻴــﻦ .اﻟﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ".
ﻣﻘـﺪﺱـ ٌﺔ وﻣﻤﻠﻮء ٌة ﻣﺠـﺪًا واﻟــﺪ ُة اﻹﻟـ ِﻪ
اﻟﻄﺎهــﺮ ُة اﻟﻘـﺪﻳﺴـ ُﺔ ﻣـﺮﻳــ ُﻢ اﻟﻌـﺬراء.
ﺁﻣﻴــﻦ .اﻟﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ.
ﻣﻘـﺪﺱــ ٌﺔ وﻣﻤﻠﻮء ٌة ﻣﺠـﺪًا هـﺬﻩ اﻟــﺬﺏﻴﺤـ ُﺔ
ﺖ ﻋﻦ ﺣﻴــﺎ ِة اﻟﻌﺎﻟـــ ِﻢ آِﻠــﻪ،
اﻟﺘﻲ ُذﺏـِﺤـَـ ْ
ﺁﻣﻴــﻦ .اﻟﻠﻴﻠــﻮﻳــﺎ.

Die gezeten is op de troon van Zijn
glorie en voor wie al de hemelse rangen
staan.
De engelen loven Hem met stemmen van
zegen en de aartsengelen buigen neer en
aanbidden Hem.
De vier onlichamelijke, levende wezens
zingen de lofzang van het Trisagion,
en de vierentwintig oudsten zitten op
hun tronen, met vierentwintig kronen op
hun hoofden en in hun handen vierentwintig gouden schalen, vol wierook; dit
zijn de gebeden der heiligen. En zij
buigen neer voor de Levende tot in de
eeuwen der eeuwen.
En de honderd vierenveertigduizend
onbevlekte maagden loven de Heer,
zeggende: “Heilig, heilig, heilig. Amen.
”Halleluja.
Ook wij aanbidden de Heilige Drieeenheid en loven Hem, zeggende:
“Heilig is God de Almachtige Vader.
Amen. Halleluja.
Heilig is Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus
Christus, onze Heer. Amen. Halleluja.
Heilig is de Heilige Geest, de Trooster.
”Amen. Halleluja.
Heilig en glorievol is de zuivere Moeder
Gods, de heilige Maagd Maria. Amen.
Halleluja.
Gezegend en glorievol is dit offer, dat
geslacht is voor het leven van de hele
wereld. Amen. Halleluja.
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Gebeden van de Breking – Maria en de Hemelingen

Daarom riep onze Goede Verlosser
zeggende: "Mijn Lichaam is ware spijs
en Mijn Bloed is ware drank."
“Wie Mijn Lichaam eet en mijn Bloed
drinkt, blijft in Mij en Ik in hem."
Wij vragen U, onze Meester, reinig onze
zielen, lichamen en geesten,
opdat, met een rein hart, zuivere lippen,
een verlichte ziel, een gezicht zonder
schaamte, een oprecht geloof, een
zuivere bedoeling, volmaakt geduld en
een onwankelbare hoop,
wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U te bidden, o God,
Heilige Vader die in de hemelen zijt, en
te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

ﺢ
ُ ﺼﻨـﺎ اﻟﺼﺎﻟ
ُ خ ﻣﺨﻠ
َ ﺹﺮ
َ ﻞ هـﺬا
ِ ﻣﻦ أﺟـ
،ﻖ
ٌ ﻞ ﺣـ
ٌ  "إن ﺟﺴـﺪي هـﻮ ﻣﺄآ:ﻼ
ً ﻗــﺎﺋــ
.ٌب ﺣـﻖ
ٌ ودﻣﻲ هـﻮ ﻣﺸـﺮ
ن
ُ ب دﻣﻲ ﻳﻜـﻮ
ْ ﻞ ﺟﺴـﺪي وﻳﺸـﺮ
ْ ﻣﻦ ﻳﺄآـ
".ن ﻓﻴــﻪ
ُ ﻲ وأﻧــﺎ أﻳﻀًﺎ أآـــﻮ
ﻓﱠ
 ﻃ ﱢﻬــــﺮ أﻧـﻔَـﺴﻨــــــﺎ،ﻧﺴـﺄﻟُـﻚ ﻳﺎ ﺱﻴــ َﺪﻧــﺎ
.ﺣﻨـــــﺎ
َ وأﺟﺴـﺎ َدﻧـــﺎ وأروا
،ِﻦ ﻧـﻘـﻴﺘﻴـﻦ
ِ  وﺵﻔـﺘﻴـ،ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ
ٍ ﻟﻜﻲ ﺏﻘﻠـ
،ي
ٍ  ووﺟ ٍﻪ ﻏﻴـ ِﺮ ﻣﺨـﺰ،ِﺲ ﻣﺴﺘﻨﻴـﺮة
ِ وﻧـﻔـ
 وﺹﺒـ ٍﺮ، وﻧﻴـ ٍﺔ ﻧﻘﻴـ ٍﺔ،ن ﺏﻼ رﻳــﺎ ٍء
ٍ وإﻳﻤﺎ
.ﺖ
ٍ  ورﺟــﺎ ٍء ﺛﺎﺏــ،ﻞ
ٍ آﺎﻣـ
ﺐ
َ  أن ﻧﻄﻠ،ف
ٍ ﻧﺠﺴـ ُﺮ ﺏــﺪاﻟـ ٍﺔ ﺏﻐﻴـ ِﺮ ﺧـــﻮ
س اﻟـﺬي ﻓﻲ
ُ ب اﻟﻘـﺪو
ُ ﻚ أﻳﻬــﺎ اﻵ
َ إﻟﻴــ
:ل
َ  وﻧﻘــﻮ،ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(3) Een Breking gericht tot de Zoon,
voor de Feesten van de Heer
Wij loven en verheerlijken de God der
goden en de Heer der heren, die het vlees
heeft aangenomen uit de heilige Maria; zij
heeft Hem gebaard in Bethlehem.
En zie, de engel van de Heer verscheen
aan de herders en verkondigde hun Zijn
wonderbaarlijke geboorte, en zij gingen
naar Hem toe en zagen Hem.
De Wijzen zagen Zijn ster en zijn
gekomen om Hem te aanbidden en Hem
geschenken aan te bieden.

ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻺﺏـﻦ ﺗﻘـﺎل ﻓﻰ
اﻷﻋﻴـﺎد اﻟﺴﻴﺪﻳـﺔ وﺱﻨـﻮى
ب
ُ ﺢ وﻧُـ َﻤﺠـ ُﺪ إﻟـ َﻪ اﻵﻟﻬــ ِﺔ ور
ُ ﺴﺒـ
َ ﻧُـ
 اﻟـﺬي ﺗﺠﺴـ َﺪ ﻣـﻦ اﻟﻘــﺪﻳﺴـ ِﺔ،ب
ِ اﻷرﺏــﺎ
.ﺖ ﻟﺤـــــ ِﻢ
ِ  وﻟــ َﺪﺗــ ُﻪ ﻓﻲ ﺏﻴــ،ﻣــﺮﻳـــ َﻢ
ب ﻗــﺪ ﻇ َﻬـ َﺮ ﻟﻠـُـﺮﻋـﺎ ِة
ِ ك اﻟـﺮ
ُ وإذا ﻣـﻼ
 ﻓـﺄﺗـﻮا،ﺐ
ِ ﺸــﺮ ُهـﻢ ﺏﻤﻴــﻼد ِﻩ اﻟﻌﺠﻴــ
وﺏَـ ﱠ
.وﻧﻈَــﺮو ُﻩ
 ﻓﺄﺗـﻮا،س ﻧﺠـ َﻤــﻪ
ُ اﻟـﺬي رأى اﻟﻤﺠـﻮ
. وﺱﺠــﺪوا ﻟــﻪ وﻗــﺪﻣــﻮا هـــﺪاﻳــﺎ

( ﻗﺴﻤــﺔ ﻟﻺﺏـﻦ ﻓﻲ اﻷﻋﻴـﺎد اﻟﺴﻴـﺪﻳـﺔ )وﺱﻨـﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Hij, die gevlucht is naar het land Egypte
en weer is teruggekeerd en is gaan
wonen in Nazareth te Galilea.
Die naar het beeld van de mensen
geleidelijk is opgegroeid, maar alleen
Hij was zonder zonde.
Die naar de Jordaan is gekomen en
gedoopt is door Johannes de Voorloper.
Die omwille van ons veertig dagen en
veertig nachten heeft gevast in een
onuitsprekelijk mysterie.
Die met de kracht van Zijn
Goddelijkheid water heeft veranderd in
wijn, op de bruiloft te Kana in Galilea.
Die aan blinden het gezicht heeft
geschonken, de lammen weer deed
lopen, de kreupelen heeft geheeld,
melaatsen heeft gereinigd, doven weer
deed horen, stommen deed spreken en de
duivels deed uitvaren.
Die de zoon van de weduwe uit Naïn
heeft opgewekt en ook de dochter van
Jaïrus.
Die op de berg Tabor van gedaante is
veranderd voor Zijn heilige discipelen,
zodat Zijn gezicht straalde als de zon.
Die Lazarus uit het graf heeft opgewekt
na vier dagen.
Die Jeruzalem is binnengetrokken,
zittend op een ezel, met een veulen van
een ezel, als een Koning.
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 ﺛــﻢ ﻋـﺎ َد،ﺼـ َﺮ
ْ ض ِﻣ
ِ اﻟـﺬي أﺗﻰ إﻟﻰ أر
.ﻞ
ِ ﻦ ﻓﻰ ﻧـﺎﺹـﺮ ِة اﻟﺠﻠﻴـ
َ ﺱ َﻜــ
َو
،ﻼ ﺏﺸﺒـ ِﻪ اﻟﺒَـﺸـــ ِﺮ
ً ﻼ ﻗﻠﻴـ
ً اﻟـﺬي ﻧﻤــﺎ ﻗﻠﻴـ
. ﺏﻐﻴـ ِﺮ ﺧﻄﻴــ ٍﺔ وﺣــﺪ ُﻩ
 وإﻋـﺘﻤـﺪ ﻣــﻦ،ن
ِ اﻟــﺬي أﺗﻲ إﻟﻰ اﻷرد
.ﻖ
ِ ﻳــﻮﺣﱠـﻨـﺎ اﻟﺴﺎﺏــ
ﻦ ﻳﻮﻣــ ًﺎ
َ اﻟـﺬي ﺹـﺎ َم ﻋﻨـﺎ أرﺏﻌـﻴـ
.  ﺏﺴـ ٍﺮ ﻻ ُﻳـ ْﻨﻄـﻖ ﺏــﻪ،ﻦ ﻟﻴﻠـ ًﺔ
َ وأرﺏﻌـﻴـ
اﻟـﺬي ﺹﻴﱠـ َﺮ اﻟﻤــﺎ َء ﺧﻤــﺮًا ﺏﻘــﻮ ِة
.ﻞ
ِ س ﻗـﺎﻧـﺎ اﻟﺠﻠﻴــ
ِ ﻻهـﻮ ِﺗـﻪ ﻓﻲ ﻋُـ ّْـﺮ
 وﺟﻌـﻞ،ن
ِ اﻟـﺬي أﻋَـﻄﻰ اﻟﻨَـﻈـ َﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﺎ
،ن
َ ﺤـﻮ
ﻞ ﻳﺼ ﱢ
 واﻟُـﺸـ ﱠ،ن
َ ج ﻳﻤﺸﻮ
َ اﻟ ُﻌـﺮ
واﻟُـﺼ َﻢ
،ن
َ ﻳﻄﻬـــﺮو
ص
َ واﻟُـﺒ ْـﺮ
،ن
َ س ﻳﺘﻜﻠﻤــﻮ
َ  واﻟُـﺨـﺮ،ن
َ ﻳﺴﻤﻌـﻮ
.ن
َ ﻦ ﻳﺨــ ُﺮﺟـﻮ
َ واﻟﺸﻴﺎﻃﻴــ
،ﻦ
َ ﻦ اﻷرﻣﻠــ ِﺔ ﺏﻨــﺎﻳـﻴـ
َ اﻟـﺬي أﻗـــﺎ َم إﺏــ
. وإﺏﻨـ َﺔ ﻳـﺎﻳـﺮوس
ﻞ ﻃﺎﺏـﻮ َر ﻗــﺪا َم
ِ اﻟـﺬي ﺗﺠﻠﱠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺒـ
ﻦ وأﺿﺎء وﺟ ٌﻬــﻪ
َ ﺗﻼﻣﻴــﺬ ِﻩ اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــ
.ﺲ
ِ آﺎﻟﺸﻤـ
اﻟــﺬي أﻗـﺎ َم ﻟﻌـﺎز َر ﻣــﻦ اﻟﻘﺒـ ِﺮ ﺏﻌــ َﺪ
. أرﺏﻌـ ِﺔ أﻳـﺎ ٍم
ﻞ أورﺵﻠﻴــ َﻢ راآﺒــﺄ ﻋﻠﻰ
َ اﻟـﺬي دﺧـَـ
.ﻚ
ٍ ﻞ ﻣﻠــ
َ ن ﻣﺜــ
ٍ ﺶ إﺏﻦ أﺗــﺎ
ِ ن وﺟﺤــ
ٍ أﺗــﺎ
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Gebeden van de Breking – Feesten van de Heer

Die met Zijn heilige discipelen een
verbond sloot en hun Zijn Heilig
Lichaam en Zijn Kostbaar Bloed heeft
gegeven tot vergeving van onze zonden.
Die gekruisigd is en de satan heeft
verpletterd, en in het graf is gelegd en na
drie dagen is verrezen uit de dood.
Die door Zijn uitverkoren discipelen bij
het meer van Tiberias werd gezien.
En na veertig dagen is Hij ten hemel
opgevaren en is Hij gezeten aan de
rechterhand van Zijn Goede Vader en
heeft Hij ons de Trooster gezonden als
tongen van vuur.
Die Zijn uitverkoren discipelen en
heilige apostelen heeft geleerd, toen Hij
zei: “Wanneer u bidt, bid dan zo en zeg:
Onze Vader die in de hemelen zijt…”

،ﻦ
َ اﻟـﺬي ﻋﺎ َهــ َﺪ ﺗﻼﻣﻴــ َﺬﻩ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـ
س و َد َﻣــﻪ
َ وأﻋﻄﺎهُــﻢ ﺟﺴـ َﺪﻩ اﻟﻤﻘـﺪ
.ن ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧـــﺎ
ِ  ﻟﻐـﻔـﺮا،اﻟﻜـﺮﻳــ َﻢ
ﻖ
َ  وﺱﺤــ،ﺐ
ِ ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴ
َ اﻟـﺬي ُﺹِﻠ
 وﺏﻌــ َﺪ،ﺿـ َﻊ ﻓﻰ اﻟﻘﺒـ ِﺮ
ِ  و ُو،ن
َ اﻟﺸﻴﻄـﺎ
.ت
ِ ﺛـﻼﺛـ ِﺔ أﻳــﺎ ٍم ﻗــﺎ َم ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻮا
ن ﻋﻠﻰ
َ اﻟـﺬي رأﻩ ﺗﻼﻣﻴـَـﺬ ُﻩ اﻟﻤﺨﺘـﺎرو
.َﺏﺤـ ِﺮ ﻃﺒـﺮﻳــ َﻪ ﺏﻌـ َﺪ ﻗﻴﺎﻣ ِﺘــﺔ اﻟﻤﻘــﺪﺱـ ِﺔ
ﺹ ِﻌـ َﺪ إﻟﻰ
َ ﻦ ﻳـﻮﻣــ ًﺎ
َ وﺏﻌــﺪ أرﺏﻌﻴــ
ﻦ أﺏـﻴـﻪ
ِ ﺲ ﻋـﻦ ﻳﻤﻴـ
َ ﺟﻠـ
َ  و،ت
ِ اﻟﺴﻤـﻮا
ح اﻟ ُﻤﻌـ ّْﺰى
َ ﻞ ﻟﻨــﺎ اﻟــﺮو
َ  وأرﺱـ،ﺢ
ِ اﻟﺼﺎﻟ
. ﻣﺜـﻞ أﻟﺴﻨــ ِﺔ ﻧـﺎ ٍر
َاﻟـــﺬي ﻋَـﻠﱠــ َﻢ ﺗــﻼﻣﻴـﺬ ُﻩ اﻟﻤﺨﺘـﺎرﻳـﻦ
 "ﻣﺘﻰ:ﻼ ﻟﻬــﻢ
ً  ﻗـﺎﺋ،ﻦ
َ ﻞ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـ
ِ واﻟـﺮﺱــ
: ﺹﻠﻴﺘـﻢ ﻓﺎﻃﻠﺒـﻮا هﻜـﺬا وﻗـﻮﻟـــﻮا
. اﻟﺦ...." أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(4) Een Breking gericht tot God de
Vader voor de vasten voor Kerst, voor
het Kerstfeest zelf en het hele jaar

ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻶب ﺗﻘـﺎل ﻓﻲ ﺹـﻮم
اﻟﻤﻴﻼد وﻋﻴـﺪ اﻟﻤﻴﻼد وﺱﻨـﻮي

O Meester, Heer, onze God, de
Schepper, Onzienlijk, Onbevattelijk,
Onveranderlijk en Onbegrensd,

 ﻏﻴـ ُﺮ،ﻖ
ُ ب إﻟﻬﻨـﺎ اﻟﺨﺎﻟـ
ُ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴـ ُﺪ اﻟـﺮ
 ﻏﻴـ ُﺮ، ﻏﻴـ ُﺮ اﻟ ُﻤﺤـّـﻮى،اﻟﻤـﺮﺋﻲ
.ص
ِ  ﻏﻴـ ُﺮ اﻟﻤﻔﺤــﻮ،ﻞ
ِ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴــ
 إﺏﻨَـﻪ،ﻞ ﻧـــﻮ َرﻩ اﻟﺤﻘـﻴـﻘﻲ
َ ﺱــ
َ اﻟــﺬي أر
 اﻟﻜﻠﻤــﺔ،ع اﻟﻤﺴﻴــﺢ
َ اﻟـﻮﺣﻴـــ ِﺪ ﻳﺴــﻮ
.اﻟــﺬاﺗﻲ

die Zijn Ware Licht heeft gezonden, Zijn
Eniggeboren Zoon Jezus Christus, het
Eeuwige Woord.

(ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ – ﺹـﻮم وﻋـﻴـﺪ اﻟﻤﻴﻼد )وﺱﻨـﻮي

Hij die altijd in de Vaderlijke boezem is,
is gekomen en verbleef in de onbevlekte
maagdelijke schoot. Zij heeft Hem
gebaard, terwijl ze Maagd was, en haar
maagdelijkheid bleef verzegeld.
Zie, de engelen loven Hem en de
hemelse heerscharen zingen tot Hem,
roepende en zeggende: “Heilig, heilig,
heilig is de Heer der Heerscharen. Hemel
en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.”
Zo ook wij, onze Goede Menslievende
Meester, maak ons, zwakke zondaars,
waardig, dat wij tezamen met hen,
met een rein hart U mogen loven, met
Hem en de Heilige Geest, de wezensgelijke Drie-eenheid, en onze ogen naar
U opheffen, onze Heilige Vader die in de
hemelen zijt, en zeggen:
Onze vader die in de hemelen zijt...
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،ﻦ
ٍ ﻞ ﺣﻴــ
ﻦ ﻓﻲ ﺣﻀ ِﻨﻪ اﻷﺏــﻮي آ ﱠ
ُ اﻟﻜـﺎﺋــ
ﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺸـﺎ ِء اﻟﺒﺘــﻮﻟﻲ ﻏﻴـ ِﺮ
أﺗﻰ وﺣـ ﱠ
، َوﻟَـ َﺪﺗ ْــﻪ وهـﻰ ﻋـــﺬرا ُء،ﺲ
ِ اﻟــﺪﻧـ
.وﺏﺘــﻮﻟﻴﺘُـﻬــﺎ ﻣﺨﺘــﻮﻣــ ٌﺔ
ت
ِ  وأﺟﻨـﺎ ُد اﻟﺴﻤـﻮا،إذ اﻟﻤﻼﺋﻜـ ُﺔ ﺗﺴﺒﺤـ ُﻪ
.س
ٌ  "ﻗـﺪو:ﻦ
َ ﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴـ
َ  ﺹﺎرﺧﻴـ،ﻞ ﻟﻪ
ُ ﺗُـﺮﺗِـ
 اﻟﺴﻤﺎ ُء،ب اﻟﺠﻨﻮ ِد
ُ  ر.س
ٌ  ﻗـﺪو.س
ٌ ﻗـﺪو
ك
َ ن ﻣﻦ ﻣﺠـ ِﺪ
ِ ض ﻣﻤﻠﻮءﺗﺎ
ُ واﻷر
".س
ِ اﻷﻗـﺪ
 اﻟﺨﻄـﺎة،ﻦ اﻟﻀﻌﻔــﺎء
ُ هﻜـﺬا أﻳﻀًﺎ ﻧﺤـ
ﻦ ﻣﻌﻬــﻢ ﻳﺎ ﺱﻴــ َﺪﻧــﺎ
َ إﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴــ
.ﺐ اﻟﺒﺸــــــ ِﺮ
َ ﺢ ﻣﺤـ
َ اﻟﺼﺎﻟـ
ﻚ ﻣﻌﻪ ﻣـﻊ
َ ﺤـ
َ  ﻧﺴﺒ،ﺐ ﻃﺎهــ ٍﺮ
ٍ ﻟﻜﻲ ﺏﻘﻠـ
س
ِ ث اﻟﻤﻘـﺪ
ِ  اﻟﺜﺎﻟــﻮ،س
ِ ح اﻟﻘـﺪ
ِ اﻟـﺮو
، وﻧـﺮﻓــﻊ أﻋـﻴﻨَـﻨــﺎ إﻟﻰ ﻓـﻮق،اﻟﻤﺴﺎوي
ب اﻟﻘـﺪوس اﻟـﺬي ﻓﻲ
ُ ﻚ أﻳﻬــﺎ اﻵ
َ إﻟﻴـ
: وﻧﻘــﻮل،ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(5) Een Breking, gericht tot de Vader,
voor het feest van de Theofanie en het
hele jaar
U, die ons de genade van het kindschap
heeft geschonken door het bad van de
wedergeboorte en de vernieuwing door
de Heilige Geest,
maak ons ook nu waardig dat wij zonder
huichelarij en met een rein hart, met een
vrijmoedig geweten en met onfeilbare
lippen tot U mogen bidden, o abba
Vader,

ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻶب ﺗﻘـﺎل
ﻓﻲ ﻋﻴـﺪ اﻟﻐﻄـﺎس وﺱﻨـﻮي
إذ أﻋﻄﻴﺘﻨــﺎ ﻧﻌﻤــ َﺔ اﻟﺒﻨـــﻮ ِة ﺏﺤﻤﻴــ ِﻢ
ح
ِ  وﺗﺠـﺪﻳـــ ِﺪ اﻟـــﺮو،اﻟﻤﻴــﻼ ِد اﻟﺠـﺪﻳــ ِﺪ
.س
ِ اﻟﻘـــــــﺪ
 ﺏﻐﻴــ ِﺮ،ﻦ
َ اﻵن أﻳﻀًﺎ اﺟﻌَـﻠَـﻨـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴـ
 وﻧﻴـ ٍﺔ ﻣﻤﻠــﻮء ٍة،ﺐ ﻃﺎهــ ٍﺮ
ٍ  وﻗﻠـ،رﻳـﺎ ٍء
 أن،ِ وﺵﻔﺘﻴـﻦِ ﻏﻴــ ِﺮ ﺱــﺎﻗـﻄﺘﻴـﻦ،داﻟــ ٍﺔ
.ﻚ ﻳﺎ أﺏـﺎ اﻵب
َ ﻧﻄﻠـﺐ إﻟﻴــ
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zodat wanneer wij de omhaal van
woorden der heidenen en de overmoed
der joden van ons hebben afgewend,
wij in staat zullen zijn U de smeking van
het gebed aan te bieden volgens het
gebod van Uw Eniggeboren Zoon, dat
vol is van verlossing.
Zodat met een nederige stem, zoals een
christen betaamt, en met zuiverheid van
ziel, lichaam en geest,
wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees te roepen tot U, die
ongeschapen zijt, zonder begin en niet
geboren, Meester van iedereen, God de
heilige Vader die in de hemelen zijt, en
te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

ﻟﻜﻲ إذ ﺗــﺮآﻨــﺎ آﺜـﺮةَ آـﻼ ِم اﻷﻣـ ِﻢ
.ِ ﻞ وإﺱﺘﻜﺒـﺎ ِر اﻟﻴﻬـﻮد
ِ اﻟﺒﺎﻃـــ
،ﻚ ﺱــﺆال اﻟﺼﻼ ِة
َ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻘـﺪ َم ﻟــ
ﻚ اﻟــﻮﺣﻴـــ ِﺪ اﻟﻤﻤﻠــﻮء ِة
َ آﺸـﺮﻳﻌـ ِﺔ إﺏﻨِــ
.ﺧـﻼﺹــًﺎ
،ﻦ
َ ﻖ ﺏﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴـ
ُ ت ﻣﺘـﻮاﺿ ٍﻊ ﻳﻠﻴـ
ٍ ﻓﺒﺼــﻮ
.ح
ِ ﺲ واﻟﺠﺴــ ِﺪ واﻟــﺮو
ِ وﺏﻄﻬــﺎر ِة اﻟﻨﻔــ
خ
َ ف أن ﻧﺼــﺮ
ٍ ﻧﺠﺴـ ُﺮ ﺏـﺪاﻟـﺔٍ ﺏﻐﻴـ ِﺮ ﺧـﻮ
 وﻻ ﻣﺒﺘــﺪئ،ق
ِ ﺖ ﻏﻴـ ُﺮ اﻟﻤﺨﻠـﻮ
َ ﻚ أﻧ
َ إﻟﻴــ
ب
ُ  اﻟﻠـﻪ اﻵ،ﻞ أﺣــ ٍﺪ
 ﺱﻴـ ُﺪ آ ﱠ،وﻻ ﻣــﻮﻟـﻮ ٍد
: وﻧﻘـــﻮل،ت
ِ س اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮا
ُ اﻟﻘـﺪو

.. أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(6) Een Breking, gericht tot de Vader,
voor het feest van de Theofanie en het
feest van Johannes de Doper
O God die Zacharias in zijn hoge leeftijd
en Elisabet in haar hoge leeftijd en in
hun kinderloosheid heeft begenadigd
met een zoon. (Lukas 1:7)
Zijn tong sprak nadat hij stom was
geweest en hij sprak met lofzangen en
verheerlijkingen over grootse dingen.
(Lukas 1:64)
Elisabet verblijdde zich en zei: “Gezegend
zij de Heer, God, die mijn smaad onder de
mensen heeft weggenomen.” (Lukas 1:25)

ﻗﺴﻤــﺔ ﺗﻘـﺎل ﻓﻲ ﻋﻴــﺪ اﻟﻐﻄــﺎس
وﻋﻴــﺪ ﻳــﻮﺣﻨــﺎ اﻟﻤﻌـﻤــﺪان
وﻓﻰ أي وﻗــﺖ
ﻳﺎاﻟﻠـﻪ اﻟـَـﺬي أﻧﻌــ ﱠﻢ ﻋﻠﻰ زآﺮﻳﱠــﺎ ﻣـﻦ ﺏ ْﻌــﺪ
ﻦ ﺏﻌــ ِﺪ
ْ ت ِﻣـ
َ  وﻋﻠﻰ اﻟﻴﺼﺎﺏـﺎ،اﻟ ِﻜﺒَــ ِﺮ
(7 :1 اﻟﺸﻴﺨـﻮﺧـ ِﺔ واﻟ ُﻌـﻘــ ِﻢ )ﻟـﻮ
ﻖ ﻟﺴـﺎﻧُـــﻪ ﺏﻌـــ َﺪ اﻟﺒَـﻜَـــﻢ وﺗﻜَـﻠَـــﻢ
َ ﻓَـﻨﻄـــ
.ﺢ وﺗﻤــﺎﺟـﻴـــ َﺪ وﻋَـﻈَــﺎﺋــــ َﻢ
َ ﺴـﺎﺏﻴـــ
َ ﺏَـﺘ
.(64 :1 )ﻟــﻮ
ك
ُ  ﻣُـﺒَـﺎر:ت ﻗــﺎﺋﻠـ ًﺔ
ُ ﺖ أﻟﻴﺼﺎﺏــﺎ
ْ وﺗ َﻬﻠـَﻠــ
ﻦ
ْ ع ﻋــﺎري ِﻣــ
َ ب اﻹِﻟـ ُﻪ اﻟـــﺬي ﻧَـــ َﺰ
ُ اﻟـﺮ
(25 :1  )ﻟــﻮ.س
ِ ﻦ اﻟﻨﱠــﺎ
ِ ﺏَـﻴ ْــ

( ﻗﺴﻤــﺔ ﻟـﻶب ﻓﻲ ﻋﻴـﺪ اﻟﻐـﻄـﺎس )وﺱﻨـﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Onder hen, die uit vrouwen geboren zijn,
is niemand groter dan hij. Hij heeft
getuigd van Hem en zijn getuigenis was
waar, toen hij zei: (Lukas 7:28)
“Ik ben de verwachte Christus niet. Hij
die na mij komt is groter dan ik.” Hij
ontving genade op genade (Joh 1:16),
toen de Meester van allen tot hem kwam
om door hem gedoopt te worden in de
rivier de Jordaan. (Mat 3:13)
Hij zag de hemelen geopend en de Heilige
Geest nederdalen als een duif. (Mat 3:16)
En zie, een stem uit de hemelen zeide:
“Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie
Ik mijn welbehagen heb.” (Mat 3:17)
Hij, die een kleed van kameelhaar droeg
en een lederen gordel om zijn lendenen;
en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen
en wilde honing. (Mat 3:4)
O Johannes, de zoon der belofte, wees
onze voorspraak omwille van onze zonden
en overtredingen, zodat wij in dankbaarheid tot Hem mogen uitroepen en zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

287

ﺴــﺎ ِء
َ اﻟــﺬي ﻟﻴــﺲ أﺣــ ُﺪ ﻓﻲ ﻣــﻮاﻟﻴــ ِﺪ اﻟﻨ
اﻟـــﱠﺬي ﺵﻬِــ َﺪ ﻋَـﻨ ْــ ُﻪ. ﻈــ َﻢ ِﻣﻨـ ُﻪ
َ أﻋـ
(28 :7 )ﻟــﻮ.ﻖ هــﻰ
ﺣــ ﱡ
َ وﺵ َﻬــﺎ َدﺗُــﻪ
 اﻟـﱢـﺬي،ﺴﻴــﺎ اﻟ ُﻤﻨﺘﻈــ ِﺮ
ﺖ اﻟﻤ ﱢ
ُ أﻧـﻲ ﻟﺴـ
 اﻟــﺬي،ﻳﺄﺗﻲ َﺏﻌــﺪي هــﻮ أﻋﻈــ ُﻢ ﻣﻨﻲ
(16 :1  )ﻳـﻮ.ل ِﻧﻌﻤـ ٍﺔ
َ ﻰ ِﻧﻌﻤـ ٌﺔ ﺏَــ َﺪ
َ ُأﻋﻄ
ﻞ ُﻣﻌﺘﻤـِـﺪًا ِﻣﻨ ْــﻪ ﻓﻲ
ِ إذ أﺗــﺎﻩ ﺱﻴــ ُﺪ اﻟﻜــ
(13 :3  )ﻣﺘﻲ.ن
ِ ﻧﻬــ ِﺮ اﻷ ُرد
ح
َ ت ﻣﻔﺘـﻮﺣــ ًﺔ واﻟـــﺮو
ِ ﻓــﺮﺁى اﻟﺴﻤــﻮا
(16 :3  )ﻣﺘﻲ.ﻻ ﻣﺜـﻞ ﺣﻤـﺎﻣـ ٍﺔ
ً اﻟُـﻘـﺪس ﻧـﺎز
ت
ِ ث ﻣــﻦ اﻟﺴﻤــﻮا
َ ﺣــ َﺪ
َ ت ﻗــ ْﺪ
ٌ ﺹـ ْﻮ
َ وإذ
ﺐ اﻟــﺬي
ُ  "هــﺬا هــ َﻮ إﺏﻨﻲ اﻟﺤﺒﻴــ:ﻼ
ً ﻗـﺎﺋ
(17 :3 " )ﻣﺘﻲ.ت
ُ ﺱــ ِﺮ ْر
ُ ﺏــﻪ

 وﻋﻠﻰ،ﻞ
ِ ﺱــ ُﻪ ﻣــﻦ َوﺏَــ ِﺮ اﻹﺏِــ
ُ اﻟــﺬي ِﻟﺒﺎ
ﻃﻌَـﺎ ُﻣ ُﻪ
َ  و،ﺣـﻘ ْــ َﻮﻳ ْــﻪ ِﻣﻨﻄَـﻘــ ٌﺔ ﻣـﻦ ﺟِـﻠ ْــ ٍﺪ
َ
(4 :3  )ﻣﺘﻲ.ﻼ ﺏَــ ِﺮﻳــ ًﺎ
ًﺴ
َﻋ
َ ﺟــﺮادًا و
َ
 ﺵﻔــﺎﻋــ ًﺔ،ﻋـــ ِﺪ
ِ ﻦ اﻟﻤــﻮ
َ ﻳــﺎﻳُــﻮﺣﻨﱠــﺎ إﺏـ
ﻞ ﺧَـﻄﺎﻳَــﺎﻧَــﺎ وذﻧــﻮﺏِـﻨــﺎ ﻟﻜﻲ
ﺟــ ﱢ
ْ ﻣــﻦ أ
:ﻧــ ْﺪﻋــﻮ ُﻩ ﺏﺸُـﻜــ ٍﺮ ﻗــﺎﺋـﻠﻴــﻦ
... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(7) Een Breking gericht tot de Zoon,
voor de Grote Vastentijd
U bent de barmhartige God, de Verlosser
van iedereen, die het vlees heeft
aangenomen voor onze verlossing, die
ons, zondaars, heeft verlicht;

ﻗﺴﻤﺔ ﻟﻺﺏـﻦ ﺗـﻘـﺎل
ﻓﻰ أﻳﺎم ﺹـﻮم اﻷرﺏﻌﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪس
،ﻞ أﺣـ ٍﺪ
ﺺآﱢ
ُ ﺖ هـﻮ اﻟﻠـﻪ اﻟﺮﺣـﻮم ﻣﺨﻠ
َ أﻧ
 اﻟـﺬي،ﺹﻨﺎ
ِ ﻞ ﺧﻼ
ِ ﺴـﺪ ﻷﺟـ
اﻟـﺬي ﺗَـﺠ ﱠ
.ﻦ اﻟﺨﻄـﺎة
ُ أﺿﺎ َء ﻟﻨـﺎ ﻧﺤـ
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die voor ons veertig dagen en veertig
nachten
heeft
gevast
in
een
onuitsprekelijk mysterie;
die ons gered heeft van de dood en ons
Zijn Heilig Lichaam en Kostbaar Bloed
gegeven heeft tot vergeving van onze
zonden;
die sprak tot de menigten en tot zijn
heilige discipelen en reine apostelen en
zei: “Dit is het brood des levens dat uit
de hemel is nedergedaald. Niet zoals uw
vaderen in de woestijn het manna
hebben gegeten en zijn gestorven.
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed
drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem
opwekken op de laatste dag.”

اﻟـــﺬي ﺹــﺎ َم ﻋﻨـﺎ أرﺏﻌﻴـﻦَ ﻳــﻮﻣـًﺎ
.وأرﺏﻌﻴـﻦَ ﻟﻴﻠـــ ًﺔ ﺏﺴـــ ٍﺮﻻﻳُـﻨ ْـﻄـﻖ ﺏــﻪ
ت وأﻋﻄـﺎﻧـﺎ
ِ اﻟـﺬي أﻧـﻘَــﺬﻧـﺎ ﻣﻦ اﻟﻤـــﻮ
ﺟﺴـ َﺪﻩ اﻟُـﻤـﻘـــﺪس ود َﻣــﻪ اﻟﻜــﺮﻳــ َﻢ
.ن ﺧﻄــﺎﻳــﺎﻧــــﺎ
ِ ﻟﻐﻔـﺮا
ﻦ
َ اﻟـﺬي آَـﻠﱠــﻢ اﻟﺠﻤـ َﻊ وﺗﻼﻣﻴــ َﺬﻩ اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴـ
:ﻼ
ً ورﺱﻠَــﻪ اﻻﻃﻬــﺎ َر ﻗــﺎﺋـ
ل ﻣــﻦ
َ "هـﺬا هـﻮ ﺧﺒـ ُﺰ اﻟﺤﻴـﺎ ِة اﻟـﺬي ﻧَــَـﺰ
ﻦ
ﻞ أﺏـﺎؤآـــﻢ اﻟﻤــ ﱠ
َ ﺲ آﻤـﺎ أآ
َ  ﻟﻴــ،اﻟﺴﻤــﺎ ِء
.ﻓﻰ اﻟﺒـﺮﻳـــ ِﺔ وﻣـﺎﺗــﻮا

ب دﻣﻲ ﻳﺤﻴـــﺎ
ﻞ ﺟﺴــﺪي وﻳﺸــﺮ ﱠ
ﻣﻦ ﻳﺄآ ﱠ
 وأﻧـﺎ أﻗـﻴ ُﻤــﻪ ﻓﻰ اﻟﻴـــﻮ ِم،إﻟﻰ اﻷﺏـــ ِﺪ
".اﻷﺧﻴـــ ِﺮ

Daarom vragen en bidden wij Uw
Goedheid, U die de mens liefheeft,
reinig onze zielen, lichamen en geesten,

ﺣـﻚ ﻳــﺎ
ِ ﺐ ﻣــﻦ ﺹﻼ
ُ ل وﻧﻄﻠ
ُ ﻓـﻠﻬـﺬا ﻧﺴـﺄ
ﺱﻨـــﺎ
َ  ﻃ ﱢﻬــ ُﺮ ﻧـﻔـﻮ،ﺐ اﻟﺒﺸـــ ِﺮ
َ ﻣﺤ
.ﺣﻨـــﺎ
َ وأﺟﺴﺎ َدﻧـــﺎ وأروا

opdat met een rein hart wij het wagen
met vrijmoedigheid en zonder vrees te
roepen tot Uw Heilige Vader die in de
hemelen zijt en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

ﺐ ﻃﺎهـــ ٍﺮ ﻧﺴـﺘﺠـﺮئ ﺏــﺪاﻟــ ٍﺔ
ٍ ﻟﻜﻰ ﺏﻘﻠــ
ﻚ
َ خ ﻧﺤـﻮ أﺏﻴـــ
َ ف أن ﻧﺼـﺮ
ٍ ﺏﻐﻴـــ ِﺮ ﺧـــﻮ
: ت وﻧﻘـﻮل
ِ اﻟﻘــﺪوس اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤــﻮا
. أﻟﺦ.... أﺏـﺎﻧـﺎ اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤـــﻮات

###
(8) Een Breking, gericht tot de Vader,
eveneens voor de Grote Vastentijd
O Meester, Heer, Almachtige God, die
Zijn Eniggeboren Zoon naar de wereld
gezonden heeft.

ﻗﺴﻤــﺔ ﻟﻶب ﺗﻘــﺎل
ﻓﻰ اﻟﺼــﻮم اﻟﻤﻘـــﺪس
،ﻞ
ب اﻹﻟ ُﻪ ﺿﺎﺏﻂ اﻟﻜ ﱢ
ُ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴ ُﺪ اﻟـﺮ
.ﻞ اﺏﻨَـﻪ اﻟـﻮﺣﻴـ َﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟـ ِﻢ
َ اﻟـﺬي أرﺱـ

 اﻟﺼـﻮم اﻟﻤﻘــﺪس- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Hij heeft ons de wet en de geboden, die
in het Heilig Evangelie geschreven zijn,
geleerd.
En Hij heeft ons geleerd dat door het
vasten en het bidden duivels uitgedreven
kunnen worden, toen Hij zei: “Dit geslacht
vaart niet uit dan door bidden en vasten.”
Het vasten en bidden hebben Elia
opgeheven ten hemel en Daniël uit de
leeuwenkuil gered.
Door het vasten en bidden heeft Mozes
bewerkt dat hij de geboden ontving,
geschreven door de vinger Gods.
Door het vasten en bidden hebben de
mensen van Nineveh bewerkt dat God
zich over hen heeft ontfermd, hun
zonden heeft vergeven en Zijn boosheid
van hen heeft opgeheven.
Door het vasten en bidden hebben de
profeten bewerkt dat zij hebben
geprofeteerd over de komst van Christus,
vele generaties voor Zijn komst.
Door het vasten en bidden hebben de
apostelen bewerkt dat zij hebben
gepredikt aan alle volken, hen tot
christenen hebben gemaakt en hen
hebben gedoopt in de Naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Door het vasten en bidden hebben de
martelaren bewerkt dat hun bloed is
vergoten omwille van de Naam van
Christus, die de goede belijdenis heeft
betuigd voor Pontius Pilatus.
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س واﻟـﻮﺹﺎﻳـﺎ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏـ َﺔ ﻓﻲ
َ وﻋَـﻠ َﻤﻨـﺎ اﻟﻨﺎﻣـﻮ
.س
ِ اﻹﻧﺠﻴــﻞِ اﻟﻤﻘـﺪ
ن
ِ وﻋﻠﻤﻨـﺎ أن اﻟﺼﻮ َم واﻟﺼﻼةَ هﻤﺎ اﻟـﻠـﺬا
 "إن هـﺬا:ل
َ  إذ ﻗـﺎ،ﻦ
َ ن اﻟﺸﻴﺎﻃﻴ
ِ ُﻳﺨـﺮﺟﺎ
ج ﺏﺸﻲ ٍء إﻻ ﺏﺎﻟﺼﻼ ِة
ُ ﺲ ﻻ ﻳﺨـﺮ
َ اﻟﺠﻨ
" .واﻟﺼﻮ ِم
ن رﻓﻌـﺎ إﻳﻠـﻴـﺎ
ِ اﻟﺼﻮ ُم واﻟﺼﻼ ُة هﻤﺎ اﻟـﻠـﺬا
ﺐ
ﺟـ ﱢ
ُ ل ﻣﻦ
َ ﺼــﺎ داﻧﻴــﺎ
َ  وﺧﻠﱠـ،إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎ ِء
.اﻷﺱــﻮ ِد
ﻞ ﺏﻬﻤﺎ
َ ﻋ ِﻤــ
َ ن
ِ اﻟﺼﻮ ُم واﻟﺼﻼ ُة هﻤﺎ اﻟـﻠـﺬا
س واﻟــﻮﺹﺎﻳـﺎ
َ  ﺣﺘﻰ أﺧَــ َﺬ اﻟﻨﺎﻣــﻮ،ﻣــﻮﺱﻰ
.اﻟﻤﻜﺘـﻮﺏـ َﺔ ﺏﺈﺹﺒـ ِﻊ اﻟﻠـﻪ
ﻞ
َ ن ﻋَـ ِﻤــ
ِ اﻟﺼــﻮ ُم واﻟﺼــﻼ ُة هﻤــﺎ اﻟـﻠــﺬا
، ﻓـَـﺮﺣ َﻤﻬُــﻢ اﻟﻠـﻪ،ﻞ ﻧﻴﻨـــﻮى
ُ ﺏﻬﻤـﺎ أهـ
ﻀﺒــﻪ
َ  و َرﻓَـﻊ ﻏ،وﻏَـﻔَـﺮ ﻟﻬــﻢ ﺧﻄـﺎﻳـﺎهـــﻢ
.ﻋﻨﻬـــﻢ

ﻞ
َ ن ﻋَـ ِﻤــ
ِ اﻟﺼــﻮ ُم واﻟﺼﻼ ُة هﻤــﺎ اﻟـﻠــﺬا
ﻞ
 وﺗـﻨﺒــﺄوا ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ،ﺏﻬﻤــﺎ اﻷﻧﺒﻴــﺎ ُء
ل
ِ ﻞ َﻣﺠِـﻴـﺌـﻪ ﺏﺄﺟﻴـﺎ
َ ﺢ ﻗـﺒـ
ِ ﻣﺠﻲء اﻟﻤﺴﻴـ
.آﺜﻴــﺮ ٍة
ﻞ
َ اﻟﺼــﻮ ُم واﻟﺼﻼ ُة هﻤﺎ اﻟـﻠــﺬان ﻋَـ ِﻤــ
 وﺏﺸــﺮوا ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ،ﻞ
ُ ﺏﻬﻤـﺎ اﻟــﺮﺱـ
،ﻣﺴﻴﺤﻴـﻴـﻦ
وﺹﻴﱠــ ُﺮوهُــﻢ
،اﻷﻣـ ِﻢ
ﻦ
ِ ب واﻹﺏــ
ِ وﻋَـﻤــ ٌﺪو ُهـﻢ ﺏﺈﺱــﻢ اﻵ
.س
ِ ح اﻟﻘـــﺪ
ِ واﻟـــﺮو
ﻞ ﺏﻬﻤﺎ
َ اﻟﺼﻮ ُم واﻟﺼﻼ ُة هﻤــﺎ اﻟـﻠـﺬان ﻋَـ ِﻤـ
ﻞ
ِ  ﺣﺘﻰ ﺱﻔﻜـﻮا دﻣﺎءهـﻢ ﻣـﻦ أﺟـ،اﻟﺸﻬـﺪا ُء
َف اﻹﻋـﺘـﺮاف
َ  اﻟـﺬي اﻋﺘــﺮ،ﺢ
ِ إﺱـ ِﻢ اﻟﻤﺴﻴ
.ﻄﻲ
ِ ﺲ اﻟﺒُـﻨــ
َ ﻦ أﻣــﺎم ﺏﻴــﻼﻃ
َ ﺴــ
َ اﻟﺤ

290

Gebeden van de Breking – Grote Vastentijd

Door het vasten en bidden hebben de
rechtvaardigen, vromen en kruisdragers
bewerkt dat zij hebben geleefd in de
bergen, wildernissen en holen der aarde,
omwille van hun grote liefde voor
Christus de Koning.
Laten ook wij vasten van ieder kwaad,
met reinheid en rechtvaardigheid, en
laten wij toetreden tot dit heilige offer en
eraan deelnemen met dankbaarheid.
Opdat met een rein hart, een verlichte
ziel, een gezicht zonder schaamte, een
oprecht geloof, een volmaakte liefde en
een onwankelbare hoop,
wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U te bidden, o God,
Heilige Vader die in de hemelen zijt, en
te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

ﻞ ﺏﻬﻤــﺎ
َ اﻟﺼﻮ ُم واﻟﺼﻼ ُة هﻤﺎ اﻟـﻠــﺬانِ ﻋَـ ِﻤـ
،ﺐ
ِ س اﻟﺼﻠﻴــ
ُ ن وﻟﺒ ّْــﺎ
َ اﻷﺏــﺮا ُر واﻟﺼـﺪﻳﻘـﻮ
ق
ِ ل واﻟﺒـﺮاري وﺵﻘــﻮ
ِ وﺱﻜﻨــﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﺒـﺎ
ﻞ ﻋِـﻈَـ ِﻢ ﻣﺤﺒَـﺘﻬـﻢ ﻓﻲ
ِ  ﻣـﻦ أﺟــ،ض
ِ اﻷر
.ﺢ
ِ ﻚ اﻟﻤﺴﻴ
ِ اﻟﻤﻠـ

ﻞ ﺵـــ ٍﺮ
ﺼــﻢ ﻋــﻦ آـ ﱢ
ُ ﻦ أﻳﻀًﺎ ﻓﻠﻨ
ُ وﻧﺤـ
 وﻧـﺘـﻘـــﺪم إﻟﻰ هـــﺬﻩ،ﺏﻄﻬــﺎر ٍة وﺏـــ ٍﺮ
.اﻟـﺬﺏﻴﺤـ ِﺔ اﻟﻤﻘـﺪﺱـ ِﺔ وﻧﺘﻨﺎول ﻣﻨﻬﺎ ﺏﺸﻜـ ٍﺮ
،ﺲ ﻣﺴﺘﻨﻴــﺮ ٍة
ٍ  وﻧﻔــ،ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ
ٍ ﻟﻜﻲ ﺏﻘﻠـ
،ن ﺏﻼ رﻳــﺎ ٍء
ٍ  وإﻳﻤــﺎ،ي
ٍ ووﺟـ ٍﻪ ﻏﻴــ ِﺮ ﻣﺨـﺰ
،ﺖ
ٍ  ورﺟـــﺎ ٍء ﺛــﺎﺏــ،وﻣﺤﺒـ ٍﺔ آﺎﻣﻠــ ٍﺔ
ك ﻳـﺎ
َ  أن ﻧـﺪﻋـﻮ،ف
ٍ ﻧﺠﺴﺮ ﺏﺪاﻟـ ٍﺔ ﺏﻐﻴــﺮِ ﺧـﻮ
،ت
ِ س اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤـﻮا
ُ ب اﻟﻘـﺪو
ُ اﻟﻠـﻪ اﻵ
:وﻧﻘـﻮل

... أﺏـﺎﻧـﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(9) Een Breking, gericht tot de Vader,
voor Palmzondag en het hele jaar
O Heer, onze Heer, hoe wonderbaarlijk
is Uw naam op heel de aarde,
omdat de grootheid van Uw pracht
verheven is boven de hemelen.
Uit de mond van kinderen
zuigelingen hebt Gij lof bereid.

en

Bereid ook, o Heer, onze zielen zodat
wij U loven en tot U zingen, U zegenen
en dienen, U aanbidden en verheerlijken,
en U danken iedere dag en ieder uur.

ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻶب ﺗﻘـﺎل
ﻓﻰ أﺣـﺪ اﻟﺸﻌﺎﻧﻴـﻦ وﺱﻨـﻮى
ﺐ ﺹﺎ َر
ٍ ﻞ ﻋﺠـ
ُ  ﻣﺜـ،ب رﺏٌـﻨـﺎ
ُ أﻳﻬﺎ اﻟـﺮ
.ض آُـﻠِـﻬــﺎ
ِ إﺱ ُﻤـﻚ ﻋﻠﻰ اﻷر
ق
َ ﻚ ﻓـﻮ
َ ﻷﻧَـ ُﻪ ﻗـﺪ إرﺗـﻔَــ َﻊ ﻋِـﻈَـ ُﻢ ﺏﻬــﺎ ِﺋـ
.ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
ن
ِ ل واﻟــﺮﺿﻌــﺎ
ِ ﻣـﻦ أﻓـــﻮا ِﻩ اﻷﻃﻔـﺎ
.ً ﺱﺒﺤـــﺎ
ُ ت
َ هﻴــﺄ
ﻚ
َ ﺤـ
َ ﺱﻨـﺎ ﻟﻨﺴﺒ
َ ب ﻧـﻔـﻮ
ُ ﻓﻬﻴﺊ أﻳﻀًﺎ ﻳـﺎر
،ﻚ
َ  وﻧﺨـﺪ َﻣـ،ﻚ
َ  وﻧﺒـﺎ ِرآَـ،ﻚ
َ ﻞ ﻟـ
َ وﻧـﺮﺗِـ
ﻞ
ﻞ ﻳــﻮ ٍم وآـ ﱠ
ك آـ ﱠ
َ ﻚ وﻧﺸﻜــ َﺮ
َ وﻧﺴﺠـ َﺪ ﻟـ
.ﺱــﺎﻋـ ٍﺔ

( ﺧﻤﻴـﺲ اﻟﻌـﻬــﺪ )وﺱﻨــﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Opdat wij U belijden en tot U roepen, o
Heilige Vader die in de hemelen zijt en
zeggen:
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ك أﻳﻬــﺎ
َ خ ﻧﺤـﻮ
َ ﻚ وﻧﺼــﺮ
َ ف ﻟــ
َ ﻟﻜﻲ ﻧﻌﺘـﺮ
،ت
ِ س اﻟـــﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤـــﻮا
ُ ب اﻟﻘــﺪو
ُ اﻵ
: ﻗــﺎﺋﻠﻴـﻦ

Onze Vader die in de hemelen zijt...

.  اﻟﺦ.... أﺏﺎﻧـﺎ اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(10) Een Breking, gericht tot de Vader,
verwijzend naar het offer van Isaak
(voor Witte Donderdag en het hele jaar)
Het gebeurde in de dagen dat God
Abraham op de proef wilde stellen en
zijn hart en zijn liefde voor Hem wilde
kennen,
dat Hij tot hem zei: “Abraham,
Abraham, neem uw geliefde zoon Isaak
en draag hem als brandoffer aan mij op,
op de berg die Ik u zal aanwijzen.”
De volgende morgen stond Abraham op,
zadelde zijn ezel, nam twee knechten en
zijn zoon Isaak met zich mee. Hij nam ook
een mes en vuur mee, begaf zich op weg
en tenslotte zag hij in de verte de plaats
liggen die de Heer hem aangewezen had.
Toen zei hij tot zijn knechten: “Blijf hier
met de ezel; ik ga met Isaak mijn zoon
daarginds heen. Nadat wij hebben
aanbeden, zullen wij tot u terugkeren.”
Toen nam Abraham het hout voor het
brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak,
en nam vuur en een mes ter hand.

ﻗﺴﻤﺔ ﻟﻶب ﻋﻠﻰ ذﺏﺢ إﺱﺤــﻖ
ﺗﻘـﺎل ﻓﻰ ﺧﻤﻴـﺲ اﻟﻌﻬـــﺪ
وﻓﻲ أى وﻗــﺖ
ث ﻓﻲ اﻷﻳــﺎ ِم اﻟﺘﻰ أرا َد اﻟﻠـﻪ ﻓﻴﻬــﺎ
َ ﺣـ َﺪ
َو
ب إﺏــﺮاهﻴـ َﻢ و َﻳﻌ ْـﻠـ َﻢ ﻗَـﻠ َﺒــ ُﻪ
َ أن ﻳﺠـﱢـﺮ
.وﻣﺤﺒـﺘَـ ُﻪ ﻓﻴــﻪ
 ﺧ ْـﺬ، "إﺏـﺮاهﻴـ ُﻢ إﺏـﺮاهﻴـ ُﻢ:ل ﻟﻪ
َ أﻧـﻪ ﻗـﺎ
ﻖ وﻗــ ﱢﺪ ُﻣـﻪ ﻟﻰ
َ ﺤـ
َ ﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ إﺱ
َ إﺏﻨـ
."ﻚ ﺏـﻪ
َ ﻞ اﻟـﺬي أﻋـِﻠ ُﻤـ
ِ ﻣﺤـﺮﻗـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒـ

،ج داﺏﺘَــ ُﻪ
َ ﺱــ َﺮ
ْ ﻓﻘـﺎ َم إﺏــﺮاهﻴـ ُﻢ ﺏﺎآـﺮًا وأ
 وأﺧـ َﺬ،ﻖ إﺏﻨَــ ُﻪ
َ ﻦ وإﺱﺤــ
ِ وأﺧـ َﺬ ﻏﻼﻣﻴـ
،ﺸﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرض
َ  و َﻣـ.ﺱﻜﻴﻨــًﺎ وﻧـﺎرًا
ﻦ ﺏﻌﻴـ ٍﺪ اﻟـــﺬي
ْ ﻓـﺮأى اﻟﻤـﻮﺿــ َﻊ ِﻣــ
.ب
ُ أﻋَـﻠَـﻤـ ُﻪ ﺏــ ِﻪ اﻟـﺮ
 "إﺟِﻠﺴـﺎ أﻧُـﺘﻤﺎ هـ ُﻬﻨــﺎ ﻣﻊ:ل ﻟﻐﻼﻣﻴـ ِﻪ
َ ﻓﻘـﺎ
ﻖ إﺏﻨﻰ
ُ  وأﻣــﺎ أﻧـﺎ وإﺱﺤــ،ِاﻟــﺪاﺏـﺔ
".ﺟـ ُﻊ إﻟﻴﻜُـﻤـﺎ
ِ ﺠـﺪ ﺛــ ﱠﻢ ﻧــﺮ
ُ ﺐ وﻧﺴ
ُ ﻓﻨـﺬ َهـ
ﺐ اﻟﻤﺤﺮﻗـ ِﺔ
َ ﺣﻄَـ
َ وأﺧـ َﺬ إﺏﺮاهﻴـ ُﻢ
 وأﺧـ َﺬ،ﻖ إﺏﻨــ ِﻪ
َ ﺿﻌَــ ُﻪ ﻋﻠﻰ إﺱﺤــ
َ وو
.ﻦ
َ ﺏﻴـﺪ ِﻩ اﻟﻨــﺎ َر واﻟﺴﻜﻴــ
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Toen zei Isaak tot zijn vader: “Vader,
hier is het vuur en het hout, maar waar is
het lam voor het brandoffer?”
En Abraham zeide tot hem: “God die ons
heeft geboden Hem het offer op te
dragen, zal zelf voorzien in een lam voor
het brandoffer, mijn zoon.”
Abraham nam stenen en bouwde een
altaar. Hij nam het hout voor het
brandoffer en legde het op het altaar. Hij
nam zijn zoon Isaak, bond hem vast en
legde hem op het altaar. Toen nam
Abraham het mes om hem te slachten.
Maar de engel des Heren riep vanuit de
hemel tot Abraham en zeide: “Abraham,
Abraham! Zie, raak de jongen niet aan
en doe hem geen kwaad!
Toen de Heer uw liefde voor Hem zag,
heeft Hij gezegd: Ik ben de Heer uw
God. Bij Mijzelf heb Ik gezworen, dat Ik
u met zegening zal zegenen en uw
nakomelingen met vermenigvuldiging
zal vermenigvuldigen.”
Toen sloeg Abraham zijn ogen op en zag
een ram, die met zijn hoorns in het
struikgewas vastzat. Hij liet zijn zoon
Isaak, greep de ram en droeg die als
brandoffer op, in plaats van hem.
Het offer van Isaak nu, was een verwijzing naar het vergieten van het bloed
van Christus, de Zoon van God, aan het
kruis voor de verlossing van de wereld.

 هُـــ َﻮذا، "ﻳﺎ أﺏَـﺘَــﺎ ُﻩ:ﻖ ﻷﺏﻴ ِﻪ
ُ ﻓﻘﺎل إﺱﺤــ
ف اﻟـﺬي
ُ ﻦ اﻟﺨـﺮو
َ  وأﻳ ْــ،ﺐ
ُ اﻟﻨـﺎ ُر واﻟﺤﻄ
"ﻧُـﻘـَـ ِﺪ ُﻣـﻪ ﻟﻠ ُﻤﺤــ َﺮﻗَــ ِﺔ ؟
 "إن اﻟـﻠـﻪ اﻟـﺬي:ل ﻟﻪ إﺏـﺮاهﻴـ ُﻢ
َ ﻓﻘـﺎ
أ َﻣـ َﺮﻧﺎ أن ﻧـﺮﻓـ َﻊ ﻟـﻪ ذﺏﻴﺤـ ًﺔ هـﻮ َﻳــ َﺮى
".ﺤــ َﺮﻗَـــ ِﺔ ﻳﺎ إﺏﻨﻰ
ْ ﻼ ﻟــﻪ ﻟﻠ ُﻤ
ً ﺣﻤــ
وأﺧـــ َﺬ إﺏــﺮاهﻴـ ُﻢ ﺣﺠــﺎر ًة وﺏﻨﻰ
ﺐ و َرﻓ َﻌـ ُﻪ ﻋﻠﻰ
َ ﺤﻄَـ
َ  وأﺧَـــ َﺬ اﻟ.ﻣــﺬﺏﺤــًﺎ
ﻖ إﺏﻨَــ ُﻪ و َر َﺏﻄَــ ُﻪ
َ ﺧــ َﺬ إﺱﺤــ
َ  وأ،ﺢ
ِ اﻟﻤــﺬﺏـ
 وأﺧَــ َﺬ،ﺢ
ِ و َوﺿـﻌَــ ُﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤــﺬﺏـ
.ﺤـ ُﻪ
َ ﻦ ﻟﻴــﺬﺏَـ
َ اﻟﺴﻜﻴــ
ﻼ
ً ب ﻧـﺎدى إﺏــﺮاهﻴـ َﻢ ﻗـﺎﺋ
ِ ك اﻟـﺮ
َ وإن َﻣـﻼ
، أﻧﻈـﺮ، "إﺏــﺮاهﻴـ ُﻢ إﺏــﺮاهﻴـ ُﻢ:ﻟـﻪ
.ك وﻻ ﺗَـﺼﻨَـﻊ ﺏـﻪ ﺵـــﺮًا
َ ﺲ ﻓﺘـﺎ
ْ ﻻﺗَـﻠ َﻤـ
:ل
َ ﻚ ﻓﻴــ ِﻪ ﻓـﻘــﺎ
َ ﺤﺒﺘَــ
َبﻣ
ُ ﻟﻤﺎ ﻧَـﻈَـ َﺮ اﻟـﺮ
ﺖ
ُ ﺴﻤـ
َ  أﻗ،ﻚ
َ ب إﻟﻬــ
ُ إﻧﻲ أﻧــﺎ هــﻮ اﻟـﺮ
،ﻚ
َ ﺏـــﺬاﺗﻲ إﻧﻲ ﺏﺎﻟﺒــﺮآــﺔِ أﺏــﺎ ِرآـُـ
".ﻚ
َ وﺏﺎﻟﻜَـﺜ ْـــَـﺮ ِة أآـﺜِــ ُﺮ ﻧﺴـﻠَـ
ًﻈـ َﺮ ﺧَـﺮوﻓــﺎ
َ ﻓــﺮﻓَــ َﻊ إﺏـﺮاهﻴـ ُﻢ ﻋﻴﻨَـﻴـ ِﻪ ﻓَـﻨ
ك
َ  ﻓَـﺘَـﺮ،ﻋﻨـ َﺪ اﻟﺸﺠـﺮ ِة ُﻣـﻮﺛَـﻘَـــًﺎ ﺏﻘَــ ْﺮﻧﻴـ ِﻪ
ﺹ َﻌــ َﺪ ُﻩ
ْ ف وأ
َ ﺧــ َﺬ اﻟﺨــﺮو
َ ﻖ إﺏﻨـ ُﻪ وأ
َ إﺱﺤــ
.ﺤـَـ َﺮﻗــ ًﺔ ﻋِـــ َﻮﺿــًﺎ ﻋَـﻨـ ُﻪ
ْ ُﻣ

ق
ِ ن إﺵـــﺎر ًة إﻟﻰ هـــﺮ
َ ﻖ آﺎ
َ ﺢ إﺱﺤــ
ُ ﻓَــ ْﺬﺏ
ﺐ
ِ ﺢ إﺏـﻦ اﻟـﻠـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴــ
ِ د ِم اﻟﻤﺴﻴ
.ص اﻟ َﻌـﺎﻟــــ ِﻢ
ِ ﻋــﻦ ﺧــﻼ

( ﺧﻤﻴـﺲ اﻟﻌـﻬــﺪ )وﺱﻨــﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

En zoals Isaak het hout voor het
brandoffer droeg, zo droeg Christus het
hout van het kruis.
Evenals Isaak levend terugkeerde, zo
verrees ook Christus levend uit de dood
en verscheen aan zijn heilige discipelen.
O God, die het offer van onze vader
Abraham aanvaardde, aanvaard zo ook
in dit uur dit offer van ons.
Zegen deze offergaven, zegen hen voor
wie ze worden opgedragen.
Schenk rust aan de zielen van hen die
ontslapen zijn. Moge Christus het hart en
de geest van ons allen zegenen,
opdat met een rein hart, een verlichte
ziel, een gezicht zonder schaamte, een
oprecht geloof, een volmaakte liefde en
een onwankelbare hoop,
wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U te bidden, o God,
Heilige Vader die in de hemelen zijt, en
te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…
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،ﺤـَـﺮﻗَـ ِﺔ
ْ ﺐ اﻟ ُﻤ
َ ﻄ
َﺣ
َ ﻖ
ُ ﻞ إﺱﺤــ
َ ﺣ َﻤ
َ وآﻤﺎ
.ﺐ
ِ ﺢ ﺧﺸﺒـ َﺔ اﻟﺼﻠﻴ
ُ ﻞ اﻟﻤﺴﻴ
َ ﺣﻤَـ
َ آــﺬﻟـﻚ
 هَـﻜَـﺬا أﻳﻀـًﺎ،ًﻖ ﺣﻴـﺎ
ُ ﺟـ َﻊ إﺱﺤــ
َ وآﻤﺎ َر
،ت
ِ ﺢ ﻗـﺎ َم ﺣﻴـًﺎ ﻣــﻦ اﻷﻣـﻮا
ُ اﻟﻤﺴـﻴ
.وﻇﻬـ َﺮ ﻟﺘﻼﻣﻴــ ِﺬﻩ اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴــﻦ
ﻞ ذﺏـﻴﺤـ َﺔ أﺏﻴﻨــﺎ
َ اﻟﻠ ُﻬــ ﱠﻢ اﻟـﺬي ﻗَـﺒِـــ
 إﻗﺒـﻞ هـــﺬﻩ اﻟــﺬﺏﻴﺤـــ َﺔ ﻣﻨــﺎ،إﺏــﺮاهﻴـــ َﻢ
،َك هـﺬﻩ اﻟﻘــﺮاﺏﻴـﻦ
ْ  ﺏــﺎ ِر.ﻓﻰ هـﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋـ ِﺔ
،ﻦ ﻗُــ ﱢﺪﻣَـﺖ ﻋﻨﻬُــــﻢ
َ ك اﻟـﺬﻳــ
ْ ﺏــﺎ ِر
.س اﻟـﺮاﻗـﺪﻳـﻦ
َ ﻧﻴــﺢ ﻧﻔـــﻮ
ﺢ ﻋـﻠﻰ ﻗــﻠـﻮﺏِـﻨـﺎ
ُ ﻓـﻠﻴُـﺒـﺎرك اﻟﻤﺴﻴ
.ﺣﻨـــﺎ
ِ وأروا

،ﺲ ﻣﺴﺘﻨﻴـﺮ ٍة
ٍ  وﻧﻔـ،ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ
ٍ ﻟﻜﻰ ﺏﻘـﻠـ
، وﻣﺤﺒـ ٍﺔ آﺎﻣﻠـ ٍﺔ،ن ﺏﻼ رﻳـﺎ ٍء
ٍ وإﻳﻤـﺎ
.ﺖ
ٍ ورﺟـﺎ ٍء ﺛــﺎﺏــ
 أن،ف
ٍ ﻧﺴﺘﺠـﺮئ ﺏــﺪاﻟـﺔٍ ﺏﻐﻴـ ِﺮ ﺧـــﻮ
س اﻟـــﺬي
ُ ب اﻟﻘـﺪو
ُ ك ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻷ
َ ﻧــﺪﻋـﻮ
: وﻧﻘـــﻮل،ت
ِ ﻓﻰ اﻟﺴﻤـــﻮا
.إﻟﺦ... أﺏﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(11) Een Breking, gericht tot de Zoon
voor de Zaterdag van het Licht
O Jezus Christus, drager van de naam
der verlossing, die vanwege Zijn grote
genade naar de Hades is nedergedaald en
de macht van de dood vernietigd heeft.

ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻺﺏـﻦ ﺗﻘـﺎل
ﻓﻰ ﺱﺒـﺖ اﻟﻔــﺮح
،ﺺ
ِ ﺢ ذو اﻻﺱــ ِﻢ اﻟﻤﺨﻠ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴ
َ ﻳﺎ ﻳﺴـﻮ
ل إﻟﻰ
َ اﻟـﺬي ﺏﻜﺜـﺮةِ رﺣﻤﺘِــﻪ ﻧَــَـﺰ
.ت
ِ ﻋـــ ﱠﺰ اﻟﻤـﻮ
ِ ﻞ
َ اﻟﺠﺤﻴـــ ِﻢ وأﺏﻄــ
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U bent de Koning der eeuwen,
onsterfelijk en eeuwig, het Woord van
God, die boven alles staat, de Herder van
de rationele schapen,
de Hogepriester van het goede dat
komen zal, die opgevaren is naar de
hemel en hoger geworden is dan de
hemelen.
Hij is binnengetreden in het voorhangsel,
de plaats van het heilige der heiligen, de
plaats waar niemand met een menselijke
natuur ooit mag binnentreden.
Hij is een voorloper geworden, omwille
van ons, door voor eeuwig Hogepriester
te worden naar de ordening van
Melchisedek.
U bent het over wie de profeet Jesaja
geprofeteerd heeft, zeggende: “Als een
lam dat ter slachting geleid wordt, en als
een schaap dat stom is voor zijn
scheerders, zo deed hij zijn mond niet
open. In Zijn vernedering werd Zijn
oordeel weggenomen en wie zal Zijn
afkomst benoemen?”
U werd verwond voor onze zonden, U
hebt geleden voor onze ongerechtigheden; de straf die ons de vrede bracht,
was op U, door Uw wonden werden wij
genezen, wij allen dwaalden als schapen.
U bent gekomen, onze Meester, en U
hebt ons gered door de ware kennis van
Uw kruis en U hebt ons de boom des
levens gegeven – dat is Uw Goddelijk
Lichaam en Uw Ware Bloed.

 ﻏــﻴـ ُﺮ،ﻚ اﻟــﺪهـﻮ ِر
ُ ﺖ هـﻮ ﻣﻠـ
َ أﻧـ
 آَـﻠﻤـ ُﺔ اﻟﻠـﻪِ اﻟـﺬي،ي
ُ  اﻷﺏـﺪ،ﺖ
ِ اﻟﻤﺎﺋـ
.ف اﻟﻨﺎﻃﻘــ ِﺔ
ِ  راﻋﻲ اﻟﺨـــﺮا.ﻞ
ﻋَـَﻠﻰ اﻟﻜ ﱢ
 اﻟـﺬي،ت اﻟﻌﺘﻴـﺪ ِة
ِ ﺲ آﻬﻨـ ِﺔ اﻟﺨﻴـﺮا
ُ رﺋﻴـ
ﺹﻌِـ َﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤـﻮاتِ وﺹــﺎ َر ﻓـﻮق
َ
.ت
ِ اﻟﺴﻤـــــــﻮا
 ﻣــﻮﺿ َﻊ،ب
ِ ﻞ اﻟﺤﺠــﺎ
َ ﻞ داﺧـ
َ ودﺧـ
 اﻟﻤــﻮﺿ َﻊ اﻟـــﺬي ﻻ،س
ِ س اﻷﻗــﺪا
ِ ﻗـــﺪ
.ﻳــﺪﺧـﻞ إﻟﻴــﻪ ذو ﻃﺒﻴﻌـــ ٍﺔ ﺏﺸــﺮﻳـــ ٍﺔ
ﺲ
َ  ﺹﺎﺋـﺮًا رﺋﻴــ،وﺹﺎ َر ﺱــﺎﺏﻘـًﺎ ﻋﻨـﺎ
آﻬﻨـ ٍﺔ إﻟﻰ اﻷﺏـــ ِﺪ ﻋﻠﻰ رﺗﺒـــ ِﺔ ﻣﻠﻜﻲ
.ﺹـﺎدق
ﺖ هـﻮ اﻟـﺬي أﺵﻌﻴـﺎ ُء اﻟﻨﺒﻰ ﺗﻨﺒـﺄ ﻣـﻦ
َ أﻧـ
ﻖ إﻟﻰ
َ ﺱﻴــ
ِ ف
ٍ ﻞ ﺧـﺮو
ُ  "ﻣﺜــ:أﺟـﻠــﻚ ﻗــﺎﺋــﻼ
ت أﻣــﺎم
ِ ﻞ ﺏﻼ ﺹـﻮ
ٍ ﻞ ﺣﻤــ
ُ  وﻣﺜــ،ِاﻟـﺬﺏﺢ
. هﻜــﺬا ﻻﻳﻔﺘــﺢ ﻓــﺎﻩ،اﻟـــﺬي ﻳﺠّـــ ﱡﺰﻩ
ﻦ
ْ  وﺟﻴُـﻠــﻪ ﻣــ،ُرﻓِـ َﻊ ﺣﻜ ُﻤــﻪ ﻓﻲ ﺗــﻮاﺿﻌِــﻪ
".ﺼــ ُﻪ ؟
ﻳﻘـﺪ ُر أن ﻳَـﻘُـ ﱠ

،ﻞ ﺧــﻄﺎﻳــﺎﻧــﺎ
ِ ﺖ ﻷﺟـــ
َ ﺣــ
ْ ﺟُــــ ِﺮ
ﺐ
ُ  ﺗــﺄدﻳــ،ﻞ ﺁﺛــﺎ ِﻣﻨــﺎ
ِ ﺖ ﻷﺟـ
َ وﺗـﻮﺟﻌــ
،ﻚ ُﺵـﻔﻴﻨـﺎ
َ  وﺏﺠـﺮاﺣﺎ ِﺗـ،ﻚ
َ ﺱـﻼ ِﻣﻨـﺎ ﻋﻠﻴـ
.ف
ٍ ﻞ ﺧـــﺮا
َ آﻨــﺎ آﻠﱡـﻨــﺎ ﺿﺎﻟﻴــﻦ ﻣﺜـ
 وأﻧﻘـﺬﺗَـﻨـﺎ ﺏﻤﻌــﺮﻓـ ِﺔ،أﺗﻴـﺖَ ﻳﺎ ﺱﻴــﺪﻧـﺎ
ﺖ ﻟـﻨـﺎ
َ  وأﻧﻌـﻤـ،ﻚ اﻟﺤﻘـﻴﻘـﻴــﺔ
َ ﺹﻠـﻴﺒـ
ك
َ  اﻟﺘﻲ هﻰ ﺟﺴـ ُﺪ،ﺏﺸﺠـﺮ ِة اﻟﺤﻴـﺎ ِة
.ﻰ
ُ اﻹﻟﻬﻲ و َد ُﻣـﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘــ

295

 ﺱـﺒﺖ اﻟـﻔــﺮح- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Daarom prijzen wij U, zegenen en
dienen wij U, aanbidden en verheerlijken
wij U en zeggen U altijd dank.
Wij vragen en bidden U, o God die de
mens liefheeft, aanvaard van ons dit
offer, onze Meester, zoals U ook de
offergaven, het wierook en de smeekbeden heeft aanvaard van de patriarchen,
profeten, apostelen en al Uw heiligen.
Reinig onze zielen, onze lichamen, onze
geesten en ons geweten,
opdat met een rein hart, een verlichte
ziel, een gezicht zonder schaamte, een
oprecht geloof, een volmaakte liefde en
een onwankelbare hoop,
wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U durven zeggen het
heilige gebed dat U aan Uw heilige
discipelen en zuivere apostelen hebt
gegeven, toen U tot hen sprak: “Wanneer
u bidt, bid dan zo en zeg:
Onze Vader die in de hemelen zijt…”

،ُ وﻧﺒُـﺎ ِرآﻚ،ﻚ
َ ﺤــ
ُ ﻞ هـﺬا ﻧُـﺴﺒ
ِ ﻦ أﺟـ
ْ ِﻣــ
ك
َ  وﻧ َﻤﺠِـ ُﺪ،ﻚ
َ  وﻧَـﺴﺠُـــ ُﺪ ﻟــ،ﻚ
َ وﻧَـﺨــ ِﺪ ُﻣـ
.ﻦ
ٍ ﻞ ﺣﻴــ
كآﱠ
َ وﻧﺸﻜُـــ ُﺮ
،ﺐ اﻟﺒﺸـ ِﺮ
َ ﻚ ﻳﺎﻣﺤــ
َ ﺐ إﻟﻴــ
ُ ل وﻧﻄﻠ
ُ ﻧﺴــﺄ
،ﻞ ذﺏﻴﺤﺘَـﻨــﺎ ﻣﻨــﺎ ﻳﺎﺱﻴــ َﺪﻧـﺎ
ْ اﻟﻠﻬـــﻢ إﻗـﺒـــ
ﻦ وﺏﺨـﻮ َر
َ ﺖ ﻗــﺮاﺏـﻴـ
َ آﻤــﺎ ﻗـﺒﻠـ
وﺱـــﺆاﻻت رؤﺱــﺎ ِء اﻵﺏـﺎ ِء واﻷﻧﺒﻴـــﺎ ِء
.ﻚ
َ ﻞ وﺟﻤﻴــ ِﻊ ﻗــﺪﻳﺴﻴـــــ
ِ واﻟـﺮﺱــ
،وأﺟﺴـﺎ َدﻧـﺎ

،ﺱـــﻨـﺎ
َ ﻧـﻔـﻮ
ﻃﻬِــ ْﺮ
َ
. وﻧﻴــﺎﺗﻨــﺎ،وأرواﺣَﻨـﺎ
،ﺲ ﻣﺴﺘﻨﻴــﺮ ٍة
ٍ  وﻧﻔــ،ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ
ٍ ﻟﻜﻲ ﺏﻘﻠــ
ن ﺏـﻐﻴــ ِﺮ
ٍ  وإﻳﻤـــﺎ،ى
ٍ ووﺟــ ٍﻪ ﻏﻴـــ ِﺮ ﻣﺨــﺰ
.ﺖ
ٍ  ورﺟــﺎ ٍء ﺛﺎﺏــ، وﻣﺤﺒـ ٍﺔ آﺎﻣﻠـ ٍﺔ،رﻳــﺎ ٍء

ل
َ ف أن ﻧﻘـﻮ
ٍ ﻧﺠﺴــ َﺮ ﺏــﺪاﻟـ ٍﺔ ﺏﻐﻴـ ِﺮ ﺧـﻮ
ك
َ اﻟﺼﻼ َة اﻟﻤﻘـﺪﺱـ َﺔ اﻟﺘﻲ ﺱﻠ َﻤﺘﻬــﺎ ﻟﺘﻼﻣﻴـ ِﺬ
ﻼ
ً  ﻗــﺎﺋــ،ﻚ اﻷﻃﻬــﺎ ِر
َ  ورﺱِﻠـ،ﻦ
َ اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴـ
 "ﻣﺘﻰ ﺹﻠﻴﺘـﻢ ﻓــﺄﻃﻠﺒـﻮا هﻜـﺬا:ﻟﻬــﻢ
:وﻗــﻮﻟــﻮا

. اﻟﺦ...." أﺏـﺎﻧـﺎ اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤـﻮات

###
(12) Een Breking, gericht tot de Vader,
voor het feest van de Verrijzenis
O Christus onze God, de Hogepriester
van het goede dat komen zal, de Koning
der eeuwen, onsterfelijk en eeuwig, het
Woord van de Vader, die boven alles
staat,

ﻗﺴﻤــﺔ ﻟـﻶب
ﺗﻘــﺎل ﻓﻲ ﻋﻴــﺪ اﻟﻘﻴـﺎﻣـﺔ
ﺲ آﻬﻨــ ِﺔ
ُ ﺢ إﻟﻬﻨــﺎ رﺋﻴــ
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺴﻴ
،ﻚ اﻟـﺪهــﻮ ِر
ُ  ﻣﻠـ،ت اﻟﻌﺘﻴــﺪ ِة
ِ اﻟﺨﻴــﺮا
 آَـِﻠﻤــ ُﺔ اﻟﻠــﻪ،ي
ُ  اﻷﺏــﺪ،ﺖ
ِ اﻟﻐـﻴــﺮ اﻟﻤﺎﺋــ
.ﻞ
ِ اﻟــﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻜــ
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die ons heeft begenadigd met dit grote
Mysterie; dat is Zijn Heilig Lichaam en
Zijn Kostbaar Bloed voor de vergeving
van onze zonden.
Dit is het Lichaam dat Hij heeft
aangenomen uit ons aller Vrouwe en
Koningin, de heilige Maria, en dat Hij
één
heeft
gemaakt
met
Zijn
Goddelijkheid.
Hij is het die afdaalde naar de Hades, de
macht van de dood vernietigde, de
gevangenschap gevangen nam en
eervolle gaven aan de mensen gaf.
Hij heeft Zijn heiligen met zich verheven
en gaf hen als gaven aan Zijn Vader.
Doordat Hij voor ons de dood heeft
geproefd, verloste Hij de levenden en gaf
eeuwige rust aan hen die waren
heengegaan.
En ook wij, die gezeten waren in het
duister voor een bepaalde tijd, ons heeft
Hij begenadigd met het licht van Zijn
Verrijzenis door Zijn heilige vleeswording.
Moge het licht van Uw ware kennis over
ons schijnen, opdat wij mogen schijnen
met Uw levend Beeld,
en wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees te roepen tot Uw Vader die
in de hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

،اﻟــﺬي أﻧﻌَــ َﻢ ﻟﻨــﺎ ﺏﻬــﺬا اﻟﺴــ ﱢﺮ اﻟﻌﻈﻴــ ِﻢ
س و َد َﻣــ ُﻪ
ُ ﺴــ ُﺪﻩ اﻟﻤﻘــﺪ
َﺟ
َ اﻟــﺬي هــﻮ
.ن ﺧﻄـﺎﻳـﺎﻧــﺎ
ِ اﻟﻜـﺮﻳــ ُﻢ ﻟﻐﻔــﺮا
هــﺬا هــﻮ اﻟﺠﺴــ ُﺪ اﻟــﺬي أﺧَــ َﺬ ُﻩ ﻣــﻦ
ﺱﻴــﺪ ِﺗﻨــﺎ وﻣﻠﻜـ ِﺘﻨــﺎ آـِﻠﻨــﺎ اﻟﻘــﺪﻳﺴــ ِﺔ
ﺟﻌَـﻠَــﻪ واﺣــﺪًا ﻣــﻊ
َ  و،ﻣــﺮﻳـــ َﻢ
.ﻻهــﻮﺗِـــﻪ
،ل إﻟﻰ اﻟﺠﺤﻴــ ِﻢ
َ هــﺬا هــﻮ اﻟــﺬي ﻧَــ َﺰ
 وﺱﺒـﻰ ﺱﺒﻴــ ًﺎ،ت
ِ ﻋــ ﱠﺰ اﻟﻤــﻮ
ِ ﻞ
َ وأﺏﻄَــ
.ت
ٍ س آــﺮاﻣــﺎ
َ وأﻋﻄــﻰ اﻟﻨــﺎ
،رﻓـ َﻊ ﻗـﺪﻳﺴﻴـ ِﻪ إﻟﻰ اﻟﻌُــﻠﻰ ﻣﻌــﻪ
.أﻋﻄـﺎهُــﻢ ﻗــﺮﺏﺎﻧـ ًﺎ ﻷﺏﻴــﻪ
،ﺺ اﻷﺣﻴـﺎ َء
َ ت ﻋﻨــﺎ ﺧﻠــ
َ ﺏــﺬواﻗِـﻪ اﻟﻤـﻮ
. ح ﻟـﻠـﺬﻳــﻦ ﻣـﺎﺗـﻮا
َ وأﻋﻄـﻰ اﻟﻨﻴـﺎ
س ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤــ ِﺔ
َ ﻦ أﻳﻀــًﺎ اﻟﺠﻠــﻮ
ُ وﻧﺤــ
 أﻧﻌــ َﻢ ﻟﻨــﺎ ﺏﻨــﻮ ِر ﻗﻴــﺎﻣ ِﺘــﻪ ﻣــﻦ،زﻣﺎﻧــًﺎ
.ﻞ ﺗﺠﺴــﺪ ِﻩ اﻟﻄﺎهــ ِﺮ
ِ ﻗِـﺒَــ
ﻚ
َ ﻓـﻠﻴﻀﺊ ﻋـﻠﻴﻨـﺎ ﻧـــﻮ ُر ﻣﻌـﺮﻓـ ِﺘـــ
.اﻟﺤـﻘـﻴـﻘﻴــ ِﺔ ﻟﻨﻀﺊ ﺏﺸﻜﻠــﻚ اﻟﻤﺤﻴﻲ
ف أن
ٍ وﻧﺠﺴــ َﺮ ﺏــﺪاﻟــ ٍﺔ ﺏﻐﻴــ ٍﺮ ﺧــﻮ
ﻚ اﻟــﺬي ﻓﻲ
َ خ ﻧﺤــﻮ أﺏﻴــ
َ ﻧﺼــﺮ
: وﻧﻘـــﻮل،ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
. اﻟﺦ.... أﺏﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤـﻮات

###

 ﻋﻴـﺪ اﻟﻘﻴـﺎﻣـﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴـﻦ اﻟﻤﻘـﺪﺱـﺔ- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

(13) Breking, gericht tot de Vader,
voor het Feest van de Verrijzenis
en de heilige Pinksterdagen
O Meester, Heer, Almachtige God, de
Vader van onze Heer, God en Verlosser
Jezus Christus,
die door Zijn kruis is afgedaald naar de
Hades en onze vader Adam en zijn
kinderen terug heeft gebracht naar het
Paradijs.
Hij heeft ons met Zich begraven en door
Zijn dood vernietigde Hij de macht van
de dood, en op de derde dag is Hij
verrezen uit de dood.
Hij verscheen aan Maria Magdalena en
sprak tot haar en zei evenzo: "Bericht
mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien."
De aartsengel daalde neer uit de hemel
en rolde de steen weg van de ingang van
het graf en verkondigde het goede
nieuws aan de vrouwen die de balsem
droegen en zei:
"Christus is verrezen uit de dood, Hij
vertrapte de dood door Zijn dood en
schonk het leven aan hen die in de
graven lagen."
Hij blies in het aangezicht van zijn
heilige discipelen en reine apostelen en
zei:
"Ontvang de Heilige Geest, wie gij hun
zonden vergeeft, die zijn ze vergeven;
wie gij ze toerekent, die zijn ze
toegerekend.”
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ﻗـﺴﻤـــﺔ ﻟﻶب
ﺗـﻘـﺎل ﻓــﻲ ﻋﻴــﺪ اﻟﻘﻴـﺎﻣـﺔ
واﻟﺨﻤﺴﻴـﻦ اﻟﻤﻘــﺪﺱــﺔ
 أﺏـﻮ،ﻞ
ﻂ اﻟﻜ ﱢ
ُ ب اﻹﻟ ُﻪ ﺿﺎﺏ
ُ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴ ُﺪ اﻟـﺮ
.ﺢ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴ
َ ﺼﻨﺎ ﻳﺴـﻮ
ِ رﺏِـﻨـﺎ وإﻟﻬﻨـﺎ وﻣﺨﻠ
ل إﻟﻰ
َ ﻞ ﺹﻠﻴﺒ ِﻪ ﻧَــ َﺰ
ِ اﻟــﺬي ﻣﻦ ﻗِـﺒَــ
 ور ﱠد أﺏﺎﻧـﺎ ﺁ َد َم وﺏﻨﻴــ ِﻪ إﻟﻰ،ِاﻟﺠﺤﻴـــﻢ
.س
ِ اﻟﻔــﺮدو
ﻋــ ﱠﺰ
ِ ﻞ
َ  ﺏﻤـﻮﺗـ ِﻪ أﺏﻄــ،ودﻓَـﻨَـﻨـﺎ ﻣﻌﻪ
ﺚ ﻳـــﻮ ِم ﻗـﺎ َم ﻣـﻦ
ِ  وﻓﻲ ﺛﺎﻟ،ت
ِ اﻟﻤـﻮ
.ت
ِ اﻷﻣــــﻮا
ﻇ َﻬــ َﺮ ﻟﻤـﺮﻳــ َﻢ اﻟﻤﺠـﺪﻟﻴـ ِﺔ وآ ْﻠﻤﻬـﺎ
َو
 "إﻋﻠﻤـﻲ إﺧــﻮﺗﻲ أن:ﻼ
ً هﻜــﺬا ﻗﺎﺋــ
".ك ﻳـﺮوﻧﻨﻲ
َ ﻞ هـﻨـﺎ
ِ ﻳـﺬهﺒُـﻮا إﻟﻰ اﻟﺠﻠﻴـ
،ل ﻣﻦ اﻟﺴﻤــﺎ ِء
َ ﺲ اﻟﻤﻼﺋﻜــ ِﺔ ﻧـــﺰ
ُ رﺋﻴــ
،ج اﻟﺤﺠــ َﺮ ﻋـﻦ ﻓــﻢِ اﻟﻘﺒــ ِﺮ
َ ودﺣـَـﺮ
:ﻼ
ً ﺐ ﻗﺎﺋـ
ِ ت اﻟﻄﻴـ
ِ ﺸــ َﺮ اﻟﻨﺴـﻮ َة ﺣﺎﻣﻼ
وﺏَـ ﱠ
ت
ِ  ﺏﺎﻟﻤـﻮ،ت
ِ ﺢ ﻗـﺎ َم ﻣــﻦ اﻷﻣـﻮا
ُ "اﻟﻤﺴﻴ
ﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺒـﻮ ِر
َ  واﻟــﺬﻳــ،ت
َ س اﻟﻤـﻮ
َ دا
."أﻧﻌـــ َﻢ ﻟﻬُــﻢ ﺏﺎﻟﺤﻴـﺎ ِة اﻷﺏــﺪﻳـ ِﺔ
،ﺦ ﻓﻲ وﺟــ ِﻪ ﺗـﻼﻣﻴـ ِﺬﻩ اﻟـﻘــﺪﻳﺴﻴــﻦ
َ وﻧَـﻔَــ
:ﻼ
ً و ُرﺱِﻠــﻪ اﻷﻃﻬــﺎ ِر ﻗــﺎﺋــ
 ﻣﻦ ﻏـﻔــ ُﺮﺗـﻢ،س
َ ح اﻟـﻘـﺪ
َ "اﻗـﺒﻠــﻮا اﻟـﺮو
 وﻣـﻦ،ت
ْ ﻟﻬــﻢ ﺧﻄـﺎﻳــﺎهـﻢ ﻏـُـ ِﻔـﺮ
."ﺴﻜــﺖ
ِ أﻣﺴﻜﺘﻤــﻮهـﺎ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ُأﻣ
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Van Hemelvaart tot Pinksteren wordt de
volgende alinea toegevoegd:

En na veertig dagen is Hij opgevaren ten
hemel, is Hij gezeten aan de rechterhand
van Zijn Goede Vader en zond ons de
Trooster, de Geest der Waarheid, als
tongen van vuur.
Dan wordt met het volgende afgesloten:

Daarom vragen wij U, onze Meester,
reinig ons van alle huichelarij, opdat wij
met een rein hart, het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees tot U te
bidden, o God, de Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt...

ﻳﻘــﺎل اﻟﺠــﺰء اﻵﺗﻲ ﻣــﻦ ﻋﻴــﺪ اﻟﺼﻌــﻮد
:إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺼــﺮة
ﺹﻌِــ َﺪ إﻟﻰ
َ ﻦ ﻳــﻮﻣــ ًﺎ
َ وﺏﻌــ َﺪ أرﺏﻌﻴــ
ﻦ أﺏﻴــ ِﻪ
ِ ﺲ ﻋــﻦ ﻳَـﻤﻴــ
َ  وﺟﻠــ،ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا
ح
َ ﻞ ﻟﻨـﺎ اﻟ ُﻤﻌ ّْـﺰي رو
َ  وأرﺱــ،ﺢ
ِ اﻟﺼﺎﻟ
.ﻞ أﻟﺴﻨـــ ِﺔ ﻧـــﺎ ٍر
َ اﻟﺤـﻖِ ﻣﺜــ
:ﺛــﻢ ﻳﻜﻤــﻞ
 ﻃﻬِـﺮﻧـﺎ،ﻚ ﻳﺎ ﺱﻴـ َﺪﻧـﺎ
َ ﻞ هـﺬا ﻧﺴﺄﻟـ
ِ ﻣـﻦ أﺟـ
ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ
ٍ  ﻟﻜﻲ ﺏﻘﻠـ،ﻞ رﻳـﺎء
ﻣﻦ آ ﱢ
ﺐ
َ  أن ﻧﻄﻠ،ف
ٍ ﻧﺴﺘﺠـﺮئ ﺏـﺪاﻟ ٍﺔ ﺏﻐﻴـ ِﺮ ﺧـﻮ
ت
ِ ب اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤـﻮا
ُ ﻚ ﻳﺎ اﻟـﻠـﻪ اﻵ
َ إﻟﻴـ
:وﻧﻘــﻮل

... أﺏﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(14) Een Breking, gericht tot de Zoon,
voor de Vasten van de Apostelen
U bent het Woord van de Vader, God die
vóór alle tijden is, de Grote
Hogepriester,
die het vlees heeft aangenomen en mens
geworden is voor de verlossing van de
mensheid.
U heeft uit alle volkeren tot U geroepen,
een uitverkoren geslacht, een koninkrijk,
een priesterschap, een heilige natie en
een gerechtvaardigd volk.
U zond de Heilige Geest over de
apostelen op de dag van Pinksteren. Hij
daalde neer op een ieder van hen,
verdeeld als tongen van vuur.

ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻺﺏـﻦ ﺗﻘــﺎل ﻓﻲ
ﺹــﻮم اﻟـﺮﺱــــﻞ
ﻞ
َ  اﻹﻟـ ُﻪ اﻟـﺬي ﻗَـﺒ ْــ،ب
ِ ﺖ هـﻮ آﻠﻤــ ُﺔ اﻵ
َ أﻧ
.ﺲ اﻟﻜﻬﻨــ ِﺔ اﻷﻋﻈــ ِﻢ
ُ  رﺋﻴ،اﻟــﺪهـﻮ ِر
ﻞ
ِ ﺲ ﻣــﻦ أﺟـ
َ ﺴــ َﺪ وﺗـﺄﻧــ
ﺠﱠ
َ اﻟــﺬي ﺗ
.ﺲ اﻟﺒﺸـــ ِﺮ
ِ ص ﺟﻨ
ِ ﺧــﻼ
ودﻋــﺎ ﻟﻪ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــ ِﻊ اﻷﻣـ ِﻢ ﺟﻨﺴــ ًﺎ
 ﻣﻤﻠﻜــ ًﺔ وآﻬﻨــﻮﺗــًﺎ وأﻣــ ًﺔ،ًﻣﺨﺘــﺎرا
.ﻣﻘــﺪﺱـــ ًﺔ وﺵﻌﺒــًﺎ ﻣﺒـــﺮرًا
س ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﺱـﻞ ﻓﻲ
َ ﺖ اﻟـﺮوح اﻟﻘـﺪ
َ إذ أرﺱﻠـ
ﻞ ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ
ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﺴﻴـﻦ )اﻟﺒﻨﻄﻴﻘـﺴﻄﻲ( وﺣـ ﱠ
ﻞ واﺣــ ٍﺪ
ﻞ أﻟﺴﻨ ِﺔ ﻧــﺎ ٍر ﻣﻨﻘﺴﻤــ ٍﺔ ﻋﻠﻰ آ ﱢ
َ ﻣﺜـ
.ﻣﻨﻬــــــﻢ

 ﺹــﻮم اﻟـﺮﺱــﻞ- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Hij vervulde hen met alle kennis, inzicht
en geestelijke wijsheid, volgens Uw
getrouwe belofte.
En zij spraken in alle tongen en
predikten Uw Heilige Naam aan alle
volkeren.
Zie, Petrus en Paulus de apostelen, de
schaduw van de ene genas de ziekten; en
de doeken en kleren van de andere deden
ziekten voorbijgaan en de boze geesten
uitvaren.
En nadat zij het Evangelie van het
Koninkrijk hadden gepredikt en de
volkeren hadden onderwezen, werd hun
bloed omwille van Uw naam vergoten en
ontvingen zij de kroon van het apostelschap en het martelaarschap.
U, die Uw heilige discipelen en
eerwaardige apostelen hebt begenadigd
met de nederdaling van de Heilige Geest,
de Trooster, en hun de macht gaf om
genezingen, tekenen en wonderen te
verrichten;
zij hebben ons de goede boodschap van
Zijn Heilige Naam verkondigd en ons
teruggebracht tot het ware geloof van de
Heilige Drie-eenheid.
Wij loven U, wij zegenen U, wij
verheerlijken U en wij danken U om
deze grote genadegaven.
En wij vragen U, onze Meester, om ons
de vergiffenis van onze zonden te
schenken, en onze harten, zielen,
lichamen en geesten te reinigen,

299

ﻞ
ﻞ ﻓﻬـــ ٍﻢ وآ ﱢ
 وآ ﱢ،ﻞ ﻣﻌـﺮﻓـ ٍﺔ
وﻣﻸهـﻢ ﻣـﻦ آ ﱢ
.ق
ِ ك اﻟﺼــــﺎد
َ  آـﻮﻋـــ ِﺪ،ﺣﻜﻤـ ٍﺔ روﺣﻴـ ٍﺔ
ﻚ
َ ت وﺏﺸـــﺮوا ﺏﺈﺱﻤِــ
ِ ﻞ اﻟﻠﻐــﺎ
وﺗﻜﻠﻤـﻮا ﺏﻜ ﱢ
.اﻟﻘـﺪوسِ ﻓﻲ ﺟﻤﻴـ ِﻊ اﻷﻣــــ ِﻢ
ﻞ
ُﻇ
ِ ن
َ  ﻓﻜﺎ،ﺲ اﻟﺮﺱـﻮﻻن
ُ س وﺏﻮﻟ
ُ أﻣﺎ ﺏﻄﺮ
ﻞ
َ ﺖ ﻣﻨﺎدﻳـ
ْ ض وآﺎﻧ
َ أﺣ ِﺪهﻤﺎ َﻳﺸﻔﻲ اﻷﻣـﺮا
،ض
َ ﺐ اﻷﻣـﺮا
ُ ﺐ اﻵﺧـ ِﺮ ﺗُــ ْﺬهـ
َ وﻋﺼﺎﺋ
.ح اﻟﺸــﺮﻳـﺮ َة
َ ج اﻷروا
ُ وﺗُـﺨ ْـ ِﺮ

ت
ِ ﻞ اﻟﻤﻠﻜـﻮ
ِ وﺏﻌــﺪﻣــﺎ آـﺮزا ﺏﺈﻧﺠﻴــ
ﻞ
ِ  ﺱﻔﻜـﺎ د َﻣ ُﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ أﺟـ،وﻋﻠﻤـﺎ اﻷﻣــ َﻢ
ﻞ اﻟــﺮﺱــﻮﻟﻴـ ِﺔ
َ  وﻧﺎﻻ إآﻠﻴـ،ﻚ
َ إﺱ ِﻤـــ
.ﻞ اﻟﺸﻬـــﺎد ِة
َ وإآﻠﻴـ
ﻦ
َ ﻦ أﻧﻌــ َﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴـ ِﺬﻩ اﻟﻘـﺪﻳﺴﻴـ
ْ ﻓﻴﺎ َﻣـ
ح
ِ ل اﻟـــﺮو
ِ ﻦ ﺏﺤﻠـﻮ
َ ورﺱِﻠـﻪ اﻟﻤﻜـﺮﻣﻴــ
ن
َ  وأﻋﻄﺎهـﻢ اﻟﺴﻠﻄــﺎ،اﻟ ُﻤ َﻌـ ّْـﺰي ﻋﻠﻴﻬــﻢ
أن ﻳﺼﻨﻌـــﻮا اﻷﺵـﻔـﻴـﺔ واﻵﻳــﺎت
.واﻟﻌﺠــﺎﺋــﺐ

 وردوﻧـﺎ،وﺏﺸــﺮوﻧـﺎ ﺏﺈﺱ ِﻤـﻪ اﻟﻘـﺪوس
ث
ِ ن اﻟﺤـﻘﻴﻘــﻲ ﺏﺎﻟﺜﺎﻟـﻮ
ِ إﻟﻰ إﻹﻳﻤـﺎ
.اﻟﻘـــﺪوس
ك
َ ﺠُـﺪ
ِ وﻧﻤ
،ﻚ
َ وﻧﺒــﺎرآُـ
،ﻚ
َ ﺤـ
ُ ﻧﺴﺒ
.ﻞ هـﺬﻩ اﻟﻨﻌــ ِﻢ اﻟﻌﻈﻴﻤـ ِﺔ
ِ ك ﻷﺟـ
َ وﻧﺸﻜُـﺮ
 أن ﺗَـﻨﻌِـ َﻢ ﻋﻠﻴﻨـﺎ،ﻚ ﻳﺎ ﺱﻴـ َﺪﻧـﺎ
َ وﻧﺴﺄﻟُــ
، وﺗُـﻄَـﻬِـ َﺮ ﻗﻠـﻮﺏَـﻨـﺎ،ن ﺧﻄـﺎﻳﺎﻧـﺎ
ِ ﺏﻐﻔـﺮا
،ﺣﻨـﺎ
َ ﺴـﺎ َدﻧـﺎ وأروا
َ ﺴﻨـﺎ وأﺟ
َ وأﻧُـﻔ
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opdat wij met een rein hart het wagen
met vrijmoedigheid en zonder vrees te
roepen tot Uw Heilige Vader, die in de
hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt...

ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ ﻧﺠﺴـﺮ ﺏـﺪاﻟـﺔٍ ﺏﻐﻴـ ِﺮ
ٍ ﻟﻜﻲ ﺏﻘﻠـ
،س
ِ ﻚ اﻟﻘـﺪو
َ خ ﻧﺤـ َﻮ أﺏﻴـ
َ ف أن ﻧﺼﺮ
ٍ ﺧــﻮ
: وﻧﻘــﻮل،ت
ِ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮا
... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(15) Een Breking, gericht tot de Zoon,
eveneens voor de Vasten van de Apostelen

Hoe ondoorgrondelijk zijn Uw oordelen
en hoe onnaspeurlijk Uw wegen.
(Rom 11:33).
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de
aarde, zo zijn Uw gedachten hoger dan
die van de zonen der mensen. (Jes 55:9)
Zie, U hebt deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen en aan kinderen
geopenbaard. (Mat 11:25)
Ja, Gij Vader, dit is een welbehagen voor
U. (Luc 12:32)
Wat voor de wereld dwaas is, heeft U
uitverkoren om de wijzen te beschamen,
en wat voor de wereld zwak is, heeft U
uitverkoren om de sterken te beschamen.
(1Kor 1:27)
U hebt Petrus, die een visser was,
uitverkoren en hebt hem gemaakt tot een
visser van mensen. (Mat 4:19)

ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻺﺏـﻦ ﺗﻘــﺎل أﻳﻀــًﺎ
ﻓﻲ ﺹــﻮم اﻟـﺮﺱــــﻞ
ﺺ
ِ ﺤــ
ْ ﻦ اﻟﻔَـ
ِ ﻋــ
َ ﻚ
َ َﻣــﺎ أ ْﺏ َﻌــ َﺪ أﺣﻜَـﺎ َﻣــ
.ﺼــﺎ ِء
َ ﻚ ﻋــﻦ اﻹﺱﺘِـﻘ ْـ
َ وﻃــ ُﺮﻗَــ
(33 :11 )روﻣﻴـﻪ
ت ﻋــﻦ
ُ ﺴﻤــﻮا
َ ﺖ( اﻟ
ْ ت )ﻋَـﻠـ
ْ آَـ َﻤـ َﺎ ﺏﻌُــ َﺪ
ت
ْ ﻚ أﻳﻀــ ًﺎ َﺏﻌُــ ﱠﺪ
َ  آــﺬﻟــ،ض
ِ ا ﻷر
(9 :55 ﻦ ﺏﻨﻲ اﻟﺒﺸـ ِﺮ )ﻳﺶ
ْ ﻋـ
َ ك
َ أﻓﻜـﺎ ُر
ﺣﻜﻤــﺎ َء
ُ ﺖ هــﺬ ِﻩ ﻋــﻦ
َ إذ أﺧﻔَـﻴــ
.ل اﻟﺼﻐـﺎ ِر
ِ وﻓُـ َﻬ َﻤـﺎ َء وأﻋـﻠﻨ ْـﺘ َﻬــﺎ ﻟﻸﻃﻔـﺎ
(25 : 11 )ﻣـﺖ
ت
ِ ﺹــﺎر
َ  هَـﻜَــ َﺬا ﻗـَـ ْﺪ،ﻧﻌــﻢ أﻳﻬﱡــﺎ اﻵب
(32 : 12  )ﻟـﻮ.ﻚ
َ ﺴـﱠـﺮ ُة أﻣـﺎ َﻣــ
َ اﻟﻤ
ﺟﻬــﻼ َء اﻟﻌـﺎﻟــ ِﻢ ﻟﺘﺨـِـﺰي ﺏﻬــﻢ
ُ ت
َ اﺧﺘــﺮ
ﺿﻌﻔَــﺎ َء اﻟﻌﺎﻟــ ِﻢ
ُ ت
َ  واﺧﺘــﺮ،ﺤﻜَـﻤــﺎ َء
ُ اﻟ
. ﻟﺘﺨــﺰى ﺏﻬــﻢ اﻷﻗـــﻮﻳـــــﺎ َء
(27 : 1  آـﻮ1)
س هــﺬا و آـﺎن ﺹﻴــﺎدًا
َ ت ﺏﻄــ ُﺮ
َ اﺧﺘــﺮ
.س
ِ  ﻓﺼﻴــﺮﺗ ُﻪ ﺹﻴــﺎدًا ﻟﻠﻨـــﺎ،ﻚ
ِ ﺴﻤَــ
َ ﻟﻠ
(19 : 4 )ﻣــﺖ

ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ – ﺹــﻮم اﻟـﺮﺱــﻞ

“Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal
Ik Mijn Kerk bouwen en de poorten van
het dodenrijk zullen haar niet
overweldigen.” (Mat 16:18)
Toen U vroeg aan Uw heilige discipelen:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
was hij degene die uitriep en zei: “Gij
zijt de Christus, de Zoon van de levende
God, de Verlosser van de wereld.”
(Mat 16:13-16)
“Zalig zijt gij, Petrus, want vlees en
bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar
de Geest van God in u.” (Mat 16:17)
Hij die U verloochend heeft tegenover
een slavin, heeft U beleden tegenover
koningen en heersers.
Zie, Paulus, die lange tijd een vervolger
was, hebt U gemaakt tot een uitverkoren
vat om Uw heilige Naam te dragen.
Toen hij naar Damascus ging om de
Christenen gevangen te nemen en te
martelen, omstraalde hem plotseling een
licht uit de hemel en hij hoorde een stem
tot hem zeggen:
“Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij
Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels
achteruit te slaan.” (Hand 9:3-5, 26:14)
Paulus, met de zoete tong, heeft
verkondigd, gepredikt, onderwezen en
Uw Heilige Kerk gesticht.
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س وﻋﻠﻰ هــﺬﻩ اﻟﺼﺨــﺮ ِة
ُ "أﻧﺖ ﺏُـﻄــﺮ
ب اﻟﺠﺤﻴــ ِﻢ ﻟــﻦ
َ  وأﺏــﻮا،ﺴﺘﻲ
َ أﺏ ْـﻨـﻲ آَـﻨﻴ
(18 : 16 " )ﻣـﺖ.ﺗﻘــﻮى ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ك
َ ﺖ ﺗﻼﻣﻴـﺬ
َ هـﺬا اﻟــﺬي ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﺱﺄﻟــ
ل اﻟﻨﺎس
ُ  " َﻣﻦ ﻳﻘــﻮ:ﻼ ﻟﻬــﻢ
ً اﻷﻃﻬـﺎ َر ﻗـﺎﺋ
ﺖ هــﻮ
َ  "أﻧـ:ﻼ
ً خ ﻗــﺎﺋــ
َ أﻧﻲ أﻧـﺎ ؟" ﺹــﺮ

ﺺ
ُ ﻲ ُﻣﺨَـﻠــ
ّ ﺢ إﺏـﻦ اﻟﻠــ ِﻪ اﻟﺤـ
ُ اﻟﻤﺴﻴــ
(16 -13: 16 " )ﻣـﺖ.اﻟﻌـﺎﻟــ ِﻢ
س ﻓـﺈن دﻣــ ًﺎ وﻟﺤﻤــ ًﺎ
َ ك ﻳـﺎﺏﻄـ ُﺮ
َ ﻃـ ُﻮﺏـﺎ
ح اﻟﻠـﻪ
َ ﻦ رو
ّْ  ﻟﻜــ،ﻚ
َ ﻚ ذﻟـ
َ ﻦ ﻟـ
َ ﻟــﻢ ُﻳﻌﻠــ
(17 : 16  )ﻣـﺖ. ﻚ
َ ل ﻓﻴـــ
َ اﻟﺤــﺎ
،ك أﻣــﺎ َم اﻟﺠـﺎرﻳــ ِﺔ
َ واﻟــﺬي أﻧﻜــﺮ
.ك واﻟـُـﻮﻻ ِة
ِ ﻚ أﻣــﺎ َم اﻟﻤﻠــﻮ
َ ف ﺏــ
َ إﻋﺘــﺮ
ﻞ ﻃــﺎردًا
َ  هــﺬا اﻟــﺬي ﻇَــ،ﺲ
ُ أﻣﺎ ﺏــﻮﻟـ
ﺹﻴــﺮﺗــ ُﻪ إﻧــﺎ ًء
َ
،ﻼ
ً زﻣﺎﻧــًﺎ ﻃــﻮﻳــ
.ﻚ اﻟﻘــﺪوس
َ ﻞ إﺱ َﻤــ
ُ ﻣﺨﺘــﺎرًا ﻳﺤﻤــ
ﺾ
َ ﻖ ﻟﻴﻘﺒــ
َ ﺐ إﻟﻰ ِد َﻣﺸــ
ٌ وﻓﻴﻤـﺎ هــﻮ ذاهـ
 ﻓﺠــﺄ ًة،ﻦ و ُﻳﻌَــﺬﺏُـﻬــﻢ
َ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺤﻴـﻴـ
،ق ﻧــﻮ ٌر ﻣــﻦ اﻟﺴﻤــﺎ ِء ﺣــﻮﻟ ُﻪ
َ أﺵــ َﺮ
: ل ﻟــ ُﻪ
ُ ﺱ ِﻤ َﻊ ﺹﻮﺗـًﺎ ﻣـﻦ اﻟﺴﻤـﺎ ِء ﻳﻘــﻮ
َو
،ﻀﻄﻬـُــﺪﻧﻲ
َ  ﻟﻤــﺎذا ﺗ،ل
ُ ﺵــﺎو
َ ل
ُ ﺵــﺎو
ً"
".ﺲ
َ ﺧــ
ِ ﺲ َﻣﻨَـﺎ
َ ﻚ أن ﺗــﺮﻓُــ
َ ﺐ ﻋَـﻠﻴــ
ٌ ﺹ ْﻌ
َ
(5 - 3 : 9) )أع
ن اﻟ ِﻌﻄــ ِﺮ هــﺬا اﻟــﺬي آــﺮ َز
ُ ﻟﺴــﺎ
ﻚ
َ ﺲ آﻨﻴﺴﺘَــ
َ ﺱــ
ﺸــ َﺮ وﻋَـﻠ ْــ َﻢ وأ ﱠ
وﺏ ﱠ
. اﻟﻤُـﻘــ َﺪﺱــ ِﺔ
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Aan het eind van dit alles heeft U Petrus
en Paulus, Uw twee apostelen,
begenadigd met wat geen oog heeft
gezien, geen oor heeft gehoord en wat in
geen mensenhart is opgekomen.
Zie, Petrus ontving het martelaarschap,
gekruisigd met zijn hoofd naar beneden
en Paulus door het scherp van het
zwaard, en zij ontvingen de kroon van
het apostelschap en het martelaarschap.
O God die Zijn apostelen heeft
begenadigd met deze vele genadegaven,
schenk ons, zondaars, de vergiffenis van
onze vele zonden, overtredingen en
ongerechtigheden,
opdat
wij
in
dankbaarheid tot U mogen roepen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

ﻚ
َ ﺖ ﻋﻠﻰ رﺱﻮﻟﻴــ
َ ﻞ أﻧﻌﻤــ
ِ وﻓﻰ ﺁﺧــ ِﺮ اﻟﻜـ
،ﻦ
ٌ  ﺏﻤــﺎ ﻟَــﻢ ﺗَــﺮ ُﻩ ﻋﻴــ،ﺲ
َ س وﺏـﻮﻟـ
َ ﺏﻄـ ُﺮ
ﻄــ ْﺮ
ُ  وﻣـﺎ ﻟــﻢ ﻳﺨُـ،وﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﺴﻤــ ْﻊ ﺏﻪ أذن
.ﺐ ﺏﺸــ ٍﺮ
ِ ﻋﻠﻰ ﻗﻠــ

س ﻣﺼﻠـﻮﺏــًﺎ ﻣﻨﻜـﺴـ ًﺎ
ُ ﻓَـﺄﺱﺘﺸﻬــ َﺪ ﺏﻄـﺮ
،ﻒ
ِ ﺴﻴــ
َ ﺲ ﺏﺤــ ِﺪ اﻟ
ُ  وﺏــﻮﻟــ،س
ِ اﻟــﺮأ
ﻞ
َ ﻞ اﻟــﺮﺱــ ُﻮﻟﻴّــ ِﺔ وإآﻠﻴــ
َ وﻧـﺎﻻ إآﻠﻴــ
.ﺸﻬـــﺎد ِة
َ اﻟ
ﻳﺎ اﻟﻠـ ُﻪ اﻟــﺬي أﻧﻌــ َﻢ ﻋﻠﻰ رﺱــﻠِــ ِﻪ
 أﻧﻌــ ْﻢ ﻟﻨــﺎ،ﻚ اﻟﻨﻌــ ِﻢ اﻟﺠــﺰﻳﻠــ ِﺔ
َ ﺏﺘـﻠــ
،ن ﺧﻄﺎﻳــﺎﻧـﺎ
ِ ﻦ اﻟﺨﻄــﺎ َة ﺏﻐﻔــﺮا
ُ ﻧﺤــ
ك
َ  ﻟﻜﻰ ﻧــﺪﻋُــﻮ.وذﻧــﻮﺏﻨــﺎ وأﺛــﺎ ِﻣﻨــــﺎ
: ﺏﺸُـﻜ ْــ ٍﺮ
... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(16) Een Breking, gericht tot de Vader
(jaarlijks)
O God, Verwekker van het Licht,
Beginsel des levens, Schenker van
kennis,
Schepper van zegen, Weldoener van
onze ziel, Schat van wijsheid,
Leraar van zuiverheid, Stichter van de
eeuwen, die de zuivere gebeden
aanvaard.
Die aan allen die met heel hun hart op
Hem vertrouwen, de dingen schenkt die
engelen verlangen te aanschouwen.

(ﻗﺴﻤــﺔ ﻟﻶب )ﺱﻨـــﻮى
،ﺲ اﻟﺤﻴـﺎ ِة
َ  ورﺋﻴ،اﻟﻠﻬـﻢ واﻟــ َﺪ اﻟﻨـﻮ ِر
.ﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓـ ِﺔ
َ واهـ
،ﺱﻨـﺎ
ِ ﻦ ﻟﻨﻔــﻮ
َ  اﻟﻤﺤﺴ،ﺹﺎﻧــ َﻊ اﻟﻨﻌﻤـ ِﺔ
.آﻨـ َﺰ اﻟﺤﻜﻤـ ِﺔ
،ﺲ اﻟـﺪهـــﻮ ِر
َ  ﻣـﺆﺱـ،ﻣﻌﻠــ َﻢ اﻟﻄﻬـﺎر ِة
.ت اﻟﻨﻘـﻴـــ ِﺔ
ِ ﻞ اﻟﺼﻠـﻮا
َ ﻗــﺎﺏـ
ﻞ
ﻦ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ آ ﱢ
َ ُﻣﻌﻄﻲ اﻟﻤﺘـﻮآﻠﻴـ
ﻗﻠــﻮﺏِـﻬـﻢ اﻷﺵﻴــﺎ َء اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻬـﻲ
.اﻟﻤﻼﺋﻜـ ُﺔ أن ﺗــﺮاهــــﺎ

( ﻗﺴﻤـﺔ ﻟـﻺﺏـﻦ )ﺱﻨــﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Die ons omhoog heeft geheven uit de
diepte naar het licht, die ons uit de dood
het leven gegeven heeft.
Die ons heeft begenadigd met bevrijding
uit de slavernij.
Die de duisternis van de dwaling in ons
tot licht heeft gemaakt door de komst
van Uw Eniggeboren Zoon in het
lichaam.
Verlicht Gij zo ook nu, onze Meester, de
ogen van ons hart en reinig ons
volkomen naar ziel, lichaam en geest.
Opdat met een rein hart en zuivere
lippen wij het wagen met vrijmoedigheid
tot U te bidden, o God, heilige Vader,
die in de hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…
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،ﻖ إﻟﻰ اﻟﻨــﻮ ِر
ِ اﻟـﺬي أﺹﻌَـ َﺪﻧــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــ
.ت
ِ اﻟـﺬي أﻋﻄـﺎﻧـﺎ اﻟﺤﻴـﺎ َة ﻣــﻦ اﻟﻤﻮ

ﻖ ﻣــﻦ
ِ اﻟـﺬي أﻧﻌــ َﻢ ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﺏﺎﻟﻌﺘـ
.اﻟﻌﺒــﻮدﻳـ ِﺔ
ﻞ ُﻇﻠﻤ َﺔ اﻟﻀﻼﻟ ِﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻨــﺎ
َ ﺟﻌَــ
َ اﻟـﺬي
ﻚ اﻟــﻮﺣﻴـــﺪ
َ ن إﺏﻨِـ
ِ ﻞ إﺗﻴــﺎ
ِ ﺊ ﻣــﻦ ِﻗﺒَـ
ُ ﺗﻀ
.ﺏﺎﻟﺠﺴـــ ِﺪ
ن
َ أﻧﺖ اﻵن أﻳﻀًﺎ ﻳﺎﺱﻴـ َﺪﻧـﺎ أﻧـﺮ ﻋﻴـﻮ
ﺲ
ِ ﻗﻠـﻮﺏِـﻨـﺎ وﻃﻬِـﺮﻧـﺎ آﺎﻣﻠﻴـﻦَ ﻓـﻲ اﻟﻨﻔـ
.ح
ِ واﻟﺠﺴـﺪِ واﻟـﺮو
،ﻦ
ِ  وﺵﻔـﺘﻴـﻦ ﻧﻘﻴﺘﻴـ،ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ
ٍ ﻟﻜﻲ ﺏﻘﻠ
ﻧﺠﺴﺮ ﺏـﺪاﻟـﺔ أن ﻧـﺪﻋـﻮك ﻳﺎ اﻟـﻠـﻪ اﻵب
:  وﻧﻘـﻮل.ِاﻟﻘـﺪوس اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات
.اﻟﺦ... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(17) Een Breking, gericht tot de Zoon
(jaarlijks)
U bent het Woord van de Vader, God die
vóór alle tijden is, de Grote
Hogepriester,
die het vlees heeft aangenomen en mens
geworden is voor de verlossing van de
mensheid.
U heeft uit alle volkeren tot U geroepen,
een uitverkoren geslacht, een koninkrijk,
een priesterschap, een heilige natie en
een gerechtvaardigd volk.

(ﻗﺴﻤﺔ ﻟﻺﺏـﻦ )ﺱﻨـﻮى
ﻞ
َ  اﻹﻟ ُﻪ اﻟـﺬى ﻗَـﺒـ،ب
ِ ﺖ هـﻮ آﻠﻤ ُﺔ اﻵ
َ أﻧ
.ُ ﺲ اﻟﻜﻬﻨـﺔِ اﻷﻋﻈـﻢ
ُ  رﺋﻴ،اﻟﺪهـﻮ ِر
ص
ِ ﻞ ﺧﻼ
ِ ﺲ ﻣـﻦ أﺟـ
َ ﺠﺴﱠـ َﺪ وﺗﺄﻧﱠـ
َ اﻟـﺬي ﺗ
.ﺲ اﻟﺒﺸـ ِﺮ
ِ ﺟﻨ
ودﻋــﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴـ ِﻊ اﻷﻣــ ِﻢ ﺟﻨﺴــ ًﺎ
 ﻣﻤﻠﻜـ ًﺔ وآﻬﻨﻮﺗـﺎً وأﻣـ ًﺔ ﻣﻘـﺪﺱـ ًﺔ،ﻣﺨﺘـﺎرًا
.وﺵﻌﺒـًﺎ ﻣﺒـــﺮرًا
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Gebeden van de Breking – gericht tot de Zoon (jaarlijks)

Daarom vragen en bidden wij Uw
Goedheid, U die de mens liefheeft,
dat dit offer niet tot berisping zal zijn
van onze zonden noch tot schande
vanwege onze overtredingen, want wij
bieden het U aan vanuit onze zwakheid.
Maar zoals deze offergaven rein zijn in
alles, omdat U zich verwaardigd hebt ze
te vervullen met al wat heilig is, door de
neerdaling van Uw Heilige Geest.

ﻚ
َ ﺣــ
ِ ﺐ ﻣــﻦ ﺹﻼ
ُ ل وﻧﻄﻠ
ُ ﻓﻠﻬـﺬا ﻧﺴــﺄ
.ﺐ اﻟﺒﺸــــ ِﺮ
َ ﻳــﺎ ُﻣﺤِــ
ًن ﻟﻨـﺎ هـﺬﻩ اﻟــﺬﺏﻴـﺤـ ُﺔ ﺗﺒﻜﻴﺘـﺎ
َ أن ﻻ ﺗﻜـﻮ
 ﻷﻧﻨــﺎ،ﻟﺨﻄﺎﻳـﺎﻧـﺎ وﻋﺎرًا ﻵﺛــﺎ ِﻣﻨـﺎ
.ﺿﻌـﻔِـﻨـــﺎ
َ ﻚ ﻋــﻦ
َ ﻗــﺪﻣﻨـﺎهــﺎ ﻟـ
ﻦ ﻃﺎهـﺮ ٌة ﻓﻰ
َ ﺏــﻞ آﻤــﺎ أن هـﺬﻩ اﻟﻘــﺮاﺏﻴـ
ﺖ وأﻓﻌﻤﺘَـﻬــﺎ
َ ﻀ ْﻠــ
َ  إذ ﻗـﺪ ﺗَـﻔَـ،.ٍ آ ﱢﻞ ﺵــﺊ

ﻚ
َ ﺣـ
ِ ل رو
ِ  ﺏﺤﻠـﻮ،ﺊ ﻃﺎهـــ ٍﺮ
ٍ ﻞ ﺵــ
ﻣــﻦ آ ﱢ
.س ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ِ اﻟﻘــﺪو

Zo nu ook ons, zondaars, gewaardig U
onze zielen, lichamen, geesten en ons
geweten te reinigen.

س
ْ  ﺗﻔﻀـﻞ ﻗَــ ﱢﺪ،ﻦ أﻳﻀًﺎ اﻟﺨﻄـﺎ ُة
ُ هﻜـﺬا ﻧﺤ
ﺣﻨـﺎ وﻧﻴﺎﺗَـﻨـﺎ
َ  وأروا،ﺴـﺎ َدﻧـﺎ
َ  وأﺟ،ﺴﻨـﺎ
َ أﻧـﻔ
.()وﺱـﺮاﺋـﺮﻧــﺎ

Opdat met een verlichte ziel, een gezicht
zonder schaamte, een rein hart, een
oprecht geloof, een volmaakte liefde en
een onwankelbare hoop,
wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U durven zeggen het
heilige gebed dat U aan Uw heilige
discipelen en zuivere apostelen hebt
gegeven, toen U tot hen sprak: “Wanneer
u bidt, bid dan zo en zeg:
Onze Vader die in de hemelen zijt…”

 ووﺟـ ٍﻪ ﻏﻴــ ٍﺮ،ﺲ ﻣﺴﺘﻨﻴـﺮ ٍة
ٍ ﻟﻜﻰ ﺏﻨﻔـ
ن ﺏﻐﻴـ ِﺮ
ٍ  وإﻳﻤـﺎ،ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ
ٍ  ﺏﻘﻠـ،ي
ٍ ﻣﺨـﺰ
.ﺖ
ٍ  ورﺟـﺎ ٍء ﺛـﺎﺏـ، ﺏﻤﺤﺒـ ٍﺔ آﺎﻣﻠـ ٍﺔ،رﻳـﺎ ٍء
ل
َ ف ان ﻧﻘـﻮ
ٍ ﻧﺴﺘﺠـﺮئ ﺏﺪاﻟـ ٍﺔ ﺏﻐﻴـ ِﺮ ﺧـﻮ
اﻟﺼﻼ َة اﻟﻤﻘــﺪﺱـــ َﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺘﻬـﺎ
ﻞ اﻷﻃﻬــﺎ ِر
ِ ﻦ واﻟـﺮﺱـ
َ ك اﻟﻘــﺪﻳﺴﻴـ
َ ﻟﺘــﻼﻣﻴـﺬ
 "ﻣﺘﻰ ﺹﻠﻴﺘُـﻢ ﻓـﺄﻃﻠﺒـﻮا هﻜـﺬا:ﻼ
ً ﻗــﺎﺋـ
:وﻗـﻮﻟـﻮا

###

. اﻟﺦ...." أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻰ اﻟﺴﻤــﻮات

( ﻗﺴﻤـﺔ ﻟـﻶب )ﺱﻨــﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

(18) Een Breking, gericht tot de Vader
(jaarlijks)
O Heer, onze Grote God, wiens naam
Groot is: de Vader der barmhartigheden
en de God aller vertroosting,
die aanvaard heeft uit onze handen, wij
die zwak en zondig zijn, dit rationele,
ware en bloedeloze offer.
Gij ook, onze Meester, de Goede
Menslievende, reinig ons van elke smet
in lichaam en geest.
Maak ons waardig deel te nemen aan Uw
onuitsprekelijke weldaden,
tot verlossing van onze zielen, lichamen
en geesten, en tot verantwoording voor
Uw vreeswekkende troon,
en laat ons waardig zijn dat wij het
wagen in vrijmoedigheid tot U te roepen,
Heilige Vader, die in de hemelen zijt, en
te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…
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( ﻗﺴﻤــﺔ ﻟﻶب ) ﺱﻨـﻮى
 واﻟــﺬي،ب إﻟﻬﻨــﺎ اﻟﻌﻈﻴــ ُﻢ
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟـﺮ
ﻞ
 وإﻟــ ُﻪ آ ﱡ،ت
ِ  أﺏــﻮ اﻟـﺮأﻓـﺎ،إﺱ ُﻤــﻪ ﻋﻈﻴــ ٌﻢ
.ﻋـــﺰا ٍء
ﻦ
ُ  ﻧﺤـ،ﻞ إﻟﻴـﻪ ﻣـﻦ أﻳـﺪﻳﻨـﺎ
َ اﻟـﺬي ﻗَـﺒِـ
 هـﺬﻩ اﻟــﺬﺏﻴﺤـ َﺔ،اﻟﻀﻌﻔــﺎ َء اﻟﺨﻄــﺎ َة
.  واﻟﺤﻘﻴـﻘـﻴـ َﺔ واﻟﻐﻴـ َﺮ اﻟـﺪﻣـﻮﻳـ ِﺔ،اﻟﻌﻘﻠﻴـ َﺔ
ﺐ
َ ﺖ أﻳﻀــًﺎ ﻳﺎﺱﻴـ َﺪﻧـﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻣﺤـ
َ أﻧ
ﺲ اﻟﺠﺴـ ِﺪ
ِ ﻞ دﻧـ
 ﻃﻬــﺮﻧـﺎ ﻣﻦ آ ﱢ،اﻟﺒﺸـ ِﺮ
.ح
ِ واﻟـــﺮو
ل ﻣــﻦ
َ ﻦ أن ﻧﻨـــﺎ
َ واﺟﻌﻠﻨـــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴــ
.ﻚ ﻏﻴـ ِﺮ اﻟﻤــﻮﺹﻮﻓـ ِﺔ
َ ﺧﻴــﺮاﺗِــ
وأﺟﺴﺎ ِدﻧـــﺎ
ﺴﻨـــﺎ
ِ ﻷﻧﻔ
ﺧــﻼﺹــًﺎ
ك
َ  وﺟــﻮاﺏـًﺎ أﻣــﺎ َم ﻣﻨﺒـ ِﺮ،ﺣﻨـﺎ
ِ وأروا
.ف
ِ اﻟﻤﺨـــﻮ
خ
َ ﻖ أن ﻧﺠﺴـﺮ ﺏــﺪاﻟـ ٍﺔ أن ﻧﺼﺮ
َ وﻟﻨﺴﺘﺤــ
س اﻟـﺬي ﻓﻲ
ُ ب اﻟﻘـﺪو
ُ ك أﻳﻬــﺎ اﻵ
َ ﻧﺤـﻮ
: وﻧﻘــــﻮل.ت
ِ اﻟﺴﻤــﻮا

اﻟﺦ... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات
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Gebeden van de Breking – Syrische Breking

(19) De Syrische Breking

اﻟﻘﺴﻤـﺔ اﻟﺴــﺮﻳـﺎﻧﻴـﺔ

Waarlijk, het Woord van God heeft in
het lichaam geleden en is geslacht en
heeft Zijn hoofd gebogen op het kruis en
Zijn ziel is van Zijn lichaam gescheiden,
terwijl Zijn Goddelijkheid nooit
gescheiden is geweest van Zijn ziel,
noch van Zijn lichaam.
Zijn zijde werd met een lans doorstoken
en er stroomde bloed en water uit tot
vergeving voor de hele wereld.
Zijn lichaam werd ermee besmeurd en
daarna is Zijn ziel wedergekomen en
verenigd met Zijn lichaam.
Voor de zonde die de hele wereld
omsluit, is de Zoon gestorven aan het
kruis, en Hij heeft ons teruggebracht uit
de onrechtvaardige ordening naar de
rechtvaardige.
Door het bloed van Zijn kruis heeft Hij
de eenheid bevestigd van de hemelingen
en de aardelingen, het volk met de volken verenigd en de ziel met het lichaam.
En op de derde dag is Hij verrezen uit
het graf.
Eén is Emmanuël, onscheidbaar na de
eenwording en niet verdeeld in twee
naturen.

هﻜـﺬا ﺏـﺎﻟﺤﻘﻴـﻘـ ِﺔ ﺗﺄﻟـــ َﻢ آﻠﻤــ ُﺔ اﻟـﻠـﻪ
،ﺐ
ِ ﻰ ﺏﺎﻟﺼﻠـﻴ
َ ﺢ وأﻧﺤﻨ
َ  ُوذﺏِـ،ﺏﺎﻟﺠﺴــ ِﺪ
.ﺴـﻪ ﻣــﻦ ﺟﺴـ ِﺪﻩ
ُ ﺖ ﻧﻔ
ْ ﺼﻠ
َ وأﻧﻔَـ

Dit geloven wij, dit belijden wij en
evenzo geloven wij dat dit Lichaam
toebehoort aan dit Bloed en dit Bloed
toebehoort aan dit Lichaam.

ﻂ ﻻ ﻣــﻦ
ُ إذ ﻻهــﻮﺗـﻪ ﻟــﻢ ﻳَـﻨﻔَـﺼـﻞ ﻗَـ
.ﺴـــ ِﺪﻩ
َﺟ
َ ﺴـﻪ وﻻ ﻣــﻦ
ِ ﻧـﻔـ
ﺟـَـﺮى
َ  و،ﺟﻨﺒـ ِﻪ ﺏﺎﻟﺤــﺮﺏَــ ِﺔ
َ ﻦ ﻓﻰ
َ ُوﻃ ِﻌـ
ﻞ
ﻏـﻔـــــﺮاﻧـﺎً ﻟﻜ ﱢ
ُ ِﻣﻨــ ُﻪ د ٌم وﻣـــﺎ ٌء
.اﻟﻌﺎﻟـــ ِﻢ
ﺖ ﻧﻔُـﺴـﻪ
ْ  وأﺗَــ،ﺐ ﺏﻬﻤـﺎ ﺟﺴـ ُﺪﻩ
َ ﺨﻀ
وﺗ ﱠ
.ﺤــﺪت ﺏﺠﺴـــ ِﺪﻩ
َ واﺗ
،ض اﻟﺨﻄﻴــ ٍﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄــ ٍﺔ ﺏﺎﻟﻌﺎﻟــﻢ
َ ﻋــ َﻮ
ِو
 و َر ﱠدﻧـﺎ ﻣـﻦ،ﺐ
ِ ﻦ ﺏﺎﻟﺼﻠﻴــ
ُ ت اﻹﺏـ
َ ﻣــﺎ
.ﻲ
ِ اﻟﺘــﺪﺏﻴـﺮِ اﻟﺸﻤــﺈﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻴـﻤﻴــﻨ
ﻒ
َ وأ ﱠﻣـﻦ ﺏـﺪ ِم ﺹﻠﻴﺒـﻪِ و َوﺣﱠــ َﺪ وأﻟـﱠـ
ﺐ
َ  واﻟﺸﻌــ،ﻦ
َ ﻦ ﻣــﻊ اﻷرﺿﻴﻴـ
َ اﻟﺴﻤﺎﺋﻴـﻴــ
.ﺲ ﻣــﻊ اﻟﺠﺴــ ِﺪ
َ  واﻟﻨﻔـ،ب
ِ ﻣــﻊ اﻟﺸﻌـــﻮ
. ﺚ ﻗــﺎ َم ﻣـــﻦ اﻟﻘﺒـــ ِﺮ
ِ وﻓـﻰ اﻟﻴــﻮمِ اﻟﺜــﺎﻟــ
 وﻏﻴـــ ُﺮ،ﻞ
ُ واﺣـ ُﺪ هــﻮ ﻋِـﻤﺎﻧــﻮﺋﻴـ
 وﻏﻴــ ُﺮ،ق ﻣــﻦ ﺏﻌـ ِﺪ اﻹﺗﺤـﺎ ِد
ٍ ﻣُـﻔـﺘـﺮ
ﻦ
ِ ُﻣﻨﻘﺴِـــﻢ إﻟﻰ ﻃﺒـﻴﻌـﺘـﻴـ
 وهﻜــﺬا،ف
ُ  وهﻜــﺬا ﻧﻌﺘـﺮ،ﻦ
ُ هﻜــﺬا ﻧـﺆﻣـ
، أن هــﺬا اﻟﺠﺴـ َﺪ ﻟﻬــﺬا اﻟــﺪ ِم،ق
ُ ﻧﺼـ ﱢﺪ
.وهــﺬا اﻟــﺪ َم ﻟﻬــﺬا اﻟﺠﺴـ ِﺪ

 اﻟﻘﺴﻤــﺔ اﻟﺴــﺮﻳـﺎﻧﻴـﺔ- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Gij zijt de Christus, onze God, die met een
lans in Zijn zijde werd doorstoken op
Golgota, te Jeruzalem, omwille van ons.
Gij zijt het Lam van God, die de zonden
der wereld wegneemt, vergeef onze
ongerechtigheden, neem onze zonden
weg en plaats ons aan Uw rechterhand.
O God, de Vader van onze Heer Jezus
Christus, die gezegend wordt door de
Cherubim en geprezen wordt door de
Serafim en door duizend maal duizend
en tienduizend maal tienduizend
rationele dienaren wordt verheven,
die de offergaven en de volkomen
vruchten, die aan U aangeboden zijn als
een welriekende geur, heiligt en
vervolmaakt; heilig zo ook ieder van ons
naar lichaam, ziel en geest,
opdat met een rein hart en een gezicht
zonder schaamte, wij tot U roepen, o
God, Vader die in de hemelen zijt en
bidden, terwijl wij zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…
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ﻦ ﻓﻰ
َ ﻃﻌِــ
ُ ﺢ اﻟﻬﻨــﺎ اﻟـﺬي
ُ أﻧﺖ هــﻮ اﻟﻤﺴﻴ
َ ﺟﻨﺒـ ِﻪ ﻓــﻮ
.ق اﻟﺠـﻠﺠـﻠـ ِﺔ ﺏﺄورﺵﻠﻴــ َﻢ ﻷﺟِﻠـﻨﺎ

ﻞ ﺧﻄﻴـ ِﺔ
ُ ﻞ اﻟـﻠـﻪ اﻟﺤـﺎﻣـ
ُ أﻧﺖ هــﻮ ﺣﻤـ
 وأﺗـــﺮك، أﻏﻔــﺮ ذﻧــﻮ َﺏﻨـﺎ.اﻟﻌﺎﻟــﻢ
.ﻚ اﻟﻴﻤﻴـﻦ
َ  وأﻗِـﻤﻨﺎ ﻋـﻦ ﺟـﺎﻧﺒِـ،ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧـﺎ
ﺢ
ِ ع اﻟﻤﺴﻴ
َ ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ أﺏﺎ رﺏﻨـﺎ واﻟﻬﻨـﺎ ﻳﺴـﻮ
ك وﻣـﻦ
ُ اﻟـﺬي ﻣـﻦ اﻟﻜﺎروﺏﻴـ ِﻢ ﻳﺘـﺒَـﺎ َر
ف
ٍ ف أﻟـﻮ
ِ  وﻣـﻦ أﻟـﻮ،س
ُ اﻟﺴـﺎراﻓﻴـﻢ ﻳﺘـﻘـﺪ
ت اﻟﺨـــﺪا ِم اﻟﻨــﺎﻃﻘﻴـﻦ
ٍ ورﺏـﻮاتِ رﺏـﻮا
. ﻳﺘﻌﻈـ ُﻢ
ﻞ
ِ ﻦ وﺗﻜﻤﻴـ
َ ﻞ اﻟﻘـﺮاﺏﻴـ
ُ س وﻳُـﻜﻤـ
ُ اﻟـﺬي ﻳﻘـﺪ
ﻚ راﺋﺤــ ًﺔ
َ اﻷﺛﻤـﺎ ِر اﻟﺘﻲ ﻗـُـ ﱢﺪﻣَـﺖ ﻟـ
،ﺴﻨـﺎ
َ ﺴﺎ َدﻧـﺎ وأﻧﻔـ
َ  ﻗـ ﱢﺪس أﻳﻀـًﺎ أﺟ،ﻟــﺬﻳـﺬ ًة
.ﺣﻨـﺎ آُـﻠَـﻨـﺎ
َ وأروا
 ووﺟـ ٍﻪ ﻏﻴــ ِﺮ،ﺐ ﻃﺎهـ ٍﺮ
ٍ ﻟﻜﻰ ﺏﻘﻠـ
ب
ُ ك ﻳﺎ اﻟﻠـﻪ اﻷ
َ  ﻧــﺪﻋـــﻮ،ي
ٍ ﻣﺨـﺰ
: وﻧُـﺼﻠﻲ ﻗــﺎﺋــﻠﻴـﻦ،ي
ُ اﻟﺴﻤــﺎو
.أﻟﺦ... أﺏـﺎﻧـﺎ اﻟـﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

###
(20) Een Breking, gericht tot de Zoon,
(jaarlijks)
O Gij, de Zijnde, die was en altijd zijn
zal, de Eeuwige, die er was vóór alle
Eeuwen, mede getroond met de Vader,
Eén met Hem en de Heilige Geest in
heerschappij. Bron van genade en
barmhartigheid,

(ﻗﺴﻤـﺔ ﻟﻺﺏـﻦ )ﺱﻨـﻮى
، اﻟـــﺬاﺗﻲ،ن
َ ﻦ اﻟـﺬي آــﺎ
ُ أﻳﻬــﺎ اﻟﻜــﺎﺋـ
ﺲ ﻣــﻊ
ُ  اﻟﺠﻠــﻴ،ن
ِ ﻞ اﻷآـــﻮا
َ اﻷزﻟﻲ ﻗﺒـ
. اﻟــﻮﺣﻴـﺪ ﻣﻌــﻪ ﻓﻰ اﻟــﺮﺏــﻮﺏﻴـــﺔ،ب
ِ اﻵ
،ﻋﻨﺼــﺮ اﻟﻤــﺮاﺣـــﻢ

308

Gebeden van de Breking – gericht tot de Zoon (jaarlijks)

die uit eigen wil heeft geleden omwille
van de zondaars, van wie ik de eerste ben.
Want toen U mij hebt willen verlossen,
zond U niet een engel of een aartsengel,
niet een Cherub of een profeet,
maar U bent zelf neergedaald uit de
boezem van Uw Vader in de schoot van de
Maagd.
U hebt Uzelf ontledigd en de gestalte van
een dienstknecht aangenomen en als een
mens hebt U gewandeld op aarde. Dit is
het wonderbaarlijke in Uw nederigheid.
Als een armzalige werd U gedragen door
een kribbe en door doeken was U
omwikkeld. U werd op armen gedragen en
de knieën van de Maagd hieven U op.
De mond kuste U en melk voedde U, o Gij
die heel de schepping verzorgt uit Uw
genade.
Omwille van mij, mijn Meester, heeft U
schande en laster aanvaard en heeft U
verachting, beschimping, bedreiging en
slagen geaccepteerd.
Het weerspannige volk heeft U onrecht
aangedaan en zij wisten niet dat Gij de
Verlosser van de wereld zijt.
Zij kwamen met het oordeel dat U de dood
verdiende, zij riepen in Uw gezicht dat U
gekruisigd zou worden omwille van Uw
volk.
Het genadeloze volk belaadde U met het
hout van het Kruis, omwille van mij, die
door eigen wil het oordeel van de dood
draagt.

اﻟـﺬي ﺵــﺎ َء ﺏﺈرادﺗـ ِﻪ أن ﻳَـﺘﺄﻟـ َﻢ ﻋِـــﻮض
.ﻦ أوﻟَـ ُﻬـﻢ أﻧــــــﺎ
َ اﻟﺨﻄــﺎة اﻟــﺬﻳـ
 ﻟــﻢ،ت أن ﺗُـﺨﻠﺼﻨﻲ
َ ﻚ ﻟﻤـﺎ أرد
َ ﻷﻧـ
ﺲ ﻣﻼﺋﻜـ ٍﺔ
َ ﻞ ﻟﻰ ﻣﻼآـًﺎ وﻻ رﺋﻴـ
َ ﺗُــﺮﺱــ
.وﻻ آﺎروﺏﻴـﻢ وﻻ ﻧﺒﻴـــ ًﺎ
ﺣﻀﻦ
ِ ﺖ ﻣﻦ
َ ك ﻧـﺰﻟـ
َ ﺣـﺪ
َﺖ و
َ ﺏـﻞ أﻧ
.ِﻚ إﻟﻰ ﺏﻄـﻦ اﻟﺒﺘـﻮل
َ أﺏﻴـــ
،أﺧﻠﻴـﺖ ذاﺗـﻚ وأﺧـﺬت ﺵﻜـﻞ اﻟﻌﺒـ ِﺪ
،ض آﺈﻧﺴـﺎن
ِ ﺖ ﻋﻠﻰ اﻷر
َ وﻣﺸﻴـ
.و َهــﺬا هــﻮ اﻟﻌﺠـﺐ ﻓﻲ إﺗـﻀـﺎﻋـــﻚ
ق
ُ ﺨـ َﺮ
ِ  واﻟ،ﻚ آﻤﺴﻜﻴـﻦ
َ اﻟﻤــﺬو ُد ﺣﻤﻠـ
ﺐ
َ  و ُرآ،ﻚ
َ  واﻷذرع ﺣﻤﻠﺘـ،ﻚ
َ ﻟـﻔَـﺘـﱠـ
.ﻚ
َ اﻟﺒﺘـﻮلِ ﻋَـﻈﱠـﻤَـﺘـَـ
ﺖ اﻟــﺬي
َ ك أﻧ
َ  واﻟﻠﺒـﻦ ﻏـﺬا،ﻚ
َ واﻟﻔـﻢ ﻗَـﺒـﱠﻠـ
.ﻚ
َ ت آﺎﻓـﺔ اﻟﺨﻠﻴﻘـ ِﺔ ﻣــﻦ ِﻧﻌـ َﻤﺘــ
َ ﺗَـﻘَـﻮ
ﺖ اﻟﻌــﺎ َر
َ ﻣــﻦ أﺟﻠﻲ ﻳﺎ ﺱﻴـﺪي ﻗَـﺒِـﻠــ
ن
َ ﺖ اﻟﻬـــﻮا
َ  وﻗـَـﺒِـﻠــ،واﻟﺘﺠــﺪﻳــﻒ
.ﺐ واﻟﺘﻬــﺪﻳـ َﺪ واﻟﻠﻄـــ ِﻢ
َ واﻟﺴ
 وﻟــﻢ ﻳﻌـﺮﻓـــﻮا،ﺐ اﻟﻌﻨﻴــﺪ
َ ﻚ اﻟﺸﻌ
َ ﻇَـﻠَـﻤَــ
.ﺺ اﻟﻌــﺎﻟــــــ ِﻢ
َ ﺖ ﻣﺨﻠ
َ ﻚ أﻧ
َ أﻧــ

ﻖ
َ ﻚ ُﻣﺴﺘَـﺤــ
َ ﺧــﺮﺟـﻮا اﻟﻘﻀﻴـﺔ أﻧــ
ْأ
ﻚ أن
َ ﺹـ َﺮﺧــﻮا ﻓﻲ وﺟﻬـــ
َ  و.ت
ِ اﻟﻤـــــﻮ
.ﻚ
َ ﺐ ﻋــﻦ ﺵﻌـﺒـِــــ
َ ُﺗﺼﻠ
،ﺐ
ِ ﺣ ﱠﻤـﻠـﻚ ﺧﺸﺒـ َﺔ اﻟﺼﻠﻴ
َ ﺐ اﻟﻘﺎﺱﻲ
ُ اﻟﺸﻌـ
ﻞ ﻗﻀﻴـ َﺔ
َ وﻣــﻦ أﺟﻠـﻲ أﻧــﺎ اﻟﺤﺎﻣـ
.ت ﺏﺈرادﺗﻲ
َ اﻟﻤــﻮ

( ﻗﺴﻤـﺔ ﻟـﻺﺏـﻦ )ﺱﻨــﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Zondaars sloegen U op Uw wangen, zij
geselden Uw rug omwille van mij.
Zij zetten U een doornenkroon op het
hoofd en gaven U een rietstengel in de
hand.
Zij kleedden U in een purperen mantel
en dreven de spot met U. Maar U
verdroeg dit alles in Uw nederigheid
omwille van mij.
Zij hingen U aan het hout van het kruis,
U die met Uw aanwijzing alle dingen
verheft.
Toen U dorst had, gaven zij U azijn te
drinken, U die met Uw genade alle
schepselen laaft.
Als een armzalige hielden zij U ter
veroordeling aan, sloegen zij U op Uw
wangen omwille van mij.
Zij geselden Uw rug met zweepslagen. U
werd begraven in een graf zoals de
doden, opdat U mijn zonden begroef.
Zij bewaakten Uw graf en vreesden U,
want waarlijk bent U geducht boven alle
goden.
U, mijn Verlosser, bent verrezen in
macht. U brak de angel van het
dodenrijk voor mij.
U schonk mij Uw Lichaam en Bloed
opdat ik daardoor leven zou, en U liet
mij Uw stem horen die zegt:
"Wie Mijn Lichaam eet en Mijn Bloed
drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Want
Mijn Lichaam is ware spijs en Mijn
Bloed is ware drank. Wie Mij eet, zal
leven door Mij."
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 ﻧﻔـﻀــﻮا،ﻚ
َ ﺱــ
َ ﻚ اﻷﺛﻤـ َﺔ ﻋﻠﻰ رأ
َ ﺿـ َﺮﺏَـ
َ
.ﻚ ﻣــﻦ أﺟـﻠـﻲ
َ ق ﻓﻲ وﺟﻬـ
َ اﻟﺒﺼــﺎ
ﻚ
َ ك ﻋﻠﻰ رأﺱــ
َ وﺿﻌـــﻮا إآﻠﻴـﻞَ اﻟﺸــﻮ
.ﻚ
َ وﻗﺼﺒـ َﺔ ﻓـﻲ َﻳﻤِـﻴﻨَـــ
ﺹﺎروا
َ  و،ك ﺛَــﻮﺏـًﺎ ﻣــﻦ ﺏِــﺮﻓِـﻴ ْـــﺮ
َ أﻟﺒﺴــﻮ
ﻚ
َ ﻀﺎﻋـَـ
َ ﺖ ﺏﺈﺗِـ
َ  وأﻧــ.ﻚ
َ ن ﺏــــــ
َ ﻳﺴﺘﻬــﺰﺋـﻮ
.ﺖ هـﺬا آﻠــﻪ ﻣــﻦ أﺟﻠـﻲ
َ ﺣَـﻤَـﻠـ

ﺖ اﻟـﺮاﻓــﻊ
َ ك ﻋﻠﻰ اﻟﻌــﻮ ِد وأﻧ
َ رﻓﻌـﻮ
.ﻚ
َ آﺎﻓـﺔ اﻟﺠﻬــﺎت ﺏﺈﺵـﺎر ِﺗــ
،ﻼ
ً ك ﺧــ
َ ﻚ ﺱـﻘـــﻮ
َ وﻓﻲ وﻗـﺖ ﻋَـﻄﺸــ
ﺴــﺎﻗﻲ ﺟﻤﻴــ َﻊ اﻟﺨﻠﻴﻘـــ ِﺔ ﻣــﻦ
َ ﺖ اﻟ
َ وأﻧ
.ﻚ
َ ﻧِـﻌﻤَـﺘـــ
ك
َ  ﻟَـﻄ ُﻤــﻮ،ك ﻓـﻲ اﻟﺤﻜــ ِﻢ آﺤﻘﻴـ ِﺮ
َ أوﻗَـﻔـ ُﻮ
.ك ﻣــﻦ أﺟﻠـﻲ
َ ﻋﻠﻲ ﺧَـــ ﱠﺪ
،ط
ِ ك ﺏﺎﻟﺴﻴــﺎ
َ ك ﻋﻠﻰ ﻇَـﻬَــ َﺮ
َ ﺟَـﻠَــ ُﺪو
ﺖ ﻓـﻲ اﻟﻘﺒـــ ِﺮ آﺎﻷﻣـﻮاتِ ﻟﻜـﻲ
َ و ُدﻓـِـﻨــ
.ﻦ ﺁﺛــﺎﻣﻲ
َ ﺗَــﺪﻓِـ
ﻚ
َ  ﻷﻧَــ،ك
َ ك وﺧَــﺎﻓـُــﻮ
َ ﺣَــ َﺮﺱـﻮا ﻗَـﺒَـﺮ
.ﻞ اﻵﻟﻬـ ِﻪ
ف ﺟـﺪًا ﻋﻠﻰ آ ﱢ
ُ ﺏـﺎﻟﺤـﻘـﻴﻘـ ِﺔ ﻣﺨﻮ
،ت
ِ ﺠﺒَـﺮو
َ ﺏﺎﻟ
ﻳﺎ ُﻣﺨِﻠﺼﻲ
ﺖ
َ ﻗـﻤ
.ت ﺵــﻮآـ َﺔ اﻟﺠﺤﻴـــ ِﻢ ﻋﻨﻲ
َ وآَـﺴـ ْـﺮ
ﻚ ﻷﺣﻴــﺎ
َ ك و َدﻣَـ
َ ﺟﺴَـﺪ
َ وأﻋﻄﻴﺘَـﻨﻲ
:ﻼ
ً ﻚ ﻗــﺎﺋــ
َ ﺹـﻮﺗــ
َ  وأﺱ َﻤ ْﻌـﺘَـﻨﻲ،ﺏِـﻬﻤــﺎ
ﺖ
َ ب دﻣﻲ ﻳـﺜُـﺒـ
َ ﺴـﺪي وﻳﺸَـﺮ
َﺟ
َ ﻞ
َ "ﻣـﻦ ﻳﺄآ
ﻞ ﺣـﻖ
ٌ ﺟﺴَـﺪي ﻣﺄآ
َ  ﻷن،ﻓﻰ وأﻧـﺎ ﻓﻴـ ِﻪ
 ﻣــﻦ ﻳــﺄآﻠﻨﻲ ﻳﺤﻴــﺎ،ب ﺣـﻖ
ٌ ودﻣـﻲ ﻣﺸـﺮ
".ﺏﻰ
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U leerde mij Uw geboden te bewaren en
Uw wet te overdenken. U riep mij en zei:
"Kom, nader tot Mij, opdat je gereinigd
wordt van je zonden."
Zie, ik ben gekomen, mijn Meester,
kloppend op de deur van Uw erbarmen.
Neem dit offer van mij aan als een
losprijs voor mijn zonden en de
onwetendheid van Uw volk.
Kom in ons wonen met Uw Heilige
Geest en reinig ons van alle zonde en
huichelarij.
Laat Uw Lichaam en Bloed voor ons tot
verzoeningsmiddel zijn, tot verlossing en
tot vergeving van al onze zonden. Want
ik ben uit verlangen naar Uw liefde naar
voren gekomen om Uw Lichaam en
Bloed aan te raken.
Verbrand mij dan niet daarmee, mijn
Schepper, maar verbrand alle doornen
die mijn ziel verstikken.
Neem dit offer van ons aan, opdat wij tot
U komen en opdat U ook tot ons komt en
ons vervult met Uw Heilige Geest.
Opdat wij met vrijmoedigheid God, Uw
Vader, als onze Vader mogen aanroepen
en onze stemmen verheffen en zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

ك ودرس
َ ﻆ وﺹﺎﻳــﺎ
َ ﺣﻔـ
ِ ﻋَـﻠﻤﺘَـﻨﻲ
:ﻼ
ً ﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﻗــﺎﺋـــ
َ ﺹﺤ
ِ  و،ﻚ
َ ﻧﺎﻣــﻮﺱــ
ب ﻣﻨﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺒـﺮرَ ﻣـﻦ
ْ ل وإﻗـﺘـﺮ
ْ ﺗﻌــﺎ
.ك
َ ﺧﻄـﺎﻳـﺎ
ب
َ ﺱﻴـــ ﱢﺪي ﻗــﺎرﻋـًﺎ ﺏــﺎ
َ ﺖ ﻳـﺎ
َ هـﺎ ﻗـﺪ أﺗﻴـ
.ﻚ
َ ﺗَـ َﻌﻄﻔــــ
اﻗﺒـﻞ ﻣﻨﻲ هـﺬﻩ اﻟــﺬﺏﻴﺤـ َﺔ ﻓِــﺪﻳـ ًﺔ ﻋــﻦ
.ﻚ
َ ت ﺵَـﻌـﺒَــ
َ ﺟﻬَـﺎﻻ
َ ﺧَـﻄَــﺎﻳــﺎي و
،ﻚ اﻟـﻘـﺪوس
َ ﻞ ﻓﻴﻨــﺎ ﺏـﺮ ُوﺣــ
ْ ﺣــ
ِ
.وﻃَـ ِﻬـــ ِﺮﻧـﺎ ﻣــﻦ آﻞ إﺛـــ ٍﻢ ورﻳـــﺎ ٍء
ﻚ آَـﻔَـﺎر ًة
َ ك و َد َﻣـ
َ ﺴـﺪ
َﺟ
َ واﺟﻌَــﻞ ﻟﻨَــﺎ
ﻞ ِذﻧَـﻮﺏَـﻨَـﺎ
ﺼًﺎ ﻟﻜ ﱢ
َ وﻓِــﺪا ًء وﺗَـﻤﺤﻴ
ﻚ
َ ك و َد َﻣـ
َ ﺴـ َﺪ
َﺟ
َ ﺲ
ِ ﺖ ﻟﻠﻤـ
ُ ﻷﻧﻰ ﺗـﻘَــ َﺪﻣــ
.ﻚ
َ ﻟﺸــﻮﻗﻲ ﻓـﻲ ﻣﺤﺒَـﺘِـــ
 ﺏـﻞ اﺣـ ِﺮق،ﺟـﺎﺏﻠﻲ
َ َﻓـﻼ ﺗﺤـﺮﻗـﻨﻲ ﺏﻬﻤـﺎ ﻳﺎ
.ك اﻟﺨﺎﻧـﻘــ َﺔ ﻟـﻨﻔﺴﻲ
ِ آــﺎﻓـــﺔ اﻷﺵـــﻮا

ﻞ
اﻗـ ﱠﺒـﻞ هـﺬ ِﻩ اﻟــﺬﺏـﻴﺤـﺔ ﻣــﻦ أﺟـ ﱢ
ﺖ ﺗﺄﺗﻲ
َ ﻚ وأﻧ
َ  ﻟﻜﻲ ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻴـ،ﻚ
َ واﻟــﺪﺗـ
.س
ِ ﻚ اﻟﻘـﺪو
َ ﻞ ﻓﻴﻨــﺎ ﺏــﺮوﺣـ
َ وﺗﺤـ
،ك أﺏـًﺎ ﻟﻨــﺎ
َ وﺏــﺪاﻟـﺔِ ﻧــﺪﻋـﻮ اﻟﻠـﻪ أﺏـﺎ
:وﻧـﺮﻓــ ُﻊ أﺹــ َﻮاﺗَـﻨـَـﺎ وﻧﻘـﻮل

###

. إﻟﺦ... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات

( ﻗﺴﻤــﺔ ﻟـﻠـﻘـﺪﻳـﺲ آﻴـﺮﻟـﺲ )ﺱﻨـﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ
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(21) Een Breking, gericht tot de Zoon
van de heilige Cyrillus
(voor iedere gelegenheid)

ﻗﺴﻤـﺔ أﺧـﺮى ﻟﻺﺏــﻦ
ﻟﻠﻘــﺪﻳـﺲ آﻴـﺮﻟـﺲ
()ﺗﻘـﺎل ﻓﻰ أى وﻗـﺖ

O Lam van God, die door Uw pijnen de
zonden van de wereld hebt gedragen, wis
onze overtredingen uit in Uw
barmhartigheid.
O Eniggeborene van God, die door Uw
Bloed de smetten van de wereld heeft
gereinigd, reinig de smetten van onze
ziel in Uw genade.
O Christus van God, die door Uw dood
de dood die allen vernietigde, heeft
vernietigd, wek met Uw kracht de
doodsheid van onze ziel tot leven.
O Gij die de offergaven aanvaardt, die
Uzelf in de plaats van de zondaars hebt
aangeboden, aanvaard van ons zondaars,
ons berouw.
Want beschroomd zijn wij in Uw
aanwezigheid getreden, kloppend op de
deur van Uw erbarmen. Schenk ons dan,
o Gij die rijk aan genade zijt, genezing
uit Uw schat van geneesmiddelen.
O Barmhartige, genees onze ongelukkige
ziel door de zalving van Uw
levengevende Mysteries.
Reinig ons lichaam, was ons van onze
overtredingen, maak ons waardig voor
de neerdaling van Uw Heilige Geest
over onze ziel.

ﻚ
َ ﻋـــ
ِ  اﻟـــﺬي ﺏﺄوﺟَــﺎ،ﻞ اﻟﻠـﻪ
َ ﻳـﺎ ﺣ ﱠﻤــ
ﻚ أﻣــﺢ
َ  ﺏﺘﺤـﻨـ ِﻨـ،ِﺖ ﺧﻄﺎﻳـﺎ اﻟﻌــﺎﻟـﻢ
َ ﺣ َﻤﻠـ
َ
.ﺁﺛــﺎ َﻣﻨـــﺎ
ت
َ ﻃﻬــﺮ
َ ﻚ
َ  اﻟـﺬي ﺏـﺪ َﻣـ،ﻳـﺎ وﺣﻴـــ َﺪ اﻟﻠـﻪ
ﻚ
َ ﺣﻤـ
ِ  وﺏﻤـَـﺮا،س اﻟ َﻤﺴﻜُــﻮﻧـ ِﺔ
َ أدﻧَــﺎ
.ﺱﻨَـﺎ
ِ س ﻧـﻔــﻮ
َ ﻃﻬـ ْﺮ أدﻧَـﺎ
ﺖ
َ ﻚ ﻗَـﺘــﻠـ
َ  اﻟـﺬي ﺏﻤــﻮ ِﺗــ،ﺢ اﻟﻠـﻪ
َ ﻳﺎ ﻣﺴﻴ
ﻚ
َ  ﺏﻘـﻮﺗِـ،َﻞ اﻟﺠﻤﻴـﻊ
َ ت اﻟـﺬي ﻗَـﺘَـ
َ اﻟﻤـﻮ
.ﺱﻨَـﺎ
ِ ت ﻧِـﻔُــﻮ
َ أﻗِـــ ْﻢ ﻣـﻮ
ﻻ ﻋــﻦ
ً  اﻟـﺬي ﺏــﺪ،ﻦ
َ ﻞ اﻟﻘــﺮاﺏﻴـ
َ ﻳﺎ ﻗَــﺎﺏِـ
.ﻚ
َ ﺖ ذاﺗَـــ
َ اﻟﺨﻄـﺎ ِة ﻗــ ﱠﺪﻣ
،ﻦ اﻟﺨﻄـﺎ ِة
ُ ﻞ ﺗــﻮﺏﺘَـﻨـﺎ ﻧﺤــ
ْ اﻗﺒـ
 ﺗـﻘــﺪﻣﻨـﺎ إﻟﻰ،ٍﻷﻧﻨــﺎ ﺏـﺪون داﻟـﺔ
،ﻚ
َ ب ﺗﻌﻄﻔـ
َ ﻦ ﺏــﺎ
َ  ﻗـــﺎرﻋﻴـ،ﻚ
َ ﺣﻀـﺮﺗِـــ
َ
 اﻟﺒُـــﺮ َء،ﻓَـﻬَـﺐ ﻟﻨـﺎ ﻳـﺎﻏﻨﻴـًﺎ ﺏﺎﻟﻤــﺮاﺣـ ِﻢ
.ﻚ
َ ﻣــﻦ آﻨـﻮ ِز أدوﻳﺘِــ
ﺱﻨَــﺎ
َ  ﻧﻔــﻮ،ف
ُ ﻒ أﻳﻬــﺎ اﻟـــﺮؤو
ِ اﺵ
.ك اﻟ ُﻤﺤﻴـﻴــ ِﺔ
َ اﻟﺸﻘﻴـ َﺔ ﺏﻤـﺮاهــ ِﻢ أﺱــﺮار
، اﻏﺴﻠﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺁﺛــﺎ ِﻣﻨــﺎ،ﻃﻬـﺮ أﺟﺴﺎ َﻣﻨـﺎ
ﻚ اﻟﻄﺎهــ ِﺮ
َ ﺣـ
ِ ﻼ ﻟﺤﻠــﻮلِ رو
ً اﺟﻌﻠﻨــﺎ أهــ
.ﺱﻨــﺎ
ِ ﻓﻲ ﻧﻔــﻮ
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Verlicht ons verstand opdat wij Uw lof
aanschouwen, reinig onze gedachten en
verenig ons met Uw glorie.
Uw liefde heeft U doen neerdalen tot onze
kleinheid; laat Uw genade ons verheffen
tot Uw hoogte. Uw barmhartigheid heeft U
gedrongen, U heeft het vlees aangenomen
van ons vlees; U heeft Uw verborgenheid
zichtbaar geopenbaard.
Openbaar in de zielen van Uw dienaren
de heerlijkheid van Uw levengevende
Mysteries.
Bij het opstijgen van het offer op het
altaar, zal de zonde van onze
lichaamsdelen verdwijnen door Uw
genade.
Bij de neerdaling van Uw heerlijkheid
over Uw Mysteries, wordt ons verstand
omhooggeheven om Uw majesteit te
aanschouwen.
Bij de verandering van het brood en de
wijn in Uw Lichaam en Bloed, wordt
onze ziel veranderd om te delen in Uw
heerlijkheid en wordt zij verenigd met
Uw goddelijkheid.
Schep in ons, o Heer onze God, een rein
hart en laat Uw Geest in ons binnenste
wonen. Vernieuw onze zintuigen door
Uw kracht, maak ons waardig voor Uw
gave.
Uit de kelk met Uw Bloed drinken wij;
schenk ons een geestelijke smaakzin
opdat wij proeven de smaak van Uw
levengevende Mysteries.

ﻖ
ِ  ﻧـ،ﻚ
َ ﺱﺒﺤَـــ
ُ ﻦ
َ أﻧـﺮ ﻋﻘــﻮﻟَـﻨـﺎ ﻟﻨﻌــﺎﻳـ
.ك
َ أﻓﻜﺎ َرﻧـﺎ واﺧﻠﻄﻨــﺎ ﺏﻤﺠــ ِﺪ
،ﻃـﻨَـﺎ
ِ ﻚ إﻟﻰ هـﺒــﻮ
َ ﻚ أﻧــ َﺰﻟَـ
َ ﺣﺒُــ
ُ
.ك
َ ﻚ ﺗـﺼ ِﻌــ َﺪﻧَـﺎ إﻟﻰ ﻋِـﻠُـﻮ
َ ِﻧﻌﻤﺘُــ
،ﺖ ﺏـﻠﺤ َﻤﻨــﺎ
َ ﻚ وﺗﺠَـﺴﻤ
َ ﺼﺒـ
َ ﻚ ﻏَـ
َ ﺗَـﺤﻨُـﻨِــ
،ن
ِ ك ﻟﻠﻌﻴـﺎ
َ ت إﺱﺘﺘـﺎر
َ أﻇ َﻬـﺮ
ك ﻣﺠـــ َﺪ
َ أﻇﻬـــﺮ ﻓـﻲ ﻧﻔـــﻮس ﻋـﺒﻴـ ِﺪ
.ِك اﻟﻤﺤـﻴـﻴـﺔ
َ أﺱـــﺮا ِر
ﺢ
ِ وﻋﻨـ َﺪ إﺹﻌـﺎ ِد اﻟــﺬﺏﻴﺤـ ِﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤَــﺬ َﺏـ
ﻀــﺎﺋـﻨـﺎ
َ ﻞ اﻟﺨﻄﻴـ ُﺔ ﻣــﻦ أﻋ
ُ ﻀ َﻤﺤـ
ْ ﺗَـ
.ﻚ
َ ﺏـﻨِـﻌـﻤ ِﺘـ
،ك
َ ك ﻋﻠﻰ أﺱـــﺮا ِر
َ ل َﻣﺠـــ ِﺪ
ِ ﻋﻨـ َﺪ ﻧـﺰو
.ﻚ
َ ِﺗـﺮﻓـ ُﻊ ﻋﻘـــﻮﻟَـﻨَـﺎ ﻟﻤﺸﺎهـــﺪ ِة ﺟَــﻼﻟـ
ﻋﻨـ َﺪ إﺱﺘﺤﺎﻟـ ِﺔ اﻟﺨﺒـ ِﺰ واﻟﺨﻤـ ِﺮ إﻟﻰ
ﺱﻨَــﺎ إﻟﻰ
ُ ل ﻧـﻔــﻮ
ُ  ﺗـﺘﺤـﻮ،ﻚ
َ ك و َد ِﻣـ
َ ﺴـ ِﺪ
َﺟ
َ
ﺱﻨَـﺎ
ُ  وﺗـﺘﺤـــ ُﺪ ﻧﻔــﻮ،ك
َ ﻣﺸــﺎرآـ ِﺔ َﻣﺠـ ِﺪ
.ﻚ
َ ﺏﺄﻟُــﻮهـﻴـ ِﺘــ
ﻖ ﻓﻴﻨـﺎ ﻳﺎ َر َﺏﻨَـﺎ وإﻟَـ َﻬﻨَـﺎ ﻗَـﻠﺒـًﺎ
ْ اﺧِﻠـ
.ﻃﻨﻨـﺎ
ِ ﻚ ﻓﻲ ﺏــﺎ
َ ﺣـ
ِ  وأﺱ ِﻜــﻦ رو،ﻃﺎ ِهــﺮًا
ﺹﻴــﺮﻧَـﺎ
ﻚ و ﱢ
َ ﺱﻨـﺎ ﺏﻘــ َﻮﺗِـ
َ ﺟـ ّْﺪد ﺣَــ َﻮا
.ﻚ
َ ﻼ ﻟﻤــﻮهـﺒـﺘِـــ
ً أهــ
ﻄﻨـَـﺎ
ِ اﻋ،ب
ُ ﻚ ﻧﺸـﺮ
َ س َد ِﻣــ
ِ ﻣــﻦ آﺄ
َﻣــ َﺬاﻗـًﺎ روﺣﻴـًﺎ ﻟـﻨﺴﺘﻄﻌــ َﻢ َﻣـ َﺬاق
.ك اﻟ ُﻤﺤﻴـﻴـ ِﺔ
َ أﺱـــ َﺮا ِر
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( ﻗﺴﻤــﺔ ﻟـﻠـﻘـﺪﻳـﺲ آﻴـﺮﻟـﺲ )ﺱﻨـﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Wij treden nader in Uw aanwezigheid,
vertrouwend op Uw genade, en U zult
met liefde wonen in ons innerlijk. Vul
ons met vrees voor U en ontbrand in ons
hart het verlangen naar U.
Stort Uw genade in ons, zuiver onze
zintuigen door Uw barmhartigheid.
Schenk ons zuivere tranen en was ons
van de smetten van de zonde.
Maak ons tot een heilige tempel voor
Uw komst in ons en tot smetteloze vaten
om U te ontvangen,
opdat wij door het nuttigen van Uw
Lichaam waardig gemaakt worden Uw
genade te proeven en door het drinken van
Uw Bloed waardig gemaakt worden de
zoetheid van Uw liefde te proeven.
U heeft het ons geschonken Uw Lichaam
openlijk te eten, maak ons waardig
verenigd te worden met U in het
verborgene.
U heeft het ons geschonken de kelk met
Uw Bloed openlijk te drinken, maak ons
waardig vermengd te worden met Uw
zuiverheid in het verborgene.
En zoals U één bent met Uw Vader en
Uw Heilige Geest, mogen wij één zijn in
U en U in ons, zodat Uw woord tot
vervulling komt: “dat allen één mogen
zijn in Ons.”

ﻦ
َ ﻚ واﺛـﻘـﻴـ
َ ﺣﻀــ َﺮﺗِـــ
َ ﻧـﺘـﻘَـ َﺪ ُم إﻟﻰ
.ﺧﻠﻨَـﺎ ﺏﺎﻟﻤﺤﺒـ ِﺔ
ِ ﻞ دا
ُ ﺖ ﺗﺤـ
َ  وأﻧ،ﻚ
َ ﺏـﺮﺣﻤﺘِـ
ﺐ ﻗـﻠــﻮ َﺏﻨَـﺎ
َ  وأﻟﻬِــ،ﻚ
َ ﺧـﻮﻓِـــ
َ اﻣﻸﻧـﺎ ﻣـﻦ
.ﻚ
َ ﺏﺸــﻮﻗِـــ
ﺱﻨَـﺎ
َ  ﻃﻬـﺮ ﺣَــﻮا،ﻚ
َ ﻖ ﻓﻴﻨـﺎ ﻧﻌـﻤﺘـ
ِ أﻟــ
،ﻋـًﺎ ﻧـﻘﻴـــ ًﺔ
َ ﺐ ﻟﻨـﺎ دﻣــﻮ
ْ  هِــ،ﻚ
َ ﺏــﺮﺣ َﻤﺘِـ
.س اﻟﺨﻄﻴـ ِﺔ
ِ ﺴﻠﻨـﺎ ﻣــﻦ أدﻧـﺎ
ِ واﻏ
ﻚ
َ ﻼ ُﻣﻘــﺪﺱــًﺎ ﻟﺤﻠـﻮِﻟـ
ًَ ﺹﻴﱢــﺮﻧـﺎ هـﻴـﻜـ
َ
ﻚ
َ وأواﻧﻲ ُﻣﻄﱠـﻬَـــﺮ ًة ﻟﻘَـﺒـﻮﻟِـ
ق
ِ ﻞ ﻟـﺬو
َ ك ﻧـﺆ َهــ
َ ﺟﺴـﺪ
َ ق
ِ ﻟﻜﻲ ﺏـﺬو
ﻞ
َ ﻚ ﻧـﺆ َهــ
َ  وﺏﺸــﺮبِ َد ِﻣـ،ﻚ
َ ِﻧﻌ َﻤﺘِــ
.ﻚ
َ ﻟﺤـﻼو ِة ﻣﺤـﺒَـﺘِــ
ك
َ ﺴـﺪ
َﺟ
َ

ﻞ
َ ﻧـﺄآـ

أن

ﻟﻨـﺎ

ﺖ
َ وهﺒــ
.ﻋَــﻼﻧـﻴـ ًﺔ
. ﺧﻔـﻴـــ ًﺔ
ِ ﻚ
َ أ ِهﻠـﻨـﺎ ﻟﻼﺗﺤـﺎ َد ﺏــ

ﻚ
َ س َد ِﻣـ
َ ب آﺄ
َ ﺖ ﻟﻨـﺎ أن ﻧﺸـﺮ
َ وهﺒ
،ﻇﺎهـــﺮًا
.ﺱــــﺮًا
ِ ﻚ
َ ج ﺏﻄﻬــﺎر ِﺗـ
َ أهﻠﻨـﺎ أن ﻧﻤﺘـﺰ

ﻚ
َ ﺣـ
ِ ﻚ ورو
َ ﻚ واﺣـ ٌﺪ ﻓـﻲ أﺏﻴـ
َ وآﻤﺎ أﻧـ
ﺖ ﻓﻴﻨـﺎ
َ ﻚ وأﻧــ
َ ﻦ ﺏـ
ُ  ﻧﺘﺤـ ُﺪ ﻧﺤــ،س
ِ اﻟﻘـﺪو
:ﻚ
َ ﻞ ﻗَـــﻮﻟُـَـ
ُ وﻳﻜ َﻤـ
".ن اﻟﺠﻤﻴـ ُﻊ واﺣـﺪًا ﻓﻴﻨـــﺎ
ُ "وﻳﻜـﻮ
Opdat wij met vrijmoedigheid God, Uw ك أﺏــ ًﺎ ﻟﻨـﺎ
َ ﻟﻜﻰ ﺏـﺪاﻟـ ٍﺔ ﻧﺪﻋـــﻮ اﻟﻠـﻪ أﺏـﺎ
Vader, als onze Vader mogen aanroepen,
:ى
ٍ ت ﺟﻬـــــﻮر
ٍ وﻧﻘـﻮل ﺏﺼــﻮ
en met luide stem zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

###

.اﻟﺦ... أﺏـﺎﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤــﻮات
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(22) Een Breking, gericht tot de Zoon,
(jaarlijks)
O Eniggeboren Zoon, God het Woord, die
ons heeft liefgehad en ons in Zijn liefde
heeft willen verlossen van de eeuwige
verdoemenis.
Toen de dood op de weg naar onze
verlossing lag, verlangde Hij daardoorheen
te gaan uit liefde voor ons.
Zo besteeg Hij het kruis om de straf van
onze zonden te dragen.
Wij waren degenen die hadden gezondigd
en Hij was degene die heeft geleden. Wij
waren degenen die door onze zonden in de
schuld stonden bij de Goddelijke
gerechtigheid, en Hij was degene die de
schuld voor ons betaald heeft.
Omwille van ons verkoos Hij het lijden
boven de heerlijkheid, last boven rust,
verachting boven glorie, het kruis boven
de troon die gedragen wordt door de
Cherubim.
Hij aanvaardde het om met touwen
vastgebonden te worden, opdat Hij ons
zou bevrijden van de boeien van onze
zonden.
Hij vernederde zichzelf om ons te
verheffen; Hij leed honger om ons te
verzadigen; Hij leed dorst om ons te laven;
Hij besteeg het kruis onbekleed om ons te
kleden met het gewaad van Zijn
rechtvaardigheid;

(ﻗﺴﻤــﺔ ﻟﻺﺏـﻦ )ﺱﻨـﻮى
ﻦ اﻟـﻮﺣﻴـ ُﺪ اﻹﻟﻪ اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟـﺬي
ُ أﻳﻬـﺎ اﻹﺏـ
ﺼﻨـﺎ ﻣــﻦ
َ  وﺣﺒُـﻪ أرا َد أن ﻳﺨِﻠ،أﺣﺒﻨـﺎ
. اﻟﻬــﻼك اﻷﺏـﺪى

،ﺹﻨﺎ
ِ ﻖ ﺧﻼ
ِ ت ﻓﻲ ﻃﺮﻳـ
ُ وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﻤـﻮ
.اﺵﺘﻬﻰ أن ﻳﺠـﻮ َز ﻓﻴـﻪ ﺣﺒـًﺎ ﺏﻨـﺎ
ﻞ
َ ﺐ ﻟﻴﺤﻤـ
ِ وهﻜـﺬا ارﺗﻔـ َﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴ
.ب ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧـﺎ
ِ ﻋﻘـﺎ
. وهـﻮ اﻟـﺬي ﺗﺄﻟـ َﻢ،ﻦ أﺧﻄﺄﻧـﺎ
َ ﻦ اﻟـﺬﻳــ
ُ ﻧﺤـ
ﻦ
َ ﺹــﺮﻧـﺎ ﻣــﺪﻳــﻮﻧﻴــ
ِ
ﻦ
َ ﻦ اﻟـﺬﻳــ
ُ ﻧﺤ
 وهــﻮ اﻟـﺬي،ل اﻹﻟﻬﻲ ﺏــﺬﻧــﻮﺏِـﻨـﺎ
ِ ﻟﻠﻌـﺪ
.دﻓـ َﻊ اﻟـﺪﻳـﻮن ﻋﻨــﺎ
،ﻞ اﻟﺘﺄﻟـ َﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻌـ ِﻢ
َ ﻷﺟِﻠﻨـﺎ ﻓﻀـﱠـ
ن ﻋﻠﻰ
َ  واﻟﻬـﻮا،ِواﻟﺸﻘـﺎ َء ﻋﻠﻰ اﻟــﺮاﺣـﺔ
ش اﻟـﺬي
ِ ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌـﺮ
َ  واﻟﺼﻠﻴ،اﻟﻤﺠـ ِﺪ
.ﻳﺤﻤﻠــﻪ اﻟﻜﺎروﺏﻴـــﻢ

،ل
ِ ﻂ ﺏﺎﻟﺤﺒـﺎ
َ ﻗـَـﺒـِـﻞ أن ﻳـُﺮﺏ
.ت ﺧﻄﺎﻳـﺎﻧــــــﺎ
ِ ﻟﻴﺤﻠﻨـﺎ ﻣــﻦ رﺏﺎﻃـﺎ

،ع ﻟﻴﺸﺒﻌﻨـﺎ
َ  وﺟـﺎ،وﺗــﻮاﺿ َﻊ ﻟﻴــﺮﻓَـﻌﻨـﺎ
 وﺹﻌـ َﺪ ﻋﻠﻰ،ﺶ ﻟﻴــﺮوﻳﻨـﺎ
َ وﻋﻄـ
ب
ِ ﺐ ﻋــﺮﻳــﺎﻧـًﺎ ﻟﻴﻜﺴــﻮﻧـﺎ ﺏﺜـﻮ
ِ اﻟﺼﻠﻴـــ
.ﺏِـــﺮ ِﻩ

( ﻗﺴﻤــﺔ ﻟـﻺﺏـﻦ )ﺱﻨـﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ

Zijn zijde werd geopend met een lans
opdat wij bij Hem zouden binnentreden en
wonen op de troon van Zijn genade, en
opdat het bloed uit zijn lichaam zou
stromen, zodat wij gewassen zouden
worden van onze overtredingen.
Waarlijk is Hij gestorven en werd Hij in
het graf gelegd. En toen is Hij verrezen om
ons uit de dood van de zonde op te wekken
en ons leven te geven, ten eeuwigen leven.
Mijn God, mijn zonden zijn de doornen
die Uw heilig hoofd doorboren.
Ik, die Uw hart bedroefde door mijn
vreugde over de ijdele genoegens van de
wereld.
Wat is toch deze weg die naar de dood
leidt die U bewandelt, mijn God en mijn
Verlosser?
Wat draagt U daar op Uw schouders? Het
is het kruis van de schande, dat U draagt
omwille van mij. Wat is dit toch, mijn
Verlosser? Waarom aanvaardde U dit
alles?
Zou de Grootse veracht, de Verheerlijkte
gehoond en de Verhevene vernederd
kunnen worden? O, hoe groot is Uw
liefde!!! Ja, Uw grote liefde heeft U doen
aanvaarden om al dit lijden te verdragen
omwille van mij.
Ik dank U, mijn God, en Uw engelen en
heel Uw schepping danken U voor mij,
want ik ben niet bij machte om U te loven
zoals Uw liefde toekomt. Hebben wij ooit
een grotere liefde dan deze gezien?
Wees dan bedroefd, o mijn ziel, over uw
zonden die uw Barmhartige Verlosser
zoveel leed hebben aangedaan.
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ﻞ
َ ﺢ ﺟﻨﺒَـﻪ ﺏﺎﻟﺤﺮﺏـ ِﺔ ﻟﻜﻲ ﻧــﺪﺧـ
َ وﻓﺘــ
ﻦ ﻓﻲ ﻋـــﺮش ﻧﻌﻤﺘِـ ِﺔ وﻟﻜﻲ
َ إﻟﻴـﻪ وﻧﺴﻜـ
ﻞ ﻣــﻦ
َ ﻞ اﻟـــﺪم ﻣــﻦ ﺟﺴـﺪ ِﻩ ﻟﻨﻐﺘﺴ
َ ﻳﺴﻴـ
.ﺁﺛــﺎ ِﻣﻨـــﺎ
،ﻦ ﻓـﻲ اﻟﻘﺒـ ِﺮ
َ ت و ُدﻓِـ
َ وأﺧﻴـﺮًا ﻣـﺎ
ت اﻟﺨﻄﻴـ ِﺔ وﻳﺤﻴﻴﻨـﺎ
ِ ﻟﻴُـﻘﻴـ َﻤﻨـﺎ ﻣـﻦ ﻣـﻮ
.ﺣﻴــﺎ ًة أﺏــﺪﻳــــــــ ًﺔ
ﺧﻄﺎﻳـﺎي هﻰ اﻟﺸـﻮك اﻟـﺬي
َ ﻓﻴـﺎ إﻟﻬﻲ إن
.ﻚ اﻟﻤﻘــﺪﺱـــ ِﺔ
َ ﺧـ َﺰ رأﺱـــ
ِ ﻳــﻮ
ﻚ ﺏﺴـــﺮوري
َ ﺖ ﻗـﻠﺒـ
ُ أﻧــﺎ اﻟـﺬي أﺣــﺰﻧ
. ﺏﻤﻼذ اﻟــﺪﻧﻴـﺎ اﻟﺒــﺎﻃﻠـﺔ
ت
ِ وﻣﺎ هـﺬﻩ اﻟﻄـﺮﻳـﻖ اﻟﻤــﺆدﻳـﺔ إﻟﻰ اﻟﻤـﻮ
.اﻟﺘﻲ أﻧـﺖ ﺱﺎﺋـ ٌﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻳـﺎ إﻟﻬــﻲ وﻣﺨﻠﺼﻲ

ﻞ ﻋﻠﻰ ِﻣﻨﻜﺒﻴـﻚَ؟ هـﻮ
ُ أى ﺵﻲ ﺗﺤﻤـ
ﻋــﻮﺿـًﺎ
ِ ﺣﻤﻠﺘ ُﻪ
َ ﺐ اﻟﻌـﺎ ِر اﻟــﺬي
ُ ﺹﻠﻴ
 ﻣــﺎ هـﺬا أﻳﻬﺎ اﻟﻔـﺎدي؟ ﻣـﺎ اﻟـﺬي.ﻋﻨﻲ
ﻚ؟
َ ﻚ ﺗـﺮﺿﻲ ﺏــﺬﻟـ
َ ﺟﻌـﻠـ
َ
! ل اﻟ ُﻤ ﱠﻤﺠـ ُﺪ؟
ُ ن اﻟﻌﻈﻴـ ُﻢ؟! أﻳُــﺬ
ُ أﻳُـﻬــﺎ
!ﻚ
َ أﻳُــﻮﺿ ُﻊ اﻟ ُﻤـﺮﺗﻔِـﻊ ﻳﺎ ﻟِـﻌِـﻈَـﻢ ﺣﺒِـ
ﻚ
َ ﺟﻌـﻠَـ
َ ﻚ اﻟﻌﻈﻴـ ُﻢ اﻟـﺬي
َ ﺣﺒـ
ُ ﻧ َﻌـ ْﻢ هـ َﻮ
.ب ﻣــﻦ أﺟﻠـﻲ
ِ ﻞ اﻟﻌــﺬا
ﺗـﻘﺒـﻞ اﺣﺘﻤـﺎل آ ﱢ
ﻚ
َ ك ﻋﻨﻲ ﻣﻼﺋﻜﺘِـ
َ  وﺗﺸﻜُـﺮ،ك ﻳـﺎ إﻟﻬﻲ
َ أﺵﻜُـﺮ
 ﻷﻧـﻲ ﻋـﺎﺟـــ ُﺰ ﻋــﻦ،ﻚ ﺟﻤﻴﻌـــًﺎ
َ وﺧﻠﻴﻘـﺘِـــ
ﻚ! ﻓﻬـﻞ
َ ك آﻤـﺎ ﻳﺴﺘﺤـﻖ ﺣﺒـ
َ اﻟﻘﻴـﺎ ِم ﺏﺤﻤـــ ِﺪ

رأﻳﻨـﺎ ﺣﺒـًﺎ أﻋﻈـﻢ ﻣــﻦ هـﺬا؟
ك اﻟﺘﻲ
ِ ﻓﺎﺣـﺰﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﻔﺴـﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄـﺎﻳـﺎ
.ﻚ اﻟﺤﻨـﻮن هـﺬﻩ اﻵﻻم
ِ ﺱﺒـﺒـﺖ ﻟﻔـﺎدﻳـ
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Vorm je een beeld van Zijn wonden, zoek
je toevlucht in Hem wanneer de vijand
tegen je raast.
Schenk het mij, mijn Verlosser, Uw lijden
te zien als mijn schat, de doornenkroon als
mijn glorie, Uw pijnen als mijn vreugde,
Uw bitterheden als mijn zoetheid, Uw
Bloed als mijn leven en Uw liefde als mijn
roem en mijn dank.
O mijn Heer Jezus Christus, die verwond
is omwille van onze zonden, door Uw
verwondingen zijn wij genezen; verwond
mij met de lans van Uw genezende
goddelijke liefde.
Reinig mij van mijn zonden, door het
Bloed van Uw kruis. Maak mij dronken
van Uw liefde, o Gij die de dood hebt
aanvaard omwille van mij, opdat U mij
zou verlossen en mij leven zou geven.
O mijn Heer Jezus, mijn Geliefde,
wanneer U mij ziet als een verdord lid,
verkwik mij dan met de olie van Uw
genade en bevestig mij als een levende
rank in U, o ware Wijnstok.
En wanneer ik naar voren treed om deel te
nemen aan Uw Mysteries, maak mij dan
waardig en maak mij gereed om één te
worden met U,
zodat ik het waag te roepen tot Uw Heilige
Vader, die in de hemelen zijt, en op de
melodie van kinderen te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

 واﺣﺘﻤﻲ ﻓﻴـﻪ،ﻚ
ِ ارﺱﻤﻲ ﺟــﺮﺣـﻪ أﻣﺎﻣـ
.ﻚ اﻟﻌـــﺪو
ِ ﻋﻨــﺪﻣـﺎ ﻳﻬﻴـــﺞ ﻋﻠﻴـ
ﻚ
َ اﻋﻄﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﺼﻲ أن أﻋﺘﺒـ َﺮ ﻋــﺬاﺏـ
، وإآﻠﻴـﻞ اﻟﺸــﻮك ﻣﺠـــﺪي،آﻨـﺰي
 وﻣـــﺮارﺗـــﻚ،وأوﺟـﺎﻋـــﻚ ﺗﻨﻌﻤﻲ
 وﻣﺤﺒـﺘـﻚ،ﻚ ﺣﻴــﺎﺗﻲ
َ  ود ِﻣـ،ﺣـــﻼوﺗﻲ
.ﻓﺨـﺮي وﺵﻜـﺮي
 ﻳـﺎ ﻣـﻦ،ﻳـﺎرﺏـﻲ ﻳﺴـﻮع اﻟﻤﺴﻴـﺢ
،ﺖ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻣﻌـﺎﺹﻴﻨـﺎ
ﺟُـﺮِﺣـ ﱠ
 إﺟـﺮﺣﻨﻲ،وﺏﺠـﺮاﺣـﺎﺗـﻚ ﺵـُﻔﻴﻨـﺎ
.ﺏﺤـﺮﺏـﺔ ﺣﺒـﻚ اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺸـﺎﻓﻲ
وﺏـﺪم ﺹﻠـﻴﺒـــﻚ ﻃﻬــﺮﻧﻲ ﻣـﻦ
 وأﺱﻜـﺮﻧﻲ ﺏﺤـﺒــﻚ ﻳـﺎ ﻣـﻦ.ﺧﻄـﺎﻳـﺎي
ﻗﺒـﻠـﺖ اﻟﻤـﻮت ﻣـﻦ أﺟﻠﻲ ﻟﺘــﻔـﺪﻳﻨﻲ
.وﺗﺤﻴـﻴـﻨﻲ
 إذا رأﻳﺘـﻨﻲ،ﻳﺎرﺏــﻲ ﻳﺴـﻮع ﺣﺒـﻴﺒﻰ
 رﻃﺒﻨﻲ ﺏـﺰﻳـﺖ ﻧﻌﻤﺘِــﻚ،ًﻋﻀـﻮًا ﻳـﺎﺏﺴـﺎ
ﻚ ﻏﺼﻨـًﺎ ﺣﻴـًﺎ أﻳﻬـــﺎ
َ وﺛﺒﺘـﻨﻲ ﻓﻴـــ
.اﻟﻜــﺮﻣـﺔ اﻟﺤﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ
،وﺣﻴﻨﻤــﺎ أﺗﻘـــﺪم ﻟـﺘـﻨـﺎول أﺱــــﺮارك
ﻼ
ً اﺟﻌﻠـﻨﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘـــًﺎ ﻟــﺬﻟـﻚ وﻣـﺆهــ
.ﻚ
َ ﻟﻼﺗﺤـﺎد ﺏـــــــ
ﻟﻜـﻰ أﻧــﺎدﻳـــﻚ أﻳﻬـــــﺎ اﻵب اﻟﺴﻤـﺎوي
:  ﻗــﺎﺋـــــــﻼ.ﺏﻨﻐﻤــــﺔ اﻟﺒﻨﻴـﻦ

###

. إﻟﺦ... ﻳـﺎ أﺏـﺎﻧـﺎ اﻟــﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤـــﻮات

( ﻗﺴﻤــﺔ ﻟـﻠـﻘـﺪﻳـﺲ أﺏﻴﻔـﺎﻧﻴـﻮس )ﺱـﻨــﻮي- ﺹـﻠـﻮات اﻟـﻘﺴﻤـﺔ
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(23) Een Breking van St. Epifanius,
(jaarlijks)

ﻗﺴﻤــﺔ ﺱﻨـﻮى
ﻟﻠﻘــﺪﻳـﺲ أﺏﻴــﻔـﺎﻧﻴــﻮس

O onze God, waar zijn de landen der
wijsheid? Waar zijn de voetsporen van
haar weg? Wie zal de zee oversteken om
haar te kopen met zuiver goud? Wie kan
stijgen boven de wolken om haar te
verkrijgen?
De sterfelijke mens kent haar weg niet,
want de meeste mensen vergeten haar. De
Wijsheid is verborgen, zelfs voor de
engelen.
Zij die de Wijsheid bezitten, ontvangen
genade, en zij die haar haten hebben de
dood lief. De Wijsheid is stralender dan de
zon en alle sterren.
De Wijsheid is gelijk aan het Licht van de
Vader, dat eeuwig met Hem was.

 ﺏـﻼد اﻟﺤﻜﻤـﺔ أﻳـﻦ ﻣﺴﻜﻨﻬـﺎ،ﻳـﺎ إﻟﻬﻨـﺎ
 أﻳـﻦ ﺁﺛـﺎر ﻃﺮﻳﻘﻬـﺎ؟،وأﻳـﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻬـﺎ
ﻣـﻦ ﻋَـﺒَـﺮ اﻟﺒﺤـ َﺮ واﺵﺘــﺮاهـﺎ ﺏﺬهـﺐ
ب
ِ ﺹﻌـ َﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﺤـﺎ
َ
ﻧﻘﻲ؟ ﻣـﻦ
وأﻧــﺰﻟﻬـﺎ؟
.ف ﻃﺮﻳﻘﻬـﺎ
ُ اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﻔـﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻌـﺮ
.ﻞ اﻟﺒﺸـﺮ
هﻰ َﻣﻨﺴﻴـﺔ ﻣـﻦ آـ ﱢ
.ﻣﺨﺘـﻔـﻴـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻤﻼﺋـﻜـﺔ

De Wijsheid heeft bestaan sinds de
eeuwigheid; zij vernieuwt iedereen.
Zij treedt binnen in de zielen der
rechtvaardigen door alle eeuwen heen.
De Wijsheid is kostbaarder dan parels, en
onvergelijkbaar met iedere eer.
De Wijsheid bezit raad, sterkte en kennis.
Door de Wijsheid regeren koningen,
worden aanzienlijken geëerd en regeren de
oversten der aarde.
De Wijsheid heeft lief wie haar liefhebben
en bewaart wie haar bewaren. Zij die de
Wijsheid zoeken, vinden genade.
De Wijsheid bewandelt de weg der
gerechtigheid en beweegt zich voort op het
pad der waarheid. De Wijsheid schenkt
rijkdom aan hen die haar kennen en vult
hun schatten met vreugde.

،اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤﺼﻠـﻮن ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻳﻨﺎﻟـﻮن ﻧﻌﻤـﺔ
– اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺒﻐﻀﻮﻧﻬــﺎ ﻳﺤﺒــﻮن اﻟﻤـﻮت
.هﻰ أﺟﻤـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺸﻤﺲ وآـﻞ اﻟﻨﺠـﻮ ِم
هﻰ ﺗﺸﺒـﻪ ﻧـﻮر اﻵب ﻷﻧﻬـﺎ آﺎﺋﻨـﺔ ﻣﻌـﻪ
.ﻣﻨـﺬ اﻷزل
، ﻣﻊ أﻧﻬـﺎ آﺎﺋﻨـﺔ ﻣﻨـﺬ اﻟ ِﻘــ ّْﺪم،اﻟﺤﻜﻤـﺔ
 ﻓﻲ آﻞ زﻣـﺎن.وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺗﺠـﺪد اﻟﺠﻤﻴـﻊ
.ﺗـﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻧﻔــﻮس اﻷﺏــﺮار
هﻰ ﺧﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻶﻟﺊ وآـﻞ آــﺮاﻣـﺔ
.ﻻﺗﺴﺎوﻳﻬــﺎ
...ﻟﻬــﺎ اﻟﻤﺸـﻮرة واﻟﻘــﺪرة واﻟﻤﻌــﺮﻓـﺔ
. ﺏﻬــﺎ ﻳُـﻜـﱠـﺮم اﻟﻌﻈﻤﺎء.ﺏﻬـﺎ ﻳﻤﻠـﻚ اﻟﻤﻠـﻮك
.وﺏﻬــﺎ ﻳﻤﻠـﻚ اﻟـﺮؤﺱـﺎء اﻷرض
 وﺗﺤﻔـﻆ،هﻰ ﺗﺤﺐ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤﺒـﻮﻧﻬـﺎ
 واﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻄﻠﺒـﻮﻧﻬـﺎ.اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤﻔﻈـﻮﻧﻬــﺎ
.ﻳﺠـﺪون ﻧﻌﻤـﺔ
،اﻟﺤﻜﻤـﺔ ﺗـﺘﻤﺸﻰ ﻓﻲ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟﻌـﺪل
وﺗـﺘﺤـﺮك ﻓﻲ ﺱﺒﻴـﻞ اﻟﺤـﻖ ﻟـﺘﻬِـﺐ اﻟـﺬﻳـﻦ
 وﺗﻤـﻸ ﺧـﺰاﺋـﻨﻬــﻢ،ﻏـﻨﱠـﻰ
ِ ﻳﻌـﺮﻓـﻮﻧﻬـﺎ
.ﻓــﺮﺣــًﺎ
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Gebeden van de Breking – Breking van St. Epifanius

God schonk wijsheid aan onze vader
Jakob en zij verscheen en wandelde op
aarde als een mens.
“De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij
heeft haar zeven pilaren gefundeerd, zij
heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn
gemengd, ook heeft zij haar tafel bereid.”
(Spr 9:1,2)
Het huis der Wijsheid is de Universele en
Apostolische Kerk en haar zeven pilaren
zijn de levengevende sacramenten van
God.
De Wijsheid heeft haar dienaren gezonden
om zonder ophouden te roepen: “O
eenvoudigen, wend u tot mij.”
Tot hen die kennis ontberen, zegt zij:
“Kom, eet van mijn brood en drink van
mijn bloed. Doe afstand van uw
onwetendheid, en u zult leven!”
De Wijsheid is onze Verlosser Jezus
Christus, die ons heeft verlost door het
offer van Zijn Lichaam, ons heeft gekocht
door het vergieten van Zijn Bloed en ons
heeft uitverkoren voor Zijn eeuwige
Koninkrijk.
Wij vragen U, onze Meester, dat U ons
geeft alleen in U wijsheid te vinden, dat U
dit offer uit onze handen aanvaardt en
onze vasten en gebeden aanneemt, opdat
wij het wagen als zonen tot U te roepen, O
Hemelse Vader, en te zeggen:
“Onze Vader…”

أﻋﻄـﺎهــﺎ اﻟﻠـﻪ ﻷﺏﻴﻨــﺎ ﻳﻌﻘــﻮب ﺛــﻢ
.ﻇﻬــﺮت ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻣﺸﺖ آـﺈﻧﺴــﺎن
هــﻮذا اﻟﺤﻜﻤـﺔ ﻗــﺪ ﺏﻨـﺖ ﻟﻬــﺎ ﺏﻴﺘــ ًﺎ
 ذﺏﺤـﺖ.وأﺱﺴﺖ أﻋﻤـﺪﺗﻬـﺎ اﻟﺴﺒﻌــﺔ
 وأرﺱﻠـﺖ، ﺱﻜﺒـﺖ ﺧﻤــﺮهــﺎ،ذﺏـﺎﺋﺤﻬـﺎ
.(2،1 : 9 ﻣﺎﺋـﺪﺗﻬــﺎ )أﻣﺜـﺎل
ﺏﻴﺘﻬــﺎ هــﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟـﺮﺱـﻮﻟﻴـﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ
وأﻋﻤﺪﺗﻬـﺎ اﻟﺴﺒﻌـﺔ هـﻰ أﺱــﺮار اﻟـﻠـﻪ
.اﻟﻤﺤﻴـﻴـﺔ

اﻟﺤﻜﻤـﺔ أرﺱﻠـﺖ ﻋﺒﻴـﺪهــﺎ ﻳﻨـﺎدون ﻋﻠﻰ
 ﻣـﻦ هـﻮ ﺏﺴﻴـﻂ ﻓـﻠ َﻴ ِﻤـﻞ:اﻟــﺪوام ﻗـﺎﺋـﻠﻴـﻦ
.ﻰ
إﻟ ﱠ
ﻞ ﻣـ ﻦ
ّْ  آـُـ:وﻟﻨﺎﻗـﺼﻲ اﻟﻔﻬـﻢ ﺗـﻘـﻮل ﻟﻬـﻢ
.ﺧﺒـﺰي وإﺵــﺮب ﻣـﻦ دﻣﻲ
.اﺗــﺮك اﻟﺠﻬﺎﻟـﺔ ﻋـﻨـﻚ ﻓﺘﺤﻴـﺎ
أﻣـﺎ اﻟﺤﻜﻤـﺔ ﻓﻬﻲ ُﻣﺨﻠِـﺼﻨـﺎ ﻳﺴـﻮع
،اﻟﻤﺴﻴـﺢ اﻟــﺬى ﻓــﺪاﻧـﺎ ﺏـﺬﺏـﻴـﺤـﺔ ﺟﺴـﺪﻩ
 واﺧﺘـﺎرﻧــﺎ،واﺵﺘــﺮاﻧــﺎ ﺏﺴﻔـﻚ دﻣـﻪ
. ﻟﻤﻠﻜـﻮﺗــﻪ اﻷﺏــﺪي
ﻟﻬــﺬا ﻧﺴﺄﻟـﻚ ﻳﺎﺱﻴـﺪﻧﺎ أن ﺗﻌﻄﻴﻨـﺎ أن ﻧﺠـﺪ
 وأن ﺗـﻘﺒـﻞ هـﺬﻩ،اﻟﺤﻜﻤـﺔ ﻣﻨـﻚ وﺣـﺪك
 وأن ﺗـﻘﺒـﻞ أﺹـﻮاﻣﻨـﺎ،اﻟـﺬﺏﻴﺤـﺔ ﻣﻦ أﻳـﺪﻳﻨـﺎ
 ﻟﻜﻰ ﺏـﺪاﻟـﺔ اﻟﺒـﻨﻴـﻦ ﻧﺼـﺮخ،وﺹﻠـﻮاﺗـﻨﺎ
: ﻗـﺎﺋـﻠﻴـﻦ،إﻟﻴـﻚ ﻳـﺎ أﺏـﺎﻧـﺎ اﻟﺴﻤـﺎوى
. إﻟﺦ... أﺏـﺎﻧـﺎ اﻟــﺬى ﻓﻰ اﻟﺴﻤـﻮات
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Bijlage: Koptisch alfabet
Letter

Aa
Bb

Naam

Uitspraak*

Alfa

“a” zoals in “hand” (Adam)

Vita

1: “b” bij plaatsnamen en namen van personen (Abel)
2: “v” als het geen plaatsnaam of naam van een persoon
betreft, en alleen als na de letter b een klinker volgt (bwk)

Gg

Ghamma

Dd

Delta

Ee
66
Zz
?/
Yy
Ii
Kk
Ll
Mm
Nn
Xx
Oo
Pp
Rr
Cc

1: “gh” (zoals de arabisch gheen) is de standaard uitspraak (gar)

2: engelse “g” (go) als gevolgd door /, i, u, e (agioc)
3: “n” als gevolgd door g, k, x , , (aggeloc)

1: “d” bij plaatsnamen en namen van personen (Dauid)
2: engelse “th” (the) bij alle andere woorden (doxa)

Ey

“e” zoals in “het” (nem)

Soe (6)

Dit is het getal 6 en heeft geen verder functie als letter

Zieta

“z” (Za,ariac)

Ieta

“ie” (m/t)

Thieta

1: “t” na de letters s, c, en t (;syorter)
2: Engelse “th” (thing) bij alle andere woorden (;ymau)

Iota

1: “j” in combinatie met andere klinkers (peniwt)
2: “ie” in alle andere gevallen ([ici)

Kappa

“k” (kata)

Laula

“L” (laoc)

Mey

“m” (Mari;a)

Ney

“n” (nenio])

Ksie

“x” (Maximoc)

O

Korte “o” zoals in “stop” (apoctoloc)

Pie

“p” (Pauloc)

Ro

“r” (Markoc)

Siema

“s” (Carra)

* Uitspraak volgens het Bohairisch zoals dat in de huidige tijd in de kerk gebruikt wordt.
Bron: So you want to learn Coptic: a guide to Bohairic grammar, Sameh Younan, Sydney
(2005)

اﻷﺏﺠــﺪﻳــﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴــﺔ

Letter

Tt
Uu
Vv
<,
"'
Ww
Ss
Ff
Qq
Hh
Jj
{[
}]
`

Naam

Uitspraak

Tav

“t” (Antwnioc)

Epsilon

1: “v” als daarvoor een e of een a staat (-eu / -au)
2: “oe” als daarvoor een o staat (-ou)
3: “ie” in alle andere gevallen (Kurioc)
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Fie

“f” (Vilippoc)

Gie

1: “k” in alle Koptische woorden (;,lom)

Psie

“ps” ('almoc)

Omega

Lange “o” zoals in “mooi” (rwmi)

Shai

“sh” zoals in “shirt” (Senou])

Fai

“f” (aftwnf)

Gai

Nederlandse “g” (Paqwmioc)

Horie

“h” (hemci)

Ganga

1: engelse “g” (George) als gevolgd door /, i, u, e (caji)
2: engelse “g” (go) bij alle andere woorden (jwm)

2a: “sh” in Griekse woorden als gevolgd door /, i, u, e (,ere)
2b: Nederlandse “g” in alle andere Griekse woorden (<rictoc)

Tshiema

“ch” zoals in het engels “children” (Pen[oic)

Tie

“tie” (]nah])

Djenkem

1: zelfde uitspraak als de letter e ( ;mmon)
2: opdelen van lettergrepen (af;i)

Enkele afkortingen

V] • ;Vnou] (God)
Pi|p|na • Pi;pneuma (de Geest)
|e|y|u • eyouab (heilig)
P_ • ;P[oic (de Heer)
I|/c P|,|c • I/couc Pi,rictoc (Jezus Christus)
Pen|c|w|r • Pencwt/r (onze Verlosser)
|a|l • all/loui;a (Halleluja)
K|e • Kuri;e ele;/con (Heer ontferm U)
I|wa • Iwann/c (Johannes)

Notities
………………………………………………………………………
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